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  چکیده

به منظور بررسی توانایی چند گیاه دارویی بـر  . باشندفرنگی میهاي انباري در گوجهترین بیماريبیماري پوسیدگی ریزوپوسی و نقطه سیاه از مهم
-ید شده در سامانههاي تولفرنگیدر گوجه )Alternaria alternateو  (Rhizopus nigricansهاي عامل پوسیدگی انباري ماندگاري و کنترل قارچ

تیمار و سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سـال   14هاي کشاورزي رایج و زیستی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با 
 Mentha( ، پونه(.Thymus vulgaris L) آویشن(و شش گونه گیاهی ) ارگانیک(فرنگی رایج و زیستی دو سامانه تولید شامل گوجه. اجرا شد 1389

pulegium L.(فلفلی، نعناع (Mentha piperita L.)اکالیپتوس ، )Eucalyptus globules L.( کرچک ،)Ricinus communis L.( و گوجه-
-مون غیربر اساس نتایج آز. به همراه تیمار شاهد به ترتیب عامل اول و دوم در این آزمایش بودند) (.Lycopersicom esculentum Mill) فرنگی

ارگانیک با نوع غیرارگانیک آن از نظر سرعت پوسیدگی انبـاري   يهافرنگیهاي تولید گوجهداري بین سامانهوالیس، تفاوت معنی –پارامتري کروسکال
درصد  20تا حدود ) عدد میوه در هفته 47/1(هاي ارگانیک، سرعت پوسیدگی فرنگیکه در گوجهطوريه ب. زا مشاهده شدهاي بیماريناشی از رشد قارچ

بـر سـرعت    یرها از نظر تأثهاي گیاهی نیز حاکی از وجود تفاوت بین این گونهنتایج حاصل از آنالیز غیرپارامتري گونه. کمتر از نوع غیرارگانیک آن بود
دار سـرعت رشـد و توسـعه    هش معنیفرنگی، سایر گیاهان دارویی منجر به کاکرچک و گوجهز جه که بطوريه ب ؛فرنگی بودپوسیدگی انباري در گوجه

 .زا در انبار شدندهاي بیماريقارچ
  

 اکالیپتوس، آویشن، پونه، سرعت پوسیدگی، کرچک: هاي کلیديواژه
  

   1مقدمه  
بـه لحـاظ    (.Lycopersicom esculentum Mill)فرنگی گوجه

 Mazaheri( باشـد ارزش اقتصادي، دومین سبزي مهم در دنیـا مـی  

Tehrani et al., 2007( . درصـد از کـل سـطح زیـر      7/28این گیاه
-در طی سال. دهدکشت سبزیجات در ایران را به خود اختصاص می

میلیون تن به  4/2فرنگی در ایران از ، تولید گوجه1389تا  1374هاي 

                                                        
زراعـت   به ترتیب دانشجوي دکتري اکولوژي گیاهان زراعی و استاد گـروه  -2و  1

  مشهد دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی
  )Email: rezvani@um.ac.ir                      :نویسنده مسئول -(*

 Statistical Report of( میلیــون تــن رســیده اســت 7/5حــدود 

Agriculture, 2011 .( درصـد   14ارا بـودن  با این وجود، ایران بـا د
درصد از کـل تولیـد جهـانی     4/3سطح زیر کشت جهانی، تنها حدود 

پایین بـودن عملکـرد در   . فرنگی را به خود اختصاص داده استگوجه
-بندي و نگهواحد سطح در کنار نامناسب بودن شرایط برداشت، بسته

ترین عوامل در کاهش تولید و میزان باالي ضایعات این داري، از مهم
  .(Mazaheri Tehrani et al., 2007)باشد حصول در کشور میم

-شرایط و طول دوره انبارداري نقش بسیار مهمی در افزایش نگه
فرنگی و کاهش ضـایعات  باغی مانند گوجه -داري محصوالت زراعی

 یرتواند کیفیت این محصوالت را مسـتقیماً تحـت تـأث   آن داشته و می
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در . (Sherafati et al., 2009; Tzortzakis et al., 2008)قرار دهد 
فرنگی مانند سفتی و میـزان مـاده   این ارتباط حفظ کیفیت میوه گوجه

تـرین  خشک، رنگ و طعم میوه و نیز کنترل عوامل پوسیدگی، از مهم
 & Feng(باشـد  اهداف عملیات پـس از برداشـت در ایـن گیـاه مـی     

