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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی همراه با علفکش متریبیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی ( Lycopersicon

 )esculentum Mill.در حضور علفهای هرز ،آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده
کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد .تیمارها شامل :وجین و عدم وجین علف هرز ،تلقیح نشاء با هر یک از باکتریهای
 Pseudomonas fluorescensو  ،Azotobacter crococumکاربرد علفکش متریبیوزین در سه دز  0555 ،055و  0055گرم از نوع
تجاری در هکتار بهصـورت مجـزا و در تـرکیب بـا باکتـریهای  P. fluorescensو  A. crococumبودنـد .نتایج نشـان داد کـه کاربـرد
 A. crococumو  P. fluorescensهمراه با دز کم علفکش سبب افزایش جمعیت باکتریها بهترتیب بهمیزان  05/98و  05/36درصد در
مقایسه با شاهد دارای علف هرز گردید .دز بالای علفکش ( 0055گرم در هکتار) بهتنهایی و یا در ترکیب با کودهای زیستی سبب کاهش
معنیدار کلونیزاسیون باکتریها و رشد و عملکرد گوجهفرنگی گردید .نتایج نشان داد که کاربرد  A. crococumو  P. fluorescensدر
ترکیب با دز کم علفکش بهترتیب سبب افزایش  53/4و  54/9درصدی تعداد میوه رسیده در مقایسه با شاهد بدون علف هرز گردید.
براساس نتایج آزمایش ،کاربرد کودهای زیستی همراه با دزهای پایین علفکش متریبیوزین میتواند ضمن بهبود رشد و عملکرد
گوجهفرنگی و کنترل مطلوب علفهای هرز ،گام م همی در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف علفکش و اثرات
سوء زیستمحیطی آن باشد.
واژههای کلیدی :ازتوباکتر ،رقابت ،سودوموناس ،مدیریت تلفیقی

مقدمه

فصل رشد تحت تأثیر رقابت با علفهای هرز قرار میگیرد و

گوجه فرنگی ( )Lycopersicon esculentum Mill.بعد از

همین آسیب اولیه میتواند تأثیر به سزایی بر عملکرد و اجزای

سیب زمینی ( )Solanum tuberosum L.دومین محصول مهم

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

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

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

 05سال اخیر مساحت زیرکشت و میزان تولید این محصول

گوجهفرنگـی رقابـت نمـوده و باعـث کـاهش میـزان محصول

بهترتیب  50و  45درصد افزایش یافته است ( Sheikhalipour

گوجهفرنگی میشوند .بهطوریکه طبق تحقیق انجام شده در

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

ایالت کالیفرنیای امریکا ،میزان افت عملکرد محصول در حضـور

منبع مهمی از ترکیبات آنتیاکسـیدانی ،لیکـوپن و پلـیفنولها

علـفهـرز سـوروف ،بین  9-50درصد برآورد شده است

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

(.)Norris et al., 2001

1. Solanaceae
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متریبیوزین علفکشی سیستمیک و انتخابی میباشد که

از مهمترین باکتریهای محرک رشد گیاه هستند که علاوه بر تثبیت

بهصورت پیشکاشت و یا پیشرویشی برای کنترل شمار زیادی

زیستی نیتروژن با تولید مقادیر قابل ملاحظه هورمونهای

از علفهای هرز باریکبرگ و پهنبرگ در محصولاتی مثل سویا،

تحریککننده رشد ،بهویژه انواع اکسین ،جیبرلین و سیتوکینین،

سیب زمینی ،گوجهفرنگی و نیشکر مورد استفاده قرار میگیرد

رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی را تحت تأثیر قرار میدهند

( .)Tomlin, 2000این علفکش به عنوان علفکشی با

( .)Zahir et al., 2004بـاکتریهـای  Pseudomonasنیز با

ماندگاری متوسط در خاک شناخته میشود و نیمهعمر آن در

تولید آنزیمهای فسفاتاز ،سبب آزاد شـدن فـسفر از ترکیبـات آلـی

شرایط مزرعهای بین  65تا  055روز گزارش شده است

فـسفردار در خـاک میشوند .این باکتریها همچنین در تولید مواد

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

بیولوژیک دیگر از جمله هورمونهای رشد مثل اکسین ،جیبرلیک

علفکش در محصولات کشاورزی و ماندگاری نسبتاً زیاد آن در

اسید و همچنین ویتامینها در خـاک نقـش دارنـد ( Rasouli

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

.)Sadaghiani et al., 2006

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

باکتریهای  Pseudomonasبه عنـوان پالاینـدههـای

مصرف کودهای شـیمیایی جهـت افـزایش عملکـرد

زیـستی ،قـادر هستند که آلایندههای شیمیایی از جمله

محصــولات کشــاورزی ،از عملیــات متــداول زراعــی

آفتکشها را در محـیط زیـست تجزیـه کننـد .از مهـمتـرین

محســوب مــیشــود کــه یکــی از نتــایج منفــی آن طــی

گونههای آن ،میتوان به ،P. fluorescens ،P. putida

سالهای اخیـر ،بحـران آلـودگیهـای زیسـتمحیطـی ،بهویژه

 P. aeruginosaاشاره کرد ( .)Shahgholi et al., 2014نتایج

آلودگی منابع خـاک و آب بـوده اسـت کـه بـهصورت زنجیرهای

پژوهشی نشان داد کاربرد کودهای آلی ضمن تاثیرگذاری بر

به منـابع غـذایی انسـانهـا راه یافتـه و سلامت جامعه بشری را

جمعیت و فعالیتهای میکروبی خاک نقش مهمی در افزایش

مورد تهدید قرار داده اسـت .بـهمنظور رفع این چالش ،تلاشهای

تجزیه علفکش متری بیوزین در خاک دارد ( Mehdizadeh et

گسـتردهای بـا هـدف یافتن راهکارهای مناسب بـرای بهبـود

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

کیفیـت خـاک و محصولات کشـاورزی و حـذف آلاینـدههـا از

و زیستی در حضـور علفکش متری بیوزین ،بهطور معنیداری بر

خـاک ،صـــورت گرفتـــه اســـت .کـــاهش ایـــن

رشـد گوجـه فرنگـی تـأثیر مثبت دارند ( Makarian and

مخـــاطرات زیســتمحیطــی همــراه بــا افــزایش عملکــرد

 .)Shahgholi, 2015محققان اظهار داشتند بـاکتریهـای

گیاهــان زراعی ،نیازمند استفاده از روشهای نوین زراعـی اسـت

 Pseudomonasمــیتواننــد نقــش مهمــی را در تجزیــه

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

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

زنــده و فعــال خــاک و شناســایی ریزجانــداران خـــاکزی

علفکـش آتـرازین به عنوان منبع غذایی اسـتفاده کننـد و ایـن

ســـودمند و اســـتفاده از آنهـــا بـــه عنـــوان کودهـای

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

زیسـتی اسـت .کودهـای زیسـتی حـاوی ریـز موجودات مفید

کاهش دهند (.)Rezaee et al., 2011

خاکزی از قبیل بـاکتریهـا ،قـارچهـا و اکتینومیستها یا

در گوجه فرنگی نیز مانند سایر گیاهان ،رشد بهینه و

متابولیتهای حاصل از آنها میباشند که با تشکیل کلونی در

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

بخشهای داخلـی گیـاه و یـا در ناحیه اطراف ریشه ،باعث

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

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

فسفر ،نیتروژن و عناصر کممصرف در مجموع باعث بهبود

در بین باکتریهای محرک رشد گیاه ،باکتریهای جنس

عملکرد و افزایش کیفیت این محصول خواهد شد

 Pseudomonasو  Azotobacterبهدلیل توزیع گسترده آنها در

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

خاک ،توانایی کلونیزه کردن ریزوسفر بسیاری از گیاهان و تولید

تولید محصولات سالم از طریق کاهش مصرف علفکشها و نیز

طیف متنوعی از متابولیتها از اهمیت ویژهای برخوردارند

نقش ریزموجودات خاکزی در بهبود رشد گیاهان زراعی و

( .)Saharan and Nehra, 2011باکتریهای جنس Azotobacter

افزا یش قابلیت رقابت آنها با علفهای هرز ،این پژوهش با هدف
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اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها

بررسی تأثیر کودهای زیستی متشکل از باکتریهای محرک

طول جغرافیایی  00دقیقه طول شمالی و ارتفاع  0633متر

رشد گیاه ( P. fluorescensو  )A. crococumهمراه با کاربرد

از سطح دریا واقع شده است  .میانگین بارندگی سالانه بین

علفکش متری بیوزین ،بر ویژگیهای مورفولوژیکی و

 005- 035میلی متر بوده و بارندگیها عمدتا ٌ در فصل پاییز

عملکردی گیاه گوجه فرنگی و جمعیت علفهای هرز انجام شد.

