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  چكيده

زا در  خسارت اين عوامل بيماري. هستند چهارمحال و بختياريهاي غالت در استان  ترين بيماريهاي ويروسي به لحاظ اقتصادي مهم  بيماري

) Barley yellow dwarf virus( هاي کوتولگي زرد جو سوجود ويرو.  شده استديدهنيز % ۱۰۰هاي زودهنگام پاييزه تا  گندم در کشت

اي گندم ، ويروس موزائيک رگه)RPV  سروتيپ) (Cereal yellow dwarf virus( کوتولگي زرد غالت  ويروس) MAV, PAVهاي سروتيپ(

)Wheat streak mosaic virus,WSMV( ويروس موزائيک ايراني ذرت،)Maize Iranian mosaic virus, MIMV(،  ويروس موزائيک زرد

-DASهاي در آزمون) Wheat dwarf virus, WDV(و ويروس کوتولگي گندم  )Barley yellow striate mosaic virus, BYSMV(نواري جو
ELISA و TAS-ELISA ۸۸ يدر سال زراع.  به ترتيب اهميت و پراکندگي، در مزارع گندم استان چهارمحال و بختياري به اثبات رسيد-

 يا WSMV با BYDVهای بيشترين آلودگی مخلوط مربوط به سرو تيپ. ها به يک يا چند ويروس آلوده بودند  درصد نمونه۶۴ود حد۱۳۸۷

MIMVدر مناطق معتدل .  بودMIMV و در مناطق سردسير WSMV و BYDVميزان آلودگي به . های غلب بودند ويروسBYDVs ،

MIMV ،BYSMV و WSMV اثر . ميزان آلودگي در مزارع گندم آبي بيشتر از مزارع ديم بود.  درصد بود۵/۲۰ و ۵/۲۱، ۵/۲۵، ۲۷ به ترتيب

 الي ۱۳۸۰هاي  هاي ويروسي گندم با ناقل طبيعي طي سال کش جذبي ايميداکلوپريد در کنترل بيماري تاريخ کشت و تيمار بذر گندم با حشره

 ياجزا مقايسه عملکرد و يج آزمايش بر اساس ميزان و شدت بيماري ونتا. شدهاي شهرکرد، بروجن و لردگان بررسي  در شهرستان۱۳۸۶

ميزان بيماري در هر سه شهرستان در تاريخ کشت نيمه اول مهر ماه باال . هاي آزمايشي در زمان برداشت ارزيابي شد عملکرد گندم در کرت

هاي  در کرت. هاي نيمه اول آبان ماه بود اريخ کشتعملکرد مربوط به ت ياجزا بيشترين عملکرد و. بود و باعث کاهش عملکرد دانه شد

در شهرستان شهرکرد ميزان . تر بود تيمار بذر ميزان عملکرد دانه گندم افزايش يافت و اين افزايش در اولين تاريخ کشت محسوس

% ۲۳۶ تا ۴۳ به تاريخ کشت از  و تيمار بذر بستهبود،ها  هاي آزمايشي بيشتر از ساير شهرستان هاي ويروسي و درصد آلودگي کرت بيماري

بهترين تيمار آزمايشي شامل کشت در اواسط مهر، اوايل آبان و اواسط آبان به ترتيب براي . دانه گندم را به همراه داشت عملکردافزايش 

ايط آلودگي طبيعي  ژنوتيپ و رقم گندم در شر۴۱۴طي چهار سال واکنش . شهرکرد و لردگان به عالوه تيمار بذر بودهاي بروجن،  شهرستان

ها حساس بودند و در آنها عالئم شديد بيماري و مرگ  در ايستگاه تحقيقاتي شهرکرد مورد بررسي قرار گرفت، بيشتر ژنوتيپ

ها شدت بيماري کوتولگي زرد از ساير ويروس.  ژنوتيپ از آنها واکنش تحمل نشان دادند۲۱ شد و تعداد ديده  (Winter killing)زمستانه
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  مقدمه

تواند گنـدم را آلـوده         ويروس گياهي مختلف مي    ۵۰حدود  

سـاز  هـا مـسئله     کنند، اما تعداد انگشت شماري از ويـروس       

   .هستند

ــرو  ــاکنون وي ــران ت ــولگي زرد جــو  سدر اي ــاي کوت ه

ــروتيپ( ــاي س ــالت  )PAV ،MAVه ــولگي زرد غ ، کوت

، (WSMV)اي گنــدم  موزائيــک رگــه ) RPV ســروتيپ(

بـرد   ، موزائيـک خـاک  (WEqMV)موزائيـک اقليـد گنـدم    

ــدم ــي ذرت  (WSBMV)گن ــک ايران ، (MIMV) ، موزائي

، موزائيـک نـواري    (BYSMV)موزائيـک زرد نـواري جـو   

 و (IWSV)يرانـي گنـدم    و ويروس نوارک ا (BSMV)جو

تشخيص و گزارش   ) WDV( گندم   يروس کوتولگ يراً و ياخ

 Izadpanah et al.. 1991,Izadpanah & Kamran) اند شده

1995, Masumi & Izadpanah 1995, Moeini et al 
1995, Sahragard et al. 2006b,Tahan et al. 2006.).(  از

هـاي گـروه    سترين آنها ويـرو  ترين و گستردهاين ميان مهم 

 شـدت و    .اي گنـدم هـستند      کوتولگي زرد و موزائيک رگـه     

هاي ويروسي در گندم از سـالي بـه            بيماري  ميزان خسارت 

هاي بـين   سال ديگر متفاوت و وابسته به ترکيبي از همکنش   

 باشـد   ناقلين، شرايط محيطي، ويـروس و گيـاه ميزبـان مـي           

)Mckirdy & Jones 1997, Irwin &Thresh 1990, D’ARCY 

& Burnett 1995 .( هاي مهم ويروسـي   تقريباً تمامي بيماري

و  هـا  ها، زنجرک که در بين آنها شته   گندم ناقل طبيعي دارند   

ها کامالً    گيري اين بيماري    همه. ها اهميت بيشتري دارند     کنه

 اسـت وابسته به زيست شناسـي و چرخـه زنـدگي نـاقلين             

)Irwin & Thresh 1990, Gourmat et al. 1994, 

Leclercq-Lequilec et al. 2000.( 

هاي ويروسـي گنـدم و ميـزان          بين وقوع برخي بيماري   

کاهش عملکرد دانـه گنـدم رابطـه خطـي وجـود دارد، بـه               

افـزايش در ميـزان وقـوع بيمـاري         % ۱طوري كه براي هـر      

کاهش عملکـرد دانـه   ) yellow dwarf, YD(کوتولگي زرد

 گـزارش شـده      کيلـوگرم در هکتـار     ۲۰-۵۰گندم به ميزان    

  (Herbert et al. 1999, Miller & Rasochova 1997).اسـت 

زمستانه ممکن است در پاييز و يا در بهـار بـه انـواع              گندم  

   تـاريخ کـشت يکـي از      . هاي ويروسي آلـوده شـود       بيماري

ترين فاکتورها در تعيين ميزان آلودگي مزارع گنـدم بـه           مهم

 نـشان   ياریبـس تحقيقات  . هاي ويروسي است    انواع بيماري 

هاي گندم در مرحله گياهچه بـه انـواع       داده که آلودگي بوته   

دار عملکـرد دانـه گنـدم         هـا باعـث کـاهش معنـي         ويروس

  Mckirdy & Jones 1997 Irwin & Thresh ( شـود  مـي 

1990, Gourmat  et al. 1994, McGrath & Bale 1990 .(

له ها در مرح    هاي جوان گندم به ويروس      آلودگي پاييزه بوته  

  گياهچه در پـاييز معمـوالً منجـر بـه کـاهش پنجـه دهـي،                

  .شـوند   کاهش رشد و حساسيت به يخبنـدان زمـستانه مـي          

ــاقه    ــاره س ــودگي به ــه در آل ــت ک ــالي اس ــن در ح ــا  اي   ه

ــست     ــاد نيـ ــاري زيـ ــسارت بيمـ ــده و خـ ــل شـ   طويـ

(Miller & Rasochova 1997, Irwin & Thresh 1990) .  

