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 مقدمه

فرنگیبرایمصرفبهظاهر)رنگ،باشد.کیفیتمیوهگوجهفرنگییکمحصولبسیارمهمدرسرتاسردنیامیگوجه

مزهبستگیدارد.عاریبودنازهایفیزویولوژیکی(،سفتیبافت،موادخشکوشکل،اندازهوعاریبودنازناهنجاری

هایفیزویولوژیکیخیلیمهماستونهتنهابررویظاهرمیوهتاثیرداردبلکهبررویعملکردوانبارمانیمیوهناهنجاری

توانندتغییراتمحیطیماننددما،رطوبت،فرنگیمیهایفیزویولوژیکیدرگوجهنیزموثراست.عواملمسببناهنجاری

عدمتو باالوزهکشضعیفخاك،ژنتیکرقم،pHازنموادغذاییدرخاك،کمبودیازیادیموادمعدنیخاك،

پاتوژن حتی تربیتو هرسو مانند )عملیاتزراعی آفاتباشند و (.,Masarirambi et al., 2009 Peet; 2009ها

حدامکانباکنترلشرایطمحیطیقادربهتولیدکنندگانباتشخیصاینعوارضوشناختعواملبوجودآورندهآنها،تا

فرنگیدرگلخانهوخواهندبود.درادامهبهمهمترینعوارضفیزویولوژیکیگوجهفیزیولوژیکیکاهشایناختالالت

مزرعهاشارهخواهدشد.

 گل ريزش

بساكکیسهبرسد،گرادسانتىدرجه30-35بهرشدمحیطشبانهحرارتدرجهصورتیکهدرفرنگىگوجهگیاهدر

گلریزشوشدهایجادمشکلگلتلقیحدرناقص،افشانیگردهیاافشانىگردهعدمعلتبهلذاننمودهکافىرشد

شودمىحادث روزدرساعت9زیر)روشنایىمدتبودنکوتاه. رطوبتى،هاىتنشابرىمتعدد،روزهاىوجودو(

سانتىدرجه02باالىو30زیردماى)نامساعدهاىحرارتدرجهازت،کمبودحد،ازبیشآبیارىخاك،خشکى

.(3068شود)هناره،گلریزشباعثاستممکننیز...و(گراد


 فرنگيدرگوجه گل ريزش  -1 شکل
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  گلگاه پوسيدگی

-درگوجهاینعارضهنتیجهشود.درفرنگی،بادمجان،فلفلوهندوانهمشاهدهمیدرگوجهگلگاهپوسیدگیعارضه

در.آیندمیدرسیاهتاتیرهایقهوهرنگبههازخمسطحوگردیدهچروکیدهوخشکدیده،آسیبهایقسمتفرنگی

.گرددمیمیوهفسادوپوسیدگیبهمنجروگیرندمیقرارثانویههایپاتوژنحملهمورددیدهآسیبهایبخشنهایت

.شودمیتشدیدخاكرطوبتىتغییراتباوبودهمرتبطگیاهدرموجودکلسیمموقتیکمبودباگلگاهپوسیدگیعارضه

یابد.اینموضوعباعثجذبموادغذایینیزکاهشمیشودومتعاقباًمحدودباشد،رشدگیاهکندمیرطوبتاگرمیزان

هاییازندلیلبخششود.بههمیگرددزیراکلسیمتوسطجریانآبدرگیاهجابجامیکاهشغلظتکلسیمدرگیاهمی

هایبزرگهستندکهایننواحیمعموالبرگنمایند.کنند،بیشترینمیزانکلسیمرادریافتمیترتعرقمیگیاهکهسریع

بهاینترتیبمیوهبهخاطراندازه هایدرحالرشد،کمترینمیزانکلسیمموردنیازخودراشانتعرقزیادتریدارند.

درکلسیمتجمعموجبآمونیومىفرمبویژهازتهکودهایحدازبیش(.مصرف3073ارهودولتی،)هنکننددریافتمی

غلظتباالیمنیزیموپتاسیم،دمایضمندر.شودمیمیوهدرکلسیمکمبودعالئمبروزوفرنگىگوجهبرگهاىبافت

 Taylor and  افزاید)میآنشدتبرنیزخاكخشکىوشورىوشدهاختاللاینباعثنیزهاریشهشدنباال،قطع

Locascio, 2004).هاستثابتشد.باشدموثرمیفیزیولوژیکیناهنجارینیزدرحساسیتبهاینفرنگینوعرقمگوجه

بطورکلی.دهندروند،حساسیتبیشترینشانمیارقامگالبییاآلوئیشکلکهبیشتربرایصنایعتبدیلیبکارمیکه

 آنها میوه که حساساستکشیدهارقامی می، نتایج.داردزیادیاهمیتعارضهاینرفعدرمنظمآبیارید.نباشتر

