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 مقدمه:

خصوصیاتی مانند اصالت باشد. های کشاورزی میسیستم تولید و توزیع بذرهای با کیفیت باال یکی از ضروریات

و برای کشاورزان  کننده کیفیت بذر بودهسالمت بذر تعیین زنی، بنیه ورقم، خلوص فیزیکی و ژنتیکی، درصد جوانه

و تجربه ست ای بذر ایابی به کیفیت باالی بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکننده حرفهباشند. دستبسیار مهم می

 باشد. مؤثری برای کنترل کیفیت بذر مینشان داده که سیستم گواهی بذر راه 

است که   Solanaceae یکی از گیاهان خانواده  (Mill.) esculentum Lycopersicon با نام علمی گوجه فرنگی

میلیون تن  130ترین محصوالت سبزی و صیفی به شمار می رود و  در حال حاضر تولید آن در دنیا حدود از مهم

د ضای دارد و منبع غنی لیکوپن است که یک آنتی اکسیدانت قوی غذایی قابل مالحظهاین گیاه ارزش می باشد. 

 .آهن است و پتاسیم، و سرشار از عناصرC  ،A، Kهایدارای ویتامینهمچنین فرنگی گوجهسرطان می باشد. 

 که شده برآورد هکتار هزار 95/151 حدود کشور فرنگیگوجه کشت سطح ،1394زراعی سال دردر ایران نیز 

می  سبزیجات برداشت سطح کل از درصد 3/29و زراعی محصوالت برداشت سطح کل از درصد 34/1 معادل

 که شده برآورد تن میلیون 01/6 حدود کشور در گوجه فرنگی تولید میزان(. 1395)آمارنامه کشاورزی،  باشد

  .است سبزیجات تولید میزان کل از درصد 69/44 و زراعی تولید محصوالت میزان از درصد 81/7 معادل

 این محصوله شدبذر گواهیفرنگی در کشور بسیار ناچیز بوده و شده گوجهرحال حاضر میزان تولید بذر گواهید

عمدتاً  کشور قسمت اعظم بذر مورد نیاز ندارد. در چنین شرایطی، در مرتفع نمودن نیاز بذری کشور یسهمعمالً 

ریزی امهبرنکه به منظور فرنگی برنامه کنترل و گواهی بذر گوجه از این رو گردد. از طریق واردات تأمین می

تواند یم گیرد،آن صورت می ارتقای کیفیتو همچنین این محصول شده تولید بذر گواهیمیزان افزایش  جهت

 ی وارداتوابستگکاهش فرنگی در کشور و گوجهشده بذر گواهیکمی و کیفی نقش مهمی در بهبود جایگاه 

 داشته باشد.  
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 فرنگیگوجهبندی طبقات بذری تقسیم. 1

سااازمان توسااعه و   باار اساااس آخاارین اسااتاندارد ملاای مصااوب و الگااوی      گوجااه فرنگاای طبقااات بااذری  

 باشند: می زیربه شرح  (OECD) همکاری اقتصادی

( Breeder Seed)گااراز تکثیاار بااذر طبقااة اصااالح  :(Prebasic Seed) پایذذه یذذا سذذوپرالیت پذذی  . بذذذر 1

تحاات نظااارت مؤسسااه  هااای دارای مجااوزبااذر و یااا شاارکتتوسااط مؤسسااه تحقیقااات اصااالح و تهیااه نهااال و 

تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال و بااا لحاااا نمااودن اسااتانداردهای مربوطااه تولیااد شااده و منبااع بااذر       

اولیااه تحاات نظااارت گاار باذری اساات کااه از تکثیاار باذر هسااته   باشاد. بااذر اصااالح ماادری و گااواهی شااده ماای 

 شود.  نژادگر در موسسه تحقیقات مربوطه تولید میبه

فرنگاای و در مااورد ارقااامی کااه منشااأ وارداتاای داشااته و در مااورد محصااوالت ساابزی و صاایفی از جملااه گوجااه

-نااام آنهااا در فهرساات ملاای ارقااام گیاااهی ثباات شااده باشااد، بااه شاارکتهای دارای مجااوز تولیااد بااذر گوجااه     

پایااه مااورد نیاااز خااود را از مزرعااه سااوپرالیت سااال    پاایششااود کااه هاار ساااله بااذر   ماایفرنگاای اجااازه داده 

مترمرباااع کشااات نمایناااد تاااا پااا  از بازدیاااد    5000گذشاااته سلکسااایون نماااوده و در مسااااحت حاااداکثر   

کارشناساااان مؤسساااه تحقیقاااات ثبااات و گاااواهی باااذر و نهاااال و در صاااورتیکه حاااایز اساااتانداردهای ملااای  

-پایش باه عناوان باذر     شاوند یاه، اصاالت ژنتکای و ساالمت( تشاخیه داده      مصوب )خلاوص فیزیکای، قاوه نام   

 پایه یا سوپرالیت منشأ بذری شرکت تولیدکننده را ایجاد نمایند. 