و مـديريت کنتـرل     گر چه بيشتر مطالعات اپيدميولوژي      

 کوتولگي زرد صورت گرفته است، اما       هایپيرامون ويروس 

هاي ويروسي گندم داراي ناقل طبيعي، از     بسياري از بيماري  

نظر اپيدميولوژي تا حدودي شـبيه ايـن بيمـاري هـستند و             

هـا    تنظيم تاريخ کشت و تيمار بذر روي انواع ايـن بيمـاري           

 بر اسـاس ايـن   .(Irwin & Thresh 1990) مؤثر بوده است

اي همطالعات تنظيم تاريخ کشت و تيمار بذر با حشره کش         

هـاي رايـج      جذبي در بسياري از کشورها به صـورت روش        

ــاري  ــرل بيم ــت   کنت ــده اس ــالت در آم ــي غ ــاي ويروس   ه

Mann et al. 1996 ,Dahlke et al. 1993 Gourmat et al.)، 
 (Sahragard et al. 2006b,2008,. 

ها در استان چهار محـال      ن بيماري با توجه به اهميت اي    

و بختياري اين پژوهش به منظور بررسي اثر تاريخ كشت و           



  ...  درهاي ويروسي گندم مديريت تلفيقي بيماري:  و همکاران صحراگرد

۱۳۷  

هـا و ارقـام گنـدم در كنتـرل          تيمار بذر و مقايـسه ژنوتيـپ      

  هــاي ويروســي داراي ناقــل طبيعــي در گنــدم در بيمــاري

هاي مختلف ايـن اسـتان و ارائـه يـك روش تلفيقـي              اقليم

  اقلـيم آن در كـشور      مديريت قابـل تعمـيم بـه منـاطق هـم          

هايي از اين پژوهش قبالً ارائـه        چکيده. صورت گرفته است  

ــت ــده اس  ,Sahragard et al. 2004 a, 2004 b( ش

Sahragard et al. 2006a, Sahragard et al. 2008.(  

  

  روش بررسي 

هاي ويروسي گنـدم در اسـتان       وضعيت پراکنش بيماري  

  چهارمحال و بختياري 

هــاي   در مــاه۱۳۸۷ و ۱۳۸۶و ۱۳۸۵در ســه ســال متــوالي 

ارديبهشت و خرداد از مزارع گندم در مناطق مختلف استان          

هـاي    هايي از بوته    چهارمحال و بختياري بازديد شد و نمونه      

آوري   هاي ويروسي جمع    گندم با عالئم مشکوک به بيماري     

 بـا آنتـي   DAS- ELISAها با استفاده از آزمـون   نمونه. شد

-BYDV- PAV ،BYDV- RPV ،BYDVهـــاي  ســـرم

MAV  ،WSMV   و WDV)      تهيه شده از شرکتBioreba ،

 Agdia  ،DSMZشناسي گيـاهي   و مرکز تحقيقات ويروس

ــيراز ــون ) ش ــا آزم ــيTAS-ELISAو ب ــا آنت ــرم  ب ــاي س   ه

MIMV و BYSMV)  ده از مرکــز تحقيقــات  ـتهيــه شــ

 D’Arcy & Hewings) (ويـروس شناسـي گيـاهي شـيراز    

1986, Clark & Adams 1977(  ــرار ــورد ســنجش ق  م

  . گرفتند

  

  اي  هاي مزرعه آزمايش

  شهرستان شهرکرد 

هاي ويروسي    اثر تاريخ کشت و تيمار بذر در کنترل بيماري        

، ۱۳۸۰-۸۱گندم با ناقل طبيعي در سه فصل زراعي متوالي          

ــه ۱۳۸۲-۸۳ و ۸۲-۱۳۸۱  در ايــستگاه تحقيقــات چهارتخت

 آزمـايش بـه صـورت     . بررسي قـرار گرفـت    شهرکرد مورد   

هاي کامل تصادفي   در قالب طرح بلوکهای خرد شده  کرت

کـرت اصـلي شـامل پـنج تـاريخ          . با چهار تکرار اجرا شـد     

هـا    ابعـاد کـرت   . کشت و کرت فرعي شامل تيمار بذر بـود        

هاي کـشت   تاريخ.  متر بود۵/۲ها    متر و فاصله کرت    ۵/۳×۴

 آبـان و اول     ۱۶ مهر، اول آبان،     ۱۶در هر سه سال اول مهر،       

براي تيمار بذر به روش خيـساندن، از حـشره          . اه بود آذر م 

 -chloro-pyridin- 3-6-1)( کــش جــذبي ايميداکلوپريــد

ylmethyl)- N- nitromidazolidin- 2-ylideneamine) ( با

 در هزار از فـرم      ۷/۰ با نسبت    (Guacho)نام تجارتي گاچو    

چنـين بـذر در     هـم . استفاده شـد  % ۷۰تجارتي پودر و تابل     

هاي آزمايـشي از جملـه شـاهد بـا اسـتفاده از               تتمامي کر 

ــارچ ــسبت -نيکــش کربوکــس ق ــه ن ــرام ب  در هــزار ۵/۱ تي

هـاي    حساس به بيماري  (از گندم رقم الوند     . ضدعفوني شد 

در ). 2006a Sahragard et al( اسـتفاده گرديـد  ) ويروسـي 

کـوددهي و کنتـرل      . گـرم بـذر کاشـته شـد        ۲۰۰هر کرت   

بـراي  . رت گرفـت  هاي هـزر بـه روش معمـول صـو           علف

 عملکرد گندم صـفات   يارزيابي اثر تاريخ کشت روي اجزا     

، وزن هزار   ) پنجه در هر کرت    ۳۰ميانگين طول   (طول پنجه   

 بوتـه در  ۱۰ميانگين (دانه در هر کرت، تعداد پنجه در بوته         

 سـنبله در هـر      ۳۰ميانگين  (، تعداد بذر در سنبله      )هر کرت 

و تعداد  ) ي هر کرت   عدد بذر برا   ۵۰(، قوه ناميه بذر     )کرت

) يک کادر يک متر مربعي در هـر کـرت      (پنجه در متر مربع     

ــدازه  ــصادفي انتخــاب و ان ــه طــور ت ــري شــد ب ــراي . گي ب

هـا و عملکـرد دانـه کـل کـرت              بوتـه   گيري وزن کل    اندازه

دانه گندم هر کرت توسـط کمبـاين بـه طـور            . برداشت شد 

  . ديکامل جداسازي و توزين گرد

يلومتري جنوب شرقي شـهرکرد     محل آزمايش در پنج ک    

 ۵۰ درجه شمالي و طول جغرافيايي ۳۲با عرض جغرافيايي 
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. باشـد    متر از سـطح دريـا مـي        ۲۰۷۳درجه شرقي و ارتفاع     

