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 ده یچك

های رت کرتبصو 1392و  1391ی دو سال طگندم آزمایشی -در تناوب ذرت هرزهایعلفورزی بر تراکم بانک بذر های مختلف خاکمنظور ارزیابی اثر سامانه به

ورزی و خاکورزی کامل، کمهای اصلی شامل سه تیمار خاکهای کامل تصادفی با شش تکرار انجام شد. کرتشده در قالب طرح پایه بلوکیک بار خرد 

رها و رت، قبل از اعمال تیماذپیش از کاشت  هرزهایعلفمیایی و عدم کنترل )شاهد( بود. نمونه برداری از بذر های فرعی شامل کنترل شیورزی و کرتخاکبی

ه در تیمار بی کم نشان داد شت گندهمچنین پس از برداشت ذرت و گندم، به روش سیستماتیک انجام گرفت. مقایسه میانگین تراکم بانک بذر خاک پس از بردا

دارای  L. Convolvulus arvensis چکو پی L. Lactuca serriola، کاهو وحشی Pers. Sorghum halepense (.L)قیاق  هرزهایعلفورزی تعداد خاک

ر یوالف ب افزایش معنی داها قرار نگرفت. تیمار خاک ورزی کامل موجکشعلف فوق تحت تاثیر هرزهایعلفداری بود، ضمن اینکه بانک بذر افزایش معنی

Dur. Avena ludoviciana  و جودرهHordeum spontaneum C.koch است.  ورزیخاکگردید. نتیجه نهایی این پژوهش توصیه کم 
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 مقدمه

نقطه شروع  خاک راه عملی و هرزهایعلفتعیین بانک بذر 

ساله است یک هرزهایعلفمطالعه چرخه زندگی بسیاری از 

(Forcella et al., 1992 (هارپر .) (Harper, 1977  خاک را

 ور گرفت که در آن هر دو عمل واریز بانک یا مخزنی در نظ

گیرد. واریز با تولید و انتشار بذر، در برداشت صورت می

که برداشت بذر از خاک از طریق جوانه زنی، پیری، حالی

گیرد. بانک بذر متشکل از بذور تازه مرگ و شکار صورت می

های قبل است و ریزش یافته و بذور پس انداز شده سال

دهد. میدر گذشته و حال را نشان  زهرهایعلفجمعیت 

 بروز به هنگام هرزهایعلفبانک بذر خاک ضامن تداوم 

باشد که با نامناسب و بخشی از فلور یک منطقه می شرایط

رد با برآو را تعیین کرد. هرزهایعلفتوان جامعه کمک آن می

 توان توان تهاجمی آنها را، میهرزهایعلفبانک بذر 

  Shersta et al., 2002).)پیشگویی کرد 

در نتیجه عملیات متفاوت از  هرزهایعلفتغییرات بانک بذر 

مزرعه است.  هرزهایعلفمدیریت  عوامل تعیین کننده در

ی هابوم نظام های انجام شده توسط بشر دردست ورزی

های مختلف تاثیر بسزایی دارد       زراعی بر حضور گونه

(Siah Marguee et al., 2003 عملیات مدیریتی خاص .)

را تحت تاثیر قرار دهد.  هرزهایعلفتواند بانک بذر می

در پروفیل خاک، بقای  هرزهایعلفورزی، توزیع بذر خاک

 دهدقرار می بذر و خروج گیاهچه را تحت تاثیر

 (( Kashe et al., 2009; Devi Ranjit et al., 2007 واناس و .

( نشان دادند که تغییر Vanasse & Leroux, 2000لیروکس )

