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  *در استان چهارمحال و بختیاري  ذرت یرانیک اییموزا يماریمدیریت تلفیقی ب

  **1فر ناصر امانی

  )30/9/1394 :؛ تاریخ پذیرش5/8/1393: تاریخ دریافت(

  دهیچک
عملکرد  يمنظور تعیین اثر تاریخ کشت و تیمار بذر با ایمیداکلوپرید رو به يا مزرعه يها یبررس 1389-90و  1388-89 یزراع يها طی سال

شهرکرد و  يها ذرت در شهرستان یرانیک اییموزا یروسیو يماری، اجزاء عملکرد و کنترل بSingle cross 704رقم  يا ذرت علوفه) وماسیب(
 يهـا  صـورت کـرت   با چهار تکرار به یکامل تصادف يها ر قالب طرح بلوكش دیآزما. لردگان از استان چهارمحال و بختیاري انجام گرفت

مار بذر بـا  یت یفرع يها رماه و کرتیاردیبهشت الی پنجم ت 20روز از  15خ کشت به فاصله یشامل چهار تار یاصل يها کرت. خردشده بود
ن و یدر هر دو شهرسـتان کمتـر   يدار یطور معن اردیبهشت به 20شده در  کشت يها در هر دو سال عملکرد در کرت. بود یکش جذب حشره

آزمایشی بسته به تاریخ کشـت و تیمـار یـا     يها وقوع بیماري در کرت. زان بودین میشتریذرت ب یرانیک اییموزا يماریبه ب یدرصد آلودگ
بهترین . ن نتایج را تائید نمودیایرانی ذرت اک ییآزمون الیزا با استفاده از آنتی سرم ویروس موزا. ر بودیمتغ% 5/44تا % 2بدون تیمار بذر از 

 يهـا  شهرسـتان  يب برایرماه به ترتیشده در بیستم خرداد و پنجم ت کشت يها عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در هر دو سال مربوط به کرت
دار نشان داد  یافزایش معن% 32ا ت 3/9عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت در پاسخ به تیمار بذر بسته به تاریخ کشت از . شهرکرد و لردگان بود

)P=0.01 .(ت زنجرك هاي یرات جمعییتغ یدر بررسLaodelphax striatellus  وUnkanodes tanasijevic ـ ، نـاقلین موزا ک ایرانـی ذرت،  یی
ـ   20خ کشت یذرت در تار يها شکار شد که بوته یت زنجرك ها درزمانین جمعیشتریب ر یسـا  بودنـد و در  یاردیبهشت در مرحله سـه برگ

ـ  یبه کوتولگ یذرت عالئم آلودگ یرانیک اییعالوه بر موزا. هنوز ظاهرنشده بودند ها چه اهیها گ خ کشتیتار ن یزبر ذرت مشاهده شد، همچن
ـ  یروس کوتولگیو MAVو  PAV يپ هایک مخطط گندم و سروتییبه موزا یزا آلودگیج الینتا ـ یآزما يهـا  کـرت  یزرد جو را در برخ  یش

ازنظر وضعیت آلودگی ) ZP677, ZP505, ZP684, Single cross 704, KONSOUR, KSC500, TWC 647(تعداد هفت رقم ذرت . نشان داد
مورد ارزیابی قـرار گرفـت کـه     1388-89ک ایرانی ذرت در هر دو منطقه در شرایط آلودگی طبیعی در سال زراعی ییموزا يها روسیبه و

  .بود KONSOURو  Single cross 704ب مربوط به یبه ترت يماریدت بزان و شین مین و کمتریشتریب

  ذرت، استان چهارمحال و بختیاري یرانیک اییتاریخ کشت، تیمار بذر، ایمیداکلوپرید، موزا: کلیدواژه

  .است مصوب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 4-42-16-88095این مقاله بخشی از نتایج پروژه تحقیقاتی شماره * 
  sahragardn@yahoo.com :یکیمسئول مکاتبات، پست الکترون** 

  .و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاري، شهرکرد کشاورزيو آموزش ، مرکز تحقیقات یپزشک اهیار پژوهش بخش تحقیقات گیاستاد. 1
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Abstract 
Field studies were conducted in Shahrekord and Lordegan towns of Chahar Mahal va Bakhtiari province, in 
two growing seasons from 2009 through 2011, to evaluate the effect of planting date, with and without a 
seed- treatment insecticide (Imidacloprid), on yield (biomass), yield components and control of maize 
Iranian mosaic disease (MIMD) with natural vectors in maize (Zea mays L.) Single cross 704 cultivar. The 
experimental design was a split plot arrangement of a randomized complete block with four replications. 
Main plots consisted of four planting dates, approximately 15 days apart from 10 May through 25 June. Sub 
plots consisted of a seed-treatment systemic insecticide application. In each of the two years, yields and yield 
components of plots planted in 10 May were reduced significantly by MIMD infection. Disease incidence in 
experimental plots varied between 2 and 44.5%. Planting dates of 5 June and 25 June resulted in the highest 
biomass and yield components in two years. Significant increase (P=0.01) in maize yield and yield 
components varying from 9.3% to 32 % was observed in plots treated with seed-treatment insecticide and the 
magnitude of increase depended on planting dates. Disease incidence was determined based on the 
percentage of plants (total plants per plot) exhibiting symptoms. Also, samples of plants from each of the 
experimental plots were collected and tested for presence of MIMV with TAS-ELISA method and the results 
were supported in both years of study. The highest populations of Laodelphax striatellus and Unkanodes 
tanasijevici were also observed when maize seedlings at the first planting date (10 May) were at three-leaf 
growth stage. Almost 3% plants in some plots were showed symptoms of infection other viral diseases such 
as Maize rough dwarf virus (MRDV), Wheat streak mosaic virus (WSMV) and Barley yellow dwarf virus 
(PAV and MAV) based on symptoms and ELISA test. In 2009, seven cultivars of maize, including: ZP677, 
ZP505, ZP684, Single cross 704, KONSOUR, KSC500 and TWC 647, were evaluated in view of their 
resistance level to MIMV, in Shahrekord and Lordegan regions. The highest and the lowest infection rates 
with MIMV belonged to Single cross 704 (57%) and KONSOUR (3.8%), respectively. 
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  مقدمه
ذرت یکی از محصوالت اصلی غـالت اسـت و بعـد از    