 های دارای مجوز وپایه یا سااوپرالیت توسااط شاارکت  پیشاز تکثیر بذر : (Basic Seed) . بذر مادری یا الیت2

نهال و با لحاا نمودن اسااتانداردهای مربوطه تولید شااده و  تحت نظارت مؤسااسااه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و

 باشد.شده میمنبع بذر گواهی

شده 3 های دارای مجوز و تحت نظارت از تکثیر بذر مادری توساط شارکت   :(Certified Seed) . بذر گواهی 

قه بذری شود. این طب مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاا نمودن استانداردهای مربوطه تولید می   

بوده و برای تولید محصااول تجاری مورد اسااتفاده قرار   فرنگیگوجهمحصااول نهایی برنامه کنترل و گواهی بذر 

 گیرد.می

 : فرنگیگوجه. صدور مجوز تولید بذر 2

بایااد دارای مجااوز تولیااد  بااذریدر طبقااات  گوجااه فرنگاایشاارکت )یااا متقاضاای حقیقاای( تولیدکننااده بااذر  

از مؤسسااه تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال باشااد. از ایاان رو الزم اساات شاارکت    فرنگاایگوجااه بااذر 

تولیدکننااده پاایش از هاار گونااه اقاادام باارای تولیااد بااذر، ماادارو مااورد نیاااز جهاات صاادور یااا تمدیااد مجااوز  

کارشناسای و رفاع ناواقه احتماالی، تقاضاای مربوطاه        تاا پا  از بررسای    دهاد مربوطه را باه مؤسساه تحویال    
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. الزم بااه شااودمیتااه صاادور مجااوز مؤسسااه مطاارح گردیااده و نساابت بااه صاادور یااا تمدیااد مجااوز اقاادام  در ک

ذکاار اساات دارا بااودن مجااوز معتباار از مؤسسااه تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال شاار  الزم و اولیااه       

باارای تولیااد بااذر گااواهی شااده تحاات نظااارت مؤسسااه مااذکور بااوده و باادون آن امکااان ادامااه رونااد گااواهی  

 وجود نخواهد داشت.بذر 

 

 :فرنگیجهگو. مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر 3

 . ارائه درخواست:3-1

گوجااه کااه دارای مجااوز معتباار تولیااد بااذر    فرنگاایگوجااهتولیدکننااده بااذر )یااا شااخه حقیقاای(  شاارکت 

 اراضای تحات  لیسات  قبال از کشات،   باشاد بایاد   از مؤسساه تحقیقاات ثبات و گاواهی باذر و نهاال مای        فرنگی

بااه  1مربوطااه را براساااس فاارم شااماره   طاارف قاارارداد )پیمانکاااران(   مالکیاات یااا اجاااره و لیساات متقاضاایان  

الزم باه ذکار اسات اراضای معرفای      د. ت و گاواهی باذر و نهاال ارائاه نمایا     واحد اساتانی مؤسساه تحقیقاات ثبا    

اشااد کااه توانااد در سااه قالاای مالکیاات، اجاااره و پیمانکاااری ب شااده توسااط شاارکت )یااا شااخه حقیقاای( ماای 

مااورد اول و دوم در اختیااار شاارکت )یااا شااخه حقیقاای( و مااورد سااوم در اختیااار پیمانکااار طاارف قاارارداد    

   باشد. شرکت )یا شخه متقاضی( می

 

 . بررسی شرایط متقاضی:3-2

، مؤسسااه فرنگاایگوجااهبااذر  شاارکت )یااا شااخه حقیقاای( تولیدکننااده  پاا  از ارائااه درخواساات از سااوی  

 زیاارهااای دریافاات شااده را بااه شاارح و نهااال مکلااا خواهااد بااود درخواساات تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر

بااا مااوارد ذکاار شااده  )مالکیاات، اجاااره و پیمانکاااری(  بررساای نمااوده و در صااورت تطااابق شاارایط متقاضاای  

واجااد شاارایط بااه شاارکت تولیدکننااده جهاات کاشاات بااذر  متقاضاایاندر ایاان دسااتورالعمل، نساابت بااه معرفاای 

 از ارقام مورد تقاضا اقدام نماید. در طبقات بذری مورد تأیید 
 

 :. بررسی امکانات متقاضی3-3

بایااد عااالوه باار حساان شااهرت و توصاایه پااذیر بااودن، از ادوات و ماشااین   گوجااه فرنگاایمتقاضاای تولیااد بااذر 

آالت مناساای کاشاات، داشاات و برداشاات برخااوردار باشااد. تعااداد ارقااام و طبقااات بااذری کااه متقاضاای         

 ها خواهد بود به میزان امکانات مذکور بستگی دارد. مجاز به تولید و تکثیر آن
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 . بررسی شرایط زمین پیشنهادی:3-4

شاود نبایاد ساال قبال باه      در نظار گرفتاه مای    فرنگای گوجاه . سابقه کشت: زمینی کاه بارای تولیاد باذر     3-4-1 

اختصاااص یافتااه زمیناای ، فلفاال، بادمجااان و سااییفرنگاایگوجااه ماننااداز خااانواده سوالناسااه کشاات گیاهااانی 

 باشد.

پایه )الیت( ساله، برای تولید بذر طبقه  2حداقل تناوب  (الیتسوپرپایه )پیشقه بتناوب: برای تولید بذر ط .3-4-2

 (.1ساله باید رعایت شود )جدول  1شده نیز حداقل تناوباله و برای تولید بذر طبقه گواهیس 2حداقل تناوب 

. فاصاالة ایزوالساایون: ایزوالساایون مزرعااه بااذری عبااارت اساات از تفکیااک و جداسااازی مزرعااة          3-4-3

بااذری از کلیااة منااابع آلااودگی ژنتیکاای، فیزیکاای یااا پاااتولوژیکی. فاصاالة ایزوالساایون بسااتگی بااه روش گاارده  

رد. باار افشااانی گیاااه، طبقااة بااذری مااورد گااواهی، اثاار عواماال نااامطلوب، اناادازی مزرعااه و شاارایط محیطاای دا   

پایااه پاایشفاصااله ایزوالساایون الزم باارای طبقااه بااذری    گوجااه فرنگاایاساااس اسااتاندارد ملاای مصااوب بااذر   

متاار در نظاار گرفتااه  25متاار و طبقااه بااذری گااواهی شااده   25 پایااه )الیاات( متاار، طبقااه بااذری 50 (سااوپرالیت)

ایجاااد  فرنگاایگوجااه بایساات از ماازارع غیاار بااذری ( کااه ایاان فاصااله ایزوالساایون ماای 1شااده اساات )جاادول 

