
 75-57، ص 0011 بهار و تابستان اول،، شماره سومجلد  تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک/

فرنگی رشد و عملکرد گوجه بر بیوزین متری کشعلف و زیستی برهمکنش کود اثر

(Lycopersicon esculentum Mill.و کلونیزاسیون باکتری )ها 

، 4قوژدی قربانی حسن، 1اصغری حمیدرضا، 1 پورقلی منوچهر ،3صفرپور مهرداد ،2دهسرخی نصیری عباس ،*1مکاریان حسن

 5مقدم میرزایی حسین

 ، شاهرود، ایرانشاهرود صنعتی دانشگاه کشاورزی، دانشکده نباتات، اصلاح و زراعت گروه -1
 ، زابل، ایرانزابل دانشگاه کشاورزی، دانشکده زراعت، گروه اگرواکولوژی، یدکتر دانشجوی -2
 ، شاهرود، ایرانشاهرود صنعتی دانشگاه ،کشاورزی دانشکده ،اگرواکولوژی ارشد کارشناسی آموخته دانش -3
 ، گناباد، ایرانگناباد عالی آموزش مجتمع -4
 ، شاهرود، ایرانشاهرود صنعتی دانشگاه کشاورزی، دانشکده بیوسیستم مکانیک گروه -5

  makarian@yahoo.comH.: مسئول مکاتبه *

              DOI: 10.22034/CSRAR.2021.265743.1078    22/11/1311: تاریخ پذیرش                          14/11/1311تاریخ دریافت: 

 چکیده

 Lycopersiconفرنگی )گوجه عملکرد و رشد بر بیوزینکش متریعلف با همراه زیستی کودهای کاربردتأثیر  بررسی منظوربه

esculentum Mill.) دانشکده تحقیقاتی در مزرعه تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایشی هرز، هایعلف حضور در 

های تلقیح نشاء با هر یک از باکتری هرز، علف وجین و عدم وجین: شامل تیمارها. شاهرود انجام شد صنعتی دانشگاه کشاورزی

Pseudomonas fluorescens و Azotobacter crococum، نوع از گرم 0055و  0555، 055بیوزین در سه دز متری کشکاربرد علف 

رد ـه کاربـان داد کـنتایج نش .دـبودن A. crococumو  P. fluorescensهای ریـا باکتـرکیب بـزا و در تـورت مجـصهکتار به در تجاری

A. crococum  و P. fluorescens در درصد 36/05 و 98/05 میزانبه ترتیببه هاباکتری جمعیت افزایش سبب کشهمراه با دز کم علف 

تنهایی و یا در ترکیب با کودهای زیستی سبب کاهش گرم در هکتار( به 0055کش )گردید. دز بالای علف دارای علف هرز شاهد با قایسهم

در  P. fluorescens و A. crococum فرنگی گردید. نتایج نشان داد که کاربردها و رشد و عملکرد گوجهدار کلونیزاسیون باکتریمعنی

 .گردید هرز علف بدون شاهد با مقایسه در رسیده تعداد میوه درصدی 9/54 و 4/53 افزایش ترتیب سببکش بهعلفترکیب با دز کم 

تواند ضمن بهبود رشد و عملکرد بیوزین میکش متریبراساس نتایج آزمایش، کاربرد کودهای زیستی همراه با دزهای پایین علف

کش و اثرات همی در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف علفهای هرز، گام مفرنگی و کنترل مطلوب علفگوجه

 محیطی آن باشد. سوء زیست

 ازتوباکتر، رقابت، سودوموناس، مدیریت تلفیقی کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

بعد از  (.Lycopersicon esculentum Mill) گوجه فرنگی

 مهم محصول ( دومین.Solanum tuberosum Lسیب زمینی )

در  (.Flores et al., 2010شود )می محسوب در جهان باغبانی

 محصول این تولید و میزان زیرکشت مساحت اخیر سال 05

 Sheikhalipourدرصد افزایش یافته است ) 45و  50ترتیب به

2019 et al., .)و 0خـانواده بادنجانیان از گیـاهی گوجه فرنگی 

 هافنولپلـی و سـیدانی، لیکـوپناکآنتی ترکیبات از مهمی منبع

به شدت در ابتدای  گوجه فرنگی(. Lai et al., 2007باشد )می

                                                           
1. Solanaceae 

گیرد و های هرز قرار میثیر رقابت با علففصل رشد تحت تأ

ثیر به سزایی بر عملکرد و اجزای تواند تأهمین آسیب اولیه می

(. Zangoee Nejad, 2013عملکرد گوجه فرنگی داشته باشد )

 بـا نور و فضا غذایی، مواد آب، کسب برای هرز هایعلف

 میـزان محصول کـاهش باعـث و نمـوده رقابـت فرنگـیگوجه

 در تحقیق انجام شده طبق طوریکهشوند. بهمی فرنگیگوجه

 حضـور در عملکرد محصول افت میزان امریکا، کالیفرنیای ایالت

 درصد برآورد شده است 9-50سـوروف، بین  هـرزعلـف

(Norris et al., 2001 .) 
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 که باشدمی انتخابی و سیستمیک کشیعلف بیوزینمتری

 زیادی شمار کنترل برای رویشیپیش یا و کاشتپیش صورتهب

 سویا، مثل محصولاتی در برگپهن و برگهرز باریک هایعلف از

گیرد می قرار استفاده مورد نیشکر و فرنگیزمینی، گوجه سیب

(Tomlin, 2000.) با کشیعلف عنوان به کشعلف این 

 در آن عمرنیمه و شودمی خاک شناخته در متوسط ماندگاری

روز گزارش شده است  055تا  65بین  ایمزرعه شرایط

(Maqueda et al., 2009.) این از استفاده گسترده علتهب 

 در آن زیاد نسبتاً ماندگاری و کشاورزی محصولات در کشعلف

 غیر هدف گیاهان به خسارت در بالایی نسبتاً پتانسیل از ،خاک

 (.Mehdizadeh et al., 2015) است برخوردار تناوب در موجود

عملکـرد  افـزایش جهـت شـیمیایی کودهای مصرف

زراعــی  متــداول عملیــات از کشــاورزی، محصــولات

طــی  آن منفــی نتــایج از یکــی کــه شــودمــی محســوب

 ویژهمحیطـی، بهزیسـت هـایآلـودگی بحـران ر،اخیـ هایسال

 ایزنجیره صورتبـه کـه اسـت بـوده آب و خـاک منابع آلودگی

 را بشری جامعه و سلامت یافتـه راه هـاانسـان غـذایی منـابع به

 هایتلاش چالش، این رفع منظوربـه. اسـت داده قرار تهدید مورد

 بهبـود بـرای مناسب ایراهکاره هـدف یافتن بـا ایگسـترده

 از هـاآلاینـده حـذف و کشـاورزی و محصولات خـاک کیفیـت

 ایـــن کـــاهش. اســـت گرفتـــه خـاک، صـــورت

 عملکــرد افــزایش بــا همــراه محیطــیمخـــاطرات زیســت

اسـت  زراعـی نوین هایروش از استفاده نیازمند گیاهــان زراعی،

(Armak et al., 2018.) ارزیـابی جامعــه هـا،روش ایـن جمله از 

 ریزجانــداران خـــاکزی شناســایی و خــاک فعــال و زنــده

 بـــه عنـــوان کودهـای آنهـــا از اســـتفاده و ســـودمند

 مفید ریـز موجودات حـاوی زیسـتی کودهـای. اسـت زیسـتی

 یا هایستو اکتینوم هـاقـارچ هـا،بـاکتری قبیل از خاکزی

 در کلونی تشکیل با باشند کهمی آنها از حاصل هایمتابولیت

 باعث ریشه، اطراف در ناحیه یـا و گیـاه داخلـی هایبخش

 (.Zhang et al., 2013شـوند )میزبـان مـی گیـاه رشـد تحریـک

 جنس هایگیاه، باکتری رشد محرک هایباکتری بین در

Pseudomonas و Azotobacter در آنها توزیع گسترده یلدلبه 

 تولید و گیاهان از ریزوسفر بسیاری کردن کلونیزه توانایی خاک،

برخوردارند  ایویژه از اهمیت هامتابولیت از متنوعی طیف

(Saharan and Nehra, 2011 .)جنس هایباکتری Azotobacter 

 تثبیت بر علاوه که هستند گیاه رشد محرک هایباکتری ترینمهم از

 هایهورمون ملاحظه قابل مقادیر تولید با نیتروژن یزیست

 سیتوکینین، و جیبرلین اکسین، انواع ویژهبه رشد، کنندهتحریک

 دهندمی قرار ثیرتأ تحت را زراعی گیاهان عملکرد و نمو و رشد

(Zahir et al., 2004.) هـای بـاکتریPseudomonas نیز با 

 آلـی ترکیبـات از فـسفر دنشـ آزاد سبب فسفاتاز، هایآنزیم تولید

 مواد تولید در همچنین هاباکتری این. شوندخـاک می در فـسفردار

 اکسین، جیبرلیک مثل رشد هایهورمون جمله از دیگر بیولوژیک

 Rasouliدارنـد ) نقـش خـاک در هاویتامین همچنین و اسید

Sadaghiani et al., 2006.) 

