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 چکیده

فرنگی، عالوه بر کمیت و عملکرد، کیفیت محصول تولیدی از لحاظ شکل ای مانند گوجهدر پرورش محصوالت گلخانه

یکزی از اتزتالالت   ای صزورت گربزه  ی ظاهری و بازارپسند بودن نیزز نقزش مهمزی در موفقیزت تولیزد داردض عار زه      

کزه بزا ایجزاد بدشزکلی و ظزاهر نامناسز، میزوه، از         اسزت ای گلخانزه گوجزه فرنگزی   فیزیولوژیک تسارتزا در تولیزد  

هزایی  شزکا  فرنگزی  گوجزه  یمیوهگلگاه  اغل، درکاهدض در این ناهنجاری بازارپسندی و ارزش اقتصادی محصول می

 دارای این عار ه اغل،های میوه ضدنشومی ای رنگ تبدیلقهوهعمیق های به شکا در برتی موارد گردد که ایجاد می

ای بسزیار بزد   به صورت نامتقارن رشد تواهند کزرد و میزوه  های میوه  حجرهشدید،  حالت درشوند و میای شکل قلوه

استفاده از ارقام مقاوم، کنترل دمای گلخانه جهت اجتنزا  از دمزای بسزیار پزایین،      شودضتولید میتورده پیچ و شکل

عملیات زراعی مناس، مانند آبیاری منظم، هرس صحیح، رعایزت تزراکم مناسز، بوتزه جهزت دریافزت نزور کزافی و         

 هستندض   ی فیزیولوژیکی بسیار مؤثر ی مطلو  در پیشگیری و کنترل این عار همدیریت تغذیه

 

 ایصورت گربهعار ه  بدشکلی میوه،فرنگی، اتتالل فیزیولوژیک، گوجه واژگان کلیدی: 
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 متن مقاله

:بیان مساله  

-ای مهم پس از سی،فرنگی دومین سبزی میوهگوجه

تزرین محصزوالت   و یکی از مهم (4112، 1زمینی )فائو

 (ض4112، 4اسززت )ارتگززا و همکززاران بززاغی در جهززان

 ظزاهر   بزه  ، مصزر    بزرای   فرنگیگوجهی  میوه  کیفیت

  هزای ناهنجزاری   از  بزودن   عاری  و  (اندازه  شکل،  رنگ،) 

