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 (Early Blight) بیماری لکه موجی گوجه فرنگی   -1

 نیز گفته می شود. سوختگی زود رس گوجه فرنگیبه این بیماری 

 فلفل قرمز و غیره میزبان این بیماری هستند. یل گوجه فرنگی ،بادمجان ، فلفل سبز ،گیاهان خانواده سوالناسه از قب

 عامل بیماری

فرنگی یوه های گوجهها و م ساقه ها  ، برگ چمی باشد. این قار Alternaria Solani زا، قارچی با نام علمی  عامل بیماری

 .را آلوده می سازد

 شرایط مساعد بیماری

 تا گرم و آب وهوای مرطوب بسیار فعال است ارچ در دمای معتدلق. 

 در فصل پر باران فعالیت بیماری شدید تر است. 

  روی بوته های تحت تنش هایی از قبیل: بار زیاد میوه ،حمله نماتد، یا کمبود ازت  لکه موجیحمله بیماری

 بسیار شدیدتر است.

 نده بماند.تواند در خاک و بقایای گیاه زراعی و علف هرز آلوده ز ارچ میق 

  .این قارچ ممکن است بذر زاد باشد 

 عالئم بیماری

  ساقه  یرو اهیس یلکه هاایجاد 

 شود که حالت  یم جادیا یهم مرکز ریدرون لکه ها دواکه برگ  یزرد رو هیبا حاش یقهوه ا یلکه ها ایجاد

 .دارند یموج

 ییهاسوراخ زشیو در محل ر ندزیر یاز برگ را گرفته و سپس خشک شده و م یادیلکه ها گاه قسمت ز نیا 

 .کند یم جادیا

 کنند یم زشیبرگ ها ر دیشد یها یدر آلودگ. 

  کاهش فتوسنتز 

 گوجه فرنگی مهم بیماری های
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 ها وهیم یآفتاب سوختگ 

 شود. یم جادیا یاهیها لکه سفت و س وهیم یدر محل زخم رو ایبه ساقه  وهیر محل اتصال مد 

 یبه دمگل مشاهده م وهیاتصال م ی هیحنا در یرنگ اهیدرشت و س یبا لکه ها وهیم یدر رو میعال یگاه-

 .شود
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

  شده یضدعفون ایاستفاده از بذر سالم 

 بعد از برداشت محصول  قیشخم عم 

 یاهیگ یایبقا یجمع آور 

 فاده است ینیزم بیاز س دیوجه نبا چیمثل غالت )در تناوب به ه یبه مدت دو سال با محصوالت یتناوب زراع

 (.کرد

 از سموم قارچکش استفاده 

 یاضاف تروژنیدسترس قرار گرفتن ن از در یریجلوگ 

 از حد شیب یاریاز آب اجتناب 

 

 (Fusarium wilt) یومیفوزار یپژمردگ -2

قارچ، تا  نیبار آلوده شدن خاک با ا کیبا  باشد. یم یمهم گوجه فرنگ یها یماریاز ب یکی یومیفوزار یپژمردگ

و هم در  نیهم در زم یماریب نیا (. محصوالت زنده ابیدر غ یماند )حت یم ین در خاک باقسال پاتوژ نیچند

 دهد. یرخ م کیدروپونیه یکشت ها

 عامل بیماری

  می باشد. Fusarium oxysporum عامل بیماری قارچ

 شرایط مساعد بیماری

 گراد یدرجه سانت 28ها  گسترش آن یبرا نهیبه یدما 

 دهند یم حیا ترجر یدیو اس یشن یها خاک. 

 رندیگ یقرار م مکلسی و فسفر، تروژنیدر معرض کمبود ن یوقت یماریب نیو حساس به ا یاختصاص اهانیگ 

 .نندیب یم بیآس

  درجه سانتی گراد، گسترش بیماری را کاهش  17-20درجه و حرارت حدود  34درجه حرارت بیش از

 دهد.می
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  یاسپورها م نیهمچنو ماشین آالت کشاورزی می باشد. انتشار قارچ توسط بذر، نشاء آلوده، خاک، آب-

 هوا هم منتقل شوند. قیتوانند از طر

 عالئم بیماری

 شوند. یزرد و پژمرده م اهیو مسن تر گ ینییپا یبرگ ها یماریب نیدر ا 

  کند. یم تیسرا اهیسرانجام به کل گ یماریب نیا 

  شوند. یرنگ م یآوندها قهوه ا 

  برگ ها زشیخشک شدن و ر 

 اهیگ یکوتولگ  

  جوان  یخشک شدن ساقه ها 

  شود. یم دیتول یکمتر یها وهیآلوده، م اهانیگدر 

 .ریشه ها قهوه ای می شود 
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

  نیبه زمکه با آب آلوده آغشته شده اند  ییآلوده،کفش ها یآلوده، دانه ها لیحمل کردن وساخودداری از-

 سالم یها

 دمای گلخانه کنترل رطوبت و 

 ضدعفونی کود دامی با گوگرد گرانول 

 اطمینان از پوسیده بودن کود دامی 

  حذف بوته های آلوده 

 آب داغ ضد عفونی خاک با بخار 

 از بین بردن بقایای گیاهان آلوده 

  رعایت تناوب زراعی 

  آیش گذاشتن زمین 

  تر آبیاری کمکشت به صورت جوی و پشته با دفعات 

 مانکوزب، تیوفانات متیل، مخلوط بوردو-استفاده از قارچ کش مانند متاالکسیل 
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 (Powdery mildew) سفیدک پودری -3

 عامل بیماری

-یم یپودر دکیسف جادیباعث ا قارچ که نیاز ا یاصل یاست.جنس ها یماریب نیعامل ا یمختلف قارچ یگونه ها

 می باشد. Sphaerothecaو  Podosphaera  ,Oidium, Leveillula,  Erysiphe, Uncinula شوند شامل

  می باشد. Leveillula tauricaقارچ  یکی از این گونه ها 

 شرایط مساعد بیماری

 د.نکن یمه رشد م ای یاز جمله رطوبت حاصل از شبنم صبحگاه نییرطوبت نسبتا پا اسپورها در 

  کند.  یم شرفتیپ یابر طیخشک و گرم و به خصوص در شرا طیدر شرا یماریب 

 کند. یرا کند م یماریب شرفتیمرطوب پ یآب و هوا 

 عالئم بیماری

  ظاهر  اهیگ یقسمت ها ریسطح برگ ها و سا یرو یبه خاکستر لیما دیسف یلکه ها ایبه صورت نقاط

 .شوند یم جادیا ومیسلیلکه ها با رشد م نیشود. ایم

 کند یم دایاهش پک وهیم دیشود و تول یم بیدچار زخم و آس وهیم. 