 هـایپالاینـده به عنـوان Pseudomonas هایباکتری

 جمله از شیمیایی هایآلاینده که قـادر هستند زیـستی،

تـرین مهـم از. کننـد تجزیـه زیـست محـیط در را هاکشآفت

          ،P. putida، P. fluorescens به توانمی آن، هایگونه

P. aeruginosa کرد اشاره (Shahgholi et al., 2014.)  نتایج

 بر تاثیرگذاری ضمن آلی کودهای ربردپژوهشی نشان داد کا

 افزایش در مهمی نقش خاک میکروبی هایفعالیت و جمعیت

 Mehdizadeh et) دارد خاک در بیوزین متری کشعلف تجزیه

al., 2015 .)آلی کودهای که داد نیز نشان دیگریپژوهش  نتایج 

 بر داریمعنی طورهب بیوزین، متری کشحضـور علف در زیستی و

 Makarian and) دندار ثیر مثبتتـأ وجـه فرنگـیگ رشـد

Shahgholi, 2015.) هـای اظهار داشتند بـاکتری محققان

Pseudomonas تجزیــه در را مهمــی نقــش تواننــدمــی 

 از که قادرند هاباکتری این. کنند ایفا در محیط زیست آتــرازین

 ایـن و ننـدک اسـتفاده غذایی منبع عنوان آتـرازین به کـشعلف

 را آن سمیت یا و کنند حذف محـیط زیست از را کـشعلـف

  .(Rezaee et al., 2011) دهند کاهش

 و بهینه رشد سایر گیاهان، مانند نیز گوجه فرنگی در

-تغذیه شرایط تأثیر تحت و کیفی کمی نظر از مطلوب عملکرد

 م،پتاسی نظیر گیاه نیاز مورد غذایی تأمین عناصر .دارد قرار ای

بهبود  باعث مجموع در مصرفکم عناصر و فسفر، نیتروژن

شد  خواهد محصول این کیفیت افزایش و عملکرد

(Sheikhalipour et al., 2019 .) اهمیت بنابراین با توجه به

ها و نیز کشتولید محصولات سالم از طریق کاهش مصرف علف

در بهبود رشد گیاهان زراعی و  نقش ریزموجودات خاکزی

این پژوهش با هدف ، های هرزیش قابلیت رقابت آنها با علفافزا
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های محرک کودهای زیستی متشکل از باکتریثیر بررسی تأ

 همراه با کاربرد( A. crococumو  P. fluorescensرشد گیاه )

مورفولوژیکی و های ویژگیکش متری بیوزین، بر علف

 .شد های هرز انجامو جمعیت علفعملکردی گیاه گوجه فرنگی 

 

 هامواد و روش

 کشاورزی دانشکده تحقیقاتی مزرعه در آزمایشاین 

. آمد در اجرا به بسطام شهر در واقع شاهرود صنعتی دانشگاه

 و دقیقه 58 و درجه 63 جغرافیایی عرض در بسطام شهر

 متر 0633 ارتفاع و شمالی طول دقیقه 00 جغرافیایی طول

 بین سالانه ندگیبار میانگین .است شده واقع دریا سطح از

 پاییز فصل در عمدتاٌ هابارندگی و بوده مترمیلی 035-005

 ایستگاه در شده ثبت اطلاعات اساس بر. دهدمی رخ بهار و

 4/04 منطقه این در دما سالانه میانگین شاهرود، هواشناسی

 و فیزیکی خصوصیات .است شده گزارش گرادسانتی درجه

 شده هـارائ 0 دولـج در ل آزمایش،ـاک محـخ اییـشیمی

 .است

 

 
 محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک  -0جدول 

Table 1- Physical and chemical characteristics of soil of experimental location 

 بافت
Texture 

 رس
Clay 

(%) 

 لای
Slit  

(%) 

 شن
Sand 
(%) 

 پتاسیم قابل

 دسترس
Available K  

(mg.kg-1) 

 فسفر قابل

 دسترس
Available P  

(mg.kg-1) 

یکربن آل  
O.C 

(%) 

 نیتروژن

 کل
T.N  

(%) 

 اسیدیته
pH 

هدایت 

 الکتریکی
EC  

(dS.m-1) 
Loam 

sand 
32 27 41 115 9.2 0.47 0.05 8.4 1.46 

 

 تکرار سه در تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در آزمایش

 بررسی ردمو تیمارهای. بود تیمار 06شامل  تکرار هر. شد اجرا

 تمام فصل علف وجین: T2 هرز، علف عدم وجین: T1شامل: 

 .A تلقیح نشاء با :P. fluorescens، T4با  تلقیح نشاء: T3 هرز،

crococum، T5 :نوع از گرم 055)بیوزین متری کشکاربرد علف 

 0555)بیوزین متری کشکاربرد علف: T6 ،(هکتار در تجاری

بیوزین متری کشکاربرد علف: T7 ،(هکتار در تجاری نوع از گرم

کش کاربرد علف: T8 ،(هکتار در تجاری نوع از گرم 0055)

تلقیح نشاء با ( + هکتار در تجاری نوع از گرم 055)بیوزین متری

P. fluorescens، T9 :0555)بیوزین متری کشکاربرد علف 

 ،P. fluorescensتلقیح نشاء با ( + هکتار در تجاری نوع از گرم

T10 :در تجاری نوع از گرم0055)بیوزین متری کشکاربرد علف 

کش کاربرد علف: P. fluorescens T11تلقیح نشاء با ( + هکتار

تلقیح نشاء با ( + هکتار در تجاری نوع از گرم 055)بیوزین متری

A. crococum، T12 :گرم 0555)بیوزین متری کشکاربرد علف 

: A. crococum، T13نشاء با تلقیح ( + هکتار در تجاری نوع از

 در تجاری نوع از گرم 0055)بیوزین متری کشکاربرد علف

  .بودند A. crococumتلقیح نشاء با ( + هکتار

 ،و توصیه آزمایشگاه خاکشناسیآزمایش خاک نتایج براساس 

کیلوگرم در هکتار  005کیلوگرم در هکتار اوره،  055 مقدار

در در هکتار سولفات پتاسیم  کیلوگرم 055سوپرفسفات تریپل و 

ز شخم و تسطیح پس ابه خاک مزرعه اضافه گردید. زمان مناسب 

هایی به متر در کرتسانتی 50هایی به عرض مزرعه، جوی و پشته

متر ایجاد شد. در ادامه پس از تهیه و آغشته نمودن ریشه  6×0ابعاد 

ا انجام هها، کاشت گوجه فرنگی درکرتنهال گوجه فرنگی با باکتری

 ثرن با نام تجاری سنکور )ماده مؤبیوزیمتری کش. کاربرد علفشد

با د )پودر وتابل( درص 55متری بیوزین تجاری با درجه خلوص 

-amino-6-(1,1-dimethylethy1)-3-(methylthio)-4فرمول )

1,2,4-triazin-5(4H)-one))  پشتی ماتابی با استفاده از سمپاش

روز قبل از کاشت  03، جتبا نازل تیپلاس ساخت کشور اسپانیا 

در هکتار( در تیمارهای محلول سمی لیتر  605به مقدار لازم )

با خاک مخلوط شد. برای متری سانتی 00تا عمق مربوطه 

 صفرگیری از خاک در عمق ها، نمونهبررسی کلونیزاسیون باکتری

روز پس از کاشت توسط آگری به قطر  40متری سانتی 00تا 

نقطه از هر کرت انجام شد و پس از  پنجمتر در نتیسا پنج

 دوها را از الک ا، آنهاختلاط و هوا خشک کردن نمونه

متری عبور داده سپس تا مرحله کشت باکتری در دمای میلی

 درجه سلسیوس نگهداری شدند.  -55

 ششتا  چهار( در مرحله PS)رقم  تلقیح نشاءهای گوجه فرنگی

های مختلف ، با استفاده از مایه تلقیح گونهوطبرگی، در تیمارهای مرب
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های زیستی زنجان صورت باکتری تهیه شده از شرکت فرآورده

 03خرداد ماه،  50پذیرفت. کاشت نشاء همزمان با آبیاری در تاریخ 

بیوزین در صبح زود انجام شد. در کش متریروز بعد از اعمال علف

روز یکبار( و  هفت )هر طی فصل رشد عملیات داشت شامل آبیاری

بررسی  برای .گرفتهای هرز در تیمارهای وجین صورت وجین علف

 (0CFU) غذایی هایمحیط در کشت روش از هاباکتری جمعیت

 استفاده مورد کشت محیط. (Aleem et al., 2003) شد استفاده

 در هاباکتری کشت دستورالعمل اساس بر که آگار بود نوترینت

 05ش طبق این رو. گردید استریل و شده تهیه آگار کشت محیط

 ترقیق هایسری از استفاده با و انتخاب نمونه از خاک گرم

 روی هاباکتری کشت و شد تهیه خاک محلول از متفاوتی هایغلظت

(. Toyota and Kuninaga, 2006گردید ) انجام استریل محیط

 واحدهای ساعت یکبار، تعداد 05 هر ساعت، 49 مدتبه سپس

منظور در انتهای دوره رشد بهکلنی شمارش شد.  دهندهلتشکی

مورد نظر در هر کرت، نیم متر از ابتدا و  هایویژگی گیریاندازه

انتهای هر ردیف همراه با دو ردیف کناری به عنوان حاشیه در نظر 

طور تصادفی بوته به چهارگرفته شد. سپس از دو ردیف وسط 

قال داده شد. در آزمایشگاه انتخاب گردید و به آزمایشگاه انت

اع ، ارتفو ساقه برگشامل وزن خشک  مورفولوژیکی گیاههای ویژگی

کردی گوجه فرنگی عملهای ویژگی ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی و

های رسیده و نارس های رسیده و نارس و وزن میوهشامل تعداد میوه

ی فصل رشد های هرز نیز در طبرداری از علفگیری شد. نمونهاندازه

بار  سهمتر در هر کرت )سانتی 05× 65به کمک کوادراتی به ابعاد 

عنوان هو میانگین آن ب طور تصادفی( انجام گرفتدر هر کرت به

با ها آنالیز داده .نمونه معرف هر کرت مورد استفاده قرار گرفت

آزمون ها با مقایسه میانگینو  MSTAT-Cافزار استفاده از نرم

LSD محاسبه ضرایب . شددرصد انجام  پنجاحتمال  در سطح

 انجام گردید. SPSSافزار همبستگی صفات نیز با استفاده از نرم

 

