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 آن يبازار ارزش بر رقم و اندازه ،یموج لکه به یفرنگ گوجه وهیم یآلودگ وقوع زانیم اثر
  نابیم منطقه در

Effect of tomato fruit early blight incidence, fruit size and cultivar on 
market value of tomato in Minab area 

  *حبیب اله حمزه زرقانی، مجید خنشا

  )17/10/1393 :پذیرش؛ تاریخ 4/6/1392: تاریخ دریافت(

  چکیده
 یجنوب مناطق در خصوص به و رانیا در یفرنگگوجه مهم يهايماریب ازیکی . باشدیم یخوراک پرمصرف محصوالت از یکی یفرنگگوجه
 بـر  رقـم  وه ویم اندازه ،یآلودگ وقوع و شدت اثر یابیارز منظور به. باشدیم Alternaria solani قارچ آن عامل که است یموج لکه کشور

ـ خف ،یآلـودگ  عـدم ( شـدت  کـالس  چهار در یبررس نیا. گرفت انجام نابیم شهرستان در پژوهش نیا ،یفرنگگوجه محصول متیق  ف،ی
  ,Sunseed, Redx) رقـم  سه يرو بر) بزرگ و متوسط کوچک،( ياندازه کالس سه در یآلودگ درصد صد تا صفر وقوع و) دیشد متوسط،

Raha)ـ م ياندازه شیافزا و داد کاهش يداریمعن طور به را فروش متیق ی،آلودگ وقوع درصد شیافزا که داد نشان جینتا. شد انجام  يوهی
 وسـته یپ طور به درصد 50 يباال وقوع ریمقاد در فروش متیق بر آلوده يها وهیم ي اندازه اثر یول داد شیافزا را فروش متیق یفرنگگوجه
  .بود کمتر Redx و  Sunseedرقم دو به نسبت Raha رقم فروش متیق نیهمچن. افتی کاهش

  محصول ارزش ،Alternaria solani هنگام، زود یسوختگ ،یفرنگگوجه: کلیدواژه
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  مقدمه
 یمـوج  لکـه  ،یفرنگ گوجه یقارچ يهايماریب جمله از
-يماریب نیبارتر فاجعه از یکیAlternaria solani  عامل با
 بـر  .(Datar & Mayee  1981) باشـد  یم محصول نیا يها

ـ ا ،FAO در شـده  منتشـر  آمار اساس  دیـ تول  نیششـم  رانی
 یمـ  شـمار  بـه  2011 سال در ایدن در یفرنگ گوجه يکننده
 عمـل  به يها یبررس اساس بر .(Anonymous  2011) رود
 عملکـرد  ،يمـار یب شـدت  افـزایش  با که شد مشخص آمده

 کـــاهش درصـــد 86 تـــا 50ی فرنگـــگوجـــهمحصـــول 
 & Barksdale & Stoner  1977; Konsler)ابــدی یمــ

Shoemaker  1980; Datar & Mayee 1981; Mathur & 
Shekhawat  1986). کــاهش يرو بــر يادیــز قــاتیتحق 

 انجام رانیا در یموج لکه اثر بر یفرنگ گوجه وهیم عملکرد
 انیـ جلصـوفه  يهـا یبررسـ  یطـ  وجـود  نیا با است نشده

 و رفـت یج منـاطق  در يمـار یب بـه  یآلـودگ  زانیـ م) 1370(
 صـوفه ( اسـت  شـده  گـزارش  درصد 90 تا 60 نیب کهنوج
 یآلـودگ  وقـوع  شـدت و  زانیـ م بـه  بسـته  ). 1370 ان،یجل
 يپسـند  يمشتر یموج لکه يماریب به یفرنگ گوجه ي وهیم

 در و ابـد ی یم کاهش یدرجات به یفرنگ گوجه يها محموله
 بـه  کـه  شـود  یمـ  وهیم فروش متیق کاهش موجب جه،ینت

 یطرف از. گردد یم وهیم وزن واحد از کشاورز درآمد کاهش
 گوجـه  رقم و وهیم ي اندازه ریتاث تحت یفرنگ گوجه متیق

 کـه  یانـدک  قـات یتحق بخش مهمـی از . باشد یم هم یفرنگ
 بــه خســارت زانیــم و يمــاریب شــدتي رابطــه ي دربــاره

 مدل و یبررس به محدود شده، انجام يکشاورز محصوالت
 محصـول  زانیـ م و يمـار یب شـدت  نیب یکم ي رابطه کردن
 يبازارپسـند  و تیفیک و ظاهر بر هايماریب ریتاث. است بوده

