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مقدمه
صورت وسیعی در سرتاسر جهاناست که به) سوالناسه(انیبادمجانفرنگی از سبزیجات مهم خانواده گوجه

فرنگی گوجهايیا مزرعهفضاي بازمحصولدر نقاط مختلف دنیا . دشویممزرعه و گلخانه کشت و تولید شرایط در 
فرنگی گوجه. گرددمیخوري استفاده اغلب براي مصارف تازهآنايگلخانهبیشتر براي مصارف صنعتی و انواع 

. میلیون تن رسیده است160مصرف زیادي در صنایع عمده کشاورزي دارد و اکنون تولید آن در جهان به بیش از 
میوه ، شیتر،آب میوه، کندههاي مختلف مانند میوه پوستصورتهخوري  بفرنگی عالوه بر مصرف تازهگوجه

ایراندر . گیردکچاپ نیز مورد استفاده قرار می، سوپ، سسانواع، پوره، رب، پودر، برگه، خرد شده، هخشک شد
رتبه ساالنه طوریکهبه، استمیلیون تن 6بیش از آنهزار هکتار و تولید150فرنگی بیش از گوجهزیرکشتسطح 

کار اخیر زارعین گوجههايدر سال. دهدیخود اختصاص مهبجهان فرنگی را در تولید محصول گوجهششم تا هفتم 
توان به آفت میدر این مورد. اندکشور با گسترش سطح زیر کشت با تنوعی از بیماریها و آفات جدید مواجه شده

ی اشاره کرد که فرنگبرگ زرد گوجهیدگیچیپروسیوو ) یفرنگگوجهدیب(یگوجه فرنگنوزیپروانه مجدید 
گسترش با توجه به سیاست اخیر وزارت جهاد کشاورزي براي . کندمیواردکنندگانتولیدساالنه خسارت زیادي به 
مواجه ايبا وضعیت مشابهنیز ايگلخانهفرنگی تولید گوجهدر آینده ، ايانهفرنگی گلخسطح زیر کشت گوجه

یک کتاب یا نشریه فرنگی درگوجهرایج و جدیدآفات و بیماریهاي جامعی از اطالعات در حال حاضر. دشخواهد 
سعی شد با استفاده از منابع معتبر اطالعات کامل و کاربردي از آفات و بیمارهاي لذا، نداردوجود در کشور واحد 

مقابله با برايجهت استفاده کارشناسان و کشاورزان آگاه کشور ترویجیزا در قالب یک نشریه فنیمهم و خسارت
بخش بیماریها در ، آفت مهم9بخش آفات شامل . شودرت کاربردي تدوین فرنگی به صوجهآفات و بیماریهاي گو

یک ، یک نماتود، ) بیماري3(ویروسی، ) بیماري2(باکتریایی، ) بیماري17(زیر بخشهاي بیماریهاي قارچی
ر انتها مورد نیز داي از بیماریهاي غیر عفونی یا اختالالت فیزیولویکو خالصهگیاه انگلی 2بیماري فیتوپالسمایی ، 

آورده و توضیحی از هر آفت یا بیماريبرايمعادلی فارسی کوشش نگارندگان براین بوده که . بحث قرار گرفته اند
،کیفیتعالئم به همراه تصاویر با ، براي شناخت بهتر آفت یا بیماري. دهندوضعیت و گسترش آن به خواننده ارائه 

امید است . به صورت کامالً کاربردي ارائه شده استگیري و کنترلی هاي پیشروشدر نهایت . شرح داده شده است
ارسال بدون شک . که مجموعه حاضر در جهت ارتقاء کمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی در کشور مؤثر باشد

.نظرات اصالحی خوانندگان در اصالح این نشریه اثرگذار خواهد بود
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فرنگیآفات مهم گوجه-1
آفات از . زنندساقه و طوقه خسارت می، میوه، گل، فرنگی شامل برگهاي مختلف گوجهبه اندامآفات  متعددي 

...ومگس سفید، برکرم طوقه، هلیوتیس یا کرم میوه، ) توتا(پروانه مینوزتوان بهمیمهم و اقتصادي این محصول 
بنابراین الزم است هنگام کاشت ندکنکاري کشور هر ساله خسارت وارد میاشاره کرد که در اکثر مناطق گوجه

- این محصول در برخی از سالآفات سایر البته . ریزي صورت گیردبرنامههاآنفرنگی براي ردیابی و مبارزه با گوجه
در این قسمت . ها و یا مناطق خاصی طغیان کرده که با توجه به تجربه کشاورزان منطقه نیاز به ردیابی و کنترل دارند

هاي زیست محیطی و به منظور کاهش آلودگی. که آفات شایع در کشور مورد بحث قرار گیردسعی شده است 
ردیابی به موقع هر یک از آفات و اعمال روشهاي مدیریتی مناسب در زمان بحرانی آفت، هاي تولیدهمچنین هزینه

. بسیار حائز اهمیت است) حساس بودن آفت(

)کرم غوزه پنبه(وهیمکرملیوتیس یا ه

اهمیت 
خسارت . باشدفرنگی در جهان و ایران میاز مهمترین آفات گوجه، کندفرنگی حمله میکه به میوه گوجهکرم غوزه 

از هلیوتیس همچنین . درصد گزارش شده است93تا 85در حالت طغیانی بین فرنگی روي گوجهناشی از این آفت 
. استادمجان و کدو ب، ذرت، مانند توتوناهانیگریساوآفات مهم پنبه 

حشره آفت و نحوه خسارت
Helicoverpaفرنگی با نام علمی گوجهرم میوهکرم غوزه یا کحشره کامل آفت  (Heliothis) armigera Huber ،

وهاي کوچک گذاشته ها یا میوههاي نزدیک به گلهاي انتهایی برگصورت منفرد در برگچههبرا ها معموالً تخم
فضوالت کنند و در محل تغذیهمیرا سوراخ و آنکردهتغذیه هاي نارساز میوهاًجیحترتفریخ شدهتازه يالروها

زده کرمهاي وهیم) . 1تصویر(دشونمیقابل استفاده یرها غوهیمدر نهایت . باشدمیالرو قابل مشاهدهماندهیباق
. استدتریشدمعموالاولنیچخسارتشده وزودتر قرمز 

ها میوه. کنندها ایجاد میهاي عمیقی را در میوهالروها سوراخ. گیرندندرت مورد حمله قرار میههاي رسیده بمیوه
و فساد کاملپوسیدگیرا فراهم کرده که باعثثانویههاي ها و قارچراه نفوذ باکتري، آفتاغلب بعد از حمله

طق یک نسل در ااین آفت در اکثر من. کندنیز حمله میها ا یا ساقهههاي گلالبته گاهی الرو حشره به جوانه. شوندمی
- گذرانی آن به صورت شفیره در خاك میزمستان. تر ممکن است دو نسل داشته باشداما در مناطق گرم. سال دارد

. باشد



٨

کنترلپیشگیري و 
کش پس از نفوذ به کاربرد حشره، شوندها را سوراخ کرده و وارد میاز آنجایی که الروها سریعاً میوه: پیشگیري

براي . اعمال گرددها یا تخمتفریخ شدههاي پایش براي الروهاي تازه پس باید روش. میوه چندان مؤثر نخواهد بود
توان از یک تله فرمون جنسی در هکتار استفاده و همچنین بهترین زمان مصرف سموم شیمیایی میپایش این آفت

فرمون جنسی را به همراه تله 10-5حداقل دات کامل و کاهش جمعیت آفت باید تعداکرد و یا  براي شکار حشر
. فرنگی استفاده کردتخصصی در هر هکتار مزرعه گوجه

- توسط گیاهان باعث افزایش مقاومت به حشرات گیاهخوار میهاآنطور کلی توازن عناصر مورد نیاز و جذب به
لذا . افزایش ابتال به این آفت داردبافرنگی رابطه مستقیمی یم در گوجهمطالعات نشان داده که کمبود کلس. شود

نه تنها ) الکلیقند مثل کودهاي کلسیمی با پایه (استفاده از کودهاي کلسیمی که قابلیت تحرك در گیاه داشته باشند
ي جلوگیري از برا، در نهایت. یابدبلکه خسارت این آفت نیز کاهش می، شودباعث کاهش پوسیدگی گلگاه می

آب زمستانه آوري کرده و با انجام شخم عمیق و یخهاي آلوده را جمعباید میوه،هاي بعدخسارت این آفت در سال
. هاي زمستانگذران را در خاك از بین بردشفیره

.B(کش میکروبی بر پایه باکترياز حشره: کنترل بیولوژیک t(Bacillus thuringiensis تولید شده توسط
-خصوص در سنین پایین الروي در سطح وسیع میبهبراي کنترل بیولوژیک این آفت تجاري هاي مختلف شرکت

- بعدازبهترین زمان کاربرد آن ، شوداز آنجایی که نور خورشید باعث از بین رفتن این باکتري می. توان استفاده کرد
در . پاشی بارندگی نباشدساعت پس از محلول48تا البته بهتر است. یابدظهر است که شدت نور خورشید کاهش می

بهتر است با افزودن سرکه سفید ،تیدر زمان تهیه سوسپانسیون بی. پاشی تکرار شودروز محلول7-5هر ،صورت نیاز
اي قلیایی باعث کاهش هکه آبچون. تی فراهم کردتانکر شرایط را براي تأثیر بهتر بیدر هزار به آب 5/0به میزان 

. شوندتی میبیاثر 
Trichogrammaیکوگراماترهمچنین پارازیت کننده الرو و) Brracon hebator(زنبورهاي پارازیت براکون

spp.استفاده از این زنبورها در . کردسازيتوان در ساعات اولیه روز در مزرعه رهاپارازیت کننده تخم آفت را می
. سطح وسیع نتایج خوبی داشته است

Red(نظیر ردکلودقدیمی تجاريارقام Cloud (و امپریال)Imperial (نسبت به سایر ارقام خسارت کمتري می-
. شودهستند که باعث توقف رشد الرو می) Tomatin(نام توماتیناي بههاي مقاوم داراي مادهبرخی واریته. بینند

استفاده . بالفاصله از سموم شیمیایی استفاده شوددر سطح مزرعه باید حشره بالغردیابی در صورت : کنترل شیمیایی
سی در سی150به میزان )تریسر(، اسپینوسادسی در هکتارسی250به میزان )آوانت(از سموم  ایندوکساکارب

آلفا ، در هزار2/0به میزان ) تاکومی(دیامید لیتر در هکتار، فلوبن5/1به میزان ) ماتریک(کروموفنوزاید ،هکتار



٩

و سی در هکتار سی200به میزان )پلئوسومی(پیریدالیلدر هزار،75/0به میزان)ایمونیت(تفلوبنزورون+رمترینیپسا
.توصیه شده است)نیمارین، با منشاء گیاهی(آزادیراختین

) کرم غوزه پنبه(وهیکرم مایسیوتیهلالرو و خسارت وارده به میوه توسط ، حشره بالغ: 1تصویر
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) کارادرینا(فرنگیخوار گوجهکرم برگ

اهمیت
- ي این آفت میهانااز میزب. کندارد میوطوریکه به اکثر محصوالت زراعی خسارت فاژ بوده بهاین آفت بسیار پلی

هاي هرز پیاز و علف، اسفناج، کاهو، بادمجان، یونجه، چغندرقند، لوبیا، زمینیسیب، ذرت، فرنگیتوان به گوجه
جیحی این آفت تريهاناچغندرقند و ذرت میزب، البته یونجه. خرفه و سوروف اشاره کرد، خروستاج، سلمه، پیچک
. کننددر صورت طغیان این آفت و عدم کنترل آن خسارت بسیار زیادي به محصول میزبان وارد می. هستند

حشره آفت و نحوه خسارت
هاآنترین که شناخته شدهگزارش شدهفرنگی خوار گوجهبرگعنوانبهSpodopteraهاي مختلفی از جنس گونه

هاي جلویی یکی لوبیایی شکل حشره کامل پروانه داراي دو لکه در بال. استSpodoptera exiguaن گونه در ایرا
این پروانه . کنداي رنگ و دیگري لکه گرد به رنگ زرد صدفی تا نارنجی است که شناسایی آن را آسان میقهوه

، حشرهپس از تفریخ تخم. گذارندزیرین برگها میدر سطحجمعیصورت دستهعدد یا بیشتر تخم را به50عدادت
اي مایل به زرد یا سفید هاطراف بدن داراي نوارهاي زرد رنگ است که گاهی قهودر الرو ظاهري صاف داشته و 

- الروهاي بالغ طول. خوردمیت بدن به چشمکه در پشهستندهاي سیاه رنگی برخی الروها هم داراي مثلث. است
) . 2تصویر (سانتی متر است5تا 5/2از ها هاي آنشان بر حسب گونه

و از سطح اپیدرم باالیی خارجشروع به تغذیه کردهها صورت گروهی از سطح پشتی برگهالروها بدر ابتدا 
اگرچه . ماندیها متمام پهنک برگ فقط رگبرگز اکه طوريبه، دهندمیشکلايشوند و به برگ حالت پنجرهمی

از آنجایی که تعداد الروها بسیار اما . کنندتغذیه میگاهی از میوه نیز اما ، ها محل اصلی تغذیه الروها نیستندمیوه
هاي ثانویه در اغلب موارد ازمیکروارگانیسم. هاي یک گیاه ممکن است خسارت ببیندتقریباً همه میوه، زیاد است

ر یدر مناطق سردسنسل و6ریدرمناطق گرمساین حشره . شوندمیمحل تغذیه وارد میوه شده و سبب پوسیدگی آن
زمستانگذرانی آن به . دارديادیت زیهما، شودظاهر مینسل دوم که در خرداد ماه معموالً . در سال داردسل ن2-4

. صورت شفیره در خاك است
پیشگیري و کنترل

الزم است که با حساسیت ، ي این آفت در مزارع مجاور وجود داشته باشدهانارتیکه سایر میزبدر صو: پیشگیري
- ها به سمت نور جلب میپرهبا توجه به این که شب. آگاهی و مراقبت براي ردیابی آن صورت گیردبیشتري پیش

هاي با نصب تلهتوان میهمچنین . هاي نوري براي تعیین زمان ظهور حشره کامل استفاده کردتوان از تلهمی، شوند
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اولین ظهوررا باید قبل از ها تله. کردفرمونی جنسی براي ردیابی و همچنین کاهش جمعیت حشرات بالغ استفاده 
هفته 6-4هر ه ومتري نصب کردسانتی50نسل آفت تا آخر فصل به تعداد حداقل یک تله در هکتار  در ارتفاع 

. تعویض کرد
هاي آلوده کرده هاي بعد باید اقدام به جمع آوري میوهبراي جلوگیري از خسارت این آفت در سالدر مزارع آلوده 

. هاي زمستانگذران را در خاك از بین بردآب زمستانه شفیرهو با انجام شخم عمیق و یخ
.Bیک کش بیولوژبراي کنترل آفت از حشره: کنترل بیولوژیک t و تخم آفتهمزمان با تفریخاولدر دو مرحله

. اندآفت داشتهاین الً رضایت بخشی در کنترلامنتایج کشود کهمیفاصله ده روز استفاده تکرار آن با
بهترین . الزم است از روشهاي شیمیایی براي کنترل این آفت استفاده کرد،در شرایط طغیانی آفت: کنترل شیمیایی

1سن الروها هنوز در مرحله و تفریخ شدهها عدادي از تخمتهنگامی است کهآفت این زمان براي کنترل شیمیایی 
روز بعد 10تکرار سمپاشی ، ها و همچنین خروج الروها از تخم تدریجی استریزي پروانهاز آنجایی که تخم. اشندب

. آفت هلیوتیس در این مورد نیز کاربرد داردکنترل براي توصیه شدهسموم . شودمیاز اولین سمپاشی توصیه

) کارادرینا(کرم برگخوار گوجه فرنگیالرو و حشره بالغ : 2تصویر
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) گوجه فرنگییا توتا بید (گوجه فرنگیپروانه مینوز

اهمیت و پراکنش
از ارومیه 1389اولین بار در سال این آفت. باشدین محصول میمهم ات اآفاز یکیبرگنوزیمپروانه 

ها حاکی از آن اما نتایج بررسی، گذردنمیاز شناسائی این آفت در ایران اگرچه  مدت زمان طوالنی. گزارش شد
24فرنگی بطوریکه در سطح وسیعی از مزارع گوجه. کندرا تهدید میکشورازی عیوسمناطقاست که این آفت 

