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چکیده
هَصاییه ایشاًی رست هْنتشیى تیواسی رست دس تشخی هٌاطك ایشاى تٍِیطُ دس تاسیخ وطتّای
صٍدٌّگام است .ػاهل تیواسی ٍیشٍع

هَصاییه ایشاًی رست ( maize Iranian mosaic virus,

 )MIMVاست .ایي ٍیشٍع تَسط دٍ گًَِ صًجشن ٍ Laodelphax striatellus

Unkanodes

 tanasijeviciتِصَست پایا هٌتمل میضَد .هیضاى تیواسی اص ووتش اص  %1تا تیص اص  %70دس هضاسع
رست هطاّذُ میضَدٍ .لَع تیواسی ٍ هیضاى خساست تستِ تِ فؼالیت ًاللیيًَ ،ع سلن ،ضذػفًَی
تزس ٍ تاسیخ وطت هتفاٍت است ،دس وشتّای آصهایطی دس استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی تستِ
تِ تاسیخ وطت ٍ ضذػفًَی یا ػذم ضذػفَىی تزس اص  %2تا  %44/5هتغیش تَد .تش اساع هذلّای
یّای ووتش اص  %40حذٍد
اسصیاتی خساست تِ اصای ّش دسصذ افضایص ٍلَع تیواسی دس آلَدي
 1/5تا  2دسصذ افت هحصَل حادث میضَد .تا تَجِ تِ اّویت وطت رست تٍِیطُ دس هٌاطك
یی سلن هماٍم (دس صَست
ی است .تِواسيس
سشدسیش هذیشیت تیواسی ضشٍستی اجتٌابًاپز س
ٍجَد) ،استفادُ اص تاسیخ وطت هٌاسة ٍ ضذػفًَی ب

رس تا حطشُوصّای جزتی هاًٌذ

ایویذاولَپشیذ تا ًسثت یه دس ّضاس سا میتَاى اص سٍشّای هذیشیتی تیواسی هَصاییه ایشاًی
رست تشضوشد.
واشههای کلیدی:
تاسیخ وطت ،ضذػفًَی تزس ،هَصاییه ایشاًی رست

مقدمه
هَصاییه ایشاًی رست

( ،)maize Iranian mosaic virus, MIMVوَتَلگی صتش رست ( maize

 ، )rough dwarf virus,MRDVوَتَلگی صسد جَ (ٍ )barley yellow dwarf virus, BYDV
یهاس یّای ٍیشٍسی
وَتَلگی صسد غالت ( )cereal yellow dwarf virus, CYDVهْنتشیى ب
رست دس ایشاى هحسَب میضًَذ .طثك تشسسیّای اًجامضذُ MRDV ٍ MIMV ،دس ایشاى اّویت
تیطتشی داسًذ MIMV .دس تشخی اص هٌاطك ایشاى خساست التصادی هی صًذ ٍ ػالٍُ تش رست دیگش
غالت هاًٌذ گٌذم ،جَ ،تشًج ٍ تشخی ػلف ّای ّشص گشاهیٌِ سا آلَدُ هی وٌذ .پظٍّص ّا ٍ
تشسسیّای هیذاًی ًطاى دادُ است وِ دس هضاسع ّشاوص

(وطت صٍدٌّگام) آلَدگی تِ

هَصاییه ایشاًی رست تاالست ٍ گاّی تا حذٍد  %70هیسسذ ،تٌاتشایى تٌظین تاسیخ وطت
میتَاًذ دس وٌتشل تیواسی هؤثش تاضذ .هماٍهت هیضتاًی ٍ استفادُ اص حطشُ وصّا اص سٍش ّای
وٌتشل تیواسی ّای ٍیشٍسی غالت است  .ضذػفًَی تزس هضایایی اص لثیل ػذم تأثیش سٍی هَجَد
يیُ چِ داسد.
غیش ّذف ،ػذم گیاُسَصی ٍ ّوچٌیي وٌتشل ًاللیي دس هشاحل ا
ػالئن غالة هَصاییه ایشاًی رست تِصَست هَصاییه ًَاسی دس توام پٌْه تشي تِ ّوشاُ
ونسضذی است (ضىل  .)A - 1ػالئن تیطتش دس حاضیِ هضسػِ
وَتَلگی (ضىل  )B- 1هطاّذُ میضَد.

تِصَست هَصاییه ًَاسی ٍ

A

B

ضىل  -1ػالئن آلَدگی تَتِّای رست تِ هَصاییه ایشاًی ( -Aهَصاییه ًَاسی پٌْهتشي) ٍ ( -Bػالئن آلَدگی
تَتِّای رست دس حاضیِ هضسػِ).
دستورالعمل

ٍ - 1لتی گیاّاى دس هشحلِ جَاًی تِ ٍیشٍع ّا آلَدُ هی ضًَذ ضذیذاً خساست هی تیٌٌذ .تاسیخ
یواسیّای ٍیشٍسی داسای ًالل طثیؼی تسیاس هؤثش است .سٍش هؼوَل ٍ
وطت دس هیضاى ب
یواسیّای ٍیشٍسی غالت داسای ًالل طثیؼی دس دًیا
هؤثش دس وٌتشل ب
وطت هٌاسة ٍ ضذػفًَی تزس است.

