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 چکیده

عنهوان دومهیگ گهام و طراحهی     های شیمیایی بهه سازگار با نهادههای بومجایگزینی نهاده ،یکشاورز یهانظامبوم در هانهاده مصرف ییکارا بهبود با
های زراعی کشهور،  باشند. به منظور ارزیابی وضعیت نظامعنوان آخریگ مرحله در گذار از کشاورزی رایج به پایدار مطرح میههای زراعی بنظامبوممجدد 
ی قهرار  ههای زراعهی مهورد بررسه    نظهام ها و طراحی بومهای مختلف از نظر جایگزینی نهادهپژوهش و مطالعه انجام گرفته در سطح کشور در زمینه 229

ههای چنهد   باشد، در ایگ مطالعهه سهعی شهده اسهت جنبهه     ها مدنظر مینظامکه در کشاورزی پایدار بیشتر کارکردهای چندگانه بومگرفت. با توجه به ایگ
بهبهود خصویهیا    ها مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکردهای مورد مطالعه در ایگ پهژوهش شهام    های مختلف در زمینه جایگزینی نهادهکارکردی مدیریت

سازگار های مدیریتی بومها، کاهش مصرف انرژی و افزایش تنوع زیستی با استفاده از رهیافتسازگار آفا  و بیماریبیوفیزیکوشیمیایی خاک، مدیریت بوم
های دگرآسیبی گیاهان، اده از ویژگیهای مختلف از قبی  استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک، مدیریت بقایای گیاهی، استفباشند که در قالب مدیریتمی

ههای نظهری و عملهی،    باشند. در بخش طراحی، بر مبنای آگاهی و دانش حای  از پژوهشهای حفاظتی، تناوب زراعی و کشت مخلوط مطرح میشخم
نظر گرفتهه شهد و در مهورد خهاک      های بزرگ درنظام کشاورزی پایدار طراحی و بازآفرینی شد. در طراحی مدیریت آب و خاک، آب در مقیاس چرخهبوم
جای کنترل به بینش مدیریت آفا  توجه شد و در مدیریت تنوع، مفهوم تنهوع  هجای تغذیه گیاه یور  گرفت. در مدیریت آفا  بأکید بر تغذیه خاک بهت

های تخفیف و خاک را نیز در نظر گرفت. رهیافتهای جانوری و تنوع زیر زراعی، گونههای گیاهی غیرقرار گرفت و گونه های زراعی مدنظرفراتر از گونه
حداق  رساندن مخاطرا  مالی برای کشاورزان نیهز از  منظور به سازگاری در رابطه با تغییر اقلیم و همچنیگ تدریجی کردن دوره گذار از رایج به پایدار به

سهازگار بهه جهای    ههای بهوم  ه در بخهش جهایگزینی نههاده   کرغم ایگطور کلی، علیهنظام مورد توجه قرار گرفت. بجمله مواردی است که در طراحی بوم
در انتقال ایگ راهبردها به مزارع ضروری است. گرچه از نظر طراحی  های مختلفی در ایران انجام گرفته است ولی سیاست گذاریهای رایج پژوهشنهاده
ته است، ولی وجود نتایج کافی برای دو مرحلهه اول و دوم )افهزایش کهارایی    در ایگ زمینه یور  نگرفمی های منسجسازگار پژوهشبوم نظام زراعیبوم
نظهام  بنابرایگ در مرحله آخر گذار به کشاورزی پایدار باید مطالعا  عمیقی در سطح بوم تواند مبنایی برای ایگ مرحله باشد.ها( میها و جایگزینی آننهاده

 بر اساس پتانسی  هر منطقه انجام شود.
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های کشاورزی رایج عملکرد بهه میهزان قابه     که در سامانهبا ایگ

زان تولید مهواد غهذایی بهه شهک      توجهی افزایش یافته و در نتیجه می

محیطهی  ه است، اما پیامهدهای گسهترده زیسهت   گیری ارتقاء یافتچشم

خصهو  مصهرف   هط به تولید و به های مختلف مربوحای  از فعالیت

ههدف  ال برده اسهت.  سؤهای کنونی را زیر شیمیایی، روش هاینهاده

باشهد  ایلی در کشاورزی رایج به حداکثر رساندن تولیهد و درآمهد مهی   

(Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008و لههذا بههه )ور منظهه
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ملیها  بهدون توجهه بهه     ای از عدستیابی بهه ایهگ اههداف، مجموعهه    

ایران نیهز  شوند. در ها به اجرا گذاشته میمحیطی آنزیست مخاطرا 

های شیمیایی مصرفی شام  کودها و سموم شهیمیایی  ، نهادهسفانهأمت

سهازی نیهاز محصهوز  زراعهی در     دلی  سهولت کهاربرد و بهرآورده  هب

گیرنهد و کشهاورزان ارتقهاء    شد  مورد استفاده قرار مهی همد ، بکوتاه

کننههده آن را بههه ینههدهای کنتههرلآو فر حایههلخیزی درازمههد  خههاک

توجهی از ه قاب  توجه ایگ است که بخش قاب اند. نکتفراموشی سپرده

سموم و کودهای شیمیایی از دسترس گیاه و خاک خارج شده و باعث 

تولیهد  شوند. از طهرف دیگهر،   های سطحی و زیرزمینی میآلودگی آب

ک  کمبهود غهذا در   است مشه غذایی به شک  رایج هنوز نتوانستهمواد 

سطح جهان را ح  نمایهد و در حهال حاضهر در جههان بهیش از یهک       

نیه  بهه    بنابرایگ،میلیارد نفر در معرض کمبود مواد غذایی قرار دارند. 

های رایج ضهرورتی انکهار ناپهذیر    نگری در بینشکشاورزی پایدار و باز

 (. Gliessman & Rosemeyer, 2010باشد )می

یدی در کشاورزی پایدار بازگرداندن تنوع به یکی از راهکارهای کل

ثر آن اسهت. افهزایش تنهوع بها     ؤهای کشهاورزی و مهدیریت مه   محیط

های کشاورزی رایج که هدف آن حصهول حهداکثر عملکهرد از    دیدگاه

باشهد، در تاهاد   طریق کشت خالص محصوز  در مقیاس وسیع مهی 

ههای  نظهام مرسد تنوع در بونظر میه(. بNassiri et al., 2007است )

ها و عملیا  زراعی ا که نهادهکشاورزی رایج عام  ناخواسته است، زیر

د. نشهو انهد کهه باعهث محهدودیت تنهوع مهی      نحوی طراحهی شهده  به

های رایج و آگهاهی  نظامناشی از زوال تنوع زیستی در بوم هاینگرانی

ههایی بهرای تولیهد    از ایگ امر که کاهش تنوع زیستی کشاورزی هزینه

مد  بهرای   های اجتماعی برای جوامع، پیامدهای درازکنندگان، هزینه

تولیدا  کشاورزی و در نتیجهه اثهرا  منفهی بهر امنیهت غهذایی دارد       

(Koocheki, 1997باعث شده اس ،)    ت که در دو دهه اخیهر، عملیها

سازگار مانند کشت مخلوط، تناوب، کنترل اکولوژیک آفا ، کهاربرد  بوم

 یههک و مههدیریت بقایههای گیههاهی کههه از دیربههاز درهههای اکولوژنهههاده

تههدریج در ای داشههته اسههت، بههههههای سههنتی جایگههاه ویههژهنظههامبههوم

(. Tsubo et al., 2001ز مورد توجهه قهرار گیهرد )   یهای نویگ نسامانه

ثر از تشعشع خورشیدی، ؤهای کشت مخلوط بر پایه استفاده منظامبوم

ههای  سهتند، زیهرا تفهاو    عنایر معهدنی و منهابع محیطهی اسهتوار ه    

های مختلف نظیر الگوهای متفاو  گونه یکیفولوژرفیزیولوژیکی و مو

ههای  های هوایی، ریشه، جذب عنایر و مسهیر فتوسهنتزی گونهه   اندام

کنند، باعث اسهتفاده کارآمهدتر از   مختلفی که در کنار یکدیگر رشد می

سهازی  یهها بها شهب  نظام(. ایگ بومNdakidemi, 2006شود )منابع می

شناختی، ضمگ حفظ سهالمت تنهوع زیسهتی، عملکهرد     یندهای بومآفر

 کنند.  قاب  قبول و مطلوبی نیز تولید می

برای گذار از کشاورزی رایج به پایدار سهه مرحلهه پیشهنهاد شهده     

(: مرحلههه اول شههام  Gliessman & Rosemeyer, 2010اسههت )

ی اسهت کهه در   چون کود و سموم شهیمیای  ییهاافزایش کارایی نهاده

گیرند. مرحلهه دوم  حال حاضر در کشاورزی رایج مورد استفاده قرار می

سهازگار  ها و عملیها  بهوم  ی رایج با نهادههامربوط به جایگزینی نهاده

نحوی کهه  های کشاورزی بهنظامبوده و مرحله سوم طراحی مجدد بوم

د، ینهدهای اکولهوژیکی اسهتوار باشه    آای از فرکارکرد آن بهر مجموعهه  

 باشد. می

ههای نیتهروژن،   مرحله اول که مربوط به کارایی استفاده از نههاده 

ههای بهبهود کهارایی    باشد و ارائه راهکارآب، نور و سموم شیمیایی می

گهذار از کشهاورزی رایهج بهه      عنوان گام اولهها باستفاده از ایگ نهاده

ی قهرار  عنوان نخستیگ بخش از ایگ پژوهش مورد ارزیهاب هپایدار قبال ب

(، بنابرایگ هدف از ایگ بخهش  Koocheki et al., 2013گرفته است )

های جایگزیگ در ها و مدیریتاز پژوهش، بررسی وضعیت کاربرد نهاده

عنوان گام دوم گذار از کشاورزی رایج بهه پایهدار و   هکشاورزی کشور ب

-هشهناختی به  های زراعی مبتنی بر ایول و مبانی بومنظامطراحی بوم

 باشد. ن گام سوم میعنوا

 

 هامواد و روش

سهازگار بهه   های زیستی و بومشیمیایی با نهادهای جایگزینی نهاد

هها در راسهتای بهبهود کهارایی     نظهام عنوان دومیگ گام و طراحی بهوم 

یند گذار از کشهاورزی رایهج   آها به طور توام فرها و جایگزینی آننهاده

(. Gliessman & Rosemeyer, 2010نمایهد ) به پایدار را تکمی  می

سازگار های بوممنظور بررسی وضعیت جایگزینی نهادهمطالعه حاضر به

های کشاورزی بر پایه ایول اکولوژیک در ایران نظامو نیز طراحی بوم

پژوهش انجام گرفته در ایگ زمینه  229 ،انجام شده است. بدیگ منظور

ورد ارزیابی قرار گرفت و بر روی محصوز  مختلف زراعی و دارویی م

ههای کهارکردی و سهاختاری    پس از تجزیه و تحلی  بر اساس ویژگی

 بندی شده و اطالعا  مورد نیاز استخراج گردید.  گروه

سهازگار بیشهتر کارکردههای    که در کشهاورزی بهوم  ایگه با توجه ب

ههای چنهد   باشهد، در ایهگ مطالعهه جنبهه    نظام مدنظر مهی گانه بومچند

ها مورد توجه های مختلف در زمینه جایگزینی نهادهدیریتکارکردی م
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قرار گرفت. کارکردهای مورد مطالعه در ایهگ پهژوهش شهام  بهبهود     

حایههلخیزی و خصویههیا  بیوفیزیکوشههیمیایی خههاک، مههدیریت     

ههای گیهاهی، کهاهش مصهرف انهرژی و      اکولوژیک آفها  و بیمهاری  

بیولوژیهک، بهاقی    افزایش تنوع زیستی بود. استفاده از کودهای آلهی و 

هههای گذاشههتگ بقایههای گیههاهی در سههطح خههاک، اسههتفاده از ویژگههی

های حفاظتی و کاهش یافته، تناوب زراعی و کشهت  دگرآسیبی، شخم

های نهاده های مورد مطالعه برای جایگزینی بامخلوط از جمله رهیافت

 . بودندای شیمیایی و برون مزرعه

ههای مربهوط بهه    رهیافتنظام نیز بر اساس در بخش طراحی بوم

افههزایش کههارایی منههابع )مرحلههه اول گههذار( و همچنههیگ جههایگزینی   

سهازگار )مرحلهه دوم گهذار(،    های بومهای رایج و فشرده با نهادهنهاده

های جایگزیگ کشاورزی بهر مبنهای آگهاهی و دانهش حایه  از      نظام

های نظری و عملی و بر پایه ای  ثبا  درازمهد  عملکهرد و   پژوهش

ظت محیط زیست طراحی شدند. در ایگ بخش متغیرههای مربهوط   حفا

-نظهام به آب، خاک، مدیریت آفا ، تنوع زیستی، تغییرا  اقلیمی، بوم

بازده و شرایط نامساعد های کمای، زمیگی کم نهاده، مناطق حاشیهها

های پایدار کشاورزی، نظاممد نظر قرار گرفت. در طراحی بوم محیطی

نظام در ارتباط با سایر اجزاء مورد توجه قرار گرفت طراحی هر جزء بوم

نظام کشاورزی به یور  یک مجموعهه طراحهی   و در نهایت ک  بوم

 گردید. 