در . استبوشهر و قزوین خسارت شدیدي وارد کرده ، فارس، خوزستان، ایالم، کردستان، کرمانشاهاز جملهاستان
- خسارت این آفت به محصول گوجه. یابدمیبه سرعت گسترش ، صورت ایجاد شرایط محیطی مساعد براي آفت

. دبرسدرصد100تا 80فرنگی ممکن است به 
حشره آفت و نحوه خسارت

ياین آفت قادر است در تمامی مراحل رشد. استTuta absolutaبا نام علمییفرنگنوزگوجهیمپرهشب
، توده فضوالت الرويدارايیسطح برگمانند در ریز و تونل هاي سوراخنحوه خسارت بصورت . اه حمله کندبه گی

از گوشت میوه که همراه با توده فضوالت الروي است و کوتاه الرو تغذیه ، خشکیدگی انتهایی بوته، توقف رشد
هاي جدید و یا ساقه نفوذ کرده و و میوه، گل، هاي انتهاییالروها عالوه بر برگ به داخل جوانه. شودمیشدن بوته 

راه ، این آفت عالوه بر خسارت مستقیم) . 3تصویر(شودمیمرگ کامل گیاهباعث در نهایت باعث خسارت شده و 
بوده و اي تا خاکستري ه کوچک به رنگ قهوهاندازپره باحشره کامل شب. کندمیها را نیز فراهمنفوذ پاتوژن

یک نوار سیاه رنگ در الروها . گذاردتخم می300بطوریکه هر حشره ماده تا .استروري باالیی داراي قدرت با
هاي گیاهی را سوراخ کرده و وارد اندام، به محض خروج از تخماین الروها . ستهاآنروي سر دارند که مشخصه 

. شودمیگهاي لوله شده تشکیلسانتیمتري داخل خاك و یا در داخل بر2-1در عمق هشفیر. شوندبافت گیاهی می
. نسل در سال دارد12-10این آفت در شرایط مساعد دیاپوز نداشته  

پیشگیري و کنترل
حاوي هاي توان از تلههمچنین می. هاي فرمونی جنسی دلتا استفاده کردتوان از تلهمیبراي ردیابی آفت: پیشگیري

هاي هرز نیز در کاهش خسارت آفت کنترل علف. فاده کردعدد در هر هکتار است20-40آب و روغن به تعداد 
براي ردیابی و کنترل جمعیت حشره در گلخانه تولید نشاءهاي زرد چسبناك استفاده از کارت. نقش مهمی دارند
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فرنگی انتخاب شده در پیشگیري اي که براي کشت گوجهالبته شخم عمیق و یخ آب زمستانه مزرعه. بالغ مؤثر است
. ر اولیه آفت بسیار مؤثر استاز ظهو

توان به طور می. کندمیجمعیت آفت را کنترل% 30حدود ) پاراتوزوئید تخم(یکوگراماترزنبورسازيرها: کنترل
.Bهمزمان از  tنیز استفاده کرد تا الروهاي آفت را کنترل نماید .

، شودهاي گیاه میزبان سپري میاخل بافتز آنجا که بخش مهمی از مراحل زندگی آفت در دا:کنترل شیمیایی
ی یپتانسیل باال،از طرفی به دلیل قدرت باروري باال و همچنین تعداد نسل زیاد. کنترل شیمیائی این آفت مشکل است

. لذا باید از سموم مؤثر به صورت متناوب استفاده کرد. ها داردکشدر ظهور مقاومت به حشره
250میزانغیر سیستمیک با خاصیت تماسی گوارشی از گروه اکسیدیازون به) تآوان(اربکساکندویاشکحشره

برداشت گوجه در هنگامباید نو ) روز21(اما داراي دوره کارنس نسبتاً باال بوده، میلی لیتر در هکتار  مؤثر بوده
که داراي ) نیمارین(اختینآزادیر، میلی لیتر در هکتار150به مقدار ) تریسر(سم اسپینوساد. فرنگی استفاده شود
کش همچنین حشره. ه شده اندیتوصینوز گوجه فرنگینترل آفت مکيبرادر هزار2به مقدار منشاء گیاهی است،

روز به صورت 7گرم در هکتار و دوره کارنس 100به میزان )بنزواتامامکتین+لوفنورون(فیتپروکلیم
2/0نیز با خاصیت الرو کشی باال به میزان ) دیامیدفلوبن(تاکومی سم . توصیه شده استاین آفتاختصاصی براي 

. در هزار اختصاصی این آفت است
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) یگوجه فرنگدیب(یگوجه فرنگنوزیپروانه مالرو و خسارت وارده به برگ و میوه گوجه فرنگی توسط ، حشره بالغ: 3تصویر
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مینوز برگ گوجه فرنگیمگس 

و انتشاراهمیت
ین آفت نیز ا. استز در گلخانه و فضاي بافرنگی و خیار مگس مینوز از مهمترین آفات سبزي و صیفی به ویژه گوجه

گیاهان خانوادهطور کلیبه. گزارش شده استگونه گیاهی 40داراي دامنه بسیار وسیعی بوده و تا کنون از حدود 
ي مهمهاناز میزببلبلی اخیار و لوبیا چشم، هندوانه، فلفل، فرنگیگوجهاز جمله حبوبات و سوالناسه، کروسیفر 

. فرنگی در ایران گزارش شده استاین آفت از اکثر مناطق کشت محصول گوجه. هستندمینوز مگس 

حشره آفت و نحوه خسارت
Liriomyzaدو گونه  sativae وLiriomyza  trifoliiهاي به برگهاي مینوز در ایران گزارش شده که از مگس

بدنشان ریو زطرفین، رنگاهیسنبدطول دارند و در پشت متر یلیم2-3بالغ حشرات . زنندفرنگی خسارت میگوجه
پس از خروج . ندکنیمتخمریزيبرگ زیرین سطح در سطح رویی یا به صورت انفرادي ها ماده. استرنگزرد
ي هانکنند و داالکرده و تغذیه میهحملو زیرین قانی منافذ در سطح برگ به پارانشیم بین دو سطح فوایجاد با ، الرو

خارج شده و در سطح برگ و برگازمیو مستقچیچند داالن مارپجادیالرو پس از ا. کنندپیچ در پیچ ایجاد می
ها الرو از برگ خارج شده و در همان جا گونهیبعضدر. ) 4تصویر(شودمیلیتبدرهیسطح خاك به شفي رو
این آفت . باشدزمستانگذرانی این آفت به صورت شفیره در خاك می. شودیمخارجرهیو حشره از شفشدهرهیشف

. نسل در سال دارد8فعال بوده و تا سالسرتاسردر مناطق جنوبی کشور در 
پیشگیري و کنترل 

و یخ آب زمستانه جهت از ایجاد خسارت براي گوجه فرنگی فضاي باز باید از شخم عمیقبراي پیشگیري: پیشگیري
همچنین از . با اعمال این روش جمعیت آفت بسیار کاهش خواهد یافت. در خاك استفاده کردها از بین برده شفیره

خصوصاً در مناطق جنوبی کشور نواسانات ايگلخانههاي در کشت. هاي هرز مؤثر خواهد بودبین بردن علف
جمعیت آفت کم بوده و اقدامات پیشگیرانه مؤثر ) اواسط پاییز(جمعیت یکنواخت نبوده و در اوایل فصل رشد

ده آفت جلوگیري کرورودازدر سانتی متر مربع 10×20ي با مشبا نصب تورهاي تهیه نشاء در گلخانه. خواهد بود
چسبناك در باالي بوته به تعداد یک کارت در هر دو متر مربع براي هاي زرد رنگ کارتنصب و همچنین 

از به گلخانه انتقال نشاء یک هفته قبل از در نهایت . و همچنین کنترل جمعیت اولیه آفت مؤثر خواهد بودپیشگیري
. ها استفاده شودپاي بوته) کنفیدور(در هزار ایمیداکلوپراید5/0محلول 
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:کنترل
استفادهisaeaDiglyphusپارزیتوئیدنبورتوان از زمیرل بیولوژیک این آفتتبراي کن:کنترل بیولوژیک

.دهدنمیل شدن به مگس بالغ رایفرصت تبدهاآنبرد و به مینینوز را از بیمهاي ن زنبور الرو مگسیا. کرد

نشان داده حشره مقاومت به سموم نیاآفتنیاهیمؤثر علریاز سموم غرویهبیبه علت استفاده:ییایمیکنترل ش
تیوسیکالم، ) در هزار6/0) (ورتیمک(هاي آبامکتینکشصرف حشرهمدر صورت افزایش جمعیت آفت . است

) نیمارین(آزادیراختین، روز3با دوره کارنس ) در هزار5/0) (تریگارد(سیرومازین، ) در هزار75/0) (اویسکت(
ت و به ها تنها در اوج جمعیت آفکشاین حشره. شودبه صورت متناوب توصیه میلیتر در هزار متر مربع 5/1-1

. شودتوصیه می) بارهر کدام یک(دفعات بسیار کم

یبرگ گوجه فرنگنوزمیمگس حشره بالغ و خسارت وارده به برگ توسط، شفیره، الرو: 4تصویر
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بر یا اگروتیس کرم طوقه

اهمیت و انتشار
شدیدي به محصوالت مختلف ها خسارت بسیاراین آفت در همه مناطق ایران فعالیت داشته و در برخی از سال

، پنبه، اریخ، ذرت، چغندر قندمحصوالت دیگر مانند و بهبر آفتی چند میزبانه بودهکرم طوقه. کندزراعی وارد می
. کندنیز خسارت وارد میيزیجالگیاهان کدو و 

حشره آفت و نحوه خسارت
گذرانی این حشره بصورت الرو در زمستان. ستاAgrotis segetumبا نام علمی پره زمستانی بر و یا شبکرم طوقه

سازي تبدیل به شفیره و با النهو پس از گرم شدن هوا به سطح خاك آمده بوده کهخاكسانتیمتري 10-15عمق 
روز الروها. کندگذاري میهاي هرز تخمهاي محصول یا علفدر سطح زیرین برگحشره کامل. شودمیشب پره 

ساقه و طوقه گیاهان ، الروها از برگ. پردازندیمهیغروب به تغذلیاواسپري کرده و درا هبوتهيخاك پاریزرا 
ارتباط بین ریشه و ساقه شده و در نتیجه گیاه پژمرده و ها باعث قطعاهچهیو گاهیاز طوقه گهیغذتکنند که میتغذیه

زیرا گیاه در مراحل اولیه رشدي بوده . قابل مشاهده استشتریفصل بلیاواخسارتاین ) . 5تصویر(دشویخشک م
هاي آفت زده شبیه به بیماري ناشی از عومل پژمردگی است که با عالئم ظاهري بوته. و حساسیت بیشتري دارد

. بوته از خاك و مشاهده محل خسارت آفت در طوقه گیاه قابل تشخیص استخارج کردن

پیشگیري و کنترل
زدن هاي هرز و کولتیواتوروجین علف. انجام شودرتریرتزا تنک کردن دمناطق خسادربهتر است : پیشگیري

شخم عمیق پس از برداشت براي از بین بردن در مزارع آلوده . در کاهش جمعیت آفت مؤثر استدر بهار
. شودتوصیه میالروها و استفاده از یخ آب زمستانه

و یا کیلوگرم در هکتار20به میزان % 10ازینوندیگرانول استفاده از سموم براي مبارزه شیمیایی : کنترل
سموم گرانول در هنگام غروب آفتاب در . توصیه شده استلیتر در هکتار 2به میزان ) دورسبان(کلروپیریفوس

. شودکنار خطوط کاشت ریخته می
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برشفیره و خسارت کرم طوقه، الرو، حشره بالغ: 5تصویر
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هابالکمگس سفید یا سفید

همیت و پراکنشا
از گونه گیاهی اعم 900بسیار وسیعی است که روي حدود ی نمیزبادامنه ي ااردانتشار جهانی داشته و سفید مگس 

در فرنگیگوجهدر حال حاضر یکی از آفات مهم . زنددرختان مثمر و غیر مثمر خسارت می، زینتی، گیاهان زراعی
ر مناطق کاشت این محصول از جمله مناطق جنوبی در طول فصل اکثهمچنین فرنگی و هاي تولید گوجهگلخانه

ناقل بیماري مهم ویروسی پیچیدگی ، مگس سفید عالوه بر خسارت مستقیم به محصول. زمستان و بهار است، پاییز
. فرنگی استزرد گوجهبرگ

و نحوه خسارتحشره آفت

دو بیوتیپ داراي بر اساس مشخصات مورفولوژیکی تر ومزارع شایعدرBemisia tabaciبا نام علمیسفیدبالک
در مناطق مرکزي و Bبیشتر در مناطق شمالی شایع بوده و در حالیکه بیوتیپ Aبیوتیپ . باشدمیBو Aعمده 

بالغ در سطح زیرین برگ حشراتگذاري خمت. تر استفارس و بوشهر شایع، کرمان، اهواز، جنوبی شامل اصفهان
حشرات ماده بدون بال بوده و در سطح زیرین . سن پورگی است3ي این حشره دارا. ) 6یرتصو(گیردصورت می

شح عسلک همراه تراین آفت از شیره گیاهی تغذیه کرده که با. باشندبرگ ثابت هستند اما حشرات نر متحرك می
رت پیش شفیره زمستانگذرانی سفید بالک در گلخانه در تمام سال فعال بوده اما در مزراع مناطق معتدله به صو. است

روز 18طور کلی سیکل زندگی این آفت در تابستان هر به. نسل در سال دارد12در مناطق جنوبی بیش از . کندمی
. باشدبار مییک

- هها بانتقال ویروسهاآنتر اما خسارت مهم. آیدمیروي برگ درهاي روشن در صورت لکههبآفتمحل تغذیه
هاي تغذیه پوره.است) TYLCV(شامل ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی1ینی ویروسجمخصوص گروه 

که معموال در هواي گرم شدیدتر شدهاین آفت سبب ایجاد بخشهاي نارس میوه و افزایش بافت سفید داخل میوه نیز 
. است

پیشگیري و کنترل

بردن شخم عمیق پس از برداشت باعث از بین ، زهاي هراز بین بردن بقایاي گیاهی و مبارزه با علف: پیشگیري
متر 200به تعداد یک عدد در هر چسبناك رنگزرد هاي استفاده از تله. شودهاي زمستانگذران این آفت میپناهگاه

کاهش جمعیت باعثمترمربع جهت شکار انبوه  2کثر امتر مربع و یا حد10و یک عدد در هر ) جهت ردیابی(مربع

1 Geminiviruses
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منظور جلوگیري از ورود حشره به فضاي گلخانه کارگران نباید لباس زرد به. شودمیدر فضاي گلخانه حشرات بالغ 
هاي مورد استفاده نیز باید عاري از نشاء. نصب گرددهاي تهویه هوادر محل دریچهرنگ بپوشند و تورهاي مناسب

. هر نوع آلودگی باشند
. شوندزیاد و چرخه زندگی کوتاه سریعاً نسبت به سموم مقاوم میها به دلیل قدرت تولیدمثل سفیدبالک: کنترل

Encarsiaپارازیتوئیدزنبور. ها براي کنترل این آفت استفاده کردبنابراین باید از تلفیقی از روش formusa براي
. شودمیسازيدر سطح وسیع رهاکنترل این آفت 

در 5/0-1به میزان ) کنفیدور(هایی مانند ایمیدیاکلوپرایدکشمحلول پاشی با مواد شوینده صابونی و روغنی و حشره
به میزان ) 1سن پورهتخم و کنترل ) (اسپیرومسیفن) (Oberon(ابرون، در هزار5/0-1به میزان دیکلرووس، هزار

، هکتاریک لیتر در ) کنترل حشره بالغ) (دلتامترین+ تیاکلوپراید(پروتئوس، در هزار6/0یا در هکتار لیتر 5/0
آپلود، لیتر در هکتار75/0به میزان ) پیري روکسی فن(آدمیرال، گرم در هکتار750به میزان ) Starkle(ستارکلا
5/0به میزان ) پرایداستامی(موسپیالنو لیتر در هکتار 3/0به میزان افوریا ، لیتر در هکتار25/1به میزان ) بوپروفزین(

گرم در هزار لیتر آب نیز به 300، آکتارا به میزان سی در هکتارسی750س اگریفلک. توصیه شده استدر هزار 
االمکان از هر یک از جهت جلوگیري از ایجاد مقاومت در حشره حتی. اندعنوان سموم جدید و مؤثر معرفی شده

. شوندمصرفسموم توصیه شده در هر دوره کشت یک و یا حداکثر دو بار استفاده شود و سموم فوق به تناوب 

فرنگیمگس سفید در پشت برگ گوجه: 6تصویر
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شته

