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 ( .Avena sppوحشی )نامیه یوالفو قوه اثر عمق قرار گرفتن بذر در خاک بر فراوانی

 کشتی گندمتک شرایطدر 

 3بندامیر آینهو  2معصومه فرزانه، *1یعقوب جمشیدی

 1- دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز 2- استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

 استاد گروه زراعت و اصالح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز -3

 29/2/94 افت:یدر خیتار

 28/10/94 رش:یپذ خیتار

 چکیده

های مختلف خاک وحشی در عمقزنی بذور یوالفبینی جوانهک، شناخت و پیشهرز در خاهایورزی بر تراکم و توزیع بذور علفهای خاکبا توجه به تاثیر روش

ول، در مرحله ا. گرفت صورت مرحلهدر دو رع امزاز خاک  بردارینمونه، منظوراین به باشد. ورزی مناسب، ضروری میتحت تاثیر شخم برای انتخاب روش خاک

بعد  یریمتری و در مرحله دوم نمونه گسانتی 15تا  10و  10های صفر تا پنج، پنج تا سطح خاک، عمقخاک شامل:  از چهار عمق یریگقبل از شخم بهاره، نمونه

متری خاک انجام گردید. تعداد بذور بصورت آزمون چند سانتی 20تا  15و  15تا  10، 10های صفر تا پنج، پنج تا از شخم بهاره در چهار عمق شامل: عمق

عداد ت یجیاهش تدرک .قرار گرفت یآمار یابیتیمار )عمق( و چهار بلوک )مزارع( مورد ارز های کامل تصادفی با پنج مشاهده، چهارای در قالب طرح بلوکهمشاهد

 درصدو  سرعتترین بذور سطحی کم. اهده شدمش شخم بهارهاز برداری قبل ر در نمونهتنییپا یهاسطح خاک به طرف عمق و درصد زنده بودن بذور از

. درخوردار بودنسطح خاک ب یبذرهاسبت به ن یکمترخاک از تعداد  یمترسانتی پنجبذور قرار گرفته شده در عمق صفر تا و شتند دارا  درصد( 35) یزنجوانه

دار داشت. عنیدرصد، تفاوت م 81برداری شده قبل از شخم با نمونه بذرهایا برداری شده بعد از شخم در مقایسه بنمونه بذرهایدرصدی  96درصد زنده بودن 

کم  یزنجوانه و درصدافه گردید داخل خاک اض بذرهایدرصد به مجموع  28به دلیل بذرهای تازه ریزش کرده، بعد از شخم،  که داد نشان آزمایش این نتایج

 .باشد بذر خواب باتواند مرتبط می آنها بودن باالیبا وجود درصد زندهجدید در خاک  بذرهای

 زنیورزی، درصد زنده بودن، صفات جوانهخاک سطحی، بذرهای ک بذر خاک،بان: یدیكل یهاواژه
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 مقدمه

ورزی حفاظتی به دلیل هرز در نظام خاکهایکنترل علف

تر است به این دلیل کاهش یا حذف عملیات فیزیکی مشکل

 همچنین هرز در خاک مهم است.شناخت بانک بذر علف

هرز هایذر علفورزی توزیع افقی و عمودی بخاک یهانظام

در خاک و تعیین ترکیب گونه و ظهور آنها را تحت تاثیر قرار 

هرز بین هایدرصد از کل بذر علف 60حدود .دهندمی

شوند و تعداد متری خاک یافت میسانتی 5های صفر تا عمق

یابد آنها با افزایش عمق خاک بصورت لگاریتمی کاهش می

(Chauhan et al., 2006). بذرهایای، در مطالعه 

هرزی که در خاک مدفون شده بودند مشخص کرد هایعلف

وحشی که عمق دفن اثر قابل توجهی بر زنده ماندن بذر یوالف

متری خاک قرار داشتند سانتی 20که در عمق  بذرهاییداشت. 

