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 :پژوهشگر

  بهناز قریشی

  

 1396تابستان 

  

  

 



 

  بهناز: نام                                                   قریشی:  دانشجو خانوادگی نام

هرز  با علف ).Lycopersicum esculentum M( فرنگیتاثیر کودهاي شیمیایی و آلی در رقابت گوجه :نامهپایان عنوان

   (.Datura stramonium L) اتورهت

  آباددکتر حمیدرضا محمددوست چمن :راهنما استاد 

  مجد دکتر کاظم هاشمی –دکتر علی اصغري : رمشاو دیتااس 

                          مهندسی کشاورزي: رشته                                           کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه    هاي هرز                       شناسایی و مبارزه با علف:   گرایش

    96 :اتصفح تعداد                 15/6/1396   :دفاع تاریخ                  و منابع طبیعی کشاورزي :دانشکده 

- بــر رشــد گیــاه گوجــه) اوره(و شــیمیایی ) ورمــی کمپوســت و اســیدهیومیک(یــک بــه منظــور بررســی تــأثیر کودهــاي ارگان :چکیــده

ــف    ــا عل ــت ب ــرایط رقاب ــی در ش ــی     فرنگ ــال زراع ــی در س ــاتوره، آزمایش ــرز ت ــد    95-94ه ــام ش ــی انج ــق اردبیل ــگاه محق . در دانش

- شــاهد، اوره، ورمــی(بوتــه در گلــدان و نــوع کــود در پــنج ســطح  2و  1، 0تــراکم تــاتوره در ســه ســطح شــامل فاکتورهــاي آزمــایش 

ــد) کمپوســت، اســیدهیومیک جامــد، محلــول اســیدهیومیک  ــا  هــاي کــامالًآزمــایش در قالــب طــرح بلــوك. بودن تکــرار  3تصــادفی ب

ـ   ) شـاهد (کـاربرد کـود   در تیمـار بـدون    .اجرا شـد  سـاقه در بوتـه    1بـه   5/2فرنگـی تعـداد سـاقه در بوتـه را از     ا گوجـه رقابـت تـاتوره ب

ـ    .تعـداد بـرگ در بوتـه گردیـد    درصـدي   5/46تـا   25موجـب کـاهش    فرنگـی گوجـه  ه بـا رقابت تاتور. دکاهش دا ویـژه  ه کـاربرد کـود ب

. بــود تــرهــاي هــرز بــیشایــن افــزایش در شــرایط رقابــت علــف. فرنگــی شــدي گوجــهدر هــر بوتــه بــرگ اوره موجــب افــزایش تعــداد

ــا شــاهدي گوجــهکــاربرد اوره حجــم و وزن خشــک ریشــه ــه ترتیــب بــیش از  فرنگــی را در مقایســه ب ــزایش داد 5/2و  5/1ب ــر اف . براب

نشــان داد کــه حضــور دو  نتــایج. دار بــوددرصــد معنــی 5و در ســطح احتمــال  اثــر تــراکم علــف هــرز تــاتوره تنهــا بــر وزن تــر ریشــه

ــه ــر ریشــه بوت ــاتوره وزن ت ــه  4/21فرنگــی را از ي گوجــهي علــف هــرز ت ن میــوه کــود اوره وزکــاربرد  .گــرم کــاهش داد 4/13گــرم ب

ــرد( ــه    3/135را از ) عملک ــاهد ب ــار ش ــه در تیم ــر بوت ــرم در ه ــوه را از   44/394گ ــداد می ــه و تع ــرم در بوت ــه در  67/3گ ــوه در بوت می

میــوه  65/4بــه  75/6فرنگــی را از ي گوجــهرقابــت علــف هــرز تــاتوره تعــداد میــوه .میــوه در بوتــه افــزایش داد 92/9تیمــار شــاهد بــه 

ــول ر  ــرد محص ــه و عملک ــه  256/262ا از در بوت ــرم ب ــاهش داد  6/182گ ــه ک ــرم در بوت ــک  . گ ــیمیایی اوره وزن خش ــود ش ــاربرد ک ک

ــدام هــوایی  ــاتوره ان ــه . را افــزایش دادو زیرزمینــی ت ــاتوره را  يکــاربرد کودهــاي اوره و اســیدهیومیک جامــد تعــداد کپســول در بوت ت

  .افزایش داد

  ، کشاورزي پایدارتراکم، کاسیدهیومی، کمپوستورمی، رهوارقابت، : هاواژه کلید
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  مقدمه

حــال  ته دري زمــین پیوســجمعیــت کــره) FAO(هــاي ســازمان خــوار و بــار و کشــاورزي جهــانی طبــق گــزارش

بـه   1990میلیـارد نفـر بـود، در سـال      2مـیالدي تنهـا    1930کـه جمعیـت جهـان در سـال     باشـد، بـه طـوري   افزایش می

ــه بــیش از  2000و در ســال  3/5 میلیــارد  7در حــال حاضــر جمعیــت جهــان حــدود  . یــارد نفــر رســیدمیل 6مــیالدي ب

، 1فـائو ( میلیـارد نفـر افـزایش یابـد     9ن بـه  مـیالدي جمعیـت جهـا    2050شـود کـه در سـال    بینـی مـی  و پـیش  نفر است

ــا وجــود پیشــرفت علــوم کشــاورزي در زمینــه  .)2015 هــاي مختلــف و تــالش فــراوان در جهــت افــزایش تولیــد هنــوز  ب

زمــین بــراي ي عــی قابــل کشــت کــرهادر حــال حاضــر اراضــی زر. کمبــود مــواد غــذایی از مســائل بــزرگ جهــان اســت 

ــهمــردم جهــان کــافی نیســت و تغذ  يتغذیــه مظــاهري و (مناســب جمعیــت در حــال افــزایش کــار مشــکلی اســت   يی

ویــژه  مشــکل گرســنگی اســت، بــهحــل  بــه اعتقــاد کارشناســان کشــاورزي، افــزایش تولیــد، تنهــا راه). 1384همکــاران، 

چـه قـرار باشـد    چنـان . تـري در ایـن امـر صـورت گیـرد     گـذاري بـیش  در کشورهاي در حال توسعه الزم اسـت تـا سـرمایه   

ه تولیــدات درصــد بــ 60ســال آینــده حــداقل  30غــذا بــه صــورت کنــونی انجــام شــود، ایــن کشــورها بایــد در   يعرضــه

ســال آینــده تولیــد غــذا بایســتی دو برابــر شــود   20کــه در ســطح جهــانی طــی  ، بــه طــوريکشــاورزي خــود بیافزاینــد

  ).2001-1986فائو، (

ــا   ــر تنه ــال حاض ــد    دودر ح ــزایش تولی ــراي اف ــه ب ــاو گزین ــوالت کش ــیمحص ــ رزي م ــر را در مقابل ــد بش ــا توان ه ب

باشـد  گزینـه، افـزایش سـطح زیـر کشـت محصـوالت کشـاورزي مـی        اولـین   .مشکالت سوءتغذیه و گرسـنگی نجـات دهـد   

هـا در سـطح وسـیع    گـذاري کـالن و منـابع جدیـد آب و خـاك، بـه زیـر کشـت درآوردن آن        که به دلیل نیـاز بـه سـرمایه   

یـا همـان افـزایش عملکـرد در واحـد سـطح        و زمـان  ن تولیـد در واحـد سـطح   دوم، افـزایش میـزا   يگزینـه . مشکل اسـت 

ــت ــ    . اس ــد، ب ــام جدی ــت ارق ــد، کش ــاوري جدی ــتفاده از فن ــورد اس ــن م ــارگیري روشهدر ای ــانیکی،  ک ــف مک ــاي مختل ه

                                                
1.  http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/. 
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 هــرز و عوامــل نامســاعد محیطــی، هــايهــاي گیــاهی، علــف، بیمــاريشــیمیایی، بیولــوژیکی و غیــره بــراي کنتــرل آفــات

 . است عملکرد و کیفیت محصوالت زراعی را افزایش دهد توانسته

ــاران، ( ــاهري و همک ــده     ).1384مظ ــدود کنن ــل مح ــا عوام ــواره ب ــاورزي هم ــوالت کش ــد محص ــد تولی ــوعی فرآین ي متن