و بهار رخ می دهد  .بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه
هواشناسی شاهرود ،میانگین سالانه دما در این منطقه 04/4

مواد و روشها

درجه سانتی گراد گزارش شده است .خصوصیات فیزیکی و

این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی شاهرود واقع در شهر بسطام به اجرا در آمد.

شیمیـ ایی خـ اک محـ ل آزمایش ،در جـدول  0ارائ ـه شده
است.

شهر بسطام در عرض جغرافیایی  63درجه و  58دقیقه و
جدول  -0خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characteristics of soil of experimental location

هدایت

اسیدیته

نیتروژن

کربن آلی

فسفر قابل

پتاسیم قابل

الکتریکی

pH

کل

O.C
)(%

دسترس

دسترس

شن
Sand

Available P
)(mg.kg-1

Available K
)(mg.kg-1

)(%

9.2

115

41

EC
)(dS.m-1
1.46

T.N
)(%
8.4

0.05

0.47

لای

رس

بافت

Slit
)(%

Clay
)(%

Texture

27

32

Loam
sand

آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار

سوپرفسفات تریپل و  055کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در

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

زمان مناسب به خاک مزرعه اضافه گردید .پس از شخم و تسطیح

شامل :T1 :عدم وجین علف هرز :T2 ،وجین تمام فصل علف

مزرعه ،جوی و پشتههایی به عرض  50سانتیمتر در کرتهایی به

هرز :T3 ،تلقیح نشاء با  :T4 ،P. fluorescensتلقیح نشاء با A.

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

 :T5 ،crococumکاربرد علفکش متریبیوزین ( 055گرم از نوع

نهال گوجه فرنگی با باکتریها ،کاشت گوجه فرنگی درکرتها انجام

تجاری در هکتار) :T6 ،کاربرد علفکش متریبیوزین (0555

شد .کاربرد علفکش متریبیوزین با نام تجاری سنکور (ماده مؤثر

گرم از نوع تجاری در هکتار) :T7 ،کاربرد علفکش متریبیوزین

متری بیوزین تجاری با درجه خلوص  55درصد (پودر وتابل) با

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

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

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

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

 :T9 ،P. fluorescensکاربرد علفکش متریبیوزین (0555

پلاس ساخت کشور اسپانیا با نازل تیجت 03 ،روز قبل از کاشت

گرم از نوع تجاری در هکتار)  +تلقیح نشاء با ،P. fluorescens

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

 :T10کاربرد علفکش متریبیوزین (0055گرم از نوع تجاری در

مربوطه تا عمق  00سانتیمتری با خاک مخلوط شد .برای

هکتار)  +تلقیح نشاء با  :T11 P. fluorescensکاربرد علفکش

بررسی کلونیزاسیون باکتریها ،نمونهگیری از خاک در عمق صفر

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

تا  00سانتیمتری  40روز پس از کاشت توسط آگری به قطر

 :T12 ،A. crococumکاربرد علفکش متریبیوزین ( 0555گرم

پنج سانتیمتر در پنج نقطه از هر کرت انجام شد و پس از

از نوع تجاری در هکتار)  +تلقیح نشاء با :T13 ،A. crococum

اختلاط و هوا خشک کردن نمونهها ،آنها را از الک دو

کاربرد علفکش متریبیوزین ( 0055گرم از نوع تجاری در

میلیمتری عبور داده سپس تا مرحله کشت باکتری در دمای

هکتار)  +تلقیح نشاء با  A. crococumبودند.

 -55درجه سلسیوس نگهداری شدند.

براساس نتایج آزمایش خاک و توصیه آزمایشگاه خاکشناسی،

تلقیح نشاءهای گوجه فرنگی (رقم  )PSدر مرحله چهار تا شش

مقدار  055کیلوگرم در هکتار اوره 005 ،کیلوگرم در هکتار

برگی ،در تیمارهای مربوط ،با استفاده از مایه تلقیح گونههای مختلف

مکاریان و همکاران
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باکتری تهیه شده از شرکت فرآوردههای زیستی زنجان صورت

