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  :مقدمه 

 -گیاهان سبزي وصیفی مهم ترین منبع درآمد براي کشاورزان خرده پا و حاشیه اي محـسوب مـی                 

افزایش جمعیت انگیزة باالیی براي کشت سبزیجات که منبع مهم ویتامین ها ومـواد معـدنی     . شوند

 یـک عامـل حیـاتی       ، و مناسب  دراین زمینه، تولید بذر با کیفیت خوب      . استمی باشند ایجاد کرده     

بنابراین اتخاذ تدابیر براي تولید بذر با کیفیت و دردسترس قراردادن به موقع آن براي کشاورز . است

تولید و تجارت بذر سبزي و صیفی در کشور بـه صـورت فنـی    . و با قیمت معقول، ضروري می باشد      

 ،تولید بذر با کیفیت نه تنها به افزایش تولید داخل کشور کمک می کند .  است هنوز گسترش نیافته  

بلکه می تواند منبع بزرگی از تبادالت خارجی را ازطریق صادرات بذر سبزیجات به کشورهاي دیگر                

فرنگی یکی از محصوالت پرطرفدار و عامه پسند اسـت کـه منـشأ آن آمریکـاي                  گوجه. فراهم سازد 

  ).2005ناگشا ،(می باشد) کپرو و مکزی(جنوبی

در اروپا و آمریکا عصارة گوجه فرنگی جانـشین عـصارة پرتقـال درتغذیـۀ کودکـان بـه همـراه شـیر             

گوجه فرنگی . گوجه فرنگی براي کبد مفید بوده و از سوء هاضمه جلوگیري می کند. پاستوریزه است

ة گوجـه فرنگـی، قابلیـت       بافت گوشتی و عصارة میـو     . براي برونشیت، تنگی نفس و آسم مفید است       

هضم داشته و تصفیه کنندة خون است، همچنین ضدعفونی کنندة روده به حساب آمده و اثر پـاك                  

 و امـالح معـدنی      A,C,B,Eگوجه فرنگی با داشتن ویتـامین هـاي         . کنندگی اندام هاي داخلی دارد    

نم پال سـینگ  (ر استمنیزیم،آهن، منگنز، فسفر از ارزش غذایی باالیی برخوردا       مانند مس، پتاسیم،  

  ).1385و همکاران،

 هکتـار مـی باشـد کـه     163539 در ایـران  87-88سطح زیر کشت گوجه فرنگـی در سـال زراعـی      

 5887715مقدار تولید کل .  هکتار سطح کشت دیم است1715 هکتار سطح کشت آبی و 161824

ــی   ــدار عملکردآب ــن و مق ــم  36189073ت ــرد دی ــوگرم و عملک ــ 18278056 کیل ــوگرم ب وده کیل

  ).    1387-88آمارنامۀ کشاورزي، سال زراعی (است
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  : خصوصیات گیاهشناسی

همانند تنباکو، سیب زمینی و بادمجان، گیاهی اسـت از  ) Solanum Lycopersicum(گوجه فرنگی 

  .  یا تاتورهSolanaceaeخانوادة 

  Lycopersicum Lycopersicon )ًقبال  Lycopersicon esculentum :(:  گوجه فرنگی معمولی -

  Lycopersicum pimpinellifolium   : نه گوجه فرنگی بی دا-

گوجه فرنگی یک گیاه چند ساله است که اغلب در اقلیم معتدل بـه صـورت یـک گیـاه یـک سـاله                       

  . متر با ساقۀ خشبی که غالباً دور گیاهان دیگر می پیچد، رشد می کند1-3معموالً به ارتفاع 

فرنگی معمولی، شکل ها، رنگ ها و اندازه هاي متفاوتی ازمیوه را تولید می کند درحـالی کـه       گوجه  

 5/3گوجه فرنگی بی دانه که تا درجۀ مشابهی بومی نشده است، میوة قرمز تا زرد بـه قطـر حـدوداً                      

د گوجه فرنگی معمولی با گوجه فرنگی بی دانه هرچنـ   . کندتولید می    سانتی متر  9/ 6 تا   سانتی متر 

  .  )2009اسرینیواس،(دو گونه مختلف هستند، قابل تالقی می باشد

  :ریشه ها 

می تواند رشد کند ولـی چـون بوتـه    سانتی متر183گوجه فرنگی، ریشۀ اصلی قوي دارد که تا طول    

هاي گوجه فرنگی به طور معمول نشا می شوند، ریشۀ اصلی شکسته می شود و گیاه یـک سیـستم                    

 زیـر سـطح خـاك        سـانتی متـر    25 تـا    5اکثر ریشه هاي جانبی     .  دهد ریشۀ فیبري را گسترش می    

   ).  2009اسرینیواس،(گسترش می یابند

  :گل ها 

ازنظر تکنیکی آن .  می باشد، تولید می شوند1گل هاي گوجه فرنگی در دسته هایی که شبیه خوشه 

 هـاي  دسـته  ،یارقام رشد نامحدود گوجه فرنگـ . ها به عنوان گرزن یک سویه طبقه بندي می شوند        

رشـد نامحـدودها بـه صـورت     . که در هر میان گره سوم در طول محور اصلی، قـرار دارنـد        گل دارند 

 ،در ارقام رشد محدود.  مطلوب باقی بماند،نامشخص رشد می کنند به شرط این که شرایط محیطی        

 در طـول    این ترتیب رشـد   . ر هرگره قرار دارند   ددسته هاي گل یک گره در میان یا به صورت مکرر            

  . محور تا زمان تشکیل خوشۀ پایانی ادامه دارد

ایـن  . گیاهان رشد محدود، ساقۀکوتاهی دارند و گاهی اوقات اصطالحاً خودهرس نامیده مـی شـوند              

گیاهان چون تعداد بیشتري مجموعۀگل در طول هر ساقه دارند، تمایل به میوه دهی و رسـیدن در                  

 ارقام گوجه فرنگی، تعداد گـل هـا در یـک دسـته بـه طـور                  در اکثر . یک دورة کوتاهتر زمانی دارند    

  . )2009اسرینیواس،( عدد است4-5معمول

  

  :گرده افشانی  و تلقیح 

میزان دگرگشنی گوجه فرنگی در مناطق . گوجه فرنگی عمدتاً خودبارور است اما نه به صورت مطلق    

واقعـی تـا حـد زیـادي        در شـرایط    . )1986تـیچالر،  ( درصد گزارش شده است    4 تا   5/0معتدل بین   

و تنوع زیستی منطقـۀ     ) خرد اقلیم (  که بستگی به محیط، میکرو کلیما      دگرگشنی می تواند رخ دهد    
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لولـۀ گـرده را     زده و باشد، جوانه    درجۀ سانتی گراد     38 تا   10گرده وقتی دما در محدودة      . رشد دارد 

، بـسته بـه رقـم در        گرده.  است درجۀ سانتی گراد  29 دماي مطلوب گرده افشانی   . گسترش می دهد  

دماهاي باال ممکن است به توسعۀ لولۀ گرده نیز . یا باالتر از بین می روددرجۀ سانتی گراد  35 دماي

 سـاعت بـه     50 لقـاح حـدود      ،درجۀ سانتی گراد  29 دماي مطلوب  درگزارش شده که    . زیان برسانند 

  . )2009اسرینیواس،(طول می انجامد

  

  :ارقام رشد محدود و رشد نامحدود 

. هستند که توسعۀ گل ها و میوه حدوداً در یک زمـان مـی باشـد     گیاهان پاکوتاه ،ارقام رشد محدود  

 باید محـصور و قـیم       و ارقام رشد نامحدود گیاهان پابلند هستند که به صورت مداوم میوه می دهند            

  .)2009اسرینیواس،( داراي رشد نیمه محدود هستند همبرخی ارقام. بندي شوند

  

  : بذر

درطـی فراینـد    . جه فرنگی در ژل موسیالژ که بازدارنده هاي جوانه زنی دارد، توسعه می یابد             بذر گو 

 معموالً رنـگ قهـوه     ،پس از این که بذور شسته و خشک شدند        . استخراج بذر، این ژل خرد می شود      

گوجه فرنگی به خاطر داشتن بذر کرکی در . اي مایل به زرد یا قهوه اي روشن با پوشش کرکی دارند

یـا بیـشتر    150-300معمـوالً  در هـر میـوه    تعـداد بـذر   . اسـت  بـه فـرد    وادة سوالناسه منحـصر   انخ

  . )2009اسرینیواس،(است

  

  :اکولوژي 

  :شرایط آب و هوایی  -

  دوست و براي باالبردن عملکرد آن، به یک دورة طوالنی گرما نیاز  گوجه فرنگی گیاهی است گرما