ورزی سبب تغییر ترکیب، تراکم و توزیع عمودی سامانه خاک

درصد بذوری که وارد  95شود. طبق برآورد، بذر در مزارع می

است. در جائیکه خاک به  هاسالهشوند مربوط به یکخاک می

ساله بسیار فراوان شود، گیاهان یکطور مرتب زیر و رو می

 باشند.میها تنها امکان ارتباط میان نسل هستند و بذور

تر های سطحیورزی بذور مدفون در عمق را به الیهخاک

 هرزهایعلفزنی بذر آورد و موجب تحریک جوانهخاک می

 (. Vanasse & Leroux, 2000شود )می

ورزی وضعیت گازها در خاک را تغییر داده و عملیات خاک

(. Scopel et al., 1991دهد )بذور را در معرض نور قرار می

ورزی، بذور ریز نورپسند دفن شده توسط خاکدر نظام بی

زنند و بتدریج افزایش آبیاری طی فصل رشد، جوانه نمی

ها تاثیر بسزایی در تراکم و ترکیب کشعلفیابند. کاربرد می

خاک، از طریق کنترل جمعیت  هرزهایعلفبذور 

ریزش بذور آنها دارند. هدف مستقر و کاهش  هرزهایعلف

ورزی در ی مختلف خاکهااین آزمایش ارزیابی اثرات سامانه

شرایط کنترل شیمیایی و شاهد بر تراکم و تنوع بانک بذر 

 در تناوب ذرت ـ گندم بود. هرزهایعلف

 هامواد و روش

در اراضی مرکز  1392و  1391های این آزمایش طی سال

 قانتان فارس به اجرا در آمد. زرتحقیقات کشاورزی زرقان اس

دقیقه شرقی، عرض  43درجه و  52دارای طول جغرافیایی 

دقیقه شمالی و متوسط ارتفاع  46درجه و  29جغرافیایی 

(. Papoly Yazdi, 1988باشد )دریا می متر از سطح 1604

 ـبافت خاک سیلتی  میلی متر، 345متوسط بارندگی سالیانه 

 (.(Jamali, 2013است  8/7 ادلرسی لوم و واکنش خاک مع

بار خرد شده در قالب طرح ی یکهاآزمایش به صورت کرت

های کامل تصادفی با شش تکرار انجام پایه بلوک

ورزی کامل، های اصلی شامل سه تیمار خاکشد.کرت

های فرعی شامل کنترل ورزی و کرتخاکورزی و بیخاککم

بود. طول هر  رزههایعلفشیمیایی و عدم کنترل )شاهد( 

و عرض آن شش متر، طول و عرض  30کرت اصلی معادل 

  متر منظور شد. 6و  15ی فرعی نیز به ترتیب معادل هاکرت

 ادوات مورد استفاده شامل تراکتور والترا پنج خیش ساخت

شرکت والترا فنالند، خاک ورز مرکب بوکان تولید شرکت 

جیا ساخت اسفو سازه کشت بوکان و دستگاه کشت مستقیم

شرکت اسفوجیا ایتالیا کاشت ذرت و گندم را انجام داد. 
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دستگاه کشت مستقیم اسفوجیا دارای سیستم موزع بذر با 

خروجی دوگانه )خروجی بزرگ و کوچک( است که یک 

سمت آن برای محصوالت ریز مانند گندم و جو و قسمت 

تر برای بذرهای درشت مثل ذرت و نخود خروجی درشت

ی برشی قابل هاستگاه بدون خاک ورزی با دیسکاست. این د

تنظیم از نظر عمق، عملیات کاشت را در بقایای محصول قبل 

 دهد.انجام می

سه متراست و با توجه به  کلیه ادوات فوق دارای عرض کار 

عرض کار ادوات، عرض هر کرت شش متر در نظر گرفته شد 

رت( متر )طول هر ک 30که با یک رفت و برگشت در طول 

تیمارهای خاک ورزی و عملیات کاشت انجام گردید. به 

سه متر در نظر  هامنظور امکان حرکت ادوات، عرض راهرو

هر کرت اصلی از طول به دو قسمت تقسیم شده و  گرفته شد.

متر به صورت تصادفی  15×  6ی فرعی به ابعاد هاتیمار

ت انتخاب گردید و در طول دوره آزمایش مرزهای طولی ثاب

به  704ذرت رقم سینگل کراس  1391باقی ماند. در بهار سال 

و فاصله بوته  75کیلو گرم در هکتار با فاصله ردیف  25میزان 

کاشته شد و در پاییز همان  15/2/91سانتی متر در تاریخ  18

درنگ کاشت گندم (، بی14/7/91سال پس از برداشت ذرت )

ار در تاریخ کیلو گرم در هکت 180رقم چمران به میزان 

انجام شد. مزرعه آزمایشی در سال قبل از کاشت  28/7/91

تیمارهای خاک ورزی یک بار پیش از  ذرت تحت آیش بود.

کاشت ذرت و یک بار پیش از کاشت گندم انجام شد. 

ورزی کامل شامل شخم با گاوآهن برگردان دار، دیسک خاک

 ورزورزی توسط خاکو تسطیح زمین بود. تیمار کم خاک

مرکب مجهز به پنجه غازی، دیسک و غلطک انجام شد. در 

ورزی نیز هیچگونه عملیاتی که باعث بهم بی خاک تیمار

خوردن خاک شود انجام نگرفت. بقایای ذرت و گندم در 

درصد در تیمارهای بی خاک ورزی و کم خاک  30سطح 

ورزی باقی مانده اما در تیمار خاک ورزی کامل، بقایا با 

کنترل شیمیایی  ردان دار دفن گردید.گاوآهن برگ

اکوئیپ )فورام  کشعلفذرت با استفاده از  هرزهایعلف

سولفورون( به مقدار دو لیتر در هکتار در مرحله دو تا چهار 

توتال  کشعلفو درگندم نیز با  هرزهایعلفبرگی 

گرم در هکتار  40)سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل( 

لیتر در هکتار در زمان  250/1بوط به مقدار به همراه روغن مر

 پنجه زنی گندم انجام شد.

