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 مقدمه

باشد  می 1گام پلی، گیاهی دولپه و  .Carica papaya Lخربزه درختی با نام علمی

جنس شش در خانواده کاریکاسه،  .است Caricaceaeکه متعلق به خانواده 

وجود  7و واسکونسال 1، سیلیکومورفا5، هورویتزا4، جاریال3جاکارتیا، 2کاریکا

 (.15) باشد گونه گیاهی می 21ن واسکونسال با که بزرگترین جنس آ (33) دارد

ترین  یترین و اقتصاد معروف خربزه درختی است و ای گونه  تککاریکا جنس 

یا  9، پاپاو1های عمومی آن شامل پاپایا نام (.14) باشد یگونه این خانواده م

 .(19باشد ) می 15و ملون بوم 14، لکوزا13، موگوا12، مامائو11، پیامیر13پاوپاو

 

 

                                                                 
1 . Polygamous 

2. Carica 

3. Jacaratia 

4. Jarilla 

5.  Horovitzia 

6. Cylicomorpha 

7. Vasconcellea 

8. Papaya 

9. Papaw 

10. Pawpaw 

11. Papayer 

12. Mamo 

13. Mugua 

14. Lechosa 

15. Melonenbaum 
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 منشا

در  اهامروزه این گی (.19)است مکزیک و آمریکای مرکزی  خربزه درختی بومی

جنوبی، یدا، هاوایی، آفریقایگرمسیری از قبیل فلورتمام مناطق گرمسیری و نیمه

ن . هند بزرگتریشودقناری، مالزی و استرالیا کشت می النکا، هند، جزایر سری

 جمهوری دومینیکن اندونزی و مکزیک، باشد. برزیل، کننده پاپایا در جهان میتولید

(. این گیاه 1)جدول  های بعد از هند قرار دارند هنظر میزان تولید پاپایا در رتب از

 کاستاریکا وهمچنین در پرو، چین، تایلند، بنگالدش، ونزوئال، کوبا، کنیا، 

 (.13)شود کشت می اکوادور

 6112کننده پاپایا در سال کشورهای عمده تولید -1جدول 

سطح زیر  میزان تولید)تن( کشور

 کشت)هکتار(

کیلوگرم عملکرد)

 (در هکتار

 1/42149 133333 5199333 هند

 7/41931 33372 1424153 برزیل

 4/51595 11123 951922 مکزیک

 1/93113 9913 934214 اندونزی

 1/217129 2999 113231 جمهوری دومینیکن

 9/1551 97131 131732 نیجریه

 7/11914 12721 215213 جمهوری دموکراتیک کنگو

 1/31712 4393 119942 تایلند

 5/23731 7135 112411 فیلیپین

 7/11137 1131 113955 ونزوئال
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 مشخصات گیاه شناسی

تا  5باشد که عمر کوتاهی )گیاهی همیشه سبز و سریع الرشد میخربزه درختی 

به رنگ ای ساقه منفرد، اسفنجی و توخالی گیاه دار این(. 9) داردسال(  7

متر سانتی 33تا  13قطر تنه بین . استای متمایل به خاکستری  خاکستری یا قهوه

س و أصورت خوشه در رهها ب در پاپایا برگ متر است. 13تا  2و ارتفاع آن بین 

 11تا  7ای بوده و حاوی  ها پنجهشکل برگ (.34) دساقه قرار دارنبخش باالیی 

معموال دوپایه است و از نظر جنسیت به سه خربزه درختی  باشند. لوب می

جنسیت در خربزه درختی تحت شود.  بندی مینر، ماده و دوجنسی طبقه دسته

خربزه ها در  گیرد. گل دما و خشکی قرار می ثیر شرایط آب و هوایی به ویژهأت

صورت تکی یا در به ای مادهه شوند. گل ها ظاهر میبرگمجاورت  درختی در

و به تعداد  ترهای نر کوچک گل (.9) شوندظاهر میتایی  3تا  2های  خوشه

شوند  متر ظاهر می سانتی 93تا  13آذینی به طول گل و بر رویبوده بیشتر 

تا زرد  نارنجی متمایل به زردگرد تا بیضی و به رنگ در آن، میوه . (1)شکل 

 (. 19) باشدمی( 2)شکل 
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: پائینگل هرمافرودیت  و ردیف  :وسط: گل ماده، ردیف باالردیف گل پاپایا ) -1 شکل

 (نرگل 
 

 
 میوه پاپایا -2شکل 

 

 پاپایاکاربرد تجاری 

 Caricaceaeخانواده  ی مهمترین گونه L . Carica papayaاز نظر تجاری،

ف به عنوان میوه تازه در طور وسیع برای مصرهکه ب، شود محسوب می

ها، ژله، مربا، کیک، بستنی و به صورت خشک و کریستاله مورد نوشیدنی
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از نظر ارزش غذایی، میوه رسیده خربزه درختی  .(34) گیرد استفاده قرار می

