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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٢٨

  اهش ضايعات عارضه پوسيدگي گلگاه کعوامل موثر در یبررس

  در گوجه فرنگي
  

Study of the effective factors for decreasing blossom-end rot 
damages in tomato (Lycopersicon esculentum) 

  

  بهزاد ادريسي

  عضو هيئت علمي مركز ملي تحقيقات گل و گياهان زينتي محالت

  یو سيروس سنگر

  یشاورزکجهاد  یاربردک یعلم یعضو هيئت علمي موسسه آموزش عال

  

  يدهکچ

ي ، کعارضه فيزيولوژي کبعنوان ي (BER) (blossom-end rot)ل اصلي پوسيدگي گلگاه  عام

لسيم به وسيله آوند چوبي به کش و کعدم توازن بين انتقال آسيميالتهاي برگي از طريق آوند آب

اثر متقابل بين  کو ي. ه در طول دوره رشد سريع سلولي اتفاق مي افتدکبافت تحتاني نهنج است 

لسيم کمبود ک. لسيم توسط بخش تحتاني بافت ميوه وجود داردکان جذب کميوه و امشدت رشد 

لسيم در محيط ريشه يا توزيع نامناسب آن در کمبود کدر بافت مي تواند مربوط به دو عامل 

  .مسير انتقال به ميوه ها در مراحل بحراني رشد ميوه باشد

 یتورهاکير و تعرق از مهمترين فاوددهي و شدت تبخک، رطوبت ،  کنظير شوري خا یعوامل 

و بروز آن با رشد سريع ميوه همبستگي داشته و ارقام با ميوه هاي .باشند یموثر در اين عارضه م

شيوع اين عارضه تحت تاثير روش آبياري و در آبياري . درشت ، حساسيت خاصي به آن دارند

  .فارويي در مقايسه با آبياري قطره اي بيشتر است

لسيم را کاهش فشار ريشه اي و محدود ساختن جذب آب تا حدود زيادي جذب کا شوري باال ب

. اهش مي يابدکلسيم با افزايش شوري به صورت خطي که جذب کاهش مي دهد بگونه اي ک

لسيم به ميوه، و اثر بلند مدت آن کاهش جذب و انتقال کبصورت  یوتاه مدت شورکتاثير 

ر داخل ميوه و افزايش مقاومت در برابر جريان ردن گسترش بافت آوندي دکبصورت محدود 

لسيم از ک. لسيم از قسمت فوقاني به قسمت تحتاني ميوه باشدکاهش انتقال کآب و در نتيجه 
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  ٣٢٩  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

به ميوه ها منتقل مي شود و شدت تعرق تا حدود زيادي بر ميزان  K, P, Nمسيري متفاوت از 

اصلي اغلب باعث افزايش شوري و ايجاد ودهاي کاضافه نمودن . تاثير دارد +Ca2انتقال صعودي 

شيوع اين عارضه اغلب در شوري هاي . شود یلسيم مکرقابت پتاسيم و احتماالً منيزيم  با 

 یحتي در سيستمها. مي شود کتحري NaClودهاي اصلي بيش از شوري با کحاصل از استفاده 

لسيم در کايي جذب در محلول غذ K/Caهاي سديم با افزايش نسبت کدر غياب نم کهيدروپوني

EC باال كاهش مي يابد .  
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٣٠

  مقدمه

ه باعث پوسيدگي کي است کعارضه فيزيولوژي کي (BER) (blossom-end rot)پوسيدگي گلگاه 

عالئم آن معموالً در طول مراحل اوليه رشد فعال . ميوه گوجه فرنگي مي شود) مقابل دم(در بافت بخش تحتاني 

اهر مي شود ولي زمان آغازش آن در بدو مرحله نمو ميوه بوده و چنين ميوه هايي ظ) روز بعد از آنتزيز ١٥(ميوه 

ه بروز اين عارضه با رشد سريع ميوه همبستگي کشواهد نشان مي دهد . نندکن است قبل از رسيدن ريزش کمم

  .داشته و ارقام با ميوه هاي درشت ، حساسيت خاصي به آن دارند

ه معموالً در نقطه کي فرورفته با پوست چرم مانند و تيره ميباشد عالئم آن بر روي ميوه بصورت نواح

