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 هچکید

رقابههب بهها  فرنگههی درموجههه ات هههوا یفصهه بههه منرههور بررسههی کهههایر کودهههای ارمانیههب   شههی یا ی بههر

ا ههآ آزمهها   در  انجههاش شههد در دانشههگاه محقههق اردبیلههی  99-94، آزما شههی در سههاا زراعههی هههرز کههاکورهعلههف

، 0کهراک  کهاکوره در سهه سه    شهام  فاکتورههای آزمها    شهدککهرار اجهرا  چههارکصادفی بها  کامال طرح قالب

ک پوسههب، اسههیدهیومیب جامههد، محلههوا شههاهد، ا ره،  رمههیبوکههه در ملههدان   نههود کههود در )ههن  سهه     2   1

، ر کی ههار شههاهدبهها میههاه زراعههی د هههرزعلههف رقابههبا ههآ آزمهها   نشههان داد کههه نتهها    ( بودنههد اسههیدهیومیب

ه چنهیآ در میهان کی ارههای کهودی کنهها   دادکهاه  بهه نصهف فرنگهی را ی موجههکعداد ساقه اصهلی در بوکهه

بهه طهوری کهه کعهداد بهر  در  ا جهاد کهرد فرنگهیموجهه چش گیری را در کعهداد بهر  افزا  مصرف کود ا ره 

نتها   نشهان داد کهه ههر   افهزا   داد بهر  در بوکهه 7/334بهر  در کی هار شهاهد بهه  هد د  202بوکهه را از از 

امها مصهرف کهود  داشهب،در افهزا    زن کهر    زن کشهب محصهوا  چند کی هار کهودی ا ره بیشهتر آ کههایر را

-ههها در مقا  ههه بهها کههود  رمههیکهایرمههراری مههرارکری بههر ا ههآ شههاک نیههز اسههیدهیومیب بههه صههورت جامههد 

  باشد ی میکری برای کودهای شی یا  جا گز آ مناسب داشبک پوسب 
 

 فرنگی، کاکورهکود، آلی، شی یا ی، کراک ، موجه کلیدی: هایواژه

 
 

 :مقدمه   .1
 

کههر آ کولیههدات محصههو ت کیههد لی آن  کههی از مههه    (.Lycopersicon esculentum L  فرنگههیموجههه

 زش  آن، کولیهد بهه رکشهو نیهاز   موجهه فرنگهی میهاه بها ی اه یهب کوجهه بهه بها  ]2[باشندصنا ع کید لی در جهان می

از  یکه ههرز ههایعلهف ].1[ میهرد انجهاش میهوه کیفیهب   ع لکهرد بهردن بها  کصهو  در کحقیقهات بیشهتری اسهب

بها  رقابهب ،ههرز  ههایاز مشهکالت ع هده علهف یکه باشهند   مهی کشها رزیعوام  محد د کننده در کولیهد محصهو ت 

 Datura Stramoniumاکوره  کهههههرز علههف  ]4[ باسهه تههر  نیجههرم منههابع مشههترم از ج لههه ن رد میههاه زراعههی

L.) فرنگهی موجهه   چغندرقنهد ، ذرت، سهو ا، غهالت، محصهو کی ماننهدمهزارد کهه در اسهب ههرزی ههایز ج له علهفا

از نههود   ر م مصههرف کودههها   ]9[ سههازد  بههه دلیهه  قههدرت رقههابتی بهها ، رشههد میههاه زراعههی را محههد د مههی ر  ههدمههی

امههر زه   ]3[ هههرز   میاهههان زراعههی را کغییههر دهههدهههایکوانههد قابلیههب رقابههب علههفمههیج لههه عههواملی اسههب کههه 
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 بها مقابلهه منرهور بهه جهای کودههای شهی یا ی کارشناسهان کشها رزی اسهتفاده از کودههای آلهی   بیولو  هب را بهه

کوانهد قهدرت امها در ا هآ زمینهه کهه کهداش نهود کهود مهی  ]6[ کننهدبه کشا رزان کوصهیه مهی محی یز  ب  کی  اارات

ههرز را در ا هآ رقابهب موفهق سهازد بهه طهور عکه  علهفههرز را افهزا   دههد  ها بهرههایرقابب میاهان زراعی بها علهف

بررسههی کههارا ی مصههرف جدامانههه کلفیقههی کودهههای آلههی،  در ا ههآ راسههتا  ]3[  ههت  اابههب   مشههه  نشههده اسههب

 رسد فرنگی ضر ری به نرر میشی یا ی   بیولو  ب در کشب میاه موجه
 

 