 . شود
 

 . معرفی پیمانکار واجد شرایط:3-5

پاا  از تأییااد پیمانکااار )امکانااات و زمااین(، مختصااات جررافیااایی و کروکاای قطعااه مااورد نظااراز سااوی         

( در فاارم GPSنماینااده مؤسسااه تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال بااه کمااک دسااتگاه مکااان یاااب )        

الزم بااه ذکاار اساات حیااور ماادیر فناای شاارکت در مراحاال   شااود. ( ثباات و درج ماای2مربوطااه )فاارم شااماره 

 شود.منزله انصراف از درخواست تلقی می بازدید الزامی بوده وعدم حیور وی به

همااراه تعااداد و میاازان ارقااام و طبقااات بااذری قاباال تکثیاار توسااط      در نهایاات اسااامی واجاادین شاارایط بااه   

 شود. یا طبقه مورد گواهی ارائه میپیمانکار، به شرکت تولیدکننده بذر جهت کاشت بذر از رقم 

 

 :گوجه فرنگی. بازرسی وکنترل مزرعه و گواهی بذر 3-6

منظااور کنتاارل فاصاالة ایزوالساایون، کنتاارل وضااعیت گیاااه زراعاای در طااول  هااای مزرعااه بااهکنتاارل و بازرساای

ی هاااهااای هاارز، گیاهااان خااارج از تیاا  و بیماااری  هااایی ماننااد علااا دوره تولیااد و عاادم وجااود ناخالصاای 

منظااور اطمینااان از رعایاات حااداقل اساااتانداردهای     شااود. بازرسااین فناای مؤسسااه بااه     بااذرزاد انجااام ماای   

سااازی مزرعااه و سااایر عملیااات مااورد نیاااز در کلیااة مراحاال     کشاای و خاااله ایزوالساایون، انجااام مخلااو  

 نماینااد. ماادیر فناای شاارکت تولیااد، اقاادام بااه بازرساای از مزرعااة تولیااد بااذر در مراحاال مناساای رشاادی ماای   
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 ارقااام آزاد گاارده افشااان مزرعااه بااذری ن بازرساای مزرعااه حیااور داشااته باشااد.تولیدکننااده بااذر بایااد در زمااا

در مرحلااه رویشاای و . بازدیااد 1د: ناانوباات ماورد بازدیااد بااازرس فناای مزرعااه قارار گیر    3بایااد  گوجاه فرنگاای 

رساایدگی میااوه قباال بازدیااد در مرحلاه   .3تشاکیل میااوه.    و  دهاای. بازدیاد در مرحلااه گاال 2. دهاایگاالاز قبال  

 از برداشت.  

 

 :دهیدر مرحله رویشی و قبل از گل. بازدید 3-6-1

 در این مرحله الزم است:

 2)فرم درخواست بازرسی مزرعه( و فرم شماره  1. بازرس فنی مؤسسه جزییات مندرج در فرم شماره 3-6-1-1

، ( شامل مشخصات پیمانکار و شرکت تولیدکننده بذرفرنگیگوجه)فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر 

مشخصات مزرعه، مشخصات گونه و رقم گیاه، منشأ و اصالت بذر کشت شده، میزان بذر و سطح کشت را مورد 

ر دبررسی قرار داده و پ  از تطبیق موارد مذکور با مشاهدات میدانی، موارد الزم را در فرم مربو  به بازدید 

منظور بررسی و تأیید هویت بذر کشت شده، شرکت ( ثبت نماید. به 3)فرم شماره  از گلدهی مرحله رویشی و قبل

از هر  هگواهی مؤسس تولیدکننده باید حسی مورد، رسید تحویل بذر از مرجع مربوطه و یا حداقل یک برچسی

 تودی بذری مورد استفاده در کشت محصول را به بازرس فنی مؤسسه ارائه دهد.

تعیین نموده و نسبت به  GPSزرس فنی مؤسسه میزان دقیق سطح سبز مزرعه را با استفاده از دستگاه . با3-6-1-2

( اقدام خواهد نمود. 3ثبت مشخصات جررافیایی مزرعه محل کشت در فرم مربو  به بازدید سطح سبز )فرم شماره 

بالً )فرم با محلی که قهمچنین ضروری است بازرس فنی مؤسسه نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  

 ( مورد تأیید قرار گرفته بود، اقدام نماید.2شماره 

. بازرس فنی مؤسسه برخورداری مزرعه از استانداردهای مقرر از قبیل فاصله ایزوالسیون، وجود ردیا 3-6-1-3

( 3ماره ش نکاشت بین ارقام و طبقات مختلا بذری را بررسی نموده و در فرم مربو  به بازدید سطح سبز )فرم

 ثبت نماید.

. در صورتی که مزرعه مورد بازدید شامل ارقام و طبقات مختلا بذری باشد، شرکت تولیدکننده باید 3-6-1-4

با نصی تابلو در ابتدای ردیا نکاشت مربو  به هر رقم یا طبقه بذری نسبت به تفکیک رقم یا طبقه مربوطه و 

 تسهیل شناسایی آن اقدام نماید.  
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 :و تشکیل میوه دهیبازدید در مرحله گل .3-6-2

ایاان بازدیااد )بازدیااد دوم( بااا هاادف شاامارش و ثباات عواماال آلااوده کنناادی مقاارر در اسااتاندارد ملاای بااذر       

هااای بیمااار،  و تشااکیل میااوه )شااامل بوتااه دهاای بازدیااد در مرحلااه گاال در فاارم مربااو  بااه   گوجااه فرنگاای

هاای فنای   ه توصایه یا ارا وو مباارزه باا آفاات(     ساایر ارقاام  هاای  بوتاه ، هاای خاارج از تیا    های هرز، بوتهعلا