 نتایج و بحث

 هاجمعیت باکتری

 سطح در مختلف تیمارهای ،واریانس تجزیه نتایج اساس بر

داشت  هاباکتری کلنی تعداد بر داریمعنی ثیرتأ درصد یک

 میانگین بر ثیرتأ بیشترین مختلف، یتیمارها بین در. (5)جدول 

                                                           
1. Colony forming unit 

 و A. crococum ارـــتیم هـب وطـربـم اــهریـباکت یتـجمع

P. fluorescens باکتریتیمار  وجین، شاهد تیمارهای با که بود 

(A. crococum و P. fluorescens + ) کشعلفکاربرد 

 ریــاکتـب نـهمچنی و رمـــگ 055 دارـوزین به مقـبیریـمت

(A. crococum و P. fluorescens + ) کشعلفکاربرد 

 قرار آماری گروه یک در گرم 0555 بیوزین به مقدارمتری

کـاربرد ورمی که  گزارش شده استها، مطابق این یافته. داشتند

بر را  ثیرتأ بیشترین P. fluorescens همراه به کمپوست

 ارتیم مربـوط به اثر کمترین کهداشت درحالی هاجمعیت باکتری

 (.Makarian and Shahgholi, 2015) بود شاهد

بیوزین به کش متریعلف ترکیبی، کاربرد تیمارهای بین در

کش کاربرد علف و P. fluorescens+  گرم 055 مقدار

 سبب ترتیببه A. crococum+  گرم 055 بیوزین به مقدارمتری

 مقایسه در هاباکتری جمعیت میانگین درصدی 55 و 40 افزایش

+  رمــگ 0055 دارــن به مقــبیوزیریــکش متکاربرد علف اب

P. fluorescens بیوزین به مقدارکش متریکاربرد علف و 

 که است ذکر قابل. گردیدند A. crococum+  گرم 0055

 055دارــه مقــبیوزین بریــکش متفــرد علــاربـک تیمارهای

 وزین به مقداربیکش متریکاربرد علف و A. crococum+ رم ـگ

 و 98/05 افزایش ترتیب سبببه P. fluorescens+ گرم  055

 با شاهد با مقایسه در هاباکتری جمعیت میانگین درصدی 36/05

(. این نتایج نشان 6گردید )جدول ( وجین بدون) هرز علف

کش به تنهایی و بدون باکتری دهد در تیمارهایی که علفمی

تیمارهایی که دز بالای  استفاده شده است و همچنین در

گرم( همراه با باکتری بکار رفته است،  0055کش )علف

رسد در نظر میها حداقل مقدار بود. بهکلونیزاسیون باکتری

کش، سمیت ایجاد شده در خاک شرایط را دزهای بالای علف

ها سخت کرده است و یا ممکن است باعث برای فعالیت باکتری

 های مفید درخاک شده باشد. منابودی این میکروارگانیس

 منظور بررسی اثراتدر همین راستا، در پژوهشی که به

محققین اظهار  شد، انجام خاک میکروبی هایویژگی بر کشعلف

 طـوربـه نیتـروژن کننـده تثبیـت هایباکتری تعداد که داشتند

پاشی کاهش یافتند روز پس از سم 04الی  5ای قابـل ملاحظه

(Milosevic and Govedarica, 2002 .) اظهار داشتند محققان

 جمعیـت از زمان، مرورکـش بهعلف مصرف از پس که

 در کشعلف کنندگانتجزیـه از ایگونـه عنـوان بـه هـابـاکتری
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 شرایط کهتـا زمانی کاهشـی رونـد ایـن و شودمی کاسته خاک

 ,.Huang et al) دارد ادامه نشود، مهیا کشعلف تجزیه برای

 055نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد دزهای کم ) .(2001

گرم( همراه با باکتری سبب  0555) کشگرم( و متوسط علف

ها در خاک گردید. گزارش شده است که افزایش جمعیت باکتری

ها در دزهای پایین های خاک و از جمله باکتریمیکروارگانیسم

ها را کشتوانند علفنند میککش که اجازه فعالیت پیدا میعلف

تجزیه نموده و حتی از عناصر غذایی موجود در آن نیز استفاده 

(. به هرحال افزایش جمعیت Kargi and Eker, 2004نمایند )

ثیر تواند ناشی از عدم تأکش میها در کنار دز کم علفباکتری

ها باشد یا اینکه ناشی از کش بر فعالیت این میکروارگانیسمعلف

دلیل دسترسی به مواد غذایی بیشتر از عالیت بهتر باکتری بهف

 کش باشد.طریق تجزیه علف

 

 
 ثیر تیمارهای آزمایشها تحت تأنتایج تجزیه واریانس صفات رشدی گوجه فرنگی و کلونیزاسیون باکتری -2جدول 

Table 2- Results of analysis variance of growth traits of tomato and bacterial colonization as affected by experimental treatments 

 منبع تغییر
Source of variation 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean of squares 

 تعداد کلنی
Coloni number 

 ارتفاع بوته
Plant height 

 وزن خشک برگ
Dry weight of leaf 

 وزن خشک ساقه
Dry weight of stem 

 تکرار
Replication 

2 1.59 1.378 0.019 0.004 

 تیمار
Treatment 

12 76.75** 45.78** 0.044** 0.013** 

 خطا
Error 

24 6.93 5.64 7.39 6.42 

 ضریب تغییرات
C.V (%) 

- 7.64 7.51 8.4 2.3 

 باشد.داری میدرصد و عدم معنی 0داری در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه ns** و 
** and ns, are significant at p≤0.01 and non-significant, respectively. 

 

 بوته ارتفاع

 بین داد ( نشان5ها )جدول داده واریانس تجزیه نتایج

 سطح در داریمعنی بوته اختلاف ارتفاع نظر از مختلف تیمارهای

مشاهده  6 با توجه به جدولداشت.  وجود درصد احتمال یک

 .Aکاربرد ها مربوط به تأثیر بر ارتفاع بوته شود که بیشترینمی

crococum  +در  گرم 055بیوزین )متریکش کاربرد علف

کاربرد +  A. crococumکه البته با تیمارهای  ( بودهکتار

 P. fluorescens(، در هکتار گرم 0555) بیوزینمتری کشعلف

 .Pو  (در هکتار گرم 055) بیوزینمتری کشعلفکاربرد + 

fluorescens  + در  گرم 0555) بیوزینمتری کشعلفکاربرد

 داری بینآماری قرار داشتند و تفاوت معنی سطح( در یک هکتار

رد ـن کاربـداری بیتفاوت معنیهمچنین، آنها مشاهده نگردید. 

A. crococum  وP. fluorescens  به تنهایی در افزایش

ستفاده از این دو میانگین ارتفاع بوته مشاهده نگردید، هر چند ا

دار ارتفاع بوته نسبت به تیمار با نوع باکتری سبب افزایش معنی

 نیزمحققان  در همین راستا،علف هرز و بدون علف هرز گردید. 

 باکتری با آن بذرهای که را ذرت بوته ارتفاع درصدی 0/9 افزایش

A. crococum کردند گزارش بود، شده تلقیح (Zahir et al., 

 با بذر تلقیح که دادند نشان جه پژوهش دیگرینتی .(1998

 دلیل هاآن. شد ذرت بوته ارتفاع افزایش باعث بیولوژیک کودهای

 ساخت و فتوسنتز بهبود و غذایی عناصر جذب افزایش را امر این

 کردند عنوان برگ سطح افزایش اثر درکربوهیدراتی بیشتر  مواد

(Wu et al., 2005).  

بیوزین کش متریی، کاربرد علفدر بین تیمارهای ترکیب

درصدی  0/3سبب افزایش  P. fluorescensگرم +  055مقدار به

بیوزین کش متریمیانگین ارتفاع بوته در مقایسه با کاربرد علف

گردید. کاربرد ترکیبی  P. fluorescensگرم +  0055مقدار به

باعث  A. crococumگرم +  055میزان بیوزین بهکش متریعلف

کش درصدی ارتفاع بوته نسبت به تیمار کاربرد علف 5/0زایش اف

 گردید. A. crococumگرم +  0055میزان بیوزین بهمتری

 دو به کشعلف سمپاشی دفعات گزارش دادند بـا افزایش محققین

 جالیز، گل کنترل بر کشایـن علف مثبت تأثیر رغمعلی مرتبه،

 نیز و فرنگیگوجه یبوتـه بـر آن نـامطلوب اثـر دلیـل به

 کاهش آن و متعاقب زیسـتی کودهـای در موجـود هایباکتری
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 Shirdel et) داد نشان کاهش بوته رشد فسفر، و نیتروژن جذب

al., 2014). میزان افزایش با نتایج پژوهش دیگری نشان داد 

 کاهش داریمعنی طور به گندم بوته ارتفاع بوزینمتری کشعلف

 هکتار در گرم 655 و 555 ،055 سطوح یبرا کاهش این یافت،

 علت احتمالاً که باشدمی درصد 55 و 05 ،3 ترتیببه کشعلف

 دلیلبه غذایی عناصر جذب و فتوسنتز میزان در کاهش امر، این

 (.Keshavarz, 2018) باشد کشعلف میزان در افزایش

 
 ثیر تیمارهای آزمایشتأ ها تحتاکتریمقایسه میانگین صفات رشدی گوجه فرنگی و کلونیزاسیون ب -3جدول 

Table 3- Mean comparison for growth traits of tomato and bacterial colonization as affected by experimental treatments 

 تیمارها
Treatments 

 تعداد کلنی باکتری
Bacterial colonization 

(number/gram of soil) 

 ارتفاع بوته
Plant height (cm) 

 وزن خشک برگ
Dry weight of leaf 

(g/plant) 

 وزن خشک ساقه
Dry weight of stem 

(g/plant) 