جمعـیت باکتـریهــا مـربـوط بـه تیمـــار  A. crococumو

پذیرفت .کاشت نشاء همزمان با آبیاری در تاریخ  50خرداد ماه03 ،

 P. fluorescensبود که با تیمارهای شاهد وجین ،تیمار باکتری

روز بعد از اعمال علفکش متریبیوزین در صبح زود انجام شد .در

( A. crococumو  + )P. fluorescensکاربرد علفکش

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

متـریبیـوزین به مقـدار  055گـــرم و همچنیـن بـاکتــری

وجین علفهای هرز در تیمارهای وجین صورت گرفت .برای بررسی

( A. crococumو  + )P. fluorescensکاربرد علفکش

جمعیت باکتریها از روش کشت در محیطهای غذایی ()CFU0

متریبیوزین به مقدار  0555گرم در یک گروه آماری قرار

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

داشتند .مطابق این یافتهها ،گزارش شده است که کـاربرد ورمی

نوترینت آگار بود که بر اساس دستورالعمل کشت باکتریها در

کمپوست به همراه  P. fluorescensبیشترین تأثیر را بر

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

جمعیت باکتریها داشت درحالیکه کمترین اثر مربـوط به تیمار

گرم خاک از نمونه انتخاب و با استفاده از سریهای ترقیق

شاهد بود (.)Makarian and Shahgholi, 2015

غلظتهای متفاوتی از محلول خاک تهیه شد و کشت باکتریها روی

در بین تیمارهای ترکیبی ،کاربرد علفکش متریبیوزین به

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

مقدار  055گرم  P. fluorescens +و کاربرد علفکش

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

متریبیوزین به مقدار  055گرم  A. crococum +بهترتیب سبب

تشکیلدهنده کلنی شمارش شد .در انتهای دوره رشد بهمنظور

افزایش  40و  55درصدی میانگین جمعیت باکتریها در مقایسه

اندازهگیری ویژگیهای مورد نظر در هر کرت ،نیم متر از ابتدا و

با کاربرد علفکش متــریبیوزیــن به مقــدار  0055گــرم +

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

 P. fluorescensو کاربرد علفکش متریبیوزین به مقدار

گرفته شد .سپس از دو ردیف وسط چهار بوته بهطور تصادفی

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

انتخاب گردید و به آزمایشگاه انتقال داده شد .در آزمایشگاه

تیمارهای کـاربــرد علــفکش متــریبیوزین بــه مقــدار055

ویژگیهای مورفولوژیکی گیاه شامل وزن خشک برگ و ساقه ،ارتفاع

گـرم  A. crococum +و کاربرد علفکش متریبیوزین به مقدار

ساقه اصلی ،تعداد شاخه فرعی و ویژگیهای عملکردی گوجه فرنگی

 055گرم  P. fluorescens +بهترتیب سبب افزایش  05/98و

شامل تعداد میوههای رسیده و نارس و وزن میوههای رسیده و نارس

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

اندازهگیری شد .نمونهبرداری از علفهای هرز نیز در طی فصل رشد

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

به کمک کوادراتی به ابعاد  05× 65سانتیمتر در هر کرت (سه بار

میدهد در تیمارهایی که علفکش به تنهایی و بدون باکتری

در هر کرت بهطور تصادفی) انجام گرفت و میانگین آن بهعنوان

استفاده شده است و همچنین در تیمارهایی که دز بالای

نمونه معرف هر کرت مورد استفاده قرار گرفت .آنالیز دادهها با

علفکش ( 0055گرم) همراه با باکتری بکار رفته است،

استفاده از نرمافزار  MSTAT-Cو مقایسه میانگینها با آزمون

کلونیزاسیون باکتریها حداقل مقدار بود .بهنظر میرسد در

 LSDدر سطح احتمال پنج درصد انجام شد .محاسبه ضرایب

دزهای بالای علفکش ،سمیت ایجاد شده در خاک شرایط را

همبستگی صفات نیز با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گردید.

برای فعالیت باکتریها سخت کرده است و یا ممکن است باعث
نابودی این میکروارگانیسمهای مفید درخاک شده باشد.

نتایج و بحث

در همین راستا ،در پژوهشی که بهمنظور بررسی اثرات

جمعیت باکتریها

علفکش بر ویژگیهای میکروبی خاک انجام شد ،محققین اظهار

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،تیمارهای مختلف در سطح

داشتند که تعداد باکتریهای تثبیـت کننـده نیتـروژن بـهطـور

یک درصد تأثیر معنیداری بر تعداد کلنی باکتریها داشت

قابـل ملاحظهای  5الی  04روز پس از سمپاشی کاهش یافتند

(جدول  .)5در بین تیمارهای مختلف ،بیشترین تأثیر بر میانگین

( .)Milosevic and Govedarica, 2002محققان اظهار داشتند
که پس از مصرف علفکـش بهمرور زمان ،از جمعیـت

1. Colony forming unit

بـاکتریهـا بـه عنـوان گونـهای از تجزیـهکنندگان علفکش در

00

اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها

خاک کاسته میشود و ایـن رونـد کاهشـی تـا زمانیکه شرایط

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

برای تجزیه علفکش مهیا نشود ،ادامه دارد ( Huang et al.,

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

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

باکتریها در کنار دز کم علفکش میتواند ناشی از عدم تأثیر

گرم) و متوسط علفکش ( 0555گرم) همراه با باکتری سبب

علفکش بر فعالیت این میکروارگانیسمها باشد یا اینکه ناشی از

افزایش جمعیت باکتریها در خاک گردید .گزارش شده است که

فعالیت بهتر باکتری بهدلیل دسترسی به مواد غذایی بیشتر از

میکروارگانیسمهای خاک و از جمله باکتریها در دزهای پایین

طریق تجزیه علفکش باشد.

علفکش که اجازه فعالیت پیدا میکنند میتوانند علفکشها را
جدول  -2نتایج تجزیه واریانس صفات رشدی گوجه فرنگی و کلونیزاسیون باکتریها تحت تأثیر تیمارهای آزمایش
Table 2- Results of analysis variance of growth traits of tomato and bacterial colonization as affected by experimental treatments

میانگین مربعات
Mean of squares

درجه آزادی

منبع تغییر

df

Source of variation

وزن خشک ساقه

وزن خشک برگ

ارتفاع بوته

تعداد کلنی

Dry weight of stem

Dry weight of leaf

Plant height

Coloni number

0.004

0.019

1.378

1.59

2

**0.013

**0.044

**45.78

**76.75

12

6.42

7.39

5.64

6.93

24

2.3

8.4

7.51

7.64

-

تکرار
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** و  nsبهترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  0درصد و عدم معنیداری میباشد.
** and ns, are significant at p≤0.01 and non-significant, respectively.

ارتفاع بوته

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

نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  )5نشان داد بین

 .)1998نتیجه پژوهش دیگری نشان دادند که تلقیح بذر با

تیمارهای مختلف از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنیداری در سطح

کودهای بیولوژیک باعث افزایش ارتفاع بوته ذرت شد .آنها دلیل

احتمال یک درصد وجود داشت .با توجه به جدول  6مشاهده

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

میشود که بیشترین تأثیر بر ارتفاع بوتهها مربوط به کاربرد A.

مواد کربوهیدراتی بیشتر در اثر افزایش سطح برگ عنوان کردند

 + crococumکاربرد علفکش متریبیوزین ( 055گرم در

(.)Wu et al., 2005

هکتار) بود که البته با تیمارهای  + A. crococumکاربرد

در بین تیمارهای ترکیبی ،کاربرد علفکش متریبیوزین

علفکش متریبیوزین ( 0555گرم در هکتار)P. fluorescens ،

بهمقدار  055گرم  P. fluorescens +سبب افزایش  3/0درصدی

 +کاربرد علفکش متریبیوزین ( 055گرم در هکتار) و P.

میانگین ارتفاع بوته در مقایسه با کاربرد علفکش متریبیوزین

 + fluorescensکاربرد علفکش متریبیوزین ( 0555گرم در

بهمقدار  0055گرم  P. fluorescens +گردید .کاربرد ترکیبی

هکتار) در یک سطح آماری قرار داشتند و تفاوت معنیداری بین

علفکش متریبیوزین بهمیزان  055گرم  A. crococum +باعث

آنها مشاهده نگردید .همچنین ،تفاوت معنیداری بیـن کاربـرد

افزایش  0/5درصدی ارتفاع بوته نسبت به تیمار کاربرد علفکش

 A. crococumو  P. fluorescensبه تنهایی در افزایش

متریبیوزین بهمیزان  0055گرم  A. crococum +گردید.

میانگین ارتفاع بوته مشاهده نگردید ،هر چند استفاده از این دو

محققین گزارش دادند بـا افزایش دفعات سمپاشی علفکش به دو

نوع باکتری سبب افزایش معنیدار ارتفاع بوته نسبت به تیمار با

مرتبه ،علیرغم تأثیر مثبت ایـن علفکش بر کنترل گل جالیز،

علف هرز و بدون علف هرز گردید .در همین راستا ،محققان نیز

به دلیـل اثـر نـامطلوب آن بـر بوتـهی گوجهفرنگی و نیز

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

باکتریهای موجـود در کودهـای زیسـتی و متعاقب آن کاهش

مکاریان و همکاران
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جذب نیتروژن و فسفر ،رشد بوته کاهش نشان داد ( Shirdel et

علفکش بهترتیب  05 ،3و  55درصد میباشد که احتمالاً علت

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

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

علفکش متریبوزین ارتفاع بوته گندم به طور معنیداری کاهش

افزایش در میزان علفکش باشد (.)Keshavarz, 2018

یافت ،این کاهش برای سطوح  555 ،055و  655گرم در هکتار
جدول  -3مقایسه میانگین صفات رشدی گوجه فرنگی و کلونیزاسیون باکتریها تحت تأثیر تیمارهای آزمایش
Table 3- Mean comparison for growth traits of tomato and bacterial colonization as affected by experimental treatments