با  هرزهایعلفنمونه برداری خاک جهت تعیین بانک بذر 

 0-20متر و از عمق استفاده از مته )آگر( به قطر هفت سانتی

از نه نقطه  Wمتری خاک به روش سیستماتیک با الگوی سانتی

، پیش از انجام از هر کرت فرعی و در چهار مرحله

، پیش و پس از 1391ورزی در کشت ذرت در بهار سال خاک

و نیز  1391ورزی در زمان کاشت گندم در پاییز سال خاک

ی هاانجام شد. نمونه 1392پس از برداشت گندم در بهار سال 

های خاک هر کرت فرعی با هم مخلوط گردید و درون کیسه

پس  واد نگهداری شده گرنایلونی در دمای چهار درجه سانتی

از پنج روز، کاشت آنها جهت جوانه زنی و شناسایی 

های به سوراخ انجام شد. ابتدا خاک از الک با هرزهایعلف

متر عبور داده شد تا زوائد، کاه و کلش حذف قطر شش میلی

متر مکعب را در سانتی 4800های خاک با حجم شود. نمونه

متر بر روی سانتی 8 × 30 ×20های کاشت به ابعاد سینی

بستری از ماسه استریل قرار داده و آبیاری انجام شد. 

های ظاهر شده در گلخانه طی چهار مرحله شناسایی گیاهچه

(. هر مرحله شامل سه Forcella, 1992و شمارش گردید )

های خاک در هوا هفته بود و در خاتمه هفته سوم، نمونه

ردید و در شرایط خشک شده و پس از سه روز زیر و رو گ

 روعنور و دمای متفاوت دوباره آبیاری شده تا مرحله بعدی ش

ر شود. پس از مرحله چهارم به منظور شناسایی و شمارش بذو

ز ای خاک شسته شده و هازنده باقیمانده جوانه نزده، نمونه

(. بذور Kovach, et al., 1988مش عبور داده شد ) 20الک 

 کولر تفکیک و شناسایی گردید.نیجدا شده با استفاده از بی

ی سایبذور زنده و غیر زنده با استفاده از یک کاردک تیز شنا

ه گردید. بدین نحو که بذور غیر زنده در زیر نوک کاردک ل

 گردید. می
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اسمیرنوف  -ها با آزمون کولموگروفبررسی نرمالیتی داده

ل . در مواردی که توزیع نرماChakravarti, 1967)انجام شد )

س و استفاده شد. سپس تجزیه واریان √  x + 0.5نبود از تبدیل

با استفاده از نرم  نکنها توسط آزمون دامقایسه میانگین

و  از آنجا که بین تیمار عدم کنترل انجام گرفت.  SASافزار

و  کنترل شیمیایی تفاوت محرز است بنابراین، تیمار سمپاشی

ه به نوع آزمایش با توج شاهد مورد مقایسه قرار نگرفت.

اثرات متقابل به روش برش  ی یک بار خرد شده(ها)کرت

( بر اساس دو حالت شاهد و سمپاشی تعیین Slicingدهی )

گردید، بدین صورت که در هر حالت، سه تیمار خاک ورزی 

با یکدیگر مقایسه گردیدند. بر اساس سطح معنی داری 

 مقایسات، کالس بندی انجام گرفت.

 نتایج و بحث

: قبل از اعمال تیمارها هرزهایعلفتراکم و تنوع بانک بذر 

و  1391پیش از کاشت ذرت  هرزهایعلفشمارش بانک بذر 

قبل از اعمال تیمارها نشان داد که مزرعه دارای آلودگی قابل 

های حاصل از عمق بود. در نمونه هرزهایعلفتوجه به بذر 

گونه  19سانتی متری خاک مجموعاً بذور  20صفر تا 

(. ترکیب 1های متفاوت بدست آمد )شکل با تراکم هرزعلف

 شامل سه گونه چند ساله پیچک هرزهایعلف

Convolvulus arvensis L.. پنیرک ،Waller Malva neglecta 

، یک گونه دو ساله Pers. Sorghum halepense (.L)و قیاق 

ند. ساله بودو بقیه یک L. Lactuca serriola کاهو وحشی 

شمارش تعداد بذور قبل از اعمال تیمارها نشان داد که 

 ساله به ویژه تاج خروسیک هرزهایعلف

L. Amaranthus retroflexus خرفه ،L. Portulaca oleracea 

غالب بودند. از  P. Beauv. Setaria viridis (.L)و چسبک 

 گونه 12گونه یکساله، سه گونه باریک برگ و  15مجموع 

 .مشخص گردیدپهن برگ 

)پس از برداشت  ورزیبررسی بانک بذر پیش از خاک

 قبل از کاشت گندم( و 91ذرت 

پس از برداشت ذرت ) پیش از  :تیمار شاهد بدون سمپاشی

ورزی به منظور کاشت گندم( اثرات تیمارهای خاک

ورزی اعمال شده، مربوط به قبل از کاشت ذرت موردخاک

 

 1391ت سانتی متر مكعب خاک( قبل از اعمال تیمارهای ذر 4800نمونه خاک )  تفكیک گونه در به هرزهایعلفتراکم بذور  -1شكل 