T1 950000d 42.8d 0.47f 0.25h 

T2 1450000ab 50.4c 0.62e 0.34g 

T3 1700000a 53.6b 0.63de 0.37efg 

T4 1800000a 54.6b 0.66cd 0.39def 

T5 1200000c 54.9b 0.69bc 0.41bcde 

T6 980000d 55.2b 0.67bc 0.39def 

T7 850000e 52.3c 0.64de 0.38def 

T8 1450000ab 57.3a 0.71ab 0.44abc 

T9 1350000ab 56.4a 0.70ab 0.42bcd 

T10 1000000d 53.8b 0.68bc 0.39def 

T11 1500000ab 59.1a 0.73a 0.46a 

T12 1400000ab 58.4a 0.72a 0.42bcd 

T13 1250000c 55.7b 0.68bc 0.39def 

 باشند.داری نمیدر سطح پنج درصد دارای تفاوت معنی LSDهای دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزمون در هر ستون، میانگین
Means within each column followed by the same letter are not different at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 

 

کاربرد تیمارهای  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که

+  ارــدر هکت رمــگ 055 دارــمقوزین بهـبیریـمت شـکفـعل

A. crococum  055 بیوزین به مقدارمتری کشعلفکاربرد و 

د بدون در مقایسه با شاه P. fluorescens+  در هکتار گرم

افزایش ارتفاع  داری سببمعنی طوروجین و همچنین با وجین به

 055 بیوزین به مقدارمتری کشعلفکاربرد بوته گردیدند. تیمار 

درصدی  34/06سبب افزایش  A. crococum+ در هکتار  گرم

 055 مقداربیوزین بهمتری کشعلفکاربرد ارتفاع بوته و تیمار 

درصدی  0/05سبب افزایش  P. fluorescens+  در هکتار گرم

 توانمی با شاهد بدون علف هرز گردید. ارتفاع بوته در مقایسه

های کش در کنترل علفدر کنار ایفای نقش علف که کرد بیان

 افزایش سبب ریشه سیستم روی تأثیر با هاباکتری اینهرز، 

 طریق از همچنین شوند،می گیاه غذایی در مواد و آب جذب

 هاسلول طولی رشد روی که جیبرلین هایی مثلهورمون تولید

 تقسیم روی که سیتوکنین و اکسین و ساقه هایمیانگره ژهویبه

در  ارتفاع افزایش آن نتیجه که گذاشته، اثر دارند، سلولی نقش

محققان اظهار داشتند  (.Ehteshami et al., 2014a) است بوته

 را تولید و قابلیت بوته ارتفاع توانندمی رشد محرک هایباکتری

 یک در غذایی مواد یش فراهمیافزا ها،فیتوکروم سنتز طریق از

 از جلوگیری گیاهان، در سنگین سمیت فلزات کاهش محل،

عوامل بیماریزا  به سیستمیک مقاومت القای و عوامل بیماریزا

 نداظهار داشتمحققین . (Burdman, 1996) افزایش دهند

 بر بوزینمتری کشعلف منفی اثر از میکوریزا قارچ از استفاده

 مواد تأمین تواندمی آن دلیل احتمالاً که هدکامی بوته ارتفاع

 باشد میکوریزا قارچ توسط فسفر بخصوص بیشتر غذایی

(Keshavarz, 2018) . 

کمترین میانگین ارتفاع بوته نتایج پژوهش حاضر نشان داد 

در  .(6)جدول  شاهد با علف هرز مشاهده گردید نیز در تیمار
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ین ارتفاع بوته لوبیا نشان داد کمترنتایج پژوهشی  همین راستا،

زیرا  ،چشم بلبلی در تیمار شاهد آلوده به علف هرز حاصل گردید

های هرز منابع مورد نیاز گیاه از جمله عناصر غذایی، آب و علف

 Nasiri) دهندنور را جذب کرده و آن را در تنگنا قرار می

Dehsorkhi, 2016).  ( 4)جدول  هاویژگینتایج همبستگی

دار ، بیشترین همبستگی مثبت و معنیع بوتهنشان داد ارتفا

پژوهشی که  در( را با وزن خشک برگ و ساقه داشت. 85/5**)

کلزا  بر هرز هایعلف کنترل و بوته تراکم اثر به منظور بررسی

 88) بالایی بسیار رابطه داشتند اظهار محققان انجام گردید،

. شد هدهمشا کلزا خشک علوفه عملکرد و بوته ارتفاع بین( درصد

 جانبی هایشاخه تولید امکان باشد بالاتر بوته ارتفاع چه هر زیرا

 اندام خشک وزن افزایش به منجر نهایت در که یافته افزایش

همچنین نتایج  (.Tavassoli et al., 2018) گرددمی هوایی

دار و بالایی با وزن میوه ینشان داد ارتفاع بوته همبستگی معن

(. در همین 4( داشت )جدول 80/5**س )( و نار99/5**رسیده )

 مثبت رابطه سبز زیره بوته ارتفاع داد نشان پژوهشی راستا، نتایج

 بالاترین طوریکه به داشت؛ دانه عملکرد با داریمعنی و

 بود دانه عملکرد و بوته ارتفاع به مربوط( درصد 95) همبستگی

(Nasiri Dehsorkhi et al., 2018.) در پژوهشی، مطالعه 

 رابطه بوته لوبیا قرمز ارتفاع داد نشانهای ویژگی مبستگیه

درصد( با عملکرد دانه داشت  98داری )معنی و مثبت

(Varnaseri Ghandali et al., 2020 ،در پژوهش دیگری .)

 در دانه عملکرد و برنج ارتفاع بین داریمعنی و مثبت همبستگی

 شد مشاهده هرز علف حضور عدم و حضور شرایط دو هر

(Rezvani et al., 2013.) 

 
 های هرزضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گوجه فرنگی و تراکم کل علف -0جدول 

Table 4- Correlation coefficients between investgated traits of tomato and total weed density 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

تعداد کلونی -0  
1- Coloni number 

1         

ارتفاع بوته -2  
2- Plant height 

0.39ns 1        

وزن خشک برگ -3  
3- Dry weight of leaf 

0.31ns 0.97** 1       

وزن خشک ساقه -0  
4- Dry weight of stem 

0.33ns 0.97** 0.97** 1      

تعداد میوه نارس -7  
5- Number of unripe fruit 

0.75** 0.83** 0.76** 0.79** 1     

وزن میوه نارس -0  
6- Weight of unripe fruit 

0.56* 0.91** 0.90** 0.91** 0.84** 1    

تعداد میوه رسیده -5  
7- Number of ripe fruit 

0.49ns 0.95** 0.95** 0.95** 0.85** 0.93** 1   

وزن میوه رسیده -5  
8- Weight of ripe fruit 

0.51ns 0.88** 0.86** 0.91** 0.84** 0.93** 0.93** 1  

های هرزتعداد کل علف -5  
9- Total weed density 

0.15ns -0.58* -0.7** -0.60* -0.15ns -0.47ns -0.57* -0.43ns 1 

nsدرصد 0و  0دار در سطح احتمال دار و معنی، * و **: به ترتیب غیرمعنی. 
ns,* and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.  

 

 وزن خشک برگ

(، وزن 5ها )جدول مطابق با نتایج تجزیه واریانس داده

ری در سطح احتمال یک درصد، داخشک برگ به طور معنی

جدول در  که مانطورثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. هتحت تأ

 بر ثیرتأ بیشترین مختلف، تیمارهای بین درشود مشاهده می 6

کاربرد +  A. crococum تیمار به مربوط برگ خشک وزن

 .A تیمارهای با البته که بود( گرم 055) بیوزینمتریکش علف

crococum  + (رمـگ 0555) نـبیوزیریـمت شـکعلفکاربرد، 
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P. fluorescens  + و  (گرم 055) بیوزینمتری کشعلفکاربرد

P. fluorescens  + گرم(  0555) ینبیوزمتری کشعلفکاربرد

 کشعلف ترکیبی کاربرد .داشتند قرار آماری سطح یک در

 افزایش باعثA. crococum +  گرم 055 میزانبهبیوزین متری

کش کاربرد علف تیمار به نسبت برگ خشک وزن درصدی 60/5

 از. گردید A. crococum+  گرم 0055میزان بیوزین بهمتری

 گرم 0555 میزان به یوزینبمتری کشعلف ترکیبی کاربرد طرفی

 +A. crococum برگ خشک وزن درصدی 99/0 افزایش باعث 

 گرم 0055 مقداربیوزین بهمتری کشعلفکاربرد  تیمار به نسبت

 +A. crococum محققی اظهار داشتدر همین راستا، . گردید 

 ماده وزن دارمعنی کاهش بوزین،متری کشعلف میزان افزایش با

 کشعلف سطوح تمام در شاهد به نسبت یهوای اندام خشک

 باعث بوزینمتری کشعلف اینکه به توجه با. گرددمی مشاهده

 به شودمی II فتوسیستم در الکترون انتقال یزنجیره در اختلال

 هوایی اندام خشک وزن میزان در کاهش این علت رسدمی نظر

نتایج  (.Keshavarz, 2018) باشد فتوسنتز در کاهش علت به

 کدوی هوایی اندام خشک وزن تحقیقی حاکی از آن است که

 در ولی ،یابدمی کاهش بوزینمتری غلظت افزایش با خورشتی

 از کمتر کمی میکوریزی گیاهان در کاهش این کلی حالت

 Esmailnejad Khiavi and) بود غیرمیکوریزی گیاهان

Khara, 2014.) 