تعداد کلنی باکتری

وزن خشک ساقه

وزن خشک برگ

Dry weight of stem
)(g/plant

Dry weight of leaf
)(g/plant

)Plant height (cm

0.25h

0.47f

42.8d

950000d

0.34g

0.62e

50.4c

1450000ab

T2

0.37efg

0.63de

53.6b

1700000a

T3

0.39def

0.66cd

54.6b

1800000a

T4

0.41bcde

0.69bc

54.9b

1200000c

T5

0.39def

0.67bc

55.2b

980000d

T6

0.38def

0.64de

52.3c

850000e

T7

0.44abc

0.71ab

57.3a

1450000ab

T8

0.42bcd

0.70ab

56.4a

1350000ab

T9

0.39def

0.68bc

53.8b

1000000d

T10

0.46a

0.73a

59.1a

1500000ab

T11

0.42bcd

0.72a

58.4a

1400000ab

T12

0.39def

0.68bc

55.7b

1250000c

ارتفاع بوته

تیمارها

Bacterial colonization
)(number/gram of soil

Treatments
T1

T13

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

نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که تیمارهای کاربرد

بهویژه میانگرههای ساقه و اکسین و سیتوکنین که روی تقسیم

علـفکـش متـریبیـوزین بهمقــدار  055گــرم در هکتــار +

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

 A. crococumو کاربرد علفکش متریبیوزین به مقدار 055

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

گرم در هکتار  P. fluorescens +در مقایسه با شاهد بدون

باکتریهای محرک رشد میتوانند ارتفاع بوته و قابلیت تولید را

وجین و همچنین با وجین بهطور معنیداری سبب افزایش ارتفاع

از طریق سنتز فیتوکرومها ،افزایش فراهمی مواد غذایی در یک

بوته گردیدند .تیمار کاربرد علفکش متریبیوزین به مقدار 055

محل ،کاهش سمیت فلزات سنگین در گیاهان ،جلوگیری از

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

عوامل بیماریزا و القای مقاومت سیستمیک به عوامل بیماریزا

ارتفاع بوته و تیمار کاربرد علفکش متریبیوزین بهمقدار 055

افزایش دهند ( .)Burdman, 1996محققین اظهار داشتند

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

استفاده از قارچ میکوریزا از اثر منفی علفکش متریبوزین بر

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

ارتفاع بوته میکاهد که احتمالاً دلیل آن میتواند تأمین مواد

بیان کرد که در کنار ایفای نقش علفکش در کنترل علفهای

غذایی بیشتر بخصوص فسفر توسط قارچ میکوریزا باشد

هرز ،این باکتریها با تأثیر روی سیستم ریشه سبب افزایش

(.)Keshavarz, 2018

جذب آب و مواد غذایی در گیاه میشوند ،همچنین از طریق

نتایج پژوهش حاضر نشان داد کمترین میانگین ارتفاع بوته

تولید هورمونهایی مثل جیبرلین که روی رشد طولی سلولها

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

اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها

همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد کمترین ارتفاع بوته لوبیا

03

نشان داد ارتفاع بوته همبستگی معنیدار و بالایی با وزن میوه
**

**

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

رسیده (  )5/99و نارس (  )5/80داشت (جدول  .)4در همین

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

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

نور را جذب کرده و آن را در تنگنا قرار میدهند ( Nasiri

و معنیداری با عملکرد دانه داشت؛ به طوریکه بالاترین

 .)Dehsorkhi, 2016نتایج همبستگی ویژگیها (جدول )4

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

نشان داد ارتفاع بوته ،بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار

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

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

همبستگی ویژگیهای نشان داد ارتفاع بوته لوبیا قرمز رابطه

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

مثبت و معنیداری ( 98درصد) با عملکرد دانه داشت

انجام گردید ،محققان اظهار داشتند رابطه بسیار بالایی (88

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

درصد) بین ارتفاع بوته و عملکرد علوفه خشک کلزا مشاهده شد.

همبستگی مثبت و معنیداری بین ارتفاع برنج و عملکرد دانه در

زیرا هر چه ارتفاع بوته بالاتر باشد امکان تولید شاخههای جانبی

هر دو شرایط حضور و عدم حضور علف هرز مشاهده شد

افزایش یافته که در نهایت منجر به افزایش وزن خشک اندام

(.)Rezvani et al., 2013

هوایی میگردد ( .)Tavassoli et al., 2018همچنین نتایج
جدول  -0ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گوجه فرنگی و تراکم کل علفهای هرز
Table 4- Correlation coefficients between investgated traits of tomato and total weed density
9

8

7

6

4

5

3

2

1
1

1

1

0.39ns

1

**0.97

0.31ns

1

**0.97

**0.97

0.33ns

1

**0.79

**0.76

**0.83

**0.75

1

**0.84

**0.91

**0.90

**0.91

*0.56

1

**0.93

**0.85

**0.95

**0.95

**0.95

0.49ns

1

**0.93

**0.93

**0.84

**0.91

**0.86

**0.88

0.51ns

-0.43ns

*-0.57

-0.47ns

-0.15ns

*-0.60

**-0.7

*-0.58

0.15ns

 -0تعداد کلونی
1- Coloni number

 -2ارتفاع بوته
2- Plant height

 -3وزن خشک برگ
3- Dry weight of leaf

 -0وزن خشک ساقه
4- Dry weight of stem

 -7تعداد میوه نارس
5- Number of unripe fruit

 -0وزن میوه نارس
6- Weight of unripe fruit

 -5تعداد میوه رسیده
7- Number of ripe fruit

 -5وزن میوه رسیده
8- Weight of ripe fruit

 -5تعداد کل علفهای هرز
9- Total weed density

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمعنیدار و معنیدار در سطح احتمال  0و  0درصد.
ns,* and **: Non-significant and significant at 5% and 1% probability levels, respectively.

وزن خشک برگ

 6مشاهده میشود در بین تیمارهای مختلف ،بیشترین تأثیر بر

مطابق با نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  ،)5وزن

وزن خشک برگ مربوط به تیمار  + A. crococumکاربرد

خشک برگ به طور معنیداری در سطح احتمال یک درصد،

علفکش متریبیوزین ( 055گرم) بود که البته با تیمارهای A.

تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت .همانطور که در جدول

 + crococumکاربرد علفکـش متـریبیوزیـن ( 0555گـرم)،

مکاریان و همکاران

00

 + P. fluorescensکاربرد علفکش متریبیوزین ( 055گرم) و

شدن وزن خشک بخش هوایی ذرت بـا کاربرد باکتری A.

 + P. fluorescensکاربرد علفکش متریبیوزین ( 0555گرم)

 crococumگـزارش گردید ( Nieto and Frankenberger,

در یک سطح آماری قرار داشتند .کاربرد ترکیبی علفکش

 .)1991تلقیح بذر سویا با باکتری  ،Pseudomonasسبب

متریبیوزین بهمیزان  055گرم  A. crococum +باعث افزایش

افزایش وزن خشک اندام هوایی و جذب عناصر غذایی نسبت به

 5/60درصدی وزن خشک برگ نسبت به تیمار کاربرد علفکش

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

متریبیوزین بهمیزان  0055گرم  A. crococum +گردید .از

باکتریهای محرک رشد بر جذب آب و عناصر غذایی ،همراه با

طرفی کاربرد ترکیبی علفکش متریبیوزین به میزان  0555گرم

تولید سطح برگ ،افزایش وزن خشک برگ در گیاه بهواسطه

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

تجمع مادهی خشک بیشتر در نتیجه فتوسنتز قابل پیشبینی

نسبت به تیمار کاربرد علفکش متریبیوزین بهمقدار  0055گرم

است (.)Ehteshami and Rabiei, 2014

 A. crococum +گردید .در همین راستا ،محققی اظهار داشت

در پژوهش حاضر ،کمترین میانگین وزن خشک برگ نیز در

با افزایش میزان علفکش متریبوزین ،کاهش معنیدار وزن ماده

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

خشک اندام هوایی نسبت به شاهد در تمام سطوح علفکش

راستا ،گزارش شده است که کمترین وزن خشک برگ لوبیا

مشاهده میگردد .با توجه به اینکه علفکش متریبوزین باعث

چشم بلبلی در تیمار شاهد آلوده به علف هرز مشاهده گردید

اختلال در زنجیرهی انتقال الکترون در فتوسیستم  IIمیشود به

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

نظر میرسد علت این کاهش در میزان وزن خشک اندام هوایی

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

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

ذرت با افزایش مدت زمان تداخل علفهای هرز کاهش پیدا کرد

تحقیقی حاکی از آن است که وزن خشک اندام هوایی کدوی

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

خورشتی با افزایش غلظت متریبوزین کاهش مییابد ،ولی در

محققان اظهار داشتند تداخل علفهای هرز از طریق کاهش

حالت کلی این کاهش در گیاهان میکوریزی کمی کمتر از

سـطح بـرگ باعـث کاهش بیوماس تولیدی سـورگوم مـیشـود.