 25تـاکنون بـیش از   . گندم و برنج در رده سـوم قـرار دارد  
 Sharma & Misra(شـده اسـت    ویروس از ذرت گـزارش 

از . زننـد  اقتصادي مـی ها خسارت  تعداد کمی از آن). 2011
ک ییـ تـوان موزا  هـاي ویروسـی ذرت مـی    ن بیماريیتر مهم

، )Maize Iranian mosaic virus, MIMV(ایرانـی ذرت  
، )Maize dwarf mosaic virus(ک کوتـولگی ذرت  ییموزا

، )Maize rough dwarf virus,MRDV(کوتولگی زبر ذرت 
 ,Wheat streak mosaic virus(ک مخطـط گنـدم   ییـ موزا

WSMV (   و کوتـولگی زرد جـو)Barley yellow dwarf 

virus, BYDV (  و غـالت)Cereal yellow dwarf virus, 

CYDV ( را نام برد)Lovisolo 1971, Scott et al. 1988, 

D,Arcy & Burnett 1995, Moini & Izadpanah 2001, 
Ford et al. 2004 .(يهـا  روسیذرت میزبان تمامی پوتی و 

). Moini & Izadpanah 2001(میان اسـت  شده گند شناخته
ها از بقیه  روسیکننده ذرت رابدوو آلوده يها روسیاز بین و

 Ammar et al. 2005, Sharma & Misra(ترنـد   مهـم 

در  MRDVو  MIMVشـده،   انجام يها یطبق بررس). 2011
 Izadpanah & Parvin(ایــران اهمیــت بیشــتري دارنــد 

1979.( MIMV یران خسارت اقتصادي در برخی از مناطق ا
زند و عالوه بر ذرت غالت دیگر مانند گندم، جو، برنج  می

 Izadpanah(کند  هاي هرز گرامینه را آلوده می برخی علف

et al. 1983 .( MIMV    در طبیعـت توسـطLaodelphax 

striatellus (Fallén 1806)  وUnkanodes tanasijevici 

(Dlabola, 1965) شود صورت پایا منتقل می به .MIMV   بـا
هـیچ رابــدوویروس دیگـري رابطــه سـرولوژیکی نــدارد و    

 Nucleorhabdovirusعنوان یک عضو مجزایی از جـنس   به
 Izadpanah 1989, Ammar et al. 2005, Massah(است 

et al. 2008 .(  دهـد وقتـی گیاهـان در     یتحقیقات نشـان مـ

شوند شدیداً خسـارت   یها آلوده م روسیمرحله جوانی به و
 ,Scott et al. 1977, D,Arcy & Burnett 1995(ننـد  یب یم

Mcgrath & Bale 1990, Mckirdy & Jones 1997, 
Sahragard et al. 2006, 2010 .( ــگیاهــان ســاله و  کی

ــش و   ــودرو نق ــالت خ ــه و غ ــاله گرامین ــچندس در  يا ژهی
اري ها دارند، زیرا این گیاهان منبـع پایـد   روسیو يریگ همه
ها و پناهگاهی براي نـاقلین اسـت و باعـث انتقـال      روسیو

 ,Gourmat 1994(شوند  یویروس به محصوالت زراعی م

McKirdy & Jones 1997.( 

 يهـا  ها از روش کش مقاومت میزبانی و استفاده از حشره
 & Miller(ویروسـی غـالت اسـت     يهـا  يمـار یکنتـرل ب 

Rasochova 1997 .(ویروسـی   يهـا  يماریوقوع و شدت ب
 & D,Arcy(ر تاریخ کشـت اسـت   یغالت شدیداً تحت تأث

Burnett 1995 .(ویروسـی غـالت از    يهـا  يمـار یشدت ب
ر همکـنش  یبوده و تحـت تـأث   رییتغ سالی به سال دیگر قابل

 & Mckirdy(وهوا، ویروس و گیاه هستند  بین ناقلین، آب

Jones 1997, D,Arcy & Burnett 1995 .( تیمــار بــذر
ر روي موجـود غیـر هـدف، عـدم     یز قبیل عدم تأثمزایایی ا

دارد  چـه  اهیو همچنین کنترل ناقلین در مراحل گ يسوز اهیگ
)Gourmat et al. 1996 .(ياز سموم مورداستفاده بـرا  یکی 
کش جذبی بانام  عنوان یک حشره مار بذر ایمیداکلوپرید بهیت

تجارتی گاچو است که بـراي ضـدعفونی بـذر گیاهـانی از     
 يهـا  يمـار یدرقند، پنبه، گندم و جو علیه ناقلین بقبیل چغن