Zheng, 2006; Mazaheri Tehrani et al., 2007(. ملــه از ج
 Rhizopusهـاي  فرنگـی، قـارچ  عوامل ضدکیفیت در محصول گوجه

nigricans Ehrenb. ,Rhizopus stolonifer  وAlternaria 

alternata (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. lycopersici  به عنوان عوامل
تواننـد کیفیـت، اسـتحکام و    ها بوده که میبیماري پوسیدگی در میوه

 ,.Zhao et al( قـرار دهنـد   یرا تحـت تـأث  هاي این گیاه رسفتی میوه

2008; Zhao et al., 2011 .( قارچR.nigricans  ساپروفیت بوده که
فرنگی و یا سایر گیاهان به طور طبیعی در خاك، بقایاي گیاهان گوجه

 1این قارچ که عامل پوسیدگی ریزوپوسـی . دهدبه رشد خود ادامه می
فرنگی به حالت خفته بوده و هاي گوجهباشد، تا زمان رسیدن میوهمی

 یابـد ها به آسانی و به سرعت در انبار توسعه مـی پس از برداشت میوه
)Behnamian & Masiha, 2002; Fan et al., 2008; Zhao et 

al., 2011( .A.alternate  و عامـل   2سـاپروفیت  -قارچی پاتوژننیز
از  توانـد پـس  باشد که مـی فرنگی میدر گوجه 3پوسیدگی نقطه سیاه

 ,.Jones et al)هاي این گیاه را آلوده کنـد  برداشت، به سرعت میوه

1991; Wang et al., 2008) .    در این ارتبـاط شـرافتی و همکـاران
(Sherafati et al., 2009)  گزارش کردند که کنترل عامل پوسیدگی

در جلوگیري از کاهش وزن مؤثري  فرنگی در انبار نقشقارچی گوجه
هـاي ایـن گیـاه ماننـد میـزان      صیات کیفی در میوهو نیز بهبود خصو

  .داردویتامین ث و فنل کل 
هاي اخیر به دلیل بـروز برخـی مشـکالت و تهدیـدهاي     در سال

هـاي  هـاي شـیمیایی در سـامانه   کـش ناشی از مصرف سموم و قـارچ 
 هاي قابل جایگزین و بیولوژیک در کنترلکارگیري راهه کشاورزي، ب

اي که بخش قابل توجهی از ضایعات سردخانهضایعات انباري و مؤثر 
دهند، ضروري بوده و مورد توجه محصوالت کشاورزي را تشکیل می

 Troncoso-Rojas et al., 2005; Alikhani et( قرار گرفته اسـت 

al., 2009(.   استفاده از اثرات ضدقارچی، ضدباکتریایی و نیـز آنتـی-
رویی به منظـور کنتـرل   هاي ثانویه در گیاهان دااکسیدانتی متابولیت

                                                        
1- Rhizopus rot 
2- Saprophytic pathogen (facultative saprophyte) 
3- Black spot rot 

کارها بـوده و بـه طـور ویـژه مـورد      زا، از جمله این راهعوامل بیماري
 Feng & Zheng, 2007; Abdolmaleki( باشدمطالعه و بررسی می

et al., 2011; Teixeira et al., 2012.(  
 Mentha pulegium( ، پونه(.Thymus vulgaris L)آویشن  

L.( فلفلیو نعناع(Mentha piperita L.)   از جمله گیاهان دارویـی ،
زاي در کنتـرل عوامـل بیمـاري   بوده کـه   4خانواده نعناعیانمتعلق به 

در این ارتباط فنـگ و ژنـگ   . اندشدهشناخته مؤثر  میکروبی و قارچی
)Feng & Zheng, 2007(  هـاي آویشـن را در   اسـانس مـؤثر   نقـش

-در گوجـه زنی اسپورها و رشد عامل پوسیدگی قـارچی  کاهش جوانه
 ,.Alikhani et al(خـانی و همکـاران   علـی . فرنگی مشاهده کردنـد 

نیز گزارش کردند که استفاده از اسانس آویشن در طول دوره  )2009
-ضمن کاهش معنی )Fragaria ananasa L(.فرنگی انبارداري توت

دار میزان فساد، موجب حفظ سفتی و افزایش مواد جامد محلول میوه 
عبـدالمالکی و  . انبارداري نسبت به تیمـار شـاهد شـد   در هر مرحله از 

فلفلـی بـه   با اشاره به نعناع )Abdolmaleki et al., 2011(همکاران 
اکسـیدانتی، ضـدقارچ و ضـدمیکروبی،    عنوان گیاهی با خواص آنتـی 