ـ        ت تولیـد شـده و حتـی در بعضـی مـوارد کـل محصـوالت        روبرو بوده است کـه ایـن عوامـل باعـث کـاهش کیفیـت و کمی

باشــد کــه هــاي هــرز مــییکــی از عوامــل آســیب زننــده بــه محصــوالت کشــاورزي، علــف. برنــدکشــاورزي را از بــین مــی

هـاي هـرز   بـا توجـه بـه نیازهـاي مشـابه و مشـترك علـف       . شـود محصـوالت کشـاورزي مـی   باعث کاهش عملکرد وکیفیت 

ازهایشـان بـا   و بـراي جـذب و دریافـت نی   انـد  و گیاهان زراعی، این گیاهـان همیشـه در کنـار یکـدیگر رشـد و نمـو نمـوده       

ــت مــی ــد یکــدیگر رقاب ــفحضــور ). 1997رادوســویچ و همکــاران، (کنن هــاي کشــاورزي از اکوسیســتمهــاي هــرز در عل

باعـث شـده تـا توجـه بـه      و  گـردد مـی  کـاهش عملکـرد گیاهـان زراعـی    هاي بیولوژیکی مهم اسـت کـه سـبب    جمله تنش

ـ ورزي پایـدار و  کشـا  يتوسـعه امـروزه بـا   . اي پیـدا کنـد  ت ویـژه ها اهمیکنترل آن محیطـی  مشـکالت زیسـت   توجـه بـه   اب

- بـه نظـر مـی    .نـد اتـر از گذشـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه      بـیش هاي غیـر شـیمیایی   ناشی از کاربرد مواد شیمیایی، روش

 نیـ کـه ا  ددارنـ خـاك را   تـروژن ین در جـذب  یزراعـ  اهیـ نسـبت بـه گ  تـري  کـارآیی بـیش  هـرز   هـاي اغلـب علـف   کهرسد 

 ياز نحــوه و شــناخت یآگــاه ،بــر همــین اســاس. شــودیمــهــا بــا گیــاه زراعــی یط رقابــت آنتغییــر شــرا ســببله أمســ

- یمـ  و همچنـین تـأثیر نـوع کـود بـر ایـن رقابـت        تـروژن یندر جـذب  گیـاه زراعـی   هـرز بـا    مختلف علف هايرقابت گونه

  .ها داشته باشدآن تیریمد يهادر برنامه ینقش مهم تواند
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 جهان جایگاه کشاورزي ایران در. 1- 1

هـاي اول تـا دهـم    از تعـداد محصـوالت اصـلی دنیـا داراي رتبـه      سـوم یـک ایـران در تولیـد   بر اسـاس گـزارش فـائو    

محصـول   15یـران بـا داشـتن    ا. محصـول مـی باشـد    7و محصـوالت زراعـی    15جهان بـوده کـه سـهم محصـوالت بـاغی      

ــاغی، بعــد از    ــا . کشــورهاي چــین، امریکــابــاغی مهــم داراي مقــام جهــانی، از نظــر تنــوع تولیــد محصــوالت ب مشــترکاً ب

 10ن در صــادرات اایــر نیــز ز نظــر صــادرات محصــوالت کشــاورزيا. ســوم دنیــا را از آن خــود کــرده اســت يترکیـه رتبــه 

هاي اول تا دهـم جهـان اسـت بـا ایـن توضـیح کـه براسـاس منـابع فـائو، تجـارت جهـانی محصـوالت              محصول داراي رتبه

- کشــور صــادر 64محصــول اصــلی بــوده و از بــین کشــورهاي جهــان   35واردات کشــاورزي دنیــا متکــی بــر صــادرات و  

  ).2016 ،فائو( باشندمحصوالت باغی می يکنندهکشور صادر 55محصوالت زراعی و  يکننده

  

  فرنگیاهمیت گوجه. 2- 1

ــم گوجــه ــی از مه ــدیلی آن یک ــدیلی  فرنگــی و محصــوالت تب ــدات صــنایع تب ــرین تولی ــیت ــان م ــهدر جه  باشــد، ب

از نتــایجی کــه در . گــرددجــات فــراهم مــیفرنگــی تــازه در کارخانــهمیلیــون تــن گوجــه 35الــی  30کــه ســاالنه ريطــو

هــاي آن وجــود دارد، فــرآورده فرنگــی ولیکــوپن کــه بــه وفــور در گوجــه ياســت مــاده دســت آمــدهه هــاي اخیــر بــســال

ــزایش شــیر مــادران،  داراي خواصــی از قبیــل جلــوگیري از  يپوســت در برابــر اشــعهاز محافظــت  ســرطان پروســتات، اف

ــاوراء ــترول  م ــیون کلس ــوگیري از اکسیداس ــنفش، جل ــه LDLب ــکلروزیس و   يو در نتیج ــاري استرواس ــوگیري از بیم جل

 محصــوالتی از یکــی فرنگــیگوجــه. )1391جیحــونی، ( باشــدهــاي مربــوط بــه دســتگاه گــوارش مــیبســیاري از بیمــاري

، A هــايویتــامین از خـوبی  منبــع و اسـت  داده اختصــاص خـود  بــه را فمصــر تـرین بــیش هـا، ســبزي بـین  در کــه اسـت 

B1 ،B2 ،C  ــی ــین م ــدو نیاس ــخوي( باش ــاران،  خوش ــرف .)1364و همک ــرانه مص ــرآورد يس ــايهف ــه ه ــیگوج  در فرنگ

ــاي ــمالی آمریک ــاد ش ــوگرم، 31 لمع ــیگوجــه کیل ــازه فرنگ ــاي در ت ــ اروپ ــوگرم 23 یغرب ــاي در و کیل ــرقی اروپ  در و ش

ــه عضــو کــه کشــورهایی ــا اتحادی ــداهشــد اروپ ــوگرم 18 ن ــی کیل ــا و آمریکــا مجمــوع در .باشــدم  از ســومدو حــدود اروپ

 آسـیا  در محصـول  ایـن  يسـرانه  مصـرف  کـه  درحالیسـت  ایـن . انـد داده اختصـاص  خـود  بـه  را تولیـدات  ایـن  کـل  مصرف

ــوگرم، 3/0 ــا در کیل ــوگرم 5 آفریق ــاي در و کیل ــوبیآمریک ــوگرم 4 جن ــراي و کیل ــرا ب ــادل نای ــوگرم 25 مع ــ کیل هگوج
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ـ بی( باشدمی تازه فرنگی  تحقیقـات  بایـد  آن، تولیـد بـه   کشـور  نیـاز  و گیـاه  ایـن  بـاالي  یـت اهم بـه  توجـه  بـا  .)1391ام، ن

  .گیرد انجام میوه کیفیت و عملکرد ردنباال ب درخصوص تريبیش

  

  فرنگیگوجه يتاریخچه. 3- 1

ــوبی مــوطن اصــلی گوجــه ــوبی   فرنگــی آمریکــاي مرکــزي و جن ــی آمریکــاي جن ــاد ســواحل غرب ــه احتمــال زی و ب

و اسـت کـه در قـرن    شـده در نـزد مـردم پِـر     شـده و شـناخته   تـرین گیاهـان کشـت   فرنگـی یکـی از قـدیمی   گوجـه . است

جدیـد،   يبـا کشـف قـاره   . اسـت  گرفتـه جـا کاشـته و مـورد اسـتفاده خـوراکی قـرار مـی       پنجم قبل از میالد مسـیح در آن 

ایـن درحالیسـت کـه در اروپـا اعتقـاد داشـتند کـه        . شـد  جـا بـه اسـپانیا آورده   ینـی و توتـون از آن  زمفرنگـی، سـیب  گوجه

مـیالدي تنهـا    1820و تـا سـال    کاشـتند باشـد لـذا آن را تنهـا بـه عنـوان گیـاه زینتـی مـی        ی میفرنگی سمگوجه يمیوه

ـ    براي گیاه بـه صـورت سـبزي کشـت      18قـرن   فرنگـی نخسـت در اواسـط   گوجـه  .ه بـود شناسـان و داروسـازان جالـب توج

بـه تـدریج    1یـان بادمجان يی دیگـر تیـره  با این وجود کشت آن با تردیـد انجـام گرفـت و هماننـد سـایر گیاهـان سـم       . شد