 ).Mckirdy & Jones 1996(شود  یویروسی استفاده م

اي در  عنوان یکی از محصوالت اقتصادي علوفـه  ذرت به
-93استان چهارمحال و بختیـاري اسـت، در سـال زراعـی     

هکتار از اراضی استان بـه کشـت ذرت    3800حدود  1392
ح زیـر کشـت اراضـی اسـتان     آمار سط(اختصاص داده شد 

 يچهارمحـال و بختیـاري توسـط سـازمان جهـاد کشـاورز      
در منـاطق  ). ، منتشرنشـده 1392-93استان در سال زراعـی  
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رمـاه  یسردسیر ایران ذرت از اوایل اردیبهشـت تـا اواسـط ت   
نشان داده اسـت کـه در    یدانیم يها یبررس. شود یکشت م

% 70مزارع هراکش آلـودگی باالسـت و گـاهی تـا حـدود      
 يمناسـب بـرا   یطـ یط محیکشت غـالت در شـرا   .رسد یم
ت یاوج جمع یهمزمان یروسیو يمارگرهاین بیت ناقلیفعال

را ) غـالت  يمرحله رشـد  نیتر حساس( ها چه اهیو ظهور گ
ـ به ا یش آلودگیو باعث افزا کند یفراهم م هـا و  مارگرین بی

ــارت آن ــ خس ــا م ــود یه ). Sahragard et al. 2010( ش
 .Sahragard et al(گنـدم و جـو    يرو یقبلـ  يها پژوهش

ذرت در اسـتان   يرو يا و مشاهدات مزرعـه  )2010 ,2006
 يهـا  يمـار ینشـان داده اسـت کـه ب    ياریچهارمحال و بخت

. ن استان هسـتند یغالت در ا يها يماریب نیتر مهم یروسیو
ــین ب ــایدر ب ــ يمارگره ــموزا یویروس ــی ذرت یی ک ایران

که  يطور ن بیمارگر ویروسی در این مناطق است، بهیتر مهم
بـر  . گـردد  یدر مزارع هراکش باعث خسارت اقتصـادي مـ  

در خصـوص   یپژوهشـ  گونـه  چیاساس منابع در دسترس ه
ران صــورت یــذرت در ا یروســیو يهــا يمــاریت بیریمــد

حـاکی از   1386-87مشاهدات سـال زراعـی   . نگرفته است
ک ایرانی ذرت در ییمیزان آلودگی چشمگیر به بیماري موزا

بـود کـه مـورد     ياریـ مناطق استان چهارمحال و بخت یبرخ
عنوان یک معضل اجتماعی مطرح  شکایت زارعین بوده و به

ویروسـی   يهـا  يماریمطالعه مدیریت کنترل ب نیشد؛ بنابرا
شناسـایی  ر بود، لذا هدف از این پژوهش یناپذ ذرت اجتناب
ویروسی ذرت، اثر تـاریخ کشـت و    يها يماریو پراکنش ب

ویروسـی ذرت بـا    يهـا  يمـار یتیمار بذر ذرت در کنترل ب
از ارقام  يو بررسی مقاومت تعداد یرانیک اییبر موزا دیتأک

ن پـژوهش  یاز ا ییها دهیچک. بود MIMVبه  يا ذرت علوفه
 ).Amanifar et al. 2012a, 2012b(شده است  قبالً چاپ

 یروش بررس
هاي ذرت در استان  شناسایی و پراکنش ویروس

 چهارمحال و بختیاري

مـزارع ذرت اسـتان    ياز تعداد 1388در بهار و تابستان 
) لردگان، شهرکرد، فارسان، کیـار و بـروجن   يها شهرستان(

از  یاطالعات يحاو يا هر مزرعه شناسنامه يبرا. د شدیبازد
ــقب ــار لی ــ(خ کشــت یت ــرقــم، م ،)ياریــن آبیاول ــذر ی زان ب

، ییایمیشـ  يزان کودهـا یشده و تراکم بوته، نوع و م مصرف
بـذر بـا    یکش، ضدعفون ، نوع تناوب، نوع علفيارینوع آب
 يمـار یب يا مشاهده یکش، درصد آلودگ ا حشرهیکش  قارچ
ت یو وضـع  يمـار یذرت بر اساس عالئم ب یرانیک اییموزا
 .ه شدیته یو آفات احتمال ها يماریر بیبه سا یآلودگ

ر کشت ذرت در هر شهرسـتان، تعـداد   یبسته به سطح ز
عالئم مشـکوك بـه    يذرت که دارا يها نمونه از بوته یکاف
بودنـد   هـا  روسیر ویا سایذرت  یرانیک اییبه موزا یآلودگ
ها با استفاده  نمونه. دیشگاه منتقل گردیو به آزما يآور جمع

قـــات یمرکـــز تحق یی، اهـــداMIMV  از آنتـــی ســـرم 
-TASراز، بـا آزمـون   یدانشـگاه شـ   یاهیـ گ یشناس روسیو

ELISA  وWSMV   ــولگی زرد جــو و ســروتیپ هــاي کوت
)BYDV-PAV, BYDV-MAV(شـــده از شـــرکت  هیـــ، ته

DSMZ آلمان، با آزمون  DAS-ELISA  قـرار   یموردبررسـ
 Harlow & Lane 1988, D, Arcy & Hewings(گرفـت  

بـر   MRDVهـا بـه    مزارع و نمونه یت آلودگیوضع). 1986
 .ن شدییتع يماریاساس عالئم ب