 فـاکتور  محصول، یوزن افت یبزرگ از نظر صرف محصول،
 وارد کشـاورز  بـه  کـه  است یخسارت زانیم نییتع در یمهم
 یاهیگ يهايماریب خسارت از جنبه نیا متاسفانه و شود یم

ـ ا منظـور  نیهمـ  بـه . است شده واقع غفلت مورد اریبس  نی
 یآلـودگ  وقـوع و  شـدت  نیب يرابطه یبررس جهت قیتحق
 انجـام  محصول متیق و یموج لکه به یفرنگگوجه ي وهیم

 متوجـه  اسـت  ممکـن  کـه اقتصـادي   ییهـا انیز  تا گرفت
  .گردد مشخص شود کشاورز

  هاروش و مواد
 یمـوج لکه يماریب به یآلودگ وقوع ریتاث ق،یتحق نیا در
 سـه  در محصـول  مـت یق بر یفرنگگوجه ي وهیم ياندازه و
. شـد  یبررسـ  ها آن نیبي رابطه و یفرنگگوجه يتجار رقم
 7و  8، 12به صـورت تصـادفی از مـزارع     منظور، نیا يبرا

فرنگـی   هـاي گوجـه   میوه) بندر عباس(هکتاري شهر میناب 
هاي بـزرگ، متوسـط و کوچـک دسـته      برداشت و در گروه

پاکـت یـک    9بندي و براي هـر رقـم بـه تفکیـک انـدازه،      
 هانمونه .شد يبردار نمونه یفرنگ گوجه يهاوهیمکیلوگرمی 

 در که شدند يبنددسته یلوگرمیک کی يهابسته صورت به
 وزن بـا  بیـ ترت بـه ( درشـت  و متوسـط  کوچـک،  ياندازه
 185±30 و 65±6 ،40±7 یفرنگـ گوجـه  وهیـ م هر نیانگیم

ـ  يهـا نمونه. بود) گرم بـر اسـاس ارزیـابی     یلـوگرم یک کی
 شـدت  چهـار  در فرنگـی  چشمی آلودگی سطح میوه گوجه

)severity (بدون عالمت )متوسـط )%15-%0(، کـم  )صفر ، 
) incidence( وقـوع  با و)%100-%36( شدید و)35%-16%(

 يهـا  دهـک در ) کامال آلوده( درصد 100 یال )سالم(صفر 
شد  مشاهده عتیدرطب که درصد 80 تاصفر  وقوع يدرصد
ــرار ــدبســته از پــس. شــدند داده ق ــل يبن ــم کام ــاوهی  يه
 هـر  یآلـودگ  وقـوع  و رقـم  ،انـدازه  اساس بر یفرنگ گوجه
-متیق فروشنده پنج توسط جداگانه یلوگرمیک کی يبسته

 يگذارمتیق از آمده دست به جینتا از سپس. شدند يگذار
 و رقـم  انـدازه،  يهافاکتور نیب يرابطه نییتع يبرا هانمونه
 مـت یق بـر  هـا آن اثـر  و یمـوج لکـه  بـه  وهیم یآلودگ وقوع
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 بودن ناچار و وهیم يبنددرجه مشخص ار
 قابـل  احتمـاالً  نیهمچنـ  و وهیـ م نـوع  نی

 سالم يهاوهیم با یآلودگ وقوع درصد 10
 ارقـام  مـت یق که دهدیم نشان متیق بر رقم

Redx   يداریمعنـ  تفـاوت  يآمـار  لحـاظ  از 
یمعنـ  اریبسـ  تفـاوت   Raha رقم با رقم 
 7/28 زانیـ م بـه  Raha رقم متیق که يطور
 افتـه ی کـاهش  Redx و  Sunseed ارقـام  
 و باال تیفیک لیدل به رقم دو نیا متیق بودن
 بـه  نسبت ارقام نیا يباال يانباردار تیخاص

 زیـ ن فـروش  مـت یق وه،یـ م يانـدازه  شی
 يوهیـ م کـه  يطـور  بـه  دهدیم نشان را 
 3/105 زانیـ م بـه  کوچـک  يانـدازه  به نسبت
 بـزرگ  ياندازه .شدند فروخته ترگران فروش
 محصـول  شـتر یب يبازارپسند و عاتیضا

  

در منطقـه   یگوجـه فرنگـ   وهیزودرس در م 
  

Fig. 2. Comparison of different percentages early blight incidence on tomato for mean retail price in Minab 
County by Duncan method. bars with common letters have no significant dif

-نـرم  از اسـتفاده  با هاداده انیپا

در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا پـنج       
 هانیانگیم سهیمقا و گرفته قرار 
  .شد انجام