درصد قابلیت زنده بودن خود را  90بعد از گذشت یک سال 

متری سانتی 15ق ی که در عمبذرهاییاز دست داده بودند و 

خاک قرار داشتند بعد از دو سال که از خاک خارج شدند، 

درصد آنها فاقد حیات بودند و پس از گذشت  80بیش از 

وحشی در هر دو عمق زنده نبودند یوالف بذرچهار سال، 

Conn et al., 2006).) هرز ورزی متداول، بذر علفنظام خاک

شخم تداوم بذر را نرا وارد خاک کرده و از سویی نظام بدو

مارگر یکاهش داده و آن را در معرض شکارچیان و عوامل ب

شخم در هرز در نظام بدون هایعلف بذر دهد.قرار می

اند متری( انباشته شدهپنج سانتی-نزدیکی سطح خاک )صفر

(Cardina et al., 2002)ی پیرالتاکاروکا و همکاران ا. در مطالعه

(Peralta Caroca et al., 2010)  بذرنشان دادند که مجموع 

هرز در نظام شخم معمول در اعماق مختلف خاک هایعلف

بیشتر از نظام بدون شخم بود. آنها نیز بیان کردند که 

ورزی متداول عالوه بر حذف سازی بستر بذر در خاکآماده

که در سطح خاک  بذرهاییزده سبب دفن های جوانهبذر

که قبال به  بذرهایین، یو عالوه بر اشود اند، میپراکنده شده

که از عمق  بذرهاییآورد. اند را به سطح میخاک سپرده شده

زده و اگر شرایط زیست اند بخوبی جوانهبه سطح آورده شده

محیطی آنها مطلوب باشد، باعث آلودگی و رقابت با محصول 

 رزنی بذتعداد و جوانه ، بررسیالعهمطشوند. هدف از این می

مزرعه  مختلف خاک یهادر عمق یوحشوالفیهرز علف

 باشد.¬میگندم، تحت تاثیر شخم 

 هامواد و روش

هرز زنی بذر علفبه منظور مطالعه تعداد و جوانه

کشتی وحشی در اعماق مختلف خاک در شرایط تکیوالف

وحشی بودند گندم، چهار مزرعه مجاور هم که آلوده به یوالف

مورد آزمایش در منطقه زرگان شناسایی گردیدند. مزارع 

 41درجه و  48جغرافیایی طول ، با موقعیت شهرستان اهواز

دقیقه شمالی  20درجه و  31عرض جغرافیایی  ودقیقه شرقی 

مزارع نیم هکتاری  دارند. متر از سطح دریا قرار 20با ارتفاع 

ورزی کشتی گندم و با استفاده از خاکسالیانه بصورت تک

طی سال دند. این آزمایش در دو مرحله شمتداول کشت می

از  یریگدر مرحله اول نمونه .اجرا شد 1391-1392زراعی 

های صفر تا پنج، خاک شامل: سطح خاک، عمق چهار عمق

 یمدت زمان کوتاه متری و درسانتی 15تا  10و  10پنج تا 

و قبل از  1392بعد از برداشت محصول گندم )در اردیبهشت 

متر در سانتی 15های بیش از ام شد )عمقشخم بهاره( انج

مرحله قبل از شخم مطالعه شد و فقط حاوی بقایای پوسیده 

بعد از شخم بهاره  یریبودند(. در مرحله دوم نمونه گ بذرها

های صفر تا پنج، پنج تا ماه در چهار عمق شامل: عمق ریدر ت

متری خاک برداشت شد )بعد سانتی 20تا  15و  15تا  10، 10

ز شخم، بذری در سطح خاک دیده نشد(. برای نمونه گیری ا

سطحی به اندازه مساحت آگر )با  بذرهایاز خاک مزارع، ابتدا 

آوری و سپس با فرو کردن عمودی متر( جمعقطر شش سانتی

های مورد نظر به تفکیک استخراج و در آگر خاک عمق

بودن های کاغذی به آزمایشگاه منتقل گردید. به دلیل کم پاکت

سطح مقطع آگر برای هر نمونه از سه نقطه مختلف 

برداری شد و به دلیل وسیع بودن مزارع و جهت کاهش خاک

برداری نمونه )مشاهده( تهیه گردید. نمونه 5خطا از هر مزرعه 
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 صوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزارع در چهار عمق مختلفخ -1جدول 

Table 1- Physical and chemical properties of the soil at four different depths. 