هاي  اثر تاریخ کشت و تیمار بذر در کنترل بیماري
 ویروسی ذرت

در دو  1389-90و  1388-89طـــی دو ســـال زراعـــی 
شهرستان شهرکرد و لردگان اثر تاریخ کشـت و تیمـار بـذر    
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قـرار   یهـاي ویروسـی ذرت موردبررسـ    در کنترل بیمـاري 
خردشـده در قالـب    يهـا  صورت کـرت  آزمایش به. گرفت
هاي بلوك کامل تصادفی بـا چهـار تکـرار اجـرا شـد،       طرح
که کرت اصلی تاریخ کشت و کـرت فرعـی تیمـار     يطور به

%) 70پـودر وتابـل   ( دیداکلوپریمیکش جذبی ا بذر یا حشره
از ذرت . به نسبت دو در هزار به روش خیساندن بـذر بـود  

بـر اسـاس    MIMVحسـاس بـه   ( Single cross 704رقـم  
 6*4بـه ابعـاد    یشیآزما يها کرت. استفاده شد) شاهداتم

هـاي   تـاریخ . گرم بذر به کار رفت 90بودند و در هر کرت 
خرداد و اول  20اردیبهشت، پنجم خرداد،  20: کشت شامل

از زمان ظهور . هر دو منطقه بود يتیرماه در هر دو سال برا
اري ها تا زمان برداشت با بازدیدهاي هفتگی میزان بیمـ  بوته

هـا و بـا آزمـون     برداري از کـرت  بر اساس عالئم و با نمونه
TAS-ELISA تـر   همچنین ارتفـاع بوتـه، وزن  . بررسی شد

در کل کرت، تعداد بالل در بوته، طـول و  ) بیوماس(ها  بوته
طـور   بـرگ چهـارم در بوتـه بـه     ارتفاع بالل و اندازه پهنـک 

یج بـا  نتـا . گیري شد بوته در هر کرت اندازه 20تصادفی در 
ه و مقایسه آماري یتجز SASافزار کامپیوتري  استفاده از نرم

 ).SAS, 2004(گردید 

در شرایط  يا ارزیابی مقاومت چند رقم ذرت علوفه
 هاي ویروسی مزرعه به بیماري

 ZP677،Single cross( يا تعداد هفت رقم ذرت علوفه

704 ،ZP684،ZP505،KONSOUR ،RSC500، 
TWC647 ( آلودگی به ویـروس ازنظر وضعیت MIMV  در

دو منطقه لردگان و شهرکرد در شرایط آلـودگی طبیعـی در   
بـا توجـه   . مورد ارزیابی قرار گرفت 1388-89سال زراعی 

هـاي ویروسـی در    به آلودگی شدید مزارع ذرت به بیمـاري 
هاي زودهنگام در استان چهارمحال و بختیاري، ارقام  کشت

اردیبهشـت کشـت و    15مورد آزمایش در هر دو منطقه در 

هر رقم در هشت خط سه متـري بـه فاصـله    . آبیاري شدند
 MIMVدرصد آلودگی هر رقم بـه  . متر کشت شد سانتی 60

عالئـم بیمـاري    يدارا يهـا  بر اساس شمارش تعـداد بوتـه  
) يرشـد  ک، تغییر رنگ برگ، رگبرگ نـواري و کـم  ییموزا(

ن شـدت  یـی تع يبـرا . در اواخر مردادمـاه صـورت گرفـت   
عالئـم و   يبوته دارا 50تعداد ) disease severity( يماریب

در هر رقم انتخاب شدند و  یصورت تصادف بدون عالئم به
بـه ترتیـب    10صـفر تـا   ) scaling( یبر اساس شاخص ده

بدون عالئم تا کوتولگی خیلی شدید و مرگ  يها براي بوته
با لحاظ کردن تعـداد بوتـه در هـر    . شدند یازدهیها امت بوته
ـ محاســبه گرد يمـار یخص شـدت ب شـا   & Madden(د ی

Nutter 1995, Rodier et al. 1995, Gandiwa 2007 .( در
در ) ومـاس یب(ذرت  يهـا  زمان برداشت عملکرد کـل بوتـه  

. شـد  يریـ گ همه ارقـام انـدازه   يکرت و اجزاء عملکرد برا
-DASو بـا آزمـون    يآور نمونه از هر رقم جمـع  10تعداد 

ELISA ــتفاده از آن ــا اس ــی ســرم ب موردســنجش  MIMVت
 .سرولوژیکی قرار گرفت

 MIMVبررسی تغییرات جمعیت زنجرك هاي ناقل 

 Single cross 704رقم  يا یک کرت آزمایشی ذرت علوفه
در دو سـال   مـاه  بهشتیمترمربع در اوایل ارد 6*20به ابعاد 
از زمـان ظهـور   . کشت شـد  1389-90و  1388-89 یزراع
حشـرات   يآور از دستگاه جمع ذرت با استفاده يها چه اهیگ
)D-vac (هـاي   طـور هفتگـی در کـرت آزمایشـی نمونـه      به

و  L. striatellus تیو با شمارش جمع يآور حشرات جمع
U. tanasijevici       نوسـان فصـلی جمعیـت حشـرات ناقـل

MIMV تعیین شد. 