مي شود و در صورت برش عرض ميوه ها گاهي هاله هاي تغيير رنگ يافته اي در بافت ژله  مقابل دم ميوه ديده

  )٨و٣(اي اطراف بذر قابل مشاهده است 

  

  نقش عوامل محيطي و زراعي

اين عوامل شامل مجموعه اي از تاثيرات محيطي ، عوامل چندين عامل باعث پوسيدگي گلگاه مي شوند 

ه معموالً اثرات متقابل آنها با وجود پيچيدگيهاي بسيار در نهايت کي مي باشند کي و خصوصيات ژنتيکفيزيولوژي

لسيم در کمبود کند اين کلسيم در مرحله رشد سريع ميوه در گوجه فرنگي نمو مي کمبود موضعي کبصورت 

  .اند در ارتباط با دو عامل زير باشدلي مي توکحالت 

  )لسيمکي کمبود واقعي و يا تحريکدر نتيجه (لسيم کمبود ک -١

لسيم در مسير انتقال به ميوه ها و يا انتقال ضعيف آن به سمت بافتهاي بخش تحتاني کتوزيع نامناسب  -٢

  ميوه در مراحل بحراني رشد آن

وددهي مناسب مي تواند مانع از کو دما همراه با  CO2ردن شرايط رشد نظير نور ، کبنابراين بهينه 

  .بروز پوسيدگي گلگاه گردد

ود و يا جذب ضعيف کيا  کلسيم در خاکافي کعالوه بر وجود شرايط خاص نظير عدم وجود ذخاير 

لسيم توسط گياه در اثر تنش آبي يا اسمزي ، گاهي عوامل محيطي و زراعي معمول و نامطلوب نيز به بروز اين ک

  )٧و٤.(نندکمي  کمکارضه ع

ه به روش غرقابي يا فارويي آبياري مي شوند کي بيشتر در محصوالتي کاين نابساماني فيزيولوژي

اهش که مي تواند منجر به خفگي موقت ريشه يا کفواصل طوالني آبياري و يا مقادير زياد آب . مشاهده مي گردد

ارضه موثرند لذا شيوع آن تحت تاثير روش آبياري و در مبود گردد ، در بروز اين عکجذب ريشه اي و نهايتاً 

  )٤. (آبياري فارويي در مقايسه با آبياري قطره اي بيشتر است

،  کگاهي شرايط خاص زراعي نظير شوري حاد ، مصرف ازت بيش از حد ، آماده سازي ضعيف خا

ا و يا استفاده از ارقام زي به ريشه هکورزي و حمله آفات خا کناقص شدن ريشه ها در جريان عمليات خا

  )٤. (مي گردند حساس تر نيز منجر به بروز اين عارضه
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  ٣٣١  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  عوامل موثر در ايجاد پوسيدگي گلگاه

ه کلسيم از جنبه هاي گوناگون بررسي شده و نشان مي دهد کنقش عوامل موثر در جذب و انتقال 

  .وت از عناصر ديگر صورت مي گيردتورهاي مختلف و تا حدودي متفاکجذب و انتقال اين عنصر تحت تاثير فا

اين . غلظت آن در برگها مي باشد  ١٠/١لسيم در ميوه به طور ذاتي پائين و در حدود کدر گوجه فرنگي غلظت 

عنصر در دوره رشد ميوه با شدتهاي مختلف جذب آن شده و معموالً مقدار آن در ميوه هاي با پوسيدگي گلگاه 

روز بعد از گرده  ٣٠تا  ٢٠(لسيم در طول دوره رشد سريع ميوه کمقادير پائين . استمتر از ميوه هاي طبيعي ک

عالوه بر اين . در ميوه همخواني ندارد کلسيم با ذخيره ساير مواد خشکه نحوه ذخيره کنشان مي دهد ) افشاني

  )٥و  ٢. (لسيم در درون ميوه از دم به سمت قسمتهاي تحتاني بسيار ضعيف مي باشدکانتقال 

لسيم و ساير عناصر نظير ازت و فسفر و پتاسيم در ميوه گوجه فرنگي داللت بر کتفاوت در نحوه ذخيره 

و  K, P, Nتشابه ميان ذخيره . به ميوه ها منتقل مي شود K, P, Nلسيم از مسيري متفاوت از که کاين دارد 

ش به ميوه ها انتقال مي يابند کق اوند آبه اين مواد عمدتاً از طريکنشان مي دهد ) آسيميالتهاي برگي(ديگر مواد 

 کلسيم بيشتر يکجذب ) ٥. (انجام مي شود یلسيم و گوجه فرنگي اساساً از طريق آوند چوبکت کولي حر

لسيم در شيره ، آوند چوبي در ک. درون گياه نيز صادق است +Ca2فرايند غير فعال است و اين امر درباره انتقال 

ي انتقال مي يابند بنابراين شدت تعرق تا حدود زيادي بر ميزان انتقال صعودي جهت صعودي و با جريان تعرق

Ca2+ تاثير دارد.  