 و مستعد کننده  یها به آفتاب سوختگ وهیتواند باعث حذف برگ ها، مستعد کردن م یم باالی بیماری وعیش

 .شود هیثانو یها یدگیپوس آن ها به
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 نیمحصول در زم یایبردن بقا نیو از ب اهیآلوده گ یحذف قسمت ها 

 اوماستفاده از ارقام مق 

 تری فلوکسی استروبین( نتیلیف-سیکول،اپوکسی کونازول ، پنکونازول استفاده از قارچ کش هایی نظیر ( ،

 کلرور مس یاکس ،یاستروب

 استفاده از فسفیت پتاسیم 

 آنتراكنوز ای یگوجه فرنگ اهیکه سل -4

 بادمجان، به فلفل، یه فرنگدر مناطق مرطوب بوده و عالوه بر گوج یمهم گوجه فرنگ یها یماریب زا یکی یماریب نیا

 .کند یکرفس، کاهو، کلم، حبوبات خسارت وارد م

 عامل بیماری

 می باشد. spp Colletotrichum.عامل بیماری قارچ 

 باشد. یم یگوجه فرنگ وهیپاتوژن م نیتر جیرا C. coccodesونه گ

 شرایط مساعد بیماری

 آب و هوای گرم و مرطوب 

 عالئم بیماری

 یپنهان م یها یآلودگ نیشود و ا یآلوده م زیسبز ن وهیهستند اگر چه م دنیقابل د دهیرس وهیم یر ابتدا بر رود 

 کنند. جادیرا پس از برداشت ا یتوانند مشکالت جد
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 ها  شود که عالمت مشخصه آن یظاهر م دهیرس وهیم یفرورفته بر رو یکوچک حلقو یها کهل

 .باشد یم یمتعدد فرو رفته و مخف اهیس یهاومیاسکلروتکرویم

 شکل دهند. وهیم یرا بر رو یبزرگ یو نواح وندندیهم بپه لکه ها ممکن است ب نیا 

 را فشار داده  دهیرس وهیبا انگشت م یشخص نکهیباشند )مانند ا یفرورفته م یشکل و اندک رهیدا وهیراحات مج

 (باشد

 کند یم دهیرا پوس وهیم یماریب نیا تیدر نها. 

  ای مایل به زرد هستند و حاشیه قهوه ای تیره دارند، لکه های برگی بسیار کم اتفاق لکه های برگی بزرگ و قهوه

 می افتد و فقط در شرایط آب و هوای مرطوب ایجاد می شوند.

 

  

 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 یماریاز ب یعار یاستفاده از بذرها 

 ساله(2)حداقل   یتناوب زراع 

 (هیثانو نزبایهرز )حذف م یعلف ها کنترل 
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 فاصله کشت مناسب تیرعا 

 آلوده یها وهیبردن م نیب از 

 یاهیگ یایو انهدام بقا یجمع آور 

 فراوان یاریتناب از آبجا 

 وجود دارد ، استفاده از قارچکش  یماریب نیا هیعل یموثر گوناگون یاز سموم قارچکش )قارچکش ها استفاده

را به صورت  یباشد و سمپاش دهیخود رس یهارم اندازه واقعچ کیبه  وهیم نیکه اندازه اول دیکن آغاز یرا زمان

 (دیده ادامه تا زمان برداشت یهفتگ

 (Sclerotium disease) شهیساقه، طوقه و ر یدگیپوس -5

 عامل بیماری

خطرناک  یها یماریسبب ب اینقاط دن شتریر بمی باشد. گونه های این قارچ د .Sclerotium Sppعامل بیماری قارچ 

 .رندیگ یهرز مورد حمله قرار م یها علف یها و بوته ها ، گل ها یبه انضمام سبز یگوشت اهانیگ شتریشوند. ب یم

 شرایط مساعد بیماری

 دارد اجیاحت ادیه رطوبت زب عامل بیماری . 

 است دیشد یلیخسارت خ یباران یاریآب ایمداوم ، مه  یها باران در. 

 دهد یم حیسرد و مرطوب را ترج یآب و هوا. 

 م بیماریعالئ

  محل انشعاب  ایعالئم از محل زخم  نیشود . ا یمشاهده م یفرع یشاخه ها ای یساقه اصل یدر روعالئم

 ایروشن  یبا رنگ قهوه ا یامناطق آب سوخته نیسطح زم کیگردد و به خصوص در نزد یشروع م

 .شوند یمشاهده م رهیت یاقهوه

 شده دهیدساقه  یدر رو یهائ نهیبا سخت دیسف ومیسلیتوده م.  

  گرددینرم را سبب م یدگیپوس. 

 نکهیشود بدون ا یم اهانیرفتن گ نی، سبب از ب افتهیخشک توسعه  یدر مناطق گرم و خشک شانکرها 

 .گردد جادینرم ا یدگیپوس
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 ردیم یم یناگهان به طور اهیشود و گ یساقه پژمرده م یماریب نیدر ا. 

 و  یآبک یدگیباعث پوسکند.  یم دایدر تماس است توسعه پکه با خاک  یدر آن قسمت معموال وهیعالئم م

 .گرددمی شدن آن  یمتالش
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

  هانهیبردن سخت نیجهت از ب گرادیدرجه سانت 55 یساعت در دما کیدادن بخار آب در خاک گلخانه به مدت 

 روز 23 -45به مدت  نیغرقاب کردن زم 

 یباران یاریعدم آب 

 حاصل کرد. نانیاطم یمحصوالت قبل یایبقا هیاز تجز دیقبل از کاشت با 

 است. دیمف اریعمل بس کیو اسکلروت ها  زبانیم یایدفن بقا یخاک برا قیعم شخم 

 حیحساس به منظور کاهش سطح تلق ریغ اهانیبا گ تناوب 

 شود یم هیدرمان خاک با قارچ کش قبل از کاشت توص. 