 هواشناسی يها داده

 هواشناسی ایستگاه تحقیقات هواشناسی  يها از داده
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هـاي ذرت بـه    ، عالئـم آلـودگی بوتـه   )تصویر راست(هاي ذرت به سروتیپ هاي ویروس کوتولگی زرد جو  عالئم آلودگی بوته -1شکل 

 ).تصویر چپ(وتولگی زبر در ذرت و عالئم بیماري ک) تصویر وسط(ویروس موزاییک ایرانی ذرت 
Fig 1. Symptoms maize plants infected by barley yellow dwarf virus serotypes (right), maize Iranian mosaic virus 
(middle) and maize rough dwarf virus (left). 

  
در مـزارع ذرت اسـتان    WSMVو  MIMV ،MRDV ،BYDV- PAV, BYDV- MAVهـاي   وضـعیت پـراکنش ویـروس    -1جدول 

 )درصد آلودگی( 1387-88چهارمحال و بختیاري در سال زراعی 
Table1. Distribution of MIMV, MRDV, BYDV-MAV, BYDV- PAV and WSMV in maize fields in Chahar Mahal 
va Bakhtiari province during 2008-2009 growing season. 

 Sharekord Lordegan Broujen Farsan Ardal Kohrang Kiar Province 
No.of sample 24 17 9 13 5 4 15 87 
% Infected samples 70.8 47 55.5 46.1 40 25 66.6 50.1 
%MIMV(ELISA) 45.8 29.4 33.3 38.4 20 25 53.3 35 
%MRDV(symptoms) 4.2 17.6 0 0 20 0 6.6 6.9 
%WSMV(ELISA) 12.5 11.7 11.1 0 0 0 13.3 7 
% BYDVs(ELISA) 20.8 5.8 22.2 38.4 0 25 20 18.8 

  
کشاورزي واقـع در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي و منـابع      

) محـل اجـراي پـژوهش   (طبیعی چهارمحال و بختیـاري  
  .استفاده شد

 نتایج
هاي ذرت در استان  شناسایی و پراکنش ویروس

 چهارمحال و بختیاري

 يهــا يمــاریعالئــم ب همشــاهد و یدانیــم يهــا یبررســ
ذرت و نتایج آزمون الیزا حاکی از آلودگی مـزارع   یروسیو

ت بـه  یـ ب اهمیـ ذرت استان چهارمحال و بختیـاري بـه ترت  
زبـر ذرت،   یک ایرانـی ذرت، کوتـولگ  ییـ هاي موزا ویروس
عالئـم  . ک مخطط گندم و کوتولگی زرد جـو اسـت  ییموزا

، کوتـولگی  يرشد ، کميک نوارییک، موزاییصورت موزا به
شکل (مشاهده شد ) زرد، قرمز و بنفش(و تغییر رنگ برگ 

ک نـواري در تمـام   ییصورت موزا ، عالئم غالب به)وسط 1
زان یـ م). راست 1شکل (بود  يرشد برگ به همراه کم پهنک
ن بـه  یشتریاز ب یروسیو يها يماریمزارع ذرت به ب یآلودگ
ار، یـ شـهرکرد، ک  يها ب مربوط به شهرستانین به ترتیکمتر

 ).1جدول (بروجن، لردگان، فارسان، اردل و کوهرنگ بود 
شتر از یخ کشت بیتار يا براساس اطالعات شناسنامه مزرعه

. ذرت مؤثر بـود  یروسیو يها يماریزان بیر عوامل در میسا
ــزان ب ــاریمی ــا يم ــراکش   يه ــزارع ه ویروســی ذرت در م

در مـزارع شـهرکرد   . باالبود) اواسط اردیبهشت يها کشت(
ها مشاهده گردید و در آزمون  بوته% 5/66تا  MIMVعالئم 
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در منـاطق نسـبتاً گـرم    . ها مثبت بودنـد  نمونه% 8/45الیزا تا 
میزان عالئم آلـودگی  ) اردل و لردگان يها شهرستان(استان 

بیشتر از مناطق سرد بـود  ) چپ 1شکل ( MRDVمزارع به 
، PAV- BYDVهـاي   ویـروس  MIMVبعـد از  ). 1 جـدول (

MAV- BYDV WSMV  وMRDV     بـه ترتیـب در اولویـت
هـا   نمونـه  یبرخـ ). 1جـدول  (بعدي آلودگی قـرار داشـتند   

 .آلودگی مخلوط حداقل به دو ویروس داشتند

ک ییاثر تاریخ کشت و تیمار بذر در کنترل بیماري موزا
 ذرت یرانیا

شـده در   کشت يها کرت ها در در هر دو سال بیوماس کرت
 يدار یطـور معنـ   بـه ) خ کشتین تاریاول(بیستم اردیبهشت 

شتر از یک ایرانی بییزان آلودگی به ویروس موزایکاهش و م
 يهـا  وقـوع بیمـاري در کـرت   . هـا بـود   خ کشـت یر تاریسا

کـل   داراي عالئـم بـه   يهـا  آزمایشی بر اساس تعـداد بوتـه  
کرت تعیین شد که بسته به تاریخ کشـت و تیمـار    يها بوته

% 5/44حـدود  . ر بودیمتغ% 5/44تا % 2یا عدم تیمار بذر از 
شـده در بیسـتم اردیبهشـت عالئـم      کشت يها گیاهان کرت

بهترین عملکرد و اجـزاء  . را نشان دادند MIMVبه  یآلودگ
ــرت   ــه ک ــوط ب ــال مرب ــر دو س ــرد ذرت در ه ــا عملک  يه

عملکـرد و  . رماه بـود یداد و پنجم تشده در بیستم خر کشت
اجزاء عملکرد ذرت در پاسخ به تیمار بذر بسته بـه تـاریخ   