بیوزین تریم کشعلفکاربرد  تیمارهای که داد نشان نتایج

 کشعلفکاربرد  و A. crococum+  گرم 055 به مقدار

 با مقایسه در P. fluorescens+  گرم 055 بیوزین به مقدارمتری

 سبب داریمعنی طوربه وجین با همچنین و وجین بدون شاهد

بیوزین به متری کشعلف تیمار. یدگرد برگ خشک وزن افزایش

 درصدی 54/05 افزایش سبب A. crococum+  گرم 055 مقدار

 055 بیوزین به مقدارمتری کشعلف تیمار و برگ خشک وزن

 وزن درصدی 00/04 افزایش سبب P. fluorescens+  گرم

در همین  .گردید هرز علف بدون شاهد با مقایسه در برگ خشک

 زیستی کودهای کاربرد سایر محققین گزارش نمودند کهراستا، 

داری معنـی طـوربـه نگی راگوجه فر بخـش هـوایی خـشک وزن

افزایش  محققان، (.Nemati and Golchin, 2014) افزایش داد

-فرنگی را در گیاهچهم هوایی گوجهدرصدی وزن خشک اندا 90

گزارش  Pseudomonasو  Azotobacterهای تلقیح شده با 

برابـر  پنجدر پژوهش دیگری،  .(Carletti et al., 1994) کردند

 .A باکتری بـا کاربرد ذرت هوایی بخش خشک وزن شدن

crococum گردید ) گـزارشNieto and Frankenberger, 

 سبب ،Pseudomonas باکتری با سویا بذر تلقیح. (1991

 به نسبت غذایی عناصر جذب و هوایی اندام وزن خشک افزایش

 نقش به توجه با (.Zaidi, 2003تلقیح گردید ) بدون شرایط

 با همراه غذایی، عناصر و آب جذب رب محرک رشد هایباکتری

 واسطهبه گیاه در برگ خشک وزن افزایش سطح برگ، تولید

 بینیشپی فتوسنتز قابل نتیجه در بیشتر خشک یماده تجمع

 (.Ehteshami and Rabiei, 2014) است

 در نیز برگ خشک وزن میانگین در پژوهش حاضر، کمترین

در همین  .(6جدول ) گردید مشاهده هرز علف با شاهد تیمار

کمترین وزن خشک برگ لوبیا  گزارش شده است کهراستا، 

 گردید مشاهده هرز علف به آلوده شاهد تیمار چشم بلبلی در

(Nasiri Dehsorkhi, 2016 .) همچنین گزارش شده است که

سطح برگ، وزن خشک ساقه و برگ و همچنین وزن خشک کل 

 رز کاهش پیدا کردهای هذرت با افزایش مدت زمان تداخل علف

(Saeidinezhad and Saffari, 2015.)  ،در پژوهش دیگری

 کاهش طریق از هرز هایعلف اظهار داشتند تداخلمحققان 

. شـودمـی سـورگوم تولیدی بیوماس باعـث کاهش بـرگ سـطح

 باعـث هرز هایعلف تداخل اثر در سورگوم سـطح برگ کـاهش

 و کند پیدا کاهش ولیدیت فتوسنتزی مواد کـه میزان شودمی

 و ساقه برگ، خشک وزن کاهش در توانمی را ایـن کاهش نمـود

 .(Arabi and Saffari, 2015) کـل دانست

 

  وزن خشک ساقه

 مختلف تیمارهای بین داد ها نشانداده واریانس تجزیه نتایج

 احتمال یک سطح در داریمعنی وزن خشک ساقه اختلاف نظر از

-(. بر اساس نتایج مقایسه میانگین5دول داشت )ج وجود درصد

 .A اییـتنهبه ردـکارب تیمارهای بین داریمعنی تفاوت، ها

crococum و P. fluorescens خشک وزن میانگین افزایش در 

 زایشـاف سبب A. crococum چند هر نگردید، مشاهده ساقه

 .P اـب مقایسه درساقه  خشک وزن( دـدرص 36/5) بیشتر

fluorescens،  نتایج  .(6)جدول  گردیدنسبت به شاهد وجین

-متری کشعلف کاربرد ترکیبی، تیمارهای بین در نشان داد

 کشعلفکاربرد و  P. fluorescens+  گرم 055 بیوزین به مقدار

 سبب P. fluorescens+  گرم 0555 بیوزین به مقدارمتری



 07 هاباکتری کلونیزاسیون فرنگی وگوجه عملکرد و رشد بر بیوزین متری کشعلف و زیستی کود برهمکنش اثر

 

 در ساقه خشک وزن میانگین درصدی 38/5و 95/05 افزایش

+  گرم 0055 بیوزین به مقدارمتری کشعلفکاربرد  با مقایسه

P. fluorescens ،کشعلفترکیبی  تیمارهای بین در گردید  +

A. crococum  بیوزین متری کشعلف ترکیبی کاربردنیز

 اـهمراه ب رمـگ 0555 زانـمیبه کشو علف رمـگ 055 میزانبه

A. crococum رصدید 3/5و  84/05 افزایش باعثترتیب هب 

+  رمـگ 0055 کشفـعل ارــتیم به نسبت هـساق کـخش وزن

A. crococum تیمار دو هر در داد نشانشی پژوه نتایج. گردید 

 متری کشعلف میزان افزایش با غیرمیکوریزایی و میکوریزایی

 یابدمی بیشتری کاهش هوایی اندام خشک ماده وزن بوزین،

(Keshavarz, 2018). یزنجیره در تلالاخ باعث بوزینمتری 

 عمل در اختلال و PSII هایپذیرنده بین الکترون انتقال

 در و کربنیک گاز جذب کاهش باعث رواین از شود،می روبیسکو

 گرددمی هوایی اندام ةزیست تود و فتوسنتز کاهش نهایت

(Nemat-Alla et al., 2008.) 

 کشنتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی دز پایین علف

 شاهد با مقایسه در با باکتریهمراه گرم(  055) بیوزینمتری

 افزایش سبب داریمعنی طوربه وجین با همچنین و وجین بدون

دلیل این افزایش در وزن خشک ساقه به. گردید ساقه خشک وزن

ها در باکتریمناسب های هرز و نیز فعالیت کنترل مطلوب علف

  باشد.کش میدزهای پایین علف

 .A کاربرد که اندگزارش کردهگران پژوهشستا، در همین را

crococum به گوجه فرنگی را ساقه ارتفاع و ساقه وزن خشک-

 داد افزایش به شاهد درصد نسبت 56/5و  04/65ترتیب 

(Makarian and Shahgholi, 2015.) ،و بوته ارتفاع عملکرد 

 با تلقیح اثر در گوجه فرنگی و ریشه هـوایی بخـش بیومـاس

 Nemati) یافت افـزایش داریمعنـی طـورزیستی بـه هایکود

and Golchin, 2015 .) 

 Azotobacter تلقیحی ماده کاربرد، در پژوهش دیگری

 شد شاهد به ذرت نسبت خـشک ساقه وزن افزایش موجب

(Biari et al., 2011 .)هایباکتری Pseudomonas و 

Azotobacter تولید وژن،تثبیت نیتر فسفر، حلالیت واسطهبه 

 بهبود ای، موجبریشه سیستم توسعه طریق از سیدروفور

 هایلظت رنگدانهغ افزایش غذایی، عناصر و آب جذب

 بالا و نور نتیجه جذب در و برگ سطح افزایش فتوسنتزی،

 یدوره طی در ی خشکماده تولید و فتوسنتزی کارایی بردن

 علوفه ردعملک افزایش در نهایت و ایعلوفه شلغم گیاه رویش

 ,Ehteshami and Rabiei) بالا شدند کیفیتی با خشک و تر

2014.) 

 تیمار در ساقه خشک وزن میانگین کمتریندر این پژوهش، 

 هرز هایعلف حضور .(6)جدول  شد مشاهده هرز علف با شاهد

 همچنین و اصلی غذایی مواد به گیاه دسترسی کاهش به منجر

 مورفولوژیک هایویژگی کاهش باعث که گرددمی نیاز مورد املاح

در همین راستا، نتایج  .گرددمی آن خشک ماده جمله از گیاه

پژوهشی نشان داد کمترین وزن خشک ساقه لوبیا چشم بلبلی 

 Nasiri) دست آمدبه هرز علف به آلوده شاهد تیمار در

Dehsorkhi, 2016.)  

 دستی اظهار داشتند وجین در پژوهش دیگری، محققان

 وزن افزایش سبب ایقابل ملاحظه طورهب هرز هایعلف

 عملکرد بر مستقیمی ثیرتأ و توانست شد فلفلی نعناع خشک

 کنترل این محققین اظهار داشتند با .باشد داشته آن خشک

 نعناع دارویی گیاه موفقیت برای هرز، فضا هایعلف دستی

 و منابع از توانست تریمطلوب طورهزیرا ب شد، فراهم فلفلی

 برتری هرز هایعلف بر و گرفته خود بهره نفع به ایطشر

 نتایج همبستگی .( Gity and Raoofy, 2017) یابد

حاکی از آن بود که وزن خشک ساقه، همبستگی های ویژگی

( و تعداد 58/5**داری با تعداد میوه نارس )مثبت و معنی

(. در 4داشت )جدول  گوجه فرنگی (80/5**میوه رسیده )

 تعداد از گیاه چه اظهار داشتند هرمحققین ، همین راستا

 فرآیند متعاقباً برخوردار باشد، بالاتری ساقه وزن و برگ

 خواهد صورت گیاه بهتر در پرورده مواد الـانتق و زـفتوسنت

 را رـبیشت ایـهتولید میوه ایتـنه در رـام این که رفتـگ

 ,.Nasiri Dehsorkhi et alداشت ) خواهد همراه هـب

2020.) 