  .)1388پاد،(بیند  حساس  بوده و به شدت صدمه میاین گیاه به سرما و یخبندان. می باشد

  : درجۀ حرارت -

بـذر گوجـه فرنگـی در       . دماي مورد نیاز گوجه فرنگی بسته به مراحل مختلف رشد فـرق مـی کنـد               

درجـۀ   21-29محدودة دمایی بهینـه     .  جوانه می زند    درجۀ سانتی گراد   10-35  بین محدودة دماي 

دماي الزم براي .  رخ می دهد  درجۀ سانتی گراد   29 ر دماي  است و جوانه زنی مطلوب د      سانتی گراد 

اگر .  درجۀ سانتی گراد در شب می باشد       20 درجۀ سانتی گراد در روز و        5/26رشد رویشی مطلوب    

 درجۀ سانتی گراد برسد،     17 درجۀ سانتی گراد و دماي خاك به کمتر از           8دماي محیط به کمتر از      

درجۀ سانتی گراد در شب و بـاالتر از         10 و کمتر از     26ر از   درجۀ حرارت باالت  . رشد متوقف می شود   

 درجۀ سانتی گراد در روز بیشترین خسارت را به گرده افشانی و باروري گـل هـا در مـزارع وارد                 40

  .)1388پاد،( درجۀ سانتی گراد است25 الی 20دماي مطلوب براي رسیدن میوه . می نماید
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  :نور -

ور نیاز دارد و بوته هایی که در سایه و نور کم قرار گرفته انـد، داراي                 گوجه فرنگی به مقدار زیادي ن      

 زیاد می شـود و فعالیـت        ، در شرایط نور زیاد توانایی اسیمیالسیون مواد       .عملکرد کمتري می باشند   

   . )1388پاد،(مریستم انتهایی و رشد برگ ها افزایش می یابد

  

  :فاصلۀ ایزوالسیون

د سال می تواند منجر بـه ازدسـت دادن یـک یـا دو خـصوصیت         حتی میزان کم دگرگشنی طی چن     

بنابراین ایزوله کردن ارقام از یکدیگر به منظور به دسـت آوردن  بـذر   . منحصر به فرد یک رقم گردد 

ایـن عوامـل،    . عوامل زیادي وجود دارد که بر میزان دگرگشنی اثر می گذارنـد           . خالص ضروري است  

 متغیرهاي محیطی مثل جریان باد، شـدت نـور،          -2ن گل    خصوصیات رقم مثل ساختما    -1: شامل  

 -4 انواع زنبورهاي گرده افشان موجود و رفتارشان بر گل هـا             -3 نیتروژن   -طول روز و نسبت کربن    

 -8 تعـداد رقـم    -7 الگوي کشت مثل ردیف یا بلوك  -6 وجود گیاهان مانع - 5فاصلۀ ایزوالسیون   

  تعداد گیاهان هر رقم 

  ه اي یا اقلیم زیستی عوامل منطق-9  

.  یا باالتر از بین می رودºc 35 گرده، بسته به رقم در دماي.  استºc29  دماي مطلوب گرده افشانی

طول روز بلند، دوره هاي     . طول روزمانند گرما و رطوبت نسبی کم می تواند بر طول خامه اثر بگذارد             

 دگرگـشنی را تقویـت مـی    دماي باال و رطوبت نسبی کم سبب طوالنی شدن خامـه مـی شـود کـه             

  .)2009اسرینیواس،(کند

به خاطر این   . به طور کلی اکثر ارقام جدید می توانند از یکدیگر با فاصلۀ نسبتاً کوتاهی ایزوله شوند               

که در اکثر ارقام جدید ساختمان گل طوري است که طول خامه از طول مخروط بساك بیشتر نمی                 

ارقام  قدیمی تر گوجه فرنگی، ارقام       . شنی مناسب است  این آرایش ساختمان گل،  براي خودگ      . شود

 یعنی خامه در آن ؛ خامه برآمدگی دارد،با برگ مشابه سیب زمینی و گوجه فرنگی هاي میوه درشت

این ترتیب قرارگـرفتن    .طرف مخروط بساك به طور معمول تا یک میلی متر یا بیشتر برآمدگی دارد             

برخی گوجه . رهاي وحشی گرده افشان تقویت می کندقسمت هاي زایشی، دگرگشنی را توسط زنبو

  . فرنگی هاي باغی تعدادي از خصوصیات اجداد وحشی خود را حفظ کرده اند

 .اگر بذر فقط از گیاهان در مرکز کشت هاي بلوك جمع آوري شـود، ایزوالسـیون کمـی الزم اسـت              

گیاهـان تولیـد کننـدة      . ی شـود  گیاه زراعی مانع با ارتفاع زیاد مثل آفتابگردان هاي زینتی توصیه م           

هرچند این گـرده بیـشتر تـا وسـط روز     .  زنبورها سودمند می باشندجلبگرده مثل کدو و خیار در      

گل هاي دایمی واقع در حاشیه هـا بـراي جـذب زنبورهـا بـسیار مفیدنـد                  . قابل دسترسی می باشد   

  . )2009واس،اسرینی(که شهد بدون حفاظ دارند  1 اعضاء خانوادة کاسنیخصوصاً گل هاي
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   :تناوب 

گوجه فرنگی را نبایـد     . ضروري است وجه فرنگی   رعایت تناوب زراعی سه ساله در مزارع تولید بذر گ         

درجـایی  . کاشت سال قبل کشت شده،  3 فلفل، بادمجان یا سیب زمینی در طی         در خاکی که انواع     

انواع بادمجان،  . ی شود  ساله توصیه م   6 تناوب حداقل    ،که پژمردگی خشک گوجه فرنگی وجود دارد      

درصورتی که فضا و . فلفل یا سیب زمینی در خاك آلوده به فوزاریوم در طی دورة تناوب کشت نشود

   . ساله را نداد یا سابقۀ فوزاریوم در خاك وجود دارد، ارقام مقاوم کشت گردد6مکان اجازة تناوب 

  

  : تهیۀ خاك و آماده سازي زمین 

اما خاك هاي لـومی،  . لف خاك ها از شنی تا رسی می توان کشت نمود     گوجه فرنگی را درانواع مخت    

همچنین گیاه گوجه فرنگی به خـاك هـاي اسـیدي    . است رسی مناسب تر- رسی یا سیلتی-لومی

 خاك براي رشد گوجه PHبهترین . مقاوم است ومعموالً  نیازي به افزودن آهک به خاك وجود ندارد

  .)1388پاد،( است7 تا 5/5فرنگی 

  

  :کود و حاصلخیزي خاك 

مقدار و نوع کود شیمیایی یا کود آلی بستگی به عوامل مختلفی از جملـه مقـدار مـواد آلـی خـاك،             

براي زودرسی و افزایش مقدار محصول اسـتفاده از       . رطوبت خاك، تناوب و عملکرد مورد انتظار دارد       

 درجـۀ اول اهمیـت قـرار        ازت  باعث رشد و نمو برگ ها می شود ودر          . کود سوپر فسفات مؤثر است    

و پتـاس حـایز     ) سبب افزایش رشد ریشه و تسریع رسیدن میوه مـی شـود           ( دارد و پس از آن فسفر     

 کیلوگرم کود فـسفات آمونیـوم و مقـدار    150به طور کلی توصیه می شود مقدار     . اهمیت می باشند  

 کیلگـرم  100اشت و  کیلوگرم در هکتار کود اوره قبل از ک100 کیلوگرم کود اوره در هکتارکه   200

 کیلـوگرم در هکتـار کـود سـولفات          120دیگر به عنوان کود سرك در زمان گل دهـی و همچنـین              

   .)1388پاد،(دوپتاس به مزرعۀ گوجه فرنگی داده شود

  

  :تاریخ کشت 

شروع و تا اواخر ) اسفند ماه(کشت گوجه فرنگی در مناطق معتدل و سردسیر کشور از اواخر زمستان

ارد و در مناطق گرمسیر از اواخر تابستان به صورت مستقیم و از اوایل پاییز به صورت                 خرداد ادامه د  

  .)1388پاد،(کشت نشایی شروع و تا اواسط پاییز ادامه دارد

  

  :کاشت 

  : دو روش عمدة کاشت گوجه فرنگی عبارتند از 

طرف شدن   براي کشت و بر    شرایط مناسب آب و هوایی     روز قبل از     45 روش نشاکاري که حدود      -1

قطعه اي کـه بـه عنـوان      . خطر آخرین سرماي دیررس بهاره، بذر را خزانه یا شاسی کشت می کنند            

بـه  . آبیاري و زهکشی مطلـوب باشـد       امکانات   خزانه در نظر گرفته می شود باید آفتاب گیر و داراي          
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افی  مترمربع فضاي سرپوشیدة خزانه براي پرورش نشاهاي یک هکتـار کـ            125 تا   100طور تقریبی   