شاود. الزم باه ذکار اسات چنانچاه طای       ماناده تاا بازدیاد نهاایی انجاام مای      جهت رفع ایرادات در فرصات بااقی  

گوجااه بازدیااد صااورت گرفتااه در ایاان مرحلااه میاازان آلااودگی بااه عواماال مقاارر در اسااتاندارد ملاای بااذر        

 عمل خواهد شد. 1-2-6-3ده باالتر باشد به روش ذکر شده در بند از حداکثر آستانه تعیین ش فرنگی

 

 . روش بازرسی مزرعه:3-6-2-1

 الا( تعداد کرت بازدید:

که مساحت مزرعه مورد بازدید شود. در صورتیتعیین می 3تعداد کرت بازدید در هر مزرعه بر اساس جدول 

 هکتاری تقسیم خواهد شد.  10هکتار باشد، مزرعه به تناسی مساحت به واحدهای حداکثر  10بیش از 

 

 ب( تعیین تعداد بوته مورد شمارش در هرکرت بازدید: 

 1ابطه رای که در هر کرت توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت با استفاده از تعداد بوته

 تعیین خواهد شد:

 

A(                                                                   1رابطه  = 4 . n 

: مخرج کسر حد آستانه nکرت بازدید باید مورد ارزیابی قرار گیرد و  در هرباید ای که : تعداد بوتهAکه در آن 

باشد. به عنوان  nبر  1باشد؛ این کسر باید به صورت ( می1از پارامتر مورد بررسی در جدول استاندارد )جدول 

  1ر حد آستانه که کس، با توجه به اینگوجه فرنگیشده بذر در طبقه گواهی "سایر ارقام"مثال در ارزیابی پارامتر 

رار قای که در هر کرت بازدید باید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی تعریا شده است، تعداد بوته 150بر 

 بوته خواهد بود.  600برابر با  1گیرد بر اساس رابطه 

 

 :4های بازدید با آستانه ذکر شده در جدول های مشاهده شده در کرتج( مقایسه مجموع ناخالصی

مقایسه و نتیجه اعمال  4های بازدید با آستانه ذکر شده در جدول های مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی

های بازدید در فاصله بین رد و قبول باشد، های مشاهده شده در کرتی که مجموع ناخالصیخواهد شد. در صورت
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بازرس فنی موسسه باید تعداد کرت بازدید در هر مزرعه را به مقادیر باالتر از حداقل تعداد کرت بازدید ذکر شده 

 ش خواهد بود.  کرت قابل افزای 36افزایش دهد. تعداد کرت بازدید در هر مزرعه تا  3در جدول 
 

 . حذف گیاهان نامطلوب3-6-2-2

منظور حفظ خلوص ژنتیکی و فیزیکی و سالمت مزرعه بذری و در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب موجود  به

شامل بوته  سایر ارقام، بوته های خارج از تی ، بوتهدر مزرعه  ستانه  هایهای بیمار و علاهای   هرز کمتر از حد آ

 و تشااکیل میوه دهیباشااد، موارد مذکور در فرم مربو  به بازدید در مرحله گل 4در جدول شااماره  نتأیید شااد

ا در اسرع وقت گیاهان نامطلوب مذکور ر بایدتولیدکننده )یا شخه حقیقی( ( ثبت شده و شرکت 3)فرم شماره 

ی که میزان گیاهان    کشااای از مزرعه خارج نماید. الزم به ذکر اسااات در صاااورت      کشااای و مخلو از طریق بوته 

باشااد مزرعه رد خواهد شااد. در صااورتی که میزان  4نامطلوب بیشااتر از حد آسااتانه رد شاادن در جدول شااماره 

( باشند، بازرس فنی مؤسسه به روش ذکر شده از ماده ج بند      4گیاهان نامطلوب در فاصله بین رد و قبول )جدول  

ازرس فنی مؤسااسااه موها به ثبت موارد در فرم   عمل خواهد نمود. در صااورت رد شاادن مزرعه، ب   3-6-2-1

شرکت     ضوع به  شخه حقیقی(  مربوطه و اعالم کتبی مو صفاتی تولیدکننده خواهد بود. مهم)یا  که برای  ترین 

یرند گمورد اسااتناد و اسااتفاده قرار می گوجه فرنگیهای سااایر ارقام در های خارج از تی  و بوتهشااناسااایی بوته

شکل       تی  رشدی بوته، و شامل   سواگر در دمگل، رنگ گل،  سوم میانی بوته، وجود الیه  ضعیت برگ در یک 

میوه در  و رنگ زمان رسیدن  ،سبز  شانه میوه ، وجود شانه سبز میوه )قبل رسیدن(، وسعت شانه سبز، شدت رنگ         

 باشد.میزمان رسیدن 

لوده به طبقات مختلا بذری آ های نکاشت بین ارقام و ردیانیز در صورتی که فاصله ایزوالسیون بین مزارع و     

شد، به  شرکت    گیاهان نامطلوب با سالمت بذر و جلوگیری از اختال  ژنتیکی،  شخه منظور حفظ  حقیقی(  )یا 

 تولیدکننده باید در اسرع وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید.