درهزاردرسهمرحلهبافاصلهزمانیهرسههفته33باغلظتپاشیکلرورکلسیممحلولنشاندادهاستکهتحقیقاتی

(.3078شدتاینعارضهراکاهشخواهدداد)هنارهومنتظری،یکبار


 فرنگيگوجه در گلگاه پوسيدگي -2 شکل

  

https://www.tandfonline.com/author/Taylor%2C+Matthew+D
https://www.tandfonline.com/author/Locascio%2C+Salvadore+J
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 سوختگی آفتاب

قرارمعرضدردنبالبهعارضهاینشودهایدیدهمیفرنگیگوجههاینارسمیوهعالئمآفتابسوختگیابتداروی

تشدیدمیمیبوجوددرمقابلنورخورشیدهاناگهانیمیوهگرفتن اینناهنجاری.کندآیدوافزایشدمااینعارضهرا

بهشدتدرمعرضنورهومیوروندمیازبینهابعضیازبیماری هایپایینیآنهادراثرهاییکهبرگدربوتهبیشتر ها

درآفتابسوختگیباردهیزیادوبهدنبالآنهرسشدیدشاخوبرگنیزباعثشود.اند،دیدهمیخورشیدقرارگرفته

.استهامیوهرویروشنبرنزهیاسفیدنواحیظهورصورتبهناهنجاریاین(.عالئمBabadoost, 2014شود)میوهمی

پدیدزردرنگهالهیکآنهااطرافدروشوندمیرفتهفرووچروكویافتهتغییررنگنواحیاینکوتاهیمدتازپس

آیدمی آیدمىپدیدداردقرارخورشیدنورمعرضدربیشترکهمیوهباالییبخشدراکثراًهالکهظهوراین. نواحی.

شرایطییابرگکمارقامپوسیدهشوند.درهایثانویهقرارگیرندودیدهممکناستموردحملهمیکروارگانیسمآسیب

بکاهدمحصولکیفیتوکمیتازتواندمیسوختگیآفتابخسارتنباشد،کافیمیوهرویبرهابرگاندازیسایهکه

 دولتی، و .(3073)هناره گلخانه موقعبرداشتیادر در میوههرسکردن مراقبباشیدکه مستقیم، معرضنور در ها

هاومبارزههادرمعرضخورشیدنباشند.استفادهازقارچکشهاراطوریبببندیدکهمیوهخورشیدقرارنگیرند.داربست

.استفادهکنیدکهپوششبرگیمناسبیدارندارقامیکند.ازهاجلوگیریمیهایبرگیازنابودشدنبرگبابیماری


 فرنگيگوجه در سوختگي آفتاب -3 شکل



 سيمايی گربه

ازمیوهشدنشکلبد.یابدظهورمیمیوهگلگاهقسمتدرداردندانهورفتهفرونواحیصورتبهعارضهاینعالئم

گرادسانتیدرجه33ازکمترمیزانبهمحیطدمایاثرکاهشدرفیزیولوژیکیعارضهاین.استعارضهایندیگرعالئم

شودکاهشدماباعثمیافشانیضعیفایجادودرنتیجهگردهمیوهتشکیلوگلدهیزمان)حدودیکالیدوهفته(در

خاكرطوبتىتغییراتحد،ازبیشگرماى.(Babadoost, 2014; Peet, 2009گردد)افزایشتعدادحفرهداخلمیوهمی

جوانهاىمیوهروىتریپستغذیهخساراتتوفوردی،مثلهاعلفکشازبرخىازناشىهاىآسیبسنگین،آبیارىاثردر

http://www.bbk-iran.com/section-37.html
http://www.bbk-iran.com/section-37.html
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افزایدمىعارضهاینشدتبرنامحدودرشدباهایىواریتهدرشدیدهرسحتىوناشى میوهارقامی. ترهایدرشتبا

.(Olson, 2004ترند)حساسعارضهاینبهنسبت


 فرنگيگوجه در ایگربه صورت عارضه -4 شکل



 ميوه ترك

.گرددمیظاهرمیوهرسیدنهنگامدرعارضهاین.داردوجودشعاعیومتحدالمرکزتركنوعدوفرنگیگوجهدر

ازشعاعیهایتركحالیکهدر.کندمیظهورمیوهدرانتهایشکلایدایرههایتركصورتبهمتحدالمرکزهایترك

-میایجادرشدسرعتدرراشدیدیتغییراترطوبت،وحرارتدرجهشدیدنوسانات.یابندمیگسترشاطرافبهانتها