 

 فرنگیعملکرد گوجه

مرتبط با های ویژگی ها نشان دادنتایج تجزیه واریانس داده

-عملکرد )تعداد و وزن میوه نارس، تعداد و وزن میوه رسیده( به

ثیر تیمارها درصد تحت تأیک دار و در سطح احتمال طور معنی

 (.0 جدولقرار گرفت )
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 ثیر تیمارهای اعمال شدههای هرز تحت تأجه فرنگی و جمعیت علفنتایج تجزیه واریانس صفات عملکردی گو -7جدول 

Table 5- Results of analysis variance of yield traits of tomato and weeds population as affected by experimental treatments 

 منبع تغییر
Source of 

variation 

 درجه آزادی
df 

  

 میانگین مربعات
Mean of 

squares 

  

 تعداد میوه نارس
Number of 

unripe fruit 

 وزن میوه نارس
Weight of 

unripe fruit 

 تعداد میوه رسیده
Number of ripe 

fruit 

 وزن میوه رسیده
Weight of ripe 

fruit 

های تعداد کل علف

 هرز
Total weed 

density 

 تکرار
Replication 

2 11.42 0.68 62.71 0.004 0.36 

 تیمار
Treatment 

12 21.58** 1.67** 6.86** 0.09** 0.38** 

 خطا
Error 

24 6.87 7.37 3.45 5.45 0.098 

تضریب تغییرا  
C.V (%) 

- 12.93 37.82 14.46 16.32 13.94 

 .داریدرصد و عدم معنی 0داری در سطح احتمال دهنده معنیترتیب نشانبه ns** و 
** and ns, are significant at p≤0.01 and non-significant, respectively.  

  

 تعداد میوه نارس

ثیر تیمارهای ان داد که تعداد میوه نارس تحت تأنتایح نش

 با (.0دار شد )جدول آزمایشی در سطح احتمال یک درصد معنی

 تیمارهای بین در ،(3به نتایج مقایسه میانگین )جدول  توجه

 ارـتیم به وطـمرب رساـن میوه تعداد بر ثیرتأ بیشترین مختلف،

A. crococum  +055 به میزان بیوزینمتریکش کاربرد علف 

کش علف+  A. crococum تیمارهای آن از بعد که بود گرم

کاربرد +  P. fluorescens گرم، 0555 به میزان بیوزینمتری

ای ـه با تیمارهـکه البت بود رمـگ 055 زانـبه می بیوزینریـمت

A. crococum ،P. fluorescens  وP. fluorescens  + کاربرد

در . در یک گروه آماری بودند گرم 0555 به میزان بیوزینمتری

نشان داد بیشترین تعداد میوه نارس  ، نتایج پژوهشیهمین راستا

 .P همراه به کمپوست ورمی تیمار به گوجه فرنگی مربوط

putida هایمیوه تعداد در درصدی 35 افزایش باعث که بود 

 ,Shahgholi) بود شاهد تیمار به مربوط اثر کمترین و شد رسنا

 تلقیح گزارش شد کهدر پژوهش دیگری، . همچنین (2012

-معنی بطور را فرنگیگوجه گیاه در میوه تعداد زیستی کودهای

 ,.Nemati et al) داد افزایش درصد یک احتمال سطح در داری

بر  رشد کمحر هایباکتری مثبت تأثیر به توجه با (.2015

 گیاه با ریشه، ارتباط ایجاد توانایی و ریشه طول و سیستم توسعه

 نتیجه در و دهدافزایش می خاک با را خود ریشه تماس سطح

 ، لذا با توجه بهکندمی جذب و بیشتر بهتر را غذایی عناصر و آب

 افزایش شده، تلقیح گیاه توسط عناصر غذایی جذب افزایش

 ,.Ehteshami et al) ظار نیستانت از دور چندان عملکرد

2014b .) 

 P. fluorescens+  گرم 055 مقداربه کشعلف کاربرد

 دادـتع انگینـمی درصدی 59/06 دارمعنی افزایش سبب

 دارـــمقبه کشفـعلرد ــــکارب با هـایســمق در نارس وهـمی

 ترکیبی کاربرد. گردید P. fluorescens+  رمـــگ 0055

 0555 زانـو می A. crococum+  گرم 055 میزانبه کشعلف

 دارمعنی افزایش باعثترتیب هنیز ب A. crococum + گرم

 تیمار به نسبت نارس میوه تعداد درصدی 55/04و  85/56

. گردید A. crococum+  گرم 0055 میزانبه کشعلفکاربرد 

+  گرم 055میزان کش بهکاربرد علف تیمارنتایج نشان داد که 

A. crococum و نارس میوه درصدی 00/58 افزایش سبب 

 P. fluorescens+  گرم 055 میزانبه کشعلفکاربرد  تیمار

 شاهد با مقایسه در نارس میوه درصدی 40/40 افزایش سبب

 داشتند اظهارمحققان  .(3)جدول  گردیدند هرز علف بدون

 اثرات کردن تعدیل طریق از رشد محرک هایباکتری با تلقیح

 رشد بهبود و اکسین هورمون تولید شوری، تنش زا ناشی

 و آب و غذایی عناصر جذب افزایش نتیجه در و گیاهی ریشه

 عملکرد و رشد افزایش باعث بیمارگر عوامل کنترل همچنین

 ,.Soltani Toolarood et al) شدند فرنگی گوجه گیاه

 تیمار در نیز نارس میوه تعداد میانگین کمترین .(2015

کش گرم علف 0055و تیمار کاربرد  هرز فعل با شاهد

 .(3)جدول  گردید مشاهدهبیوزین متری



 05 هاباکتری کلونیزاسیون فرنگی وگوجه عملکرد و رشد بر بیوزین متری کشعلف و زیستی کود برهمکنش اثر

 
 ثیر تیمارهای آزمایشهای هرز تحت تأو جمعیت علف گوجه فرنگی مقایسه میانگین صفات عملکردی -0جدول 

Table 6- Mean comparison for yield of tomato and weeds population as affected by experimental treatments 

 تیمارها
Treatments 

تعداد میوه نارس در 

 بوته
Number of unripe 

fruit per plant 

 وزن میوه نارس
Weight of unripe 

fruit (kg/plant) 

ر تعداد میوه رسیده د

 بوته
Number of ripe 

fruit per plant 

 وزن میوه رسیده
Weight of ripe 

fruit (kg/plant) 

ای هتعداد کل علف

 هرز
Total weed density 

(plant/m2) 

T1 11.1c 1.12c 7.4d 1.3d 734a 

T2 14.2b 1.85ab 12.5c 1.9c 3i 

T3 17.8ab 2.3a 13.4b 2.2a 384b 

T4 18.4a 2.39a 13.5b 2.1ab 412b 

T5 15.2b 2.4a 14.7b 2.3a 98f 

T6 14.9b 2.1b 12.4bc 2.1ab 74g 

T7 12.3bc 1.9ab 11.9bc 1.8c 33h 

T8 18.5a 2.5a 15.8a 2.6a 168c 

T9 17.7ab 2.5a 15.4a 2.5a 123d 

T10 15.8b 2.1b 13.6b 2.0ab 96e 

T11 20.2a 2.42a 16.2a 2.53a 187c 

T12 18.7a 2.3a 15.6a 2.3a 145d 

T13 16.3b 2.1b 14.1b 1.9c 102e 

 باشند.داری نمیدر سطح پنج درصد دارای تفاوت معنی LSDمون های دارای حداقل یک حرف مشترک بر اساس آزدر هر ستون، میانگین
Means within each column followed by the same letter are not different at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 

 

 نارس میوه وزن

 اییــتنه کاربرد بین داریمعنی تفاوتنتایج نشان داد که 

A. crococum و P. fluorescens کل وزن میانگین افزایش در 

 ترکیبی تیمارهای بین در. (3)جدول  وجود نداشت نارس میوه

دز +  P. fluorescens تیمارهای ،P. fluorescens+  کشعلف

+  P. fluorescens تیمار با مقایسه درکش کم و متوسط علف

سبب افزایش وزن میوه  یدارمعنی طوربهکش دز بالای علف

+  رمــگ 055 میزانبه کشعلف ترکیبی کاربرد .نارس گردیدند

A. crococum گرم 0555 و  +A. crococum باعثترتیب هب 

 تیمار به نسبت نارس میوه وزن درصدی 05/8 و 56/00 افزایش

 A. crococum+  گرم 0055 میزانبیوزین بهمتری کشعلف

+ رم ــگ 055 دارــمقبه کشفــعلرد ــکارب تیمارهای. گردید

A. crococum رمــــگ 055 دارــــمقهــــب کشفــعل و  +

P. fluorescens طوربه وجین بدون شاهد با مقایسه در 

 . گردیدند نارس میوه وزن افزایش سبب داریمعنی

 ردــکارب داد انــنش یـژوهشـپ جـایـا، نتـن راستـدر همی

A. crococum و P. putida میوه وزن دارمعنی افزایش باعث 

 گردید شاهد با مقایسه در فرنگیگوجه نارس و رسیده

(Makarian and Shahgholi, 2015 .)محرک هایباکتری 

 فسفر ویژهغذایی به عناصر جذب افزایش بر تأثیر دلیلرشد به

 گردند گیاه عملکرد و خشک وزن افزایش به منجر توانندمی

(Ehteshami et al., 2014b .)کش همراه کاربرد دز پایین علف

با باکتری سبب شده است تا این ریزموجودات خاکزی بتوانند به 

فعالیت خود ادامه دهند و از طریق بهبود رشد گیاه سبب افزایش 

کش نیز در کنترل تعداد میوه گردند، ضمن اینکه نقش علف

تر های هرز و کمک به رشد و تولید میوه بیشمطلوب علف

اظهار محققی  در همین راستا،فرنگی را نباید فراموش کرد. گوجه

 علف بدون شاهد فرنگیگوجـه میـوه عملکـرد افـزایش در داشت

 بـه هکتـار در کیلوگرم 0 و 50/5 میزانبه بوزینمتری و هرز

 Ghanbari) بودند تیمارهـا مـؤثرترین رویشـیپـس صـورت

Birgani et al., 2014چند کاربرد بـا هشی، محققان(. در پژو 

 کشعلف کـه دریافتنـد فرنگـیگوجـه در کـشعلف

 و فلورفنآلاکلـر، اکسی هـایکـشعلف به نسبت بیوزینمتری

 و داشت فرنگیگوجه بر فیتوتوکسیتی اثرات کمترین آمیددیفن

 Roan et) بود کامل وجین اندازه تیمار همان به آن عملکرد

al., 2003). 

