
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد كشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي        

 پزشكي كشورسسه تحقيقات گياهمو       
 

 فنينشريه 

 

تورم جوانه  ييتوپالسمايف يماريب تيريمد

 يفرنگگوجه

 
 :گاننگارند

 سارا قاروني كارداني

 محمودرضا كريمي شهري

 شماره ثبت:

33255 

9533



1 
 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 پزشكي كشورموسسه تحقيقات گياه

 

تورم جوانه  ييتوپالسمايف يماريب تيريمد

 يفرنگگوجه

 
 

 :گاننگارند

 ساراقاروني كارداني

 محمودرضا كريمي شهري

 

9533  

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

یجی: کشاورزان پیشرو، مروجین و کارشناسان ارشد مراکز آموزشی، ترو یهنشر مخاطبان 

 اجرایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزیپژوهشی و 

 ترویجی  کشور، نشریه پزشکیگیاه تحقیقات موسسه

 یفرنگتورم جوانه گوجه ییتوپالسمایف یماریب تیریو مد یمعرف

 : گاننگارند

 کشور پزشکیگیاه تحقیقات موسسه: ناشر

 9311: نشر سال

 23/92/9311خ مور 31233 شماره و تاریح ثبت نشریه:

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان نشانی مرکز اطالعات و مدارک علمی کشاورزی: 

 کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  - 9یمن، پالک 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 فهرست مندرجات

 

 

 

 

 

 

 

 گفتارپیش 4

 مقدمه 4

 فرنگیبیماری تورم جوانه گوجه عالئم 3

 یماریب عامل 90

 یماریب ناقل 90

 یماریب هایمیزبان 99

 یماریب تیریمد 92

 منابعفهرست  94



4 
 

 

 

 گفتارپيش

 یکیفرنگی گوجه درشت غنچه( یا Big budتورم جوانه )بیماری 

. این است جهان مختلف نقاط در فرنگیگوجه اقتصادی و مهم هایبیماری از

سبزی  بیماری به علت داشتن عالئم مشخصی از جمله تورم جوانه، گل

های های گل که هرگز تبدیل به گل( و جوانهVirescenceها )گلبرگ

 ت.فرنگی نامیده شده اسمعمولی نخواهند شد به نام بیماری تورم جوانه گوجه

ی و به وسیله زنجرک به طریقه پایا و تکثیر است توپالسمایف یماریامل بع

 نیکنترل ا یبرا یتاکنون روش مبارزه مناسب و کارآمدشود. منتقل می

بردن  کنی و از بینریشهمانند  ،هاروش یبرخ ینشده است ول هیتوص یماریب

لین مبارزه با ناقهای بیماری و های آلوده بالفاصله پس از مشاهده نشانهبوته

در مدیریت بیماری های هرز مزارع فبیماری و همچنین از بین بردن عل

 موثرند.

 

 مقدمه

از استرالیا گزارش  9133برای اولین بار در سال بیماری تورم جوانه 

ت بسیاری از مناطق کش ازبه تدریج این بیماری  ،از آن تاریخ به بعد .گردید

 ارمنستان، قرقیزستان، از جمله آذربایجان، تاجیکستان، ،فرنگی جهانگوجه

 ایاالت اسرائیل، استرالیا، روسیه، ایتالیا، ترکیه، چین، لبنان، اردن، هندوستان،
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جنوبی، مصر، ترکیه، عراق  آفریقای مکزیک، شیلی، برزیل، متحده آمریکا،

 . شدو کویت مشاهده و گزارش 

ایران برای اولین بار توسط در فرنگی گوجهبیماری تورم جوانه 

از مزارع اطراف ورامین گزارش و تاکنون از اکثر  9341اسکندری در سال 

 رضوی و شمالی، کشور از جمله خراسان هایاستان فرنگیگوجه مزارع

فارس، یزد  (،Jamshidi et al., 2014) کردستان، کرمانشاه شرقی، آذربایجان

(Salehi et al., 2005اردبیل و اصف ،)( هانRashidi et al.,2006)  لرستان ،

(Dehghani and Salehi, 2011( بوشهر )Salehi et al., 2014) استان البرز ،

(Moslemkhani et al., 2014)  و( زنجانSalehi et al., 2016 گزارش شده )

  است.

 تشدیدهای اخیر که در سالعوارض محیطی نظیر خشکی بروز 

سبب  تواندمی را به همراه دارد، فیتوپالسماییهای بیماریین فعالیت ناقل

 ص. بنابراین تشخیشودفرنگی بیماری تورم جوانه گوجهافزایش اهمیت 

 یک عنوان به تأمل قابل خسارات به توجه با  درست و بموقع عامل بیمارگر

 راهبرد کارآمدی درو  است مطرح در مدیریت این بیماری ضروری نیازپیش

  .(Berges et al., 2000) موثر است بیماری گسترش از ممانعت

 

 بيماري تورم جوانه گوجه فرنگي عالئم

 