. باشدمی ها و مواد معدنی ضروری برای سالمت انسانویتامینمنبع غنی از 

پاپایا چندین (. 22)است ر از گوجه فرنگی و مرکبات آن بیشت ثمیزان ویتامین 

پیچیده و میوه آن  برگترکیبات دارد. از نظر بیوشیمیایی،  در صنعت کاربرد

برد دارویی و صنعتی مهم تولید                  است و چندین پروتئین و آلکالوئید با کار

باشد که                     می 1ی پروتئیناز سیستئینهازیمالتکس پاپایا غنی از آن(. 12) کندمی

 طور گسترده برای هضم پروتئین در صنایع دارویی و غذایی کاربرد داردبه

ی التکس پاپایا هادرصد آنزیم 13بیش از ممکن است پروتئیناز سیستئین  .(21)

ک و مهم است که در التکس ، آنزیمی پروتئولیتی2ینائپاپ (.12) را تشکیل دهد

شود. ایی با پوست سبز و نارس تولید میهدر میوه ویژهگیاه به هایهمه قسمت

دا و سریالنکا و واردکنندگان ین خام، تانزانیا، اوگانائاصلی پاپ هایتولیدکننده

از  .باشند اصلی آن کشورهای ایاالت متحده، ژاپن، انگلستان، بلژیک و فرانسه می

، صنایع غذایی، های متعددی در صنعت داروییکاربرد پاپائیننظر تجاری 

 (.2) دارد سازیارچهدامپزشکی و پ
 

 شرایط اقلیمی و خاک مورد نیاز

دمای مناسب برای آن درجه باشد.  ، گیاهی حساس به یخبندان میخربزه درختی

مناطق بومی  خربزه درختیگراد است.  درجه سانتی 21تا  22حرارت بین 

                                                                 
1. Cysteine proteinases 

2. Papain 
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های  ا توجه به عرض جغرافیایی، واریتهباشد. ب می گرمسیریو نیمهگرمسیری 