تراکم بذر کشت شده در . خاك خزانه باید شخم، دیسک و هرس خورده و با لولر تسطیح شود     . است

خزانه باید طوري تنظیم شودکه گیاهچه ها فضاي کافی براي رشد مناسب دراختیار داشته باشند و                

 کشت نشاء.  نشود1)اتیوله شدن(رقابت ایجاد شده موجب ضعف و قد کشیدن و باریک شدن گیاهچه

   . )1378قشم،(در سطوح بزرگ توسط ماشین هاي نشاءکار انجام می شود

درصورتی که طی مدت رشد نشاء در خزانه گیاهچه هاي گوجه فرنگـی از رشـد مناسـب برخـوردار           

.  می توان از کودهاي مکمل به صورت محلول در آب آبیاري یا محلول پاشی اسـتفاده کـرد                  ،نباشند

مسئلۀ مهم  .  با علف هاي هرز در خزانه می باشد که باید وجین شود            یکی دیگر از موارد مهم مبارزه     

ه خصوص طی بگیاه به سرما یات سازگاري دیگر این است که قبل از انتقال نشاء به زمین حتماً عمل 

 نامیده می شود ، انجام گردد، به این شکل که شب هـا معمـوالً در                 2شب که اصطالحاً سخت کردن    

و طی چند روز آخر نیز پالستیک را کـامالً از روي شاسـی جمـع آوري مـی             خزانه را باز نگه داشته      

محل خزانه باید طوري انتخاب شود که در سال هاي قبل زیر کشت نشاء گوجه فرنگی نبوده                 . کنند

 14 تـا 5در شرایط مطلوب اکثر ارقام طی . دشو حفظ ºc 29 - ºc 24دماي خاك درمحدودة    . باشد

 . هفته طول بکـشد    3 شرایط نامطلوب، ممکن است جوانه زنی حداقل         روز جوانه می زنند ولی تحت     

  .   )1378قشم،(است برگ حقیقی بهترین مرحله براي انتقال نشاء به زمین اصلی 6 تا 4مرحلۀ 

   روش کشت مستقیم بذر در زمین اصلی-2 

رس کردن این روش معموالً در مناطقی استفاده می شود که فصل رشد طوالنی باشد و نیازي به زود

به طور کلی اگر فصل رشد براي تکمیل چرخۀ زنـدگی گوجـه فرنگـی               . محصول وجود نداشته باشد   

  . محدود نباشد کشت مستقیم بذر منجر به تولید عملکرد بیشتر و مزرعه اي سالم تر خواهد شد

براي ایجاد شرایط مناسب بستر بذر جهت جوانه زنی می توان از دستگاه هاي حالت دهنـدة بـستر                   

بـراي  .  استفاده کرد که این دستگاهها می توانند زمین را به بهترین شکل ممکن آماده نمایند                3بذر

  . )1378قشم،(جلوگیري از پژمرده شدن گیاهچه ها، نشاکاري در ساعات عصر انجام می شود

د  برابر تعداد نهایی گیاهان مـورد انتظـار در واحـ           15 تا   5 میزان بذر کاشته شده      ،در این نوع کشت   

براي کاشت ایـن    .   عدد بذر در هر متر از طول ردیف کشت می شود            60 تا   30سطح است و حدوداً     

 .)1378قـشم، ( کیلوگرم بذر در هکتار در کشت هاي دوردیفه مـورد نیـاز اسـت              5/2 تا   1میزان بذر   

.  متر می باشـد 20/1 سانتی متر و فاصلۀ ردیف 40 الی 35 فاصلۀ بوته ها  سانتی متر،1عمق کشت   

 هزار بوته در هکتار و در کـشت یـک طرفـه و    50ر کشت دوطرفه و براي ارقام پاکوتاه، تراکم بوته        د

بعـد از    .)1388پـاد، ( هزار بوته در هکتار کـشت مـی شـود          26براي ارقام با رشد رویشی خیلی زیاد        

 برگ حقیقی، گیاهان باید به میـزان تـراکم نهـایی تنـک              4 تا   3خروج گیاهچه ها از خاك و ظهور        

  . )1378قشم،(شوند

  

                                               
1- etiolation
2- hardening

Bed shaper 3-
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  :آبیاري 

آبیاري بسته به سیستم کاشت محصول، نوع رقم مورد کشت، بافت خاك و شرایط اقلیمی متفـاوت                 

در روش  . معموالً در روش کشت مـستقیم بالفاصـله پـس از کـشت،آبیاري انجـام مـی شـود                  . است

ی بـه منظـور   نشاکاري هم پس از کاشت نشاء آبیاري صورت می گیرد و پس از آن یک دورة خـشک    

آب آبیـاري هـم نبایـد    EC .استقرار ریشه و مقاومت به خشکی و بیماري ها درنظر گرفته می شـود 

  . )1388پاد،(باشد سانتیمتر  میلی موس بر 2بیش از 

  

  :روش هاي تولید بذر

 opتولید بذر . و هیبرید امکان پذیر است) op(تولید بذر گوجه فرنگی به دو صورت گرده افشان آزاد

 اما تولید بذر هیبرید نیاز به مهارت هاي خاص و زحمت و کار زیـاد خـصوصاً در زمـان                     ،استن  آسا

 داشته، زودرس تر و یکنواخت تر بوده و داراي          ییارقام هیبرید معموالً عملکرد باال    . انجام تالقی دارد  

ر تا شش نسبت گیاهان مادري به پدري معموالً چها. تنش می باشندبه  مقاومت به بیماري و تحمل      

 روز قبل از والد مادري کـشت مـی          5-7 والد پدري حدوداً     .گیاه مادري به یک گیاه پدري می باشد       

 گـل در والـد      40-50 حـدود     .دردسترس باشـد  گردة  فراوان     ، آمادگی والد مادري    در زمان   تا شود

 داراي میـوة     میوه در هر بوتـه از ارقـام        20به عنوان یک قاعدة کلی،      . مادري باید گرده افشانی شود    

رقام میوه ریز باید به  اهر بوته از میوه در30 میوه در بوته در ارقام میوه متوسط و بیش از 30بزرگ،  

 -2 اخته کردن گل هـاي والـد مـادري           -1:مراحل کلی عملیات تولید بذر هیبرید شامل        . دست آید 

ت دستی بـه گـل هـاي         انتقال گرده به صور    -4 نگهداري گرده      -3استخراج گرده از گیاهان پدري      

  .)2001اپنا و همکاران، ،2004پراوین و همکاران،(اخته شده می باشد

  

  :علف هاي هرز

دم روباهی، سـلمه تـره، خرفـه، خـردل و     : برخی علف هاي هرز متداول در گوجه فرنگی عبارتند از         

  . )1386اشتون و همکاران،(تاجریزي ها

  . علف هاي هرزیک ساله استفاده می شودترل  کنپاراکوات، بنسولید به صورت پیش رویشی براي

 3 تا   2که به میزان    ) ترفالن(مهم ترین علف کش هاي اختصاصی گوجه فرنگی شامل تري فلورالین          

 سانتی 10لیتر در هکتار دو هفته قبل از نشاکاري استفاده می شود و با دیسک سبک تا عمق حدود 

کـه در کاشـت     ) سـنکور (متـري بـوزین    ها    یکی دیگر از علف کش     . متري با خاك مخلوط می شود     

 تـا   300 مرحلۀ اول قبل یا همزمان با کاشت بذر، به میزان            ،مستقیم در دو مرحله استفاده می شود      

 برگی گیاه 6 تا 4مرحلۀ دوم استفاده از آن  در مرحلۀ .  گرم در هکتار با خاك مخلوط می شود500

. )1378قشم،(ت گرم در هکتار اس750 تا 700گوجه فرنگی به میزان 
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  :کنترل بیماري هاي بذرزاد 

بوته هاي گوجه فرنگی مستعد تعدادي از بیماري ها هستند کـه بـسیاري از آن هـا بـه طـور قابـل                        

 بیماري باکتریایی و قارچی وجود دارد که می توانند          20بیش از   . مالحظه اي بر عملکرد تأثیر دارند     

ر بیماري ها که توسط حشرات به وجود می آیند یا بیماري به عالوه سای. بر گوجه فرنگی اثر بگذارند

گـاهی  ). مثل پوسیدگی گلگاه  (هاي غیرپارازیتی که بیماري هاي فیزیولوژیکی نیز نامیده می شوند           

بیماري هایی کـه بیـشترین   . اوقات بیش از یک بیماري ممکن است در یک زمان وجود داشته باشد      

 می تواند درون بذر یا روي سطح پوستۀ بذر         پاتوژن آن ها     ه  اهمیت را دارند بیماري هایی هستند ک      