ه که پوسيدگي گلگاه هنگامي اتفاق مي افتد کشت نشان مي دهد کآزمايشات با استفاده از سيستم آب

رغم وجود غلظتهاي علي) ٧و  ١٧ ms/cm(باال  ECباشد ولي در  mg/L٧٠متر از کلسيم در محلول غذايي کغلظت 

شت شده در کلسيم در مقايسه با گياهان کلسيم منجر به نقصان کاهش جذب کلسيم در محلول غذايي ، کباالتر 

EC متر ک)ms/cm٥.(مي شود) ٢(  

شوري باال با . اهش مي يابدکاتيوني در محيط ريشه کلسيم تحت تاثير تنش اسمزي و يا رقابت کجذب 

ه کاهش مي دهد بگونه اي کلسيم را کساختن جذب آب تا حدود زيادي جذب اهش فشار ريشه اي و محدود ک

  )٥و  ٢. (اهش مي يابدکلسيم با افزايش شوري به صورت خطي کجذب 

لسيم ، پوسيدگي گلگاه اتفاق مي کافي کتحت شرايط تنش آبي و شوري حتي در صورت وجود مقادير 

مت در برابر انتقال آب در آوند چوبي در ميوه بيش از ميوه ه در شوري باال ، مقاوکتحقيقات نشان مي دهد . افتد

  )٣. (رده در شرايط شوري پائين استکهاي رشد 

  يکي و مورفولوژيکعوامل فيزيولوژي

ه آوندي که قسمت فرابر ميوه و نهنج توسط شبکسيستم آوندي در ميوه گوجه فرنگي به گونه اي است 

به سمت بخش ) دم(ه اي را از بخش فوقاني کانشعابات خود ، شباين سيستم آوندي با . مجزا تغذيه مي شوند

اهش يافته و مقدار افت کلي بافت آوندي کم که در جريان اين انشعابات تراکند کايجاد مي ) گلگاه(تحتاني ميوه 

  )٣. (اهش مي يابدکش کش است يعني نسبت آوند چوب به آبکآن براي بافت آوند چوبي بيش از بافت آوند آب
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٣٢

ه ساده اي که نهنج داراي شبکمي از دسته هاي آوندي است در حاليکه متراکبر ميوه گوجه فرنگي داراي شبفرا 

  )٣. (متر از بخش تحتاني ميوه مي باشدکاز تعداد محدودي دسته هاي آوندي و حتي 

ه هم تعداد و هم کآزمايش بر روي بوته هاي گوجه فرنگي تحت شرايط شوري مختلف نشان مي دهد 

ارپ بيش از نهنج ميوه بوده و تعداد آنها از نيمه کدر پري) در سطح مقطع بافت ميوه(م دسته هاي آوندي کترا

از طرف . ارپ استکاهش آن در نهنج بيش از پريکاهش مي يابد و کميوه ) گلگاه(فوقاني به سمت نيمه تحتاني 

مرتباً افزايش نشان مي ) ٣١تا  ١٠روز  از(ه تعداد دسته هاي آوندي در طول دوره رشد ميوه کديگر با وجود اين

م در کاهش يافته و بخصوص در دو هفته بعد از آنتزيز اين افت تراکم آنها در هر دو بافت شديداً کدهد ولي ترا

 کلسيم در بافت ميوه و ذخيره مقدار زيادي ماده خشکدسته هاي آوندي همزمان با سير نزولي ناگهاني در غلظت 

  )٣.(مي باشد

  يتنش شور

لسيم کش و کعامل اصلي پوسيدگي گلگاه ، عدم توازن بين انتقال آسيميالتهاي برگي از طريق آوند آب

