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 پیشگفتار

 
 
 

کشررراورزی  اکولوژی»های کتاباز مجموعهشرررده هجدهمین جلد منتشررررکتاب حاضرررر 
در این مجموعه، طیف وسیعی از عناوین مرتبط با شده های منتشرباشد. کتابمی 1«پیشرفته

 عملکرد وها بر و اثرات آن پایدار زراعی هایاکوسرریسرتم در شررده های اسرتفاده نقش نهاده
ر د سهم بسزایی های خاک. اکولوژی میکروباندکردهوری گیاهان زراعی را بررسی بهره
ها کشرساندن مصرف آفت حداقلای در بههای زیستی و نقش ویژهنهادهو کارکرد حفظ 

در تولید پایدار گیاهان زراعی  مادّۀ آلیو نیز تبردیل و بازچرخش   شررریمیرایی و کودهرای  
 دارد.

چگونه »با عنوان  2آمریکا اکولوژیانجمن های کتاب حاضررر برمبنای نشررسررت  فصررل
دوین ت «نقش ایفا کند؟ زراعی هایاکوسررریسرررتم  تواند در پایداریاکولوژی میکروبی می

 راینبنابتوجه بودند و در این نشرسرت بسیار جالب  شرده  اسرت  چراکه عناوین مطر   نشرده 
. ودشرریک کتاب منتشررر  صررورتبهدر نشررسررت شررده تصررمیم گرفته شررد تا مباحث ارا ه

ادی تحقیقات زی و هسررتندشررده های بسرریار شررناختهنویسررندگان این کتاب، اکولوژیسررت
، مشارکت ویژه در تدوین این براینعالوهاند. های خاک انجام دادهسامانه کارکرددرزمینۀ 

ن نویسندگان اصلی و یا نویسندگا عنوانبهها و دانشرجویان  دانشرگاه  محقّقانکتاب توسرط  
 .ه استهمکار صورت پذیرفت

 وبی ومیکر هایو پیچیردگی فعرالیت   تنوّع ۀیرنرد دربرگعنراوین موجود در این کتراب   
های مرتبط با تغییر یا مدیریت روشکه وریطهرای خراکی اسرررت  به  کنش بین نظرام برهم

و نیز افزایش عملکرد و  زی جهت بهبود کارکرد ریزوسرررفرهای خاکمیکروارگرانیسرررم 
بهبود تولید پایدار  جهتوری گیراهان زراعی، موردبحث قرار گرفته اسرررت. همچنین  بهره

اهمیت ازنظر های میکروبی حاکم در خاک فرایندمحصررروالت زراعی، طیف وسررریعی از  
 شده است. ها بررسیکاری میکروارگانیسمو ناهمگنی میکروبی و نیز چگونگی دست تنوّع

سرراز نهتا بتواند زمی اسررت هدفمندای و رشررتههای نوین بینتأکید این کتاب بر پژوهش
بهبود  رراستای. دشودهای زیستی در تولید محصوالت کشاورزی گسترش استفاده از نهاده

                                                      
1. Advances in Agroecology 2. Ecological Society of America symposium 
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و  مهرگانکنش بین بیعناصرررر غذایی، برهم کراهش تلفرات  مردیریرت و   ثبرات   عملکرد،
 ۀژاسررت. تأکید وی شرردهنیز بررسرری  غذایی ۀهای خاک در کارکرد شرربکمیکروارگانیسررم

نویسندگان بر این است که چگونه میزان دسترسی گیاهان به نیتروژن و دیگر عناصر غذایی 
اک های میکروبی در خهای آلی و نیز بهبود فعالیتنهادهصحیح مدیریت ازطریق تواند می

 افزایش یابد.
 ین کتابدر ا های خاکشررناسرری میکروب طیف وسرریعی از عناوین مرتبط با زیسررت 
کشررت گندم، تحت مزارعدر  زیسرتی های گنجانده شرده اسرت که شرامل اسرتفاده از نهاده    

های میکوریزا در افزایش دسترسی به عناصر غذایی و همچنین مزایا اهمیت همزیستی قارچ
باشررد. می Bacillus thuringiensisو معایب کشررت محصرروالت ژنتیکی تراریخته توسررط 