) P=0.01(دار نشـان داد   معنی افزایش% 32تا  3/9کشت از 
 ).4و  3، 2جداول (

العمل ارقام ذرت در شرایط مزرعه به موزاییک  عکس
 ایرانی ذرت

. شـد در همه ارقام عالئم موزاییک ایرانی ذرت مشاهده 
  مربوط به رقـم  MIMVبیشترین درصد و شدت آلودگی به 
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-89در طول دو سال زراعـی  ) بیوماس(اثرات تاریخ کشت و تیمار بذر در وقوع بیماري موزاییک ایرانی ذرت و عملکرد ذرت  -3جدول 
 ).P=0.01(در شهرکرد  1389-90و  1388

Table3.Effect of planting date and seed- treatment on incidence of maize Iranian mosaic disease and yield 
(biomass) of maize during two growing seasons (2009-2011) in Shahrekord (P=0.01). 
Planting date Yield (kg/24m2) Disease incidence (percent) ELISA(+) (percent) 

Seed treatment Seed treatment Seed treatment 
No Yes No Yes No Yes 

10 May 101.95b* 134.51b 44.51a 25.72a 57.8a 25.8a 
25 May 150.67a 172.61a 30.61b 14.41b 49.2a 14.1b 
10 June 161.26a 180.04a 16.97c 5.93c 27.3b 8.6b 
25 June 150.5a 164.51ab 3.61d 1.98c 14.8b 5.5b 

 داري ندارند تفاوت معنی% 1هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال  ها میانگین ها و تاریخ کشت در ستون* 
*Within columns and planting dates, means followed by the same letter are not significantly different at the 0.01 
probability level. 

 

-89در طول دو سال زراعـی  ) بیوماس(اثرات تاریخ کشت و تیمار بذر در وقوع بیماري موزاییک ایرانی ذرت و عملکرد ذرت  -4جدول 
 ).P=0.01(در لردگان  1389-90و  1388

Table4.Effect of planting date and seed- treatment on incidence of maize Iranian mosaic disease and yield 
(biomass) of maize during two growing seasons (2009-2011) in Lordegan (P=0.01). 
 
 
Planting date 

Yield (kg/24m2) Disease incidence (percent) ELISA(+) 
(percent) 

Seed treatment Seed treatment Seed treatment 
No Yes No Yes No Yes 

10 May 133.2b 174.3b 32.2a 15.4a 41.3a 10.2a 
25 May 182.6a 214.6a 18.2b 6.4b 34.1a 6.1b 
10 June 194.2a 221.1a 8.9c 2.2c 11.2b 3.2b 
25 June 180.5a 205.1ab 1.2d 0.7c 3.2b 1.1b 

 داري ندارند تفاوت معنی% 1هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال  ها میانگین ها و تاریخ کشت در ستون* 
*Within columns and planting dates, means followed by the same letter are not significantly different at the 0.01 
probability level. 

  
  

Single cross 704 هاي مربوط به همه ارقـام در   نمونه. بود
ارقـام مـورد آزمـایش    . آلودگی نشان دادنـد  MIMVزا به یال

بـه سـه گـروه تقسـیم      MIMVازنظر وضعیت آلـودگی بـه   
ــدند ــام  : شـ ــامل ارقـ ــروه اول شـ و  ZP684,KSC500گـ

KONSOUR  و شـدت  %) 3-15(با کمترین میزان آلودگی
ــاریب ــام   8/0-2 يمـ ــامل ارقـ ــروه دوم شـ و  ZP505، گـ

TWC647  يمـار یو شـدت ب %) 16-28(با آلودگی متوسط 
و  Single cross 704و گروه سـوم شـامل ارقـام     1/4-3/2

ZP677   يمـار یو شـدت ب %) 30-57(با بیشترین آلـودگی 
بـه   MIMVبیشترین و کمترین میزان آلودگی بـه  . 1/7-2/4

ــام  ــوط بــه ارق ــب مرب و ) Single cross 704 (57%ترتی
KONSOUR (3/8% (    بود، همچنـین کمتـرین و بیشـترین

ذرت به ترتیب مربوط به ارقـام  میزان عملکرد کل محصول 
Single cross 704  وKONSOUR  5جـــدول (بـــود.( 

 تغییرات جمعیت زنجرك هاي ناقل موزاییک ایرانی ذرت

از اوایــل  U. tanasijeviciو  L. striatellusجمعیــت 
خرداد افزایش یافت و در اواخر خـرداد بـه حـداکثر خـود     

اهش دمـاي  تدریج کاهش یافت تا اینکه با ک رسید، سپس به
شـکل  ( محیط از اواسط تیر جمعیت بسیار اندکی شکار شد

  بـه دهـه   بیشترین جمعیت هر دو گونه زنجرك مربوط). 2
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هـاي ویروسـی در شـرایط آلـودگی      ها به بیماري و اجزاي عملکرد ارقام ذرت و وضعیت آلودگی آن) بیوماس(مقایسه عملکرد  -5جدول 
 1388-89در شهرکرد و لردگان در سال زراعی  طبیعی

Table 5: Comparison of yield (biomass) and yield components of maize cultivars and status infection to MIMV in 
Shahrekord and Lordeghan under natural infection in growing season 2009-2010. 