Phosphorus 

mg/kg 
Potassium 

mg/kg 
Organic 

materials% 
Total 

nitrogen% 
pH Ec 

dS/m Soil texture Soil depth 

(cm) 
12.4 45.48 2.45 0.10 7.55 4.2 Clay loam Zero to 5 
10.5 33.14 1.83 0.06 7.82 2.1 Clay loam 5 to 10 
8.75 30.31 1.45 0.06 7.68 2.3 Clay loam 10 to 15 
27.0 28.08 1.20 0.05 7.57 1.5 Clay loam 15 to 20 

 

 

تصادفی در سرتاسر مزرعه بعد از حذف حاشیه به صورت 

گیری از خاک و اندازه بذرهایانجام گرفت. جهت استخراج 

های های خاک و بذر به آزمایشگاهصفات مورد مطالعه نمونه

 می و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شهیدشی

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی  .چمران اهواز منتقل گردید

 آمده است. 1خاک مزارع در جدول 

در هر مرحله به صورت جداگانه بصورت آزمون  بذرهاتعداد 

های کامل تصادفی با پنج ای در قالب طرح بلوکهچند مشاهد

مق( و چهار بلوک )مزارع( مورد مشاهده، چهار تیمار )ع

آوری شده از جمع بذرهایقرار گرفت. تعداد  یآمار یابیارز

ها به ترتیب با ارتفاع یک و پنج های سطح و عمقنمونه

متر و از مساحت یکسان شمارش و به صورت تعداد سانتی

همچنین جهت آزمون  بذر در نمونه خاک گزارش گردید.

ختلف خاک )تیمار(، آزمایشی های معمق بذرهایزنی جوانه

در ژرمیناتور و در قالب طرح کامال تصادفی بصورت چند 

ای )دو مشاهده( و با چهار تکرار به اجرا درآمد )به مشاهده

 15عمق  بذرهایزنی دلیل پوسیده بودن و عدم جوانه

متری برداشت شده در مرحله قبل از شخم، از این سانتی

درصد زنده بودن  یر بررسبه منظو آزمون حذف گردیدند(.

اعماق مختلف خاک  بذرهای، آزمون تترازولیوم بر روی بذرها

به صورت طرح کامال تصادفی در چهار تکرار در آزمایشگاه 

. مقایسه تعداد، صفات (Souhani, 1998)انجام گردید 

اعماق در دو زمان  بذرهایزنی و درصد زنده بودن جوانه

ت مورد بررسی در آزمون عمل آمد. صفابرداری بهنمونه

درصد -2زنی روز شروع جوانه-1زنی عبارت بودند از: جوانه

متوسط زمان -4زنی سرعت جوانه-3زنی نهایی جوانه

زنی. برخی از این صفات توسط روز پایان جوانه-5زنی جوانه

 معادالت زیر محاسبه شدند.

 (Hanan, 2007)( 1)معادله 

 زنیدرصد جوانه=  ام( nزده تا روز نهتعداد بذر جوا×100)/تعداد بذر 

 (Tkasy, 2012) (2)معادله 

 n /تعداد بذر جوانه( زده تا روزn )زنیسرعت جوانه=  ام 

 (Tkasy, 2012) (3)معادله 

 Dn/n∑ =زنیمتوسط زمان جوانه  

n :در روز  زدهجوانهبذر  تعدادD  است وD گذشته  تعداد روز

 است. یزنجوانهاز شروع 

ها ادهو میانگین د SASها از نرم افزار آماری جزیه دادهجهت ت

 .مورد مقایسه قرار گرفتLSD(P≤0.01 & 0.05 ) با آزمون 

 نتایج و بحث

 قبل از شخم بهاره

ها، بیشترین ج مقایسه میانگین دادهیبا توجه به نتاتعداد بذر: 

گیر و تعداد بذر در سطح خاک بود که به میزان چشم

های مختلف خاک تفاوت داشت عمق ذرهایبداری با معنی

(P≤0.01.)  در واحد حجم  بذرهابا افزایش عمق از تعداد

مطالعه  مورد عمق ترینپایین به بذر میزان کاسته شد. کمترین

 .(1داشت )شکل  اختصاص خاک مترییسانت 15تا  10 ییعن
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 (P≤0.01م بهاره )بل از شخق ؛های مختلف خاکوحشی در عمقیوالف بذرتعداد  -1شکل 