 :پژوهش مواد و روش  .2   
 

-میهاه موجهه صهفات ههوا یمهتلف کودی بر  به منرور بررسی کهایر کی ارهای 1399زراعی ا آ آزما   در ساا 

دانشهگاه  درککهرار  4کامه  کصهادفی در در قالب طرح آزما   فاکتور   بصورت اکوره کهرز با علفدر شرا ط رقابب فرنگی 

)ن  س   کودی شهام     بوکه در هر ملدان( 2   1، 0  اکورهک کراک  سهشام  فاکتورهای آزما     محقق اردبیلی اجرا شد

بهود    شهاهد( به ه راه کی ار بد ن کود (جامد   محلوا اسیدهیومیب نود کود  ا ره،  رمی ک پوسب   اسیدهیومیب چهار

بهرر شد  برای کهیه نشهاههای  زش، ر در نرر مرفتهکیلومرش نیتر  ن در هکتا 119مقدار کود مصرفی از هر کرکیب براساس 

-در ملهانه دانشگاه کشب شد    ک اه بعد نشاهها به ملهدان 1399فر رد آ ماه  30در   EARLY CHموجه فرنگی رق 

کهیهه هرز دانشهگاه هایکاکوره از آزما شگاه علفهرز برر علف شد  منتق  بودند )ر شده زراعی کام ی که باکیلومرم 9های 

ههای   )  از استقرار میاهان، بهرای رسهیدن بهه کهراک شدها کشب فرنگی در ملدانموجه کارینشا ب هفته قی  از  شد  

ها های مربوطه به ملداناربر اساس کی  های مهتلفها، کود  از کنب کردن بوکه)  انجاش شد کنبع لیات  اکورهک مورد نرر

 در بوکهه در مر لهه کعهداد بهر    ی اصهلی، کعهداد سهاقه زن کشب بوکهه  زن کر   ،فرنگیوجهمصفات ارکفاد  شد  اضافه

 میری شد اندازهفرنگی محصوا موجه برداشب

  بهها اسههتفاده از  %9   %1در سهه   ا ت ههاا  1کجز ههه  ار ههان    مقا  ههه میههانگیآ صههفات بههه ر م آزمههون دانکههآ   

افههزار بههرای رسهه  ن ودارههها نیههز از نههرش انجههاش مرد ههد  MSTATc  ه چنههیآ نههرش افههزار  ver.21 SPSS1نههرش افههزار 

Excel  استفاده شد 

 

 

 :نتایج و بحث   .3
 

-داری بهر ارکفهاد نهها ی موجهههای آماری نشان داد که فاکتورهای مورد م العه   اار متقاب  آنها کاایر معنیکجز ه

 در کی هار بهد ن کهاربرد کهوددار بود  اقه در بوکه معنی(  اار کراک    اار متقاب  فاکتورها بر کعداد س1فرنگی نداشب  جد ا 

صرف نرر از نهود  ( 1ساقه در بوکه کاه  داد  شک   1به  9/2کعداد ساقه در بوکه را از  فرنگیبا موجه اکورهکرقابب   شاهد(

  کود، کاربرد کود موجب کاه  اارات منفی علف هرز شد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1. Duncan 

2. Statistical Package for the Social Sciences 
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 اتورهتفرنگی با مورد مطالعه در رقابت گوجه های آماری صفاتتجزیه .1جدول 

 درجه آزادی منابع کغییر

 میانگیآ مربعات 

ارکفاد نها ی در مر له 

 برداشب

ی کعداد ساقه

 اصلی
  زن کر انداش هوا ی کعداد ک  بر 

 زن کشب انداش 

 هوا ی

 ns39/21 ns194/0 ns706/3919 ns1/19 ns7/6 3 ککرار

 ns6/44 **6/1 **917/26939 ns2/136 ns32/19 2 کراک 

 ns26/24 ns32/0 **99/49021 **9/1270 **6/344 4 کود

 ns97/34 *6/0 ns467/4766 ns6/93 ns96/14 2 اار متقاب 

 4/19 97/119 229/4206 3/0 9/22 42 ک ا

 4/10 1/19 294/0 3/39 9/11 ضر ب کغییرات، %

 

 

 

 

              
 برداشت یفرنگی در مرحلهگیاه گوجه . اثرات متقابل تراکم و نوع کود مصرفی بر تعداد ساقه اصلی1 شکل

 

 

فرنگی موجه بر  کعدادنود کود مصرفی بر هرز   کراک  علفها نشان داد که اار نتا   کجز ه  ار ان   اص  از داده

-بر کعداد ک  مصرف کود ا ره با د که ادها نشان یآ دادهمقا  ه میانگ ( 1دار بود  جد ا معنیدرصد  1در س   ا ت اا 