 

 نتایج و بحث

 مدیریت اکولوژیک آفات

 مصهنوعی  ههای ترکیهب  از ایهویهژ  گروه ی شیمیاییهاکشآفت

 ورود بهه  ها در کشاورزی رایج منجهر آن از گسترده استفاده که هستند

 تهدیدی عنوانبه و شده خاک و آب به منابع ایگ مواد از زیادی مقادیر

 عمهده  دزیه   از یکهی  روند. می به شمار محیطی زیستطمحی برای

 در سهموم  رهاسهازی  و کهافی  عدم کنتهرل  زیرزمینی، هایآب آلودگی

 ههای آب و خهاک  و بدیگ ترتیب پازیش هاستآن مصرف هایمح 

 مشهکال   تهریگ ههم از م یکهی  منهاطق  ایهگ  در شهده  آلوده زیرزمینی

ی هها کهش (. آفهت Rezaei et al., 2011رود )یمه  شهمار هبه  محیطی

طهور قابه    هتواننهد جمعیهت آفها  را به    مهد  مهی  در کوتهاه  شیمیایی

کهه همهراه بها کنتهرل آفها ،      علت ایگای کاهش دهند اما بهمالحظه

به  آفا  مجدداًروند، جمعیت ها نیز از بیگ میهای طبیعی آنشکارچی

کشاورزان به مصهرف   حالت اولیه و حتی بیشتر از آن برگشته و متعاقباً

(. در گهذار از  Nassiri et al., 2007شوند )بیشتر ایگ مواد ترغیب می

کشاورزی رایج به پایدار همواره سعی شده است تا کهاربرد ایهگ مهواد    

ههای  شیمیایی تا حد ممکهگ کهاهش و حتهی حهذف شهود و از روش     

ایگزیگ از قبی  تناوب زراعی، کشت مخلوط، استفاده از دگرآسهیبی،  ج

گیاهان پوششی، گیاهان مانع و تله، کنترل مکانیکی، کنترل بیولوژیک 

و مدیریت شخم بهرای کنتهرل آفها  اسهتفاده شهود. کنتهرل آفها  و        

های ایلی در گذار بهه کشهاورزی پایهدار    های هرز یکی از چالشعلف

خوبی مدیریت شوند. مطالعا  متعدد یور  گرفته هباشد که باید بمی

ههای ههرز نشهان    در ایران در زمینه کنترل اکولوژیهک آفها  و علهف   

توانهد جهایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم      هها مهی  دهد که ایگ روشمی

 شیمیایی باشد.    

ها در ایران نشان داده است که در بسهیاری از  نتایج برخی بررسی

های هرز عالوه بر فواید زیسهت محیطهی   موارد، کنترل مکانیکی علف

 Pourثرتر از کنترل شیمیایی عم  کند. آزمایش پهور آرر ) مؤتواند می

Azar, 2009های ههرز  ( نشان داد که وجیگ دستی و کولتیواتور علف

فلهورالیگ کنتهرل   ههای تریفلهورالیگ و اتهال   کشرا بهتر از کاربرد علف

در شهرایط  ( .Brassica napus L)نمودند و از طرفی عملکهرد کلهزا   

گیری بازتر از کنترل شیمیایی بود )شک  طور چشمهکنترل مکانیکی ب

6 .) 

دهد کهه اجهرای تنهاوب    بررسی برخی مطالعا  مختلف نشان می

تواند ابهزاری سهودمند و جهایگزینی مناسهب بهرای سهموم       زراعی می

 Oveisi et al., 2006; Jamaliههرز ) ی هها شیمیایی در کنترل علف

& Jokar, 2010; Siahmarguei et al., 2003; Mohammad 

Dust & Asghari, 2009 (  و آفها )Sadrabadi et al., 2010; 

Alimoradi et al., 2006      باشهد. محمهد دوسهت و علهی ایهغری )

(Mohammad Dust & Asghari, 2009با بررسی ت )ثیر تنهاوب و  أ

جهرای تنهاوب   ش نمودند کهه ا رهای هرز گزاکش بر کنترل علفعلف

-هرز را بسیار بهتهر از علهف  سه ساله میزان تراکم و وزن خشک علف

عملکههرد چههاودار  ،کلروسههولفورن کههاهش داد و از طرفههی کههش دی

(Secale cereal L. )داری بیشهتر  طور معنیهدر زمان اجرای تناوب ب

 & Jamaliجمهالی و جوکهار )   (.6از شرایط عدم تناوب بهود )جهدول   

Jokar, 2010 )     ههای گنهدم  نیز گهزارش کردنهد کهه در کلیهه تنهاوب 

(Triticum aestivum L.)- رر (Zea mays L.)چغندرقنهد  -، گندم

(Beta vulgaris L. ) آفتهابگردان -و گنهدم (Helianthus annuus 

L.)    ههرز جهودره )  تعهداد بهذر علهفHordeum spontaneum C. 



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     639

Koch    یافت. داری( در خاک نسبت به کشت متنهاوب گنهدم کهاهش معنهی 

 
 (1811پورآذر، های هرز و عملکرد کلزا )هرز بر وزن خشک علفهای مختلف کنترل علفثیر روشأت -1شکل 

Fig. 1- Effect of different methods of weed control on weed dry matter and canola yield (Pur-Azar, 2009)   
 

های هرز در خاک بسهیار متغیهر بهوده و    ترکیب و تراکم بذر علف

 ,.Siahmarguei et alارتباط نزدیکی بها سهابقه کشهت زمهیگ دارد )    

 Oveisi et al., 2006; Siahmarguei et) هها (. برخی بررسی2003

al., 2003; Sadrabadi et al., 2010; Alimoradi et al., 2006 )

ههای زراعهی   نظامهای مختلف تناوبی در بومبرنامه که استدادهنشان 

طور کهه در  ای بانک بذر دارد. همانگونه بیدر تغییر ترک مینقش مه

هرز در زمهانی کهه دو   شود، میزان بانک بذر علفمشاهده می 2شک  

 Cicer) و نخههود(  .Cuminum cyminum L) سههبز گیههاه زیههره

arietinum L.) داری بیشهتر از  طور معنهی هبعد از آیش کاشته شدند ب

رر  بود. همچنیگ، تراکم بهذر  -کشت ایگ گیاهان پس از تناوب گندم

داری بهازتر از  طهور معنهی  ههای هرز در کشت جو بعد از آیش به علف

 (.9کشت جو بعد از رر  و کلزا بود )شک  

ههرز  ههای  های کنترل اکولوژیک آفا  و علفیکی دیگر از روش

م دو گیاه در مقایسه با یک محصول، أباشد. وجود توکشت مخلوط می

بهرداری کهرده و   ثرتری از منابع نور، آب و مواد غذایی بههره ؤطور مهب

ههای ههرز بهاقی خواههد     بنابرایگ منابع محدودتری برای استفاده علف

 Rezaei et al., 2011; Alizade et al., 2010; Fotuhi etمانهد ) 

al., 2012تواند از طریهق حایه  شهدن    کشت مخلوط می ،(. از طرفی

بیگ دو گونه گیاهی، اثرا  دگرآسیبی و نیز افزایش جمعیهت دشهمنان   

ثری در کاهش خسهار  بیمهاری و   ؤها، نقش مطبیعی آفا  و بیماری

آفا  گیاهی داشته باشد و جایگزیگ مناسهبی بهرای سهموم شهیمیایی     

 & Karimipur, 2006; Rezvani Moghaddamمحسهوب شهود )  

Moradi, 2012.) 

 

 هرزنه چاودار و تراکم و وزن خشک علفثیر کنترل شیمیایی و اکولوژیک بر عملکرد داأت  -1 جدول

Table 1- Effect of chemical and ecological control on grain yield rye and weed density and dry matter     

 تیمار

Treatment 

 )کیلوگرم در هکتار( عملکرد  دانه چاودار

)1-(kg.ha Chavdar grain yield 

 )کیلوگرم در هکتار( وزن خشک علف هرز

)1-(kg.ha  Weed dry matter 

 مربع()بوته در متر تراکم علف هرز

)2-(Plant.m Weed density 

 تناوب

 Rotation 

 عدم تناوب

 No-rotation 

 تناوب

 Rotation 

 عدم تناوب

 No-rotation 

 تناوب

 Rotation 

 عدم تناوب

 No-rotation 

 لعدم کنتر

 No-control 
3100 1200 55 585 101 264 

 کشعلف

 Herbicide 
3500 1600 49 472 75 257 

 (6911) و ایغری محمددوست منبع:
 Reference: Mohammad Dust & Asghari (2009) 
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 (1812)سیاهمرگویی و همکاران،  های هرزهای مختلف بر تراکم بذر علفثیر تناوبأت -2شکل 

Fig. 2- Effect of various rotations on seed density of weeds (Siahmarguei et al., 2003)  

 
 (1811)اویسی و همکاران،  های مختلف زراعیمیزان بانک بذر در تناوب -8شکل 

Fig. 3- Effect of various agronomical rotation of seed bank (Oveisi et al., 2006)  
 

ثیر کشت مخلوط بر کنتهرل  أدر ایران مطالعا  مختلفی در زمینه ت

 2طهور کهه در جهدول    های هرز یهور  گرفتهه اسهت و همهان    علف

ههای  تهوده علهف  کنند که زیستید میأیها تشود، اکثر آنمشاهده می

داری کمتهر  طور معنیههرز در شرایط کشت مخلوط دو گونه گیاهی ب

 Rezaei et al., 2011; Alizade) باشداز کشت خالص دو گونه می

et al., 2010; Fotuhi et al., 2012; Seyedi, 2012; Ghanbari 

et al., 2010; Nazari et al., 2012)ثیر مثبت کشت مخلوط بهر  أ. ت

های گیهاهی نیهز در آزمایشها  مختلهف مهورد      کنترل آفا  و بیماری

رضهوانی مقهدم و مهرادی     ،عنهوان مثهال  هبررسی قرار گرفته است. به 

(Rezvani Moghaddam & Moradi, 2012   بها بررسهی ته )ثیر أ

 Trigonella foenum-graecum) کشت مخلوط زیره سبز و شنبلیله

L.)  فوزاریومبر میزان بیماری (Fusarium oxysporum  که منجهر )

شود، گزارش نمودند که کشهت شهنبلیله در   میری زیره سبز میبه بوته

عنوان کشت مخلوط از طریق جلوگیری از ههای زیره سبز ببیگ ردیف

میری در ایگ گیهاه را حهدود   ها، میزان بوتهردیفماری در بیگ انتشار بی

 درید نسبت به کشت خالص زیره سبز کاهش داد.  29
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 (کیلوگرم در هکتارهرز )هان مختلف بر میزان ماده خشک علفثیر کشت مخلوط گیاأت -2جدول 

)1-g.hakr (different crops on weed dry matteEffect of intercropping of  -Table 2 

 
سیاهدانه-ماش  

Mungbean- 

black cumin  

لوبیا-ارزن  

Panicum-

bean 

ماش-ذرت  

Mazie- 

mungbean 

کدو-ذرت  

Maize- 

cucumber 

نریحا-لوبیا  

Bean- 

ocimum 

جو-نخود  

Chichpea-

barely 

لوبیا -ذرت  

Maize-bean 

 خالص گونه اول
 Sole first 

species 

308 1152 2430 3456 1353 1500 4900 

 خالص گونه دوم
Sole scecond 

species 

565 1217 3224 1413 1082 642 6455 

 مخلوط دو گونه
Intercropping 

340 892 1854 2316 693 180 3420 

 منبع

 Reference  

Rezvani 

Moghaddam et 

al. (2009) 

Ghanbari et 

al. (2010) 
Nazari et al. 

(2012) 
Ghanbari et 

al. (2012) 
Alizade et 

al. (2010) 
Seyedi et al. 

(2012) 

Fotuhi 

Chiyaneh et 

al. (2012) 
 

ههای مختلهف   شهود، گونهه  مشاهده می 9طور که در جدول همان

گرههی  ریشهه  ههای ما برای کنتهرل بیولوژیهک بیمهاری   کودرایقارچ تر

، پوسههیدگی طوقههه (.Solanum lycopersicum L) فرنگههیوجهههگ

قند مهورد بررسهی قهرار    غندرآفتابگردان و گندم و مرگ گیاهچه ای چ

دههد کهه ایهگ عامه      هها نشهان مهی   گرفته است و نتایج ایگ بررسهی 

درید نسبت بهه شهرایط    16تا  21های فوق را بیگ بیولوژیک بیماری

های مختلهف بهاکتری   ثیر مثبت گونهأعدم کنترل کاهش داده است. ت

 Vicia) ههای پوسهیدگی ریشهه بهاقال    در کنترل بیماری سودوموناس

faba L.) سیاهک پنهان گندم و پژمردگی خیار ،(Cucumis sativus 

L. )ه(. به 9ید قرار گرفته است )جدول أیدر آزمایشا  مختلف مورد ت-

( Golpayegani et al., 2010عنوان مثهال گلپایگهانی و همکهاران )   

بیمهاری   fluorescens Pseudomonasگزارش نمودند کهه بهاکتری   

 (.9درید کاهش داد )جدول  56پوسیدگی ریشه باقال را 

( نشهان دادنهد کهه    Sarani et al., 2009سهارانی و همکهاران )  

مرگ گیاهچه کلزا را که عام  آن  Burkholderia cepaciaباکتری 

Rhizoctonia solani درید نسهبت بهه شهرایط     11باشد، حدود می

(. نکته قاب  توجه اینجاست که در 9)جدول  عدم کنترل بهبود بخشید

( مشاهده شهد کهه   Sarani et al., 2009آزمایش سارانی و همکاران )

کهش  داری بیگ کنترل مرگ گیاهچهه کلهزا توسهط آفهت    تفاو  معنی

ت که ایگ خهود  وجود نداش Rhizoctonia solaniشیمیایی بنومی  و 

تواند جایگزیگ مناسهبی  دهنده ایگ است که عوام  بیولوژیک مینشان

 ,.Ashrafi zade et alهها ) برای سموم شیمیایی باشد. برخی بررسی

2003; Sadeghi et al., 2009     نشهان داد کهه عامه  بیولوژیهک )

Streptomyces خربزه  پژمردگی فوزاریومی(Cucumis melo L. ) را

دریهد نسهبت    55ید و مرگ گیاهچه چغندرقند را حدود در 61حدود 

(. عالوه بهر ایهگ، نتهایج    9به شرایط عدم کنترل بهبود بخشید )جدول 

 & Mohammadi et al., 2005; Padashtهها ) برخهی بررسهی  

Izadyar, 2006 باسههیلوس( نشههان داده اسههت کههه بههاکتری جههنس 

(Bacillus sp. نیز در کنترل بیماری بالست بهرنج ) (Oryza sativa 

L.) هها را  که ایگ بیمهاری طوریهثر است، بؤو پوسیدگی ریشه گندم م

 (. 9درید کاهش داد )جدول  16و  93ترتیب حدود هب

 نقهش  تواندمی دگرآسیب نیز گیاهان دگرآسیبی ویژگی استفاده از

 کنهد. مزایهای   ایفها  هرز یهاعلفآفا  و  کنترل و مدیریت مهمی در

 ایگ در مصنوعی یهاکشفعل با مقایسه در آللوپاتیک، مواد از استفاده

 ههای غلظهت  در ،بهوده  ترگایم زیستی، پذیریهتجزی علتهکه ب است

 وسهیله هبه  و چهون ایهگ مهواد    نماینهد یمه  عم  انتخابی طوربه پاییگ

 طهوزنی  محیطیسوء زیست شوند، اثرا یم تجزیه هامیکروارگانیسم

در ایران مطالعا  متعددی در زمینهه   (.Moradi et al., 2010) ندارند

 ;Oruji et al., 2009) ههای ههرز  بر رشد علهف  ثیر مواد دگرآسیبأت

Moradi et al., 2010; Azizi et al., 2010; Velayati et al., 

2011; Piraste et al., 2011; Rauf & Omidbegi, 2011; 