اثر  کيعني ي. ه در طول دوره رشد سريع سلولي اتفاق مي افتدکبه وسيله آوند چوبي به بافت تحتاني نهنج است 

عوامل ) ٢. (يوه وجود داردلسيم توسط بخش تحتاني بافت مکان جذب کمتقابل بين شدت رشد ميوه و ام

وددهي و شدت کولي معموالً شوري ، رطوبت ، . لسيم تاثير مي گذارندکمتعددي بر روي رشد ميوه و جذب 

  .تورها مي باشندکتبخير و تعرق از مهمترين اين فا

ي لسيم در ميوه گوجه فرنگي تاثير مکشوري بعنوان مهمترين عامل ، احتماالً از دو طريق بر روي ذخيره 

لسيم توسط ريشه و انتقال آن از ريشه به ميوه است در کاهش جذب کوتاه مدت آن بصورت کتاثير . گذارد

ردن گسترش بافت آوندي در داخل ميوه و افزايش مقاومت در کن است محدود که اثر بلند مدت آن ممکصورتي

  )٨. (تاني ميوه باشدلسيم از قسمت فوقاني به قسمت تحکاهش انتقال کبرابر جريان آب و در نتيجه 

جريان . اهش مي دهدکلسيم را از طريق محدود ساختن جذب آب تا حدود زيادي کشوري جذب 

اسه گل و کمتر مي باشد در چنين بوته هايي بقاياي کباال  ECشيره خام در آوند چوبي گياهان تحت شرايط 

اهش کدن بافت آوند چوبي با شوري از سوي ديگر ليگنيني ش. تر استکوچکسطح مقطع آوند چوبي در دم ميوه 

ن است به ليگنيني شدن آن بستگي داشته باشد ، انتقال که ظرفيت تبادل يوني آوند ممکمي يابد و از آنجايي 

متر آوند چوبي کافي در شرايط شوري ، مي تواند مربوط به ظرفيت تبادل يوني کلسيم در ميوه ها به مقدار غير ک

لسيم آن پائين تر که مقدار کپوسيدگي گلگاه اغلب در بافت تحتاني نهنج ، جايي  در حقيقت اولين عالئم. باشد

است ، ديده مي شود زيرا شوري گسترش آوند چوبي در بافت تحتاني ميوه را به تاخير انداخته و اين عامل 

  )٥و  ٣. (لسيم و پوسيدگي گلگاه در اين ناحيه باشدکمبود کي عالئم کن است اساس اناتوميکمم

اسيد نقش مهمي در  کاسپاراژين و گاما آمينوبوتيري –شرايط شور اسيدهاي آمينه اي نظير پرولين  در

جهت سازگاري برخي ) Cytosolute(ماده محلول سلولي  کتنظيم اسمزي گياه دارند بويژه پرولين بعنوان ي

نش به شوري به سرعت کواه در کر گرديده با وجود اين پرولين تنها ماده اي نيست کگياهان با تنش اسمزي ذ
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  ٣٣٣  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

ثر موارد مربوط به تغيير در مقدار که سازگاري اسمزي در اکساخته مي شود برخي مشاهدات نشان مي دهند 

  )٦. (لي اسيدهاي آمينه آزاد مي باشدک

را براي تنظيم اسمزي خود ترجيح دهد با  کن است يونهاي موجود در خاکدر محيط شور گياه مم

ش شوري با تنش آبي همراه گردد تنظيم اسمزي بايد توسط مواد محلول توليد شده در ه تنکوجود اين هنگامي 

گلگاه در بوته هاي گوجه فرنگي تحت شرايط شوري با  یمتر پوسيدگکخود گياه انجام شود در واقع شيوع 

  )٦. (و محتوي پرولين در ميوه همبستگي داشته است Caمقادير باالي 

ن است جذب کب باعث افزايش شوري مي شود ولي در اين حالت ممودهاي اصلي اغلکاضافه نمودن 

ه شيوع اين عارضه کآزمايشات نشان مي دهد . ندکاهش پيدا کلسيم در رقابت با پتاسيم و احتماالً منيزيم بيشتر ک

در جو ميزان . مي شود کتحري NaClودهاي اصلي بيش از شوري با کاغلب در شوري هاي حاصل از استفاده 

اهش جذب آن مي شود ولي در گوجه فرنگي حتي در کلسيم در ريشه باعث کال با تداخل در انتقال سديم با