Figure 1- Density of weed seed species per 4800 cm3 soil sample prior to applying treatments (2011) 
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 ، چسبک هرزهایعلفبررسی قرار گرفت، تعداد بذر 

 گوش خرگوش تاج خروس، قیاق، علف

 (L. Andrz Conringia orientalis) جودره 

 (Hordeum spontaneum C. Kochو یوالف ) 

(Avena ludoviciana Durieu) ورزی کامل به در تیمار خاک

. (1ورزی بود )جدول دار بیش از تیمار بی خاکصورت معنی

قبل از آن ریزش نموده  بذور فوق در طول فصل رشد ذرت و

 ست.اده ملی مانند باد و آبیاری در خاک متراکم گردیو یا با عوا

شمارش در این مرحله، پس از برداشت ذرت، نشان داد که 

ی، کاهو وحش (،.Galium aparine Lتیراخ )بذور خرفه، بی

(، پنیرک، کنف (.Chenopodium album Lپیچک، سلمه 

 تاتوره ،(L Hibiscus trionum ). وحشی

 (L. Datura stramonium)علف چسبک ، 

 (L. Asperugo procumbensدر بی خاک ) ورزی افزایش

ورزی کامل و یافته و دارای اختالف آماری معنی دار با خاک

 (. برخی از بذور فوق مانند1ورزی بود )جدول بعضاً کم خاک

پیچک،گاوزبان، کاهو وحشی و پنیرک در تیمار بی 

 ورزی در نتیجه عدم عملیات خاک ورزی و رشدخاک

ی رویشی در طول فصل رشد ذرت، بذر داده و در هااندام

برخی نیز مانند خرفه، کنف  سطح خاک تجمع یافته است و

سلمه و تاتوره با مقدار بسیار زیاد در سطح خاک  وحشی،

ریخته شده است و با توجه به عدم خاک ورزی در قسمت 

قشری خاک متراکم شده است. محیط سرد، مرطوب، تاریک 

ورزی برای بقای برخی خاکنخورده مشابه سامانه بیو شخم 

 (.Albrecht & Sprenger, 2008از بذور مطلوب است )

مقایسه میانگین بانک بذر  تیمارهای سمپاشی شده:

خروس و چسبک، سلمه، کنف، تاتوره، تاج هرزهایعلف

دار بین سه تیمار خرفه نشان داد که اختالف آماری معنی

رد. سمپاشی در مزرعه ذرت موجب ورزی وجود نداخاک

ساله تابستانه فوق در تیمارهای یک هرزهایعلفکنترل موثر 

قیاق، پیچک، کاهو و  هرزهایعلفمختلف گردید. بانک بذر 

دار بیش از ورزی به صورت معنیخاکپنیرک در بی

چند  هرزهایعلفورزی بود. این خاکورزی کامل و کمخاک

ی هاطول فصل رشد از طریق اندام ساله پس از سمپاشی در

سبز شده و با تکمیل چرخه رشد، بذر داده و  "رویشی مجددا

ریزش بذور آنها موجب افزایش بانک بذر در تیمار 

                      است. تورسن و اسکوترود ورزی گردیدهخاکبی

(Torresen & Skuterud, 2002) ورزی ضمن مطالعه کم خاک

های انتخابی در مزارع غالت، زیست کشعلفنتیجه گرفتند 

ها را ایساله تابستانه و زمستانه و دولپهیک هرزهایعلفتوده 

چند ساله  هرزهایعلفکاهش داده اما بر روی زیست توده 

 اثر نداشت. 

پاییزه یوالف،  هرزهایعلفمقایسه میانگین تعداد بذور 

وش خرگوش گ تیراخ و علفجودره، گاوزبان، خاکشیر ، بی

دار بین تیمارهای مختلف نشان داد که اختالف آماری معنی

های در معرض علفکش ورزی وجود ندارد. این علفخاک

بر جمعیت طبیعی  مصرفی در ذرت نبودند و سمپاشی تاثیری

 (.1ی مختلف نداشته است )جدول هاآنها در تیمار

ابت ها و رقکشعلفبانک بذر تحت تاثیر عملیات زراعی، 

(. اثر Zanin et al., 1998 ; Zewdie, 2004است ) محصول

که  ها بر ترکیب و تراکم بانک بذر بدیهی است چراکشعلف

 در بانک بذر هرزهایعلفبا قطع کاربرد آنها جمعیت بذر 

        مولر و کاالویet al., 2003  .(Aguilar)یابد میافزایش 

( (Mohler & Callaway, 1995 نمودند هر بوته تاج  گزارش

بذر  253000خروس در صورتی که رقیبی در مزرعه نباشد 

ه کند، اما کاربرد آترازین موجب کاهش تعداد بذر بتولید می

شود. در صورتی که رقابت محصول )ذرت( هم عدد می 770

 شود.عدد در هر بوته تولید می 28وجود داشته باشد تنها 

 پس از برداشت ذرت) ورزیبررسی بانک بذر پس از خاک

 (1391-92و قبل از کاشت گندم  91

 هرزهایعلفمقایسه تراکم بذور  تیمار شاهد بدون سمپاشی:

دارورزی نشان داد که اختالف آماری معنیبعد از خاک
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 (1391 -92 ورزی )پیش از کاشت گندمخاک قبل از خاک هرزهایعلفاثرات متقابل بانک بذر  -1 جدول

Table 1- Interaction effects of soil seedbank prior to tillage 

Treatments 
Weed Seed No. 