کنند و عامل  میمتر از سطح دریا رشد  1233تا  133 کشت شده در ارتفاع

گراد اثر منفی بر رشد  درجه سانتی 11دمای زیر  (.5) باشد کننده سرما میدودمح

                  ا به تعویق نشینی دارد و به شدت بلوغ میوه و رسیدن آن ر و میوه

 (.1) گردد مزه می میوه بی متر 1233از  های باالتر . در ارتفاعاندازدمی

متر  میلی 2533تا  353بین  بایدبارندگی میزان در مناطق تحت کشت آن 

 ،درصد برای پاپایا مطلوب است 13. همچنین رطوبت نسبی بیش از (21) باشد

دارای  ینپایت نسبی با رطوب یمیوه در مناطق ،فریقای جنوبیآدر با این حال 

برای رشد گیاه و کیفیت میوه  آبیاری کافی (.21) باشد کیفیت مناسب می

، شودد آب خاک ممکن است منجر به کمبوالگوی بارندگی است.  ضروری

پیشنهاد شده  گیرد. میگیاه صورت ، آبیاری میوهمطلوب برای تولید  بنابراین

   .(35) شودبیاری آاست منطقه ریشه هر هفته دو بار در حد ظرفیت زراعی 

های  اغلب ریشه (.19) باشد می 7تا  5بین  کشت پاپایایته مناسب برای اسید

 13دارند و به ندرت در عمق قرار  خاک متری سانتی 23آن در عمق باالی 

یابند. تحت شرایط بهینه ممکن است عمق گسترش  متری گسترش می سانتی

زمین یا عدم کاربرد کود،  سازیمتر نیز برسد. در صورت عدم آماده 1ه ریشه ب

های سنگین از خاکیابد.  توسعه در گیاه ممکن است فیبریفقط سیستم ریشه 

اکسید کربن دی  ساخت و سازنفوذ ریشه جلوگیری کرده و باعث محدودیت 

 . (1) دندگرمی خالص
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 تکثیر

 تکثیر جنسی

در الیه بیرونی  ی آنبذرها شود. عموما از طریق بذر تکثیر میخربزه درختی 

زنی  هایی است که از جوانه ه حاوی بازدارندهباشند ک پوشش ژالتینی می دارای

ای که از میوه  تازه بذرهای(. 33) کند ن میوه یا پیش از بلوغ ممانعت میدروبذر 

باشند. حذف   ینی میزنی بسیار پای قدرت و درصد جوانه شوند دارای برداشت می

تجاری، در تولید دهد.  زنی بذرهای تازه را افزایش می پوشش ژالتینی، جوانه

تا زمان الزم برای جوانه زنی  شود تینی در مرحله برداشت حذف میپوشش ژال

ته و در معرض جریان هوا شسخربزه درختی را بذرهای تازه  (.22) کاهش یابد

قبل از خیساندن بذر . نمایند سپس در انبار خنک نگهداری میکنند و  خشک می

. (3) دشو زنی بذر می و یکنواختی جوانهباعث افزایش قدرت، سرعت کشت 

روز به  53تا  33اد به مدت گر درجه سانتی 15بذرها در دمای زیر نگهداری 

د. برای شو زنی بذر می های رشد و افزایش جوانه هباعث کاهش فعالیت بازدارند

د. شو میدرصد خشک  12تا  9، بذر با میزان رطوبت نگهداری طوالنی مدت

کاهش سال  3از بعد خشک شده پاپایا در دمای معمولی  بذرهای نامیهقوه

و رطوبت  گراددرجه سانتی 13اری بذرها در دمای که نگهد درصورتی ،یابد می

 .(31) باشد پذیر می سال امکان 1درصد به مدت  53نسبی 

بندی اومت به خشکی متوسط طبقهجز بذرهایی با مقخربزه درختی  بذرهای

 (.22) کند وارد میآبی ها تنش درصد به آن 13تا  1شوند و رطوبت کمتر از  می
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ویت کرده و باعث را تق خربزه درختیزنی بذر  ها جوانه لینبریدما به همراه ج

زنی با توجه به رقم و درجه  . درصد جوانهشودمیزنی  کاهش زمان جوانه

                 متغیر درصد  71تا  3بین ( گراددرجه سانتی 33 )دمای مطلوب حرارت

 .(1)باشدمی

گیرد.  ر مزرعه یا کشت در خزانه صورت میبه صورت مستقیم د کشت بذر 

روز پس از  13تا  4روز پس از کشت یا  21تا  13زنی بذر ممکن است  جوانه

روز  43تا  35زنی بذر بیش از ار صورت پذیرد. گاهی اوقات جوانهپیش تیم

روز  13ها در حدود  قال آنپرورش دانهال در خزانه، انتدر  .(1) کشدطول می

تا زمان گلدهی  جنسیت گیاه گیرد. به علت اینکه زنی انجام می پس از جوانه

و سپس کنند  ن غالبا گیاهان بیشتری را کشت میدهندگا مشخص نیست، پرورش

گیاهان  پرورش اگر .نمایند می گیاهان نامطلوب از نظر جنسیت را تنک

( را در هر گودال کشت 1ژینودیسیوسگیاه ) 4تا  2باشند، مدنظر دوجنسی 

شده گیاهان ماده حذف  ،ماه بعد از کشت و تعیین جنسیت 1تا  4کنند سپس  می

پایه کشت  گیاهان تک. اگر شوند های دوجنسی نگه داشته می و گیاهان دارای گل

و بقیه حذف  گیاه ماده یک گیاه نر نگه داشته 15تا  13گردد به ازای هر  می

 .(21) شوند می
 

 

 

 

                                                                 
1  .  Gynodioecious 
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 جنسیغیرتکثیر 

قلمه ساقه تکثیر با تواند  می باشد اما مرسوم نمی جنسیغیراگرچه تکثیر از طریق 

های  فریقای جنوبی با استفاده از قلمهآدر  Hortus Goldبرای مثال رقم  ،شود

فصل ه بعد از های انتهایی برگدار بزرگ ک اند. شاخهبرگدار تکثیر شده ساقه

 دهی قلمه در زیر باشند. ریشه تهیه قلمه مناسب میاند برای  زمستان توسعه یافته

های انتهایی  شاخه ءالقاگیرد.  صورت می افشان نوبتی()مه میست شرایط

ن سیتوکنی محلولیافته با استفاده از  به گیاهان توسعه)شکستن غالبیت انتهایی( 

هفته طول  3دهی قلمه در حدود  ریشهگیرد.  اسید صورت میلیکبریبه همراه ج

  .(22) کشد می

تر و  دهی سریع تر، میوه شده به روش غیرجنسی، یکنواختیر گیاهان تکث

خربزه درختی  روش جنسی دارند.نسبت به گیاهان تکثیر شده با  یعملکرد بهتر

یوند شاخه )شکافی( های پ . از روششودبا روش پیوند تکثیر تواند  همچنین می

های پیوند  اما موفقیت در روش شود استفاده می نیز (Tای و  وصله) هو جوان

  .(21) شاخه بیشتر از جوانه است

 

  نمو میوه

سن درختان،  رشد و نمو آن به رقم،میوه پاپایا از نوع سته بوده و سرعت 

خربزه میوه نارس در  (.19) های بلوغ وابسته استشرایط اقلیمی و شاخص

 صاف یهای رسیده، پوست و غنی از التکس است. میوه ، سبز رنگ، سفتدرختی

 ،مباشند. با توجه به رق کس میزرد مایل به نارنجی داشته و فاقد الت به رنگ
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یر زرد کمرنگ تا قرمز متغمتر و رنگ آن از  سانتی 4تا  5/1ضخامت گوشت بین 