 بسزتگی   و مزه  تشک  مواد  بافت،  سفتی ، یولوژیکیفیز

برای ای گلخانهفرنگی گیاه گوجه  ض(1322)هناره،  دارد 

داشتن رشد مطلو  و تولید حداکثر عملکزرد کمزی و   

کیفی نیاز به شرایط تاصی از نظر میزان نزور، دمزای   

روزانه و شبانه، رطوبزت نسزبی هزوا، مزواد غزذایی در      

(ض 1322دسترس و رطوبت تاک دارد )وکیلی بسطام، 

بهینزه  و عدم توانایی کنترل شرایط محیطزی گلخانزه   

هزای  علزت نقزس سیسزتم    به عواملی مانند دمانبودن 

منجر به بروز اتتالالتی  ،سرمایشی و گرمایشی و غیره

گردد که در نهایزت  های مختلف آن میدر گیاه و اندام

موج، افت عملکرد کمزی و کیفزی محصزول تواهزد     

ی فیزیولوژیززک شزدض یکزی از ایزن اتزتالالت، عار زه     

ی صزورت  فرنگزی اسزتض عار زه   ای گوجهصورت گربه

هزای تولیزد   مشکل همیشگی در گلخانزه ای یک گربه

اسززت فرنگززی بززه ویززفه در فصززول سززرد سززال گوجززه

هزا عزدم   (ض وجود این عار ه در میزوه 4112، 3)سیندر

افت کیفیت محصزول   بازارپسندی محصول را به علت

کززاهش ارزش  سززب، و بززه دنبززال داشززته  تولیززدی

-شده و انبارمانی محصول را کاهش مزی اقتصادی آن 

   ضدهد

                                              
1
 FAO, 2019 

2
 Ortega et al., 2009 

3
  Synder, 2019 

 ای  صورت گربه یرضهعالئم عا

فرنگزی یزک عار زه    ای شزدن گوجزه  صورت گربه    

فرنگزی  گوجه یمیوهگلگاه  اغل، در ضفیزیولوژیک است

کزه در برتزی مزوارد بزه     گزردد  ایجاد میهایی شکا 

-ظاهر مزی ای رنگ قهوههای عمیق صورت فرورفتگی

 حالزت  درشزده و  ای شکل های مبتال قلوهمیوه ضدنشو

بزه صزورت نامتقزارن    های میزوه   حجره، عار ه شدید

 پزیچ  و شزکل ی بسزیار بزد   رشد تواهند کرد و میزوه 

این عار ه به طور  ض(1)شکل  شودتولید می ایتورده

هزای  در ارقام دارای میوهو های اولیه معمول در توشه

ی هزای دارای عار زه  دهدض میوهبیشتر رخ می ،درشت

داشزت  یکنواتت تواهند غیرای رسیدگی صورت گربه

ها روی بوته، بزا دور کزردن مزواد    و نگهداری این میوه

باعز  هزدر رفزت     ،های سزالم غذایی از دسترس میوه

هزای بدشزکل   ایزن میزوه  دض گزرد منابع غذایی گیاه می

ها را مصر  توان آنمیاگرچه قابل فروش نیستند، اما 

 نمودض

 ای  ی صورت گربهعوامل مؤثر در بروز عارضه

-فرنگی و ایجاد عار زه ی گوجهوهبدشکلی میعلت     

عزواملی کزه   ای کامالً مشخس نیسزتض  صورت گربهی 

تواننزد  شوند، مییتخری، یا آسی، اجزای گل مباع  

در ادامزه   ض(41174)سزرش،   این عار ه را ایجاد کنند

به برتی از عوامل درگیر در بزروز ایزن عار زه اشزاره     

 شده استض

                                              
4
 Suresh, 2017 
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-ای در گوجه فرنگی گلخانهی صورت گربهعار ه ،وکیلی بسطام 

 ای و کنترل آن

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی فیزیولوژیک صورت های مختلف عار هشدت -1شکل

 ایفرنگی گلخانهای گوجهگربه

و گزرده افشزانی    گلدهیدمای پایین در زمان  دما.    

حالزت  ایجزاد  بدشزکلی میزوه و    ممکن اسزت موجز،  

-های گوجهگل ض(4112شود )سیندر، ی اگربهصورت 

ی درجززه 11 -14تززر از فرنگززی در دماهززای پززایین 

مناسبی نخواهنزد  انی و لقاح افشنمو و گرده سلسیوس

گلخانه پس از انتقزال  ی داتل هنگامی که دما داشتض

احتمزال   ،باشزد  سلسزیوس  یدرجه 11 کمتر ازنشاها 

در دمزای پزایین،   زیاد تواهد بودض  ناهنجاریاین  بروز

یابزد  فرنگی افزایش مزی ی گوجههای میوهتعداد حفره

رشد غیر طبیعی میوه و  چنانچه(ض 41141بابادوست، )

هزای مشخصزی   ای در توشزه صزورت گربزه   یعار ه

بزه   ،شودمشاهده  غیرههای دوم یا سوم و مانند توشه

روز قبل )زمان گلزدهی   31تا  41احتمال زیاد حدود 

هزا در معزرد دمزای سزرد     ی مربوطه(، بوتههاتوشه

 و گرمزای بزیش از حزد   همچنزین  شبانه قرار داشتندض 

ایزن   نیز احتمال بزروز  اتتال  شدید دمای روز و ش،

؛ 4117)سزززرش،  عار زززه را افززززایش تواهزززد داد 

 ض(4112کانیسری، 

کزافی در  ابرناکی و نزور نا  کمبود نور.هوای ابری و      

ممکن است باع  شود تا  زمان گلدهی و تشکیل میوه

 بدشزکلی میزوه  و  در حال رشد بچسبد یبه میوه گل

ض مقزدار دقیقزی از مزدت    (4117سزرش،  ایجاد گردد )

