


ای قارچ کشه. قارچکش ها از طریق مهار رشد قارچ، اسپوزایی یا جوانه زدن اسپورها عمل می کنند

ارچـها مختلف بر مراحل مختلفی از چرخه زندگی قارچها تاثیر می گذارند و همه قارچکشها بر همـه ق

دیـگر مقاومت هـنگامی رخ می دهـد که پاتوژنی که زمانی به قارچـکـش حسـاس بود. موثر نیستند

انـد با مدیریت استـفاده از قارچکش ها در نهالسـتان ها بسـیار مهم اسـت و می تو. حساس نیست

ی تولید ایـن مقاله اطالعاتی ارائه می دهد که یـک نمای کلی کاربردی برا. برنامه ریزی به دسـت آید

.کنندگان نهالستان و استفاده موثراز قارچکشها می باشد

مقاومت و مدیریت آن در نهالستان ها : قارچکش ها



:قارچکشهای حفاظتی یا پیشگیری کننده

خه قارچکشها بر اساس چرخه بیماری که آنـها را هـدف قـرار می دهـند طـبقه بـندی می شـوند اگـرچه چـر

:ه بندی شودبیماری و بیولوژی پاتوژنها خیلی متفاوت است، چرخه بیماری می تواند به مراحل کلی زیر طبق

نفوذ به گیاه میزبان : آلودگی -

تکثیر پاتوژن در داخل ناحیه : کلونیزه شدن-

مـحـل عفـونـت در گـیاه قبـل از بروز عالئـم 

عالئم قـابل مـشـاهـده بـیـماری : ظهور عالئم-

معموال چند بار در سال: تولید و پراکنش اسپور-

اتـفاق می افتد بسته به پاتوژن و شرایط محیـطی



:  قارچکشهای حفاظتی یا پیشگیری کننده

ی عـمـل طیف وسیعی از ترکیبات موثر بر طیف وسیـعی از قارچهـا این ترکیبات در مرحله آلودگ

.کندمی کنند،از طریق ایجاد یک سد محافـظـتی که از آلـودگـی و ایـجـاد عفـونت پیشـگیری می

ــحافـظت قارچکشهای حفاظتی برای استفاده روی بافت گیاه سالم ساخـتـه شده اند تـا گیـاه را م

. از اینکه آلودگی رخ دهد( پیشگیری)کنند 

. آنها روی سطح گیاه می مانند ولی وارد بافت گیاه نمی شوند

ظهـور عالئمبدین ترتیب این ترکیبات معموال تاثیر خیلی کـمی دارند برمراحل کلـونیزاسـیون،

. هـندو توسعه یا اسپورزایی که بعد از اینکه پاتوژن درون گیاه قرار گرفت این مراحل رخ می د

(اکستریسفیدکها و کپک خ)برای پاتوژنهایی که رشد می کنند و اسپور می دهند روی سطح گیاه 

. این قارچکشها می توانند خیلی موثر باشند



. هدبسیاری از قارچکش های حفاظتی نحوه اثر چندگانه دارند که خطر القا مقاومت را کاهش می د

.ـتکـاربردهـای مـکـرر و هـمـچنـین دوره هـای فشـار بـاالی بیـماری بـرای ایجاد مقـاومت نـیاز اس

گروه نحوه اثر
Mode Of Action

ماده موثره

M1ترکیبات مسی

M2ولفورپتاسیم بی کربنات، فرموالسیون س

M3تیرام، مانکوزب

M5کلروتالونیل

کنندهیریپیشگیاحفاظتیفعالیتبانهالتولیددربرگیپاتوژنهایبرشدهثبتقارچکشهای:1جدول



:نفوذییاکنندهدرمانقارچکشهای
ترکیباتاین.کنندمیشود،عملمشاهدهعالئماینکهازقبلکلونیزاسیوناوایلیاآلودگیمرحلهدر
مینارالترنستوانندمیآنها.دهندمیکاهشیامتوقفراقارچرشدوکنندمینفوذگیاهبافتبه
(آوندیتبافطریقازگیاهدرونحرکت)سیستمیکیا(کنندمیحرکتپایینبهباالازبرگمیاندر)

