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 چکیده:

کمپوسههو و اسههیدهیومی ش و شههیمیایی بههه منرههور بررسههی کهههایر کودهههای اریانیهه   ورمههی

 -49، آزمایشههی در سههاا زراعههی کههاکوره هههرزدر رقابههو بهها علههففرنگههی یوجههه یریشهههصههتا   اورهش بههر 

ککهرار اجهرا  چههارکصهادفی بها  آزمهای  در قابهط حهرا کهاماًانجها  شهد  در دانشگاه محقق اردبیلی  49

بوکههه در یلههدان و نههود کههود در  ههن   2و  1، 0فاکتورهههای آزمههای  کههراکر کههاکوره در سههه سهه     شههد

ایهه  نتههای   ش بودنههد لههوا اسههیدهیومی کمپوسههو، اسههیدهیومی  جامههد، محشههاهد، اوره، ورمههیسهه    

 حجههر ریشههه، وزن کههر و وزن ششهه  ریشهههبیشههتری  کهههایر را بههر اوره  کههاربردآزمههای  نشههان داد کههه 

بیتهر میلهی 22/23بیتهر در کیمهار شهاهد بهه حهدود میلهی 22/11به حوری کهه حجهر ریشهه را از  داشو

یههر   66/0و وزن ششهه  ریشههه را از یههر   43/9یههر  در کیمههار شههاهد بههه  29/1و وزن کههر ریشههه را از 

بهها افهه ای  کههراکر کههاکوره وزن کههر ریشههه همچنههی    یههر  افهه ای  داد 92/2در کیمههار شههاهد بههه حههدود 

   کاه  یافو  شدیداً
 

 فرنگی، کاکورهکود، آبی، شیمیایی، کراکر، یوجهکلیدی:  هایواژه
 

 

 :مقدمه  .1
 

ای اسههو کههه هههای میههوهمهمتههری  سههب ی ازیکههی  ش.Lycopersicon esculentum L  فرنگههییوجههه

 شهود بهه را مصهر  بیشهتری  هها،بهی  سهب ی در و باشهدو نیاسهی  مهی  C2, B1A, B ,  ههایمنبع شوبی از ویتهامی 

 يز  اسهو آن، کوبیهد بهه کشهور نیهاز و یوجهه فرنگهی ییهاه بهايی اهمیهو کوجهه بهه   بها]2[اسهو  داده اشتصها 

عوامه  از  یکهیههرز ههایعلهف ].1[ییهرد  انجها  میهوه کیتیهو و عملکهرد نبهرد بهاي شصهو  در کحقیقها  بیشهتری

از جملهه  ش.Datura Stramonium Lههرز کهاکوره  علهف باشهندمحهدود کننهده در کوبیهد محصهوي  کشهاورزی مهی

رویهد و بهه فرنگهی مهییوجههو  ذر ، سهویا، چنندرقنهد غها ، ههرزی اسهو کهه در مه ارد محصهويکی ماننهدههایعلف

از جملههه عههواملی کودههها  نههود و روم مصههر   ]2[سههازد قههدر  رقههابتی بههاي، رشههد ییههاه زراعههی را محههدود مههیدبیهه  

ههرز و ییاههان زراعهی را کنییهر دههد امها در ایه  زمینهه کهه کهدا  نهود کهود ههایکواند قابلیو رقابو علهفمیاسو که 

ههرز را در ایه  رقابهو موفهق عکه  علهفا بهرههرز را افه ای  دههد یهههایکواند قدر  رقابو ییاهان زراعهی بها علهفمی
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بررسههی کههارایی مصههر  جدایانههه کلتیقههی  در ایهه  راسههتا  ]9[نسههازد بههه حههور حههتر اابههو و مشهه   نشههده اسههو 

 رسد فرنگی ضروری به نرر میکودهای آبی، شیمیایی و بیوبوژی  در کشو ییاه یوجه
 

  

 پژوهش: مواد و روش  .2   
 

-صتا  زیر زمینی ییاه یوجه م تلف کودی بر به منرور بررسی کهایر کیمارهای 1349زراعی ای  آزمای  در ساا 

دانشهگاه  درککهرار  9بصور  آزمای  فاکتوری  در قابط حرا کامه  کصهادفی در اکوره کهرز با علف فرنگی در شرایط رقابو

در هر یلدانش و  ن  س   کودی شهام  بوکه  2و  1، 0اکوره  کمحقق اردبیلی اجرا شد  فاکتورهای آزمای  شام  سه کراکر 