اهمیت و انتشار
هاي نیمه اول شوند که بیشتر در کشتمیسبب تضعیف گیاه و کاهش محصولمکندهدهانی با قطعات ها شته

یک آفت هاي خسارتزا روي گوجه فرنگی است کهمهمترین شتهشته جالیز یکی از . زا هستندسال خسارت
هاي گلخانهویژه بهرع و ادر مزهر ساله این آفت . میزبان براي آن گزارش شده است700فاژ بوده و بیش از پلی

. کندمیواردخسارتها با انتقال ویروسبه طور غیرمستقیم به طور مستقیم و فرنگی گوجه
حشره آفت و نحوه خسارت

Aphis(جالیز یا پنبهشتهشاملشتهسه گونه gossypii ( ،و شته سبز هل)Myzus persicae(سیب زمینیو شته
)Macrosiphum euphorbiae (ها سبب تغذیه شته. فرنگی هستندهاي خسارتزا روي گوجههمترین شتهم

در روي تولید عسلک کرده که، تغذیه از آوندهاي آبکشبه دلیل ، گرددو بدشکلی برگها میضعف ،زردي
همچنین باعثورا فراهم کرده) فوماژین(ايکپک دودهشرایط را براي ایجادماند و باقی میها برگها و میوه

نظیر ویروس موزائیک خیارها ناقلین برخی بیماریهاي ویروسی شته. )7تصویر(شودمیها مورچهجلب 
)Cucumber mosaic virus (بال بیهايمادهبه صورت هاي هرز  در زیر علفجالیز اغلب شته. نیز هستند

در صورت مساعد بودن شرایط تا . کنددر فصل بهار به صورت بکرزایی تولید مثل میکرده وزمستانگذرانی 
. نسل در سال دارد20

پیشگیري و کنترل
پوشاندن سطح خاك با  صفحات ، استفاده متعادل از کودهاي ازته، از بین بردن علفهاي هرز: پیشگیري

هاي براي ردیابی از کارتايگلخانههاي در کشت. استها مؤثر دور کردن شتهوکاس نور آلومینیومی براي انع
) Gaucho(با سم گاچوضدعفونی بذرتوان با در مرحله تولید نشاء می. شودزرد رنگ چسبناك استفاده می

ها قادر به مزرعه شتهز استقرار شته روي نشاها جلوگیري کرده و همچنین تا مدتی پس از انتقال به ا) کنفیدور(
. ایجاد آلودگی نخواهند بود

: کنترل
در 5/1-2زان به می) اتانل آمید روغن نارگیلديحاوي (کش پالیزینحشرهصابون ، استفاده از دشمنان طبیعی

در 2به نسبت ) آزالنیم(آزادیراختینحشره کش طبیعی . اده کم خطر قابل استفاده استهزار به عنوان یک م
، ) در هزار5/0-1(کش شیمیایی دیکلرووسسموم حشره. ار نیز اثر خوبی در کنترل شته داردهز
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اکسی ، کتینآبام، ) کیلوگرم در هکتار5/0) (Ches(پی متروزین، ) در هزار5/0) (کنفیدور(ایمیدیاکلوپراید
براي کنترل ) تر در هکتارلی5/0) (هپتنفوس(هوستاکوئیک، ) در هزار1-5/1) (متاسیستوکس(دیمیتون متیل

7ن سم یدوره کارنس ا. متروزین براي شته جالیز نسبت به سایر سموم ارجحیت داردسم پی. توصیه شده است
به عنوان یک سم ) Flunicamis, TEPPEKI) (تپکی(فلونیکامیدکش حشره. باشدروز بوده و کم خطرتر می

لیتر در 24/0به میزان ) تایو متوکساید(مموريسم . استدر هزار قابل توصیه25/0کم خطر به میزان نسبتا 
کش پریمورها نسبت به شتهشتهدراخیراً مقاومت. هکتار روي شته و مگس سفید به طور همزمان مؤثر است

. گزارش شده است) پریمیکارب(

فرنگیشته بالغ روي برگ گوجه: 7تصویر
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تریپس
اهمیت و انتشار

، خیار، توان به پیازي مهم این آفت میهانااز میزب. میزبان دارد300فاژي بوده و بیش از تریپس آفت بسیار پلی
این آفت انتشار . و بسیاري از گیاهان زینتی اشاره کردزمینیسیب، نخود، لوبیا، پنبه، چغندرقند، فرنگیگوجه، خربزه

ناقل بیماري ، پس عالوه بر خسارت مستقیمیتر.فرنگی شایع استهاي گوجهجهانی داشته و در مزارع و گلخانه
. باشدنیز می) Tomato spotted wilt virus, TSWV(فرنگیاي گوجهپژمردگی لکهویروسی مهم 

حشره آفت و نحوه خسارت
هستند که بیشتر به شاخ و برگ گیاه Frankliniellaهاي خسارتزاي گوجه فرنگی متعلق به  جنس یپستراغلب
نیز Heliothrips haemorrhoidalisیپس گلخانه تروThrips tabaciمانند  يهاي دیگراما گونه. کنندحمله می

که اند یا سیاه رنگ با بالهاي باریکاي قهوه، حشرات بالغ معموالً زرد. زنندمیخسارتفرنگی به گلهاي گوجه
پسیترحشرات کامل و پورهياهیتغذتیاثر فعالدر صدمات به گیاه . ها شبیه پر با موهاي بلند استي بالحاشیه

برگها يبه زرد رولیرنگ متمادیبصورت نقاط سفشینمحلو مکنده بوده یقطعات دهانيداراحشره. باشدمی
رفته براق در فرويهالکه، هارنگ برگرییتغ، ضعف، یپژمردگ، هابرگیدگیچیپ. ) 8تصویر(شوددیده می

ویژهبههاي گل آسیب به قسمت. باشدیپس میتراز عالئمبرگنیریسطح زيارنگ نقرهو هااطراف رگبرگ
هاي گذاري در میوهتغذیه یا تخم. شودها میوه1اي شدنگربهها یا صورتممکن است باعث ریزش گل، گلمادگی

. کندمیکوچک باعث ایجاد سوراخ خصوصاً در انتهاي میوه شده و گسترش پیدا
و کنترل پیشگیري

آلومینیومی منعکس کننده نور فرابنفش و نصب کارتهاي صفحاتاستفاده از ، حذف علفهاي هرز: پیشگیري
. از راهکارهاي پیشگیري از آلودگی این آفت استچسبناك آبی رنگ 

و) رونکراک(پروفنفوس، دیکلروس، متاسیستوکس، سموم شیمیایی موثر توصیه شده شامل ایمیدا کلوپراید: کنترل
. باشدمیمونتو 

1 Catfacing
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یپسترسیکل زندگی و خسارت وارده به برگ توسط، پوره، حشره بالغ: 8تصویر
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کنه 

اهمیت و انتشار
اي کنه دونقطه. درگوجه فرنگی مهم و خسارتزا هستندو کنه حنایی ) ايدونقطه(کنه تارتنشامل ها دو گروه از کنه

از خانواده گیاهی 100میزبان از حدود 1000بیش از به به طوریکه استفاژ بسیار پلیداراي انتشار جهانی بوده و 
ویژه در بهفرنگی این آفت در اکثر مناطق کشت گوجه. کندخسارت وارد میو کدوئیان جمله خانواده بادمجانیان

. استخسارتزا ،یابدفصل خشک سال که رطوبت نسبی کاهش می
هاي علف. ي آن عمدتاً از خانواده بادمجانیان هستندهاناانتشار جهانی داشته و میزبیز نفرنگی کنه حنایی گوجه

کنه حنایی یکی از آفات بسیار مهم و . باشندي این آفات میهاناپرست از میزبپنیرك و آفتاب، هرزي نظیر تاجریزي
. کنده را خشک میطی مدت کوتاهی تمام بوت، فرنگی بوده و در صورت عدم کنترل آنخطرناك گوجه

آفت و نحوه خسارت 
پوره سن ، پوره سن یک، الرو، داراي مراحل زیستی شامل تخم) Tetranychus urticae) (ايدونقطه(کنه تارتن

کمتر از یک هفته نمو ) گراددرجه سانتی32-30(در صورت وجود شرایط مساعد دماییاین کنه . دو و بالغ است
کنه بالغ در بهار و . یابدفزایش دما و کاهش رطوبت نسبی هوا جمعیت آن افزایش میبا ا. کندخود را کامل می

در اواخر اما . نامیده شده است) ايدو نقطه(ايتابستان داراي دو لکه پشتی جانبی است و به همین دلیل کنه دو لکه
هاي ن به صورت ماده بالغ در پناهگاهزمستانگذرانی آ. شوندپاییز و زمستان به دلیل عدم تغذیه به رنگ قرمز دیده می

آلودگی در مزرعه معموالً از حاشیه مزرعه که رطوبت نسبی . باشدهاي هرز میزبان میزمستانه و یا روي علف
. دنکتغذیه میهاي پائینی از سطح پشتی برگکنه معموالً . یابدکمتري داشته شروع شده و به تدریج گسترش می

. رسدمیها هم افزایش جمعیت به سطح رویی برگبا تارهاي ابریشمی است که شکل به ها آلودهسطح زیرین برگ
مکیده هاآنزیرا شیره گیاهان توسط ، نظر برسدهایی بظاهر گیاهان ممکن است زرد رنگ و مانند کمبودهاي تغذیه

. شودها میو ریزش برگکامل گیاه اي شدنبرنزه شدن و قهوهباعث ، در حالت طغیانی آفت). 9تصویر(شودمی
و جانور بالغ داراي بدن کرمی شکل و کرم بسیار ریزتر بوده ) Aculops lycopersici(فرنگیکنه حنایی گوجه

- سانتیدرجه21-25دماي بهینه براي آن . اي استمراحل زیستی آن شبیه به کنه دولکه. اي براق استرنگ تا قهوه
، کندیحمله مها برگینییسطح پابه اي همانند کنه دولکه. ی این آفت استجیحترفرنگی میزبانگوجه. گراد است

کنهتیاگر جمع. شوندمیزهنکرودر نهایتو زهکلرواي به صورت نقرهدهیدبیآسيهابرگییاما سطوح باال
در نهایت دهد و یها مآنبرنزه شده به يو ظاهرکردهحمله نیزهاساقه و برگ، اهیگییبه سطوح باالابدیشیافزا
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داشتباه گرفته شواي بودهاي تغذیههاي آبی یا کماین عالئم با تنشممکن است که. زندیریماي شده و قهوهها برگ
) . 10تصویر(

پیشگیري و کنترل
ايگلخانههاي هواي آزاد و یا طور کلی با کاهش رطوبت نسبی هوا به همراه دماي مناسب در کشتبه: پیشگیري

بنابراین در مزرعه با کاشت گیاهان پوششی نظیر ذرت در حاشیه مزرعه و یا . شودنه براي فعالیت کنه فراهم میزمی
همچنین در گلخانه با افزایش . شودهاي آیش تا حدي از طغیان آفت جلوگیري میاجتناب از کاشت در کنار زمین

تغذیه اگرچه . توان کاهش دادمعیت را میپاش و یا حتی آب پاشی روي سکوها جمهرطوبت نسبی با دستگاه 
. نیز در پیشگیري از ظهور آفت مؤثر هستندها و استفاده از حشرات شکارگر قوي بودن بوته، مناسب گیاه

اي نسبت به طوریکه مقاومت کنه دونقطهبه. دهندها سریعاً نسبت به سموم مقاومت نشان میبه طور کلی کنه: کنترل
ابراین تناوب در مصرف سموم براي کنترل این نب. کشور جهان گزارش شده است60لی در کش آکنه80بیش از 

کلیه سطوح ی کهشرطهب. ثر استؤدار و شوینده در کوتاه مدت ماستفاده از مواد صابون. آفت باید رعایت شود
بب کاهش رشد و در برخی موارد استفاده هفتگی و به میزان یک درصد س. برگ پوشش داده شودینزیریی ورو

. کمی داشته استتأثیر تارتن هاي حنایی موثر بوده اما بر کنههاي گوگرد بر روي کنهاز استفاده . عملکرد شده است
باید اقدام به سمپاشی ، برداري شدههاي نمونهدرصد برگ20کنه زنده در سطح زیري 2-3در صورت مشاهده تعداد 

تخم و مراحل غیر در هزار براي کنترل 2به میزان تترادیفون کش ان از کنهتومیايبراي کنترل کنه دونقطه. کرد
اي با در هزار روي همه مراحل زندگی کنه دونقطه3/0به میزان ) فنزیتايب(سم فلورامایت. بالغ کنه استفاده کرد

به ) اسپیرودیکلوفن() Envidor(انویدور، در هزار5/0به میزان ) تیازوکسهگزي(نیسورون، روز28دوره کارنس 
. استفاده نمود) Oberon(توان از ابرون، میدر صورت آلودگی همزمان کنه و مگس سفید، در هزار5/0میزان 

کیلوگرم در 3کومولوس به میزان سم استفاده از ،با سفیدك سطحیاي کنه دونقطهدر صورت آلودگی همزمان 
تماسی غیر سیستمیک بوده ) دبنیپیرا) (Sanmite(مایتسانکشو حشرهکنه کش. هزار لیتر آب توصیه شده است

. ها مؤثر استاي شدید و دوام طوالنی است که روي مراحل الروي و پورگی طیف وسیعی از کنهو داراي اثر ضربه
در هزار در 25/0-5/0با میزان مصرف  ) اتوکسازول(کنه کش باروك. در هزار است4/0-5/0میزان مصرف آن 

مایت به عنوان یک فراورده سیکش جیکنه. ها مؤثر استروي تخم و تمامی مراحل نابالغ کنهي فصل ابتدا
.Bباکتري ، ) Spinosad(کیبات مختلفی مانند باکتري خاکزاد اسپینوسادتربیولوژیک بوده  که از thuringiensis ،

هاي دو اه براي انجام مبارزه تلفیقی علیه کنهپنبه و عصاره سیر تشکیل شده و با دوره کارنس کوت، روغن دانه میخک
در هزار 3/0-5/0میزان مصرف این سم . شودیپس و شته در گلخانه استفاده میتر،فرنگیکنه حنایی گوجه، اينقطه
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اي مؤثر سی تا یک لیتردر هکتار روي کنه حنایی و دو نقطهسی750به میزان  ) آبامکتین(سم ورتمیک .باشدمی
.بوده است

روي برگ گوجه فرنگیايعالئم خسارت کنه تارتن یا دونقطه: 9تصویر

کنه حنایی گوجه فرنگی و عالئم خسارت: 10تصویر
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فرنگی هاي مهم گوجهبیماري-2

بیماریهاي قارچی

1آلترناریاییساقه شانکر

عامل بیماري
Alternaria alternataعامل  بیماري قارچ  f.sp. lycopersiciاست .