دسیکهمچنیناستممکنآنهااگرچهدهدمیرخگیاهیسلولدرونقارچحملهازحفاظت.باشند
اصیاختصبیشترترکیباتایناثرنحوه.دهدمیکاهشراآلودگیکهکنندایجاد(حفاظتی)دفاعی
.افتدمیاتفاقکمیروشهایتعدادیاروشیکبهمعموالقارچتوسعهورشدتوقفواست

(مشابه)همبنزدیکخیلیارگانیسمهایتوسطکهبیماریهاازمحدودیتعدادترکیباتایندلیلاینبه
.کنندمیکنترلراشوندمیایجاد

.افتدمیاتفاقحفاظتیقارچکشهاییااینبهنسبتبیشترمقاومتاستمطرحکهسوالی
.(روز3-1)شوندمصرفآلودگیازبعدبالفاصلهباشدامکانشاگرترکیباتایناستبهتر

.یابدمیکاهشچشمـگیـریطوربهآلودگـیازپـسزمانگذشـتباترکیباثربخـشـیزیـرا

تکرار.استآنگسترشازترقبلخیلیوعالئمظهورازقبلمحصوالتاینکاربرددیگرعبارتبه
.استنیازبیماریباالیفشارهایدورهطیدرمعموالاستفاده

ممکنوژنپاتبهبستهاسپورزاییوشوندنمیحفاظتقارچکشکاربردازبعدشدهتشکیلبرگهای
.نیستندکنندهدرمانلزوما،ترکیباتاینناموجودبا.بیفتداتفاقهنوزاست



تحرکموثرهمادهMOAگروه
CTS

فعالیت
PCE

,SPمتیلتیوفانات1 C

,Cایپریدیون2 TP, some E/C

,Tپروکلراز3 SP, C/E

,Tتبوکونازول3 SP, C, E

,Sاممتاالکسیل4 CP, C, E

TPبوسکالید7 (some C)

SCکربوکسیناکسی7

,Tبوپیریمات8 SP, C/E

,Cمتانیلپیری9 TP (some C)

,T/SPسایپرودونیل9 E/C

,Cاستروبینآزوکسی11 SP (some C)

TPپیراکلواستروبین11 (some C)

,TPاستروبینفلوکسیتری11 C

CPفلودیوکسونیل12

,Cسیازوفامید21 TP, E

,SPپروپاموکارب28 E/C

,TPدیمتومورف40 C, E

ندهقارچکشهای ثبت شده بر پاتوژنهای برگی در تولید نهال با فعالیت درمان کننده یا ریشه کن کن: 2جدول 

که در لیبل استرالیا ثبت شدهFRACکدهای 1.
C :تماسی
T :   ترنس المینار یا سیستمیک موضعیS :سیستمیک

http://ipm.ucanr.edu/PMG/r302900211.html.
دانش حرکت . اطالعات بر اساس تحقیقات اخیر است

قارچکشها درون گیاه می تواند تغییر کند
T/S :نشان می دهد تحرک ماده موثره مشخص نیست

P :      حفاظتیC :       درمان کنندهE :ریشه کن کننده
C/E : مشخص نیست ریشه کن کننده است یا درمان

کننده یا هر دو

http://ipm.ucanr.edu/PMG/r302900211.html


:کنندهکنریشهقارچکشهای

تترکیبااین.کنندمیعمل(شودمیمشاهدهعالئمکههنگامی)کلونیزاسیونازبعدمراحلدر
یابدیامیکاهشبیماریتوسعهنتیجهدرودهندمیکاهشیاکنندمیمتوقفراقارچرشدهمچنین
.شودمیمتوقف