در  هالی کهه سها ر   افهب،افهزا    در بوکهه بهر  7/334به  کی ار شاهد در در بوکه بر  202از  فرنگیی موجههای بوکه

 ( 2د  شک  دادنرا با کی ار شاهد نشان ن چندانی کی ارهای کودی کفا ت
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 برداشت فرنگی در مرحلهگوجه یدر هر بوتهتعداد برگ  . تأثیر نوع کود مصرفی بر2شکل

 

 

فرنگی دارد  جد ا داری ر ی  زن کر    زن کشب موجههای آماری نشان داد که نود کود مصرفی اار معنیکجز ه 

   29/61را داشهتند  بهه کرکیهب  شاهد ک تر آ  زن کهر    زن کشهب کی ارهای ها نشان داد که بوکه(  مقا  ه میانگیآ1

   01/92 بهه کرکیهب داشهتند اما بوکه ها ی که کود ا ره را در افب کردند بیشتر آ  زن کر    زن کشهب را  ،مرش( 46/32

فرنگی بهه میهزان قابه  مرش(  نتا   ه چنیآ نشان داد که با مصرف اسیدهیومیب جامد  زن کر   کشب بوکه موجه 72/46

 ( 3 شک    افبمرش( ن یب به کی ار شاهد افزا    11/37   26/72کوجهی  به کرکیب 
 

 

  
 برداشت فرنگی در مرحلهگوجهی بوته)چپ(  خشک )راست( و وزن وزن تر. تأثیر نوع کود مصرفی بر 3شکل      

 

 

 :نتیجه گیری .4
 

فرنگهی کعداد ساقه اصهلی در موجههنتا   آزما   نشان داد که نود کود مصرف شده کهایری بر صفات ارکفاد بوکه   

ا ره بها افهزا   فرنگهی نهدارد، امها کهود نداشب  ه چنیآ نتا   نشان داد که کودهای آلی کهایری بر کعداد بر  بوکه موجه

کههایر فرنگی در انجاش فتوسنتز   افزا   غراسازی در میاه زراعهی شهد  کعداد بر  در بوکه موجه فرنگی باعث برکری موجه
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آ افزا   در  زن کر    زن کشهب  فرنگی قاب  مال ره بود هر چند که بیشترهیومیب بر  زن کشب   کر موجهکود اسید

 ا ره بود  رکی افرنگی متعلق به موجه
 

  

 فاده:تمنابع و مآخذ مورد اس        .5 
 

ز عر سب )شب )رده در راب ه باکهاربرد نیتهر  ن فرنگی   علف هرمقا  ه رشد   فیز ولو ی موجه ،1329ش   ،ینیش ، فرح به ، د ، مع ،یانصار  1

  2-3،   ینو در کشا رز یهاده ا یمل   ه ا آیدر محیط هیدر )ونیب  )نج 

  2-7فرنگی، مرکز کحقیقات   کوسعه فنی شرکب کشا رزی  اص  نو آ، چاپ سوش،   ، نشر ه فنی موجه1391جیحونی، ش    2

  یههرز چها دار زم هتان ی  علفک  بر کنتهرا علفهها  یای یکاربرد کود ش ،یکنا م زراع ریکاا ،1322د   ،ی، ح  ر ، اصغرآبادچ آد سبمح د  3

   601-610،   47، م 13  ج یعی  منابع طی یمجله علوش   فنون کشا رز

کارشناسهی ارشهد    )ا هان نامههکهرههسهل    کهر سبا د  مونه علهف ههرز کهاج فرنگیبر رقابب موجه تر  نین ریکاا، 1392متاجی امیر ند، س    4

 های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی  شناسا ی   میارزه با علف

5. Holm L., Doll, J., Holm, E., Pancho, J., Herberger, J. 1997. World Weeds: Natural Histories and Distribution. In: 

Datura stramonium L., Wiley, New York, USA. 

6. MacCarthy, P. 2001. The principles of humic substances, Soil Sci. 166, 2331, pp. 037-021. 
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ABSTRACT 
To study of effect of chemical and organic fertilizers on the foliage characteristics of tomato 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 weed competition with crop in control treatment reduced the number of main 

stems in tomato plants. Among fertilizer treatments, only application of urea fertilizer increased 

significantly the number of tomato leaves so that increased number of leaves per plant from 208 

leaves in the control treatment to about 334.7 leaves per plant. Results showed that urea fertilizer 

treatment had the greatest effect on fresh and dry weight of tomato, but the use of solid organic 

fertilizer has a more effect on these indices than vermicompost fertilizer and was a more suitable 

alternative to chemical fertilizers. 
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