براي کنتـرل بیمـاري     . اصول بهداشت و پیش گیري همیشه اولین قدم می باشد         . وجود داشته باشد  

هاي بذرزاد، رعایت تناوب گیاهی، تمیز کردن و کمپوست همۀ بقایاي گیاهی، حفظ عناصـر غـذایی     

گیاهـان بـذري بایـد در اول فـصل     . مع آوري بذر مهم است  کافی و انتخاب و شستن میوه قبل از ج        

با کشت در اول فصل، محصول بذري ممکن است قبل از شروع شرایط مرطوب گرم که . کشت شوند

گیاهانی که بیماري را نشان مـی دهنـد بایـد هرچـه            . مناسب بیماري هاي قارچی است، تولید شود      

باید فقط بذر گیاهان سـالم      . مخلوط کشی شوند  سریعتر به منظور به حداقل رساندن شیوع بیماري         

میوه هایی که عالیم واضح بی رنگ شدن، رشد قارچ، الگوي موزائیک یـا وضـعیت                . جمع آوري شود  

مگر این که خطر ازدست دادن رقم       ( غیر عادي دیگر را نشان می دهند نباید براي بذر استفاده شود           

  . )2009اسرینیواس،()وجود داشته باشد

  

  :اي مهم گوجه فرنگیبیماري ه

tomato mosaic virus  ):توتون(ویروس موزائیک گوجه فرنگی

موزائیک اغلب در گوجه فرنگی هاي گلخانه اي و گاهی اوقات هم در گوجه فرنگی هاي کشت شده                  

شایع ترین عالمت موزائیک خالدار شدن برگ ها اسـت کـه لکـه هـاي        . در مزرعه مشاهده می شود    

  .  وشن نشان می دهندنامنظم زرد یا سبز ر

ویروس موزائیک گوجه فرنگی هم در بسیاري از استان هاي کشور انتشار دارد که بذر و بقایاي آلودة 

بسته به استرین . بوته هاي آلوده به بیماري، کوتاه می شوند. گیاهان مهم ترین منبع آلودگی هستند

میوة آلوده ممکـن اسـت      . وندویروس ، برگ ها کج و بدشکل،کوچک، لکه دار و گاهی خشک می ش             

گاهی روي میوه هاي آلـوده،     . هیچ عالیمی نشان ندهد یا در داخل تاحدي قهوه اي یا بی رنگ شود             

محل اتـصال دم    . لکه هاي زرد یا سبز به صورت موزاییک در متن  قرمز پوست میوه ایجاد می شود                

روي میوه تـاول هـاي   .  آید به میوه و همچنین قسمت داخل میوه به رنگ قهوه اي نکروتیک در می             

  .نکروتیک ظاهر می شود

 ویروس موزائیک گوجه فرنگی به درون جنین بذر راه نمی باید ولی روي پوستۀ بذر باقی می ماند و 

% 3بذر برداشت شده از گیاهان آلوده ممکن است تا        .  ازبین بردن یا غیرفعال کردن آن مشکل است       

ز طریق انبار داري بذر خشک در دماي اتاق براي چند ماه تا ویروس ا . گیاهچه هاي آلوده تولید کند    

  .یک سال می تواند ضعیف یا غیرفعال شود
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 مبارزه ازطریق کاشت بذر سالم، جمع آوري و انهدام بقایاي آلودة گیاهان بیمـار، دفـع علـف هـاي                    

ن کاشت گیاه   هرز، عدم کاشت بذر تازه تهیه شده از میوه، برقراري تناوب زراعی حداقل دوساله بدو              

حساس در این مدت وشستشوي مرتب دست و ادوات کشاورزي کارگران قبل و حین انجام کـار یـا                   

، ) غیرفعال مـی کنـد  شیر ویروس را(فروبردن دست درون شیر هربار که با گیاه دیگري سروکاردارید   

  .امکان پذیر استضدعفونی بذر 

ه  براي این منظـور مـی تـوان از           ضدعفونی بذر سبب کاهش آلودگی سطحی به ویروس می شود ک          

 دقیقه و سپس از محلول هیپوکلریت 15 به مدت TSOP)(محلول یک درصد تري سدیم ارتوفسفات    

  . دقیقه استفاده کرد30 درصد به مدت 5/0) وایتکس(سدیم 

 بار شستشوي با آب که هریـک  3 دقیقه و سپس 10براي % 10ضدعفونی بذر با تري سدیم فسفات   

  .)2009اسرینیواس، ،1384 و الهی نیا،1376اعتباریان، ( کشد نیز روش دیگر است دقیقه طول می5

  
  

  
  

cucumber mosoic virus:ویروس موزاییک خیار در گوجه فرنگی

بوته هاي گوجه فرنگی مبتال به این ویروس  . این بیماري بیشتر در منطقۀ ورامین گزارش شده است        

ا کوچک و بدشکل، باریک می شوند طوري که انتهاي برگ ها به صورت نـخ در                 کوتاه مانده، برگ ه   

. گیاهان بیمار گل و میوة کمتري تولید مـی کننـد  . می آید که اصطالحاً به آن بندکفشی می گویند  

  .این ویروس توسط شته هاي ناقل و همچنین گیاه سس منتقل می شود

  . رزه با علف هاي هرز و انتخاب ارقام مقاوم می باشدمبارزه از طریق انتخاب بذر عاري از ویروس، مبا
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  : tomato ring spot virusویروس لکه حلقه اي گوجه فرنگی 

 میلی متر در برگ ظاهر شده، نوارهاي 5 تا 2ه اغلب بدشکل شده و لکه هایی به قطر برگ هاي آلود

به عالوه ساقه هـا و شـاخه   . مشخص به رنگ زرد روشن درطول رگبرگ هاي اصلی توسعه می یابند  

برگ هاي جوان هم نواري شـکل و        . ها ممکن است لکه هاي حلقوي قهوه اي نکروزه را نشان دهند           

  .  لکه ها روي میوه به صورت متحدالمرکز هستند.خالدار می شوند

Xiphinemaویروس توسط نماتدهاي americanum     تریپس ها، ملخ و سوسـک هـاي کـک ماننـد، 

منتقل می شود و میزبان هاي گسترده اي  مانند علف هاي هـرز گنـدمک، گـل قاصـد، بارهنـگ ،                       

این . هان زینتی ، سویا و توتون دارد      گیاهان میوه دار مانند سیب، انگور، هلو، گیالس و تمشک ، گیا           

گیاهان می توانند به عنوان مخزن ویروس براي نماتودهاي تغذیـه کننـده از ریـشه هایـشان عمـل                    

  . نمایند

کنترل از طریق ضدعفونی خاك قبل از کشت، کنترل علف هاي هرز میزبان،کنترل حشرات کـشت                

  .)1985واترسون،(ی شودارقام متحمل، حذف و نابود کردن گیاهان آلوده انجام م
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   :Early blightبیماري لکه موجی

در ایران تقریباً در تمام مناطقی که گوجـه فرنگـی   .   می باشد.Alternaria sppعامل بیماري قارچ 

آلودگی در مرحلۀ گیاهچه می تواند رخ دهد و باعث مرگ گیاهچـه مـی              .کشت می شود شایع است    

در . وته هاي جوان پوسیدگی طوقه نیز ایجاد می شود و دورتادور ساقه را فرا مـی گیـرد   روي ب . شود

بوته هاي مسن و در مزرعه بیماري ابتدا به صورت نقاط کوچکی روي برگ هاي جـوان ظـاهر مـی                     

 میلـی  4این نقاط گرد تا زاویه دار، قهوه اي تیره تا سیاه و اندازة آن ها از ته سنجاق تـا قطـر                   . شود

این لکه ها روي برگ هاي مسن، بزرگ تر         . درحاشیۀ لکه ها رنگ برگ زردرنگ است       . می باشد  متر

و موجی شکل و به صورت دوایر متحدالمرکز زرد و قهوه اي که به حالت متناوب است مشاهده مـی     

خـسارت  . بیماري معموالً از برگ هاي پایین شروع شده و به قسمت باال پیشروي مـی کنـد                 .گردند

اصلی بیماري روي میوه هاي گوجه فرنگی است که  غالباً در محل دم میوه ها  و یا قسمتی که گل                   

  .میوه هاي جوان مبتال می ریزند. از میوه جدا می شود به وجود می آید

بیماري توسط شـبنم هـاي سـنگین و    .  می تواند به بذر نیز راه یابد       بیماري عالوه بر کاهش عملکرد    

همچنین . حفظ جریان هواي خوب در اطراف گیاهان، سودمند است     . بارندگی مکرر افزایش می یابد    