قرار  مطالعههای زراعی نیز موردمیکروبی در خراک  تنوّعنقش درمورد  کلی موضررروعرات 
ها ری خاک، کاهش فرسایش، مدیریت بیماریکه مسا لی مانند باروَطوریگرفته است  به

 در کتابشده مطر مباحث اصلی  ۀوری عناصرر غذایی، شالود و نیز افزایش جذب و بهره
ناخته ش «خدمات اکوسیستم» عنوانبه محقّقاناین مباحث توسط برخی  ۀباشرند. مجموع می

 هایمرجعی کلیدی پیرامون اسرررتفاده از نهاده عنوانبهتواند شرررده اسرررت. این کتراب می  
 توسط پژوهشگران علوم خاک مورداستفاده قرار گیرد. زراعی هایاکوسیستممیکروبی در 

 
 1کلیو ای. ادواردز 

  2اگرواکولوژی ها درپیشرفت ۀمجل سردبیر

                                                      
1. Clive A. Edwards 2. Advances in Agroecology 



 سرآغاز
 
 
 

و  زیسرررتی تنوّعمباحث درمورد  داران تحقیقهای خاک، طالیهباوجوداینکه اکولوژیسرررت
ی از دانش ای که درواقع تلفیقرشتهبین ۀکارکرد اکوسریسرتم هستند، ولی مطالعات گسترد  

نظر قرار ، این مبراحث را مورد بحث و تبادل اسرررتو عملیرات مردیریتی پرایردار      اکولوژی
 ،هستند های فسیلیازحد سوختبیش ۀاستفاد برمبتنیهای کشاورزی رایج که اند. نظامداده
 زیموجودات خاک ۀجامعپویای ساختار نابودی  زیستی خاک و تنوّعنند به کاهش توامی

 خود سرربب ۀنوب. این امر بهکنندعناصررر غذایی را دسررتخوش تغییر   ۀو چرخ شرروندمنجر 
که ریطود که نیازمند مصرررف زیاد انرژی اسررت  به شرروافزایش وابسررتگی به عملیاتی می

به دید شررو بروز آسریب   ایها، افزایش تولید گازهای گلخانهبه تخریب زیسرتگاه  درنهایت
ان های خاک، دانشمند. کتاب حاضر، اکولوژیستشودمیمنجر خاک  اکوسیستمکارکرد 

را گردهم آورده است تا سهم تحقیق  زراعی هایاکوسیستمن اصر علوم میکروبی و متخصرّ 
 کنند. بررسیزراعی  هایاکوسیستممدت بلند در اکولوژی خاک را بر پایداری

پایدار ازجمله ثبات عملکرد، کاهش ورود  زراعی هرای اکوسررریسرررتم بیشرررتر مزایرای  
 ودهبهای اکولوژیکی تئوری برپایۀهای فسیلی، های خارجی و مصررف کمتر سوخت نهاده

به  یقات مربوطدر تحقهای حاضررر د. چالشکننخاک ایفا می و نقشرری کلیدی بر پایداری
میکروبی خاک شررده اسررت.  اکولوژیدرمورد  هاییسررؤالکشرراورزی پایدار، سرربب بروز 

هررا و هررای خرراک، میکروبیولوژیسررررت اکولوژیسررررتمرنرظور افزایش ارتبرراط بین   برره
 ۀی که زمینمحقّقانهرای زراعی در تردوین این کتراب سرررعی بر آن شرررد تا     اکولوژیسرررت
اشد، بکشاورزی اکولوژی خاک، اکولوژی میکروبی و اکولوژی  ۀها در حیطتحقیقات آن

 کیلوژیاکومبانی تلفیق  برپایۀهای این کتاب ل. تعدادی از فصررشرروندبه همکاری دعوت 
محصوالت وری و پایداری تولید جهت بهبود بهرهو عملیات کشراورزی  اجرای خاک در 

با  ها در تحقیقات مرتبطهای کتاب به بررسی چالششرده است. دیگر فصل زراعی تدوین 
 کشرراورزی زیستیی اکولوژی خاک و سرو بهکشراورزی پایدار و ادغام مسریرهای تحقیق   

