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فرنگی با دو به منظور بررسی تاثیر نیتروژن بر رقابت گوجه 1391عی در سال زرا چکیده: این تحقیق

دانشگاه محقق دانشکده علوم کشاورزي تحقیقاتی  گلخانه رتره دخروس و سلمهگونه علف هرز تاج

گرم در هکتار) و پنج کیلو 150، 75، 0فاکتورهاي مورد مطالعه سه سطح نیتروژن (. شد انجاماردبیلی 

)  C3تره ( ) و سلمه C4بوته در هر گلدان) دو گونه علف هرز تاج خروس ( 8و  6، 4، 2، 0تراکم (

که با افزایش تراکم  نتایج نشان داد آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار انجام شد. بودند.

کیلوگرم نیتروژن در هکتار  150فرنگی افزایش یافت. کاربرد هاي هرز و مقدار نیتروژن ارتفاع گوجهعلف
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بوته در گلدان و مقدار  8هاي هرز به افزایش تراکم علف متر افزایش داد.سانتی 5را بطور متوسط 

از  شیب ترهنشان داد که سلمه شیآزما جینتا کیلوگرم موجب کاهش زادآوري آنها شد. 150نیتروژن به 

هاي هرز وزن خشک همچنین با افزایش تراکم علف را کاهش داد. یفرنگ خروس  ماده خشک گوجهتاج

خروس به تره و تاجبوته سلمه 8در تراکم فرنگی وزن خشک گوجهکه فرنگی کاهش یافت بطوريگوجه

نتایج اثر متقابل تراکم علف هرز  و مقدار نیتروژن بر وزن خشک اندام . کمتر بودبرابر  8/1و  7/2ترتیب 

کیلوگرم نیتروژن و  150هاي هرز کاربرد فرنگی نشان داد که در شرایط عدم رقابت علفجههوایی گو

هاي هرز با افزایش مقدار هاي کم علفبر نداشتند، اما در تراکم در داريعدم کاربرد آن تفاوت معنی

ره بیش از تنتایج نشان داد که رقابت علف هرز سلمه .فرنگی نیز افزایش یافتنیتروژن وزن خشک گوجه

 40فرنگی فرنگی را کاهش داد. با دو برابر شدن مقدار نیتروژن عملکرد گوجهخروس عملکرد گوجهتاج

عملکرد گوجه فرنگی فرنگی را کاهش داد. هاي هرز عملکرد گوجهدرصد افزایش یافت. افزایش تراکم علف

درصد  48بوته)    8رابر شدن تراکم (درصد  و با دو ب 34با تراکم چهار بوته علف هرز در گلدان به میزان 

  کاهش را نشان داد . 
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  مقدمه

از منابع مهم  یکیبه عنوان که  رودیجهان به شمار م یاز محصوالت مهم زراع یکی فرنگیگوجه

 یفرنگگوجه دیتول زین لیو استان اردب رانی. در اردگییمورد استفاده قرار م Cو   A هاينیتامی و نیتام

میلیون  5/5از  شی) ساالنه ب1388( يکشاورز رنامهطبق آما ،کهيبطور .برخوردار است يادیز تیاز اهم

 35ن تولید ساالنه این محصول در استان اردبیل بیش از شود. میزاتولید می در کشور فرنگیتن گوجه

 تن است. هزار

هرز در جذب منابع مشترك  هايرقابت علف فرنگیگوجه دیاز مشکالت عمده در کشت و تول یکی

 يشتریب ییبا کارا یزراع اهیهرز نسبت به گ هايکه اغلب علف ستا نیاست. اعتقاد بر ا تروژنیجمله ن از

ها با گیاه زراعی موجب تغییر شرایط رقابت آنمساله  نیکه ا کنندیر خاك را جذب مموجود د تروژنین

مطالعه  ،ییغذا هايمیدر کشور و نقش آن در رژ فرنگیگوجه دیکشت و تول تیبا توجه به اهم. شودیم

هاي فرقابت عل ،کهدرحالیدر کشور انجام نشده است.  یهرز با گوجه فرنگ هايدر مورد رقابت علف یکاف

ها نقش روند و کنترل آنهاي زیستی مهم در کاهش محصوالت زراعی به شمار میهرز یکی از تنش

هاي هرز آن است که بتواند ترین هدف انسان از کنترل علفمهمی در افزایش تولید خواهد داشت. عمده

گیاهان زراعی بر سر  هاي هرز باهاي مختلف حفظ کند. رقابت علفبه این وسیله بازده محصول را در سال