 (Verticillium wilt) یومیلیسیورت یپژمردگ -6

 عامل بیماری

 می باشد. Verticillium dahliaeعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 .از چند جهت با آن متفاوت است یاست ول یومیفوزار یماریمثل ب بایتقر یومیسلیورت یپژمردگ یماریعالئم ب

 گسترش دارد. به قارچ ناشی از پژمردگی ورتیسیلیوم نسبت به فوزاریوم در هوای خنک تر تمایل 

 یومیفوزار یلحاظ با پژمردگ نیشود و از ا یم انیهمه ساقه ها نما یبه صورت همزمان رو یماریب نیعالئم ا 

 .است متفاوت

 وماستیاز فوزار یناش یمعموالً کمتر از زرد یزرد نیکه ا اهیگ ینیسوم پائ کیدر  ژهیوه ها ب برگ یزرد. 

  شود. یاهده مطرف برگ مش کیزرد شدن برگ معموال در 

 مختلف  یمتعادل قسمت ها ریشود که در اثر رشد غ یم دهیبرگ ها د در)خمیدگی به طرف پایین(  یناست یاپ

 شود. یم جادیبرگ ا

 نییاز پا ابتدا برگ ها که زشیدر اواسط روز، ر یپژمردگ ،یبه قهوه ا لیزرد ما یالئم شامل ظهور لکه هاع 

 شود. یآغاز م اهیگ

 ایدار هیاوز صورته ب ها رگب V کنند. یم دایپ یساقه هاحالت سوختگ نیشکل ب 
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 است. یماریب گریشدن آوند هم از عالئم د یا قهوه بوته و یپژمردگ 

 دو نیا یقطع صیتشخکشت داد و شگاهیآن ها را در آزما دیبا گریکدیاز  ومیو فوزار ومیسلیورت یقطع صیتشخ یبرا

 .ستیدر مزرعه ممکن ن گریکدیپاتوژن از 

  

 

 :اشاره کرد ریتوان به موارد ز یقارچ موثر هستند که م نیاز ا یناش یماریضعف ب ایدر رشد  یعوامل مختلف

 زبانیم اهیگ یها تهیمقاومت وار ایتحمل  زانیم 

 نژاد قارچ 

 (هیاول نوکولومی)ا یماریب هیما هیمقدار اول 

 دما 
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 سالم یاستفاده از بذرها 

 ارقام مقاوم را انتخاب کرد. دیکاشت با یابر 

 مثل غالت زبانیم ریغ اهانیبا گ تناوب 

 کردن خاک قبل از کاشت یضدعفون 

 یده آفتاب 

 )فایتوفتورایی( پوسیدگی گیاهی یا طوقه -7

 عامل بیماری 

 می باشد. .Phytophthora sppعامل بیماری قارچ 

 شرایط مساعد بیماری

 بیماری می شود.و هوای مرطوب  باعث توسعه  آب 

 .پاتوژن ساکن آب و خاک و برای تولید اسپور و عفونت میوه به آب نیاز دارد 

 .باد و باران باعث حمل اسپورانژیوم از طریق زخم یا بافت سالم به گیاهان سالم می شوند 

  عالئم بیماری

 یخود را از دست م اماستحک ظاهر شده که بافت آلوده رهیت یبه رنگ قهوه ا یجراحات اهیگ طوقه هیر ناحد 

 .دهد

 شود یم خم نیساقه به طرف زم تر نییپا یها آلوده پژمرده شده و برگ اهیگ. 

 شود یم جادیمدور ا یلکه ها زین یگوجه فرنگ وهیم یدر رو. 

  بیماری فایتوفتورا در گوجه فرنگی باعث پوسیدگی میوه می شود و در میوه هایی ایجاد می شود که در

 هستند. تماس با خاک آلوده

 .رنگ میوه سبز مایل به خاکستری می شود با لکه های قهوه ای بزرگ 

  پوسیدگی به خوبی به گوشت گوجه هم می رسد ولی میوه آلوده در ابتدا سفت است و فقط در اواخر

 مرحله عفونت میوه نرم می شود.
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 روش های پیشگیری و كنترل بیماری

 ده به ویژه مناطق کم ارتفاع زمین هااجتناب از کاشت گوجه در مناطق آلو 

  زمین هایی با زهکشی خوب را برای کاشت باید انتخاب کرد و بهتر است محصوالت حساس را در قسمت

 های مرتفع کاشت.
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 .تمام میوه ها و گیاهان آلوده حذف شوند 

 .از بردن و حمل وسایل و تجهیزات آلوده به مناطق سالم باید اجتناب کرد 

 وای مرطوب برای محصوالت استفاده از قارچ کش توصیه می شود.در طول آب و ه 

 (Bacterial cankerنکر باكتریایی گوجه فرنگی )شا -8

شده و  وهیبرگ و م یلکه رو جادیطرفه در بوته و ا کی یدگیو خشک یموجب زخم )شانکر(، پژمردگ یماریب نیا

است که با تهاجم  یماریعالئم ب نیاز متداول تر یکیبوته ها  یگردد. پژمردگ یمنجر م اهیبه زوال کامل گ تیدر نها

 .شود یم جادیچوب و آبکش، کورتکس و مغز ساقه ا یوندهاآبه  یباکتر

ممکن است در زمان درست کردن داربست،  نیشود. همچن یم جادیبذر آلوده ا قیمعموال از طر ییایانکر باکترش

 شود. جادیا یماریآلوده  ب لیگوجه با وسا دنیهرس و چ

 عامل بیماری

 Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis باکتری براثر یگوجه فرنگ یایباکتر یشانکر و پژمردگ

 شود. یم جادیا

 عالئم بیماری

 یسن، قهوه ا شیدهند که با افزا یتاول مانند نشان م دیسف یلکه ها اه،یگ ینییپا یقسمت ها یلبه برگ ها 

 .دوندنیپ یشوند و به هم م یم

 شوند یبرگ ها پژمرده م. 