تنـاوب حـداقل دوسـاله و    . مالچ خاك براي جلوگیري از انتشار اسپورها به درون برگ ها مفید است      

بیماري ممکن است بذرزاد باشد ولی تخمیر       . کنترل بیماري مؤثر است   ازبین بردن بقایاي گیاهی در    

، 1سـموم قـارچ کـش کلروتالونیـل       . مناسب بذر برداشت شده به کنتـرل بیمـاري کمـک مـی کنـد              

  . براي مبارزه با بیماري توصیه شده است3و مانب2مانکوزب

د و تناوب حداقل شوتفاده براي کاهش یا جلوگیري از مشکالت بیماري، از ارقام مقاوم تا متحمل اس    

   .)1376اعتباریان، (شود رعایت ساله 3

                                               
Chlorothalonil 1-
Mancozeb 2-  

3- Maneb
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  :Verticillium wiltپژمردگی ورتیسیلیومی 

عالیم آن به صورت پژمردگی برگ هاي مسن ترکه از حاشیۀ برگچه ها شروع  می شود و به شـکل                     

V       برگ هاي مسن تر زرد شده و خـشک مـی شـوند            . رش می یابد   زرد رنگ و سپس قهوه اي گست .
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 -وقتی ته ساقۀ اصلی برش می. گیاهان بیمار کوتاه شده و کوددهی یا آبیاري تأثیري در آن ها ندارد

اي کم رنگ با  لکه هاي پراکنده به رنگ قهوه اي تیره قابل مشاهده است که درون                    رنگ قهوه  ،یابد

 میزبـان هـاي     ،قـارچ . نتشار بیماري در دماهاي پایین بیشتر مـی شـود         ا. سیستم آوندي امتداد دارد   

قـارچ   . قارچ ازطریق ریشه وارد گیاه مـی شـود        . زیادي دارد و می تواند در بقایاي گیاهی باقی بماند         

  .می تواند در بذر گلرنگ و علف هرز تاج خروس منتقل شود

 مناطق گرم خـشک ، ضـدعفونی خـاك بـا            مبارزه ازطریق ارقام مقاوم، استریلیزه کردن با آفتاب در        

  .)1376اعتباریان، ( انجام می شود1کلروپیکرین-متیل بروماید

  
  

  
  

  
  

                                               
metylbromide-chloropicrin 1-
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بیماري است که توسط قارچ خاك زي فوزاریوم ایجاد می   ردگی آوندي یا فوزاریومی گوجه فرنگیپژم

اولین نشانۀ بیمـاري    . بیماري در مناطق گرم و در خاك هاي اسیدي و شنی بیشتر رایج است             . شود

در برگ هاي مسن دمبرگ ها به      . به صورت بی رنگ شدن رگبرگ برگ هاي جوان نمایان می شود           

در گیاهان مسن تر در منطقۀ طوقه گال هایی به وجود می آید که گاهی . یین خم می شوندطرف پا

  . از روي آن ها ریشه هاي نابجا بیرون می آید

بسیاري از برگ ها می ریزند، حاشیۀ برگ هاي باقی مانده نکروزه و قهوه اي رنگ شده و به تـدریج                     

میـوه هـاي سـبز      . لف آلوده و مبتال مـی شـوند       میوه ها در مراحل مخت    . گیاه پژمرده شده، می میرد    

کوچک به تدریج به رنگ قهوه اي و سیاه در می آیند و سپس نرم و چروکیده شـده ، در روي بوتـه          

اگر میوه ها رشد بیشتري کرده باشند، قهوه اي و گـاهی سـیاه و سـرانجام پوسـیده           . باقی می مانند  

  . دشده، به آسانی از گیاه جدا شده و پایین می افتن

چندین روش مبارزه با بیماري وجود دارد، یکی از روش ها تهیۀ بذر سالم از گیاهان عاري از بیماري 

مواد شیمیایی مختلف براي ضـدعفونی خـاك        . است، یا این که بذرها باید با آب داغ ضدعفونی شود          

 . 3کاربندازیم  و    2 ، بنومیل  1این مواد عبارتند از کلروپیکرین    . جهت کاهش بیماري توصیه شده است     

اضافه کـردن آهـک بـه       .  بهترین اثر را در کنترل بیماري داشته است        10ppmسم بنومیل با غلظت     

خاك  هاي اسیدي، کاشت بذور و نشاء سالم، جلوگیري از انتشار خـاك آلـوده بـه منـاطق دیگـر و               

اوب جایی که پژمردگی خشک گوجه فرنگـی وجـود دارد تنـ           .  رعایت تناوب زراعی توصیه می شود     

 ساله توصیه می شود و انواع بادمجان، فلفل یا سیب زمینی را در خاك آلوده به فوزاریـوم                   6حداقل  

 سـاله را نـداده یـا        6، درصورتی که فضا و مکان اجازة تنـاوب          )در طی دورة تناوب نباید کشت شود      

  .)1376اعتباریان،(سابقۀ فوزاریوم در خاك وجود دارد، ارقام مقاوم باید کشت گردد

  
  

                                               
1- Chloropicrin  

Benomyl 2-  
3- Carbendazim   
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  خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی

می باشد که در منطقۀ ورامـین مـشاهده شـده و     Pseudomonas syringae pv.tomatoعامل آن  

لکه هاي نکروزة قهوه اي تا سیاه با کلروز گسترده یا محدود روي برگ ها ایجاد . بیماري بذرزاد است

. نک را فرا گرفته حتی موجب مرگ و ریزش آن مـی شـود             می شود و در نهایت سطح وسیعی از په        

بیماري به سایر اندام ها سرایت کرده و موجب لکه هاي بیضی شکل کشیده روي دمبرگ، دمگـل و            

عالیم روي میوه ابتدا با خال هاي ریز، سیاه و سطحی شروع شده و در مراحل قبل از . ساقه می شود

قطر لکه ها بـسته     .  سبز و بدون حاشیۀ مشخص می باشد       رنگ گرفتن میوه، بافت اطراف لکه ها نیز       

  . به سن آلودگی متفاوت است و اغلب کمتر از یک میلی متر است

کنترل بیماري ازطریق تناوب زراعی حداقل سه ساله، مبارزه با علف هاي هرزبه منظور جلوگیري از                

ی بذر با آب گرم، مبارزه بـا        افزایش جمعیت پاتوژن، استفاده از گیاهچه ها و نشاهاي سالم، ضدعفون          

حشرات و کنه ها، کشت ارقام مقاوم یا متحمل، استفاده از ترکیبات فنلی، سـم پاشـی بـا ترکیبـات          

اززمان شروع گلدهی به فاصلۀ یـک یـا دو هفتـه            ) سولفات استرپتومایسین (مسی و آنتی بیوتیک ها    

  .)1376اعتباریان، (انجام می شود

  

  
  



١٧

  
  

  
  

  :شانکر باکتریایی

اولین عالیم بیماري پژمردگی بـرگ  . می باشد Clavibacter michiganensisعامل بیماري باکتري 

عالیم روي شاخ   . برگچه ها فقط در یک طرف برگ دچار پژمردگی می شود          . ستهاي پایینی گیاه ا   

و برگ به صورت پیچ خوردگی برگ ها به سمت باال نمایان است که برگ ها قهوه اي می شوند ولی 

 زرد و   ،درون ساقه ها به قهوه اي روشن یا زرد تغییر رنگ می یابـد و اغلـب مغـز سـاقه                    . نمی افتند 

مردگی ممکن است با خطوط روشنی که از دمبرگ به سمت پایین ساقه امتداد              پژ. توخالی می شود  

 ۀبا فشردن ساق. این خطوط بعداً براي تشکیل شانکرها تیره شده وترك می خورند.  همراه باشد،دارد

  . آلوده، مادة چسبناك زردي از ساقه ها خارج می شود

بقایاي گیاه آلوده در . ریشه ایجاد می شودآلودگی اولیه معموالً توسط زخم وجراحت اپیدرم برگ یا    

. باکتري در سطح یا درون بذر هم مـی توانـد منتقـل شـود              . خاك می تواند یک منبع آلودگی باشد      

باکتري در ابتدا توسط صدمۀ ریشه، جراحات طی نشاکاري، هرس کردن خصوصاً توسـط چاقوهـاي          

. آلوده منتشر می شود

 - تناوب حداقل سه ساله توصیه مـی       ،ا سه سال باقی می ماند     چون عامل بیماري در اکثر خاك ها ت       

بـذر مرطـوب تـازه    .  عامل بیماري ممکن است توسط تیمار اسید استیک ازبین برود         ،همچنین. شود

پـس از   . اسید استیک خـالص غوطـه ور مـی شـود          /. % 8 ساعت در محلول     24استخراج شده براي    