فرنگی تجاري نیاز به ولید گوجهتگذارد. مواد غذایی، نور، آب و هوا بر عملکرد گیاهان زراعی تاثیر می

مدیریت بهینه کود و آب جهت دستیابی به محصول باالتر و حداکثر سود دارد. به علت ارزش باالي 

ها را با حداکثر کنند که زمینان سعی میفرنگی و قیمت به نسبت کم کود، تولید کنندگمحصوالت گوجه

میزان کود، کوددهی کنند تا ریسک کاهش محصول به علت تنش کمبود مواد غذایی کاهش یابد. از سوي 

بایست تاثیر کود نیتروژن و میزان فرنگی میهاي هرز در مزارع گوجهدیگر با توجه به حضور برخی علف



 

 

یش کود نیتروژن بر ارد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است افزهاي هرز موآن بر عملکرد این گونه علف

خالف انتظار باعث افزایش قدرت علف هرز مورد نظر و در نتیجه افزایش توان رقابتی آن در مقایسه با 

هاي هرز نیاز به آگاهی و دانش کافی از شرایط رقابت و گیاه زراعی مورد نظر شود. مدیریت صحیح علف

 گیمختلف علف هرز با گوجه فرن هاياز نحوه رقابت گونه یشناخت و آگاه ن،یبنابرادارد. ها نیازهاي آن

نیز  قیتحق نیهدف از ا ها داشته باشد.آن تیریمد يهادر برنامه ینقش مهم تواندیم تروژنیندر جذب 

در  تروژنینسبت به سطوح مختلف کود ن ترهخروس و سلمهتاج علف هرز دو گونه واکنش یبررس) 1

در سطوح تره خروس و سلمههاي مختلف تاجتراکمبا  فرنگیجهگو یتوان رقابت یو بررسهاي مختلف تراکم

- یم ترهخروس و سلمههاي مختلف تاجفرنگی در تراکمبررسی عملکرد گوجه )2و  تروژنیمختلف کود ن

  .باشد

  



 

 

  

	. اهمیت گوجه فرنگی1- 1 	

هاي مهمی است که به علت یکی از سبزي ).Lycopersicon esculentum L(فرنگی گوجه

هاي مفید، قند و امالح معدنی نقش مهمی را در سالمت انسان ایفاء ها، کاروتن، اسیدداشتن انواع ویتامین

یا  گیرد. مصرف خام آن به تنهایی وکند. این گیاه به صورت مختلف در تغذیه مورد مصرف قرار میمی

ن به صورت آهاي مختلف معمول است. عالوه برو به صورت پخته در غذا ها در ساالدهمراه با سایر سبزي

گیرد. در بعضی نقاط آن را خشک کرده و در کنسرو، شور، رب، سوس و کچاپ نیز مورد استفاده قرار می

فرنگی زیاد نیست و به همین علت مصرف آن دهند. مقدار کالري گوجهها مورد استفاده قرار میانواع غذا

  شود.هاي الغري توصیه میدر رژیم

است. طبق آمار وزارت  بوده میلیون تن 78بالغ به  1995فرنگی در سال تولید جهانی گوجه

هکتار با تولیدي به میزان  2،891،000فرنگی ، سطح زیر کشت گوجه1995کشاورزي در سال 

ر دارد. مهمترین ها در مقام نخست قراتن در جهان است که در مقایسه با سایر سبزي 78،282،000

 تولید نیز اردبیل استان و ایران عبارتند از آمریکا، چین و ترکیه. در فرنگیگوجه هاي تولید کنندهکشور

 از بیش ساالنه) 1388( کشاورزي آمارنامه طبق که بطوري است، برخوردار زیادي اهمیت از فرنگیگوجه

 اردبیل استان در محصول این ساالنه تولید نمیزا. شودمی تولید کشور در فرنگیگوجه میلیون تن 5/5

فرنگی از نظر مقدار تولید و سطح زیر کشت در بین سایر در حال حاضر گوجه .تاس تن هزار 35 از شیب

هاي آمریکا و درصد مجموع تولید این گیاه مربوط به کشور 70گیاهان زراعی در مقام دهم قرار دارد. 

  اروپا است. 