 19) وسعه پوشش سفید رنگی دارندهای نابالغ، بذرهای در حال ت است. در میوه

به  ،متر میلی  5زیادی بذرهای کروی به قطر های بالغ حاوی تعداد  . میوه(29و 

ین . دمای پای(34) و پوشش شفاف ژالتینی هستندرنگ خاکستری مایل به سیاه 

 . (1) در مناطق نیمه گرمسیری ممکن است بر نمو بذر اثر بگذارد

درصد به  4/3 ازنشاسته کل میوه  روز ابتدایی 13طی  ،مرحله نمو میوهدر 

یابند. افزایش میقندها  ،آنروز انتهایی  41تا  21یابد. در درصد کاهش می 1/3

روز  13حدود باشد. فاز اول در د میوه سیگمویی با دو فاز مهم میالگوی رش

ای مالحظهبلوغ( افزایش قابل قبل از مرحلهکشد. در طی فاز دوم رشد )طول می

 (. 29) دهددر وزن خشک میوه رخ می

شلامل سلاکارز، گللوکز و فروکتلوز                    اصللی   هایکربوهیدراتدر میوه پاپایا، 

شلود،  قنلد غاللب محسلوب ملی    در مراحل اولیله نملو میلوه،    گلوکز د. نباشمی

 که قبل از مرحله رسیدن و در مرحله رسیدن میزان ساکارز دو تا پلن  درصورتی

رسلد.  ی از فروکتوز و گلوکز در میوه ملی یابد و به سطح باالتربرابر افزایش می

 فعالیت ،طی رسیدن میوه در میزان قند کل در میوه رابطه مثبت با وزن میوه دارد.

در مرحلله   گلردد. تن ساکارز به فروکتوز و گلوکز میباعث شکس اینورتاز آنزیم

 یابلد ده پاپایلا کلاهش ملی   در میوه رسلی  درصد وزن خشک 1/3نمو، نشاسته به 

(31). 
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در طی مرحله کند. لپ میوه به زرد یا قرمز تغییر میطی رسیدن، رنگ پا در

برابر افزایش  13تا  5 کارتنوئیدهاسبز بالغ تا رسیدن کامل در ارقام زرد، میزان 

 دهد.ای در میزان لیکوپن رخ میرقام قرمز رنگ، افزایش قابل توجهیابند. در امی

 رسدن نسبت به مرحله نابالغ میآ 1/1 در مرحله رسیدن، میزان کلروفیل به

(31).  
 

 احداث باغ و کشت نهال 

 4تا  3 در مرحله ،بذرزنی  پس از کشت و جوانههفته  1تا  1 های پاپایا دانهال

تراکم کاشت  شوند. می منتقل اصلی زمین به ،متر سانتی 23تا  15با ارتفاع  ،برگی

اما  مدیریت بستگی دارد،، واریته، منطقه کشت و سیستم شیب زمینگیاهان به 

که فاصله درختان را  شود کشت می گیاه در هر هکتار 1933تا  1113معموال 

 گیرند متر در نظر می 3تا  7/2ها را یفدر هر ردیف و فاصله بین رد 7/2تا  1/1

متر برای هر گیاه پاپایا توصیه شده است.  3تا  5/2 مناسب فاصله کشت .(21)

 زمین اصلی. شود می کاهش دادهمتر  1/1×1/1در ارقام پاکوتاه این فاصله به 

 45و قطر  43عمق هایی به  گودالپس از آن  شود.ماده شخم به خوبی آ باباید 

توسط خاک سطحی و سپس  گیرند. میدر آن قرار ها  و دانهال متر حفر سانتی

به منظور اطمینان از نسبت مطلوب گیاهان از نظر جنسیت در  شود.  پر کود دامی

از کشت خربزه درختی در د. شو دانهال کشت می 3محل گودال حداقل هر 

بان پوشیده  ها باید با سایه گیاهچه .فصل تابستان و زمستان باید خودداری گردد

پایه به منظور دو های واریتهبرای (. 19) پیدا کنند استقرارشوند تا به خوبی 
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شود درخت ماده یک درخت نر پیشنهاد می 13تا  1حداکثر عملکرد به ازای هر 

باد سرعت و در جاهایی که  شودحفظ  شدیدمحل کاشت باید از بادهای  (.9)