Disease 
severity 

Disease incidence 
(percent) 

Leaf area 
(cm2) 

Plant height 
(cm) 

yield of ear 
(kg/20m2) 

yield 
(kg/20m2) 

location cultivar 

2.7 14.6 312 150 26.5 64.8 Shahrekord ZP505 2.1 5.3 517.3 208.3 49.5 132 Lordegan 
1.1 18.9 434.5 197 27.6 78.8 Shahrekord KONSOUR 
0.8 3.8 447.8 207.9 58 198.5 Lordegan 
4.1 28.6 481.9 170.3 26.8 77.8 Shahrekord TWC647 
3.7 15.5 487.9 223.8 47.5 176.7 Lordegan 
7.1 56.4 375.1 136.7 11.8 52.3 Shahrekord Single cross 704 
5.3 36.3 440.6 163.2 36.3 147.2 Lordegan 
0.6 3 336.1 173.3 28.5 83.6 Shahrekord KSC500 
0.9 7.5 397 176.1 38.5 128.7 Lordegan 
5.8 46 361.2 168.2 28.5 99.9 Shahrekord ZP677 
4.2 27.7 344.8 215.8 59 180.4 Lordegan 
0.9 8.3 389.5 182.6 25.2 78.5 Shahrekord ZP684 
2 24 375.9 197.2 51.3 118.8 Lordegan 

  
اولـین تـاریخ کشـت     يهـا  چـه  اهیسوم خرداد زمانی که گ

 يآور در مرحله سه برگی بودند جمع) بیستم اردیبهشت(
) پـنجم خـرداد  (جز تاریخ کشت دوم  در این زمان به. شد
ــکــه گ ــد در  هــا چــه اهی در ســطح خــاك ظاهرشــده بودن
 چـه  اهیـ گ) بیسـتم خـرداد  (سومین تاریخ کشت  يها کرت

تیمار تاریخ کشـت نیـز در    نذرت ظاهرنشده بود و آخری
نوسان جمعیت هـر دو زنجـرك   . این زمان اجرانشده بود

بیشتر  L. striatellusتقریباً یکسان بود اما میزان جمعیت 
  ).2شکل (بود 

 يریگ جهیبحث و نت
سطح زیر کشت ذرت در استان چهارمحـال و بختیـاري   

کـه یکـی از    يطور اخیر رو به افزایش است، به يها در سال
ـ یاستان، با سال يا محصوالت اصلی علوفه  3000ش از یانه ب

عنـوان   ذرت بـه . شـود  یهکتار سطح زیر کشت، محسوب م
غـالت و پناهگـاه تابسـتان     يهـا  روسیمیزبان بسیاري از و
عنوان پل سبزي براي  هاست و به روسیگذران ناقلین این و

ـ و ویروسـی غـالت بـه    يها يماریانتقال ب ژه گنـدم و جـو   ی

. زمستانه از سال زراعی قبل بـه سـال زراعـی آینـده اسـت     
که در مزارع گندم و جو هراکش همپوشانی زمـانی   يطور به

ذرت و غالت پاییزه باعث خسارت اقتصـادي و چشـمگیر   
ــاریب ــا يم ــی در ا يه ــویروس ــ ی ــوالت م ــود ین محص  ش
)Sahragard et al. 2006, 2010.( 

 يهـا  يماریدهد که خسارت ب ینتایج این تحقیق نشان م
زیـاد اسـت و بـه ازاي هـر      MIMVژه یو ویروسی ذرت به

بـیش از  ) در مراحل اولیه رشـد گیـاه  (درصد وقوع بیماري 
 شـود  یذرت حـادث مـ  ) وماسیب(یک درصد افت عملکرد 

)Amanifar et al. 2012c.(    نکـه وقـوع و   بـا توجـه بـه ای
طبیعـی کـامالً    ویروسی داراي ناقـل  يها يماریب يریگ همه

 Irwin(شناسی ناقل است  وابسته به چرخه زندگی و زیست

& Thresh 1990( ،    در این بررسی مشـخص شـد کـه اوج
، U. tanasijeviciو  L. striatellusفعالیت زنجـرك هـاي   

در اواسـط خـرداد    MIMVعنوان دو گونـه غالـب ناقـل     به
یابـد،   ها کاهش می تدریج با افزایش دما فعالیت آن است، به

البته ممکن است دالیل میزبـانی نیـز در تغییـرات جمعیـت     
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هاي مختلـف ذرت   در تاریخ کشت) مترمربع 120در ( Unkanodes tanasijeviciو  Laodelphax striatellusتغییرات جمعیت  -2شکل 

 در شهرکرد) B(1389و ) A( 1388هاي  در سال
Fig.2: Population dynamics of Laodelphax striatellus and Unkanodes tanasijevici in different planting dates of 
maize in 2009 (A) and 2010 (B) in Shahrekord 

  
توان با تنظیم تاریخ کشـت ذرت   می. زنجرك ها مؤثر باشد

هاي ویروسی داراي ناقـل   با توجه به فعالیت ناقلین بیماري
اگر تاریخ کشت ذرت طوري باشد . طبیعی را مدیریت کرد

از اوایـل تیرمـاه بـه بعـد باشـد       هـا  چـه  اهیکه زمان ظهور گ
ی یافته و احتمال آلـودگ  جمعیت ناقلین در این زمان کاهش

از طرفی به تعویق انـداختن تـاریخ کشـت در    . شود کم می
بهار محدود است زیرا سرماي زودرس پـاییزه وجـود دارد   

باالست و باعث افت  هاي وراکش که خسارت آن در کشت
ـ در ا. شود یعملکرد م ن یآخـر  يهـا  در کـرت  پـژوهش ن ی