Tahami & Rezvani, 2011; Karimian et al., 2011; Saraei 

et al., 2012 )   ( و آفها  گیهاهیHakimi et al., 2004   یهور )

طهور  هبه  مطالعا  مورد بررسی، مواد دگرآسهیب گرفته است. در تمامی

های هرز و آفا  شدند داری باعث کاهش خصوییا  رشد علفمعنی

میزان بازدارندگی ایگ مواد افزایش  و با افزایش غلظت مواد دگرآسیب

 یافت.     
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 کنترل بیولوژیک آفات مختلف توسط برخی عوامل بیولوژیک در گیاهان مختلف -8جدول 

Table 3- Biological control of different pest by biological agents in various plant 

 منبع
References 

درصد 

 کنترل
Contol 

(%) 

 نام بیماری
Disease 

name 

انگیاه میزب  
Host 

plant 

 آفات هدف
Target pests 

 عامل بیولوژیک
Biological agent 

Padasht Dehkaei and 

Izadyar (2007) 
39 

 بالست
Blast 

 برنج
Rice 

Pyricularia grisea Bacillus criculans 

Khodaygan et al. (2006) 18 
 سیاهک پنهان

Bunt 

 گندم
Wheat 

Tilletia laevis 
Pseudomonas 

fluorescens 

Ashrafizadeh et al. (2003) 92 

پژمردگی 
 فوزاریومی

Fusarium 

wilt 

 خربزه
Melon 

Fusarium 

oxysporum 
Streptomyces 

Sarani et al. (2009) 66 

 مرگ گیاهچه
Damping 

off 

 کلزا
Canola 

Rhizoctonia solani Burkholderiacepacia 

Golpayegani et al. (2010) 51 
 پوسیدگی ریشه
Root Rot 

 باقال
Faba bean 

Fusarium solani 
Pseudomonas 

fluorescens 

Golpayegani et al. (2010) 9 
 پوسیدگی ریشه
Root Rot 

 باقال
Faba bean 

Fusarium solani Rhizobium 

Maleki Ziyarati et al. 

(2009) 
28 

 ریشه گرهی
Root- knot 

 گوجه فرنگی
Tomato 

Meloidogyne 

javanica 
Trichoderma 

harzianum 

Sadeghi et al. (2009) 57 

 مرگ گیاهچه
Damping 

off 

 چغندرقند
Sugar beet 

Rhizoctonia solani Streptomyces 

Ahmadifar et al. (2005) 14 
 پژمردگی
Wilt 

 خیار
Cucumber 

Verticillium 

dahliae 
Pseudomonas 

fluorescens 

Shahiri Tabarestani et al. 

(2005) 
81 

 مرگ گیاهچه
Damping 

off 

 چغندرقند
Sugar beet 

Rhizoctonia solani 
Trichoderma 

harzianum 

Mohammadi et al. (2005) 61 
 پوسیدگی ریشه
Root Rot 

 گندم
Wheat 

Bipolaris 

sorokiniana 
Bacillus subtilis 

Etebariyan et al. (2007) 76 
 پوسیدگی طوقه
Crown rot 

 گندم
Wheat 

Bipolaris spicifera Trichoderma viride 

Abdollahzadeh et al. 

(2006) 
71 

 پوسیدگی طوقه
Crown rot 

 آفتابگردان
Sunflower 

Sclerotinia 

sclerotiorum 
Trichoderma virens 

 

راهکارههای مناسهب و   ههای دور  ایرانیهان از گذشهته  دانش بهومی 

های گیاهی در اختیار مها قهرار   ثری را برای مدیریت آفا  و بیماریؤم

سال پیش در کشاورزی ایهران وجهود    555هایی از داده است. گزارش

ههای  دارد که بر اساس آن برای مبارزه با بعای آفا  از مواد و عصاره

رد های معدنی و موادی همچون خاکستر، آههک و گهوگ  گیاهی، روغگ

 ,Kamkar & Mahdavi Damghaniشههده اسههت )اسهتفاده مههی 

سفانه واکنش آفا  به سموم شیمیایی کم شده است و ایگ أ(. مت2008

موضوع باعث افزایش مقدار مصرف سم در کشور شده است. بنهابرایگ  

رسد اگر برای مقابله و مهدیریت آفها  گیهاهی کهه سهازنه      نظر میهب

کند، تنها به مبارزه میلیاردها ریال به کشاورزی کشور خسار  وارد می

شیمیایی اکتفا شود، واردا  و مصرف ایگ سموم افزایش خواهد یافهت  

محیطی برای های اقتصادی، پیامدهای زیستزیانو ایگ امر عالوه بر 

دنبال خواههد داشهت و در ایهگ میهان مقاومهت      هتمام موجودا  زنده ب

تریگ پیامدهای زیان بار ری زا در برابر سموم یکی از جدیاعوام  بیم

 (. Koocheki, 1997آن است )

 

 افزایش تنوع زیستی

در گذار از کشهاورزی رایهج بهه پایهدار بایهد مهدیریت بهر مبنهای         
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 ن داده شده است. نظام کشاورزی با تنوع زیاد نشاپویایی بوم 4نظام کشاورزی باشد. در شک  های افزایش تنوع و پیچیدگی بومروش

 
    Farmer-designed diversity     

    • intercropping     

    • natural weeds     

    • borders and hedgerows     

    • rotations 

• grazing animals 

    

             

Increased biotic diversity    Improvement of abiotic conditions 

• natural herbivore predators    • higher nutrient availability 

• beneficial soil organisms    • microhabitat differentiation 

• allelopathic weeds    • increase in soil organic matter 

• nitrogen fixers    • improved soil structure 

             

    Emergent system qualities 

    • Beneficial interferences (mutualisms) 

    • Internal nutrient cycling 

    • Internal management of pest populations 

    • Avoidance of competition 

    • Efficient energy use 

    • Stability 

    • Reduction of risk 

 (1811نصیری و همکاران، نظام کشاورزی با تنوع زیاد )نظام در بومپویایی بوم -4شکل 

Fig. 4- Ecosystem dynamic in a high diversity agroecosystem (Nassiri et al., 2007)  
 

های هرز بهرای  علف عی، آفا  ووضعیت تنوع زیستی گیاهان زرا

های متعهددی مهورد   های مختلف کشاورزی کشور در پژوهشنظامبوم

 Koocheki et al., 2011; Koocheki et) ارزیابی قرار گرفته است

al., 2004a; Koocheki et al., 2004b; Mahdavi Damghani 

et al., 2007; Nassiri et al., 2005; Koocheki et al., 2004c; 

Koocheki et al., 2004d; Azizi et al., 2009; Khoramdel et 

al., 2009; Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et 

al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al., 

2010b; Khodashenas et al., 2008    )   تناوب زراعهی، یکهی از .

عنوان تنهوع  هد که از آن بباشثر افزایش تنوع در مزرعه میؤهای مراه

شود. مطالعا  مختلف نشان داده است که تناوب زراعهی  زمانی یاد می

-هشهود. به  نظام زراعی میباعث بروز اثرا  و کارکردهای مفید در بوم

نقش تناوب بر افزایش جمعیت ریز موجودا  مفید خهاک   ،عنوان مثال

(Soduri, 2006   کنترل و کاهش تنهوع و خسهار  علهف )  ههرز  ههای

(Siahmarguei et al., 2003; Azizi et al., 2009مورد ت )ید قرار أی

دههد کهه   گرفته است. بررسی مطالعا  مختلهف در ایهران نشهان مهی    

جای کودهای شیمیایی منجر به هاستفاده از کودهای آلی و بیولوژیک ب

گهردد.  نظام کشهاورزی مهی  افزایش تنوع زیستی گیاهی و جانوری بوم

( بها بررسهی   Azizi et al., 2009ل، عزیزی و همکاران )عنوان مثاهب

ثیر اسهتفاده از کودههای آلهی و    أمقایسه میزان تنوع گیهاهی تحهت ته   

تهگ در   25میهزان  کردند که کاربرد کود گوسفندی بهه  معدنی گزارش

هکتار منجر به افزایش میزان تنوع شانون و مارگالف ههم در گیاههان   

کودهای شیمیایی شدند )جهدول   های هرز نسبت بهزراعی و هم علف

ههای  نظهام ها نشان داده است که بها حرکهت از بهوم   (. برخی بررسی4

ههای ههرز افهزایش    کشت پرنهاده میزان تنوع مارگالف و شانون علف

 (.1و 5 شک نشان داد )

عنهوان  هدر گذار از کشاورزی رایج به پایدار، کشت مخلوط نیهز به  

نظهام کشهاورزی بایهد    تنوع بهوم تریگ محورهای بهبود یکی از کلیدی

مورد توجه قرار گیرد. افزایش تنوع گیاهان زراعهی و پوشهش گیهاهی    

عنوان روشی برای کاهش اثهر آفها  تویهیه شهده و فقهدان تنهوع       هب

 Ahmadiهمواره یکی از عوام  آلودگی به آفا  معرفی شده اسهت ) 

& Damadzade, 2006   نتههایج مطالعههه کههوچکی و همکههاران .)

(Koocheki et al., 2012     نشان داد کهه الگوههای مختلهف کشهت )

 Echium) و گاوزبهان  (.Phasaeolus vulgaris L) مخلهوط لوبیها  

amoenum L.)های هرز را نسبت به کشت خالص ، تنوع شانون علف

دو گیاه کاهش داد و الگوی کشت دو ردیف لوبیا و دو ردیف گاوزبان، 

 (.5  بیشتریگ میزان کاهش توع را شام  شد )شک
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 (1811عزیزی و همکاران، هرز در تیمارهای کودی مختلف )تنوع گیاهان زراعی و علف هایشاخص -4جدول 

Table 4- Diversity index of crops and weed in different fertilizer treatment (Azizi et al., 2009) 

 

 مارگالف
 Margalef  

 شانون
 Shannon  

  هرزعلف
Weed 

 گیاه زراعی
 Crop 

 هرزعلف
 Weed 

 گیاه زراعی
 Crop 

 کود آلی
 Organic fertilizer 

2.20 0.41 0.56 0.11 

 کود معدنی
  Mineral fertilizer 

2.10 0.37 0.50 0.09 

 

 
 (1811دل و همکاران، خرمزراعی )های مختلف ثیر مدیریتأهای هرز تحت تشاخص تنوع شانون و مارگالف علف -1شکل

Fig. 5- Shannon and Margalef index of weed as affected by different agronomical managements (Khorramdel et al., 2009) 
 

  
خداشناس و همکاران، ؛ 1811خداشناس و همکاران، ) ثیر مدیریت مختلفأای موجودات مختلف خاک در منطقه مشهد تحت تغنای گونه -6شکل 

 (1811؛ خداشناس و همکاران 1811؛ خداشناس و همکاران، 1811؛ خداشناس و همکاران، 1811
Fig. 6- Species richness of various soil microorganisms as affected by different management in Mashhad region 

(Khodashenas et al., 2010a; Khodashenas et al., 2012; Khodashenas et al., 2011; Khodashenas et al., 2010b; Khodashenas et 

al., 2008)  
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رسد که کشت مخلوط با افهزایش تنهوع مکهانی،    نظر میهچنیگ ب

امهر   ایهگ  کهه  داده قهرار  هرز یهاعلف اختیار در را کمتری هایآشیان

اسهت. از   شهده  سهطح  واحهد  در ههرز فعل گونه تعداد کاهش به منجر

-طرفی نتایج نامبردگان در بررسی جمعیت آفا  و دشمنان طبیعی آن

ها در الگوهای مختلهف کشهت دو گیهاه حهاکی اسهت کهه الگوههای        

خصهو  نسهبت   همختلف کشت مخلوط، جمعیهت که  حشهرا  و به    

بت به کشهت خهالص لوبیها افهزایش     جمعیت شکارگرها به آفا  را نس

 کید کهرده انهد کهه   أها همچنیگ ت(. آن1یری داده است )شک  گچشم

 از جملهه  طبیعهی  ههای شهکارگر  افهزایش  طریهق  از مخلهوط  کشهت 

 شده سایر آفا  و شته جمعیت کاهش باعث اینقطه هفت کفشدوزک

دهنهده نقهش مثبهت افهزایش تنهوع      خوبی نشهان هاست. ایگ موضوع ب

 باشد. نظام میمکانی حای  از کشت مخلوط بر دیگر کارکردهای بوم
 

 
 (1811کوچکی و همکارن، های هرز در الگوهای مختلف کشت مخلوط و کشت خالص دو گیاه لوبیا و گاوزبان )میزان تنوع شانون علف -1شکل 

Fig. 7- Shannon index of weed in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012) 
 

 
کوچکی و همکاران، ثیر الگوهای مختلف کشت لوبیا و گاوزبان )أسهم آفات و دشمنان طبیعی از کل حشرات موجود در مزرعه تحت ت -1شکل 

1811.) 

Fig. 8- Share of pest and natural enemies in various intercropping patterns of borage-bean on (Koocheki et al., 2012) 
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 پایداری خاک

کید بر زنده، سهالمت و پویها بهودن خهاک     أار خاک تدمدیریت پای

های مهذکور را بهبهود بخشهیده و    یندهایی که ویژگیآدارد. بنابرایگ فر

ینهدهای بهوم   آعنوان فرکاهش دهند، بههای شیمیایی را مصرف نهاده

 ییایمیشه کویزیوفیدر بهبود خصوییا  مختلهف ب ی مسازگار نقش مه

خاک دارند. کاربرد کودهای آلی و بیولوژیک، بهاقی گذاشهتگ بقایها در    

از طریهق   سطح خاک، خاک ورزی حفاظتی و همچنیگ افزایش تنهوع 

ویهژه اسهتفاده از بقهوز  در تنهاوب و     تناوب و کشهت مخلهوط و بهه   

نظام مخلوط از جمله راهکارهای بهبود خصوییا  شیمیایی خاک بوم

 ,.Nassiri et alباشهند ) برای جایگزینی بها کودههای شهیمیایی مهی    

2007; Kamkar & mahdavi Damghani, 2008 نقش کودهای .)