تركبهنسبتفرنگیگوجهمختلفارقامحساسیتمیزان.گرددمیفرنگیگوجهمیوهدرتركبروزبهمنجرکهکند

ارقامیوشوندمیخوردگیتركدچاراستسبزمیوههنوزکهزمانیدرحساسبسیارارقام.باشدمیمتفاوتخوردگی

تركاحتمالمنظمآبیاریوالزمغذاییموادتأمین.شوندنمیعارضهایندچاربعدیمراحلتامقاومندحدودیتاکه

.(Babadoost, 2014دهد)میکاهشراخوردگی


 فرنگيگوجه در ميوه ترک عارضه -5 شکل
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 ميوه كردگى پف

دهیمژلاطرافبذرکموشوندووقتیمیوهرابرشمیمیدارزاویهوکردهتاحدودیپفهامیوهحالتایندر

وباالهاىحرارتناقصدردرجهافشانیگردهنتیجهدرعارضهاین.باشدمیوهتوخالیاستودرکلمیوهکموزنمی

ناقصبذرودرنتیجهتشکیلمیوهتشکیلزماندر(ازتحدازبیشمصرفوپتاسیمکمبود)ضعیفکوددهیپایینو

 ,Olsonنماید)اینعارضهراتشدیدمیمیوهتشکیلزماناست.فاکتورهایدیگرمانندنورپایینوبارندگیشدیددر

2004).


 فرنگي گوجه در ميوه كردگى پف عارضه -6 شکل



 دارلکه رسيدن

نواحیماندمىباقىنارسوسختهالکهزیربافتوشودمىظاهررنگسفیدیارنگزردهاىلکهمیوهروى .

-.اینعارضهدرشرایطسرد،مرطوبوابریبیشتراست.درخاكهستند دربخشباالئیمیوهآسیبدیدههممعموالً

باموادآلیهاییگردد.مطالعهنشاندادکهدرخاكهاییکهازتزیادوپتاسکمدارنداینناهنجاریبیشترمشاهدهمی

درپژوهشدیگرثابتشدکهدرخاكدرصداینعالیمکمتردیدهمی5/0باالی دارند7/9زیرpHهاییکهشود.

(.Brust, 2013ایناختاللکمتروجوددارد)8/9باالیpHهاییبانسبتبهخاك


 فرنگيگوجه در ميوه دارلکه رسيدن عارضه -7 شکل
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 زيپ ميوه

-باشددررویمیوهدیدهمیمیوهبطرفگلگاهمیوهمیشکلزیپدریکطرفمیوهکهازانتهایدمیکخطبه

%توسعهیافتهاستمشاهده23شود.اینناهنجاریزمانیکهمیوههابیشازیکخطمشاهدهمیشود.البتهبعضیوقت

-مییکحفرهدرطولاینخطرویمیوهتشکیلشود.بعضاًگرددوبیشتررویاولینودومینمیوهخوشهظاهرمیمی

 ,Brust;باشد،بعضیارقامحساسهستند)شود.یکیازدالیلاینعارضهدرجهحرارتپاییندرزمانتشکیلمیوهمی

2013 Olson, 2004.)


 فرنگيگوجه در ميوه زيپ عارضه -8 شکل

 

 ميوه داخل سفيد و زرد هايرگه

-گوجهمیوهبافتشدنفیبرینوعیپوست،وگوشتمیانیهایالیهدریامیوهآوندیقسمتدرهارگهاینوجود

وازتزیادمصرفازناشیهارگهاینبرخالفتصوروجودشدهانجامهایبررسیاساسبر.شودمیمحسوبفرنگی

 Olson, 2004شود)میاشارهآنهابهذیلدرکهاستشدهذکرآنبرایمختلفیدالیلوباشدنمیمیوهدرنیتراتوجود

;Masarirambi et al., 2009.)

ژنتیکیعوامل-3

کهصنعتیارقامدربیشترعارضهاین.شودمیدیدهشدنفیبریاینبهنسبتمتفاوتیحساسیتفرنگیگوجهارقامبیندر

گرددمیمشاهدهباشندمیباالییبریکسوسفتمیوهدارای بههستند،نرممیوهبافتدارایکهخوریتازهارقامدر.