Figure 1- Number of wild oat seeds in the soil at different depths; before spring plowing (P≤0.01( 

 وحشی؛ قبل از شخم بهارهفزنی بذر یوالبر صفات جوانه یریگعمق نمونهر یتاث -2جدول 

Table 2- Effect of sampling depth on germination characteristics of wild oat seed; before spring plowing 

End day germination Germination time mean Germination rate Germination % Start day germination 
Soil depth (cm) 

Day  Germination / Day ٪ Day 

5.0c 4.66b 1.75b 35c 4.0a Soil surface 
5.87b 4.93ab 3.20a 75a 4.2a Zero to 5 
6.75a 5.24a 2.12b 57b 4.0a 5 to 10 

Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD test (P≤ 0.01 .(  

 

 بذراثر عمق بر درصد زنده بودن درصد زنده بودن بذر: 

دار بود برداری قبل از شخم معنیوحشی در نمونهیوالف

(P≤0.01.)  ،25/98سطح خاک با  بذرهایدر قبل از شخم 

مق درصد باالترین درصد زنده بودن را داشتند. با افزایش ع

عمق پنج تا  بذرهایکاهش یافت و  بذرهادرصد زنده بودن 

درصد، کمترین درصد زنده بودن  77متری خاک با سانتی 10

 (. 2اعماق را به خود اختصاص داد )شکل  بذرهایبذر در بین 

اعماق خاک  بذرهایآزمون درصد زنده بودن مربوط به  نتایج

برداری قبل از شخم نشان داد که هر چه از در زمان نمونه

رویم به طور خاک به طرف عمق خاک پیش میسطح 

شود. به طوری کاسته می بذرهاداری از درصد زنده بودن معنی

 بذرهایمربوط به  25/98از  بذرهاکه درصد زنده بودن 

عمق صفر تا پنج  بذرهایدرصد در  5/85سطحی و 

متری سانتی 10پنج تا بذرهایدرصد در  77متری و به سانتی

سطحی  بذرهایخاک کاهش یافت. درصد زنده بودن باالی 

اند. تازگی از گیاه مادری جدا شدهبدین علت است که آنها به 

عمقی نیز  بذرهایدرصد کاهش زنده بودن در  21احتمال 

حداقل یک سال  بذرهان علت باشد که این ممکن است بدی

 از عمرشان در شرایط مرطوب داخل خاک گذشته است.

 

 (P≤0.01بهاره ) قبل از شخمهای مختلف خاک؛ در عمقوحشی یوالف بذربودن درصد زنده -2شکل 

Figure 2- Viability of wild oat seeds in the soil at different depths; before spring plowing (P≤0.01( 
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ای که برای در مطالعه (,.Conn et al (2006کان و همکاران 

وحشی انجام دادند بیان تعیین درصد زنده بودن بذر یوالف

متری خاک دفن هستند سانتی 20که در عمق  بذرهاییکردند 

متری سانتی 15قرار گرفته شده در عمق  بذرهایزودتر از 

 بذرهایدهند و را از دست میخاک قابلیت زنده بودن خود 

درصد آنها  80متری خاک پس از گذشت دو سال سانتی 15

 فاقد زنده بودن بودند.

 بعد از شخم بهاره

ن یانگین منشان داد کمتری هامقایسه میانگینج ینتا تعداد بذر:

با تعداد  وبود  ی خاکمترسانتی 20تا  15تعداد بذر در عمق 

ن سه یداری داشت. اما بوت معنیهای باالتر تفابذر در عمق

خاک  یمترسانتی 15تا  10و  10عمق صفر تا پنج، پنج تا 

(. در 3نداشت )شکل ( وجود P≤0.01) یداریتفاوت معن

پس از شخم  یوحشفوالی بذربرداری بعد از شخم، نمونه

زدن سطح خاک ک سیدار و دوباره دزدن با گاوآهن برگردان

مختلف خاک مزارع گندم  یها، از عمق(معمول یخاکورز)

کرده زشیهای تازه ربنابراین بذر. شدند یبردارنمونه

دار به در سطح مزارع توسط گاوآهن برگردان یوحشوالفی

 تر خاک برده شده و در عمق نفوذ ادواتپایین یهاعمق

 .ع شدندیتوز
 

 

