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۴۸۳  

  گزارش كوتاه علمي
  

  

  فرنگي در استان لرستان  بيماري غنچه درشت گوجه
  

  

TOMATO BIG BUD DISEASE IN LORESTAN PROVINCE 
  

  

   ۲ و محمد صالحي۱علي دهقاني

  كز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي لرستان مر. ۱

  فارسكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعيمر. ۲

  
  

 Lycopersicum)فرنگـي  هـاي مهـم گوجـه    يكـي از بيمـاري   ) Big bud( جوانـه  درشت يا تورمبيماري فيتوپالسمايي غنچه 
esculentum)  است شدههاي فارس، خراسان رضوي،اردبيل، اصفهان و بوشهر گزارش           استان زست و در ايران تاكنون ا      در دنيا  .

منطقه درود عالئم بيماري غنچه درشـت گوجـه         فرنگي شرق استان لرستان در         از مزارع گوجه   ۱۳۸۹هاي تابستان سال     در بازديد 

ها ، ارغواني    پريدگي برگ   رنگ کوچک ماندن، باريک شدن، ضخيم شدن و      : عالئم بارز بيماري عبارت بودند از     . ديده شد فرنگي  

ـ  اهاي جانبي ساقه و تغيير      رشد جوانه  ،ها، ضخيم شدن ساقه    کاهش فاصله ميانگره   ين برگ، ر قسمت زي  ها در  شدن رگبرگ  ل ت گ

 عـدم  ،هـاي انتهـايي   راست ايستادن شـاخه  ها و تبديل کاسه گل به جسمي کيسه مانند و گل سبزي،     شامل بزرگ شدن کاسبرگ   

 سـه    بـه   در مزرعه  فرنگي داراي عالئم بارز بيماري     وسيله پيوند از يک بوته گوجه      هعامل بيماري ب  . تشکيل ميوه و کوتولگي گياه    

 .J ,1998 (انـگ و همکـاران  ژبـا روش  . شدعالئم بيماري غنچه درشت ظاهر ها نآ در ديد ور گوجه فرنگي سالم منتقل گبوته
Virol. Methods 71: 45-50( گوجه فرنگـي آلـوده   هاي دار در طبيعت ، بوته فرنگي عالئم  بوته گوجه۵ از بافت رگبرگ مياني 

 )PCR (در آزمـون واکـنش زنجيرهـاي پليمـراز        . شده در شرايط گلخانه و يک بوته فاقد عالئم دي ان اي کل استخراج گرديد              

عـت و   يدار در طب   فرنگـي عالئـم    گوجه استخراج شده از     هاي دي ان اي    لودگي نمونه آ P1/P7ه از جفت آغازگر     دمستقيم با استفا  

تحـت همـين    . تکثيـر شـد   ي   باز  جفت ۱۸۰۰ قطعاتني شده با پيوند به فيتوپالسما به اثبات رسيد و           ز ايهفرنگي م  هاي گوجه  بوته

 و واکـنش     ، انتقال بـا پيونـد      اساس عالئم بيماري   بر. شدثير ن ک ت اي قطعهفرنگي سالم چنين     هاي دي ان اي گوجه     شرايط در نمونه  

  .د ماهيت فيتوپالسمايي دار لرستان رنگي در استانف  بيماري غنچه درشت گوجه، مستقيم PCR مثبت در آزمون

  
  هاي بيماري فيتوپالسمايي غنچه درشت گوجه فرنگي در استان لرستان نشانه .۱شکل  

Fig. 1. Symptoms of big bud discase of tomato in Lorestan Province. 
   