.شودمیدیدهندرت

میوهرسیدنموقعباالدمای-2

.کندمیتشدیدراشدنفیبریهامیوهشدنبزرگبویژهورسیدنزماندردرستباالهایحرارتدرجهباشدنمواجه

پتاسیمکمبود-0
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.شودمیمسئلهاینتشدیدسببدهیمیوهمرحلهدرپتاسیمکمبود

رسیدهسبزحالتدرمیوهبرداشت-7

ونامنظمرسیدگیباشوندمیمواجهرسیدگیطولدرباالدمایباوشوندمیبرداشترسیدهسبزحالتدرکههاییمیوه

.گردندمیمواجهبیشترهارگهاینوجود

دیگرعوامل-5

.کندمیتشدیدراعارضهاینسفیدمگسوویروسیهایبیماریوجودکهشدهاشارهمنابعبرخیدر


 فرنگيگوجه در ميوه سفيد و زرد هایرگه وجود -9 شکل



 برگ عارضه پيچيدگی

تحتانیهایبرگچرخند.ابتدادرونمیوباالسمتبههابرگاستکهیپیچیدگیبرگنوعیعارضهفیزیولوژیک

بهشرایطعادیبرمیبرگاسترسکاهشمحیطیوشرایطبهبودصورتدروگیرندمیقرارتأثیرتحت گردندوها

برگنمایند.پیچیدگیهاپیچیدگیپیدامییابدودرصورتشدیدبودنبیشتربرگادامهرشدفصلطولتوانددرمی

بررسینمیمحصولمیزانوگیاهرشدرویاثرزیادی نشانمیگذارد. تأمینها نامنظمرطوبتمحیطکشتدهدکه

هاییبازهکشضعیفورطوبتپایینخاك(،هرسشدید،دمایباالیمحیط،کوددهیبیشازحدازتو)خاك

(.Gleason and Edmunds, 2006نماید)اینعارضهراتشدیدمیکمبودکودفسفره
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 فرنگيبرگ در گوجه پيچيدگي عارضه -11شکل 



  هاكشعوارض ناشی از علف

میکشعلف ها برگگوجهتوانند و شاخ شدن شکل بد بوتهباعث شوند. گوجهفرنگی های ویژه به بهفرنگی

-شوند.برگهابهسمتپایین،فنجانیوضخیمشدنآنهامیشدنبرگباعثخمهاکشحساسهستند.علفتوفوردی

شوندونرسند.گربهسیمایی هاممکناستدچاریابند.میوهاندوبهطورکاملتوسعهنمیهایتازهباریکوپیچخورده

کاربردعلفکشبخاراتناشیازعلف پساز چندروز تا را همممکناستگیاه دهند.کشها قرار تحتتاثیر ها

فرنگیبهکارمزارعگوجهکشرویآنهااستفادهشدهنیزنبایدبهعنوانمالچدرعلفایکهقبالًهایچیدهشدهعلف

اردشدهجزئیباشند،گیاهقادربهرشدوترمیمخودخواهدبود.درضمنگیاهانآسیبدیدههایوروند.اگرآسیب

.(Brust, 2013)بایدبهطورمرتبوکاملآبیاریشوند



 فرنگيدر گوجه كشناشي از علف عاليم -11شکل 

 

 

 

http://www.bbk-iran.com/section-6.html
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 خسارت سرمازدگی

گوجه دمایمیوه سانتی3-5/32فرنگیدر درجه حساسبه میگراد درجهسرما در درجه33زیرحرارتباشد.

شودخسارتسرمازدگیمشاهدهداشتهروزنگه7-9بهمدتگرادسانتیدرجه5ودرهفته2ازبیشاگرگرادسانتی

خواهدشد.هرچهدماپایینومدتزیادباشدخسارتبیشترخواهدبود.عالیمسرمازدگیبستگیبهمرحلهرشدمیوه

شدننرمکامل،طعموعطردار(ولکه)رسیدنگیریعدمرنگبلوغ،بهرسیدگیعدمهایسرمازدگیشاملنشانهدارد.

باشند.شدنبذروافزایشپوسیدگی)بخصوصکپکسیاهناشیازآلترناریا(میایقهوهدرسطح،زودرس،ایجادحفره

شد،میوهسبزرسیدهبطورمعمولبهمرحلهرسیدگینخواهدباترازصورتیرسیدهمیمیوهدرمرحلهسبزرسیدهحساس

رسید.عالیمسرمازدگیدردمایپایینخودشرانشاننمیدهدبلکهزمانیکهمیوهدردمایباالترقرارگرفتمشاهده

(.Masarirambi et al., 2009شود)می


 های سرمازده با ميوه معموليمقايسه ميوه -12شکل 

 

 گيرينتيجه

وباعثکاهششوندمیفرنگیگوجهعوارضفیزیولوژیکیباعثایجادتغییراتغیرطبیعیدرظاهرورنگمیوه

تغذیه،،عملیاتآبیاری،نوعرقم،عواملمحیطیعواملبوجودآورندهاینعوارض.شوندکیفیتوبازارپسندیمیوهمی

می عواملدیگر تربیتو عملیاتداشتمانندهرسو سالباشد. عارضدر فرنگیگوجهگلگاهپوسیدگیههایاخیر

درخیلیازمناطقمحیطوکمبودآبکهعلتآنافزایشدماینسبتبهعوارضدیگرافزایشچشمگیریداشتهاست

کشوراست.
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