  (.21) بادشکن احداث شود ،زیاد است
 

 آبیاری

در  ،باشدمی میلی متر 133دگی ماهیانه زیر ایی که حداقل میزان بارن در طی دوره

آبیاری کافی در پاپایا موجب  (.19)شرایط تولید تجاری آبیاری ضروری است 

عمق بودن ریشه،  به دلیل کم .شود رشد سریع میوه و عملکرد خوب محصول می

های با  هستند. در خاکی نامطلوب خاک حساس زهکش به نسبت پاپایا گیاهان

آبیاری با فواصل کمتر باعث استقرار بهتر  ،در مراحل اولیه رشد زهکشی خوب

هر  دهی قبل از میوه در مراحلشود. آبیاری برای این گیاه  میگیاه و رشد بیشتر 

بار  روز یک 15هر  دهی در مراحل میوه و شودباید انجام بار  یکروز  7-13

چون از تماس مستقیم  ،باشد ای می آبیاری قطره بهترین سیستم گیرد. صورت می

به گیاهان جوان  د.شوو از پوسیدگی طوقه جلوگیری میشده با ساقه جلوگیری 

 (.19و  4) علت رشد رویشی زیاد به آبیاری بیشتری نیاز دارند
 

 کوددهی و تغذیه

کود مورد نیاز برای پاپایا . داردنیاز  کود یباالی میزانبرای تولید تجاری به  پاپایا

گرم  533و  فسفاتسوپرگرم  253، هنیتروژنکود گرم  253 گیاهبه ازای هر 
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ماه یکبار به  1باشد. عالوه بر این استفاده از کود حیوانی هر  پتاس در سال می

 .(22) کیلوگرم برای گیاه توصیه شده است 13تا  7میزان 

گیرد و تا زمان گلدهی در زمان کاشت گیاه صورت میکوددهی عموما در 

شدن عناصر  گر اینکه بارندگی زیاد باعث شستهی نیاز ندارد، مبه کود بیشتر

کودهای آلی سبب بهبود عملکرد پاپایا  استفاده از(. 23) غذایی از خاک گردد

 (.19) باشد میپاپایا عناصر غذایی دمبرگ بالغ   گیری شاخص اندازه. دشو می

ای رشد مطلوب گیاه الزم سیم برعناصر غذایی مانند نیتروژن، فسفر و پتا

تواند در  (. کمبود نیتروژن همراه با درجه حرارت کم هوا می19)باشند  می

میوه نامطلوب از نظر تولید  های غیرطبیعی و تشکیل گل بعضی ارقام پاپایا باعث

. (4) ای با کیفیت باال اهمیت داردکود پتاسیم برای تولید میوهگردد. بازارپسندی 

هموار و تراوش التکس به بیرون نا هایی با سطحتولید میوهکمبود بور باعث 

بوراکس در زمین  شود. برای رفع آن از اسپری برگی با اسید بوریک و کاربردمی

 (.21شود )استفاده می
 

 هرز کنترل علف

کنند. جذب نور و عناصر غذایی رقابت می پاپایا برایگیاه های هرز با  علف

دهی مالچ سازی باغ باید انجام شود. منظم برای سالم طوربه های هرز کنترل علف

باعث تولید هی دباشد. مالچهای هرز پاپایا کاربردی میعموما برای کنترل علف

، عملکرد و نشینی هفزایش میواولیه، ا دهی تر، بهبود گل مگیاهانی با ساقه ضخی

احتماال به علت کاهش  دهی چواکنش گیاه به مال د.شومیانگین وزن میوه می
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مایکوریزا و کاهش دمای خاک، حفظ رطوبت خاک، بهبود شرایط برای 

 تگالیفوزیساله  هرز یک کنترل علفبرای (. 11)باشد  میجمعیت نماتد 

در  کیلوگرم 2/2باشد و در میزان  در هکتار مفید می لیتر 1به میزان  )رانداب(

 .(22) رود کار می هبساله هرز چند های کنترل علف جهتهکتار 
 

 کاریمیانه

به  گوجه فرنگی، بامیه، فلفل و هندوانهباردهی، سبزیجاتی همانند مرحله قبل از 

هرز  های علفجلوگیری از رشد شوند که به منظور استفاده می میانهکشت عنوان 

ی . پس از باردهی هیچ محصولشوند کشت میبه زارعین  بیشتر درآمد کسب و

پاپایا همچنین می تواند به عنوان یک  د.شوکشت نباید  کاری میانهبه عنوان 

 . (21) محصول میانه در باغات انبه، لیچی و نخل روغنی کشت گردد
 

 زندههای غیر تنش

 تنش غذایی

کند، بنابراین برای  عی داشته و محصول زیادی تولید میخربزه درختی رشد سری

نیتروژن نیاز دارد تا کیفیت  به ویژهکود کاربرد تجاری عموما به در سطح تولید 

 (.22) و کمیت محصول افزایش یابد

 تنش دمایی

ی مشخصی برای رشد و جاری، خربزه درختی نیاز آب و هواتحت شرایط ت

خربزه درختی به دمای باال در تمام طول سال نیاز دارد و قرار  تولید میوه دارد.
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تی در مدت کم باعث د حگرا آن در معرض دمای صفر درجه سانتی گرفتن