متـر،     ميلـي  ۳۲۰ميانگين بارنـدگي سـاليانه محـل آزمـايش          

 و ميانگين حداقل و حـداکثر  C ۸/۱۱°ميانگين دماي ساليانه

  .  استC ۲/۲۰° و ۴/۳دماي ساليانه به ترتيب 

  

  شهرستان بروجن 

 آزمايش در ايستگاه تحقيقات بلداجي کـه يکـي از منـاطق            

محـل آزمـايش بـا عـرض        . سردسير استان است اجرا شـد     

 درجـه   ۵۱ درجه شمالي و طول جغرافيـايي        ۳۱جغرافيايي  

ميـانگين  . باشـد    متر از سطح دريا مي     ۲۲۳۷شرقي و ارتفاع    

 انگين دمـــاي متـــر، ميـــ  ميلـــي۵/۳۹۱بارنــدگي ســـاليانه  

و ميانگين حداقل و حداکثر دماي ساليانه به  C۶/۹°  ساليانه

  .  استC ۹/۱۷°  و۲/۱ترتيب 

هـاي    اثر تاريخ کشت و تيمـار بـذر در کنتـرل بيمـاري            

ــوالي    ــي مت ــصل زراع ــدم در دو ف ــي گن    و۸۳-۸۴ويروس

اس ـ حـس  ريار نسبتاً ـاز گندم رقم شه   . ي شد ـ بررس ۸۵-۸۴

توصــيه شــده بــراي منــاطق (هــاي ويروســي اريـبــه بيمــ

تمـامي  ). .2006a  Sahragard et al( استفاده شد) سردسير

هـا هماننـد شهرسـتان      شرايط و مراحل آزمايش و ارزيـابي      

  . شهرکرد بود

  

  شهرستان لردگان 

شهرستان لردگـان از منـاطق معتـدل اسـتان چهارمحـال و             

محل آزمايش در دشت خانميرزا با عـرض        . استبختياري  

 درجـه   ۵۰ درجه شمالي و طول جغرافيـايي        ۳۱جغرافيايي  

ــاع   ــرقي و ارتف ــي  ۱۵۸۵ش ــا م ــطح دري ــر از س ــد  مت   . باش

ــاليانه   ــدگي س ــانگين بارن ــي۱/۵۹۶مي ــانگين   ميل ــر، مي   مت

ــاليانه ــانگين C ۱۵° دمــــــــــاي ســــــــ    و ميــــــــ

   وC ۱/۷° انه بــه ترتيــبـاي ساليـــحــداقل و حــداکثر دمــ

 °C ۷/۲۳است  .  

هـاي    رل بيمـاري  اثر تاريخ کشت و تيمـار بـذر در کنتـ          

ــي    ــصل زراع ــدم در دو ف ــي گن  ۸۵-۸۶ و ۸۴-۸۵ويروس

ساير شرايط،  . از گندم رقم الوند استفاده گرديد     . بررسي شد 

هــا هماننــد شهرســتان مراحــل آزمــايش و نحــوه ارزيــابي

 ۱۰هاي کـشت در هـر دو سـال شـامل      تاريخ. شهرکرد بود 

  .  آذر ماه بود۱۰ آبان و۲۵ آبان، ۱۰ مهر، ۲۵مهر، 

  

هــاي آزمايــشي بــه يــابي وضــعيت آلــودگي كــرتارز

  هاي ويروسي گندم  بيماري

در هر سه منطقه و هر ساله در اواسط ارديبهشت تا اواسـط         

هـاي ويروسـي گنـدم در         خرداد که عالئم شاخص بيماري    

هاي آزمايشي قابل تشخيص بـود، وضـعيت آلـودگي            کرت

. شدي  ـبررس هاي ويروسي   اريـايشي به بيم  ـهاي آزم كرت

يزان ـهـا و مـ      ي بوتـه  ـــ  هر کرت آزمايشي درصد آلودگ     در

ـ  ـهـ   ارش بوتـه  ـي با شم  ـاي ويروس ـه  بيماري وده در  ـاي آل

يک کادر يک متر مربعي تصادفي بر اساس عالئـم بيمـاري            

هـا بـه      گ بـرگ  ـير رن ـعالئم بيماري شامل تغي   . بررسي شد 

ک، زردي، بنفش و قرمـز شـدن        ـموزائي(م  ـويژه برگ پرچ  

، )هـا   انگرهـله مي ـش نسبي فاص  ـکاه(م رشدي   ـ، ک )اـه  برگ

از هــر کــرت . هــا بــود رگ بوتــهـديد و مـــگي شـــکوتولــ

آوري شـد     آزمايشي تعداد چهار بوته به طور تصادفي جمع       

 ,  TPIA(tissue print immunoassay(هـاي   و بـا آزمـون  

TAS- ELISA ــا ــتفاده از  DAS- ELISA يـ ــا اسـ  بـ

 -BYDV-PAV،BYDV-MAV ،CYDVهـاي   سـرم  آنتـي 

RPV  ،WSMV  ،MIMV   وBYSMV     مورد آزمايش قـرار 

 Clark& Adams 1977 ,Lin et al. 1990, Huth (گرفت 

1999, D’Arcy & Hewings  1986, Makkouk 
&Comeau 1994.(  
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هاي مختلف      ها در تاريخ    ها و زنجرک    تعيين جمعيت شته  

  کاشت

در هر منطقه و هر سال از زمان اجراي اولين تاريخ کـشت             

 عدد ظرف پالستيکي رنگ شده با رنگ زرد حاوي          ۸داد  تع

آب و تعداد هشت عدد تله زرد چسبنده در نقاط مختلـف             

محل اجراي آزمايش قرار داده شد و در طول هفته دو بـار             

ايـن  . هاي شکار شده شمارش گرديـد       تعداد زنجرک و شته   

گونـه    دو هفتـه بعـد از آنکـه هـيچ         (عمل تـا پايـان آذرمـاه        

  .ادامه يافت)  نشداي شکار حشره

  

ارزيابي مقاومت مواد آزمايشي پيـشرفته و اميـد بخـش           

 ويروسـي در    يزاگندم نان نسبت به عوامل مهم بيماري      

  شهركرد

 رقم و الين پيـشرفته و       ۴۱۴ تعداد   ۱۳۸۲-۸۶هاي  طي سال 

 هـاي ويروسـي   از نظر مقاومت به بيماري    گندم  توده محلي   

ــهركرد،    ــشاورزي ش ــات ك ــستگاه تحقيق ــرادر اي ط يدر ش

باتوجه به آلودگي شديد گندم     . شدارزيابي   ،عييآلودگي طب 

هـاي زود هنگـام در      هـاي ويروسـي در كـشت      به بيمـاري  

 مهرمـاه    اول شهركرد مواد مورد آزمايش در هر دو سـال در         

در دو خط يك    )  گرمي ۵(هر نمونه   . كشت و آبياري شدند   

 ارزيـابي مقاومـت   . متر كشت شد   سانتي ۶۰متري به فاصله    

 براسـاس شـاخص      هر ساله  ويروسيهاي  ها به بيماري  الين

اري در اواخـر ارديبهـشت مـاه صـورت     مـ شدت عالئـم بي   

هـاي  ترتيـب بـراي بوتـه     ه   ب ۱۰ صفر تا    هاي شماره .گرفت

هـا   مرگ بوته همراه با بدون عالئم تا كوتولگي خيلي شديد       

هاي كـشت شـده      از ارقام و الين    يهاي نمونه .امتيازدهي شد 

بــا  DAS-ELISA و TPIAهــاي ي و بــا آزمــونآورجمــع

-BYDV-PAV, BYDVهــاي  آنتــي ســرم اســتفاده از

MAV,CYDV-RPV و WSMV  ــنجش ــورد ســــ  مــــ

 ,Clark& Adams 1977 ( قــرار گرفتنــد ســرولوژيكي

D’Arcy& Hewings 1986.(  

  

  ها  تجزيه و تحليل آماري داده

هاي مربـوط بـه عملکـرد         براي تجزيه و تحليل آماري داده     

 SAS(SAS Inst, 1998) افزار  عملکرد از نرم ياجزا  ودانه

% ۱ در سـطح     LSDهـا بـا آزمـون         استفاده شـد و ميـانگين     

  . مقايسه گرديدند

  

 نتايج و بحث
هاي ويروسي گنـدم در اسـتان          بيماري  وضعيت پراکنش 

   چهارمحال و بختياري

 نمونه گندم با عالئـم مـشکوک        ۳۹۸ از   ۱جدولبا توجه به    

روسي از مناطق مختلف اسـتان ،کـه در سـال            وي  به بيماري 

% ۶۴ قـرار گرفتنـد، حـدود        ي مورد بررس  ۱۳۸۵-۸۶ يزراع

ميزان آلـودگي   . ها به يک يا چند ويروس آلوده بودند         نمونه

ــروس  ــولگي زرد  بــه وي ، BYDVs( ،MIMV(هــاي کوت

BYSMVو WSMV ــه ترتيــب  ۵/۲۰ و ۵/۲۱، ۵/۲۵، ۲۷ ب

ر ويـروس آلـوده     ها بـه دو تـا چهـا         نمونه% ۳۴. درصد بود 

 هـاي  بيشترين آلودگي مخلوط مربـوط بـه سـروتيپ      . بودند

BYDVs ــا ــا WSMV ب ــا BYDVs ي ــودMIMV ب در .  ب

 بيشتر از ساير MIMVمناطق معتدل استان ميزان آلودگي به   

ــروس ــز    وي ــير ني ــاطق سردس ــود و در من ــا ب  و WSMVه

تعـدادي از   ). ۱جدول  ( غالب بودند  BYDVsهاي    سروتيپ

 آلوده Wheat dwarf virus (WDV)ز به يم نهاي گند نمونه

ــه بــرهمکنش بيمــاري کوتــولگي زرد  . بودنــد ــا توجــه ب ب

(Yellow dwarf) (YD) با يخبندان زمستانه که باعث مرگ 

شود، در مزارع گنـدم    در گندم مي(Winter killing)زمستانه 

   رونـد   ها در اثر اين عارضه از بين مي         هراكش بسياري از بوته   
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۱۴۰  

 BYSMV  و CYDV- RPV (WSMV, ، MIMV وBYDV- MAV وBYDV- PAV شامل (BYDVs هاي وضعيت پراکنش ويروس .۱جدول 

  )درصد آلودگي (۱۳۸۵- ۸۶در مزارع گندم استان چهارمحال و بختياري در سال زراعي 

Table1. Distribution of BYDVs (including BYDV-PAV,BYDV-MAV and CYDV-RPV), BYSMV, WSMV and MIMV in 
wheat fields in Chahar Mahal va Bakhtiari province during  2006-2007 growing seasons. 

 Sharekord 
 

Broujen Farsan Lordegan Ardal Kuhrang Total 

No.of samples 176 28 42 80 42 30 398 
% Infected samples 54.6 57.2 83.4 70 85.7 73.3 64 
% BYDVs 18 20 28.6 35 47.6 6.7 27 
%WSMV 11.4 28.4 9.5 15 28.6 53.3 20.5 
%MIMV 20.4 14.2 28.6 40 57.1 33.3 25.5 
%BYSMV 5.6 14.2 42.9 10 28.6 33.3 21.5 
% BYDVs + WSMV 1 14.2 4.7 2.5 14.3 6.7 6.5 
%BYDVs+ MIMV 5.6 0 9.5 17.5 14.3 0 6.5 
%BYDVs+ BYSMV 5.6 7.1 9.5 5 14.3 0 5.5 
%WSMV + MIMV 0 0 4.7 2.5 19 26.7 4.5 
% WSMV+ BYSMV 5.6 7.1 4.7 0 9.5 20 3 
% MIMV + BYSMV 1 0 14.3 7.5 23.8 13.3 7 
%BYDVs+WSMV+ MIMV+ BYSMV 0 0 0 0 9.5 0 1 

  

 ديـده هـا     که عالئم در بهار به صورت خـشک شـدن بوتـه           

  . شود مي

 
 ياجـزا  د و اثر تاريخ كشت و تيمار بـذر روي عملكـر         

هـاي ويروسـي گنـدم در       عملكرد گندم با كنترل بيماري    

   شهركرد

تـاريخ كـشت روي     دهـد،    نشان مـي   ۲ جدولبه طوري که    

داري  معنـي  تـأثير عملكرد دانه گندم الوند در هر سه سـال          

 ۸۰ -۸۱بيشترين عملكرد دانه گندم در سال زراعي        . داشت

ر سـال    مربوط به تاريخ كشت اول آبـان مـاه و د           ۸۲-۸۳و  

هاي با   آبان ماه در كرت    ۱۶ در تاريخ كشت     ۸۱-۸۲زراعي  

هـا نـشان داد كـه       تجزيه مركب داده  . و بدون تيمار بذر بود    

و هاي ويروسـي    بهترين تيمار براي كاهش خسارت بيماري     

ـ          عـالوه  ه  افزايش عملكرد گندم تاريخ كشت اول آبان ماه ب

و تيمـار   بـين ايـن تيمـار       .  بذر با ايميداكلوپريد است    تيمار

داري  بذر تفاوت معنـي تيمارعالوه ه  آبان ب ۱۶تاريخ كشت   

 داشـت  يدار نشد ولي با ساير تيمارهـا تفـاوت معنـي    ديده

)۱=%   P) (  تيمار ب  يترکتيمار بذر، تاريخ كشت،     ). ۲جدول

داري  معنـي  تـأثير  سال   باتاريخ كشت    بي سال و ترک    با بذر

 بيـ  ترک .ندروي عملكـرد دانـه داشـت      % ۱در سطح احتمال    

دار در سـطح     معنـي  تـأثير  تاريخ كشت و سـال       باتيمار بذر   

تيمـار  ). ۲جدول  (در عملكرد دانه گندم داشت      % ۵احتمال  

كـش جـذبي ايميداكلوپريـد در تمـام تـاريخ           بذر با حـشره   

)  آبان ۱۶ کشت   ۱۳۸۳ر از سال    يغ (ها در هر سه سال    كشت

ش  ايـن ميـزان افـزاي      .شد باعث افزايش عملكرد دانه گندم    

ــا ۴/۲۰۵از ــا  ۲/۲۸۳۹ ت ــسه ب ــار در مقاي ــوگرم در هكت    كيل

 بيـشترين ميـزان افـزايش       .هاي بدون تيمار بـذر بـود      كرت

 بذر  تيمارعالوه  ه  بمهر  عملكرد مربوط به تاريخ كشت اول       

 در مقايسه با همـين تـاريخ كـشت          ۸۰-۸۱در سال زراعي    

   ).۳ جدول(بدون تيمار بذر بود

 اجزاء داري روي ر معني طوه  تاريخ كشت و تيمار بذر ب     

 تقريباً در مورد    . گذاشت تأثيرعملكرد گندم در هر سه سال       

جز تعداد پنجه كمترين مقدار مربوط ه عملكرد ب  اجزاء تمام

 تيمـار   بـا اثر سال، تيمار بـذر، سـال        . به تاريخ اول مهر بود    

 تيمار بـذر    با تاريخ كشت و سال      بابذر، تاريخ كشت، سال     

  % ۱فاع بوته گندم در سطح احتمال        تاريخ كشت روي ارت    و
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  ). ۲جدول (دار بودمعني

داري در  تمام متغييرها روي بيوماس كل كرت اثر معنـي        

كمترين بيوماس گندم مربوط    . )۲جدول  (داشتند  % ۱سطح  

هاي با و بـدون تيمـار       به تاريخ كشت اول آذر ماه در كرت       

وط به تاريخ كـشت اول آبـان        بذر بود و بيشترين مقدار مرب     

 بيومـاس كـل كـرت در        ۸۰-۸۱در سـال زراعـي      . ماه بـود  

  . تيمارهاي با و بدون تيمار بذر بيشتر از دو سال ديگر بود

  

وضعيت آلودگي به بيمـاري كوتـولگي زرد و فراوانـي           

    در شهرکردهاي مختلفها در تاريخ كشتسروتيپ

هاي بدون تيمار بذر در تـاريخ كـشت اول مهـر مـاه              كرت

دادنـد و هـر    را نشان مي   هاي ويروسي شديداً عالئم بيماري  

ــروتيپ  ــه ســ  در بررســــي PAVو  RPV, MAVســ

ـ   سرولوژيكي در نمونـه    صـورت منفـرد يـا آلـودگي        ه  هـا ب

ها حـداقل بـه دو       بيشتر نمونه  .ندمخلوط تشخيص داده شد   

هـاي اولـين   اري در كـرت عالئم بيمـ . سروتيپ آلوده بودند 

هـا  بوتـه % ۱۰۰  در تاريخ كـشت بـدون تيمـار بـذر گـاهي          

 ۸۱-۸۲مشاهده شد و بيـشترين آلـودگي در سـال زراعـي             

هاي همين تاريخ كشت    چنين وضعيتي در كرت   . اتفاق افتاد 

هـا  بوتـه % ۱۰ نـشد و در كمتـر از         ديدهعالوه تيمار بذر    ه  ب

  . يابي گرديدعالئم بيماري ديده شد يا در آزمايشگاه رد

همكنش بيماري كوتولگي زرد با يخبنـدان       بربا توجه به    

 & D’Arcy( شـود ها مي باعث مرگ زمستانه بوته،زمستانه

Burnett 1995 .(  ــشت اول ــاريخ ك ــين وضــعيتي در ت چن

 که در   يبه طور  مهرماه بدون تيمار بذر كامالً محسوس بود      

عالئـم   .ها از بـين رفتنـد     بوته% ۷۵ها تا حدود    بعضي كرت 

هـا از اواخـر فـروردين قابـل مـشاهده بـود، در              مرگ بوته 

عالوه تيمار  ه  هاي همين تاريخ كشت ب    صورتي كه در كرت   

 جـدول (ها ديده شد  بوته% ۵بذر چنين وضعيتي در كمتر از       

هاي آزمايشي بدون تيمار بذر در تاريخ كـشت  در كرت . )۴

تـك   تنها که   يبه  طور   اول مهر ماه درصد آلودگي باال بود      

، در ايـن    ندرسـيد هايي از گندم ظاهراً سالم به نظر مـي        بوته

  طــور قابــل ه هــا بــبوتــه تيمــار آزمايــشي مــرگ زمــستانه

 دادههـايي كـه خوشـه تـشكيل          در بوته  .اي باال بود  مالحظه

ها عقـيم بودنـد يـا بـذر چروكيـده و الغـر               يا خوشه  ندبود

هـاي آزمايـشي    اين وضـعيت در كـرت     که  در حالي . داشتند

كمتـرين  . همين تاريخ كشت و تيمار بـذر بـسيار كـم بـود            

ها درصد آلودگي براساس عالئم بيماري و مرگ و مير بوته         

در .  شـد  ديـده  آبان   ۱۶  تاريخ کشت  هاي آزمايشي در كرت 

 بـا   هـا ، گياهچـه  هاي آزمايشي تـاريخ كـشت اول آذر       كرت

 مـصادف بـا     ندتوجه به اينكه در بهار سال بعد ظـاهر شـد          

 و آلـودگي نـسبت بـه        نـد  گرديد هـا روسي و لينفعاليت ناق 

اي  آبان بيشتر بود ولي تفاوت قابل مالحظه     ۱۶تاريخ كشت   

  .ديــده نــشدهــاي تيمــار بــذر و بــدون تيمــار بــين كــرت

 علت آن شايد از بين رفتن اثـر سـم در بافـت گيـاه باشـد                

   ). ۴جدول(

ــودگي كــرت  ــه  از نظــر وضــعيت آل ــشي ب ــاي آزماي ه

و % ۹،% ۱۴ ،% ۳۱،  %۸۰رتيـب   ته   ب BYDVsهاي  سروتيپ

اول  ، مهـر  ۱۶هاي اول مهر،    هاي تاريخ كشت   نمونه ۵/۱۲%

سـروتيپ  ). ۵جـدول ( آلوده بودند     آبان و اول آذر    ۱۶،  آبان

ها با يك    بود كه دربيشتر نمونه    PAVها  غالب در اين نمونه   

 بيــشترين . همـرا بـود  RPV و MAVيـا هـر دو ســروتيپ   

بـر ايـن    .  بود RPVالوه   بع PAVآلودگي مخلوط مربوط به     

اساس شايد بتوان گفت يكي از داليل خسارت بـاالي ايـن            

 هايبيماري در شهرستان شهركرد آلودگي مخلوط به سروتيپ

BYDVs             است، اين ادعا توسـط محققـين ديگـر در سـاير 

 & D,Arcyرجوع شود به ( اثبات رسيده است بهنقاط دنيا 

Burnett 1995 .(  شـتهRhopalosiphum. padi   ناقـل كـارآ 

گـزارش   در بسياري از نقاط دنيـا  RPV, PAVبراي انتقال 

   انجـام  مـشاهدات  در .)Gourmat et al. 1994(شده است 
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عـالوه  .  غالب بود شته اين گونه  BYDVsشده روي ناقلين    

و WSMV ، MIMV  عالئـم  BYDVsهـاي  بـر سـروتيپ  

BYSMV   ول و  هاي آزمايـشي تـاريخ کـشت ا        نيز در کرت

هـاي  هـا در آزمـايش     اين ويروس  ، مهر ماه مشاهده شد    ۱۶

 .سرولوژيکي مورد بررسي قرار نگرفتند

  

 ياجـزا  اثر تاريخ كشت و تيمار بـذر روي عملكـرد و          

    هاي ويروسي در لردگانعملكرد گندم با كنترل بيماري

گنـدم    عملکـرد  ي و اجـزا   تاريخ كشت روي عملكرد دانـه     

 ).۷ و ۶جداول(داري داشت معني تأثير سال دوالوند در هر 

 سال مربوط به تاريخ     دوهر   دربيشترين عملكرد دانه گندم     

تجزيـه مركـب    .  آبان ماه با و بدون تيمار بذر بود        ۱۰كشت  

ها نشان داد كه بهتـرين تيمـار بـراي كـاهش خـسارت           داده

 و افزايش عملكرد گندم تاريخ كـشت       هاي ويروسي بيماري

 بـين   . بذر با ايميداكلوپريد است    ارتيمعالوه  ه   آبان ماه ب   ۱۰

ـ   مهـر  ۲۵اين تيمار و تيمار تـاريخ كـشت          عـالوه ضـد    ه   ب

ده نـشد ولـي بـا سـاير         ديـ داري  عفوني بذر تفـاوت معنـي     

 تيمار بذر،  تاريخ     .)P   %=۱(دار داشت   تيمارها تفاوت معني  

بـا  تاريخ كـشت     بي سال و ترک    با تيمار بذر  بيكشت، ترک 

روي عملكرد دانـه    % ۱ح احتمال   داري در سط  سال اثر معني  

 تـأثير تاريخ كشت و سـال      با  تيمار بذر    بيترک. داشته است 

در عملكـرد دانـه گنـدم       % ۵ در سـطح احتمـال       يدارمعني

در تنهـا   تيمـار بـذر     بـا    تاريخ كشت    باسال   بيترک. داشت

 داشـت داري   معنـي  تـأثير  و ارتفاع بوتـه      عملكرد دانه گندم  

كش جذبي ايميداكلوپريد در    تيمار بذر با حشره   ). ۶جدول(

 سال باعث افزايش عملكـرد      دوها در هر    تمام تاريخ كشت  

 بيشترين ميزان افزايش عملكـرد مربـوط بـه          .دانه گندم شد  

بـذر در مقايـسه     مار  يتعالوه  ه   ب  مهر ۱۰تيمار تاريخ كشت    

  ).  ۷جدول(با همين تاريخ كشت بدون تيمار بذر بود 

  

 در تـاريخ    روسـي هـاي وي  وضعيت آلودگي به بيمـاري    

  در لردگانهاي مختلف كشت

 مهـر مـاه     ۱۰هاي بدون تيمار بـذر در تـاريخ كـشت           كرت

همه دادند و   مي  را نشان  هاي ويروسي شديداً عالئم بيماري  

ــروس ــاي ويـ -BYDV-PAV ،CYDV-RPV ،BYDVهـ

MAV ،,WSMV MIMV و BYSMV  در بررســـــــــي

ـ   سرولوژيكي در نمونـه    صـورت منفـرد يـا مخلـوط        ه  هـا ب

 ويـروس ها حداقل به دو      بيشتر نمونه  .ندص داده شد  تشخي

هاي اولين تاريخ كشت    عالئم بيماري در كرت   . آلوده بودند 

. گرفـت را در بـر مـي     ها  بوته% ۴۰بدون تيمار بذر گاهي تا      

ـ     چنين وضعيتي در كرت    عـالوه  ه  هاي همين تاريخ كشت ب

هـا عالئـم   بوتـه % ۱۰تيمار بذر مشاهده نشد و در كمتـر از          

ــار ــود داشـــتي بيمـ ــابي  وجـ ــشگاه رديـ ــا در آزمايـ  يـ

  .  )۸جدول(گرديد

هاي آزمايشي بدون تيمار بذر در تاريخ كـشت         در كرت 

تـك  تنهـا  کـه   يبه طور  مهر ماه درصد آلودگي باال بود     ۱۰

 در اين تيمار .رسيدهايي از گندم ظاهراً سالم به نظر مي   بوته

ي بـاال   اطور قابل مالحظه  ه  ها ب آزمايشي مرگ زمستانه بوته   

يـا  ها  خوشه ند بود دادههايي كه خوشه تشكيل     بود، در بوته  

 اين وضعيت در    .عقيم بودند يا بذر چروكيده و الغر داشتند       

هاي آزمايشي همين تاريخ كشت و تيمار بـذر بـسيار           كرت

كمترين درصد آلودگي براساس عالئـم بيمـاري و         . كم بود 

ن مـشاهده    آبا ۲۵هاي آزمايشي   ها در كرت  مرگ و مير بوته   

آذر با توجه بـه     ۱۰هاي آزمايشي تاريخ كشت     در كرت . شد

، اينكه مرحله گياهچه گندم در بهـار سـال بعـد ظـاهر شـد      

 و همصادف با فعاليـت نـاقلين بيمـاري گرديـد         ها  بوته رشد

 آبـان بيـشتر بـود    ۱۰ نسبت به تاريخ كشت       در آنها  آلودگي

 و  هـاي تيمـار بـذر     اي بين كـرت   ولي تفاوت قابل مالحظه   

اثـر سـم    که  علت  به اين   بدون تيمار مشاهده نگرديد، شايد      

  ).  ۹جدول(از بين رفته بوده استدر بافت گياه 
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  در شهرستان لردگان) ۸۴

Table 6. Combined analysis of Variance of effects of seed treatment and planting date on grain yield components of winter 
wheat during two growing seasons (2004 to 2006) in Lordegan county. 

 

Variable Df 
Grain yield 

(kg/ plot) 
Palnt height 

(cm) 
1000 kernel 
weight (g) 

Tiller per palnt 
(number) 

Seeds per spikle 
(number) 

Seed Viability 
(number) 

Biomass per 
plot (kg) 

Year (Yr) 1 338.6** 2238.7 18* 1.25** 220.7** 3.6 663.5** 

Rep (Year) 6 23370 29.1 3.2 0.12 12.6 2.3 6.4 

Planting date 
(Pd) 4 47.9** 986.4** 231.5 1.3* 761.7** 9.6** 191.1** 

Yr× Pd 4 9.1** 105* 2.1 0.07 24 0.7 76.1** 

Error a 24 463423.5 12.6 2.5 0.3 12.6 2.2 3.4 

Seed 
treatment (St) 1 43.2** 4461** 558.6** 8.7** 2237.7** 0.012 162.4** 

Yr×St 1 6.7* 382.8** 27.6** 0.72 329.3** 0.16 24.2 

St× Pd 4 9.2** 313.8** 26.7** 0.47* 200.7** 3.3 63.4** 

Yr× St× Pd 4 1.1** 78.2* 3.6 0.24 28 1.8 8.02 

Error b 48 1.3 25.6 2.9 0.182 14.3 2.3 14.5 

CV - 1.1 5 1.7 11.6 3.7 1.5 13.3 
 

*,**: Significant at 0.05 or  0.01 probability levels, respectively                           :۱و %  ۵ه ترتيب معني دار در سطح احتمال  ب%  * و* *

 
 در  ۱۳۸۴-۸۵ و   ۱۳۸۳-۸۴هـاي زراعـي       د در عملکرد دانـه گنـدم زمـستانه در سـال           يداکلوپريمي اثر تاريخ کشت و تيمار بذر با ا        .۷جدول  

 شهرستان لردگان
Table7.Effect of planting date and seed- treatment with imidacloprid on grain yield of winter wheat during two growing 
seasons (2004-2005) in Lordegan county . 

 
Grain  yield (kg ha-1) 

Planting Growing season 2004-2005 Growing season 2005-2006 

Date A B A B 

2 Oct 10600 abc* 6966.7 d 10604.2 a 8312.5 bc 

17 Oct 11966 ab 10766 abc 10587.5 a 9875 abc 

1 Nov 12066 a 11000 ab 10437.5 ab 10415.7 ab 

16 Nov 10600 abc 10033 bc 8125 bc 8083.4 bc 

1 Dec 8547c 8200 c 7833.4 c 7291.7 c 
 

*: Within columns and planting dates, means followed by the same letters are not significantly different at the 0.01 probability level. 