  فرنگی. گیاهشناسی گوجه 2- 1

با کاشت که   )Solanaceaeبادمجانیان (تیره  فرنگی گیاهی است علفی و یکساله از گوجه

درصد  هفتادرود. متر نیز فرو می 2هاي نرم تا عمق بیش از کند و در زمینمستقیم تولید ریشه عمیق می

اشت نشایی از ریشه اصلی در ک گیرد.متري (سطح االرض) قرار میسانتی 25هاي فرعی تا عمق ریشه



 

 

ولی از نظر رشد و نمو نسبت  ،شود. هرچند که تشخیص آن به خوبی امکان پذیر استرشدش کاسته می

هاي فرعی ابتدا به صورت افقی رشد کرده و در دراز مدت . ریشهداردهاي فرعی اختالف کمی به ریشه

-) رشد میSympodialل (فرنگی به صورت سیمپودیاگیرند. ساقه گوجهنگهداري گیاه را به عهده می

که رشد ساقه پس از تشکیل گل آذین و یا جوانه برگ در راس آن، از رشد بازمانده و پس کند. یعنی این

فرنگی از نظر شکل ساقه به سه گوجه دهد.تر نسبت به حالت قبلی به رشدش ادامه میاز آن کمی مایل

  شود:دسته زیر تقسیم  می

 Indeterminate :آیند).ا تنها در اطراف ساقه به وجود میهپابلند (گل 

 Halfdeterminate :آیند).ها دراطراف و در راس ساقه به وجود مینیمه پابلند (گل  

 Determinate :آیند).ها در راس ساقه به وجود میپاکوتاه (گل 

ست. ها نسبت به انواع مختلف متفاوت افرنگی مرکب و متناوب است. اندازه برگها در گوجهبرگ

ها و ساقه پوشیده از کند. برگها نیز بستگی به نوع واریته، میزان دما و شرایط نوري فرق میتعداد برگ

هاي منفرد و هاي مختلف متفاوت بوده و غدد ترشحی آن از سلولها در واریتههاي ریز هستند. کركکرك

درم دخالت دارد. در اثر لمس کردن هاي زیر پوستی یا اپییا چند سلولی وجود دارد. در تولید کرك سلول

کند که در ها، مایه سبز روشن چسبنده از آن تراوش میو یا وارد کردن کوچکترین ضربه به این سلول

  شود.شود و بوي مخصوص این گیاه در فضا پیچیده میمجاورت هوا به سرعت خشک می

خوشه گل به اشکال مختلف  شوند.اي در فاصله بین دو گره ساقه ظاهر میها به صورت خوشهگل

شوند. اشکال مختلف خوشه گل نه تنها مثل خوشه ساده، خوشه چنگالی و خوشه منشعب دیده می

ها معموال بستگی به نوع واریته دارد، بلکه شرایط محیطی نیز در تشکیل انواع مختلف آن دخالت دارد. گل

بدین ترتیب  شود.آن به طور کامل باز می تاي 3تا  2شود. در ابتداي امر یکی پس از دیگري شکفته می

  کشد.دهی این گیاه تا چندین هفته بطول میمدت گل

-رسد. میوهفرنگی یک نوع سته است و وزن آن از چند گرم تا بیش از یک کیلوگرم میمیوه گوجه

 مترتر و در مقابل ضربات مقاواي به مراتب خوش طعمهاي دو حجرهاي نسبت به میوههاي چند حجره



 

 

ند. رنگ میوه نسبت به انواع مختلف اغلب به صورت قرمز، صورتی زرد و یا سفید است. لیکوپین و باشمی

آورد، شوند. در اثناي رشد میوه کلروفیل که رنگ زرد میوه را به وجود میکاروتین رنگ میوه را باعث می

ین و مابقی کاروتین و تنها مقدار درصد لیکوپ 85هاي قرمز فرنگیدهد. در گوجهن مییجایش را به لیکوپ

دهد، ولی دماي زیاد کمی زانتوفیل وجود دارد. هرچند که شدت نور رنگ پذیري میوه را افزایش می

درجه) در اثناي رسیدن میوه تولید لیکوپین را کاهش  16درجه) و دماي کم (پایین تر از  32(بیش از 

) که Solaninان این خانواده داراي سوالنین است (فرنگی همانند سایر گیاهدهد. میوه نارس گوجهمی

 آیدیک نوع آلکالوئید است. با مصرف مقدار زیاد سوالنین سردرد و خشکی پوست به وجود می

  .)1385(پیوست،

  هاي زراعیهاي هرز در اکوسیستم. علف3- 1

ورزي را هرز در مزارع کشاورزي یکی از مشکالتی است که بشر از زمانی که کشا يهاوجود علف

هاي هاي کشاورزي یکی از تنشهاي هرز در اکوسیستمشروع نمود با آن مواجه بوده است. حضور علف

ها گردد و کنترل آنرود که موجب کاهش شدید عملکرد گیاهان زراعی میبیولوژیکی مهم به شمار می

ه نیازهاي مشابه گیاهان زراعی تواند تاثیر زیادي در افزایش تولید گیاهان زراعی داشته باشد. با توجه بمی

  ها، انطباق قابل کنند. افزون بر اینهاي هرز، این گیاهان همواره در کنار یکدیگر رشد میو علف

در رشد و نمو یکدیگر تداخل  ،شود. بنابرایناي بین فصل رشد این دو گروه از گیاهان دیده میمالحظه

ته باشیم که به طور کلی گیاهان هرز در مقایسه با گیاهان نمایند. باید به این نکته اساسی توجه داشمی

   زراعی از قدرت رقابت بیشتري برخوردار هستند.