 گردد در نهایت منجر به مرگ گیاه میشود و طوالنی شدن سرما  آسیب به آن می

گراد به شدت بلوغ میوه را به تأخیر  درجه سانتی 14تا  12دمای زیر  .(23)

 22حدوده دمایی م .دهد تحت تأثیر قرار می عملکرد نهایی محصول را و انداخته

باال  درجه حرارت ، همچنینبرای رشد آن مناسب استگراد  درجه سانتی 21تا 

 .(21و  19) گذارد خشکی بر میوه نشینی میوه اثر نامطلوب می به همراه

 تنش آبی 

با د، شو بندی می سبتا مقاوم به خشکی طبقهگیاه خربزه درختی جز گیاهان ن

گذارد  اثر منفی می آن شینی، اندازه میوه و کیفیترشد، میوه ن برخشکی  حال این

و میزان  برگها ریزش کرده ،کردهکمبود آب از رشد گیاه ممانعت  .(13)

 های معدنی گیاه از طریق افزایش میزان محلولیابد.  فتوسنتز به شدت کاهش می

و  برقراری تعادل اسمزی نسبت به تنشو ها  در برگمانند سدیم، پتاسیم و کلر 

خربزه درختی نسبت  . گیاه(11) نماید میدست دادن آب بافت خود مقاومت  از

ها  شدن روزنه از بسته پس ،و گیاهان غرقاب شده بوده حساس خاک به غرقابی

 (.22) میرندو ریزش برگهای خود می
 

 عملیات برداشت

ز کشت بذر ماه( بعد ا 9تا  7ها خربزه درختی، یک سال )بعضی واریتهدرختان 

 .(22رسند ) ها به بلوغ می ماه بعد از آن میوه 9تا  5و  کنند شروع به باردهی می

 باشد سال می 3، معموال کند نی که گیاه محصول تجاری تولید میطول دوره زما
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رسد و در  میوه در هر هفته می 4تا  2در مناطق گرمسیری، در هر گیاه  .(21)

بندی  بار در هفته نیاز به برداشت و بسته تمام طول سال محصول حداقل یک

که درجه حرارت در زمستان معتدل  درصورتییری نیز گرمسدر مناطق نیمه دارد.

غیر در باشد.  پذیر می ، تولید مداوم محصول خربزه درختی امکانباشد

های سرد زمستان کاهش یافته یا ممکن است  نشینی در طی ماه صورت میوه این

 (.1متوقف شود )

افتد. زمان کشت  میتاسر سال اتفاق تولید میوه در بسیاری از مناطق در سر

تواند اثر زیادی بر نمو گیاه، زمان برداشت و عملکرد کل داشته  گیاه می

 2کند و برای رسیدن کامل  ماه شروع به رسیدن می 9تا  7بین میوه  .(22)باشد

ماه زمان الزم دارد. با توجه به نوع واریته، میوه به تنک نیاز دارد، برای مثال 

Sunrise Solo  به صورت  میوه در هر گره بدهد که 5ممکن است بیش از

بندی در پاپایا  برداشت تجاری و بسته(. 35) یابد میوه کاهش می 2دستی به 

ها تحت شرایط کنترل شده با تر، میوه های خنک گیرد. در ماهدستی صورت می

رسند یدرصد م 93تا  15درجه سانتی گراد و رطوبت  32تا  29اتیلن در دمای 

(22.) 
 

 ها آفات و بیماری

باعث صدمه کنه شود ولی  تهدید نمی یگیاه توسط آفات جدی و خطرناکاین 

 زنند.و پرندگان هم به محصول آسیب می شدهبه محصول 
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 نماتدها

 2ای شکلقلوه دو نمات (Meloidogyne incoginta) 1در ریشه  نماتد مولد غده

(Rotylenchulus reniformis ) (23) دنگردصدمه جدی به محصول میباعث .

ی و در گیاهان آلوده به نماتد ریشه، عالئم کاهش رشد، زردی برگ و پژمردگ

 شود.ریشه های گالی شکل مشاهده می

تن در  5/2به میزان  3کود آلی نیم کیک ،کنترل نماتد مولد غده در ریشهبرای 

، کاربرد گراددرجه سانتی 53با آب گرم های آلوده دانهال ریشه، تیمار هکتار

ز کیلوگرم در هکتار یک یا دو روز قبل ا 2هر کدام  5و فنامیفوس 4کربوفوران

در کیلوگرم در هکتار  2به میزان  1ان و الدیکاربانتقال دانهال و کاربرد کربوفور

 .(21) باشدموثر میه مزرع

-ها میشدن آن کند و باعث نکروزهجانبی نفوذ میهای ای شکل به ریشهنماتد قلوه

یوم که باعث زا مانند فیتوفترا، فوزارهای خاکزی بیماریبر این نفوذ قارچ  گردد. عالوه