شيوع . باال كاهش مي يابد ECلسيم در کدر محلول غذايي جذب  K/Caهاي سديم با افزايش نسبت کغياب نم

لسيم و کم کن است به خاطر مقدار کودهاي اصلي ممکزياد پوسيدگي گلگاه در اثر شوري حاصل از مصرف 

ن است دسترسي بافت به کغلظت زياد اسيدهاي آلي مم. غلظت باالي اسيدهاي آزاد در بافت حساس ميوه باشد

  )٥و  ٢. (لسيم را محدود ساخته و باعث حساسيت بيشتر ميوه به پوسيدگي گرددک

  رطوبت نسبي محيط

. در گياه مي باشد کماده خش رطوبت باال با افزايش فعاليت فتوسنتزي ، داراي اثرات مفيدي در تجمع

براي بوته  کولي اين امر فقط در مورد بوته هاي جوان گوجه فرنگي صادق است بعنوان مثال افزايش وزن خش

. است% ٥٠روز در رطوبت نسبي  ٢٢روز اول برابر با افزايش وزن طي  ١٨ تا% ٩٥هاي جوان در رطوبت نسبي 

)١(  

سيم شده و انتقال ضعيف آن به بخشهاي هوايي و لکاهش تعرق و جذب کافزايش رطوبت باعث 

لسيم را بصورت زردي حاشيه اي در برگ نشان کمبود کن است عالئم کبرگهاي جديد همزمان با رشد سريع مم

  )١. (دهند

اهش کلسيم انتقال يافته به برگي ، هميشه در رطوبت باال کل کو ميزان ) بصورت درصد(لسيم کمقدار 

ننده وضعيت کلسيم لزوماً تعيين که جذب کاز آنجايي . شب بيش از روز مشهود است مي يابد و اين اثر در

ه اندازه برگ کوس با حمل آن به برگها دارد لذا هنگامي کلسيم در ميوه رابطه معکلسيم در ميوه نيست و ذخيره ک

لسيم در کحتواي لسيم در برگها محدود و مکاهش يابد ، ذخيره سازي کو ميزان تعرق بوسيله افزايش رطوبت 

لسيم بايد از شدتهاي باالي تعرق کميوه افزايش مي يابد بنابراين با توجه به نياز ميوه هاي در حال رشد به 

 ١. (ندکمي  کلسيم به سمت ميوه هاي جوان را تحريکت کاجتناب نمود زيرا رطوبت باال در طول روز ظاهراً حر

  )٢و 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٣٣٤

  نتيجه گيري

نش که عامل اصلي پوسيدگي گلگاه معموال نتيجه بر هم کيتوان گفت ر شده مکبا توجه به مطالب ذ

بعنوان . لسيم در گياه مي باشدکتاثيرات تابش و دماي باال روي رشد ميوه و تنشهاي محيطي روي جذب و توزيع 

ه جذب کميوه تحت تاثير قرار مي دهد و از آنجايي  کل گياه را بيش از وزن خشک کمثال شوري ، وزن خش

لسيم در ميوه کاهش مي يابند بنابراين تحت شايط شوري ، غلظت کلسيم ميوه ، هر دو کسيم و محتواي لکل ک

  )٢. (اهش نشان مي دهدکل گياه شديداً کنسبت به 

ه شدتهاي کلسيم نسبت به آب مي شود در صورتيکافزايش جذب  کافزايش دماي ريشه باعث تحري

ه در کبنابراين مالحظه مي شود ) ٢. (لسيم افزايش مي دهندکاز باالتر تبخير و تعرق ميزان جذب آب را بيش 

  . ل استکعوامل بصورت مجزا و تفسير اثرات آنها در اين مورد بسيار مش کت کنظر گرفتن نقش ت

لسيم و انتقال آن کبا توجه به اهميت ايجاد مقاومت به پوسيدگي گلگاه از طريق افزايش توانايي جذب 

ميوه و وجود دامنه وسيعي از توانايي مقاومت به اين عارضه در بين ارقام گوجه فرنگي به به بافتهاي دور از دم 

ه تفاوت در ميزان رشد ميوه و گسترش بافت آوند چوبي اساس تنوع بين ارقام گوجه فرنگي را کنظر مي رسد 

  )٧. (يل مي دهدکدر مقاومت به پوسيدگي گلگاه تش
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