عالئم بیماري
بر روي ساقه . شودساقه و میوه مشاهده می، دمبرگ، برگهاي هوایی گیاه شامل روي بخشنشانه بیماري بر

روي میوه ي بیماري همهانشانه. شودمیغز ساقه پوسیدهمسمت هشکل دوایر متحدالمرکز بهبتیرهاي زخمهاي قهوه
-بافت مرده میهاي سبب لکهانتهاي رگبرگهاقارچ در 2زهرابه. ) 11صویرت(شودمیظاهر رسیده هم میوه نارس و 

. دشو
شرایط توسعه بیماري

باعث ي قیم دار اهفرنگیهرس گوجهناشی از شبنم و زخمهاي ، آبیاري بارانی،رطوبت نسبی باال، بارندگی
ي داخل خاك و بقایاامل بیماري در عقارچ . دنشوآلوده میاگرچه گیاهان فاقد زخم نیز . شوندمیتوسعه بیماري 

. شودتوسط باد منتقل میحفظ بقاء کرده تا فصل بعد گیاهان آلوده

پیشگیري و کنترل
پیشگیري

اجتناب از آبیاري زیاد−
.شودتوصیه میاز بین بردن بقایاي گیاهیو رعایت تناوب زراعی−
.  ري استمؤثرترین روش براي کنترل این بیمااستفاده از ارقام مقاوم −
کنترل

1 Alternaria stem canker
2 Toxin
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56/1-13/2توان از قارچکش کلروتالونیل به میزان اما می. ها مشکل استکنترل این بیماري با قارچکش
.  روز است14فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول . استفاده کردقبل از ظهور عالئمکیلوگرم در هکتار

فرنگیمیوه و برگ گوجه، ساقهوي عالئم شانکر ساقه آلترناریایی در ر: 11تصویر
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1لکه موجی

عامل بیماري

Alternariaهايگونهبیماري اینعامل solani وA. tomatophila گزارش و گاهی با نام محلی
.شودآتشک نیز نامبرده می

عالئم بیماري

و به شکل نکروز تر آشکار شدههاي مسنهاي کوچکی روي برگلکهصورتهبابتدا هاي بیماري نشانه
وجود ها روي ساقه و میوه نیز این عالئم بهعالوه بر برگ. شوندظاهر میرنگ قهوه ايبهنامنظم و پراکنده 

قابل مشاهده صوت دوایر متحدالمرکز تیره با حاشیه زرد با پیشرفت بیماري عالئم به. آیدمی
شرایط مساعد براي گسترش بیماري، برگها در . شوندها برگها خشک میبا زیاد شدن لکه). 12تصویر(است

وجود رنگ بهايقهوهکشیده وشکلممکن است روي ساقه و دمگل بههازخم. روندکامل از بین می
هاي درشت و سیاه رنگ در ناحیه اتصال میوه صورت لکهها  بهخسارت اصلی روي میوه). 13تصویر (آیند

). 14تصویر(باشدبه دمگل  می

بیماريتوسعهشرایط 
-سیبهاي خانواده سوالناسه مانند سایر میزبانماند وباقی میازفصلی به فصل دیگر قارچ دربقایاي گیاهی

آلودگی و تولید اسپورهاي قارچ .کنندقارچ عمل میاینوکولوم عنوان منبع هفرنگی وحشی بزمینی و گوجه
با وجود این، در مناطق . یابدگسترش میدرجه سانتیگراد، بارانی یا مرطوب سریعا24ً-29در شرایط گرم 

.خشک نیزکه دائماً شبنم صبحگاهی دارند و همچنین در هنگام آبیاري توسعه شدید دارد
پیشگیري و کنترل

پیشگیري 
هاي هرز میزبانهاي آلوده و علفآوري و انهدام بوتهجمع−
چف، سوپر استرین رال، کیان، سوپربرخی از ارقام موجود درکشور نظیر کو. استفاده از ارقام مقاوم−

B ایدن و پوالد به عنوان مقاوم گزارش شده اند5، پتوپراید 6515، هیبرید ،  .
رعایت تناوب و ضدعفونی بذر −

1 Early Blight
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کنترل 
، قبل از بروز عالئملیتر در هکتار3به میزان SC720) داکونیل(کلروتالونیل هايکشاستفاده از قارچ

به میزان دو لیتر در 1SC450کانسنتو، گرم در هکتار450به میزان )WG 52.5%و پراکویشن(سیموکسانیل 
، به میزان یک لیتر در هکتار) دیفنوکونازول+ استروبینآزوکسی (ارتیواتاپ ، روز3هکتار و دوره کارنس 

به میزان ) ریستاکتادینایمن(، بلیکوت گرم در هکتار600به میزان ) بوسکالید+ پیراکلواستروبین(سیگنوم
تاپ به به میزان دو لیتر در هکتار و سیدلی) پیراکلواستروبین+ متومورفدي( ، کابریودو در هکتارگرم 750

. میزان یک در هزار توصیه شده است

روي برگ لکه موجی عالئم : 12تصویر 

1 Consento
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آسیب هاي روي ساقه بیماري لکه موجی: 13تصویر

ي لکه موجی در ناحیه اتصال دمگل به میوهعالئم بیمار: 14تصویر
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1فرنگیبیماري آنتراکنوز یا خال سیاه گوجه

عامل بیماري
وC. coccodes ،C. dematiumمانند Colletotrichumهاي مختلف جنس عامل بیماري گونه

C. gloeosporidesباشدمی.
عالئم بیماري

با وجود . آید که شدت آلودگی در میوه و ریشه بیشتر استد میوجوآلودگی در میوه، ساقه، برگ و ریشه به
هاي اولیه زخم. شودشود، اما عالئم آن تا زمان رسیدگی آشکار نمیاینکه میوه در حالت سبز به آسانی آلوده می

در آب و هواي . )15تصویر(باشندهاي مرکز تیره رنگ میشکل نقاط داراي حلقهبصورت فرورفته، مدور و به
هاي ریشه. یابدها در مزرعه گسترش میهاي زیادي از قارچ تولید و توده اسپور نرم از سطح لکهمرطوب کنیدي

در سطح ریشه هستند که نام ) میکرو اسکلروت یا ریز سختینه(هاي سیاه اي رنگ و با لکههاي قهوهآلوده داراي زخم
. )16صویرت(از این عالئم گرفته شده است) خال سیاه(این بیماري 

توسعه بیماريشرایط 
اتفاق اهآلودگی ریشه معموال در حالت بیماري شدید و براي گیاهان در معرض تنش یا آلوده به دیگر پاتوژن

- گردد و بیشتر بهزا میندرت مشکلاي شدن ریشه نیز همراه است اما آلودگی برگها بهآلودگی با چوب پنبه. افتدمی
علیرغم اینکه قارچ عامل این بیماري یک پاتوژن ضعیف . با حواشی زرد رنگ استاي مدور صورت نقاط قهوه

این قارچ در بقایاي گیاهی و خاك سالها زنده ). گونه گیاهی68(است، اما داراي دامنه میزبانی بسیار وسیعی است 
ها و کنیدي. استدرجه سانتیگراد از شرایط مساعد گسترش آن10-30وجود رطوبت و درجه حرارت بین . ماندمی
. شوندسختینه در تماس با گیاه سبب آلودگی آن میریز

پیشگیري و کنترل
توان به تناوب کشت، استفاده از گیاهان غیر میزبان، از بین بردن علفهاي هرز و بقایاي براي کنترل این بیماري می

ها سمپاشی با قارچ مورد میوهترکیبات مسی و درگیاهی آلوده، ضدعفونی خاك با قارچ کشهاي مناسب نظیر
. ه اشاره کردکشهاي مناسب در حالت سبز و ادامه این برنامه تا مرحله رسیدن میو

1 Anthracnose
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گوجه فرنگی) خال سیاه(آلودگی در سطح میوه بیماري آنتراکنوز : 15تصویر

سطح ریشه هاگوجه فرنگی در ) خال سیاه(عالئم آلودگی  بیماري آنتراکنوز : 16تصویر
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1گوجه فرنگی) سفیدك داخلی( باد زدگی یا بالیت 

عامل بیماري
Phytophthoraقارچ  infestansعالوه بر گوجه . عامل بیماري است که چهار نژاد از آن گزارش شده است

. کندخسارت وارد میفرنگی روي سیب زمینی و بادمجان نیز 
عالئم بیماري

صورت خم اولین عالئم بیماري به. شودهاي هوایی گیاه مشاهده میو برگ یا اندامعالئم بیماري در تمام شاخ
به رنگ ونامنظمهاي آبسوخته ابتدا به صورت لکههاي روي شاخ و برگ زخم. هاي آلوده استشدن دمبرگ برگ
در آب و هواي . وندشاي مشاهده میرنگ قهوههاي زخم بزرگتر شده و بهاین لکهتدریج به. مایل به سبز هستند

هاي گرم و مرطوب در محیط. شودها مشاهده میمرطوب رشد  اسپورزایی قارچی سفید رنگ در سطح زیرین برگ
-قهوهتا هاي سبز لکهصورت بهضایعات روي میوه ). 17تصویر (یابد سرعت گسترش میبهگیاههايسرشاخهبالیت

).18تصویر (ظاهري زبر دارنداي سفت، نامنظم و بزرگی هستند که سطحی چرب و 

شرایط توسعه بیماري 
آب و هواي مرطوب و خنک از شرایط مناسب . شونداسپورهاي قارچ توسط باد در فواصل طوالنی نیز جابجا می

فرنگی را در کل مزرعه سرعت گسترش یافته و بوته هاي گوجهدر این شرایط بیماري به. توسعه این بیماري است
.کندنابود می

پیشگیري و کنترل بیماري
پیشگیري

آگاهی براي تعیین زمان دقیق بروز بیماري استفاده از برنامه هاي پیش−
آوري و از بین بردن بقایاي گیاهیجمع−
زمینی در آن کشت شده استهایی که که سال قبل محصول  سیباجتناب از کاشت در زمین−
ایط غرقابی مزرعهعدم استفاده از آبیاري بارانی و یا اجتناب از شر−
)با توجه به مندرجات شرکت هاي تولید کننده(استفاده از ارقام مقاوم−

1 Late Blight
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کنترل 
کرده و در صورت مرطوب هابه محض مشاهده عالئم بیماري باید اقدام به سمپاشی توسط قارچکش−

روز تکرار شود 10-7بودن هوا یا شرایط بارندگی هر 
2مانکوزب به میزان + کیلوگرم در هکتار ، دیمتومورف3ن به میزاWP 72%مانکوزب + متاالکسیل−

کیلوگرم در هکتار 
روز7لیتر در هکتار با دوره کارنس 2/1-5/1به میزان SC687.5اینفینیتو −
لیتر در هکتار 6اگریفوس به میزان −

گی فرنکرکی سفید اسپورها پشت برگ گوجهبافتتوسعه ضایعات نکروزه روي برگ و :17تصویر 

ضایعات قهوه اي رنگ روي میوه: 18تصویر
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1سفیدك پودري

عامل بیماري
Leveillulaدو گونه taurica, Oidium neolycopersicum براي سفیدك پودري شناخته شده است که

.شودزیر پرداخته میدر از این بیماریها به هر یک

Leveillula tauricaگونه 

هاي سبز کمرنگ یا زرد روشن در بخش باالیی برگ ظاهر شده و سپس اسپور قارچ به لکهابتدا عالئم به صورت
شود و در نهایت این توده پودري سفید رنگ به هردو صورت پودر سفیدرنگ در سطح زیرین برگ تشکیل می

ک شدن ها روي برگ نکروزه شده و در نهایت سبب خشبا پیشرفت بیماري لکه. کندسطح برگ گسترش پیدا می
شود کوچک شدن اندازه میوه و همچنین آفتاب سوختگی آن می، در نتیجه باعث کاهش عملکرد. شودبرگ می

).20و 19تصاویر (
شرایط توسعه بیماري

شوند و هاي این سفیدك پودري با جریانات هوا به فواصل دور منتقل میکنیدي. این قارچ دامنه میزبانی وسیعی دارد
شرایط مناسب دمایی توسعه این قارچ در . نیز هستند%) 52-75(زنی در شرایط رطوبت نسبی کم قادر به جوانه 

.درجه سانتیگراد است27هواي گرم 

Leveillula tauricaناشی از گونه زرد شدن و نکروزه شدن برگ: 19تصویر 

1 Powdery mildew
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Leveillula tauricaعالئم زردي روي برگ، سفیدك پودري پشت برگ و اسپورزایی قارچ:20تصویر

Oidium neolycopersicumگونه

سپس  سطح زیرین . شودهاي کوچک سفید قارچی عمدتاً در سطح رویی برگ ظاهر میصورت لکهابتدا عالئم به
صورت تیپیک در سطح رویی برگ اسپورزایی این قارچ به. شوداي و خشک میبرگ زرد شده و درنهایت قهوه

Leveillulaه در سفیدك پودري ناشی از قارچ  دهد درحالیکرخ می taurica در سطح زیرین برگ ایجاد و با
هاي قارچ پودري سرتاسر برگ و با شدید شدن آلودگی توده. توان آنها را از هم  تشخیص داداین تفاوت می

قارچ در مزرعه نیز با وجود این که این. شودهمچنین دمبرگ، ساقه و کاسه گل را پوشانده اما میوه آلوده نمی
ناشی از ریزشگزارش شده است اما بیشتر این بیماري در گلخانه ها دیده می شود که کاهش عملکرد درآن 

).21تصویر (برگهاست

شرایط توسعه بیماري
.شونداین قارچ نیز دامنه میزبانی وسیعی داشته وکنیدیهاي  قارچ به آسانی با جریانات هوا در فواصل دور پخش می

همراه رطوبت درجه سانتیگراد به20-27دماي بین شرایط مطلوب براي توسعه این بیماري شامل شدت نور کم و
.است%) 85-90(نسبی باال 
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Oidium neolycopersicumناشی ازگونه پوشش اسپور هاي سفید رنگ و نکروزه شدن برگها :21تصویر

پیشگیري و کنترل

پیشگیري
.شودمیتوصیهآبیاريدوررعایتوتهویهتنظیممتحمل،ارقامازاستفاده
کنترل

کیلوگرم در هکتار3به میزان %) 35پودر وتابل (استفاده از اکسی کلرور مس -
گرم در 200به میزان )SC 50%()فلوپیرام+ تریفلوکسی استروبین (سیشن لوناسناستفاده از قارچکش -

هکتار به صورت متناوب با سایر سموم
لیتر در هکتارمیلی750رتیواتاپ به میزان ا-
لیتر در هکتار5/0به میزان )تتراکونازول(دومارك -
کیلوگرم در هزار لیتر آب3کومولوس -
به میزان یک در هزار) سیفلوفنامید+ دیفنوکونازول (تاپ سیدلی-



٤٠

1کوسپوراییکپک برگی سر

عامل بیماري
Pseudocercospora fuligenaعامل این بیماري  (syn. Cercospora fuligena)است .

عالئم بیماري
اي رنگ با حاشیه زرد تبدیل اولین عالئم این بیماري تغییر رنگ سطح فوقانی برگهاست که بعداً به زخم قهوه

شود میمشاهدهخاکستري تا سیاه در سطح زیرین برگ به رنگ در هنگام رطوبت زیاد اسپور قارچ . شودمی
در صورت شدت بیماري این . شودنیز گفته می"2کپک برگی سیاه"دلیل به این بیماري که همین ) 22تصویر (

دلیل شباهت عالئم این بیماري با به. )23تصویر (رود هم پیوسته شده و بافت برگ از بین میضایعات برگی به
.شوداشتباه گرفته می) Fulvia fulvaعامل (بیماري کپک برگی 

ط توسعه بیماريشرای
. درجه سانتیگراد است27شرایط مساعد گسترش و اسپورزایی بیماري شامل رطوبت زیاد و دماي متوسط 

. یابدزرعه گسترش میسریعا در مکشاورزياسپورها توسط باد، آبیاري بارانی، لباس و ابزار کارگران و  نیز اداوات 
. کندي ثانویه مانند خانواده تاجریزي سیاه حفظ بقاء میهاناین بیماري روي بقایاي گیاهی آلوده و میزبا

در پشت برگو سیاه رنگ قارچ ي خاکستري هااسپور: 22تصویر

1 Cercospora Leaf Mold
2 Black leaf mold



٤١

راست آلودگی کم تا آلودگی شدیدسمت از : 23تصویر 

پیشگیري و کنترل بیماري
ایجاد جریان هوا و يبراعملیات مناسب کشت مانند مدفون کردن بقایاي گیاهی، هرس و فاصله مناسب کشت 

ها و ارقام مقاوم تا حد زیادي خسارت ناشی از این بیماري را استفاده از قارچکش. کاهش خسارت مؤثر است
.دهدکاهش می



٤٢

1لکه برگی خاکستري

عامل بیماري
Stemphylium solani,S. lycopersiciهاي گونه ,S. botryosum f. sp. lycopersici

(syn: S. floridanum)براي این بیماري شناخته شده است .
عالئم بیماري

رنگ خاکستري هها ببا توسعه این لکه. شوداي کوچک ظاهر میعالئم اولیه روي برگ بصورت نقاط سیاه قهوه
ها این لکهدر نهایت . کنندمیلیمتر با حاشیه زرد رنگ ایجاد می3داري به قطر هاي زاویهاي در آمده که لکهتا قهوه

ها زیاد شوند حالت زردي به برگ داده و سبب اگر این لکه. خورندترك میاز ناحیه مرکزي نقاط خشک شده و
. گیرندها تحت تأثیر این قارچ قرار نمیها و شاخهمیوه. )25و 24تصاویر (گردند خشک شدن و ریزش برگها می

شرایط توسعه بیماري
عالوه بر گیاه گوجه فرنگی، سایر . ماندگیاهی از سالی به سال دیگر زنده میاین قارچ در خاك و بقایاي 
هاي آلوده نیز از منابع مهم آلودگی نشاء. هستندگیهاي هرز نیز از منابع آلودگیاهان خانواده سوالناسه و علف

آب و هواي گرم و . گرددهاي آلوده بوسیله باد و قطرات آب پخش میاسپورهاي قارچ از سطح بافت. باشندمی
این بیماري در مناطق خشک در صورت وجود شبنم مداوم و . مرطوب از شرایط مناسب توسعه این بیماري است