گیاهان غیرمیکوریزی بود ( Esmailnejad Khiavi and

کـاهش سـطح برگ سورگوم در اثر تداخل علفهای هرز باعـث

.)Khara, 2014

میشود کـه میزان مواد فتوسنتزی تولیدی کاهش پیدا کند و

نتایج نشان داد که تیمارهای کاربرد علفکش متریبیوزین
به مقدار  055گرم  A. crococum +و کاربرد علفکش

نمـود ایـن کاهش را میتوان در کاهش وزن خشک برگ ،ساقه و
کـل دانست (.)Arabi and Saffari, 2015

متریبیوزین به مقدار  055گرم  P. fluorescens +در مقایسه با
شاهد بدون وجین و همچنین با وجین بهطور معنیداری سبب

وزن خشک ساقه

افزایش وزن خشک برگ گردید .تیمار علفکش متریبیوزین به

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد بین تیمارهای مختلف

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

از نظر وزن خشک ساقه اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک

وزن خشک برگ و تیمار علفکش متریبیوزین به مقدار 055

درصد وجود داشت (جدول  .)5بر اساس نتایج مقایسه میانگین-

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

ها ،تفاوت معنیداری بین تیمارهای کاربـرد بهتنهـایی

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

 crococumو  P. fluorescensدر افزایش میانگین وزن خشک

راستا ،سایر محققین گزارش نمودند که کاربرد کودهای زیستی

ساقه مشاهده نگردید ،هر چند  A. crococumسبب افـزایش

وزن خـشک بخـش هـوایی گوجه فرنگی را بـهطـور معنـیداری

بیشتر ( 5/36درصـد) وزن خشک ساقه در مقایسه بـا P.

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

 ،fluorescensنسبت به شاهد وجین گردید (جدول  .)6نتایج

 90درصدی وزن خشک اندام هوایی گوجهفرنگی را در گیاهچه-

نشان داد در بین تیمارهای ترکیبی ،کاربرد علفکش متری-

های تلقیح شده با  Azotobacterو  Pseudomonasگزارش

بیوزین به مقدار  055گرم  P. fluorescens +و کاربرد علفکش

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

متریبیوزین به مقدار  0555گرم  P. fluorescens +سبب

A.

07

اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها

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

بردن کارایی فتوسنتزی و تولید مادهی خشک در طی دورهی

مقایسه با کاربرد علفکش متریبیوزین به مقدار  0055گرم +

رویش گیاه شلغم علوفهای و در نهایت افزایش عملکرد علوفه

 P. fluorescensگردید ،در بین تیمارهای ترکیبی علفکش +

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

 A. crococumنیز کاربرد ترکیبی علفکش متریبیوزین

.)2014

بهمیزان  055گـرم و علفکش بهمیـزان  0555گـرم همراه بـا

در این پژوهش ،کمترین میانگین وزن خشک ساقه در تیمار

 A. crococumبهترتیب باعث افزایش  05/84و  5/3درصدی

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

وزن خشـک ساقـه نسبت به تیمــار علـفکش  0055گـرم +

منجر به کاهش دسترسی گیاه به مواد غذایی اصلی و همچنین

 A. crococumگردید .نتایج پژوهشی نشان داد در هر دو تیمار

املاح مورد نیاز میگردد که باعث کاهش ویژگیهای مورفولوژیک

میکوریزایی و غیرمیکوریزایی با افزایش میزان علفکش متری

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

بوزین ،وزن ماده خشک اندام هوایی کاهش بیشتری مییابد

پژوهشی نشان داد کمترین وزن خشک ساقه لوبیا چشم بلبلی

( .)Keshavarz, 2018متریبوزین باعث اختلال در زنجیرهی

در تیمار شاهد آلوده به علف هرز بهدست آمد ( Nasiri

انتقال الکترون بین پذیرندههای  PSIIو اختلال در عمل

.)Dehsorkhi, 2016

روبیسکو میشود ،از اینرو باعث کاهش جذب گاز کربنیک و در

در پژوهش دیگری ،محققان اظهار داشتند وجین دستی

نهایت کاهش فتوسنتز و زیست تودة اندام هوایی میگردد

علف های هرز بهطور قابل ملاحظهای سبب افزایش وزن

(.)Nemat-Alla et al., 2008

خشک نعناع فلفلی شد و توانست تأ ثیر مستقیمی بر عملکرد

نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبی دز پایین علفکش

خشک آن داشته باشد  .این محققین اظهار داشتند با کنترل

متریبیوزین ( 055گرم) همراه با باکتری در مقایسه با شاهد

دستی علف های هرز ،فضا برای موفقیت گیاه دارویی نعناع

بدون وجین و همچنین با وجین بهطور معنیداری سبب افزایش

فلفلی فراهم شد ،زیرا بهطور مطلوبتری توانست از منابع و

وزن خشک ساقه گردید .این افزایش در وزن خشک ساقه بهدلیل

شر ایط به نفع خود بهره گرفته و بر علفهای هرز برتری

کنترل مطلوب علفهای هرز و نیز فعالیت مناسب باکتریها در

یابد (  . )Gity and Raoofy, 2017نتایج همبستگی

دزهای پایین علفکش میباشد.

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

در همین راستا ،پژوهشگران گزارش کردهاند که کاربرد A.

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

 crococumوزن خشک ساقه و ارتفاع ساقه گوجه فرنگی را به-

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

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

همین راستا  ،محققین اظهار داشتند هر چه گیاه از تعداد

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

برگ و وزن ساقه بالاتری برخوردار باشد ،متعاقبا ً فرآیند

بیومـاس بخـش هـوایی و ریشه گوجه فرنگی در اثر تلقیح با

فتوسنتـ ز و انتقـال مواد پرورده در گیاه بهتر صورت خواهد

کودهای زیستی بـهطـور معنـیداری افـزایش یافت ( Nemati

گـ رفت که این امـ ر در نهـ ایت تولید میوههـای بیشتـ ر را

.)and Golchin, 2015

بـ ه همراه خواهد داشت ( Nasiri Dehsorkhi et al.,

در پژوهش دیگری ،کاربرد ماده تلقیحی Azotobacter

.)2020

موجب افزایش وزن خـشک ساقه ذرت نسبت به شاهد شد
( .)Biari et al., 2011باکتریهای  Pseudomonasو