  زندیر ینم یشوند ول یرنگ و پژمرده م یو بعدا قهوه ا چندیپ یبه سمت باال و به داخل مبرگ ها . 

 رگبرگ ها  نیروشن ب یآبسوخته قهوه ا یشود که ابتدا لکه ها یشروع م ینییپا یها رگاز ب یپژمردگ

 دهد. یم یو مرگ برگ ها رو یشده و سپس پژمردگ جادیا

 چه ها و اغلب در محل اتصال ساقه، دمبرگ، دمبرگ یکوتاه کم رنگ رو ینوارها یماریب شرفتیپ اب

 شود. یم لیها به ساقه تشکدمبرگ

 دهند یم لیشود و شانکرها را تشک ینوارها ظاهر م نیدر ا ییترک ها. 
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  همراه است. ییایشکاف ها اغلب با تراوشات باکتر نیمرطوب ا طیدر شرا 

  ندا رنگ یقهوه ا یآوند یآلوده، بافت ها یساقه ها یدر برش طول. 

  امتداد دارند و  یسطح خارج یشود که به سو یم دهیبزرگ در مغز و بخش پوست ساقه د ییحفره ها

 سازند. یشانکرها را م

 یکه مرکز آن ها بعدا کم دیآ یبه وجود م دیکوچک، کم عمق، آب سوخته و سف یلکه ها وه،یم یرو 

 شوند. یزردرنگ مبرجسته، زمخت و 

  رنگ در  دیسف یرامونیو هاله پ یچشم پرنده متشکل از مرکز قهوه ا هیسرانجام شبروی میوه لکه ها  نیا

 است. یماریب نیا یژگیکه و دیآیم

  ها، وهیم نیرسد که در مرکز ا یها م وهیدر تمام طول آوندها ادامه دارد و به م یآوند یرنگ بافت ها رییتغ

 شود.  جادیرنگ ممکن است ا رهیتکوچک  یحفره ها

 کند. یکمک م یماریبهتر ب صیکند به تشخ دایشود اما اگر ظهور پ ینم دهید شهیهم وهیم یعالئم رو 
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20 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 یماریاز ب یسالم و عار یه کار بردن بذور و نشاهاب 

 زبانیهرز م اهانیو گ یگوجه فرنگ یخودرو یآلوده، بوته ها یو انهدام بوته ها یجمع آور 

 خاک خزانه ها یسترون ساز 

 به نشاها یکیمکان بیاز وارد شدن آس یریجلوگ 

 مس  یبا سموم حاو یحفاظت یسم پاش 

 

 (Bacteria Spot) ییایلکه باكتر -9

 عامل بیماری

 می باشد. .Xanthomonas sppعامل بیماری باکتری 

 شرایط مساعد بیماری

 هستند یماریاز عوامل گسترش ب یطوالن نمبو ش دیشد یبارندگ ،یباران یاریآب. 

 گردد. یم یماریب وعیازته باعث ش یاز حد از کودها شیاستفاده ب 

 شود یکم م یماریگراد برسد گسترش ب یدرجه سانت 16 ریچنانچه دما در شب به ز. 

 .هوای گرم و مرطوب به توسعه بیماری کمک می کند 

 گراد است. یدرجه سانت 30تا  25 نیب یباکتر نهیرشد به یدما 

 عالئم بیماری

 یها همراه با حفره ها خال نیازا یشودکه بعض یبرگ ظاهر م یرو رنگ اهیگرد کوچک س یها خال 

 دارند. هیباشند و زاو یزردرنگ م

 د.شو یو زبر م رنگ اهیبرگ س هیحاش 

 است. ریپ یاز برگ ها شتریجوان ب یبرگ ها یعداد لکه ها روت 

 هستند. اهیتا س رهیت یده، لکه ها عموما مدور و به رنگ قهوه ا وهیم یرگ ها، ساقه ها و شاخه هاب یرو 

 شود.یم داریبرگ ها پد یرو یمشخص یسوخته به خود گرفته و لکه ها یبرگ ها ظاهر ادیرطوبت ز طیدر شرا 
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 یناش یر اطراف زخم هاهاله واضح د کی. ستندیمتحدالمرکز ن ینواح یزودرس دارا تیزخم ها بر خالف بال 

 هاله واضح وجود ندارد. نیا یائیدر لکه باکتر یشود ول یم دهیزودرس د تیاز بال

 دهد. یم یآن ها به کل بوته حالت سوختگ یرو یسوختگ هیشب یزرد شدن برگچه ها و لکه ها 

 باشد. یها م ساقه مشابه عالئم برگ یرو یماریعالئم ب 

 ه ها ب خال نیسپس ا. شود یظاهرم وهیم یرو رنگ بر زرد یحلقه ها ای با حفره رنگ اهیبرجسته س یها خال

 تر. رهیت یبا حفره ها ندیآ یصورت خشن و پوسته پوسته درم

 شود. یکنده م یبه سخت وهیپوست م 

 دیآیدر م یبرجسته بوده که بزرگ شده و به رنگ قهوه ا زیر یاغلب به صورت تاول ها وهیم یرو یزخم ها. 

 ندارد شهیر یرو یعالمت چیه یماریب نیا. 
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 کاشت بذر سالم و نشاء کامال سالم 

 مدت  یبرد. بذور را برا نیاز ب میسد تیپوکلریه ایآب گرم  ماریبا استفاده از ت می توان بذر را هیاول یلودگآ

قارچ کش  یز خشک کردن آن با پودرهاگراد قرار داده و پس ا یدرجه سانت 50 یدر دما قهیدق 30تا  25

درصد  ماریت نیبا ا یبرد ول یم نیموجود در داخل و سطح بذر را از ب ینمود. آب گرم، باکتر یضد عفون

 .ابدی یکاهش م فیجوانه زدن در بذور ضع

 در مزرعه یباران یاریعدم آب 

 ( ده است.گندم در زمستان مشاهده ش یها شهیدر ر یباکتر رایزعدم تناوب با گندم) 

 برده شوند. نیاز ب ییبالفاصله پس از برداشت نها دیبا یقبل اهانیگ 

 کنترل علف های هرز 

 کرد یرا ضدعفون زاتیکار و تجه لیوسا دیقبل از شروع کار در مزارع سالم با. 