. شودآبیاري بارانی تشدید می
کنترل 

هنگام استفاده از ارقام حساس باید از . استفاده از ارقام مقاوم خسارت این بیماري را کاهش داده است
. سب براي کنترل این بیماري استفاده کردهاي  مناقارچکش

1 Gray leaf spot



٤٣

زردي و نکروزه شدن برگها: 24تصویر

دار با حاشیه زرداي زاویهخاکستري قهوههاي لکه: 25تصویر 



٤٤

1) بوتري تیس(کپک خاکستري

عامل بیماري
. نام داردBotrytis cinereaقارچ عامل این بیماري  

بیماريعالئم 
ها در شاخه. شودها وارد گیاه میاز طریق زخمکند و معموالًآلوده میرا ارچ تمام اندامهاي هوایی گیاه این ق

رطوبت زیاد روي این شرایطسپس در. هاي بیضوي با ظاهري مرطوب هستندصورت لکهعالئم اولیه آلودگی به
ضایعات روي ساقه بصورت . استصورت کپک خاکستري رنگ قابل مشاهدهعالئم اسپور و میسلیوم قارچ به

شکل گسترش Vصورت شود و بههاي برگی از نقطه آسیب دیده شروع میآلودگی. هاي متحدالمرکز استحلقه
معموالً از گلگاه روي میوهآلودگی این قارچ). 26تصویر (شود یافته  که با اسپورهاي قارچی سفید رنگ پوشیده می

یابد که با تشکیل اسپور خاکستري قارچ و توسعه پوسیدگی آبکی همراه گسترش میایجاد شده و به سایر نقاط میوه 
مربوط به عالئم این بیماري روي میوه است "2لکه شبح"عالئم غیر معمول روي میوه باصطالح ). 27تصویر (است 

ه به قارچ آلوده شد وقتی میو. هاي کم رنگ زرد یا سبز تا سفید روي میوه سبز یا قرمز رسیده استکه بصورت حلقه
. دهددیگر توسعه بیماري متوقف شده است و این وضعیت در شرایط نور مستقیم خورشید و دماي باال رخ می

شود و بازارپسندي آن مییابد اما سبب از بین رفتن کیفیت میوههاي شبح بیشتر از این روي میوه گسترش نمیلکه
. )28تصویر (

بیماريشرایط توسعه
رچ داراي دامنه میزبانی گسترده بوده و در شرایط عدم وجود میزبان مناسب قادر به زندگی ساپروفیتی این قا

اما به طور . ماندشکل اسکلروت زنده میاین قارچ در خاك، بقایاي گیاهی آلوده و براي مدت طوالنی به. است
در . کنداز طریق زخمها آلوده میمعمول گیاه راطورعنوان یک پاتوژن ضعیف شناخته شده است و بهکلی به

شرایط ابري خنک و مرطوب . شوندهاي اسپور خاکستري قارچ تولید و با باد پراکنده میتودهزیادشرایط رطوبتی 
. تواند منجر به تشدید این بیماري گرددها و تهویه ضعیف میفواصل نزدیک بوته. براي گسترش بیماري الزم است

کنترل 

1 Gray mold
2 Ghost spot



٤٥

هاي کش براي زخمها با هرس کردن و پس از هرس استفاده از قارچتهویه مناسب در بین بوتهاین بیماري  با
. در کاهش خسارت بیماري موثر استشده ایجاد 

برگيروشکلVکیپیتعالئم: 26تصویر 

توسعه اسپورهاي خاکستري قارچ روي کاسه گل: 27تصویر 



٤٦

وهیميرو"شبحلکه"هبموسوميحلقودیسفهاي لکه: 28تصویر 



٤٧

1فولویاییکپک برگی

عامل بیماري
. استFulvia fulvaعامل بیماري قارچ  

عالئم بیماري
این امر همزمان با . شوداولین عالئم در روي برگهاي مسن بصورت نواحی  سبز روشن تا متمایل به زرد مشاهده می

تر زرد با پیشرفت بیماري برگهاي پایین. طح زیرین برگ استهاي کنیدي قارچ زیتونی رنگ در سگسترش توده
هاي آلوده میوه. )29تصویر (شودروند گاهی اوقات روي ساقه، گل و میوه نیز آلودگی دیده میشده و از بین می

ي این بیماراما ،دهداگر چه این بیماري در مزرعه نیز رخ می. دهندپوسیدگی چرمی سیاه روي کاسه گل نشان می
. یابدهاست و تحت شرایط مساعد سریع توسعه میبیشتر مختص گلخانه

شرایط توسعه بیماري
سانی آهها بکنیدي. مانداهی حداقل یک سال زنده میاین قارچ بصورت کنیدي و اسکلروت در خاك و بقایاي گی

شرایط مطلوب . نیز امکانپذیر استها توسط لباس کارگران و  وسائل انتشار آن. شوندباد و باران پراکنده میتوسط
هرچند بیماري در درجه حرارت . درجه سانتیگراد است24درصد و دماي 90توسعه بیماري رطوبت نسبی باالي 

. یابددرصد برسد این بیماري گسترش نمی85اگر رطوبت نسبی به کمتر از . آیددرجه نیز بوجود می32تا 10

کنترل
درصد راهکاري مؤثر در 85کاهش رطوبت نسبی به کمتر ،هاب، تهویه کافی بین بوتهاستفاده ار قارچ کشهاي مناس

. ثر استؤارقام مقاوم نیز ماستفاده از. کاهش خسارت این بیماري است

1 Leaf mold



٤٨

فولویاییعالئم سطح رویی و زیرین برگ در بیماري کپک برگی: 29تصویر 



٤٩

1لکه برگی سپتوریایی

عامل بیماري
. استSeptoria lycopersiciبیماري  قارچ عامل این 

عالئم بیماري
این ضایعات گرد با قطر. شودهاي تیره، آبسوخته و کوچک در برگهاي مسن ظاهر میصورت زخمهعالئم اولیه ب

سیاه اي تیره و مرکز خاکستري تا سیاه هستند که در واقع مناطق اسپور قارچی میلیمتر بوده و داراي حاشیه قهوه2-6
در صورت . تر هستندها کشیدههاي روي ساقه، دمبرگ و کاسه گل با گسترش پیکنیدلکه. هستند) هاپیکنیدیوم(

. )30تصویر (گرددبرگ میشدن کاملخشکها بهم پیوسته و سبب شدت گرفتن بیماري، لکه

شرایط توسعه بیماري 
. ماندخانواده تاجریزي، گزنه اسبی و تاتوره زنده میاین قارچ در بقایاي گیاهی سال قبل و علفهاي هرزي مانند

.  درجه سانتیگراد براي گسترش آلودگی مناسب است25تا 20و دماي بین % 100هاي طوالنی رطوبت نسبی دوره
شود و با باد یا باران، آبیاري بارانی، لباس وها پراکنده میهاي بسیار زیادي از پیکنیدهنگام رطوبت زیاد، کنیدي

. شوندوسائل کارگران و یا ادوات کاشت  و نیز حشرات پخش می
کنترل 

داشتن یک برنامه سمپاشی هماهنگ با سایر عملیات کشت و کار مزرعه مانند از بین بردن بقایاي گیاهی، تناوب سه 
. ساله در کاهش خسارات این بیماري موثر است

1 Septoria leaf spot



٥٠

ه برگی سپتوریاییضایعات نکروزه روي برگ و ساقه لک: 30تصویر 



٥١

1مرگ گیاهچه

عامل بیماري
Pythiumهايهاي خاکزي از جنسقارچ spp. ،Phytophthora spp. وRhizoctonia solani به عنوان عوامل

.اندمرگ گیاهچه شناخته شده
عالئم

رنتیجه مرگ جوانه قبل از خروج از خاك و دمرگپوسیدگی بذر یااین بیماري شاملعالئمطور کلی به
.باشدبه دلیل خشک شدن و نازك شدن طوقه میگیاهچه قبل از سبز شدن یا مرگ گیاهچه پس از خروج از خاك

تیوم و فیتوفتراعالئم پی
تیوم و فیتوفترا معموال با مرگ گیاهچه قبل ظهور همراه است و عالمت هاي پیعالئم ایجاد شده با قارچ گونه

-سوختگی است که خیلی سریع به همه قسمتاي تا سیاه به صورت آبهاي قهوهراه لکهبارز آن لهیدگی نرم به هم
. یابدهاي گیاهچه گسترش می

ها شروع و به در قسمت ریشهسوخته تیره رنگهاي آبمرگ گیاهچه پس از خروج از خاك با ایجاد زخم
دور ساقه، سبب پژمردگی و مرگ گیاهچه با تداوم توسعه ضایعه به کل. یابدساقه در باالي سطح خاك گسترش می

.گرددمی

عالئم ریزوکتونیا
اي متمایل به هاي برنزه تا قهوهصورت زخمهعالئم ناشی از قارچ ریزوکتونیا  قبل از خروج گیاهچه از خاك ب

میري پس از خروج عالئم بوته. شودقرمز رنگ در روي نشاء است که با گسترش آن سبب مرگ گیاهچه می
رشد . ها و ساقه زیر سطح خاك استاي متمایل به قرمز تا سیاه در روي ریشههاي قهوهچه از خاك شامل زخمگیاه
شوند تر نیز آلوده میاگرچه گیاهان مسن). 31تصویر (میرندهاي آلوده  متوقف شده و سریعاً پژمرده شده و مینشاء

ها معموالً به سطح پوست محدود ین مرحله از رشد زخمبالغ نسبت به آلودگی بیشتر بوده و در ااناما تحمل گیاه
.شوندمی

بیماري شرایط توسعه

1 Damping- off



٥٢

هاي هرز تا کاشت روي بقایاي گیاهی و ریشه علفندها در خاك حفظ بقاء کرده و  قادرها سالاین قارچ
اري در شرایط شدت این بیم. میزبان مناسب در خاك به صورت اسپور مقاوم و به صورت ساپروفیتی حفظ کنند

در . شودهواي ابري بیشتر میسرما و نامناسب،تهویه فشردگی خاك، ،رطوبت زیاد خاك، تراکم بیش از حد بوته
هاي تولید نشاء، مرگ هاي تهیه نشاء در صورت عدم ضدعفونی مناسب خاك و استفاده مکرر از سینیگلخانه

جایی خاك آلوده از نشاء آلوده به گیاهان سالم سبب توسعه تواند با جابآبیاري پاششی می. یابدگیاهچه توسعه می
. هفته پس از سبز شدن به این بیماري حساس هستنددوها تا گیاهچه. بیماري شود

پیشگیري و کنترل 
پیشگیري 

رعایت بهداشت مناسب در گلخانه شامل ضدعفونی فضاي داخل گلخانه و سکوها و : هاي تهیه نشاءدر گلخانه
پاستوریزه کردن مناسب خاك در کاهش خسارت این بیماري ، %15اي تهیه نشاء توسط پرسیدین هسینیهمچنین 

همچنین زهکشی مناسب بسترهاي کشت و کاهش مصرف آب در اوایل دوره رشد، اجتناب از غرقابی . مؤثر است
. شودشدن بستر کشت و دماي مناسب خاك مانع توسعه بیماري می

در ) سوالریزیشن(دهییاهان غالت، استفاده از مواد ضدعفونی کننده خاك و آفتابتناوب با گ: در مزرعه
تیوم و فیتوفترا در شرایط غرقابی خاك خسارت بیشتري دو قارچ پی. کاهش خسارت بیماري در مزرعه مؤثر است

زهکشی  . ه می شودهاي سنتی غرقابی توصیاي به جاي روشبنابراین استفاده از سیستم آبیاري قطره. کنندوارد می
مناسب خاك و جلوگیري از رسیدن آب به پاي بوته با استفاده از روش جوي و پشته و همچنین تنظیم رطوبت 

.   خاك با پرهیز از آبیاري زیاد در کاهش خسارت بیماري موثر است

کنترل
) فوزیتیل آلومونیوم+ ربپروموکا(تیوم و فیتوفتورا  قارچکش پریویکورانرژي براي کنترل پوسیدگی ناشی از پی

کیلوگرم به صورت خاك 25-20متاالکسیل به میزان استفاده از قارچکش لیتر در هکتار ، همچنین 3به میزان 
براي ضدفونی بذر براي مقابله ) پروتیوکونازول+ تبوکونازول(استفاده از قارچکش الماردو. کاربرد توصیه شده است

.استموثر فوزاریومپوسیدگی ناشی از با 



٥٣

مرگ گیاهچه در نشاء گوجه فرنگی: 31تصویر



٥٤

1کپک سفید یا پوسیدگی ساقه اسکلروتینیایی

عامل بیماري

Sclerotiniaگونهعامل بیماريقارچ  sclerotiorumاست .
عالئم بیماري 

اي آبسوخته در ناحیه هدر ابتدا  لکه. شودگاهی میوه نیز میها و ب آلودگی ساقه، برگ، برگچهاین قارچ سب
بطور معمول قارچ سفید رنگ در محل آلودگی . شودساقه بوجود آمده و در نهایت سبب نرم شدن منطقه آلوده می

هاي سرانجام بخش. رونده در بافت خارجی با توخالی شدن مغز ساقه همراه استپوسیدگی نرم پیش. کندرشد می
قارچ به شکل ) اسکلروت(سختینه . آیداي در میایل به قهوهرنگ خاکستري مهبزرگی از ساقه خشک شده و ب

در . )32تصویر (استاین بیماري بارزشود که از عالئم هاي شن در سطح و درون ساقه یافت مینامنظم و شبیه دانه
هاي وتهاي سفید و اسکلریابد که به پوسیدگی آبدار با قارچهاي مایل به خاکستري توسعه میهاي آلوده لکهمیوه

. )33تصویر (شودروي آن تبدیل می
شرایط توسعه بیماري 

صورت اسکلروت در خاك و بقایاي گیاهی آلوده از فصلی به تواند بهو میاین قارچ دامنه میزبانی وسیعی داشته
زیاد،  شرایط رطوبتی مداوم و. باشندها منبع اصلی آلودگی براي این بیماري میاسکلروت. فصل دیگر زنده بماند

. درجه سانتیگراد مناسب توسعه این بیماري است16-21بارندگی زیاد، شبنم و مه با دماي متوسط 

کنترل 
- به. موقع قارچکش در کاهش خسارات این بیماري بسیار موثر استضدعفونی خاك با سموم تدخینی و کاربرد به

وب زراعی، زهکشی و تهویه مناسب خسارت هاي زراعی مناسب مانند رعایت بهداشت زراعی، تناکارگیري روش
این بیماري مشاهده اي که قبالًفرنگی در مزرعهدر صورت امکان از کشت گوجه. دهنداین بیماري را کاهش می

. شده اجتناب شود

1 White Mold
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قارچهاي سفید روي ساقه و اسکلروت در ساقه: 32تصویر 

وي آنهاي سیاه ررشد قارچ روي میوه و اسکلروت:33تصویر 
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1وسیدگی طوقه فوزاریومیپ

عامل بیماري

Fusarium oxyspromقارچ f.sp. radicis-lycopersiciاست.
عالئم بیماري

این عالئم شامل زرد . مشاهده می شود)  رنگ گرفتن میوه(عالئم اولیه بیماري در مرحله شروع رسیدگی میوه 
گیاه ،تشدید بیماريهنگامدر . هاي جوانتر استسمت برگروند بهتر از پایین بوته و ادامه این شدن برگهاي مسن

اي رنگ هاي قهوهزخم.ر روزهاي آفتابی گرم شایعتر استاما به طور کلی پژمردگی د. میردسریعاً پژمرده شده و می
ندي این تغییر رنگ آو.یابدشکالتی در روي ریشه در نزدیکی سطح  خاك و به سیستم آوندي ریشه گسترش می

سانتی متري باالي سطح خاك ادامه می یابد که در شناسایی این بیماري و تفکیک آن از 25حداکثر تا حدود  
اي رنگ شده و انتهاي با پیشرفت بیماري کل سیستم ریشه قهوه). 34تصویر (کندپژمردگی فوزاریومی کمک می

.پوسیدگی می کندریشه شروع به
شرایط توسعه بیماري

بادمجان، فلفل و تعداد از گیاهان خانواده (خاك، بقایاي گیاهی و ریشه گیاهان میزبان ثانویه قارچها در
هاي قارچ در خاك از طریق ماشین آالت، آب آبیاري و هوا کنیدي. مانندبراي چند سال زنده می) لگومینوز

.درجه سانتیگراد است20دماي مناسب خاك براي گسترش بیماري .پراکنده می شوند
پیشگیري و کنترل بیماري

