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  :چكيده
ي  مقايسه به منظور بررسي و . هاي هرز داشته باشد تواند اثرات متفاوتي در رقابت بين گياهان زراعي  و علف كاربرد نيتروژن مي 

و علف هرز عروسك پشت پرده  )Lycopersicon esculentum(ه فرنگي گوجگياه زراعي اثر نيتروژن روي رشد و فيزيولوژي 
)Physalis alkekengi ( ميلي ليتري  750در محيط كنترل شده و هيدروپونيك در ظرف هاي پالستيكي  1389آزمايشي در سال

 4در ) CRD( ادفي  در قالب طرح كامالٌ تصخرد شده آزمايش به صورت كرت هاي . و با محلول هوگلند تمام قدرت انجام شد
معادل : پرده و فاكتور فرعي شامل سطوح نيتروژنگوجه فرنگي و عروسك پشت: فاكتور اصلي شامل دو نوع گياه. تكرار انجام شد

ميلي ليتري و  750ظرف هاي پالستيكي  گياهان جوانه زده شده به. در هكتار بوداز منبع اوره كيلوگرم نيتروژن  100و  50صفر، 
نتايج نشان داد كه واكنش . هفته به آن اضافه گرديد 1نيتروژن نيز پس از . وگلند تمام قدرت انتقال داده شدبا محلول ه

اين امر ناشي از نياز . ي به افزايش نيتروژن، بسيار باالتر از گوجه فرنگي بودعروسك يشت يرده در هنگام رقابت با گوجه فرنگ
سطح بهينه، رشد رويشي گوجه فرنگي به با افزايش مصرف نيتروژن  از سوي ديگر. .دوسك يشت يرده به نيتروژن مي باشباالي عر

در حالي . كاهش مي يابند ،ه فرنگيافزايش مي يابد و در نتيجه افزايش رقابت هاي نامناسب درون بوته اي اجزاي عملكرد گوج
فزايش ه ايرده، سطوح بهينه اي باشند كه منجر ب كه مقادير باالتر از حد بهينه براي گوجه فرنگي مي تواند براي رشد عروسك يشت

  . كه در اين آزمايش به روشني مشاهده گرديد رشد و توان رقابتي عروسك يشت يرده گردد
رقابت ،سطوح نيتروژن ،گوجه فرنگي ،عروسك يشت يرده :كليديواژگان   

  :مقدمه
در سال هاي مختلف حفظ  ن وسيله بازده محصول راعمده ترين هدف انسان از كنترل علف هاي هرز آن است كه بتواند به اي

در . رقابت علف هاي هرز با گياهان زراعي بر سر مواد غذايي، نور، آب و هوا بر عملكرد گياهان زراعي تاثير مي گذارد. كند
پس از  اما ،مواد غذايي بين علف هاي هرز و گياهان زراعي شديد است مراحل اوليه رشد رقابت براي منابعي نظير آب و

توليد گوجه فرنگي تجاري نياز . استقرار ريشه هاي علف هاي هرز توانايي بااليي در تخصيص سريع منابع را خواهند داشت
به علت ارزش باالي محصوالت گوجه . به مديريت بهينه كود و آب جهت دستيابي به محصول باالتر و حداكثر سود دارد

دگان سعي مي كنند كه زمين ها را با حداكثر ميزان كود، كود دهي كنند تا ريسك فرنگي و قيمت به نسبت كم كود، توليد كنن
از سوي ديگر با توجه به حضور برخي علف هاي هرز در . كاهش محصول به علت تنش كمبود مواد غذايي كاهش يابد

چرا  ،مورد بررسي قرار گيردنيتروژن و ميزان آن بر عملكرد اين گونه علف هاي هرز مزارع گوجه فرنگي مي بايست تاثير كود



كه ممكن است افزايش كود نيتروژن بر خالف انتظار باعث افزايش قدرت علف هرز مورد نظر و در نتيجه افزايش توان 
مراتع  گياهان سمياز يكي) Physalis alkekengi( پردهعروسك پشت . رقابتي آن در مقايسه با گياه زراعي مورد نظر شود