 فاده مورد است یائیباکتر یها یماریمبارزه با ب یهمراه با مانکوزب برا یسموم مس ایو  یستفاده از سموم مسا

 .ردیگ یقرار م

 به مزرعه  ینشاها در خزانه سبب عدم انتقال آلودگ یدر رو نیسیاسترپتوما ریکش ها نظ یاستفاده از باکتر

 شود. یم یاصل
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 (Bacterial wilt) ییایباكتر یپژمردگ -10

 ،یشمعدان ،یفرنگهگوج ،یزمیناز محصوالت مانند سیب یو به بسیار باشدیوسیع م یمیزبان یدامنه یدارا یاین باکتر

 .کندیو موز حمله م یفرنگفلفل، توت

 عامل بیماری

 .باشد می Ralstonia solanacearumعامل بیماری باکتری 

 شرایط مساعد بیماری

 کند یم دایگسترش پ شتریو باران ب یاریدر آب یباکتر نیا. 

 کند یم دایگسترش پ شتریب گرم و مرطوب بدتر است و یدر آب و هوا. 

 ماند. یم یهرز باق یمانده محصوالت و علف ها یدر باق شتریاست و ب عیدر خاک شا یکتربا نیا 

 عالئم بیماری

 یزرد 

  یکوتولگ 

  یرشدکم 

 نابجا  یهاشهیر دیتول 

 شوندیپژمرده م یطور ناگهانبه ییهوا یهااندام یماریب نیدر اثر ا. 

 آلوده است. اهانیمشترک در گ اتیصاز خصو یکی رهیت یارنگ آوندها از زرد شدن به قهوه رییتغ 

  در  ییایباکتر یرهیخارج شدن ش ایمرطوب و  طیبافت ساقه در شرا یرو رنگ یریش یهاوجود تراوش

 .باشندیم یماریب صیتشخ یهادرون ظرف آب، از روش دهبرش داده ش یهنگام فرو بردن ساقه
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 هاها و گلخانهانهخاک خز یضدعفون 

 هرس ایابزارها به هنگام کار  گریچاقو و د یضدعفون 

  یماریاز ب یکاشت بذور سالم و عار 

  یماریاز ب ینشاء در خاک عار دیتول 

  استفاده از ارقام مقاوم 
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  کاشت ارقام زودرس  قیاز طر یماریاجتناب از ب 

  نقش دارند یمردگوقوع پژ شیکه در افزا شهیر یحذف نماتدها. 

 ی( گوجه فرنگییایلکه گرد )خال باكتر -11

 عامل بیماری

 می باشد.  Pseudomonas syringae pv. Tomatoعامل بیماری باکتری 

 عالئم بیماری

 هستند.  اهیتا س رهیت یاها، گرد و قهوهبرگ یرو یهالکه 

 ها در اطراف آن دهیپرگرن یاوجود ندارد، اما با گذشت زمان هاله یاها هالهدر اطراف لکه هیدر مراحل اول

 .شودیم جادیا

  است.  ریگچشم اریبرگ بس نیریها در سطح زلکه 

 شود یم لیتشک برگ یرو یمشابه لکه ها ییدمگل و جام گل لکه ها دمبرگ، ر ساقه،د. 

 ه احاط یزردرنگ یبا هاله دهیرس یهاوهیکه در م شوندیجاد میا یارهیت زیر یهاخال ایها لکه هاوهیم یرو

 .کندیتجاوز م متریلیم کیندرت از ها بهلکه نیاند، قطر اشده

  تر باشد.سالم ممکن است سبز پررنگ یهابافت اطراف هر خال نسبت به بخش 

  نسبتا برجسته هستند. هیها در مراحل اوللکه نیا 
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 روش های پیشگیری و كنترل بیماری

 بذرها یضدعفون 

 یاز آلودگ یعار یهادر خزانه سالم ینشاءها دیتول 

  یاز آلودگ یاستفاده از بذور سالم و عار 

 خودرو در گلخانه یهاهرز و بوته یهابردن علف نیاز ب 
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 گوجه فرنگی زرد پیچیدگی برگ -12

 عامل بیماری

 می باشد.  Tomato yellow leaf curl virusعامل بیماری ویروس 

 گسترش بیماری

  شود یمنتقل نم گرید اهیبه گ اهیگ کیدست زدن از  قیاز طر ایاک و دانه، خ قیاز طراین ویروس. 

  شود یمنتقل م دیتوسط مگس سفاین ویروس. 

 عالئم بیماری

 متوقف شده اهیرشد گ 

 یکوتولگ  

 شوند. یبرگچه ها به سمت داخل و باال لوله م 

 .لبه برگ ها به سمت باال برگشتگی پیدا می کند 

 .گل ها  می ریزند 

  شوند.  یبه زرد م لیان ماجو یبرگ ها 

 قابل مصرف هستند. ریخشک و کوچک و غ ید شود، همگیتول وهیاگر م  
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 دیو مگس سف  روسیاز و یشده در مناطق عار دیتول یاستفاده از نهال ها و بذرها 

 کوچک یو نهال ها جاتیدر مزرعه در اطراف سبز دیکنترل مگس سف 

 ییدر اسرع وقت پس از برداشت نها یمیمحصوالت قد یدنابو 

 دیو مگس سف روسیو زبانیهرز به منظور کاهش م یعلف ها یکنترل و نابود 

 استفاده از توری ضد حشره در خزانه و گلخانه برای کاهش جمعیت حشره ناقل 

 استفاده از کارت های زرد چسبناک جهت کاهش جمعیت حشره ناقل 

 ان غیر میزبانتناوب زراعی با گیاه 

  تعیین تاریخ مناسب کاشت به طوری که بوته ها در طول دوره رشد، به خصوص در ابتدای فصل با جمعیت

 کمتری از حشره ناقل مواجه باشند.
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 یروس موزاییک گوجه فرنگیو -13

-قسمت و بوشهر هرمزگان، یها در استان رانیدر ا .پراکنده است روسیو نیا یمناطق کشت گوجه فرنگ هیدر کل

 مسئله ساز است . رانیا یجنوب یها

 عامل بیماری

 می باشد.  Tomato Mosaic Virusعامل بیماری ویروس 

 عالئم بیماری

 باشد فیخف ای دیکه ممکن است شد کیموزائ جادای. 