ایـن گیـاه در مکزیـک بـه نـام توماتـل        .سـال اسـت   150فرنگـی در ایـران حـدود    گوجـه  يسـابقه . کشت آن رونق گرفـت 

در بسـیاري از نقـاط اروپـا آن را بـه عنـوان توماتـه       . و پرتغـال آن را توماتـه نامیدنـد   شـد کـه بعـداً در اسـپانیا     نامیده مـی 

ــا نــام عمــومی   آمریکــایی مــی ــا تغییراتــی در سراســر جهــان ب مشــهور  Tomatoشــناختند کــه در انتهــا همــین اســم ب

  ). 1391جیحونی، (است 

  

  فرنگیگوجه شناسی و اکولوژیکیمشخصات گیاه .4- 1

ــه ــیگوجـ ــا   Solanum Lycopersicum(  فرنگـ ــره ).Lycopersicum esculentum Mیـ ي از تیـ

ــدار، از راســته  ــهايي دولپــهبادمجانیــان و جــزء گیاهــان عــالی گل و جــنس ) Esculentum(ي اســکولنتوم هــا، و از گون

ــافی، (باشــد مــی) Lycopersicom(لیکوپرســیکوم  ــهفرنگــوجــهگ). 1378قشــم و ک ــر وطــ ی ب ــی عاهگیــی ذات ی و لف

                                                
1. Solanaceae 
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ـ  غلـب ن اهاط جقاام نمت که در تسه الندساچ فرنگـی  گیـاه جـوان گوجـه    يریشـه  .شـود یت مـ شـ ه کسـال کت یـ ورصـ  هب

ســختی از  باریــک گشــته و در نهایــت بــهتاً اصــلی نســبي باشــد، ولــیکن بــا رشــد بوتــه، ریشــهصــورت عمــودي مــی بــه

شـوند کـه در گیاهـان    جـدا مـی  هـاي فرعـی   اصـلی، ریشـه   يریشـه  يدر یقـه . باشـد هاي فرعی قابل تشـخیص مـی  ریشه

اصـلی کـه بـه سـمت پـایین رشـد        يهـاي فرعـی بـرعکس ریشـه    ریشـه . باشـد متـر مـی  میلی 4-25بین  هاقطر آن جوان

 فرنگـی گوجـه . فرنگـی متفـاوت اسـت   کند، رشـد افقـی داشـته لـذا عمـق ریشـه در دوران مختلـف رشـد گیـاه گوجـه          می

 گیـاه  يسـاقه  .مایـد ن نفـوذ  نیـز  خـاك  متـر سـانتی  150 عمـق  تـا  تـی ح توانـد یم و بوده وسیعی ايریشه سیستم داراي

  .شودیم خشبی تقریباً و سخت دار،گوشه سن افزایش با وه بود شکننده و صاف گرد، علفی، فرنگیگوجه

ـ  30ز ا فرنگـی گوجه گیاه يساقه   هـاي بـرگ  .اشـد ب داشـته  طـول  توانـد یمـ  تـر بـیش  حتـی  و متـر یانتسـ  150ا ت

 هـا بـرگ ي زهانـدا  .تاسـ  شـده  تشـکیل  دارچـروك  و بریـده  هـاي برگچـه  از و بـوده  متنـاوب  و مرکـب  گـی فرنگوجـه  گیاه

 و دمـا  واریتـه،  حسـب  بـر  نیـز  هـا برگچـه  و هـا بـرگ  عـداد ت .باشـد یمـ  متفـاوت  فرنگـی گوجـه  مختلف هاياریتهو هب بسته

ــوري شــرایط ــود خواهــد متغیــر ن ــه فرنگــیگوجــه يهــاگــل. ب  گــره دو بــین ســاقه روي رد و بــوده ايخوشــه صــورت ب

 صـورت  بـه  هـا گـل . باشـند مـی ) مـادگی ( ادهمـ  انـدام  و )مپـرچ ( نـر  انـدام  داراي و کامـل  هـا گـل  .شـوند یم ظاهر متوالی

معمـوالً  ( گـل  چنـدین  )خوشـه ( آذیـن گـل  در هـر . هسـتند  زرد رنـگ  داراي و انـد گرفتـه  قـرار  گل يخوشه روي متناوب

 هــم بــه قاعــده در کــه باشــندیمــ متــرســانتی یــک طــول بــه بــرگلگــ 6تــا  5 يدارا هــالگــ. دارد وجــود )لگــ 5تــا  4

 هــايكبســا بــا پــرچم عــدد 5. تیزنــد نــوك و کشــیده عــدد، 5 برگهــاکــاس. وندشــیمــ جــدا هــم از انتهــا در و چســبیده

 هـاي سـت  شناسـی گیـاه  حـاظ ل از فرنگـی گوجـه  گیـاه  يمیـوه  .دهنـد یمـ  لیتشـک  را گـل  نـدام ، اکوتـاه  هايمیل و بزرگ

 احاطـه  گوشـتی  الفغـ  و یژالتینـ  يتـوده  توسـط  هکـ  شـود یمـ  هـایی دانـه  یـا  هـا متخـ  شـامل  کـه  اسـت  آبدار و گوشتی

  ).1391جیحونی، ( است شده پوشیده نازك پوستی با آن روي و شده

 

  سطح برداشت. 5- 1

 هــزار 6/158فرنگــی کشــور حــدود ســطح برداشــت گوجــه 92-93کشــاورزي در ســال زراعــی  يطبــق آمارنامــه

درصــد از کــل ســطح  6/31درصــد از کــل ســطح برداشــت محصــوالت زراعــی و  13/1هکتــار بــرآورد شــده کــه معــادل 

ــه خــود اختصــاص داده  يرتبــه و باشــدبرداشــت ســبزیجات مــی درصــد از آن  17/99کــه  دوم را در گــروه ســبزیجات ب
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درصـد از سـطح    6/11دن اسـتان فـارس بـا دارا بـو    . اراضی بـه صـورت کشـت آبـی و بقیـه بـه صـورت کشـت دیـم اسـت          

، بوشـهر  9/9، خراسـان رضـوي بـا    11جنـوب اسـتان کرمـان بـا     . فرنگـی کشـور در مقـام نخسـت قـرار دارد     برداشت گوجه

هـاي دوم تــا  فرنگـی کشـور بـه ترتیـب مقـام     درصـد از سـطح برداشــت گوجـه    1/8و قـزوین بـا    7/8 ، هرمزگـان بـا  8/8بـا  

فرنگــی کشــور را درصــد از ســطح برداشــت گوجــه 58زبــور جمعــاً شــش اســتان م. انــدششــم را بــه خــود اختصــاص داده

احمــد بــا اســتان کهگیلویــه و بــویر .ســتا هــاســطح برداشــت مربــوط بــه ســایر اســتان يدرصــد بقیــه 42دارا هســتند و 

  .)1393 نام،بی( فرنگی کشور را داردترین سطح گوجههکتار کم 12داشتن 

  

  میزان تولید .6- 1

درصــد از میــزان  43/8میلیــون تــن بــرآورد شــده کــه معــادل 24/6در کشــور حــدود  فرنگــیمیــزان تولیــد گوجــه

درصـد آن ناشـی از کشـت     4/99باشـد کـه   درصـد از کـل میـزان تولیـد سـبزیجات مـی       5/38تولید محصـوالت زراعـی و   

 را اول مقــام محصــول ایــن تولیــد در کشــور فرنگــیگوجــه تولیــد از درصــد 5/14 داشــتن بــا فــارس اســتان .آبــی اســت

بــا  هرمزگــان و 8 بــا کرمــان اســتان جنــوب ،9 بــا رضــويخراســان ،6/9 بــا بوشــهر ،3/11 قــزوین بــا هــاياســتان و دارد

اسـتان   شـش  .انـد کـرده  کسـب  را ششـم  تـا  دوم هـاي رتبـه  ترتیـب  بـه  کشـور  در فرنگـی گوجه تولید میزان از درصد 6/7

 داشــتنا بــن گــیال اسـتان  .انــدداده اختصــاص دخـو  بــه را کشــور فرنگـی گوجــه تولیــد میـزان  از درصــد 60 جمعــاً مزبـور 