ن روز یترعیسرها، با توجه به مقایسه میانگین بذر: یجوانه زن

ن روز شروع یرتریخاک و د ییدر سه عمق باال یزنجوانه

 و خاک است یمتریسانت 20تا  15عمق  بذرهایمتعلق به 

خاک  یمترعمق صفر تا پنج سانتی بذرهای یزندرصد جوانه

ر اعماق ین سایدر ب را یزنن مقدار جوانهیترشیدرصد ب 94با 

 15تا  10و  10دارد که تفاوت آن با دو عمق پنج تا

 26) یزنن درصد جوانهیست و کمتریدار نیمعن یمترسانتی

 20تا  15قرار گرفته در اعماق  بذرهایدرصد( مربوط به 

با سه عمق  یداریباشد که تفاوت معنیخاک م یمترسانتی

زنی متعلق ترین سرعت جوانهکم .بانک بذر خاک دارد ییباال

ی هامتری خاک بود و با عمقسانتی 20تا  15 بذرهایبه 

(. 3داشت )جدول  (P≤0.01)دار باالتر اختالف معنی

متر با سانتی 20تا  15عمق  بذرهایدرصدی  26 یزنجوانه

و متفاوت ( جوانه در روز 52/0)بسیار کم  یزنسرعت جوانه

که با تأخیر ( جوانه در روز 62/1)اعماق باالتر  بذرهایبا 

نیز به نسبت به بقیه اعماق شروع شده و پس از مدت کوتاهی 

است که  بذرهارسد، گواهی بر وجود خواب در این اتمام می

 ,Baskin & Baskin)) انداحتماال از سطح به زیر برده شده

متری سانتی 15برداری شده از صفر تا نمونه بذرهای. 2004

زنی با هم نداشتند و خاک هیچ اختالفی از نظر صفات جوانه

 احتماال. متری بودندنتیسا 20تا  15 بذرهایبسیار متفاوت با 

 

 (P≤0.01عد از شخم بهاره )ب ؛های مختلف خاکوحشی در عمقیوالف بذرتعداد  -3شکل 

Figure 3- Number of wild oat seeds in the soil at different depths; after spring plowing (P≤ 0.01(
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ح برگرداندار به سطگاوآهن اند که باعمقی بوده بذرهایاین 

اند و در مدتی اند و با دیسک مخلوط و یکنواخت شدهآمده

 .ین رفته استباز  بذرهااند خواب این که در اعماق بوده

نیز گزارش دادند  (Mazhari et al., 2012) مظهری و همکاران

وحشی در عمق خاک باعث افزایش یوالف بذرکه قرار دادن 

  اب بذر گردیدزنی و شکستن خودرصد جوانه

 بذرهابعد از شخم، درصد زنده بودن  د زنده بودن بذر:درص

داری نداشتند و به میزان بین تیمارهای عمق اختالف معنی

متری خاک تا عمق صفر تا پنج سانتی بذرهایدر  75/99

متری سانتی 20تا  15های عمق بذرهایدرصد در  25/92

وحشی یوالف بذرخاک تعیین گردید. آزمون زنده بودن 

رداری شده از اعماق مختلف خاک بعد از شخم بهاره و بنمونه

تمام  بذرهایهم خوردن خاک، نتایج متفاوتی نشان داد. به

درصد  92های خاک درصد زنده بودن بذری باالی عمق

داری بین آنها نبود. داشتند و از نظر آماری هیچ اختالف معنی

وزیع ورزی نه تنها سبب تآمده نشان داد که خاکنتایج بدست 

گردد بلکه هرز در پروفیل خاک مییکنواخت بذر علف

شود، درصد زنده بودن و که به سطح آورده می بذرهایی

 زنی باالیی دارند.درصد جوانه

 اعماق خاک قبل و بعد از شخم بهاره  بذرهایمقایسه 

 بذربرداری بر تعداد کنش عمق و زمان نمونهبرهمتعداد بذر: 