 

 فرنگیگوجههای مندرج در استاندارد بذری . شناسایی بیماری3-6-2-3

 های ویروسیبیماری (الف

 : (Tomato mosaic virus) فرنگییک گوجهیویروس موزا
ستان  یک گوجهیویروس موزا سیاری از ا شار دارد  فرنگی در ب رین تبذر و بقایای آلودی گیاهان مهم .های کشور انت

الدار خ فرنگی به این ویروس،های گوجهآلودگی بوتهترین عالمت هساااتند. شاااایعبه این ویروس منبع آلودگی 

ده به های آلو.  بوتهشود روی برگها دیده میهای نامنظم زرد یا سبز روشن   لکهبه صورت  ها است که  شدن برگ 

سترین ویروس، برگ   مانندباقی میبیماری، کوتاه  سته به ا شکل،کوچک، لکه . ب شک  دار و گها کج و بد اهی خ

شان ندهد یا در     می ست هیچ عالیمی ن شود. گاهی  ای یا بیحدی قهوه داخل تا شوند. میوی آلوده ممکن ا رنگ 
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سبز به صورت موزاییک ایجاد می  های آلوده، لکهروی میوه ن چنیشود. محل اتصال دم به میوه و هم  های زرد یا 

نگ قهوه       به ر خل میوه  مت دا یک در می قسااا تاول   ای نکروت ید. روی میوه  هاهر می    آ یک   شاااودهای نکروت

 .(1384و الهی نیا  1376)اعتباریان،

     
 فرنگیفرنگی به ویروس موزاییک گوجه. عالیم آلودگی برگ و میوه گوجه1شکل 

 

 :(Tomato ringspot virus) فرنگیگوجهوی ویروس لکه حلق

متر در برگ هاهر  میلی 5تا   2هایی به قطر   اغلی بدشاااکل شاااده و لکه     به این ویروس  آلوده های  بوته های  برگ

شن درطول رگبرگ    شود. می شخه به رنگ زرد رو سعه می   نوارهای م صلی تو ساقه های ا  ها ویابند. به عالوه 

ست لکه شاخه  شان دهند. برگ های حلقوی قهوهها ممکن ا شکل و خالدار  ای نکروزه را ن های جوان هم نواری 

 ها روی میوه به صورت متحدالمرکز هستند. شوند. لکهمی

های کک مانند ها، ملخ و سوسک  تریپ  ، Xiphinema americanumتوسط نماتدهای  عامل این بیماری ویروس

مانند  دارک، گل قاصد، بارهنگ، گیاهان میوه های هرز گندمای  مانند علاهای گسترده شود و میزبان منتقل می

وان مخزن به عن دتواننساایی، انگور، هلو، گیالس و تمشااک، گیاهان زینتی، سااویا و توتون دارد. این گیاهان می 

  .هایشان عمل نمایندکننده از ریشهویروس برای نماتدهای ترذیه

 
 فرنگیفرنگی به ویروس لکه حلقوی گوجه. عالیم آلودگی میوه گوجه2شکل 

:(Cucumber mosaic virus ) موزائیک خیار ویروس  
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شتر در منطقة  بیدر ایران این بیماری فرنگی شایع بوده و بسیار مخرب می باشد.    آلودگی به این ویروس در گوجه

ست. بوته    شده ا  و دشکل ب ،ها کوچککوتاه مانده، برگ فرنگی مبتال به این ویروسهای گوجهورامین گزارش 

ویند. گآید که اصااطالحاً به آن بندکفشاای می ها به صااورت نخ در میکه انتهای برگشااوند طوریباریک می

 phenoxy کشاین بیماری اغلی شااابیه خساااارت علا  عالیم کنند.ید میگیاهان بیمار گل و میوی کمتری تول 

ست  ست که    . ا شده ا شته   گزارش  سط  س  منتقل می این ویروس تو یان، )اعتبار شود های ناقل و همچنین گیاه 

 UGA Extension, 2017) ؛1387

 

  
 فرنگی به ویروس موزاییک خیار. عالیم آلودگی برگ و میوه گوجه3شکل 

 

 :های باکتریاییبیماری (ب

 پژمردگی باکتریایی:

که به سااایی زمینی، بادمجان و فلفل نیز      اسااات Ralstonia solanacearum پژمردگی باکتریایی   عامل بیماری   

اهر های جوان هها و به ویژه در بوتهبه صااورت پژمردگی در تمام مراحل رشااد بوتهبیماری کند. عالیم حمله می

ه های نابجا در طول ساااقه بای به خود گرفته و ریشااهها شااکل ویژهعالیم پژمردگی برگمی شااود. قبل از بروز 

های آبدار ممکن اساات روی ساااقه نمایان شااود و زخمای تیره میساااقه قهوه ،آیند. با پیشاارفت بیماریوجود می

 شود.

شاهای آلوده ولی هاهراً    خاو شمار می رود. انتقال ن شخم و آبیاری    های آلوده منبع آلودگی به  سالم به مزرعه، 

شار باکتری می    صورت می   نشو سبی انت سط زخم  س     د. آلودگی گیاه عمدتاً تو شه تو صدمة وارده به ری ط گیرد. 

سبتاً زیاد خاو برای ف وسایل کشاورزی به نفوذ باکتری به داخل ریشه کمک می    و نماتدها  عالیت  کند. رطوبت ن

 . (1387 )اعتباریان، این باکتری مناسی است
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 فرنگی. عالیم بیماری پژمردگی باکتریایی روی بوته گوجه4شکل 

 

 

  خال زدگی باکتریایی گوجه فرنگی:
در سال بذرزاد بوده و نخستین بار که  باشدمی  Pseudomonas syringae pv. tomato بیماری باکتریعامل 

  در ورامین گزارش شد. 1373

 های برگ، در امتداد رگبرگ اصلیرفتگیهای غنی از مواد غذایی مانند فرودر محل اًهای باکتری ترجیحسلول 

-ی هوایی گوجههایابند. این باکتری قادر است به صورت اپی فیت در ریشه و اندامها تکثیر میو فیای زیر روزنه

 دگی کندائمی و در شرایط آب و هوایی مختلا به مدت زمان طوالنی زند هرزهای فرنگی و بسیاری از علا

 .(1383 سو،ننیک نژاد و ما ،1379)قباخلو و رحیمیان،

عی شود و در نهایت سطح وسیها ایجاد میای تا سیاه با کلروز گسترده یا محدود روی برگهای نکروزی قهوهلکه

ه و ها ساارایت کردحتی موجی مرگ و ریزش آن می شااود. بیماری به سااایر اندامو را فرا گرفته برگ از پهنک 