عملکرد گوجهفرنگی

 Azotobacterبهواسطه حلالیت فسفر ،تثبیت نیتروژن ،تولید

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد ویژگیهای مرتبط با

سیدروفور از طریق توسعه سیستم ریشهای ،موجب بهبود

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

جذب آب و عناصر غذایی ،افزایش غلظت رنگدانههای

طور معنیدار و در سطح احتمال یک درصد تحت تأثیر تیمارها

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

قرار گرفت (جدول .)0

مکاریان و همکاران

00

جدول  -7نتایج تجزیه واریانس صفات عملکردی گوجه فرنگی و جمعیت علفهای هرز تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده
Table 5- Results of analysis variance of yield traits of tomato and weeds population as affected by experimental treatments

میانگین مربعات
Mean of
squares

تعداد کل علفهای

درجه آزادی

وزن میوه رسیده

تعداد میوه رسیده

وزن میوه نارس

تعداد میوه نارس

Weight of ripe
fruit

Number of ripe
fruit

Weight of
unripe fruit

Number of
unripe fruit

0.36

0.004

62.71

0.68

11.42

2

**0.38

**0.09

**6.86

**1.67

**21.58

12

0.098

5.45

3.45

7.37

6.87

24

13.94

16.32

14.46

37.82

12.93

-

هرز
Total weed
density

df

منبع تغییر
Source of
variation

تکرار
Replication

تیمار
Treatment

خطا
Error

ضریب تغییرات
)C.V (%

** و  nsبهترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح احتمال  0درصد و عدم معنیداری.
** and ns, are significant at p≤0.01 and non-significant, respectively.

تعداد میوه نارس
نتایح نشان داد که تعداد میوه نارس تحت تأثیر تیمارهای

عملکرد چندان دور از انتظار نیست ( Ehteshami et al.,

.)2014b

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

کاربرد علفکش به مقدار  055گرم P. fluorescens +

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

سبب افزایش معنیدار  06/59درصدی میـ انگین تعـداد

مختلف ،بیشترین تأثیر بر تعداد میوه نـارس مربـوط به تیمـار

میـوه نارس در مقــایسـه با کاربــــرد علـفکش بهمقـــدار

 + A. crococumکاربرد علفکش متریبیوزین به میزان 055

 0055گـــرم  P. fluorescens +گردید .کاربرد ترکیبی

گرم بود که بعد از آن تیمارهای  + A. crococumعلفکش

علفکش بهمیزان  055گرم  A. crococum +و میـزان 0555

متریبیوزین به میزان  0555گرم + P. fluorescens ،کاربرد

گرم  A. crococum+نیز بهترتیب باعث افزایش معنیدار

متـریبیوزین به میـزان  055گـرم بود که البتـه با تیمارهـای

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

 P. fluorescens ،A. crococumو  + P. fluorescensکاربرد

کاربرد علفکش بهمیزان  0055گرم  A. crococum +گردید.

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

نتایج نشان داد که تیمار کاربرد علفکش به میزان  055گرم +

همین راستا ،نتایج پژوهشی نشان داد بیشترین تعداد میوه نارس

 A. crococumسبب افزایش  58/00درصدی میوه نارس و

گوجه فرنگی مربوط به تیمار ورمی کمپوست به همراه P.

تیمار کاربرد علفکش به میزان  055گرم P. fluorescens +

 putidaبود که باعث افزایش  35درصدی در تعداد میوههای

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

نارس شد و کمترین اثر مربوط به تیمار شاهد بود ( Shahgholi,

بدون علف هرز گردیدند (جدول  .)3محققان اظهار داشتند

 .)2012همچنین در پژوهش دیگری ،گزارش شد که تلقیح

تلقیح با باکتریهای محرک رشد از طریق تعدیل کردن اثرات

کودهای زیستی تعداد میوه در گیاه گوجهفرنگی را بطور معنی-

ناشی از تنش شوری ،تولید هورمون اکسین و بهبود رشد

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

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

 .)2015با توجه به تأثیر مثبت باکتریهای محرک رشد بر

همچنین کنترل عوامل بیمارگر باعث افزایش رشد و عملکرد

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

گیاه گوجه فرنگی شدند ( Soltani Toolarood et al.,

سطح تماس ریشه خود را با خاک افزایش میدهد و در نتیجه

 .)2015کمترین میانگین تعداد میوه نارس نیز در تیمار

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

شاهد با علف هرز و تیمار کاربرد  0055گرم علفکش

افزایش جذب عناصر غذایی توسط گیاه تلقیح شده ،افزایش

متریبیوزین مشاهده گردید (جدول .)3
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اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها
جدول  -0مقایسه میانگین صفات عملکردی گوجه فرنگی و جمعیت علفهای هرز تحت تأثیر تیمارهای آزمایش
Table 6- Mean comparison for yield of tomato and weeds population as affected by experimental treatments

تعداد کل علفهای
هرز

وزن میوه رسیده

Total weed density

Weight of ripe
)fruit (kg/plant

734a
3i
384b
412b
98f
74g
33h
168c
123d
96e
187c
145d
102e

1.3d
1.9c
2.2a
2.1ab
2.3a
2.1ab
1.8c
2.6a
2.5a
2.0ab
2.53a
2.3a
1.9c

)(plant/m2

تعداد میوه رسیده در
بوته
Number of ripe
fruit per plant
7.4d
12.5c
13.4b
13.5b
14.7b
12.4bc
11.9bc
15.8a
15.4a
13.6b
16.2a
15.6a
14.1b

تعداد میوه نارس در

وزن میوه نارس
Weight of unripe
)fruit (kg/plant
1.12c
1.85ab
2.3a
2.39a
2.4a
2.1b
1.9ab
2.5a
2.5a
2.1b
2.42a
2.3a
2.1b

بوته

تیمارها

Number of unripe
fruit per plant
11.1c
14.2b
17.8ab
18.4a
15.2b
14.9b
12.3bc
18.5a
17.7ab
15.8b
20.2a
18.7a
16.3b

Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

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

وزن میوه نارس

با باکتری سبب شده است تا این ریزموجودات خاکزی بتوانند به

نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین کاربرد تنهــایی

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

 A. crococumو  P. fluorescensدر افزایش میانگین وزن کل

تعداد میوه گردند ،ضمن اینکه نقش علفکش نیز در کنترل

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

مطلوب علفهای هرز و کمک به رشد و تولید میوه بیشتر

علفکش  ،P. fluorescens +تیمارهای  + P. fluorescensدز

گوجهفرنگی را نباید فراموش کرد .در همین راستا ،محققی اظهار

کم و متوسط علفکش در مقایسه با تیمار + P. fluorescens

داشت در افـزایش عملکـرد میـوه گوجـهفرنگی شاهد بدون علف

دز بالای علفکش بهطور معنیداری سبب افزایش وزن میوه

هرز و متریبوزین بهمیزان  5/50و  0کیلوگرم در هکتـار بـه

نارس گردیدند .کاربرد ترکیبی علفکش بهمیزان  055گــرم +

صـورت پـسرویشـی مـؤثرترین تیمارهـا بودند ( Ghanbari

 A. crococumو  0555گرم  A. crococum +بهترتیب باعث

 .)Birgani et al., 2014در پژوهشی ،محققان بـا کاربرد چند

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

علفکـش

علفکش

علفکش متریبیوزین بهمیزان  0055گرم A. crococum +

متریبیوزین نسبت به علفکـشهـای آلاکلـر ،اکسیفلورفن و

گردید .تیمارهای کاربــرد علــفکش بهمقــدار  055گــرم +

دیفنآمید کمترین اثرات فیتوتوکسیتی بر گوجهفرنگی داشت و

 A. crococumو علــفکش بــــهمقــــدار  055گــــرم +

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

 P. fluorescensدر مقایسه با شاهد بدون وجین بهطور

.)al., 2003

در

گوجـهفرنگـی

دریافتنـد

کـه

معنیداری سبب افزایش وزن میوه نارس گردیدند.
در همیـن راستـا ،نتـایـج پـژوهشـی نشــان داد کاربــرد