سـطح زیـر کشـت     .)1393نـام،  بـی ( دارد را فرنگـی کشـور  گوجـه  تولیـد  میـزان  تـرین کـم  فرنگـی گوجـه  تولیـد  تن 190

 میـزان  باشـد و هکتـار بـرآورد شـده اسـت کـه بـه صـورت کشـت دیـم مـی           2450این محصول در استان اردبیـل حـدود   

   ).1393نام، بی(تن برآورد شده است  88925حدود  92-93تولید آن در سال زراعی 

  

 هکتار در عملکرد. 7- 1

 دیــم کشــت بــا اراضــی در و هکتــار در کیلــوگرم 39562 یکشــت آبــ بــااراضــی  رد شــورفرنگــی کوجــهعملکــرد گ

 گـیالن  اسـتان  و تـرین بـیش  هکتـار  در کیلـوگرم  65000ملکـرد  بـا ع  قـم  اسـتان  .باشـد مـی  کتـار در ه کیلوگرم 27779

ــا ــوگرم 8380 عملکــرد ب ــی فرنگــیگوجــه عملکــرد تــرینکــم هکتــار، در کیل ــد را کشــور آب  گلســتان، هــاياســتان .دارن
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ــدران ــیالن و مازن ــه گ ــب  ب ــاترتی ــرد ب ــوگرم 7691 و 20058 ،29894 عملک ــار در کیل ــتان هکت ــاياس ــده ه  يتولیدکنن

  .)1393 نام،بی( هستندکشور  دیم فرنگیگوجه

 خصـوص  در تـري بـیش  تحقیقـات  بایـد  آن، تولیـد  بـه  کشـور  نیـاز  و فرنگـی گوجـه  یـاه گ بـاالي  یـت اهم توجه به با

 کشــاورزي جهــاد ســازمان اعــالم طبــق .)1389 همکــاران، و انصــاري( گیــرد انجــام میــوه کیفیــت و عملکــرد بــردن بــاال

تومــان  7725870 حــدود 91-92 زراعــی ســال در فرنگــیگوجــه هکتــار محصــول یــک تولیــد يهزینــه متوســط کشــور

  .)1393نام، بی( خمین زده شدت
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هـرز   هـاي رقابـت علـف   .هـاي هـرز اسـت   در کشـت محصـوالت بـاغی و زراعـی وجـود علـف      از مشکالت عمده  یکی

رود کــه موجــب هــاي بیولــوژیکی مهــم بــه شــمار مــیهــاي کشــاورزي یکــی از تــنشبــا گیاهــان زراعــی در اکوسیســتم

توانــد تــأثیر زیــادي در افــزایش تولیــد گیاهــان هــا مــیگــردد و کنتــرل آنکــرد گیاهــان زراعــی مــیکــاهش شــدید عمل

تولیــد محصــوالت زراعــی صــرف کنتــرل ایــن عوامــل کــاهش   يســاالنه بخــش اعظمــی از هزینــه. زراعــی داشــته باشــد

میلیـارد دالر   5هـرز   هـاي در بعضـی نقـاط دنیـا مثـل آمریکـا، علـف      . گـردد دهنده عملکرد و کیفیت گیاهـان زراعـی مـی   

هــرز تــابع عوامــل مختلفــی از  میــزان افــت عملکــرد ناشــی از حضــور علــف. ســازدخســارت بــه گیاهــان زارعــی وارد مــی

هــرز و شــرایط  هــايهــرز، خصوصــیات رشــد گیــاه زراعــی، مــدت و زمــان حضــور علــف هــايجملــه تعــداد و نــوع علــف

درصــد تولیــدات کشــاورزي جهــان بــر  11ور متوســط ســاالنه بــه طــ). 1390آبــاد، چمــن محمددوســت(محیطــی اســت 

ــف  ــارت عل ــر خس ــاياث ــی  ه ــین م ــرز از ب ــاران، ( روده ــد و همک ــزان    ).1387زن ــائو می ــزارش ف ــاس گ ــر اس ــین ب همچن

اسـت   2009بینـی شـده بـراي سـال     درصـد تولیـد جهـان پـیش     50هـرز رقمـی معـادل     هـاي خسارت وارده توسط علف

- هـرز در ایـران در اقلـیم    هـاي خسـارت علـف  ). 1393نـام،  بـی (را سـیر کنـد   درصـد گرسـنگان جهـان     50توانـد  که مـی 

 23هـاي گـرم ماننـد اسـتان خوزسـتان و فـارس       درصـد، در اقلـیم   17هـاي تهـران و خراسـان    هاي معتدل ماننـد اسـتان  

اننــد هـاي خـزري م  درصـد و در اقلـیم   27غربـی و کرمانشــاه  هـاي آذربایجـان  هـاي سـرد ماننــد اسـتان   درصـد و در اقلـیم  

ــتان   ــتان گلس ــف   28اس ــارت عل ــانگین خس ــد و می ــايدرص ــدم   ه ــزارع گن ــرز در م ــت   23ه ــوده اس ــد ب ــد و (درص زن

  ).1387همکاران، 



١۶ 
 

  

  تاتوره هرز علف يخچهیتار .9- 1

جـا بـه دیگـر منـاطق آمریکـا، اروپـا       باشـد و از آن به احتمال زیاد بومی شـمال شـرقی آمریکـاي شـمالی مـی      تاتوره

اي عقیــده دارنـد کــه ایــن گیــاه بـومی مشــرق زمــین بــوده و منشــاء   هعــد امــا ،اســت منتقــل شـده  و سـایر منــاطق دنیــا 

- ایـن گیــاه اثـر قـوي افیــونی و مخـدر دارد و سـبب ایجــاد تـوهم و دوبینـی مــی        .دریـاي خــزر اسـت   ياصـلی آن کنـاره  

و دیگــر مراســم  پوســتان بــومی جنــوب غربــی آمریکــا، تــاتوره را در تشــریفات مــذهبی مخصــوص ســن بلــوغســرخ. شــود

انـد و بـه آن سـیب دیوانـه     شـناخته آمریکـا تـاتوره را گیـاه خطرنـاك مـی      يسـاکنان اولیـه  . انـد بردهمی کار خاص خود به

ي علــف شــیطان، زنگولــه: برخــی دیگــر از اســامی رایــج ایــن گیــاه عبــارت اســت از  .یــا ســیب شــیطان نــام داده بودنــد

  ).تا ، بی1آزاد يدانشنامه( jimsonweed شیطان و 

  

  تاتوره شناسی و اکولوژیکیمشخصات گیاه. 10- 1

ــوره    ــا دات ــاتوره ی ــی   (.Datura stramonium L)ت ــت علف ــاهی اس ــک گی ــالهی ــه   س ــق ب ــرهو متعل  يتی

ــان ــر بادمجانی ــرهو زی ــده يتی ــهخمی ــان و طایف ــیامه  يروی ــی) Hyosyameae(هیوس ــیله م ــه وس ــه ب ــد ک ــذر  يباش ب

ــی ــد تکثیــر م ــا  30 آن تفــاعار ).1995کریمــی، (یاب ــر وســانتی 80ت ــز مــی  مت ــر نی ــک مت ــه ی ــاً ب ــه .رســدگاه  ياز هم

ــازه بــوي قــوي، ناپســند و نافــذ استشــمام مــی قســمت و ضــخیم نســبتاً  يایــن گیــاه داراي ریشــه. شــودهــاي هــوایی ت

. ندباشــهـاي دراز مـی  رگمبـ تیـز و داراي د هـاي آن پهـن و نـوك   بــرگ .اسـت  ايبـا انشـعابات دو شـاخه   هـاي گـرد   سـاقه 

تـا   100اي پوشـینه، خـاردار و حـاوي حـدود     تـاتوره داراي میـوه  . هـاي دراز هسـتند  ها بـزرگ، منفـرد و داراي دمگـل   گل

ــا  6ردیــف و گــاهی بــه نــدرت  4دانــه اســت کــه در  400 ــاز  6شــکاف و گاهــاً  4ردیــف جــاي دارد و ب شــکاف طــولی ب

ــذر. شــوندمــی ــاتوره داراي خــواب ب ــا وجــود رســیده، ســالم و  باشــندمــی) ســخت يناشــی از پوســته(اولیــه هــاي ت و ب