م در خاک و خدمات اکوسیست زیسرتی  تنوّعپایانی به پایداری فصرل   ،اند. همچنینپرداخته
 .کندمیتأکید  مقیاس زراعی
چگونه »با عنوان  2779نشست سال  ۀیئت مشراور ههمکاری  براسراس های کتاب فصرل 
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 ه در نیوک «نقش ایفا کند؟ زراعی هایاکوسریستم  تواند در پایداریمیکروبی می اکولوژی
ابقه، باس پژوهشگراننویسندگان شامل  ۀمجموع. شرده است ، تهیه برگزار گردید 1مکزیکو

 نوّعتبوده که درواقع طیف وسیعی از دانش، تجربه، سن،  کارتازه محقّقانیا دانشرجویان و  
نتخاب مهم تحقیقاتی ا ۀپنج زمین براسرراسو عالیق تحقیقاتی را شررامل بودند. نویسررندگان  

. این نندکتا به پیشبرد مستقیم پایداری و نیز عملیات مدیریت صحیح اراضی کمک  شردند 
، خدمات اکوسریستم، اکولوژی تلفیقی خاک و  زیسرتی  تنوّعپنج زمینه شرامل کشراورزی،   

 هایگذاریتواند بر سرریاسررت های موجود در این کتاب میگذاری بود. توصرریهسرریاسررت 
تحقیقات  و در پیشرفت گذاردبی مستقیم تأثیرزیسرت  مربوط به بخش کشراورزی و محیط 

 باشد. مؤثرزراعی پایدار مفید و  هایاکوسیستمپیرامون مدیریت  ۀآیند
دان های خاک، دانشمنامید است که این کتاب موجب تحکیم روابط بین اکولوژیست

ر دبخش تحقیقات نوین و کارآمد و الهام شررودن کشرراورزی اصررتخصررّعلوم میکروبی و م
 باشد.آینده 
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 مترجمان ۀممقدّ
 
 
 

ات ، پویایی و کارکرد زیسررتی موجودتنوّع تأثیرتحت زراعی هایاکوسرریسررتم تولید پایدار در 
ن موجودات بی روابط متقابل. باشدمی ساکن در ریزوسفر هایمیکروارگانیسم ویژهبه ،زیخاک
اعی بوده زر هایاکوسیستم ، شاخص و اساس پیچیدگیهای غذایی در ریزوسفرشربکه ثبات و 
ضرمن افزایش عملکرد، کیفیت محصروالت زراعی را بهبود بخشرد. کتاب حاضر     تواندمیکه 

 ولوژیکیفیزیاکولوژیکی،  هایرهیافتآخرین تحقیقات و  برپایۀ، باشدمیفصل  17که شرامل  
 ایهاکوسررریسرررتمدر طراحی را  زیخاکموجودات منابع آلی و و ژنتیکی، اهمیت تعامل بین 

توسررط سرره نفر از برترین پژوهشررگران فعال در  ین کتاب ا قرار داده اسررت. تأکیدزراعی مورد
 وال( زیرنظر. اچ کلمن و دیانا. سرری چیک، دیوید. ای و بیولوژی خاک )تانیا اکولوژی ۀحوز

اثر  ،ارزیابی ناهمگنی خاک و طراحی ریزوسفرنوشرته شده است.   ادواردزکلیو ای.  پروفسرور 
موجودات  برحسرررب ، مراهیت جریان انرژی نراپرایردار    زی بر پویرایی کربن موجودات خراک 

ن و القای ژشرررناخت نیز و های غذایی برآورد ریاضررری مرتبط با ثبات شررربکه  کننرده، تجزیره 
ر های مربوط دمواردی اسررت که برحسررب فصررل   ترینمهماز  هاتراریختگی میکروارگانیسررم

مترجمان نیز در تالش بودند تا با شرررناخت مبانی بیولوژیکی، اسرررت.  شررردهکتراب بررسررری  
ا در این کتاب ر مباحثخراک،  موجودات سررراکن در  تنوّعفیزیولوژیکی و ژنتیکی حراکم بر  

دسرترس استادان، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند. الزم به توضیح است که برخی تعاریف  
وضیحات بیشتر به خوانندگان ارا ه شده در پاورقی کتاب، ازسروی مترجمان جهت ت شرده  ذکر

 .شودمیانی در و قدرتشکّ مشهد یانتشارات دانشگاه فردوس تیریمداست. در پایان، از 
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