 روی میوه ابتدا بابیماری شااود. عالیم کشاایده روی دمبرگ، دمگل و ساااقه می های بییاای شااکل  لکه موجی

ز و ها نیز ساابهای ریز، ساایاه و سااطحی شااروع شااده و در مراحل قبل از رنگ گرفتن میوه، بافت اطراف لکهخال

 (. 1376 )اعتباریان، دنبدون حاشیة مشخه می باش

    
 فرنگیزدگی باکتریایی روی برگ و میوه گوجه. عالیم بیماری خال5شکل 
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 شانکر باکتریایی: 

های پایینی پژمردگی برگ ،باشااد. اولین عالیم بیماریمی Clavibacter michiganensis بیماری باکتریعامل 

عالیم روی شاااو و برگ به صااورت د. نشااوها فقط در یک طرف برگ دچار پژمردگی میگیاه اساات. برگچه

نگ رها به افتند. درون سااقه شاوند ولی نمی ای میها قهوهبرگ .ها به سامت باال نمایان اسات  برگخوردگی پیچ

شااود. پژمردگی ممکن اساات با  اغلی مرز ساااقه، زرد و توخالی می یابد وای روشاان یا زرد ترییر رنگ میقهوه

کرها خطو  بعداً برای تشکیل شانخطو  روشنی که از دمبرگ به سمت پایین ساقه امتداد دارد، همراه باشد. این 

 شود. ها خارج میخورند. با فشردن ساقة آلوده، مادی چسبناو زردی از ساقهتیره شده و ترو می

شه ایجاد می    سط زخم وجراحت اپیدرم برگ یا ری صدم   شود.  آلودگی اولیه معموالً تو سط  ة باکتری در ابتدا تو

ا باکتری در سطح ی شود.   وسط چاقوهای آلوده منتشر می  ریشه، جراحات طی نشاکاری، هرس کردن خصوصاً ت    

 تواند منتقل شود.درون بذر هم می

   
 فرنگی. عالیم بیماری شانکر باکتریایی روی برگ گوجه6شکل 

 

 های قارچی:بیماری( ج

  :پژمردگی ورتیسیلیومی

که از باشدمی ترهای مسنعالیم آن به صورت پژمردگی برگ بوده و  .Verticillium sppعامل بیماری قارچ

تر زرد های مسنیابد. برگای گسترش میزرد رنگ و سپ  قهوه Vشود و به شکل می ها شروعحاشیة برگچه

قتی ته آنها ندارد. ورشد و کوددهی یا آبیاری تأثیری در  باقی ماندهکوتاه  شوند. گیاهان بیمارشده و خشک می

 ای تیره قابل مشاهده استهای پراکنده به رنگ قهوهرنگ با  لکهکم ای، رنگ قهوهداده شودساقة اصلی برش 

ژمردگی عامل بیماری پ شود. قارچکه درون سیستم آوندی امتداد دارد. انتشار بیماری در دماهای پایین بیشتر می

 (.1387)اعتباریان،  واند در بقایای گیاهی باقی بماندتهای زیادی دارد و می، میزبانورتیسیلیومی
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 فرنگی. عالیم بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی روی برگ  و ساقه گوجه7شکل 

 
 بیماری لکه موجی: 

 فرنگیگوجه تقریباً در تمام مناطقی که     این بیماری  باشاااد. در ایران  می  .Alternaria spp عامل بیماری قارچ    

شت می  ست.    ،شود ک سیدگی طوقه ایجاد  بوته قارچ عامل بیماری در شایع ا ادور دورت کند کهمیهای جوان پو

ود. ش های جوان هاهر میروی برگ ابتدا به صورت نقا  کوچک بیماری های مسن  گیرد. در بوتهساقه را فرا می 

سیاه و اندازی آن دار، قهوهاین نقا  گرد تا زاویه سنجاق تا قطر  ای تیره تا  شد.  متر میمیلی 4ها از ته  رنگ برگ با

ورت دوایر تر و موجی شاکل و به صا  های مسان، بزرگ ها روی برگها زردرنگ اسات. این لکه حاشایة لکه  در

وع های پایین شر . بیماری معموالً از برگشوند یمشاهده م که به حالت متناوب  است  ایمتحدالمرکز زرد و قهوه

محل  فرنگی است که  غالباً درگوجههای . خسارت اصلی بیماری روی میوهکندشده و به قسمت باال پیشروی می

الوه بیماری ع ریزند.های جوان مبتال میآید. میوهشود به وجود میها  و یا قسمتی که گل از میوه جدا میدم میوه

 تواند به بذر نیز راه یابد.بر کاهش عملکرد می

   
 فرنگی. عالیم بیماری لکه موجی روی برگ گوجه8شکل 
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   :فوزاریومیپژمردگی آوندی یا 

های شود. بیماری در مناطق گرم و در خاوایجاد می  Fusarium oxysporumزی توسط قارچ خاکبیماری این 

شنی رایج    سیدی و  ست  ترا صورت بی   ا شانة بیماری به  شدن رگبرگ  . اولین ن یان های جوان نمابرگدر رنگ 

یی به هاتر در منطقة طوقه گالدر گیاهان مسنشوند. ها به طرف پایین خم میهای مسن دمبرگشود. در برگمی

 آید. های نابجا بیرون میآید که گاهی از روی آنها ریشهوجود می

و به تدریج گیاه     گردیده  ای رنگ های باقی مانده نکروزه و قهوه    ریزند، حاشااایة برگ    ها می بسااایاری از برگ 

کوچک به تدریج به و های ساابز شااوند. میوهمبتال میها در مراحل مختلا آلوده و میرد. میوهمی و پژمرده شااده