ثري در کنتـرل رشـد   ؤدند که عصاره آبی این گیاه نقش مگزارش کر
 و Phytophthora drechsleriزاي گیـاهی ماننـد   هاي بیماريقارچ

Bipolaris sorokiniana چنین توانایی اسـتفاده از گیـاه   هم .داشت
ـ  پونه نیز به دلیل خواص ضـدمیکروبی، آنتـی   عنـوان  ه اکسـیدان و ب

ـ  کیـد قـرار گرفتـه اسـت     أه شـیمیایی مـورد ت  دجایگزین مواد نگهدارن
(Teixeira et al., 2012; Mahboubi & Haghi, 2008) .  

نیز  5میرتاسهاز خانواده  (.Eucalyptus globules L) اکالیپتوس
هاي درختی و دارویـی اسـت کـه از دیربـاز     ترین گونهیکی از معروف

این گیاه منبع . اثرات ضدمیکروبی و دارویی آن مورد توجه بوده است
اکسیدانتی و ها و ترپنوئیدها بوده و داراي خواص آنتیفنلغنی از پلی

 & Sattari et al., 2006; Mahboubi( باشـد ضـدقارچی مــی 

Feyzabadi, 2009 .( عالوه بر گیاهان ذکر شده، کرچک)Ricinus 

communis L.( دارویـی بـوده کـه از     ینیز گیاه 6از خانواده فرفیون
هـاي زیسـتی برخـوردار اسـت     کـش پتانسیل باالیی در تولیـد علـف  

(Mohsenzadeh et al., 2008) .تـرین  کـه یکـی از مهـم    7ریسین
باشد سموم گیاهی است، از جمله ترکیبات شناخته شده در این گیاه می

                                                        
4- Lamiaceae 
5- Myrtaceae 
6- Euphorbiaceae 
7- Ricin 
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(Doan, 2004; Aslani et al., 2007).  
هاي اخیر بـا ایجـاد   در دهه 1هاي کشاورزي زیستیتوسعه سامانه

هاي شیمیایی و یا سنتزي، کارگیري نهادهه هاي شدید در بمحدودیت
امنیـت  گسـترش  محیطـی، در  هـاي زیسـت  عالوه بر کاهش آلودگی

ـ    ایـن  . (Rodrigues et al., 2006)ثري داشـتند  ؤغـذایی نقـش م
هـاي  کننده و نیـز اسـتراتژي  مینأکه از نظر منابع ت هاي تولیدسامانه

باشند، هاي طبیعی مینظامبوممدیریتی عناصر غذایی، برگرفته شده از 
هـاي  هاي رایجی دارند که از کوداي با نظامهاي قابل مالحظهتفاوت

مین عناصر غذایی مورد نیاز رشد گیاهـان اسـتفاده   أشیمیایی جهت ت
در این راستا، قربانی و همکاران . (Dawson et al., 2008)کنند می

(Ghorbani et al., 2008) چنین افزایش معنیبهبود عملکرد و هم-
فرنگـی در انبـار را در نتیجـه کـاربرد     دار توان ماندگاري میوه گوجـه 

یک نظام اکولوژیـک در مقایسـه بـا کـود شـیمیایی      کودهاي آلی در 
  .مشاهده کردند
با هدف بررسی توانایی چند  مطالعهذکر شده، این  مواردبر اساس 

هاي عامل پوسیدگی ریزوپوسـی و نقطـه   گیاه دارویی در کنترل قارچ
هـاي تولیـد شـده در    فرنگـی سیاه و نیز افزایش عمر نگهداري گوجـه 

  .و زیستی صورت گرفتهاي کشاورزي رایج سامانه
  

  هامواد و روش
صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با ه این آزمایش ب

تیمار در دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشـهد   14سه تکرار و 
رایج و زیستی (فرنگی دو سامانه تولید گوجه. انجام شد 1389در سال 

فلفلی، اکالیپتوس، ناعآویشن، پونه، نع(و شش گونه گیاهی )) ارگانیک(
به همراه تیمار شاهد، به ترتیب عامـل اول و  ) فرنگیکرچک و گوجه

  .دوم در این آزمایش بودند
فرنگی ارگانیک از طرح تحقیقـاتی اجـرا شـده در    هاي گوجهمیوه

که در اجراي این به طوري. مزرعه دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شدند
-گونه کود شیمیایی، علفاز هیچ طرح و نیز در طرح قبلی پیش از آن،

 )قارچی و ضدویروسیضدباکتریایی، ضد( کش شیمیاییکش و یا آفت
مزرعـه  از فرنگی غیرارگانیک نیـز  هاي گوجهنمونه. استفاده نشده بود

با توجه به درصد سفتی باالتر و در نتیجه وزن . ذکر شده تهیه گردید
ایسه با نوع غیرارگانیک هاي ارگانیک در مقفرنگیبیشتر میوه در گوجه

                                                        
1- Bioagricultural systems 

و کامالً ) مترسانتی 5/6تا  6قطر بین (هایی با اندازه مساوي آن، میوه
هـاي  فرنگـی سالم از هر دو نوع ارگانیک و غیرارگانیک از بین گوجـه 

فرنگـی بـراي هـر واحـد     عـدد گوجـه   12تولیدي انتخاب و به تعـداد  
  .هاي مقوایی قرار داده شدندآزمایشی درون پاکت

جاي استفاده از اسانس و ه هاي کاربردي، بدر نظر گرفتن جنبهبا 
-هاي سبز گیاهان دارویی آویشن، پونه و نعناعیا عصاره آبی، از اندام

هاي اکالیپتوس و کرچک و همچنین برگ) شامل ساقه و برگ(فلفلی 
هاي گیاهی ذکر شـده از بـاغ گیاهـان دارویـی     نمونه. گردیداستفاده 

فرنگی از نوع ارگانیک تهیه هاي گوجهشهد و برگدانشگاه فردوسی م
اکسـیدانی  فرنگی نیز به دلیل وجود اثـرات آنتـی  انتخاب گوجه. شدند

. (Shirzad et al., 2009)هاي این گیاه صورت گرفت قوي در برگ
ساقه و برگ (ذکر شده هاي گیاهی بر اساس تیمارهاي آزمایش، نمونه

-و گوجـه کرچـک   ،هاي اکالیپتوسفلفلی و برگآویشن، پونه و نعناع
و پایـداري ترکیبـات   جهـت حفـظ   (تر گرم وزن 50 یزانبه م) فرنگی

تر جهـت از بـین بـردن عوامـل     که پیشـ (مقوایی هاي در پاکت) ثرؤم
گراد آون قرار درجه سانتی 75ساعت در دماي  48ت زا، به مدبیماري

ها این پاکت. فرنگی قرار داده شدندهاي گوجهحاوي میوه) گرفته بود
بندي به سردخانه تحقیقـاتی دانشـگاه فردوسـی مشـهد     پس از بسته

 چهارها، در دماي منتقل و تا زمان پوسیدگی و فساد کامل تمامی میوه
  .درصد نگهداري شدند 70 - 80درجه و با رطوبت نسبی 

 ریزوپوسـی با مشاهده عالئم هر دو بیمـاري پوسـیدگی قـارچی    
)Rhizopus nigricans (قطـه سـیاه   و ن(Alternaria alternata) 

هاي این گیاه در هر هفته و بر حسب شدت عالئم فرنگی، میوهگوجه
بندي ذکر شده ها بر حسب درجهتقسیم و تعداد آن) 1جدول (بیماري 

هاي درجه پنج، به دلیل فساد و پوسیدگی باالي میوه. شمارش گردید
در . مربوطه حـذف شـدند  ها در هر مرحله انبارداري از پاکت این میوه

طول اجراي آزمایش، عالوه بر بیماري پوسیدگی قارچی، آبکی شدن و 
ها نیز به تعداد کم مشاهده شد که بر حسب شدت فساد، لهیدگی میوه

  .هاي ذکر شده قرار گرفتندبنديدر درجه
بندي شدت زاي پوسیدگی قارچی و درجهبا مشاهده عوامل بیماري

  :بر اساس معادله زیر محاسبه گردید 2آلودگی، سرعت پوسیدگی

Rr = 


n

i di
ni

1
 )1(                                                      

  
                                                        
2- Rot rate 
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  فرنگیگوجهدر میوه  بندي بیماري پوسیدگی انباريدرجه - 1جدول 

Table 1- The grading of post-harvest tomato disease  
  فرنگیآلودگی انباري گوجه

Postharvest tomato disease 
  درجه آلودگی
Disease grade 

  فاقد بیماري
No disease 

  درجه یک
First - grade  

  هامشاهده بسیار جزئی عالئم بیماري در میوه
The observed of very low disease sign in fruits 

  درجه دو
Second - grade 

  هام بیماري، آبکی شدن و لهیدگی جزئی میوهمشاهده جزئی عالئ
The observed of low disease sign in fruits, low watery fruits 

  درجه سه
Third - grade 

  هاها، آبکی شدن و لهیدگی متوسط میوهمشاهده عالئم بیماري در یک سوم سطح میوه
The observed ofdisease sign in one third of surface fruits, moderate watery fruits 

  درجه چهار
Fourth - grade 

  هاها، آبکی شدن و لهیدگی شدید میوهمشاهده عالئم بیماري در بیش از یک سوم سطح میوه
The observed ofdisease sign more than one third of surface fruits, high watery fruits 

  درجه پنج
Fifth - grade 

  
-هـاي گوجـه  سرعت پوسیدگی و حذف میـوه : Rrادله، در این مع

تعداد : nnهاي حذف شده در اولین روز شمارش، تعداد میوه: niفرنگی، 
اولـین روز شـمارش،   : diهاي حذف شده در آخرین روز شمارش، میوه

dn  :فواصل بین مشاهدات تا زمان پوسـیدگی و  . آخرین روز شمارش
  .شدها، هفت روز تعیین حذف تمامی میوه

هـاي حاصـل از مشـاهدات در آزمـایش بـا      تجزیه و تحلیل داده
افـزار  و توسط نـرم  1والیس –استفاده از آزمون غیرپارامتري کروسکال

Minitab 13 افـزار جهت ترسیم نمودارها نیـز از نـرم  . صورت گرفت 
MS-Excel استفاده شد.  

  
  نتایج و بحث

  فرنگیهاي تولید گوجهاثر سامانه
داري بـین  آزمـون غیرپـارامتري، تفـاوت معنـی    بر اساس نتـایج  

ــد گوجــهســامانه ــک  یفرنگــهــاي تولی ــوع ) z= -11/3(ارگانی ــا ن ب
هاي غیرارگانیک آن از نظر سرعت پوسیدگی انباري ناشی از رشد قارچ

که طوريه ب. مشاهده شد) A.alternataو  R.nigricans(زا بیماري
عـدد میـوه در    47/1(هاي ارگانیک، سرعت پوسیدگی فرنگیدر گوجه

در ). 1شـکل  (درصد کمتر از نوع غیرارگانیک بـود   20تا حدود ) هفته
نیـز ضـمن    (Ghorbani et al., 2008)این ارتباط، قربانی و همکاران 

ناسـالم   و آلـوده  هـاي میـوه  درصـد مشاهده افزایش عملکرد و کـاهش  
ظهار فرنگی در نتیجه کاربرد کودهاي آلی در یک نظام اکولوژیک، اگوجه

فرنگی و دوام میوه در تولید کمی و کیفی محصول در گوجه داشتند که
. ویژه کودهاي مصرفی قرار دارده هاي تولید و بانبار تحت تأثیر نهاده

                                                        
1- Kruskal- Wallis test 

تواند اثرات خیزي خاك و کاربرد کودهاي آلی میکه حاصلطوريه ب
داري اي بر کیفیت محصول پس از برداشت و قابلیت نگهمالحظهقابل

  . انبار داشته باشد در
  

  
سرعت چگونگی  بر هاي تولید کشاورزياثرات سامانه - 1شکل 

 فرنگی در شرایط انبارداريپوسیدگی گوجه
Fig. 1- Effect of cropping production systems on storage- 

rot rate of tomato  
 

هاي ارگانیـک بـا   فرنگیهمچنین با وجود عدم تفاوت بین گوجه
عـدم  (هـاي سـالم   روز پس از انبارداري از نظر تعداد میوه 18رایج تا 

، بررسی روند تعداد )هامشاهده عوامل پوسیدگی انباري در تمامی میوه
-فرنگیها در طول دوره انبارداري نیز حاکی از برتري گوجهاین میوه

هاي ارگانیک در مقایسه با نوع غیرارگانیک آن در یـک دوره زمـانی   
که طوري هب). 2شکل (بود ) روز پس از انبارداري 63تا  21(روزه  42
هاي سالم در نوع فرنگیروز پس از انبارداري، تعداد گوجه 49و  42در 

به ترتیب تا حـدود دو و پـنج   ) عدد 86/3و  14/5به ترتیب (ارگانیک 
  ). عدد 76/0و  43/2به ترتیب (برابر بیشتر از نوع غیرارگانیک آن بود 
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  در طول دوره انبارداري فرنگیهاي درجه یک گوجههاي تولید کشاورزي بر تعداد میوهت سامانهاثرا - 2شکل 