 

 رسیده میوه تعداد

 تیمارهای بین در رسیده میوه تعداد لحاظ از بر اساس نتایج

 ارـتیم به وطــمربی ـژگـوین ـای بر رـثیتأ رینـبیشت ف،ـمختل

A. crococum  +از بعد که بود گرم 055 به میزان بیوزینمتری 

 بیوزینمتریکاربرد +  P. fluorescens تیمارهای ترتیببه آن

 میزانبه کشعلفکاربرد +  A. crococum گرم، 055 میزانبه

 مقداربه بیوزینمتریکاربرد +  P. fluorescens وگرم  0555
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 ترکیبی تیمارهای بین در. (3)جدول  داشتند قرار گرم 0555

 وجود داریمعنی اختلاف نیز P. fluorescens+  کشعلف

+  رمــگ 055 زانــمیبه کشفـعل ردـکارب هـکنحویبه ،داشت

P. fluorescens  رمـگ 0555 زانـبه می کشفـعلمصرف و  +

P. fluorescens 56/06 و 05/03 افزایش سببترتیب هب 

مصرف  با مقایسه در رسیده میوه تعداد میانگین درصدی

 . گردید P. fluorescens+  گرم 0055میزان کش بهعلف

ثیر بر از نظر تأ A. crococum+  کشعلف تیمارهای بین در

 کاربرد. شد مشاهده داریمعنی اختلاف نیز د میوه رسیدهتعدا

و  A. crococum+  گرم 055 میزانبه کشعلف ترکیبی

سبب  ترتیبهب A. crococum+  گرم 0555 میزانبه کشعلف

 به نسبت رسیده میوه تعداد درصدی 36/05 و 98/04 افزایش

. گردید A. crococum+  گرم 0055 به میزان کشعلف تیمار

 A. crococum+  گرم 055 به مقدار کشعلفکاربرد  یمارت

مصرف  تیمار و رسیده میوه درصدی 4/53 افزایش سبب

 افزایش سبب P. fluorescens+  گرم 055 میزانبه کشعلف

 هرز علف بدون شاهد با مقایسه در رسیده میوه درصدی 9/54

 5/50 با فرنگی گوجه عملکرد بیشترینی، پژوهش در .گردیدند

 بود A. crococum به مربوط شاهد به نسبت افزایش رصـدد

 نسبت عملکرد درصدی 0/06 افزایش با P. putida کـهدرحـالی

. داشت قرار عملکرد تولید نظر از بعدی مرتبه در شـاهد به

 را عملکـرد درصـد P. fluorescens 8 زیستی کود همچنین

 ,Makarian and Shahgholi) داد افزایش شـاهد بـه نسـبت

 با بذر تلقیح در عملکرد احتمالی افزایش علت (.2015

 و دسترس در غذایی مواد افـزایش جذب بـه را هـابـاکتری

 بـا رقابـت در رشد دورة در طول ریشـه سلامت افزایش

 (.Roesti et al., 2006اند )نسـبت داده ریشـه هـایپـاتوژن

 برای یی عاملیغذا عناصر فراوانی محققان اظهار داشتند تنها

 رشدی محرک هایسایر ویژگی بلکه باشد،نمی بیشتر تولید

 به. شود گیاه عملکرد افزایش باعث تواندمجموع می در هاباکتری

رهاسازی  فسفر، انحلال از اعم هاباکتری این اثرات چندگانه نظر

 داشته گوجه فرنگی نقش گیاه عملکرد بهبود در غیره و پتاسیم

براساس نتایج بدست (. Sheikhalipour et al., 2019است )

کش با کنترل توان گفت که دزهای پایین و متوسط علفآمده می

ثیر مثبتی بر رشد و عملکرد های هرز توانستند تأمطلوب علف

های گوجه فرنگی گوجه فرنگی داشته باشند از طرفی تلقیح نهال

کش نیز با کودهای زیستی در دزهای متوسط و پایین علف

دهی گوجه فرنگی سبب بهبود رشد و میوهتوانست با تقویت گیاه 

  این گیاه گردد.

( حاکی از آن 4)جدول های ویژگی نتایج برآورد همبستگی

داری به بود که تعداد میوه رسیده همبستگی مثبت و معنی

درصد با وزن خشک برگ و ساقه گوجه فرنگی داشت.  80میزان 

 گوجه بوته در میوه تعداد داشتند اظهار در همین راستا، محققان

( r=04/5**) خشک وزن با داریمعنی و مثبت همبستگی فرنگی

 داشت( r=05/5**) ساقه خشک و( r=05/5*) برگ تر و

(Ghorbanpour et al., 2018.)  در پژوهش دیگری که روی

طالبی انجام گرفت نتایج نشان داد تعداد میوه در بوته، 

( و 60/5*ی با وزن خشک برگ )دارهمبستگی مثبت و معنی

 et Nasiri Dehsorkhi( گیاه داشت )55/5**وزن خشک ساقه )

al., 2020.) 

 

 رسیده میوه وزن

و  055کاربرد ( نشان داد 3ها )جدول نتایج مقایسه میانگین

 وزن باعث افزایش میانگین بیوزینمتری کشگرم علف 0555

 به درصد نسبت 3/03و  5/55میزان ترتیب بهبه رسیده میوه

 کاربرد بین داریمعنی تفاوتکش گردید. علف گرم 0055 کاربرد

 میانگین افزایش در P. fluorescens و A. crococum تنهایی

 055 میزانبه کشعلف کاربرد. نگردید مشاهده رسیده میوه وزن

 .A+ گرم  0555 میزانبه کشعلف و A. crococum+  گرم

crococum درصدی 50/50 و 00/66 ایشافز سبب ترتیببه 

 مقداربه کشعلفکاربرد  با مقایسه در رسیده میوه وزن میانگین

که نتایج پژوهشی نشان داد  .گردید A. crococum+  گرم 0055

 هایفعالیت و جمعیت بر تاثیرگذاری ضمن آلی کودهای کاربرد

 بیوزینمتری کشعلف تجزیه افزایش در مهمی نقش خاک میکروبی

اظهار محققان  (.Mehdizadeh et al., 2015) دارد خاک در

 نقــش تواننــدمــی Pseudomonasهـای داشتند بـاکتری

 این. کنند ایفا در محیط زیست آتــرازین تجزیــه در را مهمــی

 غذایی منبع عنوان آتـرازین به کـشعلف از که قادرند هاباکتری

 و کنند حذف یط زیستمحـ از را کـشعلـف ایـن و کننـد اسـتفاده

در پژوهش  .(Rezaee et al., 2011) دهند کاهش را آن سمیت یا

)تعداد سلول  ADPباکتری سودوموناس  دیگری، محققان دریافتند

گرم در لیتر را در میلی 055در میلی لیتر( آترازین با غلظت  8×805
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دقیقه کاملا تجزیه کرد و همچنین این باکتری در  85مدت زمان 

گرم در لیتر آترازین در محیط کشت آگار نیز میلی 0555غلظت 

-علفکاربرد ترکیب  .(Mandelbaum et al., 1995) رشد کرد

های هرز موجب رشد بهتر تواند ضمن کنترل علفکش و کود می

  .(Chad et al., 2006) گیاه زراعی و افزایش عملکرد شود

 و A. crococum+ گرم  055 مقداربه کشعلفکاربرد  تیمارهای

 با مقایسه در P. fluorescens+  گرم 055 میزانبه کشعلفکاربرد 

 داریمعنی طوربه وجین با شاهد همچنین و وجین بدون شاهد

 کشعلفکاربرد  تیمار. گردید رسیده میوه وزن افزایش سبب

 00/66 افزایش سبب A. crococum+  گرم 055 میزانبه

 055 میزانبه کشعلفصرف م تیمار و رسیده میوه وزن درصدی

 میوه وزن درصدی 94/63 افزایش سبب P. fluorescens+  گرم

محققان اظهار . گردید هرز علف بدون شاهد با مقایسه در رسیده

 نسبت زیستی کودهای کاربرد اثر در فرنگیگوجه داشتند عملکرد

 Nemati) داشت داریمعنی افزایش( تلقیح عدم) شاهد تیمار به

et al., 2015 .)طریـق از تواننـدمـی رشد محرک هایباکتری 

 هـا،پـاتوژن برابـر در مقاومـت ایجاد قبیل از هاییمکانیسم

 جـذب افـزایش شـوری، و خشکی برابر در مقاومت افزایش

 تولیـد افـزایش و گیـاهی هـایهورمـون سـنتز نیتـروژن،

 شوند کشـاورزی محصـولات عملکرد افزایش موجب سیدروفورها

(Kloepper and Beauchamp, 1991.)  

 

  های هرزجمعیت علف

، 5، سلمه تره0های هرز سوروفنتایج نشان داد که علف

های رایج مشاهده شده در مزرعه گونه  4و دم روباهی  6تاجریزی

 تیمارهای بین که داد نشان هاداده واریانس تجزیه نتایجبودند. 