ــوردار ــوه يبرخ ــی    ياز ق ــه نم ــه زدن، جوان ــب جوان ــرایط مناس ــرفتن در ش ــرار گ ــه و ق ــدنامی ــولم( زنن ــاران،  1ه و همک

                                                
1.  https://en.wikipedia.org/wiki/Datura 
1.  Holm 

 



١٧ 
 

گیــاه تــاتوره بــه دلیــل غنــی بــودن از آلکالوئیــدهاي تروپــانی  ). 1380بخــش و همکــاران، ایــران ؛1371؛ زرگــري، 1997

- و دانـه  میـوه ، بـرگ هـاي  همـه بخـش  . )1372، جـانی امیـر ( باشـد اي برخـوردار مـی  یـت ویـژه  اهم در صنایع داروسازي از

ــاه  ي ــیامین، ئآلکالوحــاوي گی ــدهاي هیوس ــیش ی ــی ب ــروپین و اســکوپوالمین اســت، ول ــواد ســمی در  آت ــدار م ــرین مق ت

  ).گرم آتروپین در هر دانهمیلی 1/0معادل (باشد هاي گیاه میدانه

ــ   ــاه داراي اث ــن گی ــمیای ــی رات س ــبی،   و عمیق ــتم عص ــر روي سیس ــم، ب ــتچش ــون،  پوس ــان خ ــب و جری ، قل

شـود  یـدهاي موجـود در ایـن گیـاه موجـب کنـدي حرکـات روده مـی        ئآلکالو. باشـد و دسـتگاه گـوارش مـی    ترشحات بدن

ــا  30و  ــا   60ت ــاز شــده و ت ــاه آغ ــد از مصــرف گی ــه بع ــی  24 دقیق ــه دارد 48ال ــ. ســاعت ادام م مســمومیت توســط عالئ

شــدن عــروق پوســت و برافروختگــی متســع  حــرارت بــدن،  يوســت، افــزایش درجــهخشــکی پ: عبــارت اســت ازه تــاتور

ـ     هـا، مردمـک و گشاد شدن صورت، اتساع  قـراري، اخـتالل   م محیطـی بـه صـورت بـی    احتبـاس ادرار و یبوسـت، بـروز عالئ

ــوهم  ــم، تشــنج، ت ــایی(تکل ــا بین و همکــاران،  4؛ کالســن1997، 3؛ النهــورن1994و همکــاران،  2گوســل( ...و ) شــنوایی ی

  .)1380بخش و همکاران، ؛ ایران1371؛ زرگري، 1999

                                                                                                                                              
2.  Gossel 
3.  Ellenhorn 
4.  Klaassen 
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  بذر گیاه تاتوره. 3- 1شکل 

  آن بر رشد گیاهان دیگر تأثیر خصوصیات رقابتی تاتوره و. 11- 1

ــف ــاتوره ا  عل ــرز ت ــف ه ــه عل ــايز جمل ــد    ه ــوالتی مانن ــزارع محص ــه در م ــت ک ــرزي اس ــالت، ه ــویا،  غ ذرت، س

سـازد  رویـد و بـه دلیـل قـدرت رقـابتی بـاال، رشـد گیـاه زراعـی را محـدود مـی           مـی ...  و ، حبوباتفرنگیچغندرقند، گوجه

ــه دلیــل رشــد ســریع بوتــه  ).1997هــولم و همکــاران، ( ــاتوره ب رشــد  يل دورههــاي انبــوه در طــواي و شــاخه و بــرگت

- تــاتوره از جملــه گیاهــانی اســت کــه داراي اثــر آللوپاتیــک مــی . زراعــی دارد رقابــت شــدیدي در دریافــت نــور بــا گیــاه

سـتقیم یـک گیـاه بـه گیـاه دیگـر از       آور مسـتقیم یـا غیـر م   بـه صـورت هـر نـوع اثـر زیـان       1رایـس اتی توسط پآللو. باشند

 ).1984رایـس،  (اسـت   رهـا کـردن آن بـه محـیط زیسـت تعریـف شـده       رو  )هـا آللوکمیکـال (طریق تولید مواد شـیمیایی  

                                                
1.  Rice 
2.  http://ceirp.cornell.edu/projects/AR/Allelopathy.htm 
3.  Oudhia  
4.  Lotz 
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تواننـد در شـرایط مناسـب بـه میـزان کـافی بـه        باشـد کـه مـی   گیـاه تـاتوره داراي مـواد آلکالوئیـدي مـی      هاياغلب بخش

ترشــح شــده و میــزان حساســیت گیــاه هــدف اثــرات متفــاوتی بــر  يمحــیط مجــاور انتشــار یابنــد و بســته بــه نــوع مــاده

آبـی شاخسـاره    يطـی آزمایشـی نشـان دادنـد کـه عصـاره      ) 1384(شـجیع و صـفاري    .2ه متحمـل ایجـاد کننـد   روي گیـا 

- کلـزا را تحـت ثـأثیر قـرار مـی      يهاي مختلف تـاتوره ارتفـاع بوتـه، سـطح بـرگ و وزن خشـک شاخسـاره       و بقایاي بخش

دار بـود و تیمـار سـاقه    معنـی  هـاي مختلـف تـاتوره بـر روي خـردل     نیز گزارش کرد کـه اثـر بخـش   ) 2000( 3اودهیا. دهد

آسـیبی در واقـع بـه معنـاي افـزایش قـدرت       اثـر دگـر  . تـأثیر را بـر روي رشـد خـردل داشـتند     تـرین  و برگ تـاتوره بـیش  

و صـفاري،   شـجیع (باشـد  زنـی و رشـد سـایر گیاهـان مـی     رقابت در گیاهان جهت ابقاي نسل خـود از طریـق مهـار جوانـه    

1386.(  

ـ   از طرفی   - ه علـت داشـتن خـواب داراي یـک نـوع سـازگاري طبیعـی بـه شـرایط محیطـی مـی           بذر گیـاه تـاتوره ب

تــري هــاي مختلـف ظــاهر شــده و در نتیجـه شــانس بــیش  شــود گیــاه در شـرایط طبیعــی در زمــان باشـد کــه باعــث مـی  

زنــی متفــاوت از گیــاه مــادري یــا همــان  همچنــین تولیــد بــذرهایی بــا قابلیــت جوانــه  .بــراي ادامــه نســل داشــته باشــد

  ).1392و همکاران،  عباس پور(باشد هاي گیاه تاتوره میستی از دیگر ویژگیهتروبال

نهادهـاي کشـاورزي و از طرفـی     يهاي بشـر بـراي حفـظ محـیط زیسـت سـالم و نیـاز بـراي کـاهش هزینـه          نگرانی

هـاي هـرز در   هـا سـبب شـده اسـت کـه تحقیقـات در زمینـه علـوم علـف         کـش هـاي هـرز بـه علـف    افزایش مقاومت علـف 

یکـی از ابزارهـاي مـؤثر در ایـن زمینـه، سیسـتم مـدیریت تلفیقـی         . هـا متمرکـز شـود   کـش کاهش مصـرف علـف   ينهزمی

تــوان اثــرات منفــی کنتــرل آن مــی ياســت کــه بــه وســیله) Integrated weed management(هــرز  هــايعلــف

  ).1996و همکاران،  4زتلو(هاي مکمل کاهش داد شیمیایی را با استفاده از تلفیق استراتژي

ت تــاتوره بــه ت توجــه بــه کشــت آن و از طرفــی اهمیــفرنگــی و اهمیــویــژه محصــول گوجــه بــا توجــه بــه جایگــاه

هــا در شــرایط و هــاي اکوفیزیولــوژیکی رقابــت آن، شــناخت جنبــهفرنگــیگوجــههــاي شــایع مــزارع عنــوان یکــی از علــف

ــ هــا و تحــت تیمارهــاي مختلــف از اهممکــان ــه منظــور مطالعــهیــت خاصــی برخــوردار اســت و ای ــط  ين تحقیــق ب رواب

ــابتی آن ــل رق ــف کــودي  هــا متقاب ــف در شــرایط مصــرف تیمارهــاي مختل ــن عل هــرز در  و در جهــت بهبــود مــدیریت ای

   .فرنگی انجام شده استمزارع گوجه
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   هاي هرزو مدیریت علف نقش کودها در کشاورزي. 12- 1