( و 4دار گردید )جدول معنیوحشی خاک مزارع یوالف

مشخص کرد که تعداد بذر در هر سه عمق صفر تا پنج، پنج تا 

برداری نمونه بذرهایمتری خاک در سانتی 15تا  10و  10

داری نداشتند. شده در بعد از شخم از نظر آماری تفاوت معنی

های قبل از شخم ، تعداد بذر در نمونهولی با افزایش عمق

 متری نسبتسانتی 10کاهش در عمق پنج تا  کاهش یافت. این
ترین تعداد بذر قبل دار نبود ولی کمبه عمق صفر تا پنج معنی

متری خاک بود که با سانتی 15تا  10 بذرهایاز شخم متعلق به 

 (.4داشت )شکل ( P≤0.05)دار های باالتر اختالف معنیعمق

 

 وحشی؛ بعد از شخم بهارهبذر یوالف زنیگیری بر صفات جوانهتاثیر عمق نمونه -3جدول 

Table 3- Effect of sampling depth on germination characteristics of wild oat seed; after spring plowing 

End day germination Germination time mean Germination rate Germination % Start day germination 
Soil depth (cm) 

Day  Germination / Day ٪ Day 

14.50a 8.08a 1.62a 94a 4.0b Zero to 5 

14.37a 8.87a 1.43a 82a 4.2b 5 to 10 

12.37b 6.07b 1.80a 87a 4.0b 10 to 15 

12.62ab 9.28a 0.52b 26b 5.4a 15 to 20 

Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD test (P≤ 0.01( 

. 

 

 وحشی بذر یوالفت و درصد حیازنی بر صفات جوانه برداریزمان نمونهو گیری نمونهعمق  تجزیه واریانس -4جدول 

Table 4- the ANOVA of depth and sampling time on germination characteristics and viability percent of wild oat seed 

Seed viability 

%  

End day 

germination 

Germination 

time mean 

Germination 

rate 
Germination % 

Start day 

germination 
D.F. S.O.V. 

1.57ns 1.25* 0.423ns 0.040ns 313ns 0.32ns 3 Block 

13.56* 1.12* 2.422* 3.225** 1740** 1.03ns 1 Soil depth (a) 

59.09** 528** 91.71** 10.2** 3960** 0.98ns 1 Sampling time (b) 

50.316** 2ns 0.47ns 1.56** 60ns 1.54ns 1 a×b interaction 

1.78 0.17 0.27 0.056 60 0.7 9 Experimental error 

-α 0.56 0.65 0.04 46 0.4 16 Sampling error 

6 7 24 10 9 8 - CV (%) 

* and **: represent significant difference at 5 and 1% level respectively; ns: non-significant; α: experimental design conducted without sampling 
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 (P≤0.05وحشی ) بذر یوالف برداری بر تعدادكنش عمق و زمان نمونهرهمب -4شکل 

Figure 4- Depth and sampling time interaction on the number of wild oat seed (P≤ 0.05( 
 

ها نشان داد که نتایج جدول مقایسه میانگین بذر: یجوانه زن

عمق صفر تا پنج  بذرهایبرداری، در هر دو زمان نمونه

زنی بیشتر و متوسط متری خاک، درصد و سرعت جوانهسانتی

متری سانتی 10عمق پنج تا  بذرهایزنی کمتر از زمان جوانه

 10عمق پنج تا  بذرهایزنی در خاک داشتند و همچنین جوانه

(. 5( به پایان رسید )جدول P≤0.05تر )متری سریعسانتی

برداری شده قبل از شخم درصد و متوسط زمان نمونه بذرهای

برداری شده بعد نمونه بذرهایزنی بیشتری در مقایسه با جوانه

به صورت  بذرهازنی این شخم داشتند ولی سرعت جوانهاز 

بعد از شخم بود و دیرتر  بذرهاکمتر از  (P≤0.05)دار معنی

  (.6زنی را به اتمام رساندند )جدول جوانه

برداری کنش عمق و زمان نمونههای برهممقایسه میانگین

زنی زنی برای دیگر صفات جوانهجز در سرعت جوانهبه

دار نگردید، نتایج این برهمکنش نشان داد که اختالف معنی

فقط  10تا پنج و پنج تا  های صفرزنی بین عمقسرعت جوانه

 (.5بود )شکل (P≤0.05)دار بعد از شخم معنی بذرهایدر 

 

 برداریوحشی در میانگین زمان نمونهزنی بذر یوالفگیری بر صفات جوانهاