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-موجههه   اجههیای ع لدههرد صههتاع ع لدههرد بههه منرههور بررسههی کهههایر کودهههای ارمانیههب   شههی یا ی بههر

انجهها  در دانشههگاه محقههق اردبیلههی  49-49، آزما شههی در سههاا زراعههی هههرز کههاکورهدر رقابههب بهها علههف فرنگههی

کهراک   شهام  فاکتورههای آزمها   کدهرار اجهرا شهد. چههارکصهادفی بها  ا ن آزمها   در قابهط حهرا کهاما شد.

ک پوسههب، شههاهد، ا ره،  رمههیبوکههه در ملههدان   نههود کههود در )ههن  سهه     2   1، 0کههاکوره در سههه سهه   

ا هن آزمها   نشهان داد کهه مصهره ا ره در   ههور    نتها ( بودنهد.اسهیدهیومیب جامهد، محلهوا اسهیدهیومیب

ع لدههرد محصههوا را اجههیای    ع لدههردمیههیان هههرز، هههرز در مقا  ههه بهها کی ههار شههاهد بههد ن   ههور علههفعلههف

 فرنگهیا ره کهایر چشه گیرکری ن ه ب بهه سها ر کی ارهها بهر ع لدهرد   اجهیای ع لدهرد موجهه کود د.داافیا   

مههر  در بوکههه    99/349مههر  در هههر بوکههه در کی ههار شههاهد بههه  3/139 بههه حههوری کههه  زن میههوه را ازداشههب 

 بههی سهها ر کی ارههها  میههوه در بوکههه افههیا   داد 42/4میههوه در بوکههه در کی ههار شههاهد بههه  76/3کعههداد میههوه را از 

 ای با کی ار شاهد نشان ندادند. کتا ع قاب  ما ره
 

 رزی )ا دارکشا فرنگی، ، موجهرقابب، نود کودکلیدی:  هایواژه
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کههر ن کوبیههداع محصههو ع ک ههد لی آن  دههی از مههه    (.Lycopersicon esculentum L) فرنگههیموجههه

ای اسههب کههه من ههت زههوبی از هههای میههوهمه تههر ن سهه ییاز  ا ههن محصههوا. ]3[ باشههندصههنا ت ک ههد لی در جهههان مههی

 داده ازتصها  زهود بهه را مصهره بیشهتر ن هها، ییبهین سه در   باشهد  نیاسهین مهی  C2, B1A, B ,  های  تامین

ههیار  7/191فرنگهی کشهور  هد د داشهب موجههسه   بر 42-43 زراعهی ح هق آمارنامهه کشها رزی در سهاا .]9[ اسب

درصههد از کهه  سهه    7/31کهه  سهه   برداشههب محصههو ع زراعههی   درصههد از  13/1هدتههار بههرآ رد شههده کههه معههادا 

  ز  اسهب آن، کوبیهد بهه کشهور نیهاز   موجهه فرنگهی میهاه بها ی اه یهب وجه بههک با .]1[ باشدبرداشب س ی جاع می

در از مشهداع ع هده  یده  ].2[ میهرد انجها  میهوه کیتیهب   ع لدهرد بهردن بها  زصهو  در کحقیقهاع بیشهتری

ز ا (.Datura Stramonium Lاکوره  کهههههرز علههف .هههای هههرز اسههبکشههب محصههو ع بههاری   زراعههی  جههود علههف

-مهی ...   فرنگهیموجهه ،چغندرقنهد ،و اذرع، سه رهاع، محصهو کی ماننهدمهیارد کهه در اسهب ههرزی ههایج له علهف

 .]12[ سازد  به دبی  قدرع رقابتی با ، رشد میاه زراعی را محد د می ر  د
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 آ نههدامههر زه کودهههای شههی یا ی بههه عنههوان رکههن اساسههی در افههیا   کوبیههد موادرهه ا ی بشههر بههه   هها  مههی 

امههر زه  .]11[هههرز سههودمندکر باشههند هههایعلههف کواننههد بههرایههها مههیآن کههاربرد نادرسههب در صههورع امهها، ]13[

 بها مقابلهه منرهور بهه جهای کودههای شهی یا ی آبهی   بیوبوی هب را بهه کودههای اسهتتاده از کشها رزی کارشناسهان

ههرز   ههایعلهف رقابهب کوانهد قابلیهبکودهها مهی مصهره .کننهدبهه کشها رزان کوصهیه مهی محی هیز  ب  زی  ااراع

 منجهر بهه افهیا   ههرز ن ه ب بهه ز هادی نیتهر ین زها ،ههایبهتهر علهف  اکهن  را کغییهر دههد کهه زراعهی میاهان

کوانهد قهدرع ا هن زمینهه کهه کهدا  نهود کهود مهی در امها شهدزواههد   قابلیب رقابب آنها در برابر میاهان زراعهی کداز 