Amaran  Lactu Avena Conring Malva Chenapoi Portula Setari Convol Sorghum Hordeum Galium Asper Descur Hibisc Datura 

Control                 

CT 104a 6.83b 26.5a 2.5a 0.11b 5.7b 9.5b 48.2a 1.4b 24.2a 21.51a 4.5b 0.6b 0.5b 0b 0.25b 

MT 31.83bc 11.5b 5.67b 1.5a 0.16b 4.1b 17.4a 43.3a 1.5b 5.1b 3.2b 7.1ab 0.7b 0.7b 0b 0.25b 

NT 42.67b 99.5a 1.5c 0b 5.68a 34.18a 28.2a 17.2b 5.8a 4.9b 0.5c 14.2a 8.42a 9.54a 3.08a 4.78a 

Sprayed                 

CT 20.83a 5.17c 0.33a 0.47a 0.11b 3.2a 8.2a 9.1a 1b 3.2b 1.42a 3.9a 0.5a 0.4a 0.12a 0.17a 

MT 21a 9.17b 0.83a 0.68a 0.11b 4.1a 7.4a 8.2a 1b 3.1b 1.12a 4.1a 0.6a 0.3a 0.14a 0.12a 

NT 23.83a 19.67a 1.1a 0.83a 4.8a 3.9a 6.3a 8.4a 3.1a 17.1a 1.5a 3.9a 0.7a 0.5a 0.15a 0.14a 
CT = Conventional tillage MT = Minimum tillage NT = No tillage 
Amaranthus retroflexus Chenapodium album Hordeum spontaneum Datura stramonium 

Lactuca serriola Portulaca oleracea Galium aparine Hibiscus trionum 

Avena ludvociana Setaria viridis Asperugo procumbens Sorghum halepense 

Conringia orientalis Convolvulus arvensis Descurainia Sophia Malva neglecta 

 

 (1391 -92 ورزی )پیش از کاشت گندمخاک بعد از خاک هرزهایعلفاثرات متقابل بانک بذر  -2 جدول

Table 2- Interaction effects of soil seedbank post tillage 

Treatment 
Weed Seed No 

Amarant  Lactuca Avena Conringi Malva Chenapoi Portulaca Setari Convo Sorghum Hordeum Galium Asperugo Descur Hibiscu Datura 

Control                 
CT 17.4b 1.33c 17.4a 0.8b 0b 1.74b 6.9b 13.5c 0c 7.2b 14.1a 4.2c 0.8b 0b 0.31b 0.3b 
MT 21.2b 8bc 4.2bc 0.7b 0.41b 3.41b 14.2ab 36.17b 1.5b 17.4ab 2.1b 6.9b 0.7b 4.83a 0.41b 0.74b 
NT 34.17a 99.5a 2.1c 5.2a 6.21a 32.4a 26.1a 56.17a 6.67a 27.2a 0.5bc 14.8a 7.41a 5.17a 3.71a 4.81a 
Sprayed                 
CT 0.14a 1.17b 0.7a 0.7a 0.14b 0.8a 6.1a 2.82a 0.17b 2.1bc 0.4a 2.9a 0.5a 0.33a 0.21a 0.41a 
MT 0.17a 0.33b 0.7a 0.6a 0.21b 0.7a 7.2a 3.5a 0.17b 3.2b 0.6a 3.1a 0.4a 0.5a 0.32a 0.52a 
NT 0.19a 19.67a 0.8a 0.4a 5.1a 1.1a 7.4a 3.1a 2.83a 12.1a 0.5a 3.2a 0.7a 0.33a 0.28a 0.72a 
CT = Conventional tillage MT = Minimum tillage NT = No tillage 
Amaranthus retroflexus Chenopodium album Hordeum spontaneum Datura stramonium 

Lactuca serriola Portulaca oleracea Galium aparine Hibiscus trionum 
Avena ludovociana Setaria viridis Asperugo procumbens Sorghum halepense 

Conringia orientalis Convolvulus arvensis Descurainia sophia Malva neglecta 
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های گونههرزهایعلفبذر  بین تیمارها وجود داشت. تعداد

پیچک،  تیراخ، کاهو وحشی،خرفه، چسبک، تاج خروس، بی

علف گوش خرگوش، سلمه، پنیرک، خاکشیر، قیاق، گاوزبان، 

داری ورزی به صورت معنیخاککنف وحشی و تاتوره در بی

ورزی بود. تعداد بذور ورزی کامل و کم خاکبیش از خاک

ورزی کامل به صورت معنی دار یوالف و جودره در خاک

ریزش بذور طی  (.2 بیش از بی خاک ورزی بود )جدول

فصل رشد ذرت در مزرعه بر سطح خاک موجب افزایش 

ورزی گردید اما راکم بذور نامبرده در سیستم بی خاکت

ورزی، ورزی کامل، گاوآهن برگردان دار )در کم خاکدرخاک

خاک ورز مرکب با عمق کمتر( موجب حرکت عمودی این 

اعماق خاک شد ضمن اینکه بذور درشت، مانند  به بذور

 یوالف و جودره را به سطح خاک آورد. باید توجه داشت در

و  91از کاشت ذرت  دو مرحله خاک ورزی )پیش این زمان

 ( انجام شده بود.1391-92پیش از کاشت گندم 

گزارش  (et al Sosnoskie .(2006 ,سوسنوسکی و همکاران 

ر ورزی بیشترین مقدار بوده و هنمودند تراکم بذر در بی خاک

 یابد. بذور درمیدد تراکم بذر کاهش ورزی بیشتر گرچه خاک

ورزی تجمع متری خاک در بی خاکا پنج سانتیالیه صفر ت

ورزی کامل به صورت یکنواخت در اعماق یافته اما در خاک

(. رفسل و Cardina et al., 2002اند )خاک پراکنده شده

گزارش نمودند بذور (Refsell & Hartzler, 2009) هارزلر 

ورزی در سطح خاک متمرکز است تاج خروس در بی خاک

ار سانتی متری خاک قر 15تا  9قلمی در عمق اما با گاوآهن 

 گیرد.می

نشان داد که  هامقایسه میانگین داده تیمارهای سمپاشی شده:

پیچک، کاهو، قیاق و پنیرک در  هرزهایعلفتراکم بانک بذر 

ورزی کامل دار بیش از خاکورزی به صورت معنیخاکبی

ش چند ساله به دلیل روی هرزهایعلف(. 2است )جدول

 مجدد پس از سمپاشی امکان استقرار و بذر دهی را داشته اند.

 نیز کشعلفدر سامانه بی خاک ورزی در صورت مصرف 

 شود.میچند ساله رفع ن هرزهایعلفمشکل 

 ندم پس از برداشت گ هرزهایعلفبررسی بانک بذر 

: مقایسه میانگین تعداد بذر تیمار شاهد بدون سمپاشی

اهو چسبک، تاج خروس، خرفه، ک قیاق، هرزهایعلف

وحشی، پیچک و پنیرک نشان داد که تعداد بذر در بی 

ورزی کامل و ورزی به صورت معنی دار بیش از خاکخاک

(. باید توجه داشت که 3ورزی بود )جدولکم خاک

ت اما در این در مزرعه گندم و ذرت متفاوت اس هرزهایعلف

 سی شده است و بذرجا بذور موجود در خاک )بانک بذر( برر

گندم  مزرعه ذرت همچنان در خاک مزرعه هرزهایعلف

طی دو  هرزهایعلفوجود دارد و بر عکس. ریزش بذور 

سال قبل در محصول ذرت و گندم بر سطح خاک موجب 

تجمع بذور در قسمت سطحی خاک گردید. در تیمارهای 

ورزی بخش قابل توجهی از بذور ورزی کامل و کم خاکخاک

ورزی در اعماق خاک دفن شده، اما در تیمار بی خاکبا 

ورزی به دلیل عدم انجام هر گونه عملیات و حفظ خاک

 در سطح خاک بقایای محصول قبل، بذور، به ویژه بذور ریز،

و یا در عمق سطحی باقی مانده و موجب تقویت بانک بذر 

ورزی به سرعت های متفاوت خاکخاک گردید. سیستم

 هرزهایعلفتنوع و ترکیب بانک بذر  موجب تفاوت در

زنند ورزی که کمتر خاک را برهم میهای خاکشود. روشمی

 شوندموجب بانک بذر بیشتر و متنوع تر می

 (Blackshaw et al., 2001.) 

میانگین تعداد بذور یوالف و جودره در بی خاک ورزی و کم 

خاک ورزی به صورت معنی دار نسبت به خاک ورزی کامل 

ورزی حضور بذور (. در تیمار بی خاک 3اهش یافت )جدولک

ساله درشت جودره و یوالف در سطح خاک در برابر یک

عوامل محیطی و جوی از جمله آفتاب و باد، شکارگرها مانند 

ی خاکی، حشرات به ویژه هاها، پرندگان، کرمها، باکتریقارچ

دید. کاهش تراکم آنها گر ها موجب پوسیدگی، مرگ ومورچه

زنند اما قبل از این بذور در حضور رطوبت و نور جوانه می
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 ظهور ریشه چه در بستر نامناسب قادر به ادامه حیات نیستند.

وزن بذر روی سطح خاک برخالف بذور موجود در اعماق 

. برخی از (Wilson & Lawson, 1992)یابدسریعتر کاهش می

مناسب  کهاین بذور نیز روی سطح خاک در اوقاتی از سال 

شوند. پیری و تخلیه منابع طی تنفس زنی نیست سبز میجوانه

ورزی نیز موجب دفع برخی دیگر از بذور در سیستم بی خاک

شود. فرآیند پیری در سطح خاک در شرایط گرمای ناشی می

تر درصد سریع 15تا  8از آفتاب و رطوبت موجود به میزان 

استحکام غشا، افتد. این فرآیند موجب کاهش اتفاق می

شود و مرگ بذر می DNAها و صدمه به تخریب اندام

(Radosevich & Ghersa, 1996.) 

( Auskalniene & Auskalnis, 2009اوسکانین و اوسکانیس )

طی یک بررسی چهار ساله خاک ورزی کامل را با کم خاک 

 ساله مانندورزی مقایسه نموده، نتیجه گرفتند بذور درشت یک

ساله کوچک ورزی کامل، اما بذور یکبه در خاکتوق و گاوپن

ورزی غالب مانند چسبک، سلمه و تاج خروس در بی خاک

 شدند. 

چند  هرزهایعلفتراکم بانک بذر  ی سمپاشی شده:هاتیمار

ورزی به صورت خاکساله پیچک، قیاق و پنیرک در بی

ورزی کامل بود خاکورزی و خاکدار بیش از کممعنی

های هرز فوق موثر نبود. سمپاشی در کنترل علف (.3)جدول

های زیر زمینی قوی شامل ریشه با اندام هرزهایعلفاین 

رونده، ریزوم و استولون در مقیاسی وسیع و عمیق مستقر شده 

تکثیر شده و تولید بذر نمودند.  "و پس از سمپاشی مجددا

و یوالف، جودره، تاج خروس، کاهو، خرفه  هرزهایعلفبذر 

چسبک در تیمارهای مختلف خاک ورزی، اختالف آماری 

با سمپاشی بدون  هرزهایعلفمعنی دار نداشتند و بذور این 

 دارکنترل گردیدند.اختالف معنی

های هرز طی دو ورزی بر تراکم بانک بذر علفاثر خاک

 فصل زراعی 

ورزی کامل برتعداد بذور در شرایط شاهد، اثر تیمار خاک

تلف مورد بررسی قرار گرفت. میانگین تعداد بذر های مخگونه

اما بعد از برداشت  2/48ورزی ذرت چسبک قبل از خاک

ورزی کامل، (. در تیمار خاک3و1عدد بود ) جداول 3/8گندم 

تعداد بذر کاهو وحشی و قیاق بعد از برداشت گندم، نسبت به 

هفت و دو  قبل از خاک ورزی سال قبل در ذرت به ترتیب

کاهش یافت. این کاهش در مورد تعداد بذور برابر 

کاهو وحشی ، خرفه، چسبک،  تاج خروس،هرز هایعلف

برابر بود  2و  11، 6، 4/1، 7، 27به ترتیب  پیچک و قیاق

ورزی کامل موجب دفن و تخلیه بانک (. خاک3و1)جداول 

بذور فوق طی دو فصل زراعی گردیده و در شرایط سمپاشی 

کاهش در مورد تعداد بذور  ده شد.نیز وضعیتی مشابه دی

تاج خروس،کاهو وحشی، چسبک، پیچک و هرز هایعلف

(. 3و1برابر بود )جداول  2و  9، ،5/1، 16، 4/7قیاق به ترتیب 

طی بررسی پنج  (Douglas et al., 2001)داگالس و همکاران

 گندم خاک بعد از برداشت هرزهایعلفک بذر ناثرات متقابل با -3 لجدو

Table 3- Interaction effects of soil seedbank after wheat harvesting 

   Weed Seed No.     

 
A.retroflexus L.serriola 

Malva 

neglecta 

Portulaca 

oleracea 

Setaria 

viridis 

Convolvulus 

arvensis 

S. 

halepense 

Avena 

ludvociana 

 Hordeum 

spontaneum  

Control           

CT 3.8b 0bc 0.7b 6.9b 8.3b 0.12b 12.17c 58a  48a 

MT 3.9b 1.33b 0.8b 21.4ab 7.2b 0.5b 29.83b 6b  6.7b 

NT 17.1a 4.83a 5.5a 32.1a 25.1a 5.2a 56.17a 0.7c  0.47c 

Sprayed           

CT 2.8a 0.33a 0.14b 14.6a 6.1a 0.17b 6.17b 0.77a  0.67a 

MT 2.7a 0.83a 0.17b 17.2a 5.9a 0.14b 7.5b 0.57a  0.47a 

NT 1.1b 0.83a 3a 16.2a 5.8a 4.7a 24.5a 0.477a  0.37a 
CT = Conventional tillage MT = Minimum tillage NT = No tillage 

Amaranthus retroflexus  
Lactuca serriola   
Sorghum halepense 
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ل قاموجب انت ساله دریافتند استفاده از گاوآهن برگردان دار

و  Amaranthus rudisدرصد بذور، منجمله تاج خروس  80

از سطح به اعماق  Alopecurus myoseroidesدم روباهی 

 خاک شد.