  تفاوت معني داري ندارند% ۱در ستون ها و تاريخ كشت ها ميانگين هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال  : *

A : ، بذر تيمار شدهB :                    بذر تيمار نشده                                                                  A: seed treated ; B: seed not treated  
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 عملکرد ياجزا اثر تاريخ کشت و تيمار بذر برعملکرد و       

  شهرستان بروجن هاي ويروسي درگندم با کنترل بيماري

داري بـر     در هر دو سال آزمايش، تـاريخ کـشت اثـر معنـي            

عملکــرد گنــدم رقــم شــهريار در  ياجــزا عملکــرد دانــه و

تيمـار بـذر و تـاريخ کـشت بـر           . تان بروجن داشـت   شهرس

عملکـرد   ياجـزا  عملکرد دانه و ارتفاع بوته نسبت به ساير       

بيشترين اثر تيمار بذر بر عملکـرد دانـه         . اثر بيشتري داشت  

مربوط به تاريخ کشت اول مهـر مـاه بـود، ولـي در تـاريخ                

داري بـين عملکـرد دانـه در شـرايط            ها تفاوت معني    کشت

از نظـر ميـزان     ). ۱۰ جـدول (  تيمار بذر نبـود    تيمار و بدون  

هاي ويروسي بيـشترين آلـودگي        ها به بيماري    آلودگي کرت 

درصد کمي  . )۱۱جدول   (مربوط به کشت اول مهر ماه بود      

) هاي بدون تيمار بـذر      کرت(ها در اين تاريخ کشت        از بوته 

ها ميزان  در ساير تاريخ کشت   . دچار مرگ زمستانه گرديدند   

بيشترين ميزان آلـودگي    . هاي ويروسي کم بود     وقوع بيماري 

اي بـين      تفاوت قابل مالحظـه    ي بود، ول  WSMVمربوط به   

هاي تيمار بذر و بدون تيمار در يک تـاريخ کـشت از               کرت

نظر ميزان آلودگي به اين ويروس ديده نشد، که با توجه به            

عدم خاصيت کنه کشي ايميداکلوپريد اين نتايج قابل توجيه  

هاي کوتولگي  هاي ويروس    آلودگي به سروتيپ   ميزان. است

 تــا ۶هــاي تيمــار بــذر بــه ميــزان  در کــرت) BYDVs(زرد

هـاي بـدون تيمـار بـذر کـاهش            در مقايسه با کرت   % ۵/۱۲

ايــن در حــالي اســت کــه در ســاير  . )۱۱جــدول  (يافــت

ها تيمار بذر و تاريخ کشت اثر بيشتري در کاهش            شهرستان

  ي به ويژه آنهايي که با شته      ميزان آلودگي به بيماري ويروس    

به عنوان مثال در شهرستان     . شوند دارد    منتقل مي   و زنجرک 

و تيمار بـذر بـه      % ۹۰شهرکرد تاريخ کشت تا ميزان حدود       

 داشـته   تـأثير  يهاي ويروسـ    در ميزان بيماري   % ۷/۷۳ميزان  

در شهرستان لردگان نيز تاريخ کـشت تـا         ). ۴جدول  (است  

در % ۴۶بذر تا بـه ميـزان حـدود         و تيمار   % ۶۶ميزان حدود   

ه ب). ۸جدول  ( داشته است    تأثيرهاي ويروسي   ميزان بيماري 

هـاي گنـدميان در    رغم وجود تنوع گيـاهي بـه ويـژه گونـه         

اسبي براي نـاقلين    ـگاه من ـزبان و پناه  ـن که مي  ـمنطقه بروج 

هــاي  اريـ، ميــزان بيمــندـهــستالت ـاي غـــهــ و ويــروس

. ايش بود ـورد آزم ـ ديگر م  تانـتر از دو شهرس   ـويروسي کم 

 عامـل بـسيار مهمـي در        ،رسد شـرايط اقليمـي      يـر م ـبه نظ 

ـ      ـان جمعيت ناقلي  ـ و نوس  يـفراوان ط ـن باشد که ايـن شراي

. تـر اسـت     رکرد و لردگـان فـراهم     ـهـاي شهـ   رستانـدر شه 

روع يخبندان پاييزه در منطقه بـروجن نـسبت بـه سـاير             ـش

  فعـال  ودتـر غيـر   باشـد و نـاقلين ز     ها زودتـر مـي    شهرستان

  . شوندمي

  

  هاي مختلف کشت  وضعيت جمعيت ناقلين در تاريخ

هـا در     هاي شـکار شـده در تلـه         ها و زنجرک     جمعيت شته 

به تـدريج  ) اوايل مهر ماه (گذاري    هرسه منطقه از ابتداي تله    

بيشترين جمعيـت در شهرسـتان بـروجن در         . افزايش يافت 

 دهه دوم مهر ماه دهه اول مهر ماه، در شهرستان شهرکرد در  

از . و در شهرستان لردگان در دهه سوم مهر ماه شـکار شـد            

  :هاي غالت چند گونه شته شاملناقلين مهم ويروس

  Rhopalosiphum padi ،R. maydis ، Metopolophium 

dirhodum و Schizaphis graminum و چندگونه زنجرک 

 و Psammotettix  sp،  Unkanodes tanasijevici :شـامل 

Laodelphax striatellus   به ترتيب فراواني شـکار شـدند  .

با شروع يخبندان جمعيت شـکار شـده حـشرات بـه طـور              

هـاي بـا دمـاي       که در شب   يبه طور  ناگهاني کاهش يافت،  

اي گونـه حـشره   گراد يا کمتـر هـيچ      درجه سانتي  -۳حدود  

 ها مشاهده شد که شته ها به ويژه  با بررسي بوته  . شکار نشد 

زيرزمينـي   هـاي  به قـسمت   R.maydis و   R.padi ايهگونه

برند و زمستان را روي ريـشه و طوقـه سـپري            گياه پناه مي  

ــي ــدم ــن     .کنن ــستان در اي ــول زم ــا در ط ــسياري از آنه   ب
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  در۱۳۸۵- ۸۶ و ۱۳۸۴- ۸۵هاي زراعي  در عملکرد دانه گندم زمستانه در سال ديداکلوپريمي اثر تاريخ کشت و تيمار بذر با ا.۱۰جدول

  شهرستان بروجن

Table10. Effect of planting date and seed- treatment with imidacloprid on grain yield in winter wheat during two growing 
seasons (2005-2007) in Broujen county. 

 

Grain yield (kg ha-1) 

Growing season 2005-2006 Growing season 2006-2007 
Planting date 

A B A B 

22 Sept 4362.5 a* 3781.2 b 5464.5 ab 5289.5 ab 

7 Oct 3375 bc 3081.3 c 5764.4a 5331.2 ab 

22 Oct 2900cd 2375 de 4889.7 bc 4789.7 bc 

6 Nov 2618.8 de 2312.5 de 4998 b 4623.1 bc 

21 Nov 2164.2 e 2093.6 e 4196.3 c 4137.2 c 

 
*Within columns and planting dates, means followed by the same letters are not significantly different at the 0.01 probability level. 