  برگ  یبد شکل 

 بوته  یرشد کم 

 شودیم جادیساقه و برگ ا یرو یاقهوه کیلکه ها وخطوط نکروت یموارد در. 

 دهید یفرنگقرمز گوجه یهاوهیسبز در متن م ایزرد  یهاحلقه ایها زرد و قرمز، لکه کییموزا هاوهیم یرو 

 .شودیم

 مشاهده  وهیمخصوصا در محل اتصال به دم م وهیگوشت م یداخل یهاقسمت رنگیاقهوه یسوختگ

 .شودیم

 گرددیمشاهده م هاوهیم یبر رو یبه حالت تاول وهیپوست م رنگیکروز خاکسترن. 
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 لیکردن وسا یضدعفون  

   کنترل حشرات 

  شوند. یها م یماریتر مبتال به بزود فیضع اهانیچون گ هیدر تغذ تیریمد 

 استفاده از نشاء و بذرهای سالم 

 استفاده از ارقام مقاوم 
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 یماری ویروسی پژمردگی لکه ای گوجه فرنگیب -14

 عامل بیماری

 ایلوب ،یزمینخیار، سیب توانیآن م یهااز میزبانمی باشد.  Tomato Spotted Wilt Virusمل بیماری ویروس عا

سیکالمن،  ،یاز جملـه بگونیـا، داوود یگیاهـان زینتـ یتوتون و بسیار ،یافلفل دلمه ،یفرنگگوجه ،یبلـبلچشم

 ز را نام برد.هر یهااز علف یگل حنا، کوکب و بسیار ،یاگل دکمه ،یاطلس

 انتقال عامل بیماری

 .ردیگیصورت م ایصورت پاو به پسیتر قیاز طر روسیانتقال و

 عالئم بیماری

 دهندیرا نشان م یفراوان رنگرهیکوچک و ت یهاجوان پژمرده شده و لکه یهابرگ. 

  یبرنز یها هیسادر بافت با  یقهوه ا یها دنبال آن سلوله و ب نییپا ایخم شدن پهنک برگ به طرف باال 

 .کند یتمام پهنک برگ را احاطه م بایکه تقر شود یظاهر م

  شوند یدگیدر حال رشد ممکن است دچار سرخشک یینقاط انتها. 

  شودیم ینوار یها گاهساقه یانتها. 

  باشندیآلوده مشخص م یهابوته یاست رو یپژمردگ یکه نشانه زانیآو یهابرگ . 

 متحدالمرکز ناواضح است یهابا حلقه یانسبتا برجسته یهالکه ینارس دارا یهاوهیم. 

  و  دیکه به رنگ قرمز و سف ندیآیدرم یانیآشکار و نما یهابه شکل حلقه دهیرس یهاوهیم یها رولکه نیا

 . شوندیم دهیقرمز و زرد د ای

 قابل  وهیکامل م دنیرس یدشوار است، اما در مرحله وهیرنگ م رییتغ یکلروزه در مرحله یهالکه یمشاهده

 است. تیرو
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 روش های پیشگیری وكنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

  موثر و مناسب یهاکشبا حشره هاپسیکنترل تر 

  یفرنگگوجه یهااستفاده از مالچ در مجاورت بوته 

  هرز داخل و اطراف گلخانه  یهابردن علف نیاز ب 

  به داخل گلخانه  هاسپیاز ورود تر یریجلوگ 

 

 نماتد مولد غده -15

 .نماتد مولد غده به تعداد زیادی از گیاهان زراعی و علف های هرز حمله می نماید

  یماریعامل ب

 .باشد یم Meloidogyne javanica نماتد یماریب عامل

 یماریب عالئم

  باز ماندن گیاه از رشد 

  زردی 

   کلروز  

   مرگ گیاه 
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  ای باال )در ساعات گرم روز( و تحت فشار رطوبتی زود پژمرده می شوندگیاهان آلوده در دماه. 

  ممکن است آلودگی ایجاد شده توسط نماتدها هیچ عالئم هوایی در بر نداشته باشد. 

  باعث ایجاد گال هایی بر روی ریشه گیاه می گردد. 

   می شود. و فتوسنتز ییدر جذب مواد غذا اهیگ ییکاهش تواناباعث 

 تر هستند عیکوتاه شا یزمستان ها در مناطق گرم باخسارت زا  این عوامل. 

 
 

 ش های پیشگیری وكنترل بیماریرو

 .تناوب زراعی می تواند در کاهش جمعیت نماتد ها مفید باشد •

 آیش مزارع آلوده به نماتد •

 از بین بردن بقایای سیب زمینی های آلوده برای کاهش جمعیت نماتدها •

 تله در کاهش جمعیت نماتدها اهانیگ از استفاده •
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 اختالالت فیزیولوژیکی گوجه فرنگی

 (Blossom End Rot) یگلگاه گوجه فرنگ یدگیپوس -1

 عالئم

 آن  یکیدر نزد ای دهیرس یها وهیگلگاه م یآب سوخته رو یگلگاه شامل لکه ها یدگیپوس هیالئم اولع

 است .

  وجود ه را ب یعیوس دهید بیآس یو نواح وندندیست به هم بپکنند و ممکن ا یلکه ها به سرعت رشد م نیا

 . اورندیب

 در  اهیتا س رهیت یا قهوهو به رنگ  یو چرم دهیها چروک به علت خشک و چروک شدن بافت ، سطح زخم

 . دیآ یم

 نرم و  یدگیکه باعث پوس رندیگ یقرار م هیثانو یها معموال مورد حمله پاتوژن دهید بیآس یها قسمت

 گردند.  یم وهیفساد م

 در  یآنکه عالئم قابل مشاهده ای گردند ب یم یشده و متالش رنگی ب یداخل یها مواقع بافت یدر برخ

 وجود داشته باشد. وهیسطح م

 عوامل ایجاد كننده این عارضه

  مرتبط است اهیموجود در گ میگلگاه با کمبود کلس یدگیوسعارضه پ. 

  شود و متعاقبا  یکند م اهیآب محدود باشد، رشد گ زانیاگر م شود . یم دیخاک تشد یرطوبت راتییتغبا

 .گرددیم اهیدر گ میموضوع باعث کاهش غلظت کلس نی. اابدی یکاهش م زین ییجذب مواد غذا

 کمبود  جادیا یبرا د،یآ یوجود مه ب اهیگ یجزئ یها یپژمردگ جهیدر نت یکه حت یا یرطوبت یاسترس ها

 است.  یکاف میکلس

 حد کودهای ازته به ویژه فرم آمونیومی موجب تجمع کلسیم در بافت های برگ گوجه  مصرف بیش از

 فرنگی و بروز عالئم کمبود کلسیم در میوه می شود.

 شود. یعارضه م نیباعث ا زینها  شهیقطع شدن ر 

 .شور ی و خشکی خاک نیز بر شدت آن می افزاید 
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 وز این عالئم می گردد.اختالف دمای شب و روز باعث اختالل در جذب کلسیم و بر 

 

 

 كنترل

 استفاده از مالچ که هم باعث کنترل دیتواند به حفظ رطوبت خاک کمک نما یخاکپوش م ایمالچ  جادای ( .

 بیها در اثر آن آس شهیکند که ر ینم دایزدن پ واتوریبه کلت یازیشود و هم مزرعه ن یهرز م یعلف ها

 (.نندیبب

 شود یم هیتوص یگوجه فرنگ وهیم شیت در طول رودار در چند نوب میمصرف کود کلس. 

 شود. یریازت جلوگ ادیز یلیشود از مصرف خ یم هیتوص اهیگ ازیمصرف ازت به اندازه مورد ن 

 شود هیشده و تهو یخوب زهکش دیاک باخ. 

 هوموس در خاک وجود داشته باشد تا رطوبت خاک را در فصل خشک فراهم  یبه اندازه کاف دیبا همچنین

 .کند
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 (Sun scald) یآفتاب سوختگ -2

 عالئم

 شود یم دهیکال د یها یگوجه فرنگ یابتدا رو یالئم آفتاب سوختگع. 

 است که در معرض آفتاب قرار  ییها وهیم یبرنزه روشن رو ای دیسف یعالئم به صورت بروز نواح نیا

 اند .گرفته

  هاله زرد رنگ احاطه شده اند . کیچروک خورده و فرورفته اند و اغلب با  افتهیرنگ  رییتغ ینواح 

  شوند یم دهی، د ردیگ یدر معرض آفتاب قرار م شتریکه ب یی، جا وهیم یمعموال در قسمت باال یاحنو نیا. 

  آن ها دراثر  ینییپا یکه برگ ها ییدر بوته ها یعارضه آفتاب سوختگSeptoria ای Early Blight نیاز ب 

 .  ودش یم دهیقرار گرفته اند، د دینور خورشها به شدت در معرض  وهیرفته اند ، و م

 رندیمورد حمله قرار گ هیثانو یممکن است توسط پاتوژن ها وهیم دهید بیآس یبخش ها . 
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 كنترل

 رندیقرار نگ دیخورش میها در معرض نور مستق وهیهرس کردن ، م ایکه در موقع برداشت  دیمراقب باش . 

  نباشند . دیها در معرض خورش وهیکه م دیبببند یداربست ها را طور 

   ه با ب یبرگ یها یماریمحافظت از برگ ها و مبارزه با ب یاز آفتاب سوختگ یریشگیپ یروش برا نیبهتر

 باشد .  یها م شقارچک یریکارگ

 دیرا حفظ کن اهانیمنظم شاخ و برگ گ یاریمناسب و آب یبا کود ده. 

 دارند. یمناسب یکه پوشش برگ دیاستفاده کن ییها واریاز کولت 

 دییاز حد بوته ها اجتناب نما شیب یاز بارده . 

 به  یریجلوگ دهیپد نیاز حادث شدن ا یادیبرگ ها تا حدود ز یهم کاشتن بوته ها و همپوشان کینزد

 .آورد یعمل م

 (Growth Cracksی )گوجه فرنگ یترک ها -3

 عالئم

 عیمرکز و شعاشود : متحدال یم دهید یدو نوع ترک رشد یگوجه فرنگ اهیدر گ

 شود. یظاهر م وهیم دنیعارضه هنگام رس نیا 

 شوند یم وهیم یشکل در انتها یا رهیدا یها وجود آمدن ترکه متحدالمرکز باعث ب یرشد یها ترک. 

 ابندی یاز انتها به طرف خارج گسترش م یشعاع یترک ها . 

  و  ستحکامبه ا یت و بستگنسبت به ترک خوردن متفاوت اس یگوجه فرنگ یوارهایتحمل کولت ییتوانا

 دارد.  وهیانبساط پوست م تیقابل

 خورند یهنوز سبز است ، ترک م وهیکه م یحساس موقع اریبس یوارهایکولت. 

 خورند .  یترک نم یمقاومند غالبا تا مراحل بعد یکه تا حدود ییوارهایکولت 

 دیآ یوجود مه در آن ب یتر قیعم یزودتر ترک بخورد ، ترک ها وهیهر چه م. 

 دارندیکه در پناه شاخ و برگ هستند ترک برم ییهاوهیتر از مروباز آسان یهاوهیم. 
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 عارضه نیكننده ا جادیعوامل ا

 رییدما و رطوبت باعث تغ ادیمثل نوسانات ز یمختلف طیکه شرا ندیآ یوجود مه ب یها غالبا وقت ترک نای 

 گردد .  یسرعت رشد م دیشد

 یوجود آمدن ترک هاه ، باعث ب وندندیپ یخشک به وقوع م ییو هوا که پس از آب یدیشد یباران ها 

 .شوند یم یگوجه فرنگ یوارهایدر اکثر کولت یشعاع

 خاک یدوره خشک کیبعد از  ادیز یاریآب ایمکرر و  یهایاریآب 

 ها نقش دارند وهیکم در ترک خوردن م میو پتاس ادیز تروژننی. 