. روش براي کنترل بیماري استترین صرفهو بهاستفاده از ارقام مقاوم مؤثرترین -
.ترکیبی از بخاردادن خاك و محلول پاشی خاك با قارچکش سبب کاهش خسارت می گردد-
این قارچ در علت استقرار سریع هبراي ضدعفونی خاك برعلیه این بیماري ب2استفاده از گازهاي تدخینی-

.خاك ضدعفونی شده موثر نبوده است

1 Fusarium crown rot
2 Fumigation
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زخم هاي روي طوقه و تغییر رنگ آوندهاي داخلی: 34تصویر
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1پژمردگی فوزاریومی 

عامل بیماري

Fusarium oxyspromقارچ عامل بیماري گونه f.sp. lycopersici براي آن گزارش 7و 3و 1,2است که سه نژاد
. شده است
ريعالئم بیما

با شدت گرفتن . شوندتر زرد و پژمرده میهاي کوتیلدونی و مسنهاي آلوده دچار کوتولگی شده و برگنشاء
-تر شروع شده و سپس کل سرشاخههاي مسندر گیاهان بالغ عالئم با زرد شدن برگ. میرندها مینشاءآلودگی غالباً

ظاهر شده و گیاه ) هارنگ گرفتن میوه(رسیدگی میوه در گیاهان بالغ عالئم بیماري هنگام شروع. شودها زرد می
برگهاي آلوده . آن زرد شدن یکطرف برگ یا شاخه استبارزطور کلی عالمت به. شودآلوده سریعاً پژمرده می

دیگر ویژگیپژمردگی در روزهاي آفتابی و توقف رشد از . مانندپژمرده و خشک شده اما متصل به ساقه باقی می
عنوان اي بهدر برش  طولی ریشه، ساقه و حتی دمبرگ  تغییر رنگ آوندي به قرمز مایل به قهوه. وده استهاي آلبوته

). 36و  35تصویر(عالمت مشخصه این بیماري بوده و از بیماري پوسیدگی طوقه فوزاریومی قابل تفکیک است
شرایط توسعه بیماري

ماند و با خاك، ماشین آالت کشاورزي ، بقایاي گیاهی آلوده اسپورهاي مقاوم قارچ چندین سال در خاك زنده می
- هاي موجود در ریشه ناشی از کشت وارد گیاه شده و ریشهآلودگی از طریق زخم. شودو آب آبیاري پراکنده می

سانتیگراد خاك سریع گسترش درجه28بیماري در دماي . کنندهاي ثانویه آلوده شده و نماتودها از آن تغذیه می
.کندپژمردگی فوزاریومی در میزان باالي عناصر کم مصرف، فسفر و نیتروژن آمونیومی افزایش پیدا می. یابدمی

کنترل بیماري

-هاي(گارن استفاده از قارچکش تاچیاما.استفاده از ارقام مقاوم مؤثرترین روش براي کنترل این بیماري است
دومسمپاشیازهفته پسدووهزاردر2نشاءانتقالازهفته بعدیکهزار،یک درنشاانتقالقبل از) مکسازول

. هزار در کنترل موثر استدر4مقداربه

1 Fusarium wilt
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تغییر رنگ آوندهاي داخلی و زرد شدن شاخ و برك: 35تصویر 

)سمت راست(و رقم حساس ) سمت چپ(رقم مقاوم به پژمردگی فوزاریومی : 36تصویر 

1ی پژمردگی  ورتیسیلیوم

عامل بیماري
,Verticillium albo-atrumگونهدو  Verticillium dahliaeبراي این بیماري شناخته شده است .

عالئم
اي رنگ  هاي قهوههاي مسن از حاشیه انتهایی آن شروع و بصورت لکهعالئم بیماري با پژمردگی و زرد شدن برگ

Vهاي بیمار از رشد باز مانده و واکنشی بوته. شوندد و خشک میهاي مسن زردر نهایت برگ. یابدشکل ادامه می

1 Verticilium wilt
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در برش عرضی . دهندهاي آلوده عالئم پژمردگی نشان میدهند، در روزهاي آفتابی بوتهبه کود و آب نشان نمی
اي مایل به زرد روشن در سیستم آوندي و اطراف مغز در ناحیهساقه  اصلی در نزدیک سطح خاك، تغییر رنگ قهوه

اما در حالت . هاي  باالیی گیاه ادامه ندارددر حالت معمول این تغییر رنگ تا قسمت. شودطوقه گیاه مشاهده می
. ) 37تصویر (شودشدت بیماري این عالمت در انتهاي گیاه نیز دیده می

شرایط توسعه بیماري

چندین سال زنده 1ی بصورت ریزسختینهتواند در خاك و بقایاي گیاهو میاین قارچ دامنه میزبانی وسیعی داشته
راه ورود قارچ به گیاه از . درجه سانتیگراد است21-25شرایط مطلوب توسعه بیماري درآب و هواي خنک  . بماند

. هاي ریشه ناشی از کشت نشاء، تشکیل ریشه ثانویه و تغذیه نماتود باشدطریق آسیب
کنترل

ضدعفونی خاك با مواد تدخینی و آفتاب دهی در . ي کنترل این بیماري استاستفاده از ارقام مقاوم بهترین راه برا
.استکاهش این بیماري موثر بوده 

کیلوگرم 3کیلوگرم در هکتار با آب آبیاري، فوزتیل آلومینیوم به میزان 3استفاده از قارچکش تیوفانات متیل به میزان
موثر به میزان نیم لیتر در هکتار با آبیاري) رکس دو( ازولآپوکسی کون+ در هکتار با آب آبیاري، تیوفانات متیل 

.است

) چپ(پژمردگی ورتیسیلیومی آلوده بوتهو تغییر رنگ آوندي ) راست(پژمردگی و خشک شدن برگها : 37تصویر 

1 Microsclerotia
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1وسیدگی ریشه فیتوفترائیپ

عامل بیماري
Phytophthora nicotianaeهايگونه var. parasitica ،P. capsiciوP. dreshsleriاندشدهگزارش.

عالئم
باعث در گیاهان بالغ اما. شوددر مرحله نشائی در خزانه سبب مرگ گیاهچهتواند میعامل بیماري

هايلکهشهیریدگیپوسعالئم.شودمیپوسیدگی ریشه و طوقه، سوختگی شاخ و برگ و پوسیدگی میوه 
ساقه يروحتیسطح خاك وبهتواند که میایجاد کردهي فرعیاهشهیو راصلیشهیريروياقهوه

اي رنگی روي هاي کوچکتر پوسیده شده و ضایعات فرورفته قهوهبا پیشرفت بیماري ریشه. گسترش یابد
اي شکالتی در برش طولی ریشه اصلی تغییر رنگ قهوه. آیدهاي ثانویه بزرگتر و ریشه اصلی پدید میریشه

هاي شدیداً آلوده پژمرده شده و از بین در نهایت بوته). 38تصویر (شود شاهده میدر بخش آوندي م
هاي با شکل نامنظم و آبسوخته هستند که بسرعت از بین رفته برگهاي آلوده در ابتدا بصورت زخم. روندمی

الئم در  این عاما معموالً،هاي ساقه ممکن است عالئم زخم ظاهر شوددر تمامی قسمت. شوندو خشک می
اي زخمها در ابتدا سبز تیره و مرطوب هستند و درنهایت خشک و قهوه. شوندنزدیک سطح خاك دیده می

عالئم روي میوه با . یابدسپس زخم ساقه دور تا دور آن گسترش یافته و تا مغز ساقه گسترش می. شوندمی
هاي سرعت تشکیل حلقهبهاي شروع شده و سپس قهوهمایل به رنگ خاکستري هاي آبسوخته بهزخم
اي به تغییر رنگ قهوه). 39تصویر (دهد یا مثل چشم کبوتر می) 2مانند میوه بلوط هندي(اي رنگ قهوه

و شوندمیهاي رسیده سریعاً پوسیده هاي سبز مومی شده در حالیکه میوهمرکز میوه گسترش یافته و میوه
. رندگیهاي ثانویه قرار میمورد حمله میکروارگانیسم

شرایط توسعه بیماري
وسیعی  بوده و از طریق آب آبیاري و زهکشی و ادوات کشاورزي نسبتاًنیمیزبادامنهاین بیماري داراي

شرایط مناسب . مانداین بیمارگر در خاك و بقایاي گیاهی آلوده حداقل دو سال زنده می. شودپراکنده می
. درجه سانتیگراد است20جود در خاك و دماي متوسط هاي اولیه رطوبت متوسط موبراي توسعه آلودگی

. شودخاك سبب تشدید بیماري میو رسی بودن همراه فشردگی آبیاري زیاد به
کنترل

1 Buckeye Fruit /Phytophthora Root Rot
2 buckeye nut
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اوب سه ساله با گیاهان غیرمیزبانکارگیري تنبه- 
م از سیستاینکه و مهتروره اشباع آب کوتاهتر کردن زمان آبیاري و اجتناب از دوبهبود زهکشی خاك - 

استفاده شودايآبیاري قطره
، ریدومیل و پرویکور انرژي)رزاالکسیل(مانکوزب + استفاده از سموم قارچکش مناسب نظیر متاالکسیل- 

گ در آوندهاي ریشهنتغییر ر:38تصویر 

اي رنگ یا مثل چشم کبوتري در مرکز میوههاي قهوهحلقه: 39تصویر 
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1هاي میوهپوسیدگی

مهمترین این .شودهاي میوه توسط عوامل متعددي روي بوته در مزرعه یا پس از برداشت ایجاد مییدگیپوس
، پوسیدگی میوه 4تیومی، پوسیدگی میوه پی3، پوسیدگی کپک سیاه2ها شامل پوسیدگی نرم باکتریاییپوسیدگی

ها اشاره ریک از این پوسیدگیبطور مختصر به ه. است7ترشو پوسیدگی6، پوسیدگی ریزوپوسی5ریزوکتونیایی
. شودمی

ییاینرم باکتریدگیپوس
هاي روشن تا تیره آبکیلکهصورت اولین عالمت به. استPectobacterium carotovorumعامل این بیماري 

هاي سطح میوه شیرابه خارج شود و از شکافیابد، تبدیل به پوسیدگی لزج میوقتی پوسیدگی گسترش می. است
). 40تصویر (گردد می

پوسیدگی نرم باکتریایی: 40تصویر 
میوهاهیسکپکیدگیپوس

هاي سطحی با صورت لکهعالئم به. باشدمیStemphyliumهاي و گونهAlternaria alternataعامل بیماري 
رش یابد هاي داخلی میوه نیز گستهاي آبکی است که ممکن است تا حفرهاي خشک و زخمظاهري سیاه و قهوه

1 Fruit rot
2 Bacterial Soft Rot
3 Black Mold Rot
4 Pythium Fruit Rot
5 Rhizoctonia Fruit Rot
6 Rhizopus Rot
7 Sour Rot
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هاي سیاه هاي متراکمی از کنیديیابد و در رطوبت کافی الیهشکل روي ساقه توسعه میVهاي زخم). 41تصویر (
.شودقارچ در سطح زخم دیده می

پوسیدگی کپک سیاه: 41تصویر 

یومیتیپوهیمیدگیپوس
Pythiumهايعامل بیماري گونه spp.شکل نقاط آب گزیده استا رسیده بهخسارت روي میوه سبز و ی. باشندمی .

میوه پاره شد، پوست وقتی اپیدرم . دهدپوسیدگی سریعاً به تمام میوه گسترش یافته و ظاهر بادکنکی آبدار به آن می
اي سفید با الیه پنبهدر صورت وجود رطوبت زیاد محل آلودگی . )42تصویر (شود مضمحل میبه سرعت میوه 

. شودپوشیده میاست، قارچياهمکه شامل میسلیورنگ 

تیومیپوسیدگی میوه پی: 42تصویر 



٦٦

ییایزوکتونیروهیمیدگیپوس
صورت پوسیدگی سفت شروع شده و سپس به پوسیدگی نرم ابتدا به. استRhizoctonia solaniعامل بیماري  

اي در صورت حلقهشود و بهایجاد میهاي رسیده که با خاك در تماس هستند، غالباً در میوه. شودآبدار تبدیل می
رشد آلوده وهیسطح ميبر رورنگ ياقهوههاي قارچ با ظاهري  میسلیوم. شودمنطقه آلوده شده میوه شناخته می

.)43تصویر (کنند می

پوسیدگی میوه ریزوکتونیایی: 43تصویر 
یزوپوسیریدگیپوس

ها سریعاً توسعه یافته و ظاهري پف کرده و آبدار به میوه زخم. استRhizopus stoloniferumعامل بیماري 
-هاي آلوده میدر سطح ساقه) هاي اسپور قارچتوده(رشد قارچهاي سفید آمیخته با نقاط کروي سیاه رنگ . دهندمی

صورت بوي تخمیر شده بوي پوسیدگی ریزوپوسی به). 44تصویر (تواند به همه سطح مناطق آلوده گسترش یابد 
. ترش بوي تعفن فاسد شدن استست در حالیکه بوي پوسیدگی نرم باکتریایی و پوسیدگیا

پوسیدگی ریزوپوسی میوه: 44تصویر 
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شتریدگیپوس
هاي قرمز رسیده هاي سبز و همچنین در میوهاین پوسیدگی در میوه. استGeotrichum candidumعامل بیماري 

هاي کناري و انتهایی میوه گسترش هاي باالي دمگل میوه شروع و به بخشزخمپوسیدگی معموالً از . شودایجاد می
-هاي اپیدرمی ایجاد شده توسعه یافته و میوه تا زمان پوسیدگی  پیشرفته سفت باقی میتركرشد قارچ در. یابدمی

تصویر (کند میدر شرایط مطلوب آلودگی به سراسر میوه سرایت. رسدترش به مشام میاما پس از آن بوي. ماند
45 .(

ترش میوهپوسیدگی: 45تصویر 

بیماریهاي باکتریایی

1شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

عامل بیماري
Clavibacter michiganensisعامل این بیماري باکتري subsp. michiganensisاست.

عالئم
هاي مسن به طرف پایین آغاز شده و ی برگپایین گیاه با زرد شدن و خمیدگهاي قسمتعالئم اولیه بیماري از 

سمت دمبرگ رنگ روشن در اطراف رگبرگ اصلی برگ و بههایی بهسپس رگه. شودیک طرف برگها پژمرده می
باقی ماندن . شوندصورت شانکر یا زخم نمایان میاین رگه درجاهایی شکسته شده و به. یابدو ساقه گسترش می

اي رنگ قهوهدر قسمت داخلی ساقه آوندها به.بیماري استبارزي ساقه از عالئم هاي آلوده روها و برگچهبرگ
و شکلآید، مغز ساقه زرد شده و آردي روشن یا زرد تغییر رنگ داده و در ادامه برنگ قهوه اي مایل به قرمز در می

). 47و 46تصاویر (شود هاي آلوده دیده میتراوشات باکتریایی زرد رنگ در محل برش ساقه. شودتو خالی می

1 Bacterial canker
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حاشیه . آینددر می) جرب(اي و سیاه هاي سفید کوچکی است که به رنگ قهوهصورت زخمآلودگی روي میوه به
طور معمول گسترش هب). 48تصویر (اي نیز شناخته شده است ها هاله سفید رنگی دارد و بنام لکه چشم پرندهاین زخم

وجود اي مایل به زرد است و حفراتی در مغز ساقه بهه میوه با تغییر رنگ قهوهبیماري بافت آوندي از شانکر ساقه ب
.این عالئم میوه بیشتر در گلخانه شایع است. می آید

شرایط توسعه بیماري 

ها و ریشه نیز قادر هاي برگهر چند از طریق روزنه. شودهاي بافت گیاهی ایجاد میآلودگی اکثراً از طریق زخم
تواند همچنین می. ماندمدت پنج سال در خاك و بقایاي گیاهی آلوده زنده میاین باکتري به. باشدن میبه آلوده شد
آبیاري نشاها به صورت پاششی، گسترش ثانویه بیماري با . هاي خودرو زنده بماندهاي هرز، بذر و گوجهروي علف

18-24دماي متوسط . دهدت نشاء کاري رخ میاستفاده از تجهیزات و ابزار آلوده براي هرس و نگهداري و عملیا
شرایط رطوبتی مطلوب براي رشد، شدت نور کم و . باشددرصد می80درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی بیش از 

عالئم این بیماري در خاکهاي شنی . شودخصوص نیتروژن  سبب گسترش بیماري میغلظت زیاد عناصر غذایی به
.آلی استشدیدتر از خاکها داراي مواد 