  .داري ندارندتفاوت معني% ۱هاي داراي حروف مشترك در سطح احتمال ها ميانگينها و تاريخ كشتدر ستون:  *

A : ، بذر تيمار شدهB :  بذر تيمار نشده                                                                                  A: seed treated ; B: seed not treated 

  

هاي آنها در بهار قابل مشاهده      روند و الشه  ناحيه از بين مي   

هـاي جـوان گنـدم در       ظهور گياهچه و تشکيل بوتـه     . است

ه به تاريخ کشت و منطقـه از        پائيز از زمان اولين آبياري بست     

بـه طـوري کـه در شهرسـتان         . کشد روز طول مي   ۱۷ تا   ۱۲

هاي کشت اول مهرمـاه در نيمـه دوم مهـر           شهرکرد گياهچه 

. شوند و اين مصادف با اوج جمعيت ناقلين اسـت       ظاهر مي 

هاي ويروسي در ايـن     به همين دليل است که ميزان بيماري      

هـاي بعـدي بـسيار    تاريخ کـشت  تاريخ کشت در مقايسه با   

در شهرسـتان لردگـان در دهـه سـوم مهـر مـاه         . بـود  بيشتر

بيشترين جمعيت شکار شد و ميزان بيمـاري در دو تـاريخ            

 آبـان بيـشتر     ۱۰ مهرماه نسبت به کشت در       ۲۵ و   ۱۰کشت  

ــود ــت و    . ب ــاهش ياف ــاقلين ک ــت ن ــان جمعي ــل آب  از اواي

 آبان در دهه سوم آبـان ظـاهر         ۱۰هاي تاريخ کشت    گياهچه

  .کاهش يافته بود دندکه جمعيت ناقلين بسيارش

  

 گنـدم نـسبت بـه       هـاي  ارقام و اليـن     مقاومت   وضعيت

   ويروسي يزاعوامل مهم بيماري

ها و ارقـام گنـدم عالئـم زردي و موزائيـك            در تمامي الين  

 و  بـود  كـم    ي الين گندم ميزان بيمار    ۲۱  در .يدگردمشاهده  

 .را اخـذ كردنـد    امتيازدهي امتياز كمتر از چهار       در شاخص 

هـاي محلـي    هاي گندم و تمامي ارقام جو و توده       ساير الين 

گندم شديداً كوتوله شدند و در بعضي از آنها مرگ زمستانه           

شدت بيماري كوتـولگي زرد از موزائيـك   .  شد ديدهها  بوته

% ۵۷ و WSMV ها بهنمونه% ۸/۴۴. اي گندم بيشتر بودرگه

 ، BYDV-MAV ايهـ ها به حداقل يكي از سروتيپنمونه

BYDV-PAV و CYDV-RPVآلوده بودند .  

 درصـد آلـودگي و   ،بر اساس شـاخص شـدت بيمـاري       

ر واکـنش   يـ  الين به شرح ز    DAS-ELISA ۲۱نتايج آزمون   

تحمل نـشان دادنـد و از نظـر شـاخص امتيـازدهي شـدت               

  :امتياز کمتر از چهار کسب کردند) Scaling(بيماري 

  



  ...  درهاي ويروسي گندم مديريت تلفيقي بيماري:  و همکاران صحراگرد

۱۵۱  
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PRWYT-C-83-84#33,PRWYT-C-83-
84#105,PRWYT-C-84-85#25,PRWYT-C-84-
85#48, 
PRWYT-C-84-85#72,PRWYT-C-84-
85#74,PRWYT-C-84-85#96,PRWYT-C-84-85#12, 
PRWYT-C-84-85#174,ARWYT-C-84-
85#12,ARWYT-C-84-85#55,PRWYT-C-85-86#70, 
PRWYT-C-85-86#71,PRWYT-C-85-
86#91,PRWYT-C-85-86#101,PRWYT-C-85-
86#127, 
PRWYT-C-85-86#128,PRWYT-C-85-
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ARWYT-C-85-86#17 

 

  گيرينتيجه

ـ          در سال  ويـژه  ه  هاي اخير سطح زير کشت غـالت بهـاره ب

ــل     ــزايش قاب ــاري اف ــال و بختي ــتان چهارمح ذرت در اس

ـ   اي داشته است، و عالئم بيماري مالحظه ه هـاي ويروسـي ب

در مـزارع ذرت بـا     ) MIMV(ائيـک ايرانـي ذرت      ويژه موز 

زمان کشت  . شودديده مي  %) ۷۰گاهي تا ( باال آلودگي نسبتاً 

اوايـل  (و برداشت اين گياهان     ) خرداد ماه (اين محصوالت   

هـاي  و امکان آلودگي آنها به بـسياري از ويـروس         ) مهر ماه 

ـ          عنـوان منبـع    ه  گندم حاکي از اثر بخشي اين محـصوالت ب

هاي گندم  ناهگاه مناسبي براي ناقلين و ويروس     پايداري و پ  

هاي گندم از سـال زراعـي قبـل بـه سـال             و انتقال ويروس  

بنابراين افزايش سطح زيـر کـشت ذرت        . استزراعي آتي   

هاي ويروسي گنـدم و جـو       ممکن است در فراواني بيماري    

هاي اخير در استان چهار محال و بختياري غير قابل         در سال 

  .موثر بوده باشد

ــي    ــات قبل ــژوهش و تحقيق ــن پ ــايج اي ــوع نت در مجم

)Izadpanah et al. 1991,Izadpanah & Kamran 1995, 

Masumi & Izadpanah 1995, Moeini 1995, 
Sahragard et al. 2006b, Tahan et al. 2006(   نـشان  

هاي ويروسي غالت در منـاطق مختلـف        دهد که بيماري  مي

د اقتـصادي  يارت شـد اند، و گاهي باعث خـس    ايران پراکنده 

ا يـ از آنجايي که ارقـام مقـاوم        . شوندبه اين محصوالت مي   

ـ        متحمل به همه بيماري    دسـت  ه  هاي ويروسـي تـا کنـون ب

ـ  نيامده است، لذا پرهيز از آلودگي گياه به اين بيماري          ه هـا ب

. ناپـذير اسـت   ه رشد ضرورتي اجتنـاب    يويژه در مراحل اول   

ه از کشور اطالعات    براي اين منظور الزم است در هر منطق       

ت حشرات ناقل به دست آورد، و    يالزم در باره نوسان جمع    

 به  يزان آلودگ ين آوردن م  ي پائ يتاريخ کشت را در پاييز برا     

عالوه ه  ب. م نمود يزان محصول تنظ  يها و باال بودن م    روسيو

هـاي  استفاده توام اين راهکار و تيمار بذر بـا حـشره کـش            

تيامتوکـسام اثربخـشي آن را       ايميداکلوپريـد و     مانندجذبي  

  . بسيار بيشتر خواهد نمود

  

  سپاسگزاري

 و سازمان   هاي علمي كشور  وسيله از سازمان پژوهش    بدين

ـ  جهاد کشاورزي استان چهار محـال و بختيـاري         خـاطر  ه   ب

علـي   اعتبار مـالي ايـن پـژوهش و آقايـان         قسمتي از   مين  أت

 بـراي و خانم سـودابه فتـاحي        فرود صالحي رضا مواليي و    

همكاري فني در اجراي ايـن پـژوهش و از آقـاي محمـود              

ــسين بخــش تحقيقــات   ــاهطــاهري تكن  مركــز پزشــکيگي

بختيـاري   تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي چهار محال و       

اي خاطر همكاري در نمونه بـرداري و عمليـات مزرعـه          ه  ب

  .شودسپاسگزاري مي
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