داردوجودتبافکهزمانیتاگیاهبافتروییابند،میتوسعهترکیباتایناستفادهازقبلکهعالئمی
هرسیادبیفتبرگکهمانیتامانندمیباقیبرگرویبرگیهایلکهمثالعنوانبه.مانندمیباقی
.شود

برایاستممکنآنهاتحرکبهبستهوهستندسیستمیکبیشترعملدرکنندهکنریشهترکیبات
.باشندداشتهفعالیتینیزگیاهجدیدرشدهای

کهقارچیآلودگیهایولیهستندقویخیلیموضعیقارچیآلودگیهایمدیریتبرایقارچکشهااین
.نندکنمیکنریشهرا(ریشهپوسیدگیهایوآوندیپژمردگیهای)هستندسیستمیکگیاهدرون

وصیهتریشهپوسیدگیوآوندیپژمردگیپاتوژنهایبهآلودهگیاهانبرایقارچکشهادلیلهمینبه
.شوندنمی



گذارندمیرتاثیقارچبرخاصیروشبهنیزکنندهکنریشهکشهایقارچکننده،درمانترکیباتهمانند
.هستندمقاومتالقاخطردربیشترو

کهستندهترموثرهنگامیاست،کنندهکنریشهیاکنندهدرمانمحافظتی،قارچکشاینکهازصرفنظر
بستههمبخشیاثر.استخفیفخیلیعالئمکههنگامییاعالئمظهورازقبلیعنیشونداستفادهزود

مقداروگذشتهآلودگیشروعازکهزمانیمدتمیزبان،گیاهموجود،پاتوژنجملهازشرایطیبه
.استمتفاوترشد،ناحیهدرپاتوژناینوکلوم

.استمتفاوتنیزمحیطیشرایطومحصولغلظتبهبستههمچنیناثربخشی

شوندخیسرودمیانتظاریااستخیسبرگکههنگامیاست،گرماییاسترستحتگیاهکههنگامی
.شوداستفادهقارچکشکهشودنمیتوصیه(آبیارییاباران)

.ندباشداشتهمشکلباالشیوعوگسترشبابیماریهاییمدیریتبرایاستممکنقارچکشها



:اثرنحوهاساسبرهاقارچکشبندیتقسیم

Mode)اثرنحوهیکقارچکشهاهمه of Action)وسیلهبهکهدارندFRACاستشدهطراحی.
ارچکشقلیبلرویوکردوضعقانونقارچهااثرنحوههایگروهبرایکهاستکشوریاولیناسترالیا

.شدچاپها

:اثرنحوهاساسبرقارچکشهابندیطبقه

.اندشدهیبندطبقهالمللیبیناستانداردهایبامطابقاثرنحوهاساسبرقارچکشهاگروهبندیحاضرحالدر

.استحرفوعددترکیبیاوعددیکوشدهنوشتهلیبلرویکهدارندFRACکداسترالیاییقارچکشهایلیبل

فمتوقراقارچخاصیروشبهقارچکشکهدهدمینشان(حرف-عددترکیبیا)مشخصیشمارههر
.شودمیمتمایزکدهادیگرازکهکندمی

نحوه(2جدول)3کدتبوکونازولحالیکهدرداردFRAC،11کداستروبینآزوکسیمثالعنوانبه
.کنندنمیاستفادهراسیستماینکشورهاازبعضی.استمتفاوتاثرشان

.داردزیادیتحقیقیاتبهنیازواستپیچیدههاقارچکشاثرنحوهدرک

روهگبهاستممکنجدیدتحقیقاتباواندشدهبندیطبقهناشناخته،Uگروهدرترکیباتازبرخی
.شوندمنتقلدیگری



:مفیدحشراتوهاقارچکش

تاسممکنترکیباتبعضی.دارندهاکنهوشکارگرحشراترویآوریزیاناثراتاغلبهاقارچکش
خم،تتعدادکاهشباعثاستممکنبعضیوبکشندراهاافشانگردهوپارازیتوئیدهاشکارگرها،