  .اده و هرچه سریعتر خشک کنیدضدعفونی با اسید استیک بذر را با آب شستشو د
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  :پژمردگی باکتریایی

که به سیب زمینی ، بادمجان وفلفل نیز حمله مـی   بوده Ralstonia solanacearum عامل بیماري،

عالیم به صورت پژمردگی در تمام مراحل رشد بوته ها و به ویژه در بوته هاي جوان ظاهر مـی            . کند

به خود گرفته و ریشه هاي نابجـا در طـول   قبل از بروز عالیم پژمردگی برگ ها شکل ویژه اي   . شود

با پیشرفت بیماري ساقه قهوه اي تیره می شود و زخم هـاي آبـدار ممکـن                 . ساقه به وجود می آیند    

  .است روي ساقه نمایان شود

انتقال نشاهاي آلوده ولی ظـاهراً سـالم بـه مزرعـه،      . خاك هاي آلوده منبع آلودگی به شمار می رود        

. آلودگی گیاه عمـدتاً توسـط زخـم صـورت مـی گیـرد      .ار باکتري می شودشخم و آبیاري سبب انتش  

.  نماتدها وسایل کشاورزي به نفوذ باکتري به داخل ریشه کمک می کندتوسطصدمۀ وارده به ریشه   

  . رطوبت نسبتاً زیاد خاك براي فعالیت این باکتري مناسب است

له و کنتـرل علـف هـاي هـرز خـانوادة       سـا 5 تا 4مبارزه از طریق کشت ارقام مقاوم و رعایت تناوب      

 به صـورت ضـدعفونی خـاك قبـل ازکـشت        1همچنین ترکیب فرارتیمول  . سوالناسه توصیه می شود   

  .سبب کاهش بیماري می شود

                                               
1- thymol
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خـسارت  . در اکثر مزارع ایران مشاهده شـده اسـت  ) پوسیدگی خشک (پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی 

کمبود کلسیم یکی از عوامل اصـلی  . درصد محصول گزارش شده است     50د تا   بیماري در بعضی موار   

درابتدا لکه هاي کوچک آب سوخته در میوه هاي سبز درمحل نـوك میـوه و درسـت             . بیماري است 

این ناحیه شدیداً گسترش یافته و به اندازة یک چهارم تـا یـک دوم               .  ظاهر می شود   ،مقابل محل دم  

خـشک و    ، سـیاه شـده      ۀناحیـ . مزمان بارسیدن میوه تیره می شـوند      لکه ها ه  . سطح میوه می رسد   

.  رنگ آن تغییر می کند و از زرد روشن تا سبز مایل به سیاه مـی شـود      ،حالت چرمی به خود گرفته    

بیماري ازطریق عدم اسـتفاده از نیتـرات   . هاي آلوده معموالً زودتر از میوه هاي سالم می رسند  میوه

تأمین میـزان کـافی کلـسیم خـاك و رطوبـت یکنواخـت  قابـل پیـشگیري                   آمونیوم به مقدار زیاد،     

  .  )1985واترسون، ،1384 و الهی نیا،1376اعتباریان، (است
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  : آفات 

، )هلیـوتیس (آفات مهم گوجه فرنگی می توان شته ها، تریپس، کرم طوقـه بـر، کـرم غـوزة پنبـه                    زا

بـراي مبـارزه بـا شـته هـا در اوایـل فـصل از سـموم                  . نـام بـرد   ) کرم برگخوار چغندرقند  ( کارادرینا

  . در هزار یا شته کش هاي اختصاصی  استفاده می شود1سیستمیک مانند متاسیستوکس به میزان 

بـراي مبـارزه از   . یپس ها ناقل برخی بیماري هاي ویروسی مثل پژمردگی گوجه فرنگی می باشند تر

  .سموم حشره کش بخصوص انواع فسفره و متاسیستوکس استفاده می شود

مبارزه با کرم طوقه بر از طریق شخم عمیق پس از برداشت براي از بین بردن الروهـا، ازبـین بـردن             

  . تیواتور زدن و همچنین طعمۀ مسموم انجام می شودعلف هاي هرز در بهار و کول

براي مبارزه با هلیوتیس هم شخم عمیق  پس از جمع آوري محصول و سـپس یـخ آب زمـستانه و                      

کارادرینا هم انواع سـموم فـسفره   براي  .سموم دورسبان، اکامت، زولون و دیازینون استفاده می شود     

  ).1378قشم،(مانند هلیوتیس استفاده می شود

  

  :گلخانهتولید بذر در

گـل  : گوجه فرنگی هاي کشت شده در گلخانه براي تولید میوة خوب نیازمند گرده افشانی هـستند         

در .  آرامی ضربه بزنیـد    ها را با مسواك برقی حرکت دهید یا با یک مداد چندین بار به دستۀ گل به                

 اي گلخانـه در روز نبایـد از   دمـ . ، فن ها براي تکان دادن گل ها می توانند به کار رونـد           طی زمستان 

 ،کـاهش یابـد   درجۀ سانتی گراد 21 بیشتر شود و در شب دما باید به کمتر از درجۀ سانتی گراد  32

 مـی   درجۀ سانتی گراد   15-20دماي مطلوب شبانه    . باشد درجۀ سانتی گراد   13 ولی نباید کمتر از   

 دیدگی بافت که بـا چـشم بـه          برخی ارقام گوجه فرنگی آسیب     درجۀ سانتی گراد   5 در دماي . باشد

آفات گوجه فرنگی گلخانه اي با صابون حشره کش . سادگی قابل رؤیت نمی باشد را نشان می دهند   

مگس هاي سفید، شته هاي بالدار و مینوز برگ جذب          . تا یک روز قبل از برداشت قابل کنترل است        

  .)2009اسرینیواس،(تله هاي زرد چسبناك شده و به دام می افتند

  

  :انتخاب گیاهانلوط کشی و مخ

. بدهـد   شرکت بذرباید اطالعاتی در مورد نوع رقـم    ،دشو بذر یک رقم جدید کشت می        درصورتی که 

. انتخاب گیاهان بذري در مرحلۀ گیاهچه شروع می شود وتا قبل از گـل دهـی گیاهـان ادامـه دارد                    

، ان گـرده افـشانی کننـد   هرگونه گیاهان ضعیف یا خارج تیپ قبل از این کـه بتواننـد بـا سـایرگیاه        

 و از هر گونه افزایش یا کاهش حـساسیت بـه    شودبه شاخ و برگ گیاهان توجه    . دشو حذف   بایستی

وقتی بوته ها شروع به میوه دهـی کردنـد،          . ی داشت آگاهبایدبیماري ها، حشرات یا شرایط محیطی       

کلـی  سیماي   به    باید رد، تمرکز بر هر میوة منف      دقت و  به جاي . دنبررسی شو  رقم   اصالت از نظر    باید

شکل، اندازة شاخص میوه و خصوصیات درونی میـوه را   آیا هر بوته رنگ،این که . شودهر بوته توجه   

،  را دارا نبودنـد  رقـم  کلـی خـصوصیات  اگر تعداد عمده اي از میوه هاي روي هر بوته،       .دارا می باشد  
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چیده می شود براي مخلـوط کـشی    در غیر این صورت زمانی که میوه ، باید بیرون کشیده شود    بوته

  .)2009اسرینیواس،(است گیاهان بسیار دیر 

  

  :انتخاب میوه روي بوته ها 

در انتخاب میوه براي بذر، میوه هایی که مطابق با خصوصیات رقـم  شـامل رنـگ، شـکل، انـدازه و                        

ل یـا  به عبارت دیگر میوه هاي خارج تیپ، بدشـک  .دشو انتخاب  ،خصوصیات داخلی میوه  می باشند     

میوه هایی که ضـربه دیـده یـا داراي تـرك هـاي کـوچکی هـستند بـراي                    . دشوانتخاب  نباید  بیمار  

بذرگیري قابل استفاده می باشند ولی بوته هایی که تعداد زیادي میوة ترك خورده دارند باید قبل از 

ند یا  میوة بوته هایی که به طور آشکار تحت تنش هستشودسعی . برداشت میوه مخلوط کشی شوند

در طی فراوري بذر توجـه داشـته باشـید کـه میـوه اي کـه                 . دشو برداشت ن  ،دچار کمبود می باشند   

میوه هایی که به صورت طبیعـی        در ارقام هیبرید   .کیفیت داخلی نامطلوب دارد، وجود نداشته باشد      

برگ هاي  میوه ها در ارقام هیبرید ازطریق کاس       .باید حذف شوند  ) غیر هیبرید (گرده افشانی شده اند   

  .)2001 ، اپنا و همکاران،2009اسرینیواس،(به راحتی قابل تشخیص هستند هااز غیر هیبریدبریده 

  