هاي کلیدي تعیین کننده رقابت بین گیاهان به منظور تسخیر منابع ضروري رشد یکی از فرآیند

در نتیجه عملکرد  شود که در اثر آن رشد و نمو گیاه زراعی وهاي زراعی محسوب میکارایی اکوسیستم

هاي هرز، بلکه تابع اي علفیابد. میزان کاهش عملکرد نه تنها تابع تراکم و ترکیب گونهآن کاهش می

). 1385باشد (راشد محصل و همکاران، توانایی رقابتی دو گیاه، شرایط محیطی و عملیات زراعی نیز می

      تیلمن رقابت را  1990نی دارند. در سال براي رقابت تعاریف متفاوتی ارائه شده است که مفاهیم یکسا



 

 

برداري دو یا چند گونه از منابع محدود مشترك بیان نمود. ساالنه بخش اعظمی از هزینه تولید بهره

شود. با وجود محصوالت زراعی صرف کنترل این عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت گیاهان زراعی می

درصد خسارت جهانی تولیدات  10هاي کشاورزي، از نظامهاي هرز در بسیاري کنترل شدید علف

هاي هرز بسته به قابلیت هاي هرز نسبت داده شده است. بدون کنترل علفکشاورزي به تاثیر رقابتی علف

هاي هرز در دهد. بنابراین، رشد علفدرصدي روي می 100تا  10گیاه زراعی، تلفات عملکرد در محدوده 

ها با گیاه زراعی است که در نتیجه آن عملکرد و کیفیت محصول اه با رقابت آنمزارع گیاهان زراعی همر

یابد یابد. به این ترتیب سودمندي اقتصادي و سودمندي انرژي گیاه زراعی کاهش میکاهش می

  ).1389(محمددوست، 

  هاي هرز با گیاهان زراعی.  رقابت علف4- 1

  اعی و عوامل موثر بر آن یکی از اجزاي مهم درهاي هرز و گیاهان زرتعیین مکانیزم رقابت علف

هاي هرز با گیاهان آید. با توجه به نیازهاي مشترك علفهاي هرز به حساب میهاي مدیریت علفبرنامه

ها بر سر جذب و استفاده از این نیازهاي مشترك رقابت وجود دارد. هرچند تنها زراعی، همواره بین آن

پردازند، اما تعداد اثرات ها به رقابت میوجود دارد که گیاهان براي آن معدودي منابع یا عوامل رشدي

ترین عواملی است که اي شود. رقابت یکی از مهمشود که رقابت تبدیل به پدیده پیچیدهمتقابل سبب می

گذارد و به طرق مختلف موجب کاهش عملکرد، کیفیت و افزایش هزینه هاي گیاهان اثر میبر ویژگی

گردد. تاثیر رقابت ممکن است به حدي باشد که شکل و اندازه گیاهان و توزیع یاهان زراعی میتولید گ

  ). 1989؛ ریگنیر و استالر، 1988اي تغییر دهد (ریگنیر و همکاران، ها را به طور قابل توجهریشه

کن است هاي هرز براي منابعی از قبیل نور، آب و مواد معدنی ممرقابت بین گیاهان زراعی و علف

اتفاق بیفتد. چنین منابعی در بین گیاهان توزیع شده و هر گیاه سعی در برآورده نمودن نیازهاي خویش 

از این منابع دارد. نظر به رابطه تقریبا خطی بین تولید زیست توده گیاهان و جذب منابع محدود کننده 

 به هرز هايعلف باشد.محدود می رشد، زیست توده گیاه منعکس کننده توانایی آن در استفاده از منابع

 شرایط به سازگاري و سریعتر ظهور گسترده، ریشه سیستم جمله از خود نمو و رشد خصوصیات دلیل



 

 

 ،اسمیرنف و بازدیرف(کنند می عمل زراعی گیاهان از ترموفق غذایی عناصر و آب نور، جذب در محیطی،

) نیز نشان 2003(و ماسیناس آگویو  ).2004 ،سوتیاگین و تولیکف ؛2004 ،همکاران و الیبمن ؛1986