Fig. 2- Effect of cropping production systems on number of first – grade fruits of tomato during storage  
  

فرنگی از هاي درجه دو، سه و چهار گوجهمشاهده روند تعداد میوه
زاي قـارچی نیـز حـاکی از برتـري     ر توسعه و رشد عوامل بیمـاري نظ

هاي ارگانیک در مقایسه با نوع رایج آن از نظـر کـاهش   فرنگیگوجه
شـود، در  مشاهده می 3طور که در شکل همان. سرعت پوسیدگی بود

هاي درجه دو در نـوع  هفته دوم تا ششم پس از انبارداري، تعداد میوه
که از هفته ششم تـا  در حالی. نوع ارگانیک بودتر از غیرارگانیک بیش

هـاي  ، تعـداد میـوه  )روز پس از انبارداري 70(مراحل پایانی انبارداري 
  .درجه دو در نوع ارگانیک بیشتر بود

  
  در طول دوره انبارداري فرنگیهاي درجه دو گوجههاي تولید کشاورزي بر تعداد میوهاثرات سامانه - 3شکل 

Fig. 3- Effect of cropping production systems on number of second – grade fruits of tomato during storage 
  

هاي درجه سه و هاي درجه دو، در میوهمشابه روند پوسیدگی میوه
 46و  30که به ترتیب در یک دوره طوريه ب ؛چهار نیز مشاهده گردید

سـه و چهـار در نـوع     هـاي درجـه  روزه پس از انبارداري، تعداد میـوه 
هاي که پس از پایان دورهدر حالی. تر از ارگانیک بودغیرارگانیک بیش

هاي ارگانیک از فرنگیذکر شده، روند مشاهدات حاکی از برتري گوجه
  ).5و  4 هايشکل(هاي ذکر شده بود بندي تعداد میوهنظر درجه

هـاي  یوههاي ابتدایی انبارداري، کمتر بودن تعداد مدر طول هفته
فرنگی ارگانیـک در مقایسـه بـا نـوع     در گوجه چهارتا درجه  دودرجه 

هاي سالم دهنده وجود تعداد باالي میوهتواند نشانغیرارگانیک آن می
هـا و در نتیجـه کـاهش سـرعت رشـد      از کل تعداد میوه) یکدرجه (

که در اواسط و مراحـل پایـانی   در حالی. عوامل پوسیدگی انباري باشد
در  چهـار تـا درجـه    دوهـاي درجـه   اري، بیشتر بودن تعداد میوهانبارد
هـاي  فرنگـی تر بودن تعداد گوجهفرنگی ارگانیک حاکی از پایینگوجه

-در نوع ارگانیک در مقایسه با نوع رایج آن می) پنچدرجه (حذف شده 
  .باشد
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  در طول دوره انبارداري فرنگیجههاي درجه سه گوهاي تولید کشاورزي بر تعداد میوهاثرات سامانه - 4شکل 

Fig. 4- Effect of cropping production systems on number of third – grade fruits of tomato during storage 
  

  
  در طول دوره انبارداري فرنگیهاي درجه چهار گوجههاي تولید کشاورزي بر تعداد میوهاثرات سامانه - 5شکل 

Fig. 5- Effect of cropping production systems on number of fourth – grade fruits of tomato during storage  
  

هـاي  فرنگـی تواند ناشی از بهبود عملکرد کیفی گوجهاین امر می
تولید شده در سامانه کشاورزي ارگانیک به دلیل اتکا به منابع طبیعی 

کـه پیشـتر ذکـر     طورهمان. کودي و نیز حذف سموم شیمیایی باشد
هاي مدیریتی عناصر غذایی و کاربرد کودهاي آلی در گردید، استراتژي

ثري در افزایش توان ماندگاري ؤتواند نقش میک نظام اکولوژیک می
فرنگی در انبار در مقایسه با شرایط اعمال کـود شـیمیایی   میوه گوجه

  .(Ghorbani et al., 2008)داشته باشد 
  

  گیاهیهاي اثر کاربرد گونه
 ،هـاي گیـاهی  نتایج حاصل از آنالیز غیرپارامتري اثر کاربرد گونه

ها از نظر تاثیر بر سرعت پوسیدگی حاکی از وجود تفاوت بین این گونه
فرنگی، جز کرچک و گوجهه که بطوري هب. فرنگی بودانباري در گوجه