  :برداشت 

گوجه فرنگی باید در مرحلۀ کامالً رسیده برداشت شود ولی میوه ها نباید روي ساقه به مدت طوالنی 

 ، گوجه فرنگـی   سیار گرم شرایط آب و هواي ب     در   .دچار پوسیدگی شوند  رها شوند چون ممکن است      

 بتوانند به رسیدن خارج  میوه ها براي این که،دشوبرداشت رسیدگی کامل  روز قبل از     2 حدود   باید

 میوه را برداشت کرده     می توان  ،اگر فصل رشد توسط یخبندان کوتاه شد      . ساقه در سایه ادامه دهند    

به کاسبرگ هـاي  باید م هیبرید حتماً قبل از برداشت ارقا. دجازة رسیدن درخارج بوته را به آن دا و ا 

در مناطقی که دماي روزانه بسیار باال می رود وقتی میوه ها برداشت              .دشوبریده شده در میوه دقت      

- چون اثر مستقیم نورآفتاب بر میوه ها براي ساعات طوالنی می ،شدند باید در سایه نگهداري شوند

 هنگامی کـه    گرم در مناطق .  که به بذر آسیب برساند     تواند دماي داخلی میوه ها را تاحدي باال ببرد        

  قرار گرفتن در سایه هنگام آفتاب شدید بعـدازظهر ،تولید بذرکشت می شوده منظور   گوجه فرنگی ب  

  .  تواند سودمند باشدمی

 در ظروف غیرفلزي مثـل کیـسه هـاي پالسـتیکی، سـطل هـاي                 بهتر است  میوه ها پس از برداشت    

ظروف فلزي ممکن اسـت بـا اسـیدهاي موجـود درعـصارة گوجـه         . داه شو دپالستیکی یا جعبه قرار     

ــر قابلیــت حیــات بــذر اثــر بگــذارد فرنگــی  ، اپنــا و 2009اســرینیواس،(ایجــاد واکــنش نمــوده و ب

  .)2001همکاران،

  

  : عملکرد بذر

 150-200به طور میانگین براي تولید یک کیلوگرم بـذر گوجـه فرنگـی بـسته بـه ارقـام مختلـف،                   

 200 تـا    110متوسط راندمان بذري گوجه فرنگـی متفـاوت بـوده واز             .وه موردنیاز است  کیلوگرم می 
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گوجـه فرنگـی    ) هکتـار  4/0(یک جریـب     .)1386نم پال سینگ و همکاران،    (کیلوگرم در هکتار است   

 کیلوگرم بذر می دهد که بـستگی بـه رقـم، تـراکم              72 تا   16کشت شده براي بذر به طور میانگین        

( یــره شــده بــراي بــذر، قــدرت بــاروري و شــرایط رشــد عملکــرد داردکــشت، مقــدار محــصول ذخ

  . )2009اسرینیواس،

  

  :عوامل مؤثر بر عملکرد 

مالچ بسیار زیاد روي خاك در بهار ممکن است رشد را از طریق جلوگیري از افزایش دماي خاك به                   

اسـتفاده از   ایل بهمـن    در اواخر دي تا او    . اندازة کافی براي تقویت رشد فعال ریشه به تأخیر بیاندازد         

سطوح بـاالي فـسفر     . کمک می کند  به حفظ رطوبت و افزایش عملکرد        در اطراف گیاهان     زیادمالچ  

براي تولید عملکرد خوب، ضروري می باشد ولی اضافه کردن نیتروژن بسیار زیاد پـس از نـشاکاري                  

از . را افزایش می دهدهرس کردن و قیم زدن، میوه دهی زودهنگام . گل دهی را به تأخیر می اندازد   

ــرس در حــداقل ممکــن صــورت      ــا ه ــاب شــود ی ــد اجتن ــام رشــد محــدود بای ــردن ارق هــرس ک

  .)2009اسرینیواس،(گیرد

  

  :وري بذرآفر

کلیۀ وسایل و تجهیزات مورد استفاده باید قبل از استفاده  براي جلوگیري       بایستی  وري  آدرمرحلۀ فر 

رد استفاده باید براي هر تودة بذربـه طـور مـشخص    ازآلودگی کامالً تمیز شوند و مخازن و ظروف مو     

  .برچسب زده شود

  :وري بذر گوجه فرنگی  شامل سه فرایند می باشدافر

 خشک کردن-3 شستشوي بذرها و -2استخراج بذر از میوه -1

  

  : روش هاي استخراج بذر

اسیدي که   استخراج   -2 عصاره گیري و استخراج بذر         -1: عمدتاً سه روش استخراج بذر وجود دارد      

 بذر با بهترین کیفیت توسط .  استخراج توسط تخمیر که روش ترجیحی است       -3.  توصیه نمی شود  

 چون یک فرایند طبیعی است که  ،تخمیر، روش ارجح می باشد    . استخراج تخمیري به دست می آید     

. را نابود کندبراي بذرکمترین زیان را داشته و می تواند شانکر باکتریایی و سایر بیماري هاي بذر زاد 

 خرد کردن میوه به بافت گوشتی، بذرها و عصاره و سپس ریخـتن مخلـوط   شاملکلی فرایند به طور 

پـس از تکمیـل     .  شـود   روزه تخمیر مـی    3 معموالً   ةدرون یک ظرف بزرگتر که در آن براي یک دور         

 درجـۀ  24-27تخمیـر در دمـاي     .  بذر از طریق شستن، جدا شده سپس خـشک مـی شـود             ،تخمیر

هرچند انجام آن مشکل نیست ولی می تواند به صـورت نادرسـت   .  روز وقت می گیرد   2تی گراد   سان

انجام شود که در این صورت مخمر بوي بدي تولید می کند و باعث رشد زیاد کپک سفید می شود                    

  .)2009اسرینیواس،(که می تواند بذر را آلوده کند و به آن آسیب برساند
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  :اضافه کردن آب به خمیر

ورتی که شانکر باکتریایی یک مشکل باشد، بهتر است آب به خمیر اضافه شود چون رقیق شدن درص

اگرمشکل شانکر وجود نداشته باشد افزودن مقدار کمی . خمیر تأثیر کنترل شانکر را کاهش می دهد

با اضافه کـردن آب، بـه   . حجم خمیر آب اضافه شود% 10که معموالً نباید بیش از ، آب ضرري ندارد  

 تراکم خمیر کمتر مـی شـود و        ،م زدن خمیر آسان ترمی شود، اجزاء حرکت بیشتري داشته چون          ه

  .حباب هاي باالرونده مسیر آسان تري به سمت باالي مایع خواهند داشت

  

  :یند تخمیرآفر

 ،دیل شدند، مرحلۀ بعـدي بپس از این که بذور به مخلوطی شامل بافت گوشتی میوه، عصاره و بذر ت       

ترکیـب  . این کار به طور طبیعی بدون هرگونه مداخله اي اتفاق مـی افتـد         . میر است تخمیر شدن خ  

 12تخمیـر معمـوالً درعـرض       . کردن مخمر طبیعی و قندها در خمیر براي شروع فرایند کافی است           

هنگامی کـه تولیـد گـاز     .ساعت با مشاهدة باال رفتن حباب هاي کوچک گاز ازخمیر شروع می شود     

ادة چسبناك اطراف بذر تحلیل رفته، بذر در ته ظرف قرار می گیـرد و تخمیـر         کند یا متوقف شد، م    

 بار در روز بـه      3 بار و ترجیحاً     2مرحلۀ بسیار مهم این است که خمیر باید حداقل          . تکمیل می شود  

. این کار به جدا شدن بذر از بافت گوشتی میوه و پوستۀ چسبناك آن کمک می کنـد               . هم زده شود  

این کـف   .  به هم زدن از گسترش کف سفید در باالي خمیر جلوگیري می کند             مل ع از همه مهمتر،  

سفید غالباً با یک بوي بد همراه است که نشان دهندة رشد زیاد یک قارچ است کـه مـی توانـد بـه                        

 الزم است خمیر را به صورت مکرر به هـم         این شرایط،   در. بذرها صدمه بزند یا بذرها را بی رنگ کند        

  .)2009اس،اسرینیو(زده شود

  

  : دماي تخمیر

 درجـۀ سـانتی     27 تـا    24 در محدودة بین      دما اگر. سرعت فرایند تخمیر بستگی زیادي به دما دارد       

براي کنترل شانکر باکتریایی، تخمیر     .  ساعت تکمیل شود   72 تا   48گراد باشد تخمیر باید در عرض       

 این تخمیر طوالنی. می باشدºc 18 این امر نیازمند دماي حدود.  ساعت پایان یابد96  به مدتباید

 بـذر گوجـه   بهتر استبنابراین .  می تواند باعث صدمه به بذر ازقبیل جوانه زنی بذر نارس شود            مدت