تعداد میوه رسیده

 A. crococumو  P. putidaباعث افزایش معنیدار وزن میوه

بر اساس نتایج از لحاظ تعداد میوه رسیده در بین تیمارهای

رسیده و نارس گوجهفرنگی در مقایسه با شاهد گردید

مختلـف ،بیشتـرین تأثیـر بر ایـن ویـژگـی مربــوط به تیمـار

( .)Makarian and Shahgholi, 2015باکتریهای محرک

 + A. crococumمتریبیوزین به میزان  055گرم بود که بعد از

رشد بهدلیل تأثیر بر افزایش جذب عناصر غذایی بهویژه فسفر

آن بهترتیب تیمارهای  + P. fluorescensکاربرد متریبیوزین

میتوانند منجر به افزایش وزن خشک و عملکرد گیاه گردند

بهمیزان  055گرم + A. crococum ،کاربرد علفکش بهمیزان

( .)Ehteshami et al., 2014bکاربرد دز پایین علفکش همراه

 0555گرم و  + P. fluorescensکاربرد متریبیوزین بهمقدار

مکاریان و همکاران
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 0555گرم قرار داشتند (جدول  .)3در بین تیمارهای ترکیبی

با کودهای زیستی در دزهای متوسط و پایین علفکش نیز

علفکش  P. fluorescens +نیز اختلاف معنیداری وجود

توانست با تقویت گیاه گوجه فرنگی سبب بهبود رشد و میوهدهی

داشت ،بهنحویکـه کاربـرد علـفکش بهمیــزان  055گــرم +

این گیاه گردد.

 P. fluorescensو مصرف علـفکش به میـزان  0555گـرم +

نتایج برآورد همبستگی ویژگیهای (جدول  )4حاکی از آن

 P. fluorescensبهترتیب سبب افزایش  03/05و 06/56

بود که تعداد میوه رسیده همبستگی مثبت و معنیداری به

درصدی میانگین تعداد میوه رسیده در مقایسه با مصرف

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

علفکش بهمیزان  0055گرم  P. fluorescens +گردید.

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

در بین تیمارهای علفکش  A. crococum +از نظر تأثیر بر

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

تعداد میوه رسیده نیز اختلاف معنیداری مشاهده شد .کاربرد

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

ترکیبی علفکش بهمیزان  055گرم  A. crococum +و

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

علفکش بهمیزان  0555گرم  A. crococum +بهترتیب سبب

طالبی انجام گرفت نتایج نشان داد تعداد میوه در بوته،

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

همبستگی مثبت و معنیداری با وزن خشک برگ (* )5/60و

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

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

تیمار کاربرد علفکش به مقدار  055گرم A. crococum +

.)al., 2020

سبب افزایش  53/4درصدی میوه رسیده و تیمار مصرف
علفکش بهمیزان  055گرم  P. fluorescens +سبب افزایش

وزن میوه رسیده

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

نتایج مقایسه میانگینها (جدول  )3نشان داد کاربرد  055و

گردیدند .در پژوهشی ،بیشترین عملکرد گوجه فرنگی با 50/5

 0555گرم علفکش متریبیوزین باعث افزایش میانگین وزن

درصـد افزایش نسبت به شاهد مربوط به  A. crococumبود

میوه رسیده بهترتیب بهمیزان  55/5و  03/3درصد نسبت به

درحـالیکـه  P. putidaبا افزایش  06/0درصدی عملکرد نسبت

کاربرد  0055گرم علفکش گردید .تفاوت معنیداری بین کاربرد

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

تنهایی  A. crococumو  P. fluorescensدر افزایش میانگین

همچنین کود زیستی  8 P. fluorescensدرصـد عملکـرد را

وزن میوه رسیده مشاهده نگردید .کاربرد علفکش بهمیزان 055

نسـبت بـه شـاهد افزایش داد ( Makarian and Shahgholi,

گرم  A. crococum +و علفکش بهمیزان  0555گرم A. +

 .)2015علت احتمالی افزایش عملکرد در تلقیح بذر با

 crococumبهترتیب سبب افزایش  66/00و  50/50درصدی

بـاکتریهـا را بـه افـزایش جذب مواد غذایی در دسترس و

میانگین وزن میوه رسیده در مقایسه با کاربرد علفکش بهمقدار

افزایش سلامت ریشـه در طول دورة رشد در رقابـت بـا

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

پـاتوژنهـای ریشـه نسـبت دادهاند (.)Roesti et al., 2006

کاربرد کودهای آلی ضمن تاثیرگذاری بر جمعیت و فعالیتهای

محققان اظهار داشتند تنها فراوانی عناصر غذایی عاملی برای

میکروبی خاک نقش مهمی در افزایش تجزیه علفکش متریبیوزین

تولید بیشتر نمیباشد ،بلکه سایر ویژگیهای محرک رشدی

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

باکتریها در مجموع میتواند باعث افزایش عملکرد گیاه شود .به

داشتند بـاکتریهـای  Pseudomonasمــیتواننــد نقــش

نظر اثرات چندگانه این باکتریها اعم از انحلال فسفر ،رهاسازی

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

پتاسیم و غیره در بهبود عملکرد گیاه گوجه فرنگی نقش داشته

باکتریها قادرند که از علفکـش آتـرازین به عنوان منبع غذایی

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

اسـتفاده کننـد و ایـن علـفکـش را از محـیط زیست حذف کنند و

آمده میتوان گفت که دزهای پایین و متوسط علفکش با کنترل

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

مطلوب علفهای هرز توانستند تأثیر مثبتی بر رشد و عملکرد

دیگری ،محققان دریافتند باکتری سودوموناس ( ADPتعداد سلول

گوجه فرنگی داشته باشند از طرفی تلقیح نهالهای گوجه فرنگی

 8×805در میلی لیتر) آترازین با غلظت  055میلیگرم در لیتر را در

اثر برهمکنش کود زیستی و علفکش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجهفرنگی و کلونیزاسیون باکتریها
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مدت زمان  85دقیقه کاملا تجزیه کرد و همچنین این باکتری در

تیمارهای ترکیبی + P. fluorescens ،کاربرد علفکش به میزان

غلظت  0555میلیگرم در لیتر آترازین در محیط کشت آگار نیز

 0055گرم و  + A. crococumکاربرد علفکش متریبیوزین به

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

میزان  0055گرم بیشترین تأثیر را در کاهش میانگین تعداد علـف

کش و کود میتواند ضمن کنترل علفهای هرز موجب رشد بهتر

هـرز داشتنــد .بعــد از شـاهـد بــدون وجیـــن ،تیمارهـــای

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

 A. crococumو  P. fluorescensبهترتیب بیشترین میانگین

تیمارهای کاربرد علفکش بهمقدار  055گرم  A. crococum +و

تعداد علف هرز را بهخود اختصاص دادند ،هرچند این تیمارها

کاربرد علفکش بهمیزان  055گرم  P. fluorescens +در مقایسه با

توانستند بهترتیب کاهش  45/39و  46/8درصدی در جمعیت

شاهد بدون وجین و همچنین شاهد با وجین بهطور معنیداری

علفهای هرز نسبت به شاهد آلوده به علف هرز ایجاد کنند.

سبب افزایش وزن میوه رسیده گردید .تیمار کاربرد علفکش

میتوان گفت که باکتریها با ایجاد همزیستی و بهبود شرایط رشد

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

گیاه ،قابلیت رقابت آن را با علفهای هرز افزایش دادهاند و موجب

درصدی وزن میوه رسیده و تیمار مصرف علفکش بهمیزان 055

کاهش معنیدار  05درصدی جمعیت علفهای هرز نسبت به

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

شاهد عدم وجین شدهاند .این میزان تأثیر بدون استفاده از

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

علفکش و تنها با کاربرد کود زیستی در مدیریت پایدار علفهای

داشتند عملکرد گوجهفرنگی در اثر کاربرد کودهای زیستی نسبت

هرز و تولید محصول سالم بسیار ارزشمند میباشد.