 بـه  محصول متیق وه،یم یآلودگ
 80 وقـوع  کـه  يطـور  بـه  افـت 

 صـفر  وقـوع  به نسبت درصد 65
ـ  البتـه . داد کـاهش  را محصول  نیب
یمعنـ  تفاوت يآمار لحاظ از درصد
 وهیم لوگرمیک کی از درصد 10 
 گـر ید عبـارت  بـه . افتـد ینمـ  اتفاق
 مـت یق و سالم کامالً يها وهیم گروه
 شـدت  بـا ( هسـتند  آلـوده  هـا  وه
 نیا که ،)1 شکل( است نشده قائل

اریمع نبودن لیدل به
نیا دیخر بر داریخر

10 نیا بودن پوشش
رقم اثر. است بوده

Sunseed  و Redx 

 دو نیا اما نداشتند
طور به دارند يدار

 بـه  نسـبت  درصد
بودن باال که است،

خاص و يبازارپسند
Raha باشدیم.  

یافزا با نیهمچن
 يداریمعن شیافزا
نسبت بزرگ اندازه
فروش متیق درصد
ضا کاهش سبب وهیم

 یسوختگ يماریمختلف وقوع ب يدر درصدها یخرده فروش مت
  ندارند يدار یتفاوت معن ياز نظر آمار کسانیحرف  يدارا ي
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پا در. شدند استفاده محصول
در قالـب طـرح کـامال تصـادفی بـا پـنج        SAS يآمار افزار

 لیتحل و هیتجز موردتکرار 
انجام دانکن آزمون از استفاده با

  بحث و جینتا
آلودگ وقوع درصد شیافزا با
افـت ی کـاهش  يداریمعنـ  طور
65 زانیم به یآلودگ يدرصد
محصول متیق یآلودگ يدرصد
درصد 10 تا 0 یآلودگ وقوع
 اگر یعنی ندارد وجود يدار
اتفاق متیق افت باشد، آلوده
گروه کی متیق نیب يمشتر
وهیـ م درصـد  10 که یگروه
قائل یتفاوت) فیخف یآلودگ

  
متیق نیانگیم سهیمقا -1شکل

يها لهیبه روش دانکن م نابیم
Fig. 2. Comparison of different percentages early blight incidence on tomato for mean retail price in Minab 
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 یآلـودگ  شـدت  بـا  محصـوالت  کـه  گرفت
 میمسـتق  طور به و شودینم بازار وارد وه

 يهـا کارخانـه  بـه  درصد قیمت میوه سالم
 یآلـودگ  نیهمچنـ  و شودیم فروخته یفرنگ
ـ ا در درصـد  80 از باالتر  وقوع و فی  نی
ـ ز و ضـرر  تیـ اهم رسد یم نظر به. رد  انی
 گوجـه  محصـول  يبازارپسـند  کـاهش  ل

ـ  خسـارت  از تـر  ـ طر از کـه  آن یوزن  قی
نتایج نشان مـی  . نباشد دهد، یم کاهش را

دهد که خسارت مـالی کشـاورز حاصـل از کـاهش ارزش     
درصـد بـا    50گوجه فرنگـی در سـطح وقـوع    

). 2شـکل  (درصدي تناژ محصول برابري میکند 
 فـروش  مـت یق کـه  داد نشـان  پـژوهش  ن
ـ خر عمده ي  یتـابع  فـروش  خـرده  و داری
 وقـوع  و شدت و وهیم ياندازه ،یفرنگ گوجه
 کـاهش  در کـه  وه،یـ م يرو بـر  یموج لکه

 .نـاب یم منطقـه  در یفرنگ گوجه وهیم یفروش

Fig. 3. The effect of interaction of fruit size and disease incidence 
county. bars showing the mean ± 1.96 standard error
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 يبـرا  را محصـول  مـت یق شی
وهیـ م ي اندازه همکنشبر تاثیر. 
 که دهدیم نشان یموج لکه وقوع
 سـالم  بزرگ ياندازه با يها وهی
ــدازه در مــتیق نیکمتــر و  يان

هـم  انتظارات با که شد مشاهده
 در مــتیق افــت کــه آن تــرمهــم

 بـه  نسـبت  يریچشـمگ  کـاهش 
 .)2 شکل( داشت

 سپس و درشت يها وهیم در مت
 مشـاهده  کوچک يها وهیم در ب
 وقـوع  در شـد،  داده نشان 2 شکل
ـ  کـه  یوقتـ  ی  از یمـ ین از شیب
ـ  يزیتمـا  انیمشـتر   يهـا  وهیـ م نیب

