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Biological agents in plant disease control 

 

های  کننده کش و ضدعفونیکش، باکتریهای گیاهی بیشتر به استفاده از سموم شیمیایی قارچسال اخیر، کنترل بیماری  50در طی  

، در حال حاضر به دلیل افزایش فشار افکار عمومی بر کاهش استفاده از مواد شیمیایی به دلیل  حالبااین تدخینی متکی بوده است.  

زا و کاهش اثر این سموم، مشکالت  ت، ایجاد مقاومت به سموم شیمیایی در بسیاری از عوامل بیماریاثرات مخرب آن بر محیط زیس

های  های جایگزین غیرشیمیایی کنترل بیماریزیادی برای استفاده مداوم از این مواد وجود دارد. در نتیجه جستجو برای یافتن روش 

 ای برخوردار است.از اهمیت ویژه   برای تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک، ژه یوبه گیاهی، 

بوده است. اصالح گیاه برای تولید ارقام مقاوم،    موردتوجهها  بیمارگرهای گیاهی، سال  در کنترلهای بیولوژیک  استفاده از روش

ذارد  گهاست که به طور مستقیم بر بیمارگرها اثر میورزی و کاربرد کود از جمله این روشهای خاکرعایت تناوب زراعی، روش

نماید. در این بین، استفاده از عوامل  عوامل بیمارگر را محدود می توسعه  های میکروبی مفید،  جمعیت  افزایش دامنه فعالیت و یا با  

های توسعه و کاربرد عوامل بیولوژیک برای کنترل  های اخیر، بسیاری از جنبه ای برخوردار است. در سال بیولوژیک، از اهمیت ویژه 

 های گیاهی، به طور گسترده بررسی شده است. بیماری

 Mode ofهای اخیر در کاربرد مبارزه بیولوژیک علیه بیمارگرهای گیاهی، مربوط به درک مکانیسم اثر )شاید بیشترین پیشرفت 

actionابزاری را برای تشریح    ها و گیاهان،ها، باکتریشناسی مولکولی قارچباشد. تغییرات گسترده در دانش زیست ( این عوامل می

است.   نموده  فراهم  آنها،  بین  آنتی طورکلیبه تعامالت مختلف  رقابت،  بیولوژیک شامل  اثر عوامل  انگلی،  ، مکانیسم  رابطه  بیوز، 

( است. به طور معمول، کنترل  Hypovirulenceهای تخصصی مانند کم آزاری )های رشد گیاه و مکانیسممقاومت القایی، محرک

 تواند شامل چندین مکانیسم اثر باشد. یماری با استفاده از یک عامل بیولوژیک، میبیولوژیک ب
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