اين علف هرز جز علف هاي هرز گياه زراعي گوجه . خودرو در بيشتر مناطق كشور يافت مي شود ايران است كه به صورت
به طور كلي تحقيقات متنوعي روي سطوح نيتروژن بر عملكرد گياهان زراعي مختلف و علف . فرنگي نيز محسوب مي شود
سطوح مختلف نيتروژن و تجمع نيتروژن  به بررسي) 2000و همكاران،  Scholberg (براي مثال. هاي هرز انجام گرفته است

به بررسي تاثير سطوح ) 2008و همكاران، در سال  (Najafvandهمچنين. در گوجه فرنگي در شرايط مزرعه اي پرداختند
تحقيقات  .مختلف نيتروژن بر رشد و ميزان محصول دو گونه گوجه فرنگي با كود هاي نيتروژن تجاري مختلف پرداختند

با افزايش علف كش تا اندازه   .وي تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملكرد علف هاي هرز انجام گرفته استربر  نيز مختلفي
كيم و (ي مي گردد اي معين عملكرد ماده خشك گياهان هرز كاهش يافته و موجب افزايش توانايي رقابت گياهان زراع

عملكرد  كرد اقتصادي گياه زراعي مي گردد و پس از آنكاربرد نيتروژن تا اندازه اي موجب افزايش عمل .)2006همكاران، 
- 1 :به شرح زير است  تحقيق حاصلهاي  هدفبه طور خالصه  .)1995 فردريك وكامبراتو،(مي شود  ثابت مانده يا حتي كم
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  : شها رو و مواد
   گوجه فرنگي رقم اكسيرفالت گياه زراعي ي اثر نيتروژن روي رشد و فيزيولوژي  به منظور بررسي و مقايسه

)Lycopersicon esculentum Mill( رده و علف هرز عروسك پشت پ)L. Physalis alkekengil ( آزمايشي در سال
ميلي ليتري و با محلول هوگلند تمام قدرت انجام  750در محيط كنترل شده و هيدروپونيك در ظرف هاي پالستيكي  1389
فاكتور اصلي . تكرار انجام شد 4در )  CRD(خرد شده در قالب طرح كامالٌ تصادفي آزمايش به صورت كرت هاي . شد

كيلوگرم  100و  50معادل صفر، : پرده و فاكتور فرعي شامل سطوح نيتروژنگوجه فرنگي و عروسك پشت: و نوع گياهشامل د
هاي پالستيكي حاوي  بذرهاي از پيش جوانه زده گوجه فرنگي و عروسك پشت پرده به ظرف. نيتروژن خالص در هكتار بود

محيط كشت هوادهي دليل مايع بودن  به. نيتروژن اعمال گرديدمحلول هوگلند منتقل گرديد و پس از يك هفته، تيمارهاي 
س از يكنواخت شدن پدانه رست منتقل شد و  3به هر ظرف . آكواريومي در آن بر قرار گرديدهاي  پمپماليمي با استفاده از 

كاهش حجم محلول غذايي با افزودن آب مقطر جبران  .گياهان در هر ظرف يك گياه نگه داشته شدو بقيه حذف گرديدند
تيمار آزمايش نيتروژن در مرحله  .بود% 70ساعت تاريكي رطوبت حدود  8ساعت روشنايي و16شرايط محيطي شامل  .گرديد

 آماري تجزيهسپس  .شدندشت تيمارها برداس از كاربرد پهفته  3گياهان  .دو برگي در محيط غذايي ذكر شده اعمال گرديد

    .شد انجامواريانس  تجزيه شامل

  
  مقايسه ميزان وزن خشك گياه در سطوح مختلف نيتروژن - 1شكل 

  
  



   نتايج و بحث
پژوهشگران بيان مي دارند كه گياهان . ارتفاع بوته گوجه فرنگي ، با افزايش مصرف نيتروژن به طور معني داري افزايش يافت