 

 

 كنترل

 استفاده از ارقام متحمل 

  مناسب یاهیتغذ میرژ 

  یاریمناسب آب تیریمد 

  اهانیهرس کردن مناسب گ 



40 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 اشاره کرد. هایماریبرگ بر اثر ب زشیاز ر یریشگیپ 

 Catfacing یصورت گربه ا -4

 عالئم

  . عالئم این عارضه به صورت نواحی فرو رفته و دندانه دار در قسمت گلگاه میوه است 

 قلوه ای شکل یا اشکال دیگر در می آید گاهی خود میوه نیز بدشکل شده و به صورت.  

 یوارهایعارضه در کلت نیدارد و ا یبستگ زین یگوجه فرنگ واریبه نوع کلت ،یبروز عارضه صورت گربه ا 

 قابل مشاهده است. شتریب یمیقد

 هستند. زیدارند، حساس تر ن یدرشت تر وهیکه م ییوارهایکلت 

 عارضه نیكننده ا جادیعوامل ا

 عارضه  نیدر ا وهیم لیتشک ای یدر زمان گل ده یابر ی( و هواگرادسانتی درجه 10 – 12کمتر از )  نییپا یدما

 نقش دارند.

 کند. یبه صورت کامل رشد نم وهیم جهیمناسب و کامل شده، در نت یمانع از گرده افشان ن،ییپا یدما 

 از حد شیب یگرما 

 2،4علف کش ها مانند  یاز برخ یناش یها بیآس-D  

 رطوبت خاک راتییتغ 

 یگوجه فرنگ ینامناسب بوته ها هرس 

 دایز تروژنین 

 عوارض برخی از علف کش ها 
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 كنترل

 یافشانگرده یخصوص در دورهگلخانه به یدما میتنظ 

  یکود ده یبرا یاصول یبرنامه کی یاجرا 

   هاهرس بوته 

 ها در دوره رشد محصول کشاز به کار بردن علف یخوددار 
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 انند گوجه فرنگیزخم های زیپ م -5

 عالئم

  تواند از نوک تا  یکه م دیآ یبه وجود م یپوست گوجه فرنگ یدر رو یکیبار یزخم ها دهیپد نیادر

 .ابدیتوسعه  وهیم یانتها

  ندیآ یبه وجود م یکوچک یعرض ی، زخم ها یطول یدر امتداد زخم ها . 

  شود  جادیا یگوجه فرنگ وهیدر م زین ییمانند ، ممکن است سوراخ ها پیز یزخم ها نیهمراه ا. 

 عارضه نیكننده ا جادیا علت

 اند. دانسته وهیبساک به م دنیو چسب وهیکامل گل به م لیرا عدم تبد دهیپد نیاز کارشناسان علت ا یلیخ

 كنترل

 .کردند انیمقاومت دارند ، ب دهیپد نیکه نسبت به ا یاستفاده از ارقام ، رااین عارضه  یریشگیتنها راه پ
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 Puffiness) پف كردگی میوه(  شدن یفکپ -6

 عالئم

 دارند . هیپف کرده و زاو یشوند ، تا حدود یعارضه م نیکه دچار ا ییها وهیم 

  اند یعیطب زانیبه م ینی، در صورت وجود ، فاقد ماده ژالت وهیحفرات داخل م. 

  ندارد یبافت متراکم وهیم. 

 عارضه نیكننده ا جادیا عوامل

 شود یم یهوا ناش یبودن دما نییبر اثر پا یناش فیضع حیز تلقعارضه معموال ا نای . 

 گرده افشانی ناقص 

  کمبود پتاسیم و مصرف بیش از حد ازت( فیضع یکودده(  

 درجه حرارت های خیلی باال و خیلی پایین در زمان تشکیل میوه 

 

 

 كنترل

 گلخانه  یدما میتنظ 

  یکود ده یبرا یاصول یبرنامه کی یاجرا 
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 (Blotchy Ripening) لکه دار ندیرس -7

 عالئم

 رسد ینم یمناسب به خوب حیبه علت عدم تلق وهیاز م یعارضه بخش نیدر ا. 

 ماند .  یم یآن سخت باق ریاست که بافت ز یدیسف ایزرد رنگ  یالئم به شکل لکه هاع 

 وهیم یهم معموال در بخش باالئ دهید بیآس ینواح  (Stem End . هستند ) 

  توتون اشتباه شود . کیموزائ روسیاز و یمکن است با عالئم ناشعارضه م نیا 

  بوده و در  یگوجه فرنگ یوارهایولتاز ک یبرخ اتیممکن است مربوط به خصوص یماریب نیا

 تر است. عیشا یمیقد یوارهایکولت

 عارضه نیكننده ا جادیعوامل ا

 علت این عارضه به طور دقیق مشخص نیست.

 شود یعارضه م نیا وعیسرد باعث ش یآب و هوا 

   د.گرد یآن م دیباعث تشد زیاز حد آن ن ادیمقدار ز ایکمبود آب 

 .کمبود پتاسیم و بر، گیاه را به این عارضه حساس می کند 

 نیتروژن بیش از حد 

 رطوبت باال 

 نوسانات دمایی 

 رطوبت باالی خاک و تراکم خاک 
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 (Leaf Roll) برگ یدگیچیپ -8

 عالئم

 گردد .  یشدن آنها م یو چرم میبه سمت باال وضخ ینییپا یخوردن برگ ها چیپ 

گذارد یمحصول نم زانیو م اهیرشد گ یرو یبوده و اثر یعیطب دهیپد کیمعموال  یبرگ در گوجه فرنگ یدگیچیپ

 .ستیبه مبارزه با آن ن یازیو ن

 عارضه نیكننده ا جادیل اامع

 یسرد و باران یآب و هوا 
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