کنترل
هاي سالم و نیز ضد عفونی نشاء، بستر رشد و ظروف و تجهیزات مربوطه باعث کاهش استفاده از بذر و نشاء- 

. شودخسارات این بیماري می
ها در حین عملیات کشت براي جلوگیري از توسعه ثانویه و سریع بیماري دیدگی نشاءجلوگیري از آسیب- 

. مؤثر است
.شودبا گیاهان غیرمیزبان سبب کاهش خسارت این بیماري میکارگیري تناوبهب- 

طرف برگ از عالئم بیماريپژمردگی در یک: 46تصویر 
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تغییر رنگ و گسترش بیماري در بافت آوندي ساقه: 47تصویر 

روي میوه سبز"چشم پرنده"زخمهاي : 48تصویر 
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1پژمردگی باکتریایی

عامل بیماري
. باشد که چهار نژاد براي آن گزارش شده استمیRalstonia solanacearumیماري باکتري عامل ب

عالئم
. شوددنبال آن کل گیاه  پژمرده میههاي پایینی است و ببرگپژمردگیصورتعالئم اولیه این بیماري به

مواد پژمرده شده،ساقهعرضی رش با ب.  )49تصویر (با زرد شدن برگها همراه نیستناشی از این بیماريپژمردگی
در برش طولی ساقه تغییر رنگ آوندها از رنگ زرد به . گرددمترشحه خاکستري لزجی از محل برش خارج می

-صورت توخالی در میاي تیره تبدیل شده و یا ساقه بهاي روشن آشکار شده که بعداً با پیشرفت بیماري به قهوهقهوه
جریان شیري سفید رنگ مواد . قراردادن ساقه تازه بریده شده در آب استروش ساده تشخیص بیماري . آید

. )50تصویر (شودمترشحه از محل برش ساقه وارد آب می
شرایط توسعه بیماري

کند که باعث را آلوده میاز جمله سیب زمینی گونه گیاهی 200این باکتري دامنه میزبانی وسیعی داشته و  بیش از 
هاي ثانویه یا هاي طبیعی ناشی از تشکیل ریشهدر خاکهاي آلوده این باکتري از طریق زخم. ندشوحفظ بقاء آن می

حتی . کندزخمهاي ناشی از عملیات کاشت و نشاء و یا تغذیه نماتودها وارد ریشه گیاه شده و آن را آلوده می
آبیاري و تجهیزات کشت در پراکنش آن از طریق آب . توانند سبب انتقال این بیماري شوندحشرات جونده می

رطوبت زیاد در خاك از شرایط درجه سانتیگراد و 29-35واي گرم آب و ه. باشدخاك و نشاء آلوده نیز می
. مناسب براي توسعه این بیماري است

کنترل
وز تواند برمیسال3هاي هرز و تناوب زراعی حداقل به مدت استفاده از نشاءسالم، ضد عفونی خاك، کنترل علف

هاي مقاوم یا استفاده از ارقام متحمل در کاهش خسارت این بیماري موثر پیوند روي پایه. این بیماري را کاهش دهد
. ترین روش براي حذف آلودگی خاك استتناوب حداقل سه ساله با گیاهان غیرمیزبان به صرفه. است

1 Bacterial Wilt
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عالئم پژمردگی در بوته: 49تصویر 

)چپ(جریان شیري مواد مترشحه از ساقه بریده در آب، )راست(غییر رنگ مغز ساقهبرش ساقه و ت: 50تصویر 

هاي ویروسیبیماري

1یگوجه فرنگکییموزاروسیو

عامل بیماري
Tomato mosaic virusفرنگی ویروس موزاییک گوجه (ToMV)است.

عالئم بیماري

1 Tomato mosaic virus(ToMV)
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و همچنین رشد فرنگی ظاهر شدهگ گوجهصورت لکه هاي سبز روشن و تیره روي برعالئم موزائیکی به
خمیدگیهاي زرد تا نکروزه شدن، البته عالئم روي برگ از لکه. شوندها متوقف شده و دچار کوتولگی میبوته

).51تصویر (استفاوتکه بسته به نوع نژاد ویروس متشود ظاهر مینوارهاي زرد روي ساقه سمت باال وبههابرگ
شود و سطح پهنک برگ شدیداً تحت هاي آلوده مانند برگ سرخس میکل ظاهري برگدر آب و هواي خنک ش

صورت هبرگ ممکن است  بروي هاي باال عالئم در درجه حرارت). 52تصویر (شود کوچک میتاثیر قرار گرفته و 
اي شدن دیواره قهوهدهند  از رسیدگی غیر یکنواخت تا گاهی میوه نیز آلوده شده و عالئمی که نشان می. نهفته باشد

ویژه در خوشه اول پدید آمده و تر بههاي پاییناي عموماً در میوهدیواره قهوه).53تصویر (متنوع است1داخلی میوه
در برخی شرایط محیطی خاص بعضی از ارقام مقاوم . گرددها ایجاد میچند روز قبل از ظهور عالئم برگ

هاي نکروتیک روي ساقه، دمبرگ، برگ و رنگی رگه ها یا لکهبه  ویروس موزاییک گوجه ف) هتروزیگوت(
.دهندهمچنین میوه نشان می

شرایط توسعه بیماري
دامنه میزبانی این ویروس . صورت تماس مکانیکی استفرنگی بهتنها راه انتقال ویروس موزائیک گوجه

از گیاهان آالت و کارگران نی با ماشیناین ویروس به آسا. هاي هرز داردبسیار وسیعی روي گیاهان زراعی و علف
ان کشت شده آلودگی هاي گیاهریشهبه بقایاي گیاهی آلوده سال قبل با تماس . شودآلوده به گیاهان سالم  منتقل می

-عنوان منبع اصلی آلودگی در نظر گرفته نمیحشرات جونده نیز عامل انتقال ویروس هستند، اما به.کنندرا منتقل می
ترین روش انتقال در هنگام انتقال نشاء به مزرعه و تنک کردن اما رایج. باشدن ویروس بذرزاد بوده میای. شوند
.است

کنترل
. استفاده از ارقام مقاوم به این بیماري بهترین روش کنترل و کاهش خسارات این بیماري است-
استفاده از بذر عاري از ویروس-
. زائیک گوجه فرنگی اجتناب گردداز کاشت در مزرعه آلوده به ویروس مو-
محصول در هرس و تجهیزات پس از هر بار کشت هاي نشاء، وسایل ضدعفونی خاك گلدانها و سینی-

.کاهش بروز و خسارت این بیماري مؤثر است
شستشوي دست کارگران با آب و صابون قبل از دست زدن به ظروف و سینی-

1 Brown wall



٧٣

عالئم آلودگی شدید و -)راست(ویروس موزاییک گوجه فرنگیطتوسبرگ موزائیکی روي عالئم : 51تصویر 
)چپ(تغییر شکل برگ

سرخس مانند شدن برگ گوجه فرنگی: 52تصویر 

ضایعات نکروتیک روي میوه: 53تصویر 
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1فرنگیگوجهزردپیچیدگی برگ ویروس 

عامل بیماري
Tomato yellow leaf curl virusی فرنگپیچیدگی برگ زرد گوجهعامل این بیماري ویروس   (TYLCV)

.است
عالئم 

-گیاه بههاي شاخههمچنین سر. شودمیکوتولگیورشد بوته توقف باعث ها در مراحل اولیه رشدي بوتهآلوده شدن 
-بوته.  گیرندخود میهسمت باال برگشته و حالت فنجانی بکه بهاست هاهمراه زردي برگچهبهبوده و ایستاده صورت 

اما میوه هاي تشکیل شـده قبـل از آلـودگی بوتـه معمـوالً رسـیدگی       . کنندي داراي آلودگی شدید میوه تولید نمیها
آلـودگی  بـارز هـا از عالئـم   ها، به میوه نرفتن و ریـزش گـل  کلی زرد شدن و فنجانی شدن برگچهبطور. نرمالی دارند

).54تصویر (است

شرایط توسعه بیماري
محصـول را از  درصـد  100قادر است تا درصورت عدم کنترل، این ویروس.باشدس سفید میناقل این بیماري مگ

آلوده و علفهاي هرز خانواده سوالناسه توسط حشـرات بـالغ مگـس    فرنگی هاي گوجهانتقال ویروس از بوته.ببردبین
شود و شدت شیوع این تقل نمیاین ویروس از طریق تماس کارگران با بوته هاي آلوده به گیاهان سالم من. سفید است

. بیماري به جمعیت مگس هاي سفید ناقل وابسته است

کنترل
استفاده از ارقام متحمل و مقاوم -
از بین بردن علفهاي هرز خانواده سوالناسه -
کاهش میزان انتقال بیماري توسط مگس سفید جهتاستفاده از روغن هاي معدنی -
هاي سفید  و سپس سمپاشی این مالچ پالستیکی زرد رنگ جهت جلب مگسهاي کشت با پوشاندن بستر-
و استارکل  ، اوبرونهایی نظیر پروتئوسکشها با حشرهمالچ

1 Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV)
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)چپ(آلودگی شدید بوته و فنجانی شدن برگها،)راست(زرد شدن و برگشتن برگها : 54تصویر 
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1گوجه فرنگی) منقوط(اي ویروس پژمردگی لکه

ماريعامل بی
. استTSWV)(Tomato spotted wilt virusعامل بیماري ویروس

عالئم
این عالئم سپس. هاي زرد متمایل به نارنجی کوچک در برگهاي مسن استکهاولین عالئم قابل مشاهده ل
ك برگها با پیشرفت بیماري نو. شوداي برنزه رنگ تبدیل میهاي کم و بیش دایرهروي برگها گسترش یافته و به لکه

در صورت . شودها مشاهده میدر امتداد ساقه و دمبرگنیز هاي روشن و تیره رگه).55تصویر (شودخشکیده می
ظاهري پژمرده طوریکه بوته، بهکنندها زرد شده و افتادگی پیدا میو شاخ و برگگیاه متوقف تشدید بیماري، رشد

که شود رنگ زرد و یا سفید تشکیل میبهمتحدالمرکز کمی برآمده هاي حلقهها معموالًمیوهروي . گیردخود میبه
).57و 56تصاویر (همچنین  در برخی موارد باعث بدشکلی . ها با نکروز نیز همراه استدر برخی سویه

شرایط توسعه بیماري
- اي هرز را آلوده میگونه گیاهی اعم از زراعی و علفه900این ویروس دامنه میزبانی بسیار وسیعی داشته و حدود 

در بدن حشره کسب و تا پایان عمر ویروس را تنها در  مرحله الروي بوده کهتریپس توسط روش انتقال آن . کند
.ماندباقی میآن

کنترل
استفاده از ارقام مقاوم هاي مناسب کشها و علفکشهاي هرز میزبان با کاربرد حشرهتریپس و علفحذف

. ل این بیماري استمهمترین روش کنتر

) سمت چپ(و برنزه روي برگ ) راست(زردشدن و پژمردگی بوته : 55تصویر 

1 Tomato spotted wilt virus (TSWV)
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هاي زردو سفید روي میوهحلقه: 56تصویر 

هاي پراکندههاي تغییر شکل یافته با حلقهمیوه: 57تصویر 
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1نماتود ریشه گرهی

عامل بیماري
است که شناخته شده ترین آنها .Meloidogyne sppهاي مختلف عامل بیماري نماتود ریشه گرهی گونه 

.استM. javanicaدر ایران

عالئم 
در زیر . هاي آلوده استعالئم اولیه در بخش هوایی گیاه بصورت توقف رشد، پژمردگی و ظاهر غیر معمول بوته

روي ریشه آلوده نواحی . ی از نماتود استکمبود فسفر ناشصورت بنفش دیده می شود که از عالئم برگها تغییر رنگ به
. )58تصویر (هاي نماتود هستندها یا گالشود که همان گرهمتورم نامنظمی دیده می

شرایط توسعه بیماري
دماي مناسب . این نماتود داراي دامنه میزبانی وسیع بوده و خسارت آن در خاکهاي سبک و شنی شدیدتر است

.انتیگراد استدرجه س27براي توسعه بیماري 
کنترل

استفاده از نشاء سالم در مزرعه−
همراه شخم تابستانه براي کنترل علفهاي هرزآیش زمین به−
هاي آلوده و افزایش مواد آلی خاك حذف بقایاي گیاهی و ریشه−
هفته4-6مدت کشی روي خاك مرطوب بهپالستیکبا )Soil Solarization(آفتابدهی خاك−
ضدعفونی خاك خزانه−
.اندپوالد و زمرد به عنوان مقاوم گزارش شده،ارقام متین، برلینا، ایدن، رها. استفاده از ارقام مقاوم−
گلخانه و مزرعه راگبی دراستفاده از نماتدکشمبارزه شیمیایی با−

1 Root-Knot (Root Gall) Nematode
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گالها یا غده هاي روي ریشه گوجه فرنگی:58تصویر 

بیماري فیتوپالسمایی

فرنگی گوجه) ورم جوانهت( بیماري غنچه درشت 

عامل بیماري 

. شودگزارش شده که توسط زنجرك منتقل میPhytoplasma aurantifoliaCandidatusعامل بیماري 
عالئم 
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عالئم اولیه با بزرگ شدن غیر نرمال ) Tomato big bud(فرنگی گوجه) تورم جوانه( بیماري غنچه درشت در 
به هاي گل باز و جوانههدها جدا نشها با باز شدن گلکاسبرگ. نتهاي بوته استویژه در او توسعه جوانه گل به

به رنگ بنفش تغییر و کرده معمول رشداندازه از شیها بکاسبرگهمچنین، شودمشاهده میمتورم و سبز صورت
سبز رنگ ده با ظاهري ها کوتاه شده و گلها بصورت ایستامیانگره. دهندیملیرا تشکيمانندسهیکاندامو یافته
ها، کوچک ماندن از عالئم دیگر آن ضخیم شدن ساقه).59شکل (کوچک و بد شکل خواهند بود هامیوه. است
.ها بوده که مشابه با عالئم ویروسی یا تغذیه ناکافی و افزایش شاخه هاي جانبی استبوته

کنترل
ه ویژه پس از افزایش دما و مهاجرت زنجرکها از مبارزه شیمیایی با زنجرك به عنوان ناقل عامل بیماري ب-

فرنگیگوجهمزرعهبه علفهاي هرز زمینهاي آیش و یا محصوالت برداشت شده مجاور 
.نظیر پیچکزبانیهرز مهايآلوده و علفاهیبردن گنیاز ب-

تغییر شکل میوه، جوانه ها و بوته آلوده به فیلودي: 59شکل 
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ن انگلگیاها

گل جالیز

گونه آن شناسائی شده است و 150بوده و بیش از ) کلروفیل(است که فاقد ریشه و سبزینهو انگلگلدارگیاهی
بذرهاي گل . کندسوالناسه، فاباسه و کدوئیان خسارت وارد میهايبه بسیاري از گیاهان زراعی مانند خانواده

این گیاه با برقراري . نمایندشحه ریشه تحریک و شروع به جوانه زنی میجالیز در مجاورت میزبان با مواد متر
صورت هآن بنیگل آذ.طرفه با ریشه گیاهان میزبان مواد غذایی مورد نیاز خود را دریافت می کندارتباط یک

ك باقی سال در خا10بذر گل جالیز بسیار ریز اما مقاوم است و بیش از ). 60(و گلها نر و ماده هستندخوشه
.ماندمی

کنترل
- میجملهازآن. مؤثر نیستاما هیچ یک به تنهایی . استشدهتوصیهجالیزگلکنترلروشهاي مختلفی براي

تغییر تاریخ کاشت، رعایت . اشاره کردتوان به پیشگیري از انتقال با ادوات کشاورزي و رعایت بهداشت مزرعه 
تله، ازبین بردنگیاهانکاشتنظیرو مکانیکیزراعیبهنامه کنترلیتناوب زراعی باگیاهان غیرمیزبان، اجراي بر

شیمیاییجالیز،کنترلبذرگلازو عاريکامال پوسیدهازگلدهی، کاربردکودهاي آلیجالیز قبلگلهايساقه
افزایش کود ازته سبب کاهش جوانه زنی بذرهاي گل . هاي دیگر کنترلی هستنداز روشبیولوژیکوکنترل

خارج . شودزنی میمانع جوانهازت فرم آمونیوم بیشتر از فرم نیترات . ز و پیوستن آنها به گیاه میزبان می شودجالی
هایی در هنگام شیوع گل جالیز از علفکش. کردن گل جالیز از مزرعه قبل از گلدهی و تولید بذر نیز مؤثر است