مي دهند، كه به طور عمده براي به دست آوردن نور خورشيد به  ارتفاع نشاندر هنگام بروز رقابت، افزايش معني داري در 
گوجه فرنگي به شدت كاهش  عملكرد كيلوگرم در هكتار 100بر اين اساس با افزايش نيتروژن كمتر از  .ع مي پيونددوقو

  .وديافت، كه با افزايش عملكرد ماده خشك عروسك يشت يرده نيز همراه ب
 100بيشترين عملكرد گوجه فرنگي در تيمار  ملكرد گوجه فرنگي در تيمار عدم مصرف نيتروژن ودر مجموع، كمترين ع

رده به ترتيب در تيمارهاي پين و كمترين ماده خشك عروسك يشت بيشترن همچني. كيلوگرم نيتروژن در هكتار به دست آمد 
ر نشان داد كه ارتباطي منطقي ميان سطوح نيتروژن نتايج آزمايش حاض. مدوگرم نيتروژن در هكتار، به دست آكيل 0 و 50و100

دليل افزايش توان رقابتي  به طوري كه در سطوح باالي نيتروژن به. رده وجود داردپشت پدر رقابت گوجه فرنگي و عروسك 
رده، براي حفظ عملكردهاي باالي گوجه فرنگي نياز به علف كش بيشتري براي كنترل اين علف هرز مهم پشت پعروسك 

ي به افزايش رده در هنگام رقابت با گوجه فرنگپشت پنتايج نشان داد كه واكنش عروسك . زارع گوجه فرنگي مي باشدم
رده به نيتروژن مي باشد، اين در حالي پشت پن امر ناشي از نياز باالي عروسك اي. تر از گوجه فرنگي بودنيتروژن، بسيار باال

پايين تري به دست مي آيد كه براي رشد كافي عروسك يشت يرده  ير نيتروژناست كه عملكرد بهينه گوجه فرنگي در مقاد
  .ناكافي است

  
 كلي  نتيجه گيري

با افزايش مصرف نيتروژن ازسطح بهينه، رشد رويشي گوجه فرنگي افزايش مي يابد و در نتيجه افزايش رقابت هاي نامناسب 
در حالي كه مقادير باالتر از حد بهينه براي گوجه فرنگي مي  .درون بوته اي اجزاي عملكرد گوجه فرنگي ،كاهش مي يابند

تواند براي رشد عروسك يشت يرده، سطوح بهينه اي باشند كه منجر به ا فزايش رشد و توان رقابتي عروسك يشت يرده 
 .مشاهده گرديد گرددكه در اين آزمايش به روشني

رقابتي عروسك يشت يرده، براي حفظ عملكردهاي باالي گوجه  به طوري كه در سطوح باالي نيتروژن به دليل افزايش توان
  .فرنگي نياز به علف كش بيشتري براي كنترل اين علف هرز مهم مزارع گوجه فرنگي مي باشد
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Abstract  
The applications of nitrogen may have different effects on the outcome of weed-crop 
competition. A split-plot experiment in CRD with 4 replications was used under hydroponics 
conditions to compare the effects of different nitrogen levels on the growth and physiology of 
tomato (Lycopersicon esculentum Mill) and ground cherry (Physalis alkekengi L.). The main 
plot was the plant type: 1- tomato cv. Exir Flat 2- ground cherry and the sub-plots were the 
nitrogen levels: N0=0, N1=50, N2=100kgha-1. Pre-germinated seeds of the plants were 
transferred to 750 ml aerated jars filled with full strength Hoagland solution. Nitrogen was 
added to the jars one week later. The results showed that all growth parameters of plants 
(crop and weed) were increased with increasing the nitrogen levels. However, the weed 
(ground cherry) was more responsive to the nitrogen in all cases i.e. its growth parameters 
were increased significantly, compared to those of tomato. The chlorophyl contents of the 
leaves of ground cherry were significantly more than that of tomato.   

 
Keywords: competition, nitrogen, tomato, physalis   

  


