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  چکیده
 (سَیرجَمَ  )پیچییدگی زرد بیرگ    ویروسیی  بیماری

 Tomato yellow leaf curlگوجیه فرنگیی ناشیی از    

virus ،فرنگیی در جنیوب اسیتان     ترین بیماری گوجه مخرب

هییا  پیچیییدگی و زردی بییرگ ،کوتییولگی بوتییهکرمییان اسییت  

اسیتااده از ارقیا      دنمی باشهای این بیماری  ترین نشانه مهم

استااده از پوشش توری ضد حشره ناقل در مقاو  یا متحمل، 

 ، زودهنگییا گیییری  خزانییهاز خییودداری ، و گلخانییه خزانییه

، ییا گلخانیه   زمین اصلی نشاء بهخودداری از انتقال زودهنگا  

هیای   اسیتااده از کیارت   و شده گواهیو استااده از نشاء سالم 

 هیای غیرشییمیایی   عنیوان رو  بیه   ،چسبناک در خزانهزرد 
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در جنوب استان کرمیان  این بیماری  جهت مدیریتکاربردی 

   شود  توصیه می

  :کلیدی  های واژه

  برگزرد پیچیدگی ویروس ، سَرجَمَ  ،فرنگی گوجه

 

 مقدمه

فرنگیی  گوجیه  بیرگ  زرد بیماری ویروسی پیچیدگی

 Tomato yellow leaf curl virusناشیی از وییروس   

(TYLCV)   فرنگی در بیمارگرهای گوجهترین  مخربیکی از

آفریقیا و آسییا، نیواحی    گرمسییری   نواحی گرمسیری و نیمیه 

 ,Agrios) ازجملییه ایییران اسییتای و خاورمیانییه مدیترانییه

 بیماری که در جنوب استان کرمان بنا   این بیماری (2005

در میزار   هرساله شود،  شناخته میفرنگی  گوجه " مَرجَسَ"
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و  هیای پسسیتیکی کوتیاه    تونیل زییر   ،فضای بیاز  فرنگی گوجه

سیب  خسیارت    جنوب استان کرمان فرنگیای گوجههگلخانه

عامیل اصیلی محیدود کننیده کشیت      و  شیود میچشمگیری 

این های فضای باز  ها و همچنین کشت در گلخانهفرنگی  گوجه

بوته های گوجه فرنگی   (9911)آزادوار، رود بشمار می منطقه

آلیوده میی شیوند،    به ایین بیمیاری   که در مراحل اولیه رشد 

هیا   کوتوله مانده و اندازه آنها بشدت کیاهش میی یابید  بیرگ    

باال ده، کوچ  مانده و لبه آنها بطرف ش زرد شکل و فنجانی 

اگیر آلیودگی در مراحیل      (9)شیکل   برگشتگی پیدا می کند

وقیو    میوه ای تولید نمی شود اولیه رشد گیاه صورت گیرد، 

از قبیل   هیای  مییوه  آلودگی در مراحل بلوغ گیاه تاثیری روی 
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شیوند   میی  تشکیل هایی که بعدا  ولی میوه تشکیل شده ندارد

 کنند  پیدا مییز  معموال رو شده شکل   بد

 

فرنگی  بیماری سرجم  گوجه نشانه های  9شکل 

 در مزرعه

 

توسط  تطبیعدر عامل این بیماری انتقال ویروس 

 به طریق پایا و تکثیریو  (Bemisia tabaci) ساید مگس

 ( 9)شکل  گیرد انجا  می
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حشره ناقل  ،(Bemisia tabaci) ساید مگس  9شکل 

 فرنگی ویروس عامل بیماری سرجم  گوجه

و ازجملیه  هیا   هیای گییاهی ناشیی از وییروس     بیمیاری  درمان

در عمل  )سرجم ( برگ گوجه فرنگیزرد پیچیدگی بیماری 

در  اصیلی  راهبیرد  "پیشیگیری "و بنیابراین  پذیر نبیوده   امکان

  (Agrios, 2005) دشو ها محسوب می این بیماری مدیریت

در راسییتای کییاهش مسییرف سییمو    ،در اییین دسییتورالعمل

هیای غیرشییمیایی    رو شیمیایی و تولیید محسیول سیالم،    
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در مییزار  و سییرجم  کییاربردی بییرای مییدیریت بیمییاری   