و یـا  ) O ،C ،H(هـا را یـا از طریـق هـوا     ارنـد کـه آن  عنصـر غـذایی نیـاز د    17گیاهان براي رشـد و نمـو خـود بـه     

 میـزان نیـاز گیاهـان بـه هریـک از ایـن عناصـر غـذایی متفـاوت اسـت          . کننـد تـأمین مـی  ...)  و N ،P ،S ،Mg(از خاك 

جــایی کــه عناصــر از آن. هــاي هــرز رقابــت وجــود داردبــراي جــذب ایــن عناصــر بــین گیاهــان زراعــی و علــف و همــواره

باشـند، کشـاورزان نـاگزیر بـه اسـتفاده از انـواع       گـوي نیـاز گیـاه زراعـی در طـی فصـل رشـد نمـی        ابموجود در خاك جو

در بـین عناصـر غـذایی کـه از     . باشـند گیـاه زراعـی مـی    يکودها جهت افـزایش حاصـلخیزي خـاك و بهبـود رشـد و نمـو      

، کـه عمـدتأ ایـن نیـاز از     ، فسـفر و پتاسـیم بـیش از بقیـه اسـت     شـود نیـاز گیـاه بـه سـه عنصـر نیتـروژن       خاك فراهم می

افـزایش میـزان نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم خـاك بـه طـرق مختلفـی          . شـود طریق کاربرد کودهاي شـیمیایی تـأمین مـی   

بـر  . هـا بـا گیاهـان زراعـی تـأثیر گـذار باشـد       هـاي هـرز و وضـعیت رقـابتی آن    اي علـف تواند بر تـراکم و ترکیـب گونـه   می

هـاي هـرز بـه شـمار     هـاي زراعـی مهـم در کنتـرل علـف     یایی یکـی از روش هـاي شـیم  مدیریت کـاربرد کـود  اساس همین

  .)1390، آبادچمن محمددوست( رودمی

ــر خــالف مــواد شــیمیایی    ــی  اند،دســت بشــر يســاختهکــه ) ماننــد ســموم و کودهــاي شــیمیایی (ب ــه مــواد آل ب

را از طریـق مصـرف    هـاي کشـاورزي مـواد آلـی    در سیسـتم . صورت طبیعـی در محـیط زیسـت پیرامـون مـا وجـود دارنـد       

حیـوانی   يمـواد باقیمانـده  (مـواد آلـی بـه دو نـوع مـواد غیـر هیـومیکی        . کننـد و زیستی به خاك اضافه مـی آلی  کودهاي

، 1پیالنــالی و کــاپالن(شــوند تقســیم مــی) بقایــاي حیــوانی و گیــاهی يمــواد تغییــر یافتــه(و مــواد هیــومیکی ) و گیــاهی

هســتند کــه از گذشــته تــا مــواد آلــی از منــابع طبیعــی خــوب ) پرنــدگان فضــوالت حیــوانی و(کودهــاي دامــی  ).2003

بقایـاي گیـاهی و جـانوري کمپوسـت شـده، ورمـی       امـروزه نیـز   . انـد مین نیتـروژن بـه کـار رفتـه    أکنون به عنوان منـابع تـ  

 کــاربرد چشــمگیري دارنــددر تولیــد محصــوالت ارگانیــک  گیاهــان لگــوم خصوصــاًو ســبز  کمپوســت، پــودر خــون، کــود

تواننــد تــأثیر متفــاوتی بــر رشــد و نمــو نــوع و ترکیــب کودهــا مــیهــاي هــرز از منظــر مــدیریت علــف ).1387یبی، مصــ(

بعضــی از . هــا متفــاوت اســتخصوصــیات کودهــا و مقــدار عنصــر آن. شــته باشــندهــرز دا هــايگیاهــان زراعــی و علــف

. آنهـا اتفـاق بیفتـد تـا جـذب شـوند      درحـالی کـه برخـی دیگـر بایـد تغییراتـی در        ،قابـل جـذب هسـتند    کودها مستقیماً

                                                
1.  Pilanali & Kaplan 
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بنـابراین، هـر یـک تـأثیر متفـاوتی بـر       . برخی بر اسیدیته خاك تـأثیر دارنـد و برخـی دیگـر خطـر آبشـویی زیـادي دارنـد        

  ).1390، آبادچمن محمددوست( هرز خواهد داشت هايتوانایی رقابتی گیاهان زراعی و علف

  

1 -13 .ت و نقش نیتروژن در گیاهاناهمی  

کـه بعـد از کـربن و هیـدروژن مقـدار آن در       تـرین عناصـر غـذایی مـورد نیـاز گیاهـان اسـت       ژن یکـی از مهـم  نیترو

در ترکیــب اصــلی اســیدهاي  نیتــروژن. )1370  ملکــوتی و همکــاران،( باشــدغــذایی مــی گیاهــان بــیش از ســایر عناصــر

ایفــا  در رشــد و بــاروري گیاهــان شــود و نقشــی اساســییافــت مــی هــا، اســیدهاي نوکلئیــک و کلروفیــلآمینــه، پــروتئین

ــی ــم ــون(د کن ــاران 1اندرس ــري1984، و همک ــوو وجنت ــار  ).1992  ،2؛ بل ــروژن ک ــلی نیت ــأثیر آن در اص ــلول، ت ــر س تکثی

- شـاخه  ،هافـزایش یافتـ  گیـاه  شـود ارتفـاع   جـذب کـافی نیتـروژن سـبب مـی      .باشـد میافزایش طول سلول تمایز سلول و 

ایـن امـر،    يابـد کـه نتیجـه   یکننـده افـزایش   ه و سـطح فتوسـنتز  ولیـد شـد  تـري ت حـاوي کروفیـل بـیش    هـاي ها و بـرگ 

بنزیــل آدنــین  افــزایش ســببافــزایش نیتــروژن در گیــاه از طرفــی  .خشــک در گیــاه مــی باشــد يتــر مــادهتولیــد بــیش

تـأمین   ).1380صـالحی،  (و شـکل میـوه را نیـز تغییـر دهـد       فتـادن پیـري شـده   خیر اأبـه تـ  باعـث  وانـد  تکه مـی  شودمی

 شـود و هـر  غـالت و حبوبـات مـی    يدانـه  يگیـاه موجـب افـزایش پـروتئین، درشـتی میـوه و انـدازه        بـراي کافی  تروژننی

ـ نیـز افـزایش مـی   گیـري  هـا افـزایش یابـد، شـدت کـربن     چه غلظت آن در بـرگ  کـه بـه   آن عـالوه بـر  نیتـروژن   زیـرا  ،دیاب

گیــاه نیــز مــی باشــد کــه  يیــا ســبزینه دارد عنصــر اصــلی تشــکیل دهنــده کلروفیــلحضــور صــورت پــروتئین در گیــاه 

  ).1369حاجی زاده، (گیري است کربن عامل اصلی در

 تجزیـه شـده   هـاي مسـن  کمبـود آن در گیـاه پـروتئین بـرگ    در صـورت  باشـد و  خاك و گیاه پویـا مـی   در نیتروژن

م ئــاز عال. دنــیابمــیانتقــال تــر و مریســتم هــاي جــوانو بــه قســمت شــوندتبــدیل مــی محلــول يو بــه اســیدهاي آمینــه

هـاي مسـن،   هـا، ریـزش قبـل از موعـد بـرگ     پریـدگی رنـگ یـا زردي بـرگ    تـوان بـه   نیتروژن در گیاه مـی ظاهري کمبود 

افـت   سـرانجام هـا و  هـا، کـوچکی گـل   کـم شـدن شـاخه     هـاي راسـت و کشـیده،   سـاقه   کوچک مانـدن و رشـد کـم گیـاه،    

ــد کــه اشــاره کــرکمــی و کیفــی محصــول  پــروتئین و کــاهش  يوپالســت ناشــی از تجزیــهکلر يتجزیــه ت اصــلی آنعلّ

                                                
1.  Anderson 
2.  Below & Gentry 
3.  Mengel & Kirkby 
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هــاي هــوایی گیــاه رشــد ریشــه را نیــز  کمبــود نیتــروژن عــالوه بــر بخــش ). 1982 ، 3منگــل و کرکبــی( کلروفیــل اســت