.دهدمیافزایشرامنفیاثراتمصرفتکرار.شوندعمرطولکاهشیاوحرکتکاهش



Phytophthoraبهآلودهدافنهگیاه nicotianaباشدسالمظاهرااگرحتیداشتخواهندراپاتوژنهمیشهزیراشودفروحتهنباید

(اصلیهایساقهوریشهمثل)هستندآوندیبافتدرکههاییپاتوژنیاخاکزادهایپاتوژنقارچکشها
soilبهبیشتراطالعاتبرایکندنمیکنریشهرا borne disease management planشودمراجعه



موثریقارچپاتوژنهایهمهبروهستندمتفاوتگذارند،میتاثیرآنهابرکهقارچیگروهایدرقارچکشها
مینجاماهستندحساسقارچکشبهکههاییگروهیاهاگونهانواعتعیینبرایاولیهمطالعات.نیستند

.شودمینوشتهلیبلرویوشود

قدقیمکانیسمچندهر.دارندخاصیقارچکشبهتحملیاوذاتییاطبیعیمقاومتقارچهاازبعضی
یکزاتادهدمیاجازهقارچبهکهاستارثیصفتیکمقاومت.نیستمشخصجزییاتونیستمشخص
درکهدداربیشتریاهمیتشودمینامیدهاکتسابیمقاومتکهآنچه.بماندزندهخاصیقارچکشمصرف

.تندنیسحساسدیگربودند،حساسقارچکشبهزمانیکهقارچیپاتوژنیکجمعیتمقاومتنوعاین

.شودنمیحاصلچشمگیریکنترلدیگراوقاتگاهیترتیباینبه

استفادهمکررطوربهمشابهفیزیولوژیکیمکانیسمباترکیباتیکهافتدمیاتفاقزمانیکلیطوربهاین
.کنندپیداتسلطجمعیتیبرنهایتدرآنهادهدمیاجازهمقاومافرادبرایانتخاببارهر.شوند

چکشقاراثرنحوهبهارثیصفتیکبوسیلهکهدهدمیرخزمانیبیشترهاقارچکشبرابردرمقاومت
چندگانهاثرنحوهقارچکشکهزمانیمتقابال(کنندهکنریشهوکنندهدرمانمحصوالتبیشتر)شودغلبه

(حفاظتی)Mگروهازترکیباتیبهندرتبهقارچهادلیلهمینبه.افتدمیاتفاقکمتراینباشدداشته
.شوندمیمقاوم



:مقاومتکاهشبرایمدیریتیاستراتژیهای

:دارندوجودقارچکشهابهمقاومتالقاکاهشبرایمتنوعیمدیریتیاستراژیهای

زمانی.تاسشدهنوشتهلیبلرویکهدارندقارچکشبهمقاومتمدیریتطرحیکترکیباتازبسیاری
:دکنیاجرارازیرهایدستورالعملاستنشدهنوشتهمقاومتمدیریتبرنامههیچلیبلرویکه

FRAC fungicide resistance monograph

:پاتوژنزندگیچرخهشکستنوقارچیجمعیتکاهشبرایزراعیروشهایازاستفاده1.

بهمقاومتالقادهد،کاهشراقارچکشمصرفبهنیازوداردنگهسالمراگیاهکهعملیهر
هایبرنامهدردهندمیکاهشرابیماریکهخاصیزراعیاعمال.دهدمیکاهشراقارچکش
حساسگیاهانهمسرپشتکشتازاجتنابجملهاز.اندشدهآوردهگیاهانمدیریتی

:استنیازواقعاکهصورتیدرفقطقارچکشهاکاربرد2.