خصوص از نوع کنترل علفهاي هرز به. شودمیه مانند گلیفوزیت براي ممانعت از گلدهی و تولید بذر استفاد
در گلخانه و سطوح کوچک عملی ) سوالریزیشن(استفاده از آفتاب دهی خاك همچنین. مؤثر استبراسیکا 

. است
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فرنگی و در مزرعهگل جالیز در کنار بوته گوجه: 60تصویر 
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گیاه انگلی سس

cuscuta(و نام علمیDodderاین گیاه انگل با نام انگلیسی  sp.(هاي زرد و سفید رنگی و به شکل رشته
در ابتدا . کندمین میه میزبان تأبرگ و ریشه بوده و بنابراین مواد  غذایی مورد نیاز را از گیا، است که فاقد کلروفیل

چیده و تمام گیاه ساعت بدور ساقه پیهاي نازك کمرنگ در جهت عقربههاي پس از جوانه زنی بذر بصورت رشته
. ودرمیاز بین و در نهایت گیاه میزبان  در خاك باقی مانده نگردد و در صورت عدم یافتپوشیده از گیاه سس می

گیاهانی که توسط سس مورد حمله . فرستدمیبه درون بافت گیاهیرا تغذیه از گیاه میزبان  اندامهاي مکندهبراي 
، انگل سس گلهاي کوچک کمرنگ و سفید. رسندز سایر گیاهان به نظر میتر اگیرند در مزرعه کمرنگقرار می
میزبانی وسیعی دامنه این گیاه انگلی داراي . )61تصویر (تواند هزاران بذر ایجاد کندمیکند کهرا تولید میصورتی 

تجهیزات و اداوات با. ماندسال در خاك باقی می10گیاهان زراعی و باغی است و بذر آن بیش از ، از علفهاي هرز
-شرایط زراعی تولید گوجه. شودسیستم آبیاري و بذر یا کودهاي حیوانی آلوده در مزرعه پراکنده می، کشاورزي

جلوگیري از روشهاي انتقال و پراکنش بذر سس که در باال ذکر . باشدمیفرنگی براي رشد گیاه سس مناسب
تماسی و پیش از کشت نیز همراه با تناوب زراعی مناسب اي هعلفکش. گردید از روشهاي مناسب کنترل آن است

هاي این گیاه در مزرعه به همراه بوتههدر صورت مشاهد. گرددمیسبب کاهش جمعیت و کنترل این گیاه انگل
پرسوئیت و ، فالنترهايبراي روشهاي شیمیایی کنترل علف کش. آلوده از مزرعه جمع آوري و سوزانده شود

. باشدمیز توصیه شده و  علف کش جدید سس اوت نیز در مرحله ثبتپاراکوات  نی
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در مزرعه و در بذر دادن، گیاه انگلی سس روي بوته: 61تصویر
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رایج بیماریها عالئم اختصاري
ها یا کاتالوگ مشخصات بذر، اطالعاتی از نوع و وضعیت مقاومت یا تحمل رقم معموال در روي پاکت

و ) 1جدول (مقاومت به بیماریها همراه  است این اطالعات در مورد بیماریها با کدهایی در مورد.گرددذکر می
ضرورت دارد خریداران بذر ارقام مختلف گوجه فرنگی با توجه به نوع بیماریهاي شایع در منطقه خود نسبت به 

. سوم منطقه خود باشندخرید ارقامی مبادرت کنند که داراي حداکثر مقاومت یا تحمل به بیماریهاي مر
نام فارسی، انگلیسی بیماري به همراه کد و نام علمی بیماري: 1جدول 

نام علمی نام انگلیسی بیماري عالئم اختصاري
بیماري نام فارسی بیماري

Viruses ویروسها 

Beet curly top virus Curly top BCTV ویروس پیچیدگی برگ چغندر

Cucumber mosaic virus Cucumber mosaic CMV
ویروس موزاییک خیار

Pepino mosaic visus Pepino mosaic PepMV
پپینوک یویروس موزائ

Tobacco mosaic virus Tobacco mosaic TMV
ویروس موزاییک توتون

Tomato apex necrosis virus Tomato apex necrosis ToANV
فرنگیویروس نکروز انتهایی گوجه

Tomato mosaic virus Tomato mosaic ToMV
ویروس موزاییک گوجه فرنگی

Tomato torrado virus Tomato torrado ToTV

Tomato spotted wilt virus Tomato spotted wilt TSWV
اي گوجه فرنگیویروس پژمردگی لکه

Tomato yellow leaf curl virus
Tomato yellow leaf
curl TYLCV ی برگ زرد گوجه ویروس پیچیدگ

فرنگی
Bacteria باکتري
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Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis

Bacterial canker Cmm

شانکر باکتریایی

Pseudomonas corrugata Pith necrosis Pc
ساقه باکتریایینکروز مغز 

Pseudomonas syringae pv. tomato Bacterial speck Pst

Ralstonia solanacearum Bacterial wilt Rs
پژمردگی باکتریایی

Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria

Bacterial spot Xcv

Fungi قارچ 

Alternaria alternata f. sp. lycopersici Alternaria stem canker Aal
شانکر ساقه آلترناریایی

Alternaria solani Early blight As لکه موجی

Corynespora cassiicola Target spot Cc

Fulvia fulva (now Passalora fulva) Leaf mold Ff  (now Pf)
کپک برگی

Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici

Fusarium wilt Fol
پژمردگی فوزاریومی

Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici

Fusarium crown and
root rot For

پوسیدگی طوقه فوزاریومی

Leveillula taurica (anamorph:
Oidiopsis sicula)

Powdery mildew Lt

سفیدك پودري



٨٨

Oidium neolycopersici Powdery mildew On
يپودردكیسف

Phytophthora infestans Late blight Pi باد زدگی یا سفیدك داخلی 

Phytophthora parasitica
Buckeye fruit and root
rot Pp

پوسیدگی ریشه فیتوفترائی

Pyrenochaeta lycopersici Corky root rot Pl

Stemphylium botryosum f. sp.
lycopersici

Gray leaf spot Sbl

لکه برگی خاکستري

Stemphylium lycopersici Gray leaf spot Sl
لکه برگی خاکستري

Stemphylium solani Gray leaf spot Ss لکه برگی خاکستري 

Verticillium albo-atrum Verticillium wilt Va
پژمردگی ورتیسیلیومی

Verticillium dahliae Verticillium wilt Vd یومیلیسیورتیپژمردگ
Nematodes نماتود

Meloidogyne arenaria Root-knot Ma نماتود گره ریشه

Meloidogyne incognita Root-knot Mi نماتود گره ریشه

Meloidogyne javanica Root-knot Mj نماتود گره ریشه
ISFجدول سایت : منبع
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)بیماریهاي غیر عفونی(فرنگیاختالالت فیزیولوژیکی یا رشدي در گوجه
فرنگیپوسیدگی انتهایی میوه گوجه

عالئم
اي شدن با سفید یا قهوهمراحل اولیهدر ) Blossom End Rot  (BERیفرنگگوجهیوهمییانتهایدگیپوس

از بیرون . شودعالئم ثانویه در قسمت داخلی جفت و پریکارپ میوه ظاهر می.قسمتی از بافت میوه همراه است
ها بزرگ می شوند بافتها تحت تاثیر قرار وقتی لکه. ی و شبیه سوختگی استیصورت لکه هاي کوچک آبکی انتهابه

تصویر (ندشومی شکل آبدار تبدیل میفته و از رنگ روشن به قهوه اي تغییر رنگ می دهند و تدریجا به نقاط چرگر
صورتهاي مختلف ذکر شده است که عمده ترین آنها علل ایجاد پوسیدگی انتهایی میوه در منابع مختلف به). 62

ري، میزان عناصر غذایی در محیط  ریشه، دماي اثرات متقابل بین تابش هاي روزانه، دماي هوا، آب در دسترس، شو
گرچه اغلب این اختالل به کمبود کلسیم نسبت داده . اندریشه، رطوبت هوا، گسترش بافت چوبی در میوه ذکر شده

و عرضه ناکافی ) بدلیل ورود آسیمیالتها(شود اما از عوامل موثر عدم هماهنگی بین شتاب بزرگ شدن سلولی می
این اختالل بطور کلی در ابتداي فاز رشد . ذکر شده است) رش ضعیف آوند چوبی داخل میوهبدلیل گست(کلسیم

تنش شوري و تنش خشکی در ایجاد کمبود کلسیم موثرند و به همین . دهدسریع میوه هنگام کمبود کلسیم رخ می
. یابددلیل جذب و توزیع کلسیم  در انتهاي میوه کاهش می

کنترل
الل همیشه موفقیت آمیز نبوده است اما توصیه هاي کلی  زیر سودمند استگرچه کنترل این اختا

استفاده از ارقام داراي حساسیت کمتر به پوسیدگی انتهایی میوه−
آبیاري مناسبدور تنظیم رطوبت و −
)خشکی ، شوري و عوامل محدودیت دیگراجتناب از (مساعد کردن جذب عناصر غذایی از منطقه ریشه−
غلظت بیش جلوگیري از افزایشماه قبل از کشت و تامین کلسیم در منطقه ریشه و 4-2ر کاربرد کلسیم د−

از حد کاتیونهاي دیگر رقیب
ها با اجتناب از درجه حرارت باال و کمبود برگازها آب و کلسیم به میوهتسریع دسترسیدر گلخانه ها −

فشار بخار آب در طول روز  
کودهاي کلسیمیمحلول پاشی با −
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سیدگی پو : 62تصویر 
گوجه  انتهایی میوه 

فرنگی

میوهصورت گربه اي شدن

گاهی تمام . به صورت نواحی فرو رفته و بد شکل در قسمت انهایی میوه است1میوهصورت گربه اي شدنعالئم 
وع این از علل شی). 63تصویر(آیدگربه یا اشکال دیگر در میمیوه نیز بدشکل شده و به صورت شبیه صورت 

این دما باعث می . شود) درجه سانتیگراد10کمتر از (عارضه کم شدن  دماي هوا در طول گلدهی و تشکیل میوه 
در برخی مواقع گرماي زیاده از حد، . صورت کامل صورت نگیردهابهمیوهوشود که گرده افشانی کامل و رشد ونم

بعنوان علل صورت گربه اي شدن ذکر طوبت خاكو تغییرات ر2-4ـDکشها مثل آسیبهاي ناشی ازبرخی علف
. نیز موثر استرعایت تاریخ مناسب کشتودر ضمن ازت زیاد نیز باعث تشدید این عارضه می گردد. شده است

عالئم صورت گربه اي شده میوه گوجه فرنگی:63تصویر 

1 Cat facing



٩١

پف کردن میوه  

حفره هاي داخل میوه فاقد . به شکل پف کرده هستندمی شوند،)Puffiness(یوهپف کردن ممیوه هایی که دچار 
علت این اختالل را بیشتر به  گرده افشانی . )64تصویر(ماده ژالتینی به میزان طبیعی اند و میوه بافت متراکمی ندارد

نسبت ناقص، تغذیه ضعیف، وجود  نیتروژن زیاد و کمبود پتاسیم و نیز دماي پایین هنگام گرده افشانی و تشکیل میوه
. برخی ارقام نسبت به این عارضه حساس تراز بقیه هستند. می دهند

عالئم پف کردگی میوه گوجه فرنگی: 64تصویر 

میوهزیپ دار شدن

از چسبیدن اجزاي گل در هنگام  تلقیح، تشکیل میوه و رشد آن ایجاد می شود و )Zippering(دار شدنیپز
آب و هواي خنک تر این عارضه را تشدید می ). 65تصویر (داردیوه ادامه بصورت یک خط زیپ مانند تا انتهاي م

Anther)گاهی این عارضه بنام  زخم بساك. کند و برخی ارقام در نشان دادن این عالئم حساس تر هستند
scarring)نیز ذکر می شود.

میوه گوجه فرنگی عالئم زیپ دار شدن : 65تصویر 
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میوهآفتاب سوختگی 

در گوجه فرنگی هاي نارس مشاهده می شود که بصورت نواحی )Sun scald(ابتدا عالئم آفتاب سوختگیدر
نواحی تغییر رنگ یافته چروك خورده و فرورفته اند و اغلب با یک هاله . سفید یا قهوه اي روشن روي میوه است

ه فرنگی که در معرض آفتاب شدید این نقاط بیشتر در قسمت هاي باالیی میوه گوج. زرد رنگ احاطه شده اند
پوشش شاخ و برگ بوته ها باید به نحوي باشد که میوه ها در معرض آفتاب قرار ). 66تصویر (هستند دیده می شود

بخشهاي آسیب دیده میوه توسط پاتوژن هاي ثانویه  . نگیرند بنابراین باید از ارقام داراي پوشش مناسب استفاده کرد
.رار می گیرندبیماریزا مورد حمله ق

: 66تصویر
عالئم آفتاب 

سوختگی در میوه گوجه فرنگی

میوهرسیدگی نامنظم 

بصورت رنگ سبزي یا زردي روي میوه  بصورت نامنظم و )Blotchy ripening(میوهنامنظمیدگیرسعالئم
ل ایجاد این عارضه را عدم دالی). 67تصویر (رسیده کامال متمایز شده استبدشکل می باشد که بافت آن از میوه 

تلقیح مناسب، آب و هواي سرد  ذکر کرده اند که کمبود آب یا مقدار زیاده از حد آن نیز باعث تشدید آن می 
.این عالئم  ممکن است با عالئم ناشی از ویروس موزائیک توتون نیز اشتباه گرفته شود. گردد



٩٣

جه فرنگیعالئم رسیدگی نامنظم در میوه گو: 67تصویر 

میوهترك خوردگی

ترك هاي رشدي . دو نوع ترك رشدي در میوه هاي گوجه فرنکی بصورت متحدالمرکز و شعاعی دیده می شود
می شوند ولی ترك هاي شعاعی از قسمتهاي میوه به دیده متحد المرکز  یا  ترکهاي دایره اي شکل در انتهاي میوه 

د آمدن این ترکها در هنگام رسیدن میوه عواملی مانند نوسانات دمایی، علت بوجو). 68تصویر (انتها توسعه می یابد
ها متغییر است تركبروز،تحمل ارقام نسبت به . آبیاري و تنش آبی زیاد، باران شدید سبب ترکهاي رشدي میگردد

. می شودزودتر ترك خوردن میوه سبب افزایش آلودگیهاي بیماري . و به استحکام پوست و رشد میوه بستگی دارد
اگر برگهاي گوجه فرنگی کم و پوشاننده میوه نباشند . نیتروژن زیاد و کمبود پتاسیم نیز در ترك خوردگی موثرند

.این ترکها تشدید می شود

68 : تصویر 
عالئم 

ترکهاي رشدي در میوه گوجه فرنگی

شانه سبزي یا زردي  میوه 

رضه ااز محل کاسبرگها  شروع و بعنوان یک ع)Green / yellow shoulders(میوهوجود شانه سبزي یا زردي
اما گاهی عالئم در . ژنتیکی تلقی می شود و معموال توسط به نژادگردان در طول دوره اصالح حذف می گردد

برخی ارقام همچنان باقی مانده و  نور مستقیم خورشید باعث می شود که در کنار میوه در مجاورت محل اتصال به 
). 69تصویر (نگ سبز باقی بمانداقه  به رس
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عالئم شانه سبزي در میوه گوجه فرنگی: 69تصویر 

پیچیدگی برگ

یا در اثر  وجود گرم ونوعی عارضه فیزیولوژیک است که در اثر آب و هواي )Leaf Roll(پیچیدگی برگ
هاي پایینی باعث پیچ خوردن برگاین عارضه. اي به گیاه وارد می شودیهذتنشهاي رطوبتی و عدم توازن عناصر تغ

پیچیدگی برگ اثري روي رشد گیاه و میزان ). 70تصویر (یم و چرمی شدن آنها می گرددبه سمت باال و ضخ
عالئم این عارضه نباید با عالئم بیماریهاي ویروسی اشتباه گرفته . گذارد و نیازي به مبارزه با آن نیستمحصول نمی

.شود

ی برگ گوجه فرنگیپیچیدگ:  70تصویر 
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سپاسگزاري
تدوین این مجموعه جز با کمک محققان عزیز و استفاده از منابع علمی داخلی و خارجی امکانپذیر نبود لذا از 

. گرددکلیه کسانی که به نحوي از اطالعات یا تصاویرشان در این مجموعه استفاده شده است سپاسگزاري می

: منابع مورد استفاده
. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. هاآنبیماریهاي سبزي و صیفی و روش مبارزه با . 1376. ر. ح،اعتباریان
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