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

کاربرد علفکش به میزان  055و  0555گرم در هکتار به

 .)et al., 2015باکتریهای محرک رشد مـیتواننـد از طریـق

تنهایی بهترتیب سبب کاهش  93/3و  98/8درصدی جمعیت

مکانیسمهایی از قبیل ایجاد مقاومـت در برابـر پـاتوژنهـا،

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

افزایش مقاومت در برابر خشکی و شـوری ،افـزایش جـذب

همانطور که مشاهده میشود ،با توجه به اینکه دز علفکش دو

نیتـروژن ،سـنتز هورمـونهـای گیـاهی و افـزایش تولیـد

برابر شد ،اما اختلاف کاهش جمعیت علفهای هرز بین دو دز

سیدروفورها موجب افزایش عملکرد محصـولات کشـاورزی شوند

علفکش تنها حدود  6/6درصد بود ،بنابراین در شرایط عدم

(.)Kloepper and Beauchamp, 1991

کاربرد کود زیستی ،با در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی و
غیره ،دز پایین علفکش ( 055گرم) قابل توصیه میباشد .کاربرد

جمعیت علفهای هرز

علفکش بهمیزان  055و  0555گرم در هکتار همراه با باکتری

نتایج نشان داد که علفهای هرز سوروف ،0سلمه تره،5

سبب کاهش درصد کنترل علفهای هرز نسبت به کاربرد

تاجریزی 6و دم روباهی 4گونههای رایج مشاهده شده در مزرعه

بهتنهایی علفکش گردید ،بهطوریکه جمعیت علفهای هرز در

بودند .نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که بین تیمارهای

کاربرد  055و  0555گرم علفکش  P. fluorescens +بهترتیب

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

کاهــش  55/00و  96/54درصـدی و همیـن دز علـفکـش +

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

 A. crococumکاهش  54/05و  95/54درصدی جمعیت

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

علفهای هرز را نسبت به شاهد عدم وجین بههمراه داشت.

در تیمار بدون وجین علف هرز و کمترین میانگین تعداد علف

تیمارهای کاربرد علفکش بهتنهایی ،بهویژه متری بیوزین 0055

هرز در تیمار وجین علف هرز مشاهده گردید .براساس نتایج

گرم سبب کاهش شدید و معنیدار میانگین تعداد علفهای هرز

بهدست آمده ،بترتیب تیمارهای شاهد با وجین ،علفکش

در واحد سطح شد ،اما همانطور که در جداول  6و  3مشاهده

بهتنهایی در دزهای  0555 ،0055و  055گرم و سپس

میشود این دز علفکش سبب کاهش معنیدار ارتفاع ،وزن
خشک برگ و وزن میوه رسیده نسبت به دز  055و  0555گرم

1. Echinochloa crus-galli L.
2. Chenopodium album L.
3. Solanum nigrum L.
4. Setaria spp.

علفکش در هکتار گردید .بنابراین این دز برای کاربرد در گوجه
فرنگی توصیه نمیشود.
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در پژوهشهای متعددی به کارایی علفکش متری بیوزین در

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

**

کاهش جمعیت علفهای هرز در مزارع گوجهفرنگی اشاره شده است

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

بهطور مثال ،در پژوهشی محققان اظهار داشتند در مقایسه با تیمار

(* )-5/05داشت (جدول  .)4در همین راستا ،نتایج پژوهشی

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

نشان داد زیستتوده علفهای هرز با تمامی ویژگیهای رشدی و

صورت پیشرویشی  95درصد و بهصورت پسرویشی  38درصد باعث

عملکرد طالبی ،همبستگی منفی داشت ( Nasiri Dehsorkhi et

کاهش مجموع تعداد علفهای هرز گوجهفرنگی گردید ( Ghanbari

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

 .)Birgani et al., 2010مصرف علفکش متری بوزین به میزان

در سطح احتمال یک درصد همبستگی منفی و معنیداری با

 5/0کیلوگرم مادة مؤثره در هکتار برای کنترل علفهای هرز گوجه

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

فرنگی بهصورت پیش از کاشت مؤثر اعلام گردید ( Adigun et al.,

محققان گزارش دادند بین آزولا و عملکرد دانه برنج ،همبستگی

 .)2018در مقایسه بـا تیمـار شـاهد بـا علـف هـرز ،مـؤثرترین

منفی معنیداری وجود داشت که این امر نشان میدهد کنترل

تیمارهـای علـفکـش در کاهش تراکم کنجد شیطانی شـامل متـری-

آزولا در طول فصل رشد میتواند عملکرد را افزایش دهد ( Jalili

بـوزین بـهمیـزان  5/50کیلـوگرم در هکتـار بـهصـورت پـیشرویشـی

.)and Ganjabadi, 2017

و در کاهش تراکم طحله و مجموع علفهای هرز ،متریبوزین بهمیزان
یک کیلوگرم در هکتار بهصورت پـیشرویشـی بودنـد ( Ghanbari

.)Birgani et al., 2014

نتیجهگیری
بهطورکلی میتوان بیـان نمـود که کاربرد کودهـای زیـستی

نتایج پژوهش حاضر نشان داد اگرچه تیمارهای تلفیقی A.

( A. crococumو  )P. fluorescensبه تنهایی میتواند با بهبود

 + crococumعلفکش و  + P. fluorescensعلفکش نیز

رشد و قابلیت رقابت گوجهفرنگی با علفهای هرز ،سبب کاهش

سبب کاهش چشمگیری در میانگین جمعیت علفهای هرز

حدود  05درصدی جمعیت علفهای هرز و افزایش معنیدار عملکرد

شدند ،ولی در مقایسه با کاربرد علفکش به تنهایی ،اثرات

نسبت به تیمار عدم وجین گردد .در بین دزهای مختلف علفکش،

کمتری را نشان دادند که علت آن احتمالا به خاطر حضور

کاربرد دز  055گرم علفکش در هکتار برای کنترل مطلوب علف

باکتریها میباشد که با تجزیه علفکشها به مرور زمان سبب

های هرز و دستیابی به عملکرد مطلوب گوجهفرنگی کفایت میکند.

کاهش اثرات علفکش و همچنین افزایش نسبی علفهای هرز

بر اساس نتایج این پژوهش ،کلونیزاسیون باکتریها و ویژگیهای

شدند .این نتایج گویای این میباشد که استفاده ترکیبی

رشدی و عملکردی گوجهفرنگی در دز بالای علفکش کاهش

باکتریهای  A. crococumو  P. fluorescensهمراه با

مییابد ،اما کاربرد باکتریهای  P. fluorescensو یا A. crococum

علفکش ،منجر به تجزیه احتمالی علفکشها به مرور زمان

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

میگردد و بههمین دلیل میانگین تعداد علفهای هرز در

رشد و عملکرد میتواند سبب کنترل قابل قبول علفهای هرز و

تیمارهای صرفاً علفکش در مقایسه با تیمارهای ترکیبی باکتری

کاهش مصرف علفکش در مزارع گوجهفرنگی گردد .از طرفی دز کم

 +علفکش در غلظت مشابه ،بیشتر بود .نتایج همبستگی

علفکش میتواند توسط باکتریها سریعتر تجزیه شده و از اثرات

ویژگیها حاکی از آن بود که تعداد کل علفهای هرز ،همبستگی

سوء زیستمحیطی این ترکیبات شیمیایی بکاهد.
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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 biofertilizers (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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