در منابع اشزاره  برای تشکیل این عار ه زمان ابرناکی 

ی شخصزی نویسزنده بزه    نشده است ولی طبق تجربه

 در متوالی در زمان گلزدهی  ابری رسد روزهایمینظر 

    پیدایش این عار ه تأثیرگذار هستندض

                                              
1
 Babadoost, 2014 
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هزایی ماننزد   کزش مصر  علف ها.کشعلف کاربرد    

بروز اتزتالالت فیزیولوژیزک ماننزد    احتمال  1توفوردی

دهزدض چنانچزه   ای را افزایش میی صورت گربهعار ه

کزش باشزد   ، مصزر  علزف  ناهنجزاری این  ایجادعلت 

ممکن اسزت فراوانزی ایزن عار زه در ابتزدا و انتهزای       

سزم بیشزتری دریافزت     احتمزاالً های کشت که ردیف

ی فراوانز  سمتی از گلخانهبیشتر باشدض اگر در  اند،کرده

شزکل زیزاد باشزد و بزا دور شزدن از آن      هزای بد میوه

توان علزت را  ها کاهش یابد، میتعداد این میوهسمت، 

کانیسزری،  ) کزش دانسزت  آسی، ناشی از مصر  علف

 ض(41124

هزای  انجزام هزرس شزدید در بوتزه     .هرس شدددد     

اکسین در  میزان هورمون فرنگی به علت افزایشگوجه

 ی صزورت عار زه  گیاه ممکن اسزت موجز، افززایش   

 ض(4117 )سرش، ای گرددگربه

ض آبیاری ندامنمم و رووبدب بدابی بسدتر ک دب         

آبیاری بیش از حد و یا کمتر از نیاز گیاه و یا غرقزابی  

هزا و رشزد   کردن بستر کشت با تأثیر بر عملکزرد گزل  

اتزتالل  اپیدرم میوه، موج، افزایش احتمال بروز این 

 (ض4117گردند )سرش، می

 یتغذیهاز حد از کودهای نیتروژنه.  بیشاستفاده     

یکزی  زیاد نیتروژن در زمان گلدهی نامناس، و مصر  

-ی گوجزه از عوامل مؤثر در ایجاد بدشزکلی در میزوه  

؛ سززرش، 41133فرنگززی اسززت )نیززومن و پززاتور ،   

  (ض4117

                                              
1
 2-4-D 

2
 Kanissery, 2019 

3
 Newman and Pottorff, 2013 

صزورت  ی میززان بزروز عار زه    فرنگی.رقم گوجه    

فرنگزی متفزاوت اسزت    ای در ارقام مختلف گوجهگربه

 4فرنگزی کاسزبرج جزدا   گوجزه  (ض ارقام4117)سرش، 

به این عار ه  5های کاسبرج چسبیدهنسبت به واریته

ارقام جدیدتر مانند اوماگنا، سزاتیا  تر هستندض حساس

و دافنیس عمدتاً کاسبرج چسزبیده هسزتند و ارقزام    

درصزد بزدون کاسزبرج     35تر مانند ازمیزر تزا   قدیمی

هزای قزدیمی   هستندض همچنین این عار ه در واریتزه 

ی ی میزوه شزود و در ارقزام بزا انزدازه    بیشتر دیده می

تر احتمال بروز این عار ه بیشتر است )سرش، درشت

 (ض4117

 

 عارضه کنترل هایروش

ض ارقزام جدیزد ماننزد    استفاده از ارقام مقزاوم  -

تزر  قزدیمی نسبت بزه ارقزام    4142و  اوماگنا

 مقاومت بیشتری دارندض

ض اسزتفاده متعزادل از عناصزر    مدیریت تغذیه -

غذایی بزه ویزفه دقزت در مصزر  کودهزای      

 نیتروژنهض 

    ضی نیاز گیاه یاری منظم و به اندازهآب -

ض در پزرورش  مدیریت دما در طول ش، و روز -

و  42-41ی دمزا در روز  فرنگی بهینزه گوجه

-مزی  سلسزیوس ی درجه 11تا  15در ش، 

 باشدض  

 ضهاکشدقت در استفاده از علف -

انجززام عملیززات زراعززی صززحیح و پرهیززز از   -

ها باید هفتگی انجام هرس شدیدض هرس بوته

                                              
4
 Joinless 

5
 Jointed 
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های مکنزده و  در هر بار هرس شاتهگردد و 

در  شزوندض های پیر و زردرنگ حذ  مزی برج

هزا و  هر بار هرس باید از حذ  شزدید بزرج  

توسزط  هزرس بایزد    نمزودض ها اجتنا  شاته

افراد ماهر و در زمزان مناس، صورت گیزردض  

هزرس شزدید مززی توانززد بززا وارد کزردن     

گیزاه و   ژیانزر ال  تنش به گیاه موجز، اتز  

تولید کمزی و کیفزی محصزول شزود      کاهش

 (ض1321)وکیلی بسطام، 

رعایت تراکم کشت مناس، جهت جلزوگیری   -

ض بزه  (4117)سزرش،  هزا  اندازی بوتزه از سایه

های کشزور در کشزت   لخانهطور معمول در گ

بوتزه در   5/3تزا   4فرنگی، تراکم بوتزه  گوجه

 شودض  متر مربع در نظر گرفته می

 

 های ترودجیتوصیه

های گرمایشی گلخانه قبل از شزرو   سیستم -

-و از سالم بودن آنگردد فصل سرد بررسی 

 دضشوها اطمینان حاصل 

در طی گلدهی و تشکیل میوه با ورود هزوای   -

 دضشوگرم به گلخانه از دمای پایین اجتنا  

مطزابق نظزر مشزاور گلخانزه و      هابوته هرس -

 توسط کارگر ماهر انجام گرددض

تغذیه بر اساس آزمون تاک، آزمون برج و   -

 ی کارشناس متخصس صورت گیردضتوصیه

آبیزاری بززه موقزع انجززام گزردد و از فواصززل     -

ی طوالنی و آبیاری سزنگین تزودداری   آبیار

زمزان  ساده تزرین راه بزرای تشزخیس    شودض 

 تزا این است که یک توده تاک بستر  آبیاری

 ،متزر برداشزته شزود   سزانتی  11عمق حدود 

توده باید به راحتی تشکیل شود و همچنزین  

 هم بپاشدضهنگام فشار دادن به راحتی از 

با توجه به تعزداد سزاعات آفتزابی منطقزه از      -

شودض در منزاطق   تراکم مناس، بوته استفاده

 5/3مرکزی و جنوبی ایران تزراکم بزاالتر تزا    

 3های شمالی تراکم کمتر از بوته و در استان

 گرددض  توصیه میدر متر مربع، بوته 

-های دارای عار همیوه یبه محض مشاهده -

 هززای مبززتالمیززوهای، فززوراً ی صززورت گربززه

 دض گردنحذ  
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