شوند که در رشد گیاه اختالل فیتوپالسماها در گیاهان عالئمی را باعث می

ی اختالل شدیدی است که در تعادل طبیعی در نتیجهاین عالئم  .کندایجاد می
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بیماری  عالئمهای رشد رخ داده است. های گیاهی و تنظیم کنندههورمون

 ند از: فرنگی در گیاهان آلوده عبارتتورم جوانه گوجه

 هایرنگدانهکاهش  در نتیجههای سبز گل افزایش درصدها )سبز شدن گل

 ها به سمت ساختارهای برگگل تغییر شکلها( و برگی شدن )طبیعی گل

ها )شکل شاخه ایستادن راست ساقه و شدن (، ضخیم3و  9های )شکلمانند( 

 کاسه تبدیل و ن انتهای آنها چسبید هم بهو  هاکاسبرگ شدن (، بزرگ2

 هاجوانهتورم و رنگ سبز  (،6و  3های مانند )شکل کیسه جسم یک به گل

 تشکیل میوه، عدم (،3عقیمی )شکل  و گل داخل هایجوانه (، رشد4)شکل 

، اند شده آلودگی تشکیل وقوع از قبل که هاییمیوه شکلی بد و سفتی

ها، برگ پریدگی رنگ وگی شد ضخیم ،قاشقی ،هابرگ ماندن کوچک

 ،کوتولگی بوته ،(6)شکل  بوته انتهایی قسمت در هارگبرگ شدن ارغوانی

های رشد انبوه و فشردگی قسمت ،(7های جانبی ) شکل شاخه تجمعازدیاد و 

انبی آن های جها و رشد جوانهی بین برگی کاهش فاصلهنتیجه بوتهانتهایی 

 است.
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  آلودههای بوتهها در . عالئم تغییرات گل و سبز شدن گلبرگ9شکل 

 
 هاشاخه ایستادن راست و ساقه شدن . عالئم ضخیم2شکل 

 
 مانند کیسه جسم یک به گل کاسه تبدیل .3شکل 
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 هارنگ و کوچک شدن برگ سبز متورم هایجوانه .4شکل 

 
 هاگل و سبز شدن گلبرگ داخل هایجوانه . عالئم رشد3شکل 
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 هایقسمت در هارگبرگ شدن ارغوانی و شدن قاشقی، ی. کوچک6شکل 

 بوته انتهایی

 
 بوته آلوده ی. کوتولگی و انبوه7شکل 

 

عالئم به وجود آمده در گیاهان بیمار بر اساس نوع فیتوپالسما، شرایط محیطی 

باعث  توانندهای فیتوپالسمایی میکند. آلودگیو مرحله آلودگی فرق می
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فی های آوندی اضانکروز وسیع آوند آبکش شوند، اغلب باعث ایجاد بافت

 (.Lee et al., 2000شده و سپس منجر به تورم رگبرگ خواهد شد )

دهد. خسارت تر باشد عالئم را زودتر نشان میگیاه میزبان هر چه جوان

های فیتوپالسمایی از کاهش جزئی در اقتصادی ایجاد شده توسط آلودگی

 ,.Lee et alباشد )محصول می از بین رفتن کاملکمیت و کیفیت تا تقریباً 

2000.) 

 

 عامل بيماري

 

این عارضه ابتدا به عنوان یک بیماری ویروسی شناسایی و معرفی گردید ولی 

اهی قرار گیزای بیماریدر گروه فیتوپالسماهای  شناسایی بیمارگربعد از 

 از گروهی گرفت. عامل بیماری فیتوپالسما است. فیتوپالسماها

 آوند به محدود و کشت قابل غیر سلولی دیواره بدون هایپروکاریوت

های بیماری شوند.منتقل می ناقل حشرات توسط طبیعت در و هستند آبکشی

 هاآن خسارت و شده میزبان گیاه مرگ و عقیمی موجب اغلب فیتوپالسمایی

 عمده عامل فیتوپالسمایی هایبیماری .است شده گزارش نیز درصد 900 تا

 درختان و زینتی زراعی، صیفی، سبزی، گیاهان از بسیاری کشت محدودیت

هرساله خسارت فراوانی به محصوالت کشاورزی  د ونباشمثمر و غیر مثمر می

 (.Bertaccini et al., 2014; Lee et al., 2000) کنندوارد می

 

 ناقل بيماري
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 دلیل همین به و بوده گیاهی هایمیزبان آبکشی آوند به محدود فیتوپالسماها

 .دارند را هاآن انتقال پتانسیل آبکشی، آوند از کننده تغذیه حشرات تنها

 هایزنجرک برگی، هایزنجرک شامل فیتوپالسماها شده شناخته هایناقل

 برگی هایزنجرک وسیلۀ به فیتوپالسماها اغلبد. نباشها میو پسیل ایبوته

  (.Salehi et al., 2017) شوندمی منتقل

ه عنوان بهای انجام شده، ناقلین متعددی که همگی زنجرک هستند در بررسی

اند که اهم آنها فرنگی گزارش شدهبیماری تورم جوانه گوجه ناقل

Batrachomorphus Punctatus ، Neoaliturus tenellus ، Orosius 

argentatus  می( باشندShaw et al., 1993.) 