پاشی برگ برای کنترل آن از محلول کند.گردند را تسهیل میپوسیدگی و مرگ ریشه می

کیلوگرم در  2میزان  گردد. همچنین کربوفوران به می استفاده 7با فنامیفوس و اکسامیل

 .(21) گرددکاهش جمعیت این نماتد در خاک می هکتار باعث

                                                                 
1. Root-knot  

2. Reinform 

3. Neem cake 

4. Carbofuran 

5. Phenamiphos 

6. Aldicarb 

7. Oxamyl 
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 بیماری های قارچی

 پوسیدگی طوقه

 (.23) است Pythium ultimumو  Pythium aphanidermatum عامل بیماری 

تر  گکه به تدری  بزر شود مشاهده میروی ساقه  سوخته های آب لکهدر اثر آن 

تیمار  .گردد سیاه می آلودهمحل و رنگ  دنگیر میفرا و اطراف ساقه را شده 

-اکسی محلولبا  اسپری، گرم در کیلوگرم 4به میزان  2یا کاپتان 1بذرها با تیرام

کنترل  در اکخ یزهکشو  یک درصد 4ردوکسب  درصد یا 25/3 3مسکلرید

 . (21)بیماری مؤثر است 

 5پوسیدگی ریشه

این  .(23) شود میایجاد   Phytophtora palmivoraقارچ به وسیله این بیماری

وذ کرده و سپس به ریشه اصلی نف ،کندهای جانبی حمله میقارچ ابتدا به ریشه

ها زرد شده و کند. در اثر آن برگای، نرم و شکننده میکل سیستم ریشه را قهوه

کاپتان و  نظیرهایی  کش قارچبا ها  تیمار بذر میرد.آلوده در نهایت می درخت

است مؤثر  بیماریدر کنترل  سوزاندن بقایای آلودهاز طریق ضدعفونی خزانه 

(21) . 

                                                                 
1. Thiram 

2. Captan 

3. Copper oxychloride 

4. Bordeaux 

5. Root rot  
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 های ویروسی بیماری

 موزائیک پاپایا

 تعلق داردPotexvirus  گروه بوده که به 1عامل بیماری ویروس موزائیک پاپایا

عالئم بیماری  کند.میویژه در گیاهان جوان آسیب جدی وارد به .(23)

مشاهده  ان آلودهو مرگ گیاه رشد، توقف دمبرگ خمیدگی ،یزرد صورت به

. (3)شکل یابد  آلوده کاهش میگیاهان بازده محصول در  همچنین .گردد می

منتقل  Myzus persicaنظیر شته های متفاوتی از گونهبیماری توسط  عامل

کشت گیاهان عاری از ویروس،  ،آلوده یگیاهبقایای از بین بردن شود.  می

 در کنترل بیماری بسیار موثر است علیه ناقلسمپاشی و  بهداشت باغ رعایت

(22). 

 
 م بیماری موزائیک برگیعالی – 3 شکل

                                                                 
1 . Papaya mosaic virus 
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 1پیچیدگی برگ

عالیم  (.23) است (PLCV) ویروس پیچیدگی برگ پاپایا عامل بیماری 

)شکل  شود می ها مشاهده کاهش اندازه برگ و ، بدشکلیچروکیدگی صورت به

منتقل  (Bemisia tabaci) ای مگس سفید بیماری به وسیله گونه عامل. (4

پاشی منظم با محلولها، و سوزاندن بقایای آن آلودهحذف گیاهان . شود می

ای فته متوالی، پرورش محصوالت حاشیهدرصد در دو ه 3/3به غلظت  2نیمبان

قل، ممانعت از کشت توتون، مانند ذرت و سورگوم برای کاهش آلودگی نا

فرنگی در مجاورت مزرعه پاپایا، کنترل ورنگی، فلفل، اطلسی، انگفرگوجه

های سیستمی حشره کشویژه در فصل بارندگی و کاربرد  های هرز بهعلف

 . (21) باشد در کنترل این بیماری مؤثر می گرانوله

 
 عالئم بیماری پیچیدگی برگ در پاپایا -4 شکل

                                                                 
1. Papaya leaf curl 

2  . Neemban 
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 1لکه حلقوی

دودکننده کاشت پاپایا در یکی از عوامل مح و زا سارتبسیار خ های یاز بیمار

2ویروس لکه حلقوی پاپایاعامل بیماری  .(5)شکل باشد میدنیا 
 باشد.می  

های حلقوی شکل های جوان، ظهور لکه ی و ریزش برگعالئم آن شامل زرد

درختان آلوده  بایست میجهت جلوگیری از انتشار بیماری بر روی میوه است. 