به همراه کیمار بدون کهود  شهاهدش بهود   کمپوسو و اسیدهیومی  جامد و محلوا اسیدهیومی شچهار نود کود  اوره، ورمی

شد  برای کهیه نشاءهای يز ، بهرر  کیلویر  نیتروژن در هکتار در نرر یرفته 119مقدار کود مصرفی از هر کرکیط براساس 

-در یل انه دانشگاه کشو شد و یکماه بعد نشاءها به یلهدان 1349فروردی  ماه  30در   EARLY CHنگی رقریوجه فر

هرز دانشهگاه کهیهه هایکاکوره از آزمایشگاه علفهرز برر علف شد بودند منتق   کیلویرمی که با شاک زراعی  ر شده 4های 

ههای      از استقرار ییاهان، بهرای رسهیدن بهه کهراکرشدا کشو هفرنگی در یلدانیوجه نشاکاریی  هتته قب  از  شد و

ها های مربوحه به یلدانبر اساس کیمار های م تلفها، کود  از کن  کردن بوکه   انجا  شد کن اکوره عملیا  کمورد نرر 

 ه  از  ریشههق ر حوقه، حجر ریشه، حهوا ریشهه، وزن کهر و وزن ششه  زراعی شام  ییاهصتا  زیر زمینی شد   اضافه

 ییری شد فرنگی اندازهبرداشو محصوا یوجه

و بهها  %9و  %1در سهه   احتمههاا  1دانکهه ای چنههد دامنهههکج یههه واریههان  و مقایسههه میههانگی  صههتا  بههه روم آزمههون 

بههرای رسهر نمودارههها نیهه  از  انجها  یردیههد  MSTATcو همچنهی  نههر  افهه ار  ver.21 SPSS1 اسهتتاده از نههر  افهه ار

 استتاده شد  Excelاف ار نر 

 

 

 :نتایج و بحث  .3
 

صهتا  حجهر ، وزن کهر و وزن داری روی های آماری نشان داد که نود کود مصرفی اار معنهیکج یهنتای  حاص  از 

وزن  ،بیشتری  مقدار حجهر ریشههها نشان داد که   مقایسه میانگی ش1 جدوا درصد دارد  1شش  ریشه در س   احتماا 

بها کیمهار شهاهد  ایقابه  ماحرههو  ااما سهایر کیمارهها کته ،بدسو آمدمصر  اوره  با فرنگییوجه کر و وزن شش  ریشه

و  9/1بی  از به کرکیط فرنگی را در مقایسه با شاهد ریشه یوجه و وزن شش  کاربرد اوره حجر  ش3و  2و 1 شک   داشتندن

های ههرز داشهته در برکری رقابتی ییاه زراعی با علف کواند نق  مهمیریشه می و وزن برابر اف ای  داد  اف ای  حجر 9/2

باشهد و افه ای  مهی زیرزمینهی انهدا ش ی ارم کرد که کود نیتروژنه عام  اصلی اف ای  رشد رویشهی 1349یدایی  باشد  

-رهه فرنگی در مقاب  انگ  ی  جابی  شهد مصر  کود نیتروژنه موجط اف ای  وزن ریشه، حجر ریشه و اف ای  کوان یوجه

ای ییاه آنتوریو  نداشو داری بر کقویو سیستر ریشهش ی ارم کرد که کاربرد اسیدهیومی  کهایر معنی1343چنی  وبیلو  

ش ی ارم کرد که اسیدهیومی  اارا  مثبو بهر کوسهعه 1322دار نشد، اما سب واری  و اار آن بر وزن کر و وزن شش  معنی

 های نازک جانبی در برشی ییاهان یردید و باعث کوبید ریشهریشه دارد و نسبو ریشه به شاشه را اف ای  

                                                           

1. Duncan 

2. Statistical Package for the Social Sciences 
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 فرنگی در رقابت با داتورههای آماری صفات زیرزمینی گوجهتجزیه -1جدول 

 درجه آزادی منابع کنییر

 میانگی  مربعا  

 وزن شش  ریشه وزن کر ریشه حوا ریشه حجر ریشه ق ر حوقه

 ns3/22 ns4/349 ns7/26 ns3/49 ns3/77 3 ککرار

 ns2/69 ns3/372 ns4/134 *2/314 ns49/30 2 داکوره کراکر

 ns4/29 **9/1949 ns2/14 **6/1407 **1/277 9 کودنود 

 ns1/94 ns7/27 ns9/97 ns2/42 ns3/61 2 اار متقاب 

 4/90 2/67 9/92 7/216 3/23 92 ش ا

 93 2/96 6/19 2/34 9/34 ضریط کنییرا 
 

 