بیماری معرفی  ینناقل یکی از Circulifer haematocepsدر ایران زنجرک  

 طبیعت در(. بیماری تورم جوانه 9314)درویش نیا و دهقانی،  ستشده ا

 در طبیعی انتقال .شوندمی منتقل تکثیری و پایا صورتبه  هازنجرک توسط

. همچنین از طریق سس از است پذیر امکان نیز مجاور گیاهان ریشه پیوند اثر

ن یابد. در شرایط آزمایشگاهی با پیوند زدسالم انتقال میگیاه آلوده به گیاه 

  توان بیماری را انتقال داد.پیوندک آلوده به گیاه سالم نیز می

 

 هاي بيماريميزبان

 ازز های هر، علفتیره بادمجانیانهای این بیمارگر عالوه بر گیاهان میزبان

 Rumexو  Chenopodium ،Solanum ،Sonchus ،Daturaهای جنس

از جمله گل همیشه  گیاهان زینتیبرخی و نیز  (9314)درویش نیا و دهقانی، 

  .باشندمیبهار 
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 مديريت بيماري

 

تاکنون روش مبارزه مناسب و کارآمدی برای کنترل این بیماری توصیه نشده 

ر تواند از شیوع بیشتر بیماری دهای کنترل تا حدی میاست ولی برخی روش

 و باعث کاهش خسارت گردد.  نمودهمزارع جلوگیری 

 کاستن و آلودگی منابع کردن کم برای هاروش تریناقتصادی و ترینیملع

 :باشدمیشامل موارد زیر  خسارت بیماری از

توسط کارشناسان  مشکوک مناطق مزارع مرتب و مداوم بازرسی (9

 هایکانون ردیابی و شناسایی جهت کشاورزی، خدمات مراکز

 .منطقه هر در آلودگی

و  آلوده هایتک بوتهحذف و سوزاندن  ،اولیه آلودگی عالئمردیابی  (2

 ی )هرگزبیمار گسترش از جلوگیری منظور یا مشکوک به آلودگی به

 کی قطع کردن با زیرا شد قانع آلوده شاخه یک کردن قطع به نباید

 بیشتر آن آلوده شیره از و شوندمی ناقل تحریک هایحشره شاخه،

 مکنم زمان ترینکوتاه درهای آلوده بوته کنیریشه .کنند(می تغذیه

 اورزکش موفقیت گام، این در عمل سرعت و زیاد . دقتانجام شود باید

 .نماید می تضمین را

 بیماری این جدی خطرات و بیماری عالئم با کشاورزان نمودن آشنا (3

 از عاری مناطق به آلوده بوته انتقال و جابجایی از جلوگیری جهت

 .آلودگی
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 کاهش فرنگی جهتهای هرز داخل و مجاور مزارع گوجهانهدام علف (4

 هایبوته روی از سس انگل گیاه حذف ،احتمالی ناقلین و هامیزبان

  .فرنگیگوجه

 .ازکشت قبلرعایت بهداشت زراعی و حذف بقایای گیاهی آلوده  (3

 بسی مانند میزبانفرنگی در کنار مزارع گیاهان کشت گوجهعدم  (6

 .زمینی و بادنجان

های های حفاظت شده با توریفرنگی در گلخانهگوجه ءنشاتولید  (7

 .غیرقابل نفوذ به حشره ناقل

 .ءزمینی در محل تولید نشاحذف گیاهان تیره سیب (8

 .های زرد چسبنده جهت کاهش جمعیت حشره ناقلاستفاده از کارت (1

 ایهبوتهمناسب جهت تقویت عناصر ریز مغذی استفاده از کودها و  (90

 و اهمیت بیماری از برابر در هاآن مقاومت و افزایش غیرآلوده و سالم

  .است برخوردار ایویژه جایگاه

 ارتحت فش هایروش به بویژه مزارع شده ریزیبرنامه و منظم آبیاری  (99

 .گرددمی توصیه

 فرنگیگوجه مزارعناقل، در  هایکنترل شیمیایی بر علیه زنجرک (92

گیری از با بهره ،است زیاد آن آلودگی درصد که آلوده،

و توصیه شده توسط سازمان حفظ  مناسبهای سیستمیک کشحشره

 حتماً کار این .گیرد انجام کارشناسان و مروجین نظارت تحت، نباتات

 این بهشود.  انجام آلوده هایکنی بوتهریشه از پیش بایستی اکیداً و

 دهند می پرورش خود بدن در را فیتوپالسما که حشراتی ترتیب

 مناطق و مزارع در آن کردن پخش و انتقال برای فرصتی و میرندمی
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ابتدای فصل که تا زمان تولید محصول  در داشت. نخواهند اطراف

اده استف های با دوام مناسبکشفرصت زیادی هست میتوان از حشره

 .کرد تا گیاهان را در مقابل گسترش آلودگی محافظت نماید
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