یشی تاسیخ
تِواسي

ٍ -2لَع ٍ ّوِ گیشی هَصاییه ایشاًی رست واهالً ٍاتستِ تِ چشخِ صًذگی ٍ صیست ضٌاسی
ًاللیي است .اٍج فؼالیت صًجشن ّای  U. tanasijeviciٍ L. striatellusتِػٌَاى دٍ گًَِ
غالة ًالل  MIMVدس ضشایط ضْشوشد دس اٍاسط خشداد است ،تِ تذسیج تا افضایص دها
فؼالیت آىّا واّص هییاتذ.
 -3تِ اصای یه دسصذ ٍلَع تیواسی هَصاییه ایشاًی رست (دس هشاحل اٍلیِ سضذ گیاُ) تیص
اص یه دسصذ افت ػولىشد (تیَهاع) رست حادث هیضَد.
یی تاسیخ وطت هٌاسة رست تش اساع فؼالیت ًاللیي میتَاى تیواسی
 -4تا تِواسيس
هَصاییه ایشاًی رست سا هذیشیت وشد  .اگش تاسیخ وطت رست (تاسیخ اٍلیي آتیاسی )
طَسی تاضذ وِ صهاى ظَْس گیاُچِّا اص اٍایل تیشهاُ تِ تؼذ تاضذ ،یا تِ ػثاستی هیاًگیي دهای
یگشاد تاضذ ،فؼالیت ًاللیي دس ایي صهاى ون ضذُ ٍ
ضثاًِسٍص تیطتش اص  18/7دسجِ ساًت
احتوال آلَدگی واّص مییاتذ .
 -5دس هٌاطك سشدسیش اص اسلام صٍدسع ٍ هیاى سع رست استفادُ ضَد وِ تا تِ تاخیش
اًذاختي تاسیخ وطت تا سشهای صٍدسع پاییضُ هَاجِ ًطَد.
 -6ضذػفَىی تزس تا ایویذاولَپشیذ ،تِ ًسثت یه دس ّضاس ،اثش هؼٌیداسی دس ػولىشد رست
ٍ واّص تیواسی هَصاییه ایشاًی رست داسد  .ػولىشد ٍ اجضای ػولىشد رست دس پاسخ تِ
ضذػفًَی تزس تستِ تِ تاسیخ وطت اص  9/3تا  32دسصذ افضایص ًطاى داد.
 -7تش اساع ًتایج آصهایش ّای هضسػِای دس هٌاطك هختلف استاى چْاسهحال ٍ تختیاسی
ی ّای ایشاى سا تِهٌظَس هذیشیت صساػی
تاسیخ هٌاسة وطت رست ػلَفِای دس تشخی اللم
یهاس یّای ٍیشٍسی رست داسای ًالل طثیؼی تِ ضشح جذٍل ریل م یتَاى تَصیِ
وٌتشل ب
وشد.
اقلیم نیمه مرطوب معتدل سرد
هیاًگیي

هجوَع

تؼذاد

اقلیم مرطوب معتدل سرد

اقلیم نیمه مرطوب کمي سرد

تؼذاد

تؼذاد

هیاًگیي

هجوَع

هیاًگیي

هجوَع

دهای

تاسًذگی

سالیاًِ

سالیاًِ

سٍصّا ی دهای
یخثٌذاى

()oC
10-12

سالیاًِ

تاسًذگی
سالیاًِ

سٍصّا ی دهای
یخثٌذاى

o

250-500

120-140

سالیاًِ

یخثٌذاى

o

() C
12-15

سالیاًِ

تاسًذگی

سٍصّای

() C
400-600

60-80

تاسیخ وطت هٌاسة

تاسیخ وطت هٌاسة

15تا  25خشداد

20تا  30خشداد

14-18

450-600
تاسیخ وطت هٌاسة

 25خشداد تا  5تیش

 - 2تلفیك استفادُ اص تاسیخ وطت هٌاسة ٍ ضذػفًَی تزس دس وٌاس دٍسي صٍدسع ٍ هماٍم یا
هتحول تِ تیواسی دس هذیشیت تلفیمی تیواسی هَصاییه ایشاًی رست هفیذ ٍ همشٍى تِ صشفِ
خَاّذ تَد ٍ هی تَاًذ دس وٌتشل تیواسی ّای ٍیشٍسی غالت صهستاًِ تا تشداضت صٍدٌّگام
دٍسي صٍدسع هؤثش تاضذ.
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Abstract
Iranian maize mosaic is the most important viral disease of maize (Zea mays L.) in
cold regions of Iran and causes relatively severe yield losses in early planting
fields.This disease causes by Iranian maize mosaic virus (IMMV) and transmite by
Laodelphax striatellus and Unkanodes tanasijevici. Incidence disease is from 1% up
to 70%. Incidence disease and amont of injury depend to activity of vectors, cultivar,
seed treatment and planting date. In Chahar Mahal va Bakhtiari province conditions
in experimental plots incidence of Iranian maize mosaic was observed from 2 up to
44.5% depent to planting date and with or without seed treatment. According to loss
assessment models of disease the slope of yield loss curve was very high for
diseases incidence values ranging from 0 to 40 percent (ca. 1.5 to 2 percent loss per
percent of disease incidence). Use of resistance cultivars (if present), appropriate
time of planting and seed treatment with systemic insecticides are managemet
methods of Iranian maize mosaic disease.
Key words: Iranian maize mosaic; planting date; seed treatment
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