دار با حرکت بذر سطحی به اعماق و گاوآهن برگردان

برعکس انتقال بذور درون خاک به سطح و عمق جوانه زنی 

 ;Mohler et al., 2006). گردد )میبانک بذر  موجب تخلیه

(Charuhan et al., 2006; Schutte et al., 2013)  تخلیه بانک

ورزی کامل در مقایسه بذر سلمه با جوانه زنی در تیمار خاک

برابر و در مورد دم روباهی و تاج  16ورزی با بی خاک

و سه برابر بود. در برخی مناطق  خروس به ترتیب شش

دم روباهی و تاج خروس کمربند ذرت تخلیه بانک بذر سلمه، 

 2/35تا  6/7درصد،  10تا  2/0از طریق جوانه زنی به ترتیب 

. به (Forcella et al., 1992)درصد بود  1/13تا  2/0درصد و 

موازات تخلیه بذور فوق و در شرایط مناسب، تعداد بذور 

فرصت طلب و مهاجم یوالف وحشی و جودره، طی دو فصل 

مل، دو برابر گردید ورزی کازراعی در تیمار خاک

(. گاوآهن برگردان دار با انتقال این بذور درشت 3و1)جداول

به اعماق، از آنها در برابر خطرات حضور در سطح خاک 

محافظت کرده و در فصل بعد موجب انتقال بذور دفن شده به 

اعماق سطحی شد. این روند موجب افزایش بانک بذر آنها 

 طی دو فصل گردید.

 یکل یریگجهینت

اعمال تیمار بی خاک ورزی طی دو سال منجر به تجمع بذور 

ساله در بخش قشری خاک و افزایش تراکم یک هرزهایعلف

 چند ساله در خاک گردید. این هرزهایعلفبذور 

پاسخ ندادند. تغییر  هاکشعلفچند ساله به  هرزهایعلف

ورزی کامل به بی خاک ورزی موجب افزایش سامانه خاک

ساله ریز و چند ساله سخت های هرز یکد بذر علفتعدا

تیمار خاک ورزی مرسوم با استفاده از گاوآهن  کنترل گردید.

موجب تخلیه و کاهش بسیاری از بذور ریز اما انتقال بذور 

درشت مانند یوالف و جودره از اعماق به سطح خاک گردید. 

ک تداوم خاک ورزی کامل پس از دو سال منجر به افزایش بان

بذر یوالف وحشی و جودره گردید. سمپاشی در کاهش تراکم 

بذور فوق موثر است و کاشت گندم در این شرایط تنها با 

ها ممکن است. تیمار کم خاک ورزی نیز تا کشعلفکاربرد 

حدودی موجب انتقال بذور به سطح خاک گردید اما ضمن 

ف و ساله مانند یوالممانعت از غالب شدن یک یا دو گونه یک

های چند ساله نیز کاهش یافت. در تیمار کم جودره بذر علف

خاک ورزی تنوعی از بذور با تراکم کمتر ایجاد گردید که در 

نتیجه نهایی این پژوهش  است. هاکشعلفطیف کنترل 

توصیه تغییر سامانه خاک ورزی کامل موجود و بی خاک 

 ورزی به کم خاک ورزی است.
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Abstract  

An experiment was conducted to find out effects of different tillage systems on soil weed seedbank density under corn-

wheat rotation. A split-plot trial based on RCBD with six replications was carried out during two years (2012 and 

2013). Main plots included conventional seed bed prepration by moldboard ploughing (CT), minimum tillage (MT) and 

no-tillage (NT). Each main plot was divided in to two subplots (with herbicide and control). Seed densities were 

estimated by direct seed extraction in systematic method by an auger with 7cm diameter from 0-20 cm depth from each 

sampled plot prior to corn planting, just before applying treatments. Sampling was also replicated and continued after 

corn harvesting, pre and post tillage and finally after wheat harvesting. The seedbank was initially composed of 19 

species, mostly annuals. Mean comparison of weed seedbank post wheat harvesting showed Sorghum halepense, 

Lactuca serriola and Convolvulus arvensis was significantly increased in no till plots, while perennial weed seeds such 

as Convolvulus arvensis and Malva neglecta were not affected by herbicides. CT, moldboard ploughing increased 

Avena loduviciana and Hordeum sponteneum seeds significantly by vertical distribution of buried seeds to soil surface. 

Key words: Conventional tillage, herbicide, minimum tillage, no-tillage 