 اختلاف درصد یک سطح در هرز هایعلف تعداد لحاظ از نظر مورد

نتایج مقایسه  به توجه با. (0)جدول  داشت وجود داریمعنی

 هرز هایعلف تعداد میانگین بیشترین(، 3میانگین تیمارها )جدول 

 علف تعداد میانگین و کمترین هرز علف وجین بدون تیمار در

براساس نتایج . گردید مشاهده هرز علف وجین تیمار در هرز

 کشعلف وجین، با شاهد تیمارهای ده، بترتیبدست آمهب

 سپس و گرم 055 و 0555 ،0055 دزهای در تنهاییبه

                                                           
1. Echinochloa crus-galli  L.  

2. Chenopodium album L.  

3. Solanum nigrum L. 
4. Setaria spp.  

به میزان  کشعلفکاربرد +  P. fluorescens ،ترکیبی تیمارهای

به  بیوزینمتری کشعلفکاربرد +  A. crococum و گرم 0055

 فـعل تعداد میانگین کاهش در را ثیرتأ بیشترین گرم 0055 میزان

 ایـــتیماره ن،ـــوجی دونــب دـاهـش از دــبع .دــداشتن رزـه

A. crococum و P. fluorescens میانگین بیشترین ترتیببه 

هرچند این تیمارها  ،ندداد اختصاص خودبه را هرز علف تعداد

درصدی در جمعیت  8/46و  39/45ترتیب کاهش هبتوانستند 

 لف هرز ایجاد کنند.های هرز نسبت به شاهد آلوده به ععلف

ها با ایجاد همزیستی و بهبود شرایط رشد توان گفت که باکتریمی

اند و موجب های هرز افزایش دادهگیاه، قابلیت رقابت آن را با علف

های هرز نسبت به درصدی جمعیت علف 05دار کاهش معنی

ثیر بدون استفاده از اند. این میزان تأشاهد عدم وجین شده

های نها با کاربرد کود زیستی در مدیریت پایدار علفکش و تعلف

 باشد. هرز و تولید محصول سالم بسیار ارزشمند می

گرم در هکتار به  0555و  055کش به میزان کاربرد علف

درصدی جمعیت  8/98و  3/93ترتیب سبب کاهش هتنهایی ب

های هرز نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف هرز گردید. علف

کش دو با توجه به اینکه دز علفشود، ر که مشاهده میهمانطو

های هرز بین دو دز جمعیت علف اختلاف کاهشاما  ،برابر شد

بنابراین در شرایط عدم  ،درصد بود 6/6کش تنها حدود علف

محیطی و زیستمسائل  کاربرد کود زیستی، با در نظر گرفتن

کاربرد باشد. میقابل توصیه ( گرم 055)کش غیره، دز پایین علف

گرم در هکتار همراه با باکتری  0555و  055میزان کش بهعلف

های هرز نسبت به کاربرد سبب کاهش درصد کنترل علف

های هرز در طوریکه جمعیت علفهب، کش گردیدتنهایی علفبه

ترتیب هب P. fluorescensکش + گرم علف 0555و  055کاربرد 

ش + ـکفـن دز علـهمی دی وـدرص 54/96و  00/55ش ــکاه

A. crococum  درصدی جمعیت  54/95و  05/54کاهش

همراه داشت. های هرز را نسبت به شاهد عدم وجین بهعلف

 0055 بیوزین متری ویژهبه ،تنهاییبه کشعلفکاربرد  تیمارهای

 هرز هایعلف تعداد میانگین دارمعنی و شدید کاهش سبب گرم

مشاهده  3و  6ر که در جداول ، اما همانطوشد سطح واحد در

دار ارتفاع، وزن کش سبب کاهش معنیشود این دز علفمی

گرم  0555و  055خشک برگ و وزن میوه رسیده نسبت به دز 

بنابراین این دز برای کاربرد در گوجه  کش در هکتار گردید.علف

  شود.فرنگی توصیه نمی



 مکاریان و همکاران 51

 

ین در کش متری بیوزهای متعددی به کارایی علفدر پژوهش

فرنگی اشاره شده است های هرز در مزارع گوجهکاهش جمعیت علف

 تیمار با مقایسه در داشتند اظهار در پژوهشی محققان طور مثال،به

-به بوزین متری تیمارهای کاربرد متوسط، طوربه هرز، علف با شاهد

 باعث درصد 38 رویشیپس صورتبه و درصد 95 رویشیپیش صورت

 Ghanbari) گردید فرنگیگوجه هرز هایعلف دتعدا مجموع کاهش

Birgani et al., 2010). میزانبه  بوزین متری کشعلف مصرف 

 گوجه هرز هایعلف کنترل برای هکتار در ثرهمؤ مادة کیلوگرم 0/5

 ,.Adigun et al) گردید اعلام مؤثر کاشت از پیش صورتبه فرنگی

ا مقایسه در(. 2018 ا شـاهد تیمـار ـب  مـؤثرترین هـرز، ـفعل ـب

-متـری شـامل شیطانی کنجد تراکم کاهش در کـشعلـف تیمارهـای

وزین ه ـب  رویشـیپـیش صـورتبـه هکتـار در کیلـوگرم 50/5 میـزانـب

 میزانبه بوزینمتری ،هرز هایعلف مجموع و طحله تراکم کاهش در و

د رویشـیپـیش صورتبه هکتار در کیلوگرم یک  Ghanbari) بودـن

Birgani et al., 2014 .) 

 .A تلفیقی تیمارهای اگرچهنتایج پژوهش حاضر نشان داد 

crococum  +و کشعلف P. fluorescens  +نیز کشعلف 

 هرز هایعلف جمعیت میانگین در گیریچشم کاهش سبب

 اثرات یی،تنهابه  کشعلفکاربرد  با مقایسه در ولی ،شدند

 حضور خاطر بهاحتمالا  آن علت که دادند نشان را کمتری

 سبب زمان مرور به هاکشعلف تجزیه با که باشدمی هاباکتری

 هرز هایعلف نسبی افزایش همچنین و کشعلف اثرات کاهش

 ترکیبی استفاده که باشدمی این گویای نتایج این. شدند

 با همراه P. fluorescens و A. crococum هایباکتری

 زمان مرور به هاکشعلف مالیاحت تجزیه به منجر کش،علف

 در هرز هایعلف تعداد میانگین دلیل همینبه و گرددمی

 باکتری ترکیبی تیمارهای با مقایسه در کشعلف صرفاً تیمارهای

 نتایج همبستگی .بود بیشتر ،مشابه غلظت در کشعلف+ 

های هرز، همبستگی حاکی از آن بود که تعداد کل علف هاویژگی

(، وزن خشک برگ -09/5*داری با ارتفاع بوته )منفی و معنی

( و تعداد میوه رسیده -35/5*(، وزن خشک ساقه )-55/5**)

ر همین راستا، نتایج پژوهشی (. د4( داشت )جدول -05/5*)

 و رشدی هایویژگی تمامی با هرز هایتوده علفزیست نشان داد

 Nasiri Dehsorkhi etداشت ) منفی همبستگی عملکرد طالبی،

al., 2020،هرز علف خشک وزن و تراکم (. در پژوهش دیگری 

 با داریمعنی و منفی همبستگی درصد یک احتمال سطح در

 (.Yousefnia pasha et al., 2012) داشت برنج دانه عملکرد

 همبستگی دانه برنج، عملکرد و گزارش دادند بین آزولامحققان 

 کنترل دهدمی نشان امر این داشت که داری وجودمعنی منفی

 Jalili) افزایش دهد را عملکرد تواندمی رشد طول فصل در آزولا

and Ganjabadi, 2017).  

 

 گیرینتیجه

 ستیـای زیـکوده کاربرد که ودـنم انـبی توانمی کلیطورهب

(A. crococum و P. fluorescensبه تنهایی می ) تواند با بهبود

های هرز، سبب کاهش فرنگی با علفرشد و قابلیت رقابت گوجه

دار عملکرد های هرز و افزایش معنیدرصدی جمعیت علف 05حدود 

کش، در بین دزهای مختلف علفنسبت به تیمار عدم وجین گردد. 

کش در هکتار برای کنترل مطلوب علفگرم علف 055کاربرد دز 

. کندفرنگی کفایت میمطلوب گوجه و دستیابی به عملکرد های هرز

های ویژگیها و کلونیزاسیون باکترییج این پژوهش، اساس نتا بر

کش کاهش در دز بالای علففرنگی رشدی و عملکردی گوجه

 A. crococumو یا  P. fluorescensهای کاربرد باکتری اما ،یابدمی

گرم در هکتار( علاوه بر بهبود  055کش )با دز پایین علف در تلفیق

و های هرز ابل قبول علفسبب کنترل قتواند میرشد و عملکرد 

از طرفی دز کم . گرددفرنگی کش در مزارع گوجهکاهش مصرف علف

ر تجزیه شده و از اثرات تها سریعتواند توسط باکتریکش میعلف

 حیطی این ترکیبات شیمیایی بکاهد.مسوء زیست
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Abstract 

In order to investigate the effect of biological fertilizers and application of metribuzin herbicide on 

growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and weed population, a field 

experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the 

research field of Shahrood University of Technology. The experimental treatments included; weed 

free and weed infest all season, inoculation of root of tomato transplant with Pseudomonas 

fluorescens and Azotobacter crococum separately, soil application of metribuzin herbicide 500, 

1000 and 1500 g.ha-1 and the mentioned dosage of herbicide (500, 1000 and 1500 g.ha-1) along with 

inoculation of P. fluorescens and A. crococum. Results showed that A. crococum and P. fluorescens 

in combination with low doses of herbicide (500 g.ha-1) increased bacterial colonization by 57.89 

and 52.63 percent compared to the control (weedy) treatment respectively. High doses of herbicide 

(1500 g.ha-1) alone or in combination with bio-fertilizers decreased bacterial colonization in soil and 

growth and yield of tomato. Also, A. crococum and P. fluorescens in combination with low doses of 

herbicide increased the number of ripe fruit of tomato by 26.4 and 24.8 percent in comparison to 

weed free treatment respectively. Based on the results of this experiment, application of bio-

fertilizers (A. crococum and P. fluorescens) together with 500 g.ha-1 metribuzin herbicide while 

improving the growth and yield of tomato and optimal weed control can be an important step 

towards achieving sustainable agricultural goals through reducing herbicide consumption and its 

adverse environmental effects. 
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