 5ل آلی مختلف بر میزان عنایر غذایی اضافه شده به خهاک در جهدو  

 ,.Ebrahimi et alو همکهاران ) ی مه نشهان داده شهده اسهت. ابراهی   

 مهی ید کردند که تغذیه بستر خاک با کودهای آلی نقش مهأی( ت2008

ها نشان داد که از در بهبود خصوییا  شیمیایی خاک داشت. نتایج آن

نسهبت بهه   ی مه ههای آلهی مختلهف مهورد اسهتفاده، کهود دا      بیگ نهاده

مزیت بیشتری در بهبود خصویهیا   دارای ب کمپوست و لجگ فاضال

 . بودشیمیایی خاک 

 

 (1811ابراهیمی و همکاران، ثیر کودهای مختلف آلی بر میزان برخی عناصر غذایی خاک )أت -1جدول 

Table 5- Effect of various organic fertilizers on some soil nutrients (Ebrahimi et al., 2010) 

 (%) نیتروژن 
 N (%)  

 گرم در کیلوگرم()میلی فسفر
 )1-(mg.kg P  

 گرم در کیلوگرم()میلی پتاسیم
)1-(mg.kg K  نوع کود 

Fertilizer type  ماندهباقی 

Residual 

 تجمعی

Cumulative 

 ماندهباقی

Residual 

 تجمعی

Cumulative 

 ماندهباقی

Residual 

 تجمعی

Cumulative 

 0.19 1.9 95 256 701 1572 
 گاوی

 Cow manure 

 0.18 2 44 63.3 687 697 
 کمپوست

 Compost 

 0.17 1.70 49 60 473 503 
 لجگ فاضالب

waste  

 0.10 0.10 18 18 407 426 
 شاهد

 Control 

 

نیز گزارش نمودند ( Ghoreshi et al., 2012قرشی و همکاران )

که استفاده از کود گاوی باعث افزایش غلظت فسفر در گیهاه رر  بهه   

درید در مقایسه با شرایط عدم مصهرف کهود گهاوی شهد.      51میزان 

تبهع آن رشهد رر    ثیر مثبت بر جذب فسهفر و بهه  أکاربرد کود گاوی ت

سهفر و  ف مهی در فراهدهد، مواد آلی عامه  مهمهی  داشت که نشان می

 گهر ید العا طمآیند. شمار میگ عنایر غذایی خاک و گیاه بهل بیتعاد

باعث بهبود جهذب   میهای دااستفاده از کود که است آن از یحاک زین

شههود،. دهقههانی و همکههاران سههایر عنایههر غههذایی در گیاهههان مههی 

(Dehghani et al., 2007در بررسی ت )ثیر استفاده از کود گاوی بهر  أ

ده از کهود گهاوی   رش کردند که اسهتفا میزان عنصر روی در خاک گزا

داری در میزان ایگ عنصر در خهاک شهد. افهزایش    باعث افزایش معنی

مصرف همچون آهگ، روی، مهس و منگنهز در گیهاه    جذب عنایر کم

کمپوست در مقایسه با شاهد میثیر کاربرد کمپوست و ورأرر  تحت ت

یهد.  ( گهزارش گرد Yaghtin et al., 2009توسط یقطیگ و همکاران )

( نیهز افهزایش   Ahmadabadi et al., 2011احمدآبادی و همکهاران ) 

ر د مهی ثیر کهود دا أمصرف در خاک را تحت ته جذب عنایر غذایی کم

 مقایسه با شاهد و کود شیمیایی بیان نمودند.  

ثیر أ( در بررسی تFereyduni et al., 2009فریدونی و همکاران )

بیولوژیکی خاک گزارش کردنهد  کود شیمیایی و مرغی بر خصوییا  

که استفاده از کود مرغی باعث بهبهود خصویهیا  زیسهتی خهاک در     

ثیر بیشتری بهر  أکه کود مرغی ت طوریهمقایسه با کود شیمیایی شد، ب

، بیومس میکروبی خاک و شهاخص دسترسهی کهربگ در    2COجریان 

 ,.Dehghan et alمقایسه با کهود اوره داشهت. دهقهان و همکهاران )    

( نیز اظههار داشهتند کهه کهاربرد سهطوح مختلهف کمپوسهت و        2012

کمپوست به مراتب بیش از کود شیمیایی موجب افزایش میهزان  ورمی

کربگ آلی، تنفس میکروبی، کربگ بیوماس میکروبی و فعالیهت آنهزیم   

های کهاربرد  ها گزارش نمودند که با افزایش تعداد سالاوره آز شد. آن

گیری شده فعالیت آنزیم اوره ، مقدار اندازهسال چهارسال به  دوکود از 
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ثیر بهتری أکمپوست تآز روند افزایشی داشت و در نهایت کاربرد ورمی

ثیر أخاک داشت. در بررسی و مقایسهه ته  بر فعالیت میکروبی و آنزیمی

ک های مختلف زراعهی بهر فعالیهت زیسهتی و میکروبهی خها      مدیریت

راه با حفهظ پسهماند   ورزی همگزارش شده است که روش بدون خاک

ت از مهاده  ها در حفاظه ثرتریگ روشؤگیاهی و روش بدون سوزاندن م

 ,.Hosseini et alباشهد ) توده میکروبی مهی آلی و بهبود کربگ زیست

های الکهالیگ فسهفاتاز و سهاکاراز تحهت     (. افزایش فعالیت آنزیم2010

مقایسه  درید در 3و  63میزان ترتیب بهثیر استفاده از کود مرغی بهأت

درید در مقایسه با شهاهد توسهط فریهدونی و     25و  99با کود اوره و 

( گهزارش شهد. آنهزیم الکهالیگ     Fereyduni et al., 2009همکهاران ) 

فسفاتاز هیدرولیز ترکیبا  آلی فسفردار به یهون فسهفا  قابه  جهذب     

توسط گیاههان را بهر عههده دارد و آنهزیم سهاکاراز نیهز در هیهدرولیز        

ارد. محمههدی و همکههاران د مههیدار نقههش مهکههربگترکیبهها  آلههی 

(Mohammadi et al., 2012    در بررسی یهفا  جامعهه میکروبهی )

بیان نمودند که عملیا  بدون  ورزیثیر کوددهی و خاکأخاک تحت ت

ورزی رایج و همچنهیگ  رزی حداق  نسبت به خاکورزی و خاک خاک

یی و شاهد باعث کمپوست در مقایسه با کود شیمیاو  میکاربرد کود دا

افزایش خصویهیا  میکروبهی خهاک شهام  تعهداد بهاکتری، کهربگ        

ازز های اوره آز، فسفاتاز اسیدی، فسفاتاز قلیایی، کاته میکروبی و آنزیم

دلی  بر هم زدن و زیر و رو کردن خهاک  و سلوزز گردید. شخم نیز به

ثیر بگههذارد. مهههرآوران أتوانههد بههر فعالیههت میکروبههی خههاک تهه  مههی

(Mehravaran, 2001    به افهزایش درجهه کلونیزاسهیون قهارچ )  ههای

هها در تیمهار   های رر  و افزایش فعالیت ریسه قارچبا ریشه زایکوریما

ورزی و رایهج  ههای کهم خهاک   نظامر مقایسه با بومد یورزبدون خاک

 اشاره کردند. 

ثیر اسهتفاده از کودههای   أبهبود خصوییا  فیزیکی خاک تحت ته 

باشد که در یور  توجیه مزایای استفاده از ایگ کودها میآلی از دیگر 

توانهد موجهب بهبهود شهرایط فیزیکهی      میاقتصادی، کاربرد کود دامی

 ,.Safadoost et alنامطلوب خهاک شهود. یفادوسهت و همکهاران )    

تهگ   15و  95میهزان  هب ( گزارش کردند که استفاده از کود دامی2007

ذری اشباع، تخلخ  که ، تخلخه    در هکتار باعث افزایش ضریب آبگ

هها شهد. اسهتفاده از    درشت، تخلخ  ریز و میانگیگ وزنی قطر خاکدانه

کمپوست باعث افزایش میزان تخلخ  و ظرفیت نگهداشهت آب  ورمی

خاک در مقایسه با شاهد و کود شهیمیایی گردیهد و نسهبت بهه تیمهار      

و  دریدی در میزان تخلخه   15/25و  31/93ترتیب افزایش شاهد به

 ,.Ahmadabadi et alظرفیهت نگهداشهت آب خهاک همهراه بهود )     

( نیهز اظههار   Asghari et al., 2010(. ایهغری و همکهاران )  2011

کمپوسهت  در مقایسه بها لجهگ و ورمهی   داشتند که استفاده از کود دامی

باعث بهبود بیشتر ساختمان، ایالح ظرفیت نگهداری آب در خهاک و  

آب قاب  استفاده برای گیاهان شهد.   همچنیگ افزایش میانگیگ ظرفیت

نظهام  زی رایج نسبت به بهوم ورنظام خاککاهش مقاومت خاک در بوم

( Shirani et al., 2010ورزی توسهط شهیرانی و همکهاران )   کم خاک

گزارش شده است و دلی  ایگ امر را عمق بیشتر خهاک نهرم در تیمهار    

ودنههد. گههاوآهگ برگردانههدار در مقایسههه بهها دیسههک سههطحی بیههان نم 

دار وجب کاهش معنیم مینامبردگان گزارش کردند که افزودن کود دا

ها خاک دانهمقاومت خاک در مقایسه با شاهد گردید. افزایش پایداری 

 ,Rustaورزی حفاظتی و حداق  توسط روسهتا ) های خاکنظامدر بوم

 ( نیز گزارش شد. 2009

 ,.Alijani et al., 2011; Salehi et al) هها در برخهی پهژوهش  

2011; Haghighatnia et al., 2008; Rahimizade et al., 

ثیر مثبت مدیریت بقایای گیاهی و تناوب زراعهی بهر بهبهود    أت (2011

خصوییا  شیمیایی خاک گزارش شده اسهت. علیجهانی و همکهاران    

(Alijani et al., 2011به ت )نظهام  اقی گذاشتگ بقایا و بومثیر مثبت بأ

ته بر افزایش درید کربگ آلی و نیتروژن خهاک  ورزی کاهش یافخاک

اشاره کردند و بیان نمودند که در یور  حفظ بقایای رر  در مزرعهه  

 5/5نظام خاک ورزی کاهش یافته، درید کهربگ آلهی خهاک از    با بوم

 ,.Salehi et alرسد. یهالحی و همکهاران )  درید می 13/5درید به 

رد بقایای گیاهی بر کیفیت ( نیز در پژوهشی نشان دادند که کارب2011

ثیر مثبت داشته و با کاربرد بقایای گیاهی، مقهدار کهربگ آلهی،    أخاک ت

داری یافت. حقیقت نیها و  سیم خاک افزایش معنینیتروژن، فسفر و پتا

زاده و همکهاران  ( و رحیمهی Haghighatnia et al., 2008همکاران )

(Rahimizade et al., 2011 در بررسی ته )ای مختلهف  هه ثیر نظهام أ

تناوب بر خصوییا  خاک بیان نمودند کهه اسهتفاده از تنهاوب باعهث     

افزایش کربگ آلی، فسفر و پتاسیم خاک شده و استفاده از بقهوز  در  

 تناوب باعث بهبود تغذیه خاک شد.   

محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی بهرای  مشکال  زیست

هها از  ولید و مصهرف آن های تافزایش عملکرد گیاهان زراعی و هزینه

(. Shahiri et al., 2005باشهد ) مهمتهریگ مسهائ  مهورد توجهه مهی     

عنهوان جهایگزینی مناسهب بهرای     هامروزه، کودهای آلی و بیولوژیک ب

منظور افهزایش حایهلخیزی   ف روز افزون کودهای شیمیایی و بهمصر
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انهد.  رزی پایدار مورد توجه قرار گرفتهه خصو  در بحث کشاوخاک به

ه استفاده از کودهای بیولوژیک همیگ راستا مطالعا  زیادی در زمیندر 

منظور جایگزینی با کودهای شیمیایی در کشور انجام شده است کهه  به

ها، افزایش عملکرد در مقایسه بها تیمهار شهاهد و حتهی در     در اکثر آن

برخی موارد در مقایسه با کودهای شیمیایی نیز گهزارش شهده اسهت.    

عملکرد گهزارش شهده، بهرای کهاربرد کهود زیسهتی        بیشتریگ افزایش

مشهاهده  ( .Ocimum basilicum L)در گیاه ریحهان   2فسفا  بارور 

 615میهزان  مقایسه با شهاهد بهه  شده است که عملکرد ایگ گیاه را در 

هها  (. نتهایج بررسهی  Visani et al., 2012درید افزایش یافته است )

رفته، به غیر از کاربرد کهود  های انجام گنشان داد که در کلیه پژوهش

 Cucurbita pepo)در گیاه کدو تخم کاغذی  سودوموناسبیولوژیک 

var. sterica L. )(Jahan et al., 2010  کاربرد کودهای بیولوژیهک ،)

باعث بهبود عملکرد گیاهان در مقایسه با شاهد شده اسهت. بها وجهود    

ههای شهیمیایی   که استفاده از کودهای بیولوژیک در مقایسه با کودایگ

 ,.Shoghi et al) دههد عملکرد کمتری را در اکثر مطالعا  نشان مهی 

2011; Shafati et al., 2012; Amirabadi et al., 2012; 

Naghizade et al., 2012; Saeinejad et al., 2012; 

Mohammadi et al., 2011; Shakeri et al., 2012; Mohsen-

Nia Jalilian, 2012; Khasse Sirjani et al., 2011; Saber et 

al., 2013)علهت  هبه  ک،یه ولوژیب و یآله  یکودها رسدنظر میه، ولی ب

-هسازگار به ها در کشاورزی بوممحیطی آنکارکردهای مطلوب زیست

ها نشهان داد  سیعنوان جایگزیگ کودهای شیمیایی مناسب باشند. برر

مقایسهه بها   طور میهانگیگ از عملکهرد بهازتری در    که کودهای آلی به

م کودههای آلهی و   أکودهای بیولوژیک برخهوردار بودنهد و کهاربرد تهو    

بیولوژیک باعث افزایش عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد جداگانه هر 

 ,.Shoghi et al., 2011; Saeinejad et al) کدام از ایگ کودها شهد 

2012; Mohammadi et al., 2011; Mohsen-Nia Jalilian, 

2012; Darzi et al., 2012; Moradi et al., 2009   ) عنهوان  ه. به

 کمپوسهت در گیهاه رازیانههه  بهه همهراه ورمهی    ازتوبهاکتر مثهال کهاربرد   

(Foeniculum vulgare L.)      باعهث افهزایش عملکهرد بیشهتری در

 Moradiی شد )یکمپوست به تنهایا ورمی ازتوباکترمقایسه با کاربرد 

et al., 2009( سعید نژاد و همکاران .)Saeinejad et al., 2012 نیز )

یهور   کمپوست بهنشان دادند که در یور  کاربرد ازتوباکتر و ورمی

 Sorghum bicolor) ترتیب افزایش عملکرد گیاه سورگومخالص، به

L.)  کهه در  درید بهود، در حهالی   15/21و  31/95در مقایسه با شاهد

زایش عملکرد بهه  کمپوست ایگ افهمراه با ورمی ازتوباکترزمان کاربرد 

م أها نشان داد که کاربرد تهو درید در ایگ گیاه رسید. نتایج آن 25/15

دریهد نسهبت    62کودهای آلی و بیولوژیک عملکرد ایگ گیاه را حدود 

 به استفاده از کودهای شیمیایی افزایش داد. 

