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  يگزارش كوتاه علم

  رانيدر ا يگوجه فرنگ روي Boeremia exiguaوقوع  ن گزارشياول
  

FIRST REPORT OF Boeremia exigua ON TOMATO IN IRAN 
 
 

  يه همتيرق
   ، دانشگاه زنجانستیين زيهای نووریآپژوهشکده فن، گياه پزشکی گروه

  

 
هاي روي ميوه هاي گوجه فرنگي در بازارهاي شهرستان زنجان، عالئم پوسيدگي سياه رنگ و زخم ۱۳۹۱طي زمستان 

، قارچي (PDA)آگار  - دکستروز - زمينيوده در محيط کشت سيبهاي آلپس از کشت بافت. اي مشاهده شدپنبه چوب
- شناسايي گونه بر اساس ويژگي. شناسايي شد Phomaدار جدا گرديد و اين جدايه به عنوان گونه اي از جنس پيکنيديوم 

 ,.Boerema et al)انجام گرديد  (MEA) آگار - مالتو  (OA)آگار  - هاي جوکشت هاي کليدي جدايه قارچي در محيط

در : و تاريکي بدين شرح بود C ۲۴˚در دماي  مشخصات مورفولوژيکي و ميکروسکوپي قارچ در سه محيط کشت. (2004
تدريج رنگ آن به خاکستري مايل به زيتوني تا سبز پرگنه قارچ طي روزهاي اول بي رنگ بوده به PDAمحيط کشت 

هاي کرم رنگ پيکنيديوسپورها بر سطح  تراوش. تشکيل شدند ها به فراواني داخل محيط کشتپيکنيديوم. زيتوني مبدل شد
در . متر رسيد سرعت رشد قارچ زياد بوده و پس از گذشت يک هفته، قطر پرگنه به هشت سانتي. پرگنه قابل رويت بودند

هفت هم سرعت رشد قارچ نسبتا زياد بود و پس از گذشت يک هفته قطر پرگنه در آنها به   MEAو   OAهاي محيط کشت
اي که در محل بند داراي فشردگي بودند، تشکيل متورم ريسه تعداد زيادي ياخته OAدر محيط کشت . متر رسيدسانتي
در حاشيه در حال رشد کشت چهار روزه  (NaOH, pH > 12)استفاده از يک قطره محلول فوق اشباع سود سوزآور . شدند

که پس از گذشت  ر رنگ سبز مايل به آبي طي ده دقيقه گرديدو ظهو +Eقارچ در اين محيط کشت، موجب بروز واکنش 
ها کروي تا نيمه کروي يا نامنظم داراي سطحي صاف، انفرادي يا پيكنيديوم. حدود يک ساعت، رنگ قرمز جايگزين آن شد

رها بيضوي، كنيديومي کرم رنگ بوده، پيکنيديوسپو توده. بودند) استيول(مجتمع تشکيل شدند و داراي يک يا دو دهانه 
اي به  ياختهو سه هاي تک، دوپيکنيديوسپور. اي بودند دوکي يا سوسيسي شکل، يک يا دو ياخته اي، به ندرت سه ياخته

  ،  ۵/۲- ۲ ×۵/۷- ۴ترتيب داراي طول و عرض 
بر  شناسي جدايه مورد مطالعه منطبقهاي ريختويژگي). ۱شکل (ميکرومتر بودند  ۵ - ۴ ×۵/۱۳- ۵/۱۲و ۳- ۵/۲×۸/۸- ۵/۷

 Boeremia exigua (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley var. exigua (Syn. Phomaخصوصيات ذکر شده براي 

exigua var. exigua)  بود(Boerema et al. 2004) .بخشي از منطقه ژن ريبوزومي شامل ناحيه ITS1+5.8S+1TS2 به مربوط
هاي موجود در تکثير و توالي يابي شد و با توالي ITS4و  ITS1جدايه مورد مطالعه، با استفاده از جفت آغازگرهاي 

NCBI توالي ژن ريبوزومي . مقايسه گرديدPhoma exigua isolate EF-11  )شماره توالي ثبت شده در بانک ژني :
gb|GU395499.1|( زايي روي ميوه آزمون بيماري .بود مورد مطالعهدرصد، داراي بيشترين تشابه با توالي  ٩٩، با تشابه
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رار ـوه و قـر روي ميـمتليـول دو ميـط ر وـمتيليـک مـق يـمـه عـي بـاد خراشـگي، با ايجـه فرنـسترون شده گوج
  دما و رطوبت . گرفتم انجامـروي زخوان ـليومي جـيسـک مـدادن ديس

  

  
  

، )C( OAط کشت يدر مح ياسهيمتورم ر يهاياخته ،)Bو  PDA)A ط کشت يدر مح Boeremia exigua  يوم و توده اسپوريديکنيپ .۱شکل 
 ).D( کرومتريم ۵ :اسي، مقMEAقارچ در  دست آمده از کشتبه يوسپورهايديکنيپ

Fig. 1. Pycnidium and spore mass of Boeremia exigua on PDA (A and B); hyphal swollen cells on OA (C); pycnidiospores 
obtained from the culture on MEA, Scale bar = 5µm (D). 

 
  
رنـگ  يوم بيسلي، ميدگيعالئم پوس يزنهيپنج روز پس از ما. درصد بود ۷۰ يال ۶۰سلسيوس و  درجه ۲۵ب يترتآزمون، به ينسب

  .دندشها ظاهر وهيشده م يزنهيها در بخش ما و پيکنيديوم
ـ انـد کـه در ا  در جهـان گـزارش شـده    يفرنگاز گوجه Boeremia (Phoma(چندگونه از جنس  ـ ن مي   و B. lycopersiciان ي

B. destructiva ستنده يشتريت بياهم يدارا ،B. lycopersici که يالـحشود دريم يفرنگوه و ساقه گوجهيم يدگيموجب پوسB. 

destructiva اســت يفرنگــشــاخ و بــرگ گوجــه يا ســوختگيــوه و يــم يدگيعامــل پوســ )Boerema et al. 2004 .(گونــه  
B. exigua ـ    يکـ يز به عنـوان  ين ـ م يدگيو پوسـ  ياز عوامـل لکـه برگ   سـه بـا  يامـا در مقا  ،گـزارش شـده   يوه گوجـه فرنگـ  ي

B. lycopersici  وB. destructiva  ، ــزارش ــداد گ ــاتع ــ يه ــوع ايش ــه روي ــم ين گون ــهي ــوه گوج ــر يفرنگ ــت، کمت    اس
(Snowdon, 1991) .B. exigua، هسـتند اهـان  يگ يمهـم و اختصاصـ   يهـا مارگريها بتهيوار يدارد که برخ مختلفی يها تهيوار.  

B. exigua var. exigua ع شـناخته  يوسـ  يزبـان ياهان با دامنـه م يف گيا انگل ضعيت و ي، اغلب ساپروفيخاکز يبه عنوان قارچ
 يهـا وهيمرکز کشت م. ران استيدر ا يگوجه فرنگ ين قارچ رويا ن گزارش از وقوعين اوليا. (Boerema et al. 2004)شود  يم

  .ران بوده استيق، شهرستان بوشهر در جنوب اين تحقيآلوده در ا
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