ههرز را در ا هن رقابهب موفهق ن هازد بهه حهور عده  علهف ها بهر فهیا   دههدرا ا ههرزههایرقابب میاهان زراعی با علهف

   شهی یا ی آبهی، کودههای کلتیقهیجدامانهه  مصهره کهارا ی رسهیبر بنهابرا ن .]6[  ت  اابهب   مشه ن نشهده اسهب

در ا ههن راسههتا آزما شههی جهههب مقا  ههه کهههایر  رسههد.ضههر ری بههه نرههر مههی فرنگههیموجههه میههاه کشههب در بیوبوی ههب

 فرنگی   اجیای آن صورع مرفب.م تلف بر ع لدرد محصوا موجهکی ارهای 
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 در ع لدهرد   اجهیای آن م تلهف کهودی بهر به منرور بررسی کههایر کی ارههای 1349ا ن آزما   در ساا زراعی 

 درکدهرار  9امه  کصهادفی در اکوره بصورع آزمها   فاکتور ه  در قابهط حهرا ککهرز فرنگی در شرا ط رقابب با علفموجه

بوکهه در ههر ملهدان(   )هن  سه    2   1، 0اکوره  کهدانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای آزما   شام  سه کراک  

کودی شام  چهار نود کود  ا ره،  رمی ک پوسب   اسیدهیومیب جامد   محلوا اسیدهیومیب(به ه راه کی ار بهد ن کهود 

شهد. بهرای کهیهه  کیلومر  نیتهر ین در هدتهار در نرهر مرفتهه 119اساس  مصرفی از هر کرکیط بر شاهد( بود. مقدار کود 

در مل انه دانشگاه کشب شد    د اه بعهد  1349فر رد ن ماه  30در   EARLY CHفرنگی رق نشاءهای  ز ، ب ر موجه

هرز هایکاکوره از آزما شگاه علفهرز ب ر علف شد.بودند منتق   کیلومرمی که با زا  زراعی )ر شده 4های نشاءها به ملدان

. )  از استقرار میاهان، برای رسهیدن بهه شدها کشب فرنگی در ملدانموجه نشاکاری ب هتته ق   از  دانشگاه کهیه شد  

مربوحهه های بر اساس کی ار های م تلفها، کود  از کنب کردن بوکه). انجا  شد کنباکوره ع لیاع کهای مورد نرر کراک 

 ع لدرد   اجیای برداشب محصوا)  از فرنگی   زن میوه( مورد م ابعه شام  ع لدرد موجه صتاعشد.  ها اضافهبه ملدان

 میری شد.فرنگی اندازهموجهق   از برداشب   کعداد میوه در شازه اصلی، کعداد میوه در شازه فرعی   کعداد ک  میوه(

  بهها  %9   %1در سهه   ا ت ههاا  1ای داندههناع بههه ر آ آزمههون چنههد دامنهههکجی ههه  ار ههان    مقا  ههه میههانگین صههت

بههرای رسه  ن ودارههها نیههی از  انجها  مرد ههد. MSTATc  ه چنهین نههر  افههیار  ver.21 SPSS1اسهتتاده از نههر  افههیار 

 استتاده شد. Excelافیار نر 
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داری بر  زن   کعهداد که  میهوه در ه نود کود مصرفی کهایر معنیها نشان داد کنتا    اص  از کجی ه  ار ان  داده

مقا  هه  (.1 جهد ا  درصهد دارد 9ا ت هاا های اصلی   فرعی در س   های شازهدرصد   بر کعداد میوه 1 ا ت ااس   

-لدهرد موجههها نشان داد که کی ار کودی ا ره کهایر چش گیرکری ن  ب به سا ر کی ارها بر ع لدهرد   اجهیای ع میانگین

                                                           

1. Duncan 

2. Statistical Package for the Social Sciences 



 

 

3 

 

مر  در بوکه   کعداد میهوه را از  99/349مر  در هر بوکه در کی ار شاهد به  3/139به حوری که  زن میوه را از  فرنگی دارد 

( نیهی مهیارآ 1361ز نلی   ه داران   (.2   1 شد  میوه در بوکه افیا   داد  42/4میوه در بوکه در کی ار شاهد به  76/3

( نیهی 2009دهد. کا تون   ه داران  صورع سر  ع لدرد دانه بوبیا چیتی را افیا   می ینه بهکردند که مصره کود نیتر

ما  هه های ن ود افیا   قابه کیلومر  در هدتار کود نیتر ین ع لدرد دانه 70حی آزما شی نشان دادند که با بدار بردن 

 Ocimum ر حهان دار  هیمیهاه در ک پوسب رمی ردکارب( میارآ کردند که 1340اما معصومی   ه داران    ابد.ای می

basilicum L.) کی هار شهاهد شهد. دارزی    بهه ن ه ب بیوبوی هب ع لدهرد   کیتیب اسهان ،   ع لدرد افیا   باعث 

 Foeniculum راز انهه  کیتهی   ک هی ع لدهرد افهیا   باعهث ک پوسب رمی نیی میارآ کردند که (2011ه داران  

vulgare Mill) کیلهومر  بهر مر میلی  2000، 1000، 900مییان  به هیومیباسید کاربرد د گری م ابعه در دد.مرمی 

که نتا    اص  از ا ن میارشاع با نتها   بدسهب آمهده در ا هن آزمها    (19شد   فلت  میاه افیا   ع لدرد موجط زا 

  مغا رع دارد.