 یروسـ یو يهـا  يمـار یزان بیـ م) رمـاه یپنجم ت(خ کشت یتار
که عملکـرد محصـول    رفت یو انتظار م ار کم بودیذرت بس

خ کشت یزان عملکرد کمتر از تارین مقدار باشد اما میشتریب
ن عالوه بر عوامل زنده ماننـد بیمارگرهـاي   یبود، بنابرا یقبل

عنـوان   تواننـد بـه   یرزنده یا محیطی نیز میویروسی عوامل غ
در . ل باشـند یـ عوامل محدودکننـده عملکـرد محصـول دخ   

شهرکرد زمان کشت مناسب ذرت نیمه دوم مناطق هم اقلیم 
خرداد است و در مناطق هم اقلیم لردگان از اواسط خـرداد  

ــه اول ت ــا ده ــاه اســتیت ــتان  . رم ــب ذرت در اس ــم غال رق
 Single cross 704رس  انیـ چهارمحال و بختیـاري رقـم م  

است که در بین ارقام مورد آزمـایش بیشـترین آلـودگی بـه     
MIMV ملکـرد آن کمتـرین میـزان    را نشان داد، همچنین ع

بـا توجـه بـه سـرماي     (بود، لذا بایستی با یک رقم زودرس 
ن یتـر  عنـوان مهـم   که به MIMVو مقاوم به ) زودرس پاییزه

محدودکننــده کشــت ذرت در اســتان  یپزشــک اهیــعامــل گ
چهارمحــال و بختیــاري و منــاطق سردســیر کشــور اســت  

 .جایگزین شود

عملکـرد ارقـام   بین عملکـرد و اجـزاي    یتفاوت فراوان
مختلـف ذرت در دو منطقــه لردگـان و شــهرکرد همچنــین   

ویروسـی مشـاهده    يهـا  يمـار یازنظر وضعیت آلودگی به ب
ــوع     ــزان و ن ــیم در می ــر اقل ــاکی از اث ــایج ح ــن نت ــد، ای ش
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ویروسی و عملکرد محصول اسـت کـه در دو    يها يماریب
. مشـهود بـود  ) لردگـان (و نسبتاً گرم ) شهرکرد(منطقه سرد 

 يها در مزارع و کرت MRDVبه  یزان آلودگیم که يطور به
بـرآورد شـد،   % 1در شهرستان لردگان تـا حـدود    یشیآزما
بـه   یندرت عالئم آلودگ در شهرستان شهرکرد به که یدرحال

MRDV ز نشـان  یزا نیج الیو نتا یعالئم آلودگ. مشاهده شد
-BYDVو  BYDV-PAV يپ هـا یو سـروت  WSMVداد که 

MAV   شـتر از شهرسـتان لردگـان    یدر مناطق سـرد اسـتان ب
 ,Sahragard et al. 2006( یقبلـ  يها ج پژوهشینتا. است

گنـدم و جـو    یروسیو يها يماریرامون پراکنش بیپ) 2010
ــا ياریــدر اســتان چهارمحــال و بخت ــا نت ق یــن تحقیــج ایب

ـ در ا یاز ارقام ذرت موردبررس کدام چیه. دارد یهمخوان ن ی
ـ کـرد ز  یرقـم مقـاوم تلقـ    تـوان  یپژوهش را نم را شـدت  ی

ــرا یکــه شــاخص اصــل) disease severity( يمــاریب  يب
در همـه ارقـام   ) Gandiwa 2007(مقاومـت اسـت    یابیارز

کــه درصــد  KONSOURماننــد  یدر ارقــام یبــاالبود حتــ
 يمـار یبا شـدت ب  ییها کم بود تک بوته MIMVبه  یآلودگ
ا عـدم  ید بتوان واژه متحمل یشا نیاد وجود داشت بنابرایز

ـ ا يتوسط ناقل را برا یزبانیرجحان م ارقـام بکـار    گونـه  نی
 .برد

در عملکـرد   يدار یتیمار بذر با ایمیداکلوپریـد اثـر معنـ   

ویروسـی داشـت، لـذا تلفیـق      يهـا  يماریذرت و کاهش ب
تاریخ کشت مناسب و تیمار بـذر در صـورت وجـود رقـم     

مهم ویروسی در  يها يماریا متحمل به بیزودرس و مقاوم 
ویروسـی ذرت مفیـد و    يها يماریمدیریت تلفیقی کنترل ب

 يهـا  يماریتواند در کنترل ب یصرفه خواهد بود و م به مقرون
ویروسی غالت زمستانه با برداشت زودهنگام رقم زودرس 

 .مؤثر باشد

 سپاسگزاري
له از سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال یوس نیبد

ن قسـمتی از اعتبـار مـالی ایـن     یاطر تـأم و بختیاري بـه خـ  
زدپناه بـه خـاطر   یدکتر کرامت اله ا يپژوهش، از جناب آقا

ـ سرم و ین پژوهش و اهدا آنتیا يدر اجرا ییراهنما روس ی
ذرت، از آقاي دکتر فرود صالحی به خـاطر   یرانیک اییموزا
ها مهنـدس سـودابه    ها، خانم داده يه آماریدر تجز يهمفکر

و  ییدکتر قبـاد بابـا   يانپور و آقایجمه کفتاحی و مهندس ن
به خاطر همکـاري فنـی در اجـراي     یم اسحاقیمهندس رح

این پژوهش و از آقاي مهندس محمود طـاهري بـه خـاطر    
سپاسـگزاري   يا و عملیات مزرعه يبردار همکاري در نمونه

  .شود یم
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