های پذیر نیست اما نهال یق بذر امکانرا از بین برد. انتقال این ویروس از طر

 .(21)د نمی روشمار ار آن بهآلوده یکی از منابع انتش
 

 
 م بیماری لکه حلقویعالی –5شکل 

 

 عملکرد محصول

عملکرد آن الیی دارد و پس از سال سوم پاپایا در دو سال اول عملکرد با 

 و به بودهعملکرد گیاه پاپایا در کشورهای مختلف بسیار متغییر  .یابد می اهشک

                                                                 
1. Ringspot  

2. Papaya ringspot virus 
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بستگی  ها بیماریریت مناسب و میزان آفات و نوع خاک، واریته، مدی سن گیاه،

میزان تولید باغ همچنین تحت تاثیر تعداد درختان بارور، نوع  .(21) دارد

 133تا  25یا ماده(، میانگین تعداد میوه در هر درخت ) جنسیت گیاه )دوجنسی

 . (21)قرار دارد گرم(  3333تا  353عدد( و متوسط وزن هر میوه )
 

 تولید پاپایا در گلخانه

دید و در برابر باد ش حفاظتپاپایا در گلخانه به دلیل دمای باالتر و  تولید

. شود کیفیت خوب میباعث تولید میوه با تر  همچنین دوره برداشت طوالنی

کشت برای  Soloم پاکوتاه باشد. رق تن در هکتار می 13ها  عملکرد در گلخانه

  (.19)است  مناسبدر گلخانه 
 

 پس از برداشت 

ن آن در طی ، بنابراین میزان تنفس و تولید اتیلباشد یمفرازگرا  ای میوهپاپایا 

میزان تنفس و تولید اتیلن به عوامل (. 11)یابد  میرسیدن میوه افزایش فرایند 

 رسیدن تا گلدهی ازبسیاری از قبیل رقم، بلوغ میوه و شرایط انبار بستگی دارد. 

 سطح روی زرد نوارهای ظهور. کشد می طول روز 113 تا 143 بین میوه کامل

 روی زرد رنگ که زمانی و باشد می میوه بلوغ مرحله تکمیل دهنده نشان میوه

 (.7) است رسیده میوه واقع در ،غالب شد میوه پوست

 رنگ و شده تخریب پوست بافت کلروفیل میوه، رسیدن فرایند طی در

 صورت به عموما پاپایا در میوه برداشت (.24) شوند می مشخص کارتنوئیدها
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 بازار تا باغ فاصله به ،برداشت برای ها میوه رسیدن درجه. گیرد می صورت دستی

 چهارم یک تا است بهتر ،شوند می عرضه بازار به که هایی میوه. دارد بستگی

 زمان کیفیت، به توجه با دور های مسافت به میوه انتقال برای. باشند رسیده

 میوه چهارم یک رسیدن مرحله تا رنگ تغییر زمان از باید فصل و رقم رسیدن

 از جلوگیری برای و باشد می حساس و ترد پاپایا میوه پوست. شوند برداشت

 برای ابتدا در برداشت از پس. دارد نیاز زیادی های مراقبت به پوستی صدمات

 درجه اساس بر ها میوه سپس و شود می شسته پاپایا میوه ،بقایا و التکس حذف

 جدا ها آن از معیوب های میوه و شدهبندی  درجه میوه اندازه و رسیدگی

 برداشت از پس ضایعات کنترل برای پاپایا های میوه مرحله این از بعد. شوند می

 ها، میوه حجم به بسته. یابد افزایش ها آن انبارداری عمر تا شوند می تیمار

 صورت به تواند می بندی درجه و برداشت از پس تیمارهای ها، میوه یشستشو

 های کارتن درون الیه یک در ها میوهپس از آن  .پذیرد صورت مکانیکی یا دستی

 برای جابجایی و انبار شرایط بهترین. گیرند می قرار استایرن پلی یا مقوایی

 های میوه گراد، سانتی درجه 13 دمای در زرد یک چهارم تا سبز بالغ های میوه

 های میوه و گراد سانتی درجه 13 دمای( زرد یک چهارم تا نصف) رسیده نسبتا

 95 تا 93 نسبی رطوبت با گراد سانتی درجه 7 دمای( بیش از نصف زرد) رسیده

از اتمسفر کنترل شده یا تغییر یافته برای همچنین  .(27و  19) باشد می درصد

 .(29) شود پاپایا به فواصل دور استفاده می نگهداری یا انتقال میوه
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باشد که  میوه پاپایا استفاده از کلسیم مییکی از تیمارهای پس از برداشت در 

 شود و افزایش سفتی میوه میباعث استحکام دیواره سلولی، ایجاد پکتات کلسیم 

گری وکیل 1تا  25/3 های غلظت. همچنین تیمار پاپایا با اشعه گاما در (29و  27)

                              پس از برداشت  های بیماریکاهش و  باعث افزایش عمرانباری آن

دقیقه برای  4گراد به مدت درجه سانتی 54 تیمار آب گرم . از(25)شود می

 .(17) شود کاهش بیماری آنتراکنوز و افزایش کیفیت پاپایا استفاده می
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