 
 اتورهتفرنگی در رقابت با ههای آماری صفات عملکرد و اجزای آن در گوجتجزیه. 1جد ا 

 درجه آزادی منابت کغییر

 میانگین مربعاع

 کعدادک  میوه  زن میوه ع لدرد(
کعداد میوه شازه 

 اصلی

کعداد میوه شازه 

 فرعی

 ns41/3961 ns46/9 ns1/6 ns4/2 3 کدرار

 ns1/4 ns1/2 1/29* 19/39492** 2 کراک 

 4/91** 1/11* 3/66** 6/130439** 9 کود

 ns2/1424 ns2/7 ns1/3 ns09/7 1 اار متقاب 

 9/6 2/9 7/7 9/2710 92 ز ا

 119 79 1/96 2/29  % ضر ط کغییراع
 
 

  
 محصول برداشت فرنگی در مرحله)راست( و شاخه فرعی )چپ( گوجه های شاخه اصلی. تأثیر نوع کود مصرفی بر تعداد میوه1شکل 
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 برداشت محصول فرنگی در مرحلهگوجه بر تعداد میوه )راست( و وزن میوه )چپ(. تأثیر نوع کود مصرفی 2شکل

 

 1بر  زن میوه  ع لدرد( در س   ا ت اا  اکورهک هرزنشان داد که اار کراک  علفهای آماری نتا    اص  از کجی ه

هرز که   ور علف ها نشان دادمقا  ه میانگین (.1 جد ا  بوددار درصد معنی 9درصد   بر کعداد میوه در س   ا ت اا 

-می .دادمر  در بوکه کاه   7/112مر  به  297/272میوه در بوکه   ع لدرد محصوا را از  79/9به  69/7میوه را از  کعداد

هرز دارند. زصوصیاع کودها   هاینود   کرکیط کودها نیی کهایر متتا کی بر رشد   ن و میاهان زراعی   علفکوان متب که 

قاب  ج   ه تند در ابی که برزی د گر با د کغییراکی در آنها  عنصر آنها متتا ع اسب. بع ی از کودها م تقی اًمقدار 

اکتاق بیتتد کا ج   شوند. برزی بر اسید ته زا  کهایر دارند   برزی د گر ز ر آبشو ی ز ادی دارند. بنابرا ن، هر  ب 

 .(7  هرز زواهد داشبهای  علفکهایر متتا کی بر کوانا ی رقابتی میاهان زراعی 
 

  
 برداشت محصول فرنگی در مرحلهگوجه هرز تاتوره بر تعداد میوه )راست( و وزن میوه )چپ(. تأثیر تراکم علف3شکل
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هههرز در مقا  ههه بهها کی هار شههاهد بههد ن   ههور نتها   ا ههن آزمهها   نشهان داد کههه مصههره ا ره در   ههور علهف

ا ره بیشهتر ن  مصهرهنتها   نشهان داد کهه  دههد.ز، میهیان ع لدهرد   اجهیای ع لدهرد محصهوا را افهیا   مهیههرعلف

ای بها کی هار شهاهد نشهان  بهی سها ر کی ارهها کتها ع قابه  ما رهه شهبکهایر را بهر ع لدهرد محصهوا   اجهیای آن دا

 رز بود.هه چنین بیشتر ن ع لدرد   کعداد ک  میوه برای کراک  فاقد علفندادند. 
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ABSTRACT 
To study of effect of chemical and organic fertilizers on the tomato yield and its component characteristics in 

competition with weed Datura, a experiment was conducted at 2016 in  University of Mohaghegh Ardabili. 

Experiment design was a completely randomized design with four replications. Factors were weed density in 

three levels (0, 1 and 2 plants per pot) and the type of fertilizer in five levels (urea, vermi-composting, solid 

humic acid, humic acid solution and no fertiliser as control). Results showed that urea application in the 

presence of weed in compared to control without weed increases the tomato yield and yield components. The 

results showed that urea fertilizer had a more significant effect on tomato yield and yield components than 

other treatments so that increased the fruit weight from 135.3 g per plant in control treatment to 394.44 g per 

plant and increased the fruit number from 3.67 fruit per plant to 9.92 fruit per plant , However, other 

treatments had no a significant differences with the control treatment. 
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