 يهـا  وهیـ م همچنـان  یول شوند
 .خرند یم ترگران 

گرفت نظر در دیبا
وهیم دیشد و متوسط

درصد قیمت میوه سالم 10تا  5 متیق با
فرنگگوجه يفراور
یخف  شدت با وهیم

ردیگ یم يجا گروه
لیـ دل به یموج لکه
تـر  تیاهم کم یفرنگ
را درآمد تناژ کاهش

دهد که خسارت مـالی کشـاورز حاصـل از کـاهش ارزش     
گوجه فرنگـی در سـطح وقـوع     پسنديبازار

درصدي تناژ محصول برابري میکند  30کاهش 
نیا جینتاهمچنین 
يبرا یفرنگ گوجه
گوجه رقم از است
لکه يماریب یآلودگ

فروش خرده متیق نیانگیم بر يماریب وقوع و وهیم اندازه برهمکنش
  دهندیم نشان را نیانگی

Fig. 3. The effect of interaction of fruit size and disease incidence for mean tomato retail price in 
county. bars showing the mean ± 1.96 standard error 
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یافـزا  فـوق  موارد که شودیم
. دینمایم ریپذهیتوج يمشتر
وقوع زانیم و یفرنگ گوجهي 
یم در وهیم متیق نیشتریب که
و) درصــد صــفر وقــوع در(

مشاهده درصد 80 وقوع با کوچک
مهــم و باشــدیمــ دارد یخــوان
کـاهش  بزرگ ي اندازه با يها وهیم

داشت کوچک و متوسط ياندازه
متیق افت بیش نیشتریب
بیش نیترکم و ها متوسط در
شکل در که يطور همان. شد
یعنی يماریب درصد 50 يباال
مشـتر  هسـتند،  آلـوده  ها وهیم

شوند ینم قائل متوسط و کوچک
 درصد 10 از شیب را درشت

 
برهمکنش ریتاث روند سهیمقا -2 شکل

یم اریمع يخطا 1,96 ± هالهیم
for mean tomato retail price in Minab 
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ـ ا در. است گذار ریتاث کشاورز یمال انیز و ضرر  رابطـه،  نی
 چون يمتعدد يارهایمع ریتاث تحت معموالً که رقم انتخاب
 يهـا يمـار یب و آفات به تیحساس منطقه، بوم با يسازگار
 یکنشـ  برهم بختانهخوش باشد،یم رقم يبازارپسند و مهم
 کـاهش  یعنـ ی. نـدارد  متیق يرو اندازه ای يماریب وقوع با
 متفـاوت  ریمقاد ای و مختلف يزهایسا در يدار یمعن متیق
 کشـاورز  لذا. ندارد وجود متفاوت ارقام در يماریب وقوع از
 ،يسـازگار  يهاجنبه از رقم انتخاب نظر از حداقل تواند یم

 الیـ خ بـا  يبازارپسـند  و وآفـات  هـا يمـار یب به تیحساس
ـ . دهد انجام را خود انتخاب ینگران بدون و راحت  در یول
 باشـد  یمـ  وهیم ي اندازه به یستیبا خاص توجه رقم انتخاب
 کـه  یمنـاطق  در امکان حد تا گردد یم هیتوص که ياگونه به

 ارقـام  کسانی تیحساس طیشرا در است، ادیز يماریب فشار

 اسـتفاده  بازار در موجود درشت وهیم ارقام از یموج لکه به
 ممکـن  کشـاورز  بـازار  بودن خوب لیدل به نیهمچن. گردد
 هـا وهیـ م کـه  ندیبچ تر عیسر را وهیم باشد داشته لیتما است
 یائیمیشـ  مبـارزه  به ازین صورت نیا در. بود خواهند زتریر
ـ ا لیـ دل بـه . اسـت  شـتر یب اریبس یهائنیچ نیچن در  کـه  نی

 بـاالتر  وقوع با آلوده يها گوجه متیق در يدار یمعن تفاوت
 نـدارد  وجـود  کوچک و متوسط يها اندازه در درصد 50 از
ـ ا در يماریب وقوع کاهش منظور به یسمپاش ،)2 شکل(  نی

ـ ا که آن به توجه با. رسدینم نظر به الزم موارد  يمـار یب نی
 عنـوان  به( باشد ساز مشکل زین برداشت از پس است ممکن
  ارقـام  از تـا  شـود یمـ  هیتوص ،)يدار انباري دوره در مثال

Sunseedو Redx آنهـا  يدیـ تول وهیـ م سـفت  بافت لیدل به 
  .گردد استفاده
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