یشتری  ها رشد ب مانند. اگر میوهروی بوته باقی می و یده شده آیند و سپ  نرم و چروک ای و سیاه در می رنگ قهوه

 ند. افتبه آسانی از گیاه جدا شده و پایین میو  گاهی سیاه و سرانجام پوسیده شدهای و کرده باشند، قهوه

   
 فرنگیگوجهو ساقه روی برگ  پژمردگی آوندی یا فوزاریومی. عالیم بیماری 9شکل 

 

 . مبارزه با آفات:3-6-2-4

های رنگی، کرمف، پساایل گوجهبرکرم طوقهتریپ ، ، فرنگی، شااتهکرم میوه گوجه فرنگی،نوز گوجهیشاای پره م

 باشند.فرنگی میاز مهم ترین آفات گوجه ایهای سفید و کنه تارتن دونقطهها ، مگ شاخدار، سن

 

  :رسیدگی میوه قبل از برداشت. بازدید در مرحله 3-6-3

تیاا  از هااای خااارج بوتااهو ثباات شناسااایی  یدن میااوه قباال از برداشاات و بااه منظااوربازدیااد سااوم در زمااان رساا

هااای هاارز هاای آلااوده باه بیماااری، آفااات و علاا   ، بوتااهبار اساااس خصوصایات میااوه مثاال رناگ و شااکل آن   

هاای بیماار و ساایر ماوارد مقارر در اساتاندارد       هاای خاارج از تیا ، بوتاه    بوتاه  بازدیاد، طی ایان   شود.انجام می

هاای مشاااهده  میازان آلااودگی صااورتی کاه   درشاامارش شاده و   ( باه دقات  1فرنگای )جاادول  گوجااهملای باذر   
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الزم باارای واجااد شاارایط بااذری  نبااوده و مزرعااه 1شااده باااالتر از حااد اسااتاندارد مقاارر در جاادول شااماره    

اتی کااه بایااد در زمااان برداشاات و فاارآوری  هااای الزم در مااورد اقاادام گااواهی باشااد بااه پیمانکااار راهنمااایی 

 شود. ارائه می انجام دهد

 

 . تخمین میزان محصول:3-6-4

بااازرس فناای مؤسسااه،  بااا توجااه بااه تااراکم بوتااه و یکنااواختی مزرعااه در مرحلااه رساایدگی کاماال، میاازان        

نمایاد.  ( ثبات مای  3طاور تقریبای بارآورد نماوده و در فارم مربوطاه )فارم شاماره         زرعاه باذری را باه    عملکرد م

، تعااداد بااذر بوتااهدر هاار  میااوهتعااداد  بوتااه در واحااد سااطح،شااامل تعااداد  گوجااه فرنگاایاجاازای عملکاارد در 

 باشد.و وزن هزار دانه می میوهدر هر 

 

 . برداشت4

نجاام شاود، شارکت تولیدکنناده  موهاا باه رعایات ماوارد         ادرساتی   که برداشات مزرعاه باذری باه     برای این

 خواهد بود: زیر

  گردد. تفکیک رقم و طبقه بذری، انجام طور جداگانه و به به باید . برداشت هر مزرعه بذری 4-1

برداشاات شااده را بااه تفکیااک رقاام و طبقااه بااذری در    محصااول آمااار دقیااق  بایااد. شاارکت تولیدکننااده 4-2

اختیااار بااازرس فناای مؤسسااه قاارار دهااد. بااازرس فناای مؤسسااه آمااار برداشاات اعااالم شااده توسااط شاارکت      

تولیدکننااده را در فاارم مربوطااه وارد نمااوده و آن را بااا مقاادار باارآورد شااده در مرحلااه رساایدگی کاماال          

 مقایسه و تطبیق خواهد نمود. 

 

 :وری بذرآاستخراج و فر. 5

به منظور جلوگیری از هر گونه آلودگی  دیبا بذر فرآوری ةمرحل در استفاده مورد زاتیتجه و لیوسا یةکل. 5-1

 برای استفاده مورد هروف و مخازن و شده زیتم کامالً استفاده از قبلاحتمالی )از جمله اختال  رقم و بیماری(، 

 شود. زده مشخه برچسی طور به ی بایدبذر تودی هر

و نکته عنوان دگونه اختال  رقم احتمالی باید بهو پیشگیری از هربه بذر جلوگیری از وارد شدن آسیی . 5-2

 همواره مورد توجه شرکت تولیدکننده بذر قرار گیرد. بذر وریآاستخراج و فر اساسی در

 کامالً تمیز شوند.. کلیة وسایل و تجهیزات مورد استفاده درمرحلة بوجاری باید قبل از استفاده 5-3
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طور جداگانه بوجاری شده و پ  از اتمام عملیات بوجاری مربو  . بذر مربو  به هر رقم یا طبقه بذری باید به5-4

 آالت و مخازن مربوطه کامالً تمیز شوند. به هر رقم یا طبقه بذری باید کلیه ماشین

اج استخرمندرج در این بخش از دستورالعمل )تواند جهت اطمینان از رعایت موارد . بازرس فنی مؤسسه می5-5

ستخراج و انسبت به انجام بازدید از پروسه باید ، گوجه فرنگی( توسط شرکت تولیدکننده بذر و فرآوری بذر

 اقدام نموده و ایرادات مربوطه و یا تخلفات احتمالی را ثبت نماید. فرآوری بذر

ی شده را به تفکیک رقم و طبقه بذری در اختیار بازرس فنفرآوری. شرکت تولیدکننده باید آمار دقیق بذر 5-6

شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آن را با مقادیر ثبت فرآوریمؤسسه قرار دهد. بازرس فنی مؤسسه آمار بذر 

  شده در مرحله رسیدگی کامل و مرحله پ  از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمود.  
 