  

 انرژی

های مربوط به انرژی در کشهاورزی پایهدار،   اولویت نخست برنامه

نهرژی و در نتیجهه   انرژی فسیلی و کهاهش مصهرف ایهگ ا   حفظ منابع 

هها  محیطی ناشی از مصرف بی رویه ایهگ انهرژی  کاهش اثرا  زیست

(. بیشهتریگ  Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008باشهد ) مهی 

انرژی مصرفی در بخش کشاورزی مربوط به آبیهاری، ماشهیگ آز  و   

زراعهی جهایگزیگ   باشد، بنابرایگ تمام عملیا  مدیریتی و کوددهی می

های مصهرف کننهده انهرژی    که باعث کاهش مصرف انرژی در بخش

در راستای نی  بهه پایهداری انهرژی در کشهاورزی     تواند گامیباشد می

های تجدید پذیر نظیر انرژی بهاد و خورشهید و   باشد. استفاده از انرژی

توانهد یهک   های فسیلی میهای زیستی به جای انرژیهمچنیگ انرژی

هههای تجدیدناپههذیر و  اساسههی در کههاهش مصههرف انههرژی  راهکههار 

های عملی چنهدانی در ایهگ   های ناشی از آن باشد که پژوهشآلودگی

 & Safaeieزمینههه یههور  نگرفتههه اسههت. یههفائیه و دانشههور )  

Daneshvar, 2006  آب از چهاه بها    اسهتخراج نظهام  ( با طراحهی بهوم

ها از چهاه  انرژی استفاده از انرژی باد، توانست آب را بدون یرف سایر

تلمبه کند که یک نمونه کاربردی برای استفاده از انرژی باد به عنوان 

 باشد.  تجدید در بخش کشاورزی میبانرژی قا

( در بررسهی  Hasanzade et al., 2001حسگ زاده و همکهاران ) 

های مختلف تغذیه بر میزان انهرژی مصهرفی در زراعهت    نظامثیر بومأت

ودند که کاربرد مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به ید نمأیآفتابگردان ت

جای کود شیمیایی نه تنها میهزان مصهرف انهرژی در واحهد سهطح را      

دههد. از  دهد بلکه راندمان انرژی تولیدی را نیز افزایش میکاهش می

جمله راهکارهای جایگزیگ برای کاهش مصرف انهرژی در کشهاورزی   

جای کشت خالص گیاهان توان زراعت مخلوط و چند کشتی را به می

لهت  عبرداری از زمیگ زراعهی بهه  ط بهرهزیرا در کشت مخلو ،بیان کرد

شهود.  های کمتر و افزایش نسبت برابری زمیگ بیشتر میمصرف نهاده

 Rezvani) های انجام گرفته در زمینه کشت مخلهوط در اکثر پژوهش

Moghaddam et al., 2009; Rezvani Moghaddam et al., 

2012; Seyedi et al., 2012; Alizade et al., 2010; Fotuhi et 

al., 2012; Ghanbari et al., 2010a; Ghanbari et al., 2010b; 

Koocheki et al., 2012; Nazari et al., 2012; Naghizade et 

al., 2012   ) ت برابری زمیگ بیشتر از یک بود، که همهان  میزان نسب



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     649

مفههوم مصهرف انهرژی کمتهر در ایهگ      نیز اشاره شد، بهه  طور که قبالً

باشهد. اسهتفاده از شهخم    علت مصرف نههاده کمتهر مهی   ا بههنظامبوم

ههای  حفاظتی نیز از دیگر راهبردهای کاهش مصرف انرژی در سامانه

هایی نظامدر چنیگ بومکه مصرف انرژی طوریهباشند، بکشاورزی می

باشهد  دریهد مهی   45در مصرف سوخت تا  ییجوکاهش یافته و یرفه

(Jabel-Ameli, 2012 .) 

 

 
 (1811امانلو و همکاران، ع مختلف شخم بر میزان مصرف انرژی )اثیر انوأبررسی ت -1شکل 

Fig. 9- Effect of different tillage on energy use (Amanlu et al., 2011) 
 

( گهزارش کردنهد کهه    Amanlu et al., 2011امانلو و همکاران )

نظام شخم حداق  در کشت رر  در مقایسهه بها   انرژی مصرفی در بوم

ترتیب یافت و میزان ایگ کاهش انرژی بهشخم متوسط و رایج کاهش 

(. نامبردگان گزارش کردند کهه عملکهرد   3)شک   درید بود 52و  52

های مختلف شخم در سیستم شهخم حهداق    ثیر سیستمأرر  تحت ت

 ,Moradiههای شهخم بهود. همچنهیگ، مهرادی )     بیشتر از سایر روش

( نشان داد که شهخم فشهرده باعهث افهزایش انتشهار گازههای       2013

دی اکسهید   . ایشان گزارش نمود که میزان انتشار گازگردیدای گلخانه

 درید بیشتر از شخم حداق  بود. 69کربگ در شخم رایج حدود 

 Salami et al., 2010; Beheshtiمطالعا  مختلهف )  ،از طرفی

Tabar et al., 2010; Ghorbani et al., 2011; Koocheki et 

al., 2011; تهر  دهد که بها وجهود عملکهرد پهاییگ    ( در ایران نشان می

نسبت بهه شهرایط کشهت آبهی، امها از      کشت دیم محصوز  مختلف 

ههای قابه  تجدیهد و بهوم     لحاظ کارایی مصرف انرژی و سهم انهرژی 

عنهوان مثهال   هسازگار، کشت دیم نسبت به کشت آبی برتهری دارد. به  

( بها بررسهی میهزان    Koocheki et al., 2011کوچکی و همکهاران ) 

 Lens)کارایی مصرف انرژی در زراعت دیم و آبی نخود، لوبیا و عدس 

culinaris L. )     نشان دادند که میزان عملکرد دانهه ایهگ محصهوز

زراعی در شرایط کشت آبی بیشتر از کشت دیم بود ولی میزان کارایی 

دلی  حذف نهاده آب و کاهش مصهرف  همصرف انرژی در کشت دیم ب

 کود و سموم شیمیایی بیشتر از کشت آبی بود. 

 

 های پایدارنظامومطراحی ب

نظام که آخریگ گهام در گهذار از کشهاورزی    طراحی بومدر مرحله 

باشد، بر اساس نقاط قو  و ضعف بررسی رایج به کشاورزی پایدار می

هها( و بهر   شده در مراح  اول و دوم )بهبود کارایی و جایگزینی نههاده 

نظام های نظری و عملی، بوممبنای آگاهی و دانش حای  از پژوهش

نظهام در  بخش طراحهی ههر جهزء بهوم     شود. در ایگزراعی طراحی می

نظام به یهور  یهک   به ک  بوم ،ارتباط با سایر اجزاء بوده و در نهایت

مشهاهده   65طهور کهه در شهک     شهود. همهان  مجموعه نگریسته مهی 

شود، برای رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی بایهد تلفیقهی از   می

-های مهم بومسازگار که در جهت بهبود کارکردهای بومانواع مدیریت

نظام کشاورزی از قبی  افزایش تنوع زیستی، مدیریت اکولوژیک آفا  

یایی خهاک و کهاهش   ها، بهبهود خصویهیا  بیوفیزیکوشهیم   و بیماری

 محیطی مدنظر قرار گیرد. های زیستآلودگی
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 اجزاء گذار از کشاورزی رایج به پایدار -11شکل

Fig. 10- Component of transition to sustainable agriculture 
 

در طراحی مدیریت آب، مفهوم کارایی مصهرف آب در کشهاورزی   

باشهد و  های زراعی و فنی میها و رهیافتفراتر از مفهوم کاربرد روش

مزرعهه را در   های بزرگ در نظر گرفتهه و باید آب را در مقیاس چرخه

گرفتهه و در   أمقیاس آبخیز و محیط پیرامهون آن کهه آب از آن منشه   

نظهر گرفهت. در    گهردد، در نهایت پس از عبور از مزرعه به آن باز مهی 

نظام شهناخت و  توان کارکرد آب را در بومچنیگ دیدگاهی است که می

ههای  با بهبود کارایی مصرف آن در سطوح پاییگ با استفاده از مدیریت

نظهام رسهید کهه کهاهش     زراعی به افزایش کارایی آن در سهطح بهوم  

آلههودگی آب و همچنههیگ رخیههره آن را بیشههتر از دیههد یههرفاً افههزایش 

ههای پایهدار   نظهام دههد. بایهد در طراحهی بهوم    عملکرد مدنظر قرار می

های غیر متعارف در بخهش کشهاورزی را مهد    کشاورزی استفاده از آب

هایی اسهتفاده گهردد کهه    شود از اکوتیپنظر قرار داد. همچنیگ، سعی 

دارای خصوییا  مورفولوژیکی و بیولوژیکی بوده که نسبت به شرایط 

نامساعد محیطی و تنش خشکی مقاومت بیشهتری را باعهث شهود. در    

هههای بسههیاری از منههاطق کههویری کشههور، بههدلی  کمبههود آب، زمههیگ

شهده و  کشاورزی رها شده اند، باید در ایگ مناطق گیاههان فرامهوش   

 Linum usitatissimum) توجه قرار گرفتهه ماننهد کتهان    کمتر مورد

L.)کنجد ، (Sesamum indicum L.) کوشیا ،(Kochia scoparia 

L. )آبهی  های مقاومت به کمیی که از ویژگیو بسیاری از گیاهان دارو

 باشند، در طراحی استفاده گردد.و تنش خشکی برخوردار می

ندهایی که سالمت، پویهایی  آیباید عالوه بر فرنظام طراحی بومدر 

کنند، به تعادل بیگ اجزای زنده و غیر زنده نظام را حفظ میو تولید بوم

ای داده اک به جای تغذیه گیاه اهمیت ویهژه خاک و همچنیگ تغذیه خ

نظام برای مدیریت آفا  باید بینش کنترل کهردن  شود. در طراحی بوم

ها تبهدی  شهود. در سیسهتم    مدیریت آنها به بینش شرایط و جمعیت

نظام زراعی بایهد بهه اثهرا  متقابه  و     مدیریتی و طراحی جامعه و بوم

ها و همچنهیگ سهالمت بشهر و    ها و محیط آنروابط پیچیده بیگ گونه

محیط زیست توجه ویژه گردد. افزایش تنوع امکهان برقهراری روابهط    

باعهث پایهداری و    سهازد، کهه  های مختلف را فراهم میمفید بیگ گونه

نظام زراعی باید شود. در مدیریت تنوع در بومنظام زراعی میثبا  بوم

ر قهرار داد و  های زراعی در طراحی مهدنظ مفهوم تنوع را فراتر از گونه

هههای جههانوری و تنههوع   زراعههی، گونههه هههای گیههاهی غیر گونههه

های کشهت مخلهوط و   نظامها را نیز در نظر گرفت. بوممیکروارگانیسم

های مهم افزایش تنهوع در بعهد   عنوان یکی از شاخصتناوب زراعی به

ههای پایهدار   نظهام مکانی و زمانی مطرح بوده و باید از اجزاء ایلی بوم

کشاورزی باشند. ایگ نکته که انتخاب گونه گیاهی مناسب، اولیگ گهام  

های کشت مخلوط و تناوب زراعهی  در موفقیت و عدم موفقیت سامانه

باشد و در انتخاب گونه گیهاهی  اهمیت خایی برخوردار میباشد از می

ها از هر گونه با سایر گونه آشیان اکولوژیکباید سعی شود تا حدودی 

ز منابع نور، آب و مهواد غهذایی   لحاظ مکانی و زمانی متفاو  باشد تا ا

یور  مکم  استفاده کرده و ضهمگ افهزایش کهارایی ایهگ منهابع،      به

های هرز و آفها ، حاهور   از جمله کنترل علف ظهور سایر روابط مفید

Environmental sustainability, economic sustainability, social sustainability

Increasing biodiversity, managing pests and diseases, improving soil bio-physico-
chemical properties, reducing pollution

Biological and organic fertilizers, of plant residu management, allelopathy, 
conservation tillage, agronomic rotation, intercropping, agronomic, mechanical 

and biological pests control
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دشمنان طبیعی آفها ، بهبهود خصویهیا  بیوفیزکوشهیمیایی خهاک،      

و در نتیجه کهاهش اثهرا     کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی

ها در کنار کاهش ریسک برای محیطی ناشی از مصرف آنسوء زیست

گیاهان زراعهی  زارعیگ فراهم گردد. در ایگ میان، رابطه بیگ بقوز  و 

 باشد.ای برخوردار میاهمیت ویژهاز 

های زراعی باید مهورد  منظایکی دیگر از نکاتی که در طراحی بوم

آینههده بههر ثیر تغییههرا  اقلیمههیأای قههرار گیههرد بحههث تههتوجههه ویههژه

 اقلهیم  تغییر به مربوط مطالعا  باشد. نتایجهای کشاورزی مینظامبوم

 بهروز  یدؤم همگی است شده انجام ایران در اخیر هایسال طی که در

 ;Koocheki & Kamali, 2010)انهد   بهوده  کشهور  در ایهگ پدیهده  

Lashkariet al., 2012; Moradi et al., 2013a; Moradi et al., 

2013b.) دو روش شناخته شهده بهرای کهاهش     2و سازگاری 1تخفیف

-رهیافهت (. Moradi et al., 2013aباشد )اثرا  منفی تغییر اقلیم می

د، بهه  نظام باید مدنظر قرار گیهر های تخفیف که در برنامه طراحی بوم

ههای مهدیریتی   ای از طریهق فعالیهت  کاهش انتشهار گازههای گلخانهه   

مختلف از قبیه  کهاهش کهاربرد کودههای شهیمیایی، مکانیزاسهیون،       

افزایش ترسیب کربگ، کشت و کهار گیاههان زراعهی بها ههدف تولیهد       

حرکهت بهه سهمت کشهاورزی ارگانیهک منجهر        های زیستی وسوخت

شود. در بخش سازگاری نیز رشد و نمو گیهاه طهوری بایهد تنظهیم     می

وقوع پیوسته قرار بگیرد که به که کمتر در معرض تغییرا  اقلیمیشود 

توان به تغییر تاریخ کاشت، تهراکم کاشهت،   ها میاز جمله ایگ رهیافت

، تغییهر در تنهاوب کاشهت،    تهر استفاده از ارقام مقاوم بهه شهرایط گهرم   

مدیریت آبیاری و غیره اشاره کرد. پتانسی  کاهش اثرا  منفهی تغییهر   

 ,Koocheki & Nassiriاقلهیم از طریهق مهدیریت تهاریخ کاشهت )     

2008; Moradi et al., 2013a; Moradi et al., 2013b  آبیهاری ،)

(Moradi et al., 2013a( و ارقام سازگار )Moradi et al., 2013b) 

تواند در طراحهی  ید قرار گرفته است که میأیدر ایران مورد بررسی و ت

 های زراعی در شرایط تغییر اقلیم مدنظر قرار گیرد. نظامبوم

نظام کشاورزی پایدار در ایران بحهث اخهالق بایهد    در طراحی بوم

مدنظر قرار گرفته و آگهاهی روسهتاییان و کشهاورزان ههم نسهبت بهه       

ههای بهرون    حه محیطی و هم نسبت به راهمسائ  و مشکال  زیست

نحوی تغییر یابد که رفتارهای سازگار با پایداری رفت از ایگ مسای  به

تهوان مطهرح کهرد کهه وجهود      در کشاورزی تامیگ گردد. در ک  مهی 

                                                           
6- Mitigation 

2- Adaptation 

زیسهت و کیفیهت و   که از ارتبهاط بهیگ کشهاورزی، محهیط     کشاورزانی

ی زیسهت محیطه  های پایداری محصول آگاه باشند از ضرور  تسالم

وجهه مجهدد بهه    های پایدار تبومشود و برای ایجاد کشتمحسوب می

اورزی و طراحهی  اری کشه ذگه ویژه در سیاسهت رویکردهای اخالقی به

      ناپذیر است.     ها اجتناببومکشت

ههای  نظهام که کشاورزی پایدار حرکت به سمت بومبا توجه به ایگ

ر هها بایهد به   نظهام بذور در ایگ بوم ایالح ،باشد، بنابرایگکم نهاده می

اکوسیستم باشهد تها   نهاده در اگروآل کمهای ایدهمبنای استفاده از تیپ

نظهام کشهت آینهده    بازده کنونی نیز وارد بومای و کمهای حاشیهزمیگ

نظام توجه به ایگ موضوع گردد. نکته حائز اهمیت در بحث طراحی بوم

یج به پایدار باید تغییرا  و مراحه   باشد که در گذار از کشاورزی رامی

گذار تدریجی باشد تا ضمگ حفظ تولید، مخاطرا  مالی کشاورزان نیز 

توان توسعه روستایی را نیز میبه حداق  برسد و با ایجاد چنیگ بستری 

ههای رسهیدن بهه پایهداری کشهاورزی بهبهود       لفهه ؤعنوان یکی از مبه

های تولید کشهاورزی  امنظبخشید. از طرفی محصوز  تولیدی در بوم

بودن ایگ محصوز  در مقایسه با  ترتیفیتر و با کپایدار به دلی  سالم

تواند مشوقی های رایج و هزینه تولید کمتر ایگ محصوز  مینظامبوم

ها و بهبود شرایط برای توسعه نظامبرای گرایش کشاورزان به ایگ بوم

روستایی برای نی  به کشاورزی پایدار باشد. در نهایت، بهرای طراحهی   

هها  از عملیا  بهبود کارایی نهاده نظام کشاورزی پایدار باید تلفیقیبوم

ها که در ایگ پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، مدنظر و جایگزینی آن

هایی در ها و هستهرسد تشکی  اتحادیهظر مینبه ،در نهایت قرار گیرد.

 رسد.  نظر میهسازگار ضروری بمراکز تولید برای توسعه کشاورزی بوم

 

 گیرینتیجه

اد که در راسهتای گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در      نتایج تحقیق نشان د
تهوجهی یهور  گرفتهه اسهت.     ایران در بخش مطالعاتی اقداما  قاب 

عنوان نمونه مطالعا  متعددی کارایی مناسب کنتهرل غیرشهیمیایی   هب
هها را در  های هرز و همچنیگ کنترل بیولوژیهک آفها  و بیمهاری   علف

یید نمودند. نتایج نشان داد که ایران را در مقایسه با کنترل شیمیایی تا
ثری را ؤهای دور راهکارهای مناسب و مایرانیان از گذشته دانش بومی

 های گیاهی در اختیار ما قرار داده اسهت. برای مدیریت آفا  و بیماری
نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از تناوب زراعهی، کودههای آلهی و    
بیولوژیک و کشت مخلوط از جمله راهکارهای افزایش تنهوع زیسهتی   
بعنوان یکی از مهمتریگ ارکهان گهذار بهه کشهاورزی پایهدار در ایهران       

باشد. نقش استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک و همچنهیگ شهخم   می
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خاک در تحقیقا  مختلف در کشور مورد بررسهی  حفاظتی در پایداری 
بهرای  و تایید قرار گرفت. بطور کلی، نتهایج تحقیهق تاییهد نمهود کهه      

-رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی باید تلفیقی از انهواع مهدیریت  

نظهام  سهازگار کهه در جههت بهبهود کارکردههای مههم بهوم       های بهوم 
اکولوژیهک آفها  و   کشاورزی از قبی  افزایش تنوع زیستی، مهدیریت  

ههها، بهبههود خصویههیا  بیوفیزیکوشههیمیایی خههاک و کههاهش بیمههاری
 .محیطی مدنظر قرار گیردهای زیستآلودگی

 

 سپاسگزاری

مورخهه   25593/6پژوههه شهماره   هزینه ایهگ پهژوهش از محه     
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معاونت پژوهشهی و فنهاوری    هایمیگ شده است. از مساعد تأ مشهد

دانشکده کشاورزی دانشهگاه فرودسهی مشههد در اجهرای ایهگ طهرح       

 سپاسگزاریم.

 

 منابع

Abdollahzadeh, J., Mohammadi goltapeh, E., and Rouhani, H. 2006. Investigation on biocontrol of crown and root rot 

of sunflower (Sclerotinia sclerotiorum) by Trichoderma sp species in laboratory condition. Journal of Agricultural 

Sceinces 12: 43-56. (In Persian with English Summary) 

Abedi Servestani, A., Shah and Vali, M. 2009. Agriculture extension role in improvement of farmer`s environmental 

ethic. Journal of Ethic in Sciences and Technology 4: 120-130. (In Persian with English Summary) 

Ahmad Abadi, Z., Ghajar Sepanlo, M., and Rahimi Alashti, S. 2001. The effect of compost application on some of soil 

physic chemical properties. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 13: 1-12. (In 

Persian with English Summary) 

Ahmad Abadi, Z., Ghajar Sepanlou, M., and Bahmanyar, M.A. 2011. Effect of vermicompost application on amount of 

micro elements in soil and the content in the medicinal plant of Borage (Borago officinalis). Journal of Crops 

Improvement 13: 1-12. (In Persian with English Summary) 
Ahmadi, A., and Damadzadeh, M. 2006. Effect of agronomy rotation on decreasing of beet cyst nematode population in 

Esfahan. Plant Pest and disease 74: 1-16. (In Persian with English Summary) 

Ahmadian, A., Ghanbari, A., Siyahsar, B., Heydari, M., Ramrodi, M., and Mousavi Nik, S.M. 2010. The effect of 

chemical fertilizer, manure and compost on yield, yield components, some physical properties and essence amount 

of Chamomile under drought stress. Journal of Iranian Field Crop Research 8: 668-676. (In Persian with English 

Summary) 

Ahmadifar, F., Rustae, A., Shahriari, D., and Khodakaramian, G. 2005. Biological control of cucumber wilt disease 

caused by Verticillium dahliae by using isolates of Bacillus and Pseudomonas. Research of Water, Soil and Plant in 

Agriculture 5: 65-78. (In Persian with English Summary) 

Alikhani, K., Bohrani, M.J., and Kazemini, S.A. 2011. Effect of tillage methods and amount of maize residuals on 

growth, yield and yield component of wheat. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 486-493. (In Persian with 

English Summary) 

Alimoradi, L., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Zarea Feyzabadi, A. 2006. Weed seed bank dynamics under 

various rotations and field production resources. Iranian Journal of Field Crops Research 4: 1-10. (In Persian with 

English Summary) 

Alizade, Y., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010. Investigating of growth characteristics, yield, yield 

components and potential weed control in intercropping of bean and vegetative sweet basil. Journal of Agroecology 

2: 383-397. (In Persian with English Summary) 

Amanlo, A., Ghasemi Mobtaker, H., Akrami, A., and Mohammadi, A. 2011. Comparison of yield and energy 

consumption under different methods of tillage in cultivation of maize in rotation with canola. Iranian Journal of 

Biosystem Engineer 42: 159-164. (In Persian with English Summary)    

Amirabadi, M., Seyfi, M., Rajali, F., and Ardakani, M.R. 2012. Assessment of mineral elements density in silage maize 

(Single cross 704) under inoculation of mycorrhiza and Azotobacter chroococcum in different nitrogen levels. 

Journal of Agroecology 4: 33-40. (In Persian with English Summary) 

Ardakani, M.R., Rajali, F., and Heydari, S. 2012. Effect of biological fertilizer including Arbuscular mycorrhiza on 

yield and yield components of different rice varieties. Plant Ecophsysiology Journal 4: 1-13. (In Persian) 



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     699

Asghari, S., Neyshabouri, M.R., Abbasi, F., Aliasgharzad, N., and Oustan, S. 2010. Effects of polyacrylamide, manure, 

vermicompost and biological sludge on aggregate stability, penetration resistance and available water capacity in a 

sandy loam soil. Science of Water and Soil 30: 15-19. (In Persian with English Summary) 
Ashrafizadeh, A., Etebariyan, H.R., and Zamanizadeh, H.R. 2003. Evaluation of Streptomyces to biological control of 

Fusarium wilt disease in melon. Journal of Iran Agriculture Science 37: 33-43. (In Persian) 

Azizi, G., alimoradi, L., and Siyah Margoei, A. 2010. Investigation of allelophatic effects of fenugreek on germination 

and growth of some crops and weeds. Journal of Plant Protection 24: 224-233. (In Persian with English Summary) 

Azizi, G., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Rezvani Moghaddam, P. 2009. Effect of plant diversity and nutrient 

resource on weed composition and density in different cropping systems. Iranian Journal of Field Crops Research 7: 

115-126. (In Persian with English Summary) 

Beheshti Tabar, I., Keyhani, A., and Rafiee, S. 2010. Energy balance in Iran’s agronomy (1990-2006). Renewable and 

Sustainable Energy Review 14: 849-855. 

Darzi, M.T., Haj Seyed Hayed, M.R., and Rajali, F. 2012. Effect of manure and organic fertilizer on biomass yield, seed 

yield and essence of Coriander. Journal of Medicinal Plants 11: 78-90. (In Persian with English Summary) 

Davani, D., Monfared, N., and Karamzadeh, S. 2010. Assay energy efficiency in wheat dryland in Boshehr province. 

Plant Ecophsysiology Journal 2: 71-82. (In Persian with English Summary) 

Dehghani, A., Fotovat, A., Haghniya, G.H., and Keshavarz, P. 2007. Effect of salinity and manure on concentration and 

distribution of various zinc in soil. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 11: 53-60. (In Persian 

with English Summary) 

Dehghan-Menshadi, H., Bahmanyar, M.A., Salek Gilani, S., and Lakzian, A. 2012. Effect of application of compost and 

vermicompost enriched with chemical fertilizer and manure on some biological indicators of soil quality of Basil 

(Ocimum basilicum) Rhizosphere. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 16: 187-

197. (In Persian with English Summary) 

Ebrahimi, N., Afyoni, M., Karami, M., and Rezaei Nejad, Y. 2008. Effect of residual and cumulative of organic 

fertilizer on nitrogen, phosphor and potassium amount in soil and wheat. Journal of Agricultural Sciences and 

Natural Resources 12: 803-812 (In Persian with English Summary) 

Etebariyan, H.R., and Mohammadifar, M. 2007. Assessment of different species of Trichoderma to biological control of 

Bipolaris spicifera (Bainier) Subram in wheat. Plant and Seed 23: 343-356. (In Persian) 

Fallah, S., Ghalavan, A., and Khajeh Pour, M.R. 2007. Effect of how mixed manure with soil and its mixed with 

chemical fertilizer on yield and yield components of maize in Khorram abad. Journal of Agricultural Sciences and 

Natural Resources 11: 233-242. (In Persian with English Summary)  

Feridoniye Naghani, M., Raesi, F., and Falah, S.A. 2010. Production trend of CO2 and changing of microbial biomass 

carbon in treated soils by urea fertilizer and litter. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural 

Resources 14: 97-109. (In Persian with English Summary) 

Fotuhi Chiyaneh, S., Javanshir, A., Dabagh Nasab, A., Zand, E., Razavi, F., and Rezaei Chiyaneh, A. 2012. Effect of 

different densities of maize and bean intercropping on yield of two crops and weeds biomass. Journal of 

Agroecology 4: 131-143. (In Persian with English Summary) 

Ghanbari, A., Ghadiri, H., Ghafari Moghaddam, M., and Safari, M. 2010. Evaluation of maize and Zucchini 

intercropping and its effect on weeds control. Iranian Journal of Agronomy Plants Sciences 41: 43-55. (In Persian) 

Ghanbari, A., Nasir Pour, M., and Tavasoli, A. 2010. Evaluation of eco-physiological characteristics of millet and bean 

intercropping. Journal of Agroecology 2: 556-564. (In Persian with English Summary) 

Gharshi, L.A., Haghniya, G.H., Lakziyan, A., and Khorasani, R. 2012. Interaction of lime, organic matter and iron on 

phosphor absorption in maize. Journal of Water and Soil 26: 1083-1091. (In Persian with English Summary) 

Ghorbani, R., Mondani, F., Amirmoradi, S., Feizi, H., Khorramdel, S., Teimouri, M., Sanjani, S., Anvarkhah, S., and 

Aghel, H. 2011. A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production 

systems. Applied Energy 88: 283-288. 