ممکن است رسیدن به این     . تخمیر شود درجۀ سانتی گراد     21 فرنگی تا حد امکان در دماي نزدیک      

 محیط داراي تهویه یا زیرزمین خنـک   مگر این که تخمیر در،امر عمالً در طی تابستان مشکل باشد      

 چـون دمـاي تخمیـر     ،شته شـود   نگه دا  درجۀ سانتی گراد   21 کمتر از   باید دماي تخمیر . انجام شود 

اگـر  .  سـاعت گـردد    48ظرف   جوانه زنی    کاهش% 50 می تواند سبب     درجۀ سانتی گراد   21 بیش از 

وقتـی تخمیـر    . نجام می شـود   تخمیر در محیط بیرون انجام می شود باید مطمئن شد که در سایه ا             

بذور خـوب تـه   . تکمیل می شود، خمیر حالت کف مانند خود را موقع به هم زدن از دست می دهد               

  . )2009اسرینیواس،(نشین می شوند و قسمت بیشتر بافت گوشتی میوه در باال شناور می ماند
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  :شستشو 

 یا مجـراي آب  هدریک شویند بذر ،وري می شودآوقتی بذر گوجه فرنگی در مقیاس تجاري وسیع فر   

در مقیاس کوچک تولید بذر وقتی بذر در ظروفی مثل سطل تخمیر می شود، اولین . شسته می شود

 بافـت   خـارج کـردن   قدم در شستن، به هم زدن خمیر تخمیر شده، تـه نـشین شـدن آن و سـپس                    

. ابـر شـود  سپس آب به درون خمیر ریخته می شود تاکه حجـم دوبر      . گوشتی شناور درباال می باشد    

خـشی  اگرآب کافی اضافه نشود ممکن است وزن مخصوص خمیر به قدري باال باشدکه اجازه ندهد ب           

همچنین مایع را   . افزودن آب وزن مخصوص خمیر را کاهش می دهد        . از بذور خوب، ته نشین شوند     

می شود  پس از اضافه کردن آب، اجازه داده        . روشن می سازد بنابراین بذر را راحت تر می توان دید          

پس از این که مخلوط ته نشین شد،        . بذور خوب به ته ظرف می روند      . مخلوط مجدداً ته نشین شود    

بـذرهاي سـبک کـم    . ظرف کج می شود و بافت گوشتی میوه و بقایاي دیگر بیرون ریخته می شوند      

 زالل  شو تا زمانی کـه آب     تفرایند شس . تراکم با کیفیت ضعیف می توانند با مایع بیرون ریخته شوند          

وقتـی آب زالل شـد محتویـات آن بـه            . شستشو انجام می شـود     6 تا   3معموالً  . شود تکرار می شود   

آب اضافی با فشار دادن بذرها با یک قاشق بزرگ هنگـامی            . درون یک ظرف بزرگ  ریخته می شود       

سپس به صافی به صورت برعکس روي یک حولۀ . که بذرها درون یک صافی هستند خارج می شود      

بذرها به صورت یـک تـوده بیـرون ریختـه مـی شـوند و       .  یا پارچه ضربۀ سبک زده می شود کاغذي

 سـانتی متـر   4/10تا زمانی که ضخامت بـیش از        . سپس با یک قاشق بزرگ منتشر و صاف می شود         

معموالً روي یک غربال پهن می شود تا هوا بتواند از کف و همینطـور بـاال بـه                    یا پارچه    حوله. نشود

.)2009اسرینیواس،(د برستودة بذر

   

   : بذرخشک کردن

فن . وقتی بذر شسته شد و براي خشک کردن آماده شد باید هرچه سریع تر بدون گرما خشک شود       

 می تواند جوانه بزند یا ممکن است کپـک          ،اگر بذر به سرعت خشک نشود     . براي این کار مفید است    

خشک کردن بایـد در  . تاً خشک باشد ساعت وقتی لمس می شود نسب36 تا 24بذر باید ظرف    . بزند

برسد، می توانـد  درجۀ سانتی گراد     35وقتی دما به    .  یا کمتر انجام شود    درجۀ سانتی گراد  32دماي  

باشد، بذر نبایـد    درجۀ سانتی گراد    27 به همین دلیل وقتی دما بسیار باالتر از       . به بذر آسیب برساند   

 رطوبت  . بهتر خشک می شود    ،دش هوا توسط فن   بذر در اتاق تهویه دار با گر      . در آفتاب خشک شود   

  .)2001، اپنا و همکاران،209اسرینیواس،(  استدرصد 6-8مناسب بذر گوجه فرنگی 

  

  : ضدعفونی بذر

تخمیر مناسب بذر استخراج شده، . دراکثر موارد براي کنترل بیماري ضدعفونی بذر توصیه نمی شود

انبـار کـردن خـشک طـوالنی مـدت          .  خواهد بـرد   شانکر و برخی بیماري هاي قارچی دیگر را ازبین        

 میوة گیاهـان آلـوده بـه بیمـاري         بود اگر الزم . ضعیف خواهد کرد   ویروس موزائیک گوجه فرنگی  را     

 و نگـران سـرایت بیمـاري         شود هایی مثل پژمردگی خشک گوجه فرنگی، بالیت ها و غیره برداشت          
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مادة بی رنـگ کننـدة تجـاري را         % 10لول  مح. دتیمار عمومی بذر ذیل را به کار بر       هستید می توان    

حلول بی رنگ کننده م. دگرد دقیقه با هم زدن مکرر کامالً غوطه ور10تهیه کرده و بذر خشک براي 

 هرچـه  بایـد بـذر  .  می یابد دقیقه ادامه5 بار شستشو هریک به مدت  3با  کار   و    می شود  دور ریخته 

  . چکی بر جوانه زنی داشته باشداین تیمار ممکن است اثر مضرکو. دگردسریع تر خشک 

هربذري که با یک مادة شیمیایی هرچند به مقدارکم ، ضدعفونی شده باشد باید براي آن اثـر        : توجه

درواقع قانون بذر این است که اگر بذور با هر ماده اي ضدعفونی شد باید برچسب . برچسب زده شود

  . )2009اسرینیواس،(زده شود

  

  انبارداري بذر

  : ي طوالنی مدتانباردار-

 تـرمیم   هفتـه 4بذر تازه برداشت شده باید قبل از انبارکردن طوالنی مدت حداقل به مـدت سـه تـا       

داراي  حداقل یک هفته قبل از این که بذرها در ظروف دربسته قرار داده شوند، بایـد بـه اتـاق             .شود

ت به یخچال یـا     سپس بذر ممکن اس   .  یا یک محیط با رطوبت نسبی کم منتقل شوند         ۀ مناسب تهوی

د تا ظرف تا حد دماي اتـاق گـرم          دا اجازه   بایدقبل از باز کردن در ظرف،       .  خنک منتقل شود   کانیم

هـیچ  . د تا هواي مرطوب نتواند وارد ظرف شودگرد این کار دریک روز خشک انجام    شود سعی. شود

بـذر   .شده باشـد د مگر این که بذر، اول به طور کامل خشک         شوگاه بذر در ظرف دربسته نگهداري ن      

بهتـرین ظـروف    .  سـال بـا اطمینـان نگهـداري شـود          5 تا   3گوجه فرنگی می تواند حداقل به مدت        

اپنـا و  (نگهداري ظروف غیر قابل نفوذ توسط هوا مانند قوطی فلزي یا پاکت هاي فویـل مـی باشـند          

  . )2009 ، اسرینیواس،2001همکاران،

  : کوتاه مدتانبارداري  -

بذر می توانـد در     .  الزم نیست بذر در ظروف دربسته نگهداري شود        ،ه مدت بذر  براي انبار کردن کوتا   

. پاکت هاي بزرگ، کیسه هاي کاغذي، کیسه هاي پارچه اي یا ظروف دربستۀ دیگر نگهداري شـود                

 مگر این که هواي محیط خنک ،ظروف منفذدار براي نگهداري بذر به مدت طوالنی توصیه نمی شود

یپ دار و اکثر پالستیک ها اجازة عبور بخـارآب را داده و بنـابراین فقـط            کیسه هاي ز  .و خشک باشد  

کم بذر را می توان  درون یخچال نگهداري مقادیر .، مناسب می باشند   براي نگهداري کوتاه مدت بذر    

وبت نسبی کنترل شده نگهداري     مخصوص با دما ورط   یا انبار کرد اما مقادیر زیاد بذر باید دریک اتاق         

 درصد 30 نباید باالي د ورطوبت نسبی محیط همشو درجۀ سانتی گراد بیشتر 20ید از  دما نبا.شود

  ). 2009 ، اسرینیواس،2001اپنا و همکاران،(باشد
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