با  شود  فرنگی جنوب استان کرمان ارائه می وجهگهای  گلخانه

های توصیه شده در این دسیتورالعمل، خسیارت    کاربرد رو 

کمتیر از سیطز زییان    بیه  و ییا  رسییده  این بیماری به صیار  

کاهش می یابد و نیازی به مبارزه شیمیایی نخواهد اقتسادی 

   بود

 دستورالعمل: 

فرنگی  در  استااده از ارقا  مقاو  و متحمل گوجه  9

هرمز،  شود از ارقا  باز توصیه می های فضای کشت

و   RFT 780112، نام ، رها، 119هیبرید 

T386  و فوالد استااده شود 
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در مناطق  ،فرنگی تولید نشاء گوجهشود  توصیه می  9

)اساندقه، جنوب استان کرمانسردسیری ای  کوهپایه

ساید کمتر  که جمعیت مگسدلاارد و ساردوئیه( 

 د گیرانجا  و در شرایط کنترل شده است 

ای(، تا حد  باز و گلخانه های پاییزه )فضای در کشت  9

 زودهنگا  خودداری شود  گیری از خزانهممکن 

براساس شرایط آب و هوایی منطقه، تاریخ خزانه 

گیری اوایل تا اواسط مرداد ماه و تاریخ اواسط 

 باشد شهریورماه قابل توصیه می

مش یا کمتر(  11)از پوشش توری ضد حشره ناقل   1

ها و مبادی ورودی  دریچهچنین  همو در خزانه 

 استااده شود گلخانه 
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در مجاورت فرنگی  از احداث خزانه و مزرعه گوجه  1

دلمه ای، لوبیا  قرمز )تند(، فلال مزار  فلال

های طبیعی این  بلبلی، خیار و طالبی که میزبان چشم

 اند خودداری گردد  بیماری در منطقه

پرده، پنیرک،  های هرز عروس  پشت علف  1

تره، تاجریزی و روشیل که  پرست، سلمه آفتاب

توانند میزبان ویروس عامل بیماری سرجم   می

 باشند از اطراف خزانه، مزرعه یا گلخانه حذف شوند 

های زرد چسبناک برای کاهش جمعیت  از کارت  0

 ساید در خزانه استااده شود  حشرات مگس

خودداری  به زمین اصلی هازودهنگا  نشاء از انتقال  1

و گلخانه ای با انتقال  باز های فضای در کشت  شود
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ابتس به بیماری میزان  ،ماه به بعدنشاء از نیمه مهر

  کاهش خواهد یافت

در مزار  فضای باز گوجه فرنگی در منوجان، توصیه   1

ذرت بعنوان بادشکن در چند ردیف می شود از 

 اطراف مزرعه استااده شود 

، ی  در خزانهحداقل یکبار لزو  می توان در صورت  .91

ها به زمین  اته پس از انتقال نشاءهو ی   هاته قبل

با دوره کارنس  ی سیستمی اکش ه از حشره ،اصلی

)مانند پروتئوس یا سیوانتو به نسبت نیم در  پایین

 .استااده کرد بسورت محلول پاشی  هزار(
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های اولیه بیماری سرجم  را  هایی که نشانه بوته  99

دهند )در خزانه، مزرعه یا گلخانه( بسفاصله  نشان می

 حذف شوند 
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Abstract 
Yellow leaf curl virus (Sarjamak) 

disease is the most destructive tomato 

disease in southern Kerman. Stunting and 

leaf curling and yellowing are the most 

common symptoms of the disease. Using the 

tolerant or resistant tomato varieties, use of 

insect proof nets in nursery and greenhouse, 

no early nursery, no early seedling transfer, 

use of pathogen free and certified seedlings 

and use of yellow sticky cards in nursery are 

recommended as practical non-chemical 

methods for management of tomato yellow 

leaf curl disease in Southern Kerman.  
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