Gliessman, S., and Rosemeyer, R. 2010. The Conversion to Sustainable Agriculture. Principle, Processes and Practice. 

CRC Press. Taylor and Francis. 

Golpayegani, S., Zafari, D.M., and Khoda Karimiyan, G. 2010. Biological control of broad bean`s root rot by 

rhizosphere antagonist bacterial. Journal of Iranian Medical Plant Science 41: 283-292. (In Persian with English 

Summary) 



 693    ... رایج به پایدار در ایران راهبردهای گذار از کشاورزی

Haghighat Niya, H., Dastfal, M., and Barati, V. 2008. Effect of different rotation crop systems on wheat yield and some 

soil properties. Plant and Seed 24: 265-281. (In Persian with English Summary) 

Hakimi-Miebodi, M.H., Sodaizadeh, H., and Shakeri, M. 2004. Preliminary investigation on allelophatic and 

nematodicid effect of Haloxylon ammodenderon extract. Pajouhesh and Sazandegi 20: 75-80. (In Persian with 

English Summary) 

Hasan Zadeh, A., Ghalavand, A., Ahmadi, M.R., and Mirniya, S.K. 2001. Effect of different nutrition systems on 

energy efficiency of sunflower varieties. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 8: 67-78. (In 

Persian with English Summary) 

Hosseini, M., Haghniya, G., Lakziyan, A., and Emami, H. 2010. Results of different management of barely residuals on 

microbial carbon, organic carbon and total nitrogen in soil. Journal of Agroecology 2: 372-382. (In Persian with 

English Summary) 

Jabal Ameli, M. 2012. Sustainable agriculture: effective approach to increase in energy efficiency and targeted 

subsidies. Journal of Scientific, Cultural and Social Reclamation 4: 1-10. (In Persian with English Summary) 

Jahan, M., Amiri, M.B., and Ehyaei, H.R. 2012. Radiation use and absorption efficiency of sesame under biological 

fertilizer in low-input agronomy system. Iranian Journal of Field Crops Research 10: 435-447. (In Persian with 

English Summary) 

Jahan, M., Nassiri Mahallati, M., Salari, M.D., and Ghorbani, R. 2010. Effect of application time of manure and 

different organic fertilizer on qualities and quantities characterizes of Cucurbita pepo. Iranian Journal of Field Crops 

Research 8: 726-737. (In Persian with English Summary) 

Jamali, M.R., and Joker, L. 2010. Effect of rotation crop on control of Hordeum spontaneum in wheat fields of Fars 

province. Journal of Plant Protection 24: 99-107. (In Persian with English Summary) 

Kamkar, B., and Mahdavi Damghani, A.M. 2008. Principals of Sustainable Agriculture. Jahadeh Daneshgahi Mashhad 

Press 315p. (In Persian) 

Karimipur, H., Jahad Akbar, M., Damadzadeh, M., and Ahmadi, A. 2006. Integrated application of trap resistance 

plants with no-host plans in infected fields to nematode on qualities and quantities of sugar beet in samir of Esfahan. 

Journal of Sugar Beet 2: 59-73. (In Persian with English Summary) 

Karimiyan, K., Ghorbani, R., Asadi, G.A. and Tokolo, M.R. 2011. Evaluation of allelophatic effects of barly residuals 

on germination and initial growth of lentil. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 388-396. (In Persian with 

English Summary) 

Khandan, A., Astaraei, A., Nassiri Mahallati, M., and Fotovat, A. 2005. Effect of different levels of chemical and 

organic fertilizer on yield and yield components of Fleawort (Plantago ovata Forsk.). Iranian Journal of Field Crops 

Research 3: 245-253. (In Persian with English Summary) 

Khase Sirjani, A., Farah Bakhsh, H., Ravari, S.Z., Pasandi Pour, N., and Karami, A. 2011. Effect assessment of 

biological fertilizer, sulfate zinc and nitrogen fertilizer on qualities and quantities characterizes of wheat. Science of 

Water and Soil 25: 125-135. (In Persian with English Summary) 

Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2010a. Effect of 

agricultural practices on soil bacterial’s diversity and abundance. Journal of Science and Technology of Agriculture 

and Natural Resources 14: 99-113. (In Persian with English Summary) 

Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghadam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2011. Effect of 

different agricultural systems on soil organic matter, soil invertebrate’s diversity and abundance. Iranian Journal of 

water and soil research 41:129-141. (In Persian with English Summary) 

Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Lakzian, A., and Nassiri Mahallati, M. 2008. Effect of 

agricultural practices on mycorrhizal diversity and abundance in winter wheat fields of Khorasan province. Iranian 

Journal of Field Crops Research 6: 271-283. (In Persian with English Summary) 

Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Sadeghi, H., and Nassiri Mahallati, M. 2012. Effect of 

agricultural practices on spider’s diversity and abundance in wheat fields of North and Razavi Khorasan provinces. 

Journal of Plant Protection 26: 127-135. (In Persian with English Summary) 

Khodashenas, A., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., Sadeghi, H., and Nassiri Mahallati, M. 2010b. Effect of plant 

diversity on Arthropod’s diversity and abundance in wheat fields. Journal of Iranian Field Crop Research 8: 622-

635. (In Persian with English Summary) 

Khodaygan, P., Etebariyan, H.R., Khoda Karimiyan, G., and Torabi, M. 2006. Potential study of biological control of 



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     694

wheat bunt by some varieties of pseudomonas. Journal of Iran Agriculture Science 37: 707-717. (In Persian with 

English Summary) 

Khorramdel, S., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2009. Effect of different input management on weed 

composition, diversity and density of corn field. Journal of Agroecology 1: 1-10. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A. 1997. Sustainable Agriculture: Insight or Method? Agriculture Economic and Development 20: 53-72. (In 

Persian with English Summary) 

Koocheki, A., and Kamali, G.A. 2010. Climate change and dryland wheat production in Iran. Iranian Journal of Field 

Crops Research 8: 508-520. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2008. Effect of climate change with increasing of CO2 on wheat yield in Iran 

and evaluation of adaptation strategies. Iranian Journal of Field Crops Research 6: 139-153. (In Persian with English 

Summary) 

Koocheki, A., Ghorbani, R., Mondani, F., Moradi, R., and Alizade, Y. 2011a. Energy use efficiency and economical 

analysis of pulses production systems in Iran a case study: Razavi Khorasan province. International Journal of 

Energy Economics and Policy 4: 95-106.  

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Nadjafi, F. 2004a. Biodiversity of medicinal plants in agro-ecosystems of Iran. 

Iranian Journal of Field Crops Research 2: 208-215. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Asghari Pour, M.R., and Khode Bakhsh, A. 2004b. Studying biodiversity of 

horticultural and vegetable products in Iran. Iranian Journal of Field Crops Research 2: 79-88. (In Persian with 

English Summary)  

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Jahan Bin, M., and Zare Feyz Abadi, A. 2004c. Diversity of crop varieties in Iran. 

Biyaban Journal 9: 49-76. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Alizadeh, Y. 2011b. Analysis of agriculture biodiversity in Iran. 

Ecological Agriculture Journal 2: 1-16. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Mansouri, H. 2013. Strategies of transition from common 

agriculture to sustainable agriculture in Iran: improvement of input use efficiency. Journal of Agroecology 9: 618-

637 (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Zare Feyz Abadi, A., and Jahan Bin, M. 2004d. Investigating of agro-ecosystems 

diversity in Iran. Pajouhesh and Sazandegi 63: 70-83. (In Persian with English Summary) 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Mansoori, H. 2013. Strategies of transition to sustainable 

agriculture in Iran. I- Improving resources use efficiency. Agroecology Journal. In Press. (In Persian with English 

Summary) 

Koocheki, A., Shabahang, J., Khorramdel, S., and Amin Ghafori, A. 2012. Ecological investigation of different pattern 

of row intercropping of borage European and bean. Journal of Agroecology 4:1-11. (In Persian with English 

Summary) 

Lashkari, A., Alizadeh, A., and Eyshi Rezaei, E. 2012. Mitigation of climate change impacts on maize productivity in 

northeast of Iran: a simulation study. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 16: 114-126.  

Mahdavi Damghani, A.M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Nassiri Mahallati, M. 2007. Assessment of 

agriculture biodiversity and its effect on sustainability of wheat-cotton agriculture system in Khorasan. 

Environmental Sciences 4: 61-67. (In Persian with English Summary) 

Maleki Ziyarati, H., Sahebani, N.A., and Rahnama, K. 2009. Biological control of Meloidogyne javanica nematode by 

Trichoderma harzianum and evaluation of peroxide enzyme activity changes in tomato. Journal of Iranian Medical 

Plant Science 40: 25-33. (In Persian with English Summary) 

Mehravaran, H. 2001. Effect of three intensity tillage on mycorrhiza activity in two soils of Switzerland. Plant Diseases 

37: 209-219. (In Persian with English Summary) 

Mohammad Dust, H.R., and Asghari, A. 2009. Effect of rotation crop, chemical fertilizer application and herbicide on 

weeds control of winter rye. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 47: 601-609. (In Persian with 

English Summary) 

Mohammadi, K., Ghalavand, A., Alikhani, M.A., and Rokhzadi, A. 2011. Effect of different methods to increase in soil 

fertility by adding manure, chemical and biological fertilizers on canola`s seed yield and quality. Journal of 

Agroecology 3: 298-308. (In Persian with English Summary) 

Mohammadi, K., Heidari, G., Javaheri, M., and Aghaalikhani, M. 2012. The effect of tillage and fertilization systems on 



 699    ... رایج به پایدار در ایران راهبردهای گذار از کشاورزی

soil microbial biomass and enzyme activity in sunflower production. Journal of Water and Soil 26: 104-113. (In 

Persian with English Summary) 

Mohammadi, K., Parsari, B., Rokhzadi, A., Ghalavand, A., Alikhani, M.A., and Eskandari, M. 2011. Response of 

canola`s seed yield and quality to different sources of manure, compost and biological fertilizers in Kordestan 

region. Electronic Journal of Crop Production 4: 81-101. (In Persian with English Summary) 

Mohammadi. K., Rahimiyan, H.A., Etebariyan, H.R., and Ghandar, M. 2005. Biological control of common root rot of 

wheat by antagonistic bacteria isolated from wheat rhizosphere. Plant Diseases 41: 383-402 (In Persian with English 

Summary) 

Mohsen Niya, A., and Jaliliyan, J. 2012. Effect of drought stress on yield and yield components of safflower.  Journal of 

Agroecology 4: 235-245. (In Persian with English Summary) 

Moradi, R. 2013. Evaluation of tillage, residue management and nitrogen fertilizer effects on greenhouse gases balance 

in maize cultivation and adaptation strategies implementation for climate change. PhD Thesis, Faculty of 

Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Iran. (In Persian with English Summary) 
Moradi, R., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati, M. 2013b. Adaptation of maize to climate change impacts in Iran. 

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change 19: 1223–1238. 

Moradi, R., Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., and Mansouri, H. 2013a. Adaptation strategies for maize cultivation 

under climate change in Iran: irrigation and planting date management. Mitigation and Adaptation Strategies for 

Global Change 18: 265-284. 

Moradi, R., Rezvani Mogaddam, P., Alizadeh, Y., and Ghorbani, R. 2010. Assessment of germination and 

morphological characteristics of wild oat and mustard seedling under extraction of caraway, pea shoots and mixed of 

them. Iranian Journal of Field Crops Research 8: 897-908. (In Persian with English Summary) 

Moradi, R., Rezvani Mogaddam, P., Nassiri Mahallati, M., and Lakziyan, A. 2009. Investigating of effect biological 

fertilizer on yield, yield components and essence amount of fennel (Foeniculum vulgare). Iranian Journal of Field 

Crops Research 7: 625-635. (In Persian with English Summary) 

Motaghiyan, A., Pir Dashti, H.A., Behmanyar, M.A., and Abbasiyan, A. 2010. Effect of type and amount of manure on 

seed yield and leaf nutrient concentration of three varieties of soybean. Iranian Journal of Water and Soil Research 

41: 19-26. (In Persian with English Summary) 

Mousavi, M., Bahmanyar, M.A., and Pir Dashti, H. 2012. Rice response to few year application of vermicompost as 

individual and enriched with different chemical fertilizers. Electronic Journal of Crop Production 5: 19-35. (In 

Persian with English Summary) 

Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., and Mazaheri, D. 2005. Diversity of crop varieties in Iran. Biyaban 10: 33-50. (In 

Persian with English Summary) 

Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P., and Beheshti, S.A.R. 2007. Agroecology. Ferdowsi 

University of Mashhad, Iran Press 459 p. (In Persian) 

Nazari, S., Zand, E., Asadi, S., and Golzardi, F. 2012. Effect of additive and replacement intercropping of bean and 

mash on yield, yield components and weeds biomass. Journal of Weed Research 4: 97-109. (In Persian with English 

Summary) 

Ndakidemi, P.A. 2006. Manipulating legume/cereal mixtures to optimize the above and below ground interactions in 

the traditional African cropping systems. African Journal of Biotechnology 5(25): 2526-2533.  

Orooji, K., Khazaei, H.R., Rashed Mahasel, M.H., Ghorbani, R., and Azizi, M. 2008. Allelopathic effects of sunflower 

(Helianthus annuus) on germination and initial growth of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus) and common 

lambsquarter (Chenopodium album). Journal of Plant Protection 22: 119-128. (In Persian with English Summary) 

Oveisi, M., Rezvani Moghaddam, P., Rostami, M., Baghestani, M.A., and Nassiri Mahallati, M. 2006. Effect of three 

rotation systems on weed seed bank of barely fields in Karaj. Iranian Journal of Field CropS Research 4: 1-11. (In 

Persian with English Summary) 

Padasht Dehkaei, F., and Izadyar, M. 2007. Study on the biological control of rice blast disease in the field condition. 

Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 13: 1-9. (In Persian with English Summary) 

Pirsteh Anoshe, H., Emam, Y., and Saharkhiz, M.J. 2011. Study of allelopathic characterizes of some medicinal plants 

on some germination properties and pre-growth of wheat and wild oat. Iranian Journal of Field Crops Research 9: 

95-102. (In Persian with English Summary) 

Pour Azar, R. 2009. Agronomy, mechanical and chemical control of canola`s weeds. Journal of Weed Research 1: 11-



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     699

23. (In Persian with English Summary) 

Rahim Zadeh, S., Sohrabi, Y., Heydari, G., Eyvazi, A., and Hosseini, T. 2011. Application effect of chemical and 

organic fertilizers on yield and essence amount of Dracocephalum moldavica. Iranian Journal of Medicinal Plants 

Research 27: 81-96. (In Persian with English Summary) 

Rahimizadeh, M., Zare Feizabadi, A., Kashani, A., Koocheki, A., and Nassiri Mahallati M. 2012. Evaluation of soil 

fertility in wheat-based double cropping systems under different rates of nitrogen and return of crop residue. Journal 

of Water and Soil 25: 1277-1286. (In Persian with English Summary) 

Raof Fard, R., and Omid Beygi, R. 2011. Evaluation of allelophatic characterize of Hyacinth shoot (Angelica 

archangelica L.). Journal of Horticulture Sciences 25: 261-266. (In Persian)  

Rezaei, D., Haghniya, G.H., Lakziyan, A., Hasan Zadeh Khayat, M., and Nasirli, H. 2011. Organic decomposition of 

atrazin in various concentration by pseudomonas bacteria. Journal of Plant Protection 25: 224-227. (In Persian with 

English Summary) 

Rezvani Moghaddam, P., Raoofi, M.R., Rashed Mohassel, M.H., and Moradi. R. 2009. Evaluation of sowing patterns 

and weed control on mung bean (Vigna radiate L. Wilczek) - black cumin (Nigella sativa L.) intercropping system. 

Journal of Agroecology 1: 65-79. (In Persian with English Summary) 

Rezvani Moghaddam, P., and Moradi, R. 2012. Evaluation of planting date, biological fertilizer and intercropping on 

yield and essence quantity of cumin and fenugreek. Journal of Iranian Agronomy Plants Sciences 43: 217-230. (In 

Persian with English Summary) 

Rosta, M.J. 2009. Effect of different tillage methods on organic matter amount and aggregate sustainable. Science of 

Water and Soil 67: 23-61. (In Persian with English Summary) 

Saber, Z., Pir Dashti, H., esmaeili, M.A., and Abbasiyan, A. 2013. Evaluation of growth promoting bacteria, nitrogen 

and phosphor on fertilizer efficiency and wheat yield of N-80-19 variety in sari conditions. Journal of Agroecology 

5: 39-49. (In Persian with English Summary) 

Sadeghi, A., Hesan, A.R., Asghari, H., Naderi-ghomi, D., Farsi, M., Karimi, E., Majidi, E., Omidvari, M., and 

Abbaszade, P. 2009. Biological control of Rhizoctonia solani damping off of sugar beet with native Streptomyces 

isolates under greenhouse and field conditions. Journal of Sugarbeet 25: 177-191. (In Persian with English 

Summary) 

Sadrabadi, R., Critchley, N., Cooper, J., Leifert, K., and Eyre, M. 2010. Effects of different fertilizer and protection 

managements on seed bank properties in an organic system. Journal of Agroecology 2: 512-522. (In Persian with 

English Summary) 

Sadravi, M. 2006. Effecy of crops rotation on population of mycorrhizal fungi of wheat. Journal of Agricultural 

Sciences and Natural Resources 13: 1-7. (In Persian with English Summary) 

Saeid Nejad, A.M., Khazaei, H.A., and Rezvani Moghaddam, P. 2012. Study of application effect of organic matter, 

biological and chemical fertilizers on some morphological characteristics, yield and yield components of silage 

sorghum (Sorghum bicolor). Iranian Journal of Field Crops Research 10: 503-510. (In Persian with English 

Summary) 

Safadost, A., Mosaddegi, M.R., Mahbobi, A.A., Norozi, A., and Asadiyan, G. 2007. Effect of short-term tillage and 

manure on soil structure properties. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 41: 91-100. (In Persian 

with English Summary) 

Safaeye, M.R., and Daneshvar Kakhki, M. 2006. Design of water pumping from well by application of wind energy. 

Sharif Journal 36: 3-8. (In Persian with English Summary) 

Salami, P., and Ahmadi, H. 2010. Energy input and output in a chickpea production system in Kurdistan, Iran. African 

Crop Science Journal 18: 51-57. 

Salehi, F., Bohrani, M.J., Kazemini, S.A., Pakniyyat, H., and Karimiyan, N. 2011. Effect of amount of wheat residuals 

and nitrogen fertilizer on some characterizes of filed soil in bean cultivation. Journal of Science and Technology of 

Agriculture and Natural Resources 15: 209-218. (In Persian with English Summary) 

Saraei, R., Lahoti, M., and Ganjali, A. 2012. Assessment of allelopathic effect of Eucalyptus on some germination, 

morphological and biochemical characterizes of barely and Sisymbrium irio. Journal of Agroecology 4: 215-222. (In 

Persian with English Summary) 

Sarani, S.A., Sharifi Tehrani, A., Ahmadzadeh, M., and Javan Nikkhah, M. 2009. Biological control of canola 

rhizoctonia damping by Burkholderia cepacia bacterial. Journal of Agricultural Science 32: 1-14. (In Persian with 



 699    ... رایج به پایدار در ایران راهبردهای گذار از کشاورزی

English Summary) 

Seyedi, M., Hamzei, J., Ahmadvand, G., and Abutalebian, M.A. 2012. The evaluation of weed suppression and crop 

production in barley-chickpea intercrops. Journal of Agricultural Knowledge and Sustainable Production 22: 101-

114. (In Persian with English Summary) 

Shahiri Tabarestani, M., Falahati, M., Jafarpour, B., and Rohani, H. 2005. Investigation on biological control of sugar 

beet damping-off disease by some isolates of Trichoderma harizanum Rafai. Journal of Sugarbeet 21: 57-75. (In 

Persian with English Summary) 

Shakeri, A., Amini, M., Tabatabaei, S.A., and Modarres Sanavi, S.A. 2012. Effect of nitrogen fertilizer and biological 

fertilizer included Azotobacter and Azospirillum on seed yield and fatty acid of sesame varieties in Yazd conditions. 

Iranian Journal of Field Crops Research 10: 742-750. (In Persian with English Summary) 

Shefaati, F., Esmaili, M.A., Pir Dashti, H.A., and Abbasiyan, A. 2012. Application effect of organic fertilizer in 

different levels of nitrogen and phosphor chemical fertilizers on linked characteristics with barely seed yield. Iranian 

Journal of Water and Soil Research 43: 185-193. (In Persian with English Summary) 

Shirani, H., Haj Abbasi, M.A., Afyoni, M., and Hemmat, A. 2010. Effect of tillage systems and manure on Penetration 

resistance of soil under maize cultivation. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 

154: 14-41. (In Persian with English Summary) 

Shoghi Klokhran, S., Ghalavand, A., Modarres Sanavi, S.A.M. 2011. Effect of organic and green fertilizers in 

combination with nitrogen source (chemical-manure) on qualities and quantity characteristics of sunflower. 

Environmental Sciences 9: 35-52. (In Persian with English Summary) 

Siahmarguei, A., Rashed Mohassel, M.H., Banayan, M., and Kharaghani, F. 2003. The effect of three crop rotation 

systems on diversity and dispersal of weed seedbank communities. Iranian Journal of Field Crops Research 1: 257-

270. (In Persian with English Summary) 

Taghi Zadeh, M., Ramrodi, M., Galavi, M., Siyahsar, B., Heydari, m., and Maghsodi Moud, A.A. 2012. Application 

effect of various phosphor fertilizers as chemical and organic on yield and yield components of maize and green pea 

in intercropping system. Iranian Journal of Agronomy Plants Sciences 43: 203-215. (In Persian with English 

Summary) 

Tahami Zarandi, S.M., and Rezvani Moghaddam, P. 2011. Assessment of germination and morphological properties of 

oat under shoot organs extractraction of four medicinal plants. Journal of Plant Protection 25: 398-406. (In Persian 

with English Summary) 

Tahmasebi Servestani, Z., and Mostafavi Rad, M. 2011. Effect of nitrogen organic and chemical sources on qualities 

and quantity characteristics of winter canola`s three varieties in arak. Electronic Journal of Crop Production 4: 177-

194. (In Persian with English Summary) 

Tsubo, M., Walker, S., and Mukhala, E. 2001. Comparisons of radiation use efficiency of mono-/inter-cropping systems 

with different row orientations. Field Crops Research 71: 17–29. 

Velayati, M., Zamani, G.R., Jami Alahmadi, M., Rashed Mohassel, M.H., and Hosseini, S.A. 2011. The inhibitory 

effects of Chenopodium seeds on germination and seedling growth of maize and sorghum. Journal of Plant 

Protection 25: 1-7. (In Persian with English Summary) 

Visani, V., Rahim Zadeh, S., and Sohrabi, Y. 2012. Effect of biological fertilizer on morphological, physiological 

characteristics and essence amount of basil. Iranian Journal of Medicinal Plants Research 28: 73-78. (In Persian with 

English Summary) 

Yaghtin, S., Ardalan, M., Sharafa, M., and Alikhani, H. 2009. Effect of compost and vermicompost of municipal waste 

to increasing of micro-elements and decreasing of chemical fertilizer application. Environmental Sciences and 

Technology 11: 185-195. (In Persian with English Summary) 

  



 3199، زمستان 4، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     699
 بوم شناسی کشاورزی نشریه

 915-959. ص ،3199زمستان ، 4شماره ، 9جلد 

Journal of Agroecology 

Vol. 9, No. 4, Winter 2018, p. 935-959 

 
Strategies of Transition to Sustainable Agriculture in Iran 

II- Inputs Replacement and Designing Agroecosystem 

 
A. Koocheki1*, M. Nassiri Mahallati1, R. Moradi2 and H. Mansoori3  

Submitted: 18-08-2013 

Accepted: 11-12-2013 
 

Koocheki, A., Nassiri Mahallati, M., Moradi, R., and Mansoori, H. 2018. Strategies of transition to sustainable 

agriculture in Iran. II- inputs replacement and designing agroecosystem. Journal of Agroecology 9(4): 935-959. 

 

Introduction 

Sustainable agricultural development is an important goal in economic planning and human development 
worldwide. A range of processes and relationships are transformed, beginning with aspects of basic soil 
structure, organic matter content, and diversity and activity of soil biota. Eventually, major changes also occur in 
the relationships among weed, insect, and disease populations, and in the balance between beneficial and pest 
organisms. Ultimately, nutrient dynamics and cycling, energy use efficiency, and overall system productivity are 
impacted. Measuring and monitoring these changes during the conversion period helps the farmer evaluate the 
success of the conversion process, and provides a framework to determine the requirements for sustainability. 
After improving resource use efficiency, replacement of ecological inputs with chemical inputs as second step 
and redesign of agro-ecosystems is as final step in transition of common to sustainable agriculture. The study 
was investigated to evaluation of Iran’s agricultural systems status. 

Materials and Methods 

Using organic and ecological inputs than chemicals is the second step for transition to sustainable agriculture.  
This study was performed to assess and measure the status of inputs replacement and agro-ecosystem designing 
based on ecological principle in Iran. For this purpose, we used 223 studied researches on agronomical and 
medicinal plants. After, they analyzed based on functional and structural characteristics and then used. 
Considering to the importance of multi-functionality in sustainable agriculture, in this study we considered the 
multiple managements for inputs replacement. The using functions in the study were: improving fertility and 
bio-chemical characteristics of soil, ecological managements of pest and diseases, reducing the energy usage, 
and increasing biodiversity. Using the organic and biological inputs, remaining the plant residual on soil, using 
the allelopathy, reduced and conservation tillage, crop rotation and intercropping were the main approaches for 
inputs replacement. In section of agro-ecosystem designing, we designed the replaced systems based on 
increasing inputs efficiency approach (first step) and also replacement of conventional inputs with ecological 
inputs (second step). We considered the parameters about water, soil, pest management, biodiversity, climate 
change, low inputs systems, margin regions and environmental hazards in designing section. In designing 
sustainable agroecosystems, the designing of each component was considered in relation to others components 
and finally designed the total of agroecosystem as on society.  

Results and Discussion  

The results of studies showed that in most cases, mechanical control of weed in addition to environmental 
benefits can be most effective than chemical control. Crop rotation can be considered as a suitable replacement 
method than chemical herbicides. Intercropping was found as an appropriate approach for pest control. Using the 
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allelophatic properties of plants had a positive role for pest and weed control in Iran.  
Increasing the biodiversity must be considered in transition to sustainable agriculture. Crop rotation, organic 

fertilizers and intercropping were found the effective approaches for improving biodiversity in agro-ecosystems. 
Sustainability of agro-ecosystem is closed with soil sustainability. The studies showed that using organic 
chemical, remaining residual on soil, conservation tillage, crop rotation and intercropping spatially with legumes 
are the improving approaches for physical-chemical characteristics of soil and replacement for chemical 
fertilizers. Based on the researches, one main goal for achieving to sustainable agriculture was found minimizing 
energy consumption. Efficient use of energy in agriculture will prevent destruction of natural resources, and 
promote sustainable agriculture as an economical production system. Thus, natural resources could be used more 
efficiently. Eliminate the use of nonrenewable off farm human inputs that have the potential to harm the 
environment or the health of farmers, farm workers, or consumers. Mitigation and adaptation strategies in 
relation to climate change and quantization of transition period from common to sustainable agriculture to reduce 
economic risks for farmers were regarded in the agro-ecosystem design.  

Conclusion 
 In general, although different studies were performed in the replacement of ecological inputs instead of 

common inputs in Iran, needed policy is necessary to transfer findings of these researches to fields. Although the 
complete studies were not carried out about designing agro-ecosystem, the existence of enough results for two 
previous steps (increasing inputs efficiency and its replacement) could be basic for this step. Therefore, deep 
researches and studies based on site potential in the ecosystem level should be done in the final step of transition 
to sustainable agriculture.   
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