قبلیتجربیاتیاواستنیازکهدهدمینشانمانیتورینگکهکنیداستفادهقارچکشهنگامی

کهنیگیاهارویکاربردازکنیدثبتراحساسگیاهان:امکانصورتدرحساسگیاهانرویکاربرد3.
.شودخودداریندارندنیاز



اگرچه:حساسگیاهانخطوطرویباالخطرریسکباهاییدورهازپیشحفاظتیترکیباتکاربرد4.
کهزمانی(لیداخسفیدکهایمثالعنوانبه)شوندسیستمیکبتدریجتوانندمیخاصیبرگیپاتوژنهای

ویاسپورزایتاشودمدیریتزودبایدبیماریاین.شوددرمانتواندنمیگیاهافتدمیاتفاقاین
دارندزنیاقارچکشمصرفازبیشتریتکرارهایبهمعموالزیادآلودگیهای.یابدکاهشمحصولکاهش

.شودمیبیشتریمقاومتالقاباعثاینوشوندمدیریتتا

فصلباالیخطرریسکازهاییدورهبهکنندهکنریشهوکنندهدرمانهایقارچکشازاستفادهکاهش5.
مچنانکههیابدافزایشهمچنینتواندمیبیماریفشار:باشدخسارتزاخیلیتواندمیپاتوژنکهرشد
.شوددادهپوششحفاظتیقارچکشهایباکهاستمشکلوکندمیرشدگیاه

بههمبردکاربهمتفاوتاثرنحوهباقارچکشهاییشودمیتوصیه:چندگانهاثرنحوهباترکیباتیکاربرد6.
ازگاریناس.هستندسازگارکهشویدمطمئنترکیبیکاربردصورتدر.تناوبدرهموترکیبیصورت

تعداد.شودگیاهسوزیافزایشیاتاثیرگذاریکاهشبهمنجرتواندمیزیادیدالیلبهبناقارچکشها
شاملاغلب)متفاوتاثرنحوهباقارچکشهاییازترکیبیصورتبهکهدارندوجودمحصوالتیاززیادی

.شوندمیفروخته(کنندهکنریشهیاکنندهدرمانیکوحفاظتییک



:متفاوتاثرنحوهباجایگزینقارچکشهای7.
.یابدمیکاهشمقاومتایجادخطرودهدمیکاهشراقارچکشهرکاربردکلتعدادهدفاین

.دکنیدنبالرالیبلرویمقاومتمدیریتاستراتژیهایتمامشداشارهباالدرکههمانطور

:لیبلرویشدهذکردوزرعایت8.
پایینارفشدرحتیباشدتاثیربیپاتوژنکنترلدراستممکنشدهتوصیهمیزانازکمتردوز

.کردبیشترراکشآفتمصرفوکاربردتعداداستنیازبنابراینوآفت
قارچکشبهمقاومتایجاخطربرقارچکشهادوزاثرمورددرآزمایشگاهیوتئوریهایداده

.استنشدهدرکخوبیبهواستپیچیده
است؟مقاومتاینآیادهد،نمیجوابقارچکشازاستفاده

باشدپاشیمحلولپوششیاکالیبراسیونمشکلاستممکننیست،قطعیدلیلمیدانیمشاهدات
.دیگرفاکتورهاییاهواییوآبشرایط،آبپایینکیفیتیا

.استبرزمانوبرهزینهمقاومتبهمربوطآزمایشات



:گیرینتیجهوبحث
.کنندیجادانهالستاندرگیاهانسالمرشددرمهمینقشتوانندمیکههستندمفیدیترکیباتقارچکشها

:مهمنکتهدو
مشابهاثرباقارچکشهاییازاستفادهعدمباجمعیتدرمقاومنژادهایایجادازپیشگیری

نزدیکیکشتهاازاجتنابوزراعیروشهایباقارچیجمعیتکاهش:تلفیقیاستراتژییکازاستفاده
مشابهگیاهانبهم
طلوبمنتیجهبهتاکنیدانتخابرامحصوالتبهترینوباشیدهدفمندقارچکشهاازاستفادهدر

.کنندنمیکنریشهراپاتوژندرستیبههرگزقارچکشهاکهباشیدداشتهبخاطر.برسید
تحتندبتواوباشدداشتهحضورزیاداحتمالبهپاتوژناماشودناپدیداستممکنبیماریعالئم

.شودظاهرمجددامطلوبشرایط
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