 . ضدعفونی بذر: 6

هااا و در صااورتی کااه پااایش و بررساای بیماااری فرنگاایگوجااهدر صااورت مشاااهده بیماااری در ماازارع بااذری 

در آزمایشااگاه حاااکی از آن باشااد کااه بیماااری بااا ضاادعفونی قاباال کنتاارل اساات، تولیدکننااده بااه توصاایه       

 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موها به ضد عفونی بذر خواهد بود.
 

 چینیارتو پ بندیبسته. 7

بناادی خواهنااد شااد. بسااته مناساای هااایپاکااتیااا ون قااوطی . پاا  از اتمااام عملیااات فاارآوری، بااذور در 7-1

خلااوص  میاازانقااوه نامیااه،  میاازان درج نااام محصااول، نااام رقاام، طبقااه بااذری، وزن خاااله، سااال تولیااد،      

 باشد. بذری ضروری می هایبستهفیزیکی و نام تولیدکننده روی 

 10هاای حاداکثر   طبقاه باذری در قالای پاارت    و باذری بایاد باه تفکیاک رقام       هاای پاکات هاا یاا   قوطی . 7-2

بااذری و انجااام  هااای/پاکااتقوطیدسترساای بااه تمااام ای چیااده شااوند کااه امکااان گونااهبااه تناای و روی پالاات

 بردار فراهم گردد.برداری استاندارد برای نمونهنمونه

 اسااتاندارد صااورت گرفتااه و صورتجلسااه رساامی نمونااه  باارداری رساامی و هااای بااذری نمونااه . از پااارت7-3

بااردار و ماادیر فناای شاارکت تولیدکننااده امیااای خواهااد شااد. یااک    باارداری پاا  از تکمیاال، توسااط نمونااه  

 فرنگاایگوجااهباارداری تحویاال شاارکت تولیدکننااده شااده ونمونااه بااذر   نسااخه از صورتجلسااه رساامی نمونااه 

 گردد.آزمایشگاه ارسال میبردار برای بررسی کیفی به پ  از پلم  توسط نمونه

باارای ارسااال   گوجااه فرنگاایهااای کاااری و اطمینااان . حااداقل وزن نمونااه بااذر باارای هاار یااک از نمونااه 7-4

 باشد.گرم می 15های مقرر در جدول استاندارد مربوطه، به آزمایشگاه برای انجام آزمون
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 های کیفی بذر:. انجام آزمون8

تحقیقااات ثباات و گااواهی بااذر و نهااال بااه روش اسااتاندارد و بااا     بااذری کااه توسااط نمونااه بااردار مؤسسااه    

انجااام آزمونهااای مقاارر در  منظااور حیااور ماادیر فناای شاارکت تولیدکننااده، نمونااه باارداری شااده اساات بااه    

 شود. به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال می (2فرنگی )جدول استاندارد بذر گوجه

 

 فرنگیاندارد ملی مزرعه تولید بذر گوجه: است1جدول 

  توضیحات:
 دهی انجام شود.حداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا بذر به درصد می باشد. بازرسی مزرعه دو بار پ  از شروع گل *

صیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاو بودن مزرعه از علا  شد.     های هرز و امکان * تو سهولت می با سی مزرعه به  بازر

 دهی انجام شود.بازرسی مزرعه دو بار پ  از شروع گل

 های ویروسی ضدعفونی بذر طبق دستورالعمل سازمان حفظ نباتات انجام گیرد. ** در مناطق آلوده به بیماری

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل
 طبقه بذری

 گواهی شده مادری سوپر الیت

 1 2 2 )حداقل سال( تناوب

 25 25 50 )حداقل متر( فاصله مزرعه از سایر مزارع

 150/1 300/1 0 )حداکثر بوته( درصد سایر ارقام

 * * * های هرزعلف

 ** ** ** آفات

بیماریهای 

بذرزاد 

 )درصد(

 قارچ ها
Verticillium spp. 

Alternaria spp. 

Fusarium oxysporum 

5/0 1 1 
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 فرنگیبذر گوجهملی : استاندارد 2جدول 

 

 

 حداقل تعداد کرت بازدید براساس مساحت مزرعه -3جدول 

 حداقل تعداد کرت بازدید  مساحت مزرعه به هکتار

 4 2یا  1

 8 4یا  3

 12 7تا  5

 16 10تا  8

 

 

 

 

 عوامل
 طبقه بذری

 گواهی شده مادری سوپر الیت

 98 98 99 صد()حداقل در خلوص فیزیکی

 2 2 1 صد()حداکثر در مواد جامد

 0 0 0 )درصد( بذر سایر محصوالت

 0 0 0 های هرز غیرمجاز در یک کیلوگرمحداکثر تعداد بذر علف

 03/0 01/0 0 های هرزحداکثر بذر سایر علف

 % 1 % 5/0 0 حداکثر بذر سایر ارقام

 75 75 75 )درصد( نامیهحداقل قوه 

 8 8 8 حداکثر رطوبت بذر)درصد(

 * * * های هرزعلف

های بیماری

بذرزاد 

 )درصد(

 هاقارچ
Verticillium spp. 

Alternaria spp. 

Fusarium oxysporum 

1/0 5/0 5/0 
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 های بازدید های مشاهده شده در کرتآستانه رد یا تأیید مزارع بر اساس مجموع ناخالصی -4جدول 

های بازدیدهای مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی   

 تعداد کرتهای بازدید

 

خواهد شد اگر مجموع  ردمزرعه 

های مشاهده شده برابر یا ناخالصی

از مقادیر زیر باشد بیشتر  

مزرعه تأیید خواهد شد اگر مجموع 

های مشاهده شده برابر یا ناخالصی

 کمتر از مقادیر زیر باشد

10 

15 

19 

24 

30 

35 

39 

44 

44 

1 

6 

12 

18 

22 

27 

31 

36 

43 

4 

8 

12 

16 

20 

24 

28 

32 

36 
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