 

 برداشت فرنگی در مرحلهجم ریشه گوجهنوع کود مصرفی بر حتأثیر . 1شکل     

 

 

     

 برداشت فرنگی در مرحلهگیاه گوجه . تأثیر نوع کود مصرفی بر وزن تر ریشه2شکل 
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 برداشت فرنگی در مرحلهگیاه گوجه . تأثیر نوع کود مصرفی بر وزن خشک ریشه3شکل      
 

مقایسهه  ش 1بهود  جهدوا دار درصهد معنهی 9ر وزن کهر ریشهه و در سه   احتمهاا هرز کاکوره کنها باار کراکر علف

کهاه  داد یهر   9/13به یر   9/21را از  فرنگیریشه یوجهوزن کر  کاکوره هرزعلفدو بوکه  حضور ها نشان داد کهمیانگی 

ه در شهرایط کمبهود آو و عناصهر کواند شرایط رقابو بویژهای هرز میکاه  رشد و نمو ریشه در اار رقابو علف ش 9  شک 

 غرایی کشدید نماید 

 

 

 برداشت فرنگی در مرحلهگیاه گوجه هرز تاتوره بر وزن تر ریشه. تأثیر تراکم علف4شکل 
 

 

 گیری:نتیجه        .4

 

 ای  فرنگی ندارد، اما کود اوره با افایری بر شصوصیا  رشد ریشه یوجههنتای  آزمای  نشان داد که کودهای آبی ک

های هرز کم  نماید  همچنهی  نتهای  نشهان داد کهه رقابهو کواند به بهبود شرایط رقابو آن با علفوزن و حجر ریشه می

 کواند موجط کشدید رقابو در جرو منابع رشد شود فرنگی را کاه  داد که ای  کاه  میکاکوره وزن کر ریشه یوجه
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فاده:تمنابع و مآخذ مورد اس      .5   

 

فرنگی و علف هرز عروس   شو  رده در راب ه باکاربرد نیتهروژن در مقایسه رشد و فی یوبوژی یوجه ،1324    ،ینی  ، فرا ب  ، د ، مع ،یصاران  1

   2-3،   ینو در کشاورز یهادهیا یمل  یهما  یمحیط هیدرو ونی    نجم

 .شیراز دانشگاه انتشارا  دو ، چاپ، غبانیبا اصوا ،1369 ، د کتضیلی ، ا ،روحانی  ،و شیبانی، ،.  شوش وی،  2

 Triticum aestirum، اار اسیدهیومی  بر رشد ریشه و ب   هوایی ارقا  سایون  و سبان ینهد   1322س ، ش اعی، ا ، کافی،    سب واری،   3

L. 23-27،   49، ساا اوا، م )علو  و صنایع غرایی کشاورزی(ش، مجله آو و شاک  

   236کهران  چاپ اوا   یهرز  انتشارا  جهاد دانشگاه یهاکنترا علف یو عمل یبر اصوا علم یامقدمه ،1324باد، ا  ر  آمحمددوسو چم   9

  مجلهه علهو  و یهرز چاودار زمستان یو علتک  بر کنترا علتها ییایمیکاربرد کود ش ،یکناوو زراع ریکاا ،1322د   ،یدوسو، ا  ر ، اصنرمحمد  9

    601-610،   97، م 13  ج یعیمنابع حبو  یفنون کشاورز

نامهه کارشناسهی ارشهد علهو  ، کهایر اسیدهیومی  بر رشد ریشه و نمو ی  شاشه بریده آنتوریو  در شرایط کشهو شهاکی،  ایهان1343  وبیلو،    6

   79، اردبی ، باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی

-ههاینامه کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه بها علهففرنگی،  ایانبر کنترا ی  جابی  در یوجه، کهایر کاربرد نیتروژن و آبیاری 1349  یدایی، ا  7

   96هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبی ، 
8. 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.  
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ABSTRACT 
To study of effect of chemical (urea) and organic fertilizers (vermicompost and humic acid) on the 

root 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). Results showed that applying urea had the highest effect on root volum, fresh and dry 

root weight so that increased root volum from 11.28 ml in the control treatment to about 23.28 ml 

and increased fresh root weight from 1.25 g in the control treatment to 4.93 g and increased dry 

root weight from 0.66 g in the control treatment to about 2.42 g. Also by increasing the density of 

weed fresh weight was significantly decreased. 

 

Keywords:  Fertilizer, Weed density, Tomato, Datura 