دار سـرعت رشـد و   کاربرد سایر گیاهان دارویی منجر به کاهش معنی
در بـین گیاهـان   ). 6شـکل  (زا در انبـار شـد   هاي بیماريه قارچتوسع

ثیر را أترین تبیش) z= -11/3(و پونه ) z= -11/3(فلفلی دارویی، نعناع
ـ  کـه اسـتفاده از ایـن    طـوري  هدر کاهش سرعت پوسیدگی داشتند؛ ب

فرنگی، سرعت پوسیدگی را در مقایسه بـا  بندي گوجهگیاهان در بسته
  ).6شکل (درصد کاهش داد  21تا ) میوه در هفته 9/1(تیمار شاهد 
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  فرنگی در شرایط انبارداريهاي گیاهی بر سرعت پوسیدگی گوجهاثرات کاربرد گونه - 6شکل 

Fig. 6- Effects of applying plant sample on storage- rot rate of tomato  
 

  
  در طول دوره انبارداري فرنگیدرجه یک گوجههاي هاي گیاهی بر تعداد میوهاثرات کاربرد گونه - 7شکل 

Fig. 7- Effects of applying plant sample on number of first – grade fruits of tomato during storage 
  

فرنگـی در طـول دوره   هاي سـالم گوجـه  بررسی روند تعداد میوه
مقایسه کاربرد گیاهان دارویی در مؤثر  نقش هدهندانبارداري نیز نشان

با تیمار شاهد در کاهش رشد عامل پوسیدگی و در نتیجه ثبات نسبی 
هـا در هـر   بر اساس میانگین داده). 7شکل (هاي سالم بود تعداد میوه

تـرین و  فرنگـی بـه ترتیـب کـم    مرحله از مشاهدات، کرچک و گوجه
ثیر را در أترین تفلفلی و پونه به ترتیب بیشاکالیپتوس، آویشن، نعناع

روز پـس   70تا  21هاي فرنگی در دورههاي گوجهیش ثبات میوهافزا
کاهش عالئم بیماري و در نتیجه افزایش ). 7شکل (انبارداري داشتند 

فرنگی در نتیجه کـاربرد گیاهـان   هاي سالم گوجهمشاهده تعداد میوه
توانایی این گیاهان در کـاهش توسـعه   ه دهندتواند نشانذکر شده می

رو اهمیـت اسـتفاده از ایـن    و از ایـن  قارچی باشـد  زايعوامل بیماري

در . کیـد قـرار دهـد   أهاي زیستی مورد تکشگیاهان را در تولید قارچ
گـزارش   )Feng & Zheng, 2007( راستاي این نتایج، فنگ و ژنـگ 

-زنی اسپورها میکردند که استفاده از اسانس آویشن با کاهش جوانه
-پوسیدگی قـارچی در گوجـه  ثري در کنترل رشد عامل ؤنقش متواند 

 (Mehraban et al., 2005)مهربان و همکاران  .فرنگی داشته باشد
ــارچ مــؤثر  اثــرات هضــمن مشــاهد اســتفاده از آویشــن در کنتــرل ق

Aspergillus parasiticus    رشد کـرده بـر روي پسـته )Pistacia 

vera L.( کـش ، استفاده از اسانس این گیاه را جایگزینی براي قـارچ-
 ,.Fadaei et al)فـدائی و همکـاران   . میایی عنـوان کردنـد  هاي شی

فلفلی، توانایی این نیز ضمن اشاره به اثرات ضدمیکروبی نعناع (2011
گیاه را بیش از بنزوات سدیم به عنوان یک نگهدارنده شیمیایی مـورد  
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  .استفاده در صنایع غذایی تشخیص دادند
  

  گیرينتیجه
هاي اکولوژیک در کاهش ظامنمؤثر  نتایج آزمایش حاکی از نقش

هـا در نتیجـه کنتـرل نسـبی عوامـل      سرعت پوسیدگی و فساد میـوه 
هـاي  فرنگی در مقایسه با نظامزاي پوسیدگی قارچی در گوجهبیماري

ین نتـایج نشـان داد کـه کـاربرد     نـ چهم. رایج تولید این محصول بود
سعه توانند نقش مثبتی در کاهش رشد و توگیاهان دارویی و معطر می

. هاي انبـاري داشـته باشـند   فرنگیزاي قارچی در گوجهعوامل بیماري
محیطی ر گردید، با توجه به مشکالت زیستذک تر یشطور که پهمان

و نیز مخاطرات ایجاد شده در ارتباط بـا تولیـد محصـوالت و غـذاي     
-کارگیري سـامانه ههاي شیمیایی، بکشناسالم ناشی از مصرف قارچ