حـق پرسـت   (گیـرد  تـر از ریشـه تحـت تـاثیر قـرار مـی      هـاي هـوایی بـیش   دهد اما بـه طـور کـل انـدام    تحت تأثیر قرار می

  ).1371تنها، 

  

  گیاهان توسطنیتروژن تأمین  منابع. 14- 1

درصــد  78اســت کــه  N2تــرین منبــع نیتروژنــی کــه توســط گیاهــان اســتفاده مــی شــود گــاز اصــلی تــرین ومهــم

بـه دلیـل اینکـه گـاز نیتـروژن یـک ترکیـب شـیمیایی          امـا ). 1984، و همکـاران  اندرسـون (دهـد  حجم هوا را تشکیل مـی 

ـ    اصـلی   أمنشـ . )1966، 1تیسـدل و نلسـون  ( غـذایی اسـتفاده نمایـد    يد آن را بـه عنـوان مـاده   پایدار است گیـاه نمـی توان

نیتروژنـی گیاهـان در شـرایط طبیعـی      يتغذیـه  .باشـد هـاي نیتـرات و آمونیـوم مـی    گیاهـان یـون   ينیتروژن براي تغذیـه 

NO3)جــذب آنیــون نیتــرات  يوســیلهه بــ
NH4)و کــاتیون آمونیــوم  (-

فرزانــه، (گیــرد مــیاز محلــول خــاك صــورت  (+

تبـدیل بـه دو ترکیـب ذکـر     یـا مصـنوعی بایـد    تـأمین شـوند   هـاي نیتـروژن چـه از طریـق طبیعـی      دیگر فرم اما ).1374

رس و مـواد آلـی    يهـاي آمونیـوم حامـل یـک بـار الکتریکـی مثبـت هسـتند و در خـاك بـه وسـیله           ملکـول  .شـده شـوند  

ونیـومی نیتـروژن کـاتیون بـوده کـه در خـاك غیـر متحـرك         فـرم آم کـه  تـوان بیـان نمـود    در واقـع مـی  . جذب می شوند

  ).1966تیسدل و نلسون، (ك دارد نیتروژن به شکل آنیون بوده و در خاك قابلیت تحرّ نیتراتی است اما فرم

  

  دارشیمیاي نیتروژنهاي کود. 15- 1

ــ شــیده نیســت و وافــر گیاهــان بــه آن، بــر کشــاورزان پو ت نیتــروژن در حاصــلخیزي خــاك و احتیــاجامــروزه اهمی

نخســتین گــام در ســاختن کودهــاي نیتروژنــه . ایــن امــر ســبب افــزایش میــزان مصــرف کودهــاي نیتروژنــه شــده اســت 

از  انــواع کودهــاي نیتروژنــی بــوده و کودهــاي مختلــف يحساســی بــراي تهیــه يآمونیــاك مــاده. تولیــد آمونیــاك اســت

ـ یداسیدسـولفوریک و اسـ    اکسـید، ديترکیب آن با موادي نظیـر کـربن   ی بـه  نـ کودهـاي نیتروژ . آیـد دسـت مـی  ه نیتریک ب

                                                
1.  Tistale & Nelson 
2.  Hagin & Tucker 
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تــرین آنهــا اوره، ســولفات آمــونیم و نیتــرات شــوند کــه مهــمســه گــروه آمونیــاکی و نیتراتــی و کنــد جــذب تقســیم مــی 

ــیم  ــیپتاس ــد م ــ(باش ــاکراه ــافر، 1921 ،2گن و ت ــی   ).1379؛ بین ــاي نیتروژن ــان کوده ــیش CO(NH2)2 اورهدر می - ب

کـود اوره بـراي   . اسـت جامـد   يتـرین کـود ازتـه   و مهـم را بـه خـود اختصـاص داده     )%46 حـدود (ترین غلظـت نیتـروژن   

کـه در مـزارع ایـران مصــرف     دارينیتـروژن هـاي شـیمیایی   کـود % 90بـیش از  . باشـد اغلـب گیاهـان زراعـی مناسـب مـی     

کــود  و بــه آنشــود هــاي کوچــک و ســفید رنــگ عرضــه مــیاوره بــه صــورت دانــه. باشــدشــود بــه صــورت اوره مــیمــی

ــده و جــاذب  .گوینــدشــکري نیــز مــی ــر خــالف نیتــرات آمونیــوم خورن ــه راحتــی بــا فســفات و  اوره ب ــه نبــوده و ب الرطوب

یگـر کودهـاي   پاشـی بـر د  اوره بـه علـت اسـتفاده از آن در بـرگ    . اي قابـل اخـتالط اسـت   در شـکل دانـه   پتاسیم مخصوصاً

  ).1379؛ بینافر، 1993و همکاران،  1کلیج( نیتروژنی برتري دارد

  

  هاي هرزتأثیر کود اوره بر رقابت گیاهان زراعی با علف. 16- 1

ــرات  ــه     یکــی از اث ــاهی اســت ک ــع گی ــانوپی گیاهــان جوام ــش ک ــر در آرای ــروژن ایجــاد تغیی ــاي نیت ــاربرد کوده ک

ــ ــابتی آناهمی ــایی رق ــادي در توان ــدیریت علــف  ت زی ــرات در م ــن تغیی ــه ای ــا یکــدیگر دارد و توجــه ب ــا ب هــاي هــرز از ه

هـاي  هـاي هـرزي کـه توانـایی حفـظ سـطح بـرگ خـود را در الیـه         رسـد علـف  به نظـر مـی  . ت زیادي برخوردار استاهمی

تـري برخـوردار هسـتند و    پایینی و تولید بـرگ در بـاالي کـانوپی گیـاه زراعـی را داشـته باشـند، از توانـایی رقـابتی بـیش          

هـاي هـرز در جـذب عناصـر غـذایی      از علـف اري از طرفـی بسـی  . تري روي گیـاه زراعـی خواهنـد داشـت    اندازي بیشسایه

هــاي لــوکس عناصــر غــذایی هــا را مصــرف کننــدهشــده نســبت بــه گیاهــان زراعــی برترنــد و بــه همــین علــت آنمصــرف

هـاي مختلـف ارتفـاع گیـاه     هـا در الیـه  جذب این عناصر توسط گیاهـان موجـب تغییـر توسـعه شـاخ و بـرگ آن      . نامندمی

دهـد کـه   خشـک در گیاهـان را تحـت تـأثیر قـرار مـی       ينـور، فتوسـنتز و تجمـع مـاده    شود که ایـن موضـوع دریافـت    می

ـ       معصــومی  ).1389محمددوسـت،  (ت زیــادي برخـوردار اســت  ایـن مسـأله بــه هنگـام رقابــت گیاهـان بــا یکـدیگر از اهمی

 6/66 اوره+  درصـــد 3/33درصـــد، ورمـــی کمپوســـت  100 طـــی آزمایشـــی بـــا تیمارهـــاي اوره) 1390( و همکـــاران

ــی کمپوســت د ــد کــه مصــرف   100درصــد و ورمــی کمپوســت  3/33اوره +  درصــد 6/66رصــد، ورم درصــد نشــان دادن

هــرز  هــايخشــک در علــف يتــرین تــراکم و مــادهدرصــد نســبت بــه ســایر تیمارهــا باعــث ایجــاد بــیش  100کــود اوره 

                                                
1.  Klaij 
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رسـی اثـر مقـادیر مختلـف     بـه منظـور بر  ) 1387(در آزمایشـی کـه توسـط سـلیمانی و همکـاران       .شـود مزارع گشنیز مـی 

هــرز خــردل وحشــی بــر عملکــرد کلــزا انجــام شــد، نتــایج نشــان داد افــزایش   هــاي علــفو تــراکم) اوره(کــود نیتــروژن 

هـرز خـردل    علـف  يکیلـوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار، باعـث افـزایش عملکـرد دانـه         150مصرف کود اوره تـا سـطح   

تــرین هــرز گردیــد و بــیش وژن باعــث افــزایش ارتفــاع علــفهمچنــین کــود نیتــر وحشــی در تمــام ســطوح تــراکم شــد

امـا مصـرف نیتـروژن تـا سـطح      . کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار حاصـل شـد      250ارتفاع نهـایی خـردل وحشـی در سـطح     

هـرز خـردل وحشـی شـد و از طرفـی افـزایش        کیلوگرم در هکتار سـبب افـزایش تـوان رقـابتی کلـزا در برابـر علـف        200

هـرز خـردل وحشـی بـر محصـول کلـزا را بـه دنبـال داشـت و بـا افـزایش مصـرف نیتـروژن               ی علفخسارت کیفي آستانه

ــا  ــار  250ت ــه ســطح کیلــوگرم در هکت ــدانی از نظــر آســتانه  200نســبت ب ــار اخــتالف چن ــوگرم در هکت خســارت  يکیل

  .هرز مشاهده نشد کیفی علف

رقـام رقیـب بـرنج در شـرایط تـداخل بـا       در مطالعـات خـود مشـاهده کردنـد کـه ا     ) 1386(امین پنـاه و همکـاران    

نیـز  ) 1379(احمدونـد و همکـاران   . کـانوپی اختصـاص دادنـد    هـاي بـاالي  تـري را بـه الیـه   بـیش  خشـک ي هرز ماده علف

هـاي  خشـک الیـه   يافـزایش مقـدار نیتـروژن، درصـد مـاده      بـا  بنـدي، دانـه  يمرحلـه  در هاي خود دریافتند کهدر بررسی

هـرز و کـاهش نفـوذ     احتمـاالً در اثـر رقابـت بـا علـف     . هـاي بـاالیی افـزایش یافـت    و سهم الیـه گیاه زراعی کاهش  پایینی

و بـه پیـروي از آن مـاده    تـر شـده   هـاي پـایینی کـم   هـاي پـایینی کـانوپی، تشـکیل و گسـترش بـرگ در الیـه       نور به الیـه 

زایش تـوان رقـابتی خـود، بـا     شـود و از سـوي دیگـر گیـاه زراعـی بـراي افـ       هـا تولیـد مـی   تري نیز در ایـن الیـه  خشک کم

ــیش  ــهافــزایش ارتفــاع، ســطح بــرگ و مــاده خشــک ب ــري را در الی ــاالیی کــانوپی اختصــاص مــی ت ــد و (دهــد هــاي ب زن

کــاربرد کـود نیتــروژن، کـود دامــی و   طـی انجــام آزمایشـی گــزارش داد کـه    ) 1389(پـورمراد کلیبــر   ).2003، 1همکـاران 

هـاي هـرز بـر ارتفـاع     تـأثیر حضـور و عـدم حضـور علـف      اامـ  ،اع گنـدم نداشـت  داري بـر ارتفـ  ها تأثیر معنـی اثر متقابل آن

 4هـاي هـرز موجـب افـزایش ارتفـاع آن بـین       دار بـود و رقابـت گنـدم بـا علـف     گندم درتمامی مراحل رشـد گنـدم معنـی   

هـاي هـرز عملکـرد دانـه     همچنـین افـزایش مصـرف کـود نیتـروژن در شـرایط عـدم حضـور علـف         . متر گردیـد سانتی 8تا 
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ــف  گ ــرایط حضــور عل ــا در ش ــزایش داد ام ــدم را اف ــدار  ن ــزایش مق ــرز، اف ــاي ه ــا ه ــروژن ت ــار  150نیت ــوگرم در هکت کیل

  .تر آن عملکرد گندم را کاهش دادموجب افزایش عملکرد گندم شد و افزایش بیش

فرنگــی گوجــه يکــاربرد کــود اوره در مزرعــههــاي خــود مشــاهده کردنــد کــه در بررســی) 1992( 2جــین و فــوي 

چــه و درصــد موجــب کــاهش طــول ریشــه) O. oegyptica & O. crenata(زنــی گــل جــالیز جوانــه ير مرحلــهد

باعـث افـزایش   ه کـاربرد کـود نیتروژنـه    نیـز طـی آزمایشـی مشـاهده کـرد کـ      ) 1394(یـدایی  . زنی گـل جـالیز شـد   جوانه

- و تــوان رقــابتی گوجــهفرنگــی شــد و بــا افــزایش مصــرف نیتــروژن حجــم ریشــه گوجــهرشــد رویشــی انــدام زیرزمینــی 

  .فرنگی نیز در سطوح باالي نیتروژن افزایش یافتفرنگی در مقابل انگل گل جالیز افزایش یافت و عملکرد گوجه
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ــی ــادل 3ورم ــین مع ــه الت ــرم  يکلم ــیک ــدم ــد  آو در فر باش ــد تولی ــیین ــرم ورم ــت از ک ــاکی و  کمپوس ــاي خ ه

رنـگ و غنـی از مـواد غـذایی مـورد نیـاز گیاهـان بـا بـوي خـاك           اي سـیاه بـه مـاده   ریزجانداران براي تبدیل ضایعات آلـی 

ــد شــود اســتفاده مــیکمپوســت نامیــده مــیکــه ورمــی ــد کــه نتیجــه ). 1998، 1اســمیت(کنن ــدر ایــن فرآین ت ي فعالی

ار باشـد، بـرخالف فرآینـد تولیـد کمپوسـت، عمـل اکسـایش زیسـتی و پایـد         هـاي خـاکی و ریزجانـداران مـی    مشترك کرم

و ریـز کـردن و هـوادهی تـوده     هـاي خـاکی عامـل خـرد     گیـرد و کـرم  ي گرمـایی صـورت مـی   مواد آلی بدون مرحله شدن

هـاي خـاکی، مـواد آلــی    کمپوسـت شـامل فضـوالت کــرم   در حقیقــت ورمـی  ).1997و همکـاران،   2دومینگـوز (باشـند  مـی 

. باشـد مـی ي خـاکی و سـایر ریزجانـداران    هـا هـاي خـاکی، کـرم   هـاي تخـم کـرم   انـد، کپسـول  ی تجزیه شدهئطور جزکه به

هـاي خـاکی اسـت کـه از نظـر مـواد غـذایی مـورد نیـاز گیاهـان           هاي خـاکی محصـول جـانبی طبیعـی کـرم     فضوالت کرم

  ). 1998اسمیت، (کار رود  تواند بهساز میي بهمادهعنوان بهترین  و بهاست غنی بسیار 
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datura competition, in the University of Mohaghegh Ardabili in the year 2016-2017. factores 

were three density levels of Datura (0, 1 and 2 plants per pot) and fertilizer type at five levels 

(control, urea, vermicompost, solid acidium, and acidic solution). The experiment was 

conducted in a completely randomized block design with 3 replications. In the unfertilized 

treatment (control), the datura competition with tomato reduced the number of stems per 

plant from 2.5 to 1 stem per plant. datura competition with tomatoes reduced the number of 

leaves per plant by 25 to 46.5 percent. Application of fertilizer, especially urea, increased the 

number of leaves per plant of tomatoes. This increase was higher under weed competition. 

Urea application increased the root volume and root dry weight of tomato in comparison 

with control by more than 1.5 and 2.5 times, respectively. The effect of datura density on 

root fresh weight was significant only at 5% probability level. Resualts showed that the 

presence of two datura reduced root fresh weight of tomato from 21.4g to 13.4g. The 

application of urea fertilizer increased the fruit weight (yield) from 135.3 g per plant in the 

control treatment to 394.44 g per plant and the number of fruits from 3.67 fruit per plant in 

the control treatment to 92.9 fruit per plant. Weed competition reduced the number of tomato 

fruits from 6.75 to 4.65 fruit per plant, and it,s yield from 256.262 g to 182.6 g per plant. The 

application of urea fertilizer increased the above and underground dry weight of datura The 

application of fertilizers, especially urea and solid humic acid, increased the number of 

capsules per dormancy. 

Keywords: Competition, Urea, vermicompost, Humic acid, Density, Sustainable agriculture 

  

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Agriculture and Natural Resources 

Department of Agronomy and Plant Breeding 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in Weed Science 

 

Title: 

Effect of chemical and organic fertilizer on tomato (Lycopersicum esculentum 
M.) competition with Datura (Datura stramonium L.) 

 

Supervisor: 

Hamid Reza Mohammaddoust Chamanabad (Ph. D) 

 

Advisors: 

Ali Asgari (Ph. D) 

Kazem Hashemi majd (Ph. D) 

 

By: 

Behnaz Ghoreishi 

 

August – 2017 

  

  