از این  باشد.داد افزایش سریع ارتفاع یکی از عوامل مهم برتري رقابتی یک گونه نسبت به گونه دیگر می

 فشار تحت و هاآن رقابتی توان افزایش موجب زراعی گیاهان نمو و رشد براي مطلوب شرایط ایجاد رو،

 نامساعد شرایط در برعکس،. شودمی زراعی گیاهان عملکرد افزایش ایتنه در و هرز هايعلف گرفتن قرار

 گیاهان نمو و رشد و بوده زراعی گیاهان از برتر هرز هايعلف رشد، نیاز مورد عوامل کمبود هنگام به و

  دهند.می قرار فشار تحت را زراعی

 هاي هرز با گیاهان زراعی در جذب نور. رقابت علف1- 4- 1

شود، جذب نور هاي کشاورزي میاي اصلی که موجب رقابت گیاهان در اکوسیستمیکی از فاکتوره

ها با گیاه زراعی هاي هرز و توانایی رقابتی آناست. کمیت، کیفیت و طول دوره نوري بر رشد و نمو علف

محدود  هایی که آب و عناصر غذایی به اندازه کافی وجود دارد، معموال نور تنها عاملتاثیر دارد. در زراعت

). این موضوع به ویژه از این نظر در رقابت 1383رود (زند و همکاران، کننده رشد گیاهان به شمار می

اهمیت دارد که نور در داخل گیاه قابل انتقال و ذخیره نیست. هر عامل تاثیر گذار بر جذب نور توسط 

سرعت توسعه آن و توزیع آن  تواند رقابت براي نور را تحت تاثیر قرار دهد. شاخص سطح برگ،برگ می

در داخل کانوپی جامعه گیاهی اهمیت بسزایی در تعیین رقابت مخصوصا بر سر جذب نور دارد. گسترش 

باشد. گسترش هاي گیاهی است که بر رقابت بر سر نور تاثیر گذار میافقی و عمودي گیاه از جمله ویژگی

و گسترش عمودي متاثر از ارتفاع گیاه است  دهی گیاههاي برگ، قدرت شاخهافقی تحت تاثیر ویژگی

  ). 1385(راشد محصل و موسوي، 

هاي اصلی در برتري رقابتی براي خصوصیات مورفولوژیک گیاهان، بویژه ارتفاع بلند یکی از فاکتور

تواند رشد و نمو نور است. افزایش درصد پوشش گیاه زراعی و در نتیجه افزایش توانایی رقابتی آن می

مقدار جذب نور توسط عواملی مانند تراکم گیاهی و خصوصیات  ،چنینهرز را کاهش دهد. هم هايعلف

 هاي هوایی) یا آرایش فضایی و هندسی اندام2002؛ باومن و همکاران، 1987ساختار کانوپی (کالدول، 
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Abstract: This experiment was conducted in order to evaluation the effect of nitrogen on tomato 

competition with redroot pigweed and lambsquarters weeds at the greenhous of Agricultural 

science faculty, University of Mohaghegh Ardabili in 2012. The treatments were three nitrogen 

fertilizer levels (0, 75 and 150 kgha-1) and five densities (0, 2, 4, 6 and 8 plant) of two weeds 

(redroot pigweed and lambsquarters). The experiment was established using a completely 

randomized design with three replications. Results showed that tomato hight increased with 

increasing weed density and nitrogen rate. Application of 150 kg N increased production of 

tomato side shoots. Also, with increasing weed density and nitrogen rate increased weeds hight, 

so that the application of 150 kg N increased height of both weed species an average 5 cm. 

Increasing weed density to 8 plants per pot and nitrogen rate to 150 kg reduced their seed 

proudaction. The results showed that lambsquarters decreased tomato dry matter more than 

redroot pigweed. The tomato dry weight decreased with increasing weed density, so that the 

tomato dry weight was 2.7 and 8.1 times lower with 8 plants lambsquarters and redroot pigweed 

respectively. Interaction results of weed density and nitrogen on shoot tomatto dry weight 

showed that in the absence of weeds competition, non-application or application of 150 kg 

nitrogen did not differ significantly, but at low density of weed, tomato dry weight increased 

with increasing nitrogen rate. The results showed that lambsquarters competition reduced the 

yield tomato more than redroot pigweed. By doubling the nitrogen rate, tomato yield increased 

by 40 percent. Increasing weed density decreased tomato yield. Four lambsquarters or redroot 

pigweed reduced tomato yield by 34 percent. By doubling the weeds density (8 plants) yield loss 

was 48%. 
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