هـاي حاصـل از گیاهـان    لوژیک در کنار فـرآورده هاي کشاورزي اکو
تواند زاي قارچی، میهاي عوامل بیماريکنندهدارویی به عنوان کنترل

  .قرار گیردفرنگی مورد توجه در راستاي تولید و فرآوري گوجه
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Introduction  
After crops harvesting, conditions and durations of storage are considered as the most crucial factors 

formaintaining the nutritional value and quality of agro-horticultural products such as tomato (Lycopersicom 
esculentum Mill.) and its waste reduction. However, the rhizopus rot (Rhizopus stolonifer) and black spot rot 
(Alternaria alternate) are the most important postharvest diseases in tomato during storage. In other word, 
among the factors reducing quality of the postharvest tomato, Rhizopus nigricans Ehrenb. (Rhizopus stolonifer) 
and Alternaria alternate (Fr.:Fr.) Keissl. f. sp. lycopersici paly a special role in the contaminated tomato fruits 
that can affect its taste, firmness and stiffness. 

In recent years, due to the problems and threats arising from the use of chemical fungicides in agricultural 
systems, principled management of alternative biological approaches for reducing the postharvest contamination 
in tomato, especially during storage, is emphasized more than ever.  

Considering these conditions, the current study was aimed to investigate the effects of some medicinal plants 
including thyme (Thymus vulgaris L.), pennyroyal (Mentha pulegium L.), peppermint (Mentha piperita L.), 
eucalyptus (Eucalyptus globules L.), caster bean (Ricinus communis L.) and tomato  in their ability to control the 
rhizopus (Rhizopus nigricans) and black spot rot (Alternaria alternate) in tomato  production under conventional 
and organic cropping systems. 

Materials and methods 
The experiment was conducted at Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, during  

theyear of 2010. A completely randomized design was used based on factorial arrangement with three 
replications and 14 treatments. Two cropping production systems (conventional and organic) and seven 
medicinal plants (thyme, pennyroyal, peppermint, eucalyptus, caster bean, tomato and control) were the first and 
the second experimental factors, respectively. 

After collecting plant samples from the research farm of Ferdowsi University of Mashhad, each sample was 
separately placed in cardboard package and then was transferred to governesses. By observing the disease sign 
during storage, the tomato fruits were graded based on the severity of postharvest diseases (the rhizopus and 
black spot rot) on tomato as follow:  

First- grade (no disease), second- grade (observation of very low disease sign in fruits), third- grade 
(observation of low disease sign in fruits, low watery fruits), fourth- grade (observation of disease sign in one 
third of surface fruits, moderate watery fruits), and fifth- grade (observation of disease sign more than one third 
of surface fruits, high watery fruits). 

For statistical analysis, non-parametric Kruskal-Wallis test were performed using MINITAB software. 
Results and discussion  

Based on Kruskal-Wallis nonparametric test, organic and conventional cropping systems had different effects 
on storage- rot rate of tomato. In organic cropping systems, storage- rot rate (1.48 fruit per week) significantly 
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decreased by 20%, compared to conventional cropping systems. In this regard, it has been reported that the soil 
fertility and applying organic fertilizer based on implementing organic farming systems has an important role in 
increasing the durability, nutritional value and quality of postharvest tomatoes. 

According to the results, medicinal plants had significant effects on storage- rot rate in tomato. Results 
indicated that the medicinal plants significantly reduced storage rhizopus and black spot rot in tomato, except 
caster bean and tomato. Among the treatments, peppermint and pennyroyal considered as the most effective 
plants in reducing the storage- rot rate and increasing the rigid and healthy fruits; so that the use of these plants 
in a tomato packing significantly decreased the storage- rot rate by 21%, compared to control treatment. 

As it can be seen from the results, a significant decrease in symptoms of fungal diseases and an increase in 
the number of healthy postharvest fruits due to application of mentioned plants can demonstrate the ability of 
these plants in reducing the activity of fungal pathogens during tomato storage. In line with the results, Feng & 
Zheng (2007) reported that the application of essential oil of thyme can play an effective role in controlling 
growth of fungal pathogens in tomato through reducing spores'germination ability. 

Conclusion 
In conclusion, the results underlined the role of organic systems in improving the quality of postharvest 

tomatoes, compared with conventional systems. Moreover, for controlling the fungal pathogens, bio-products 
derived from medicinal plants can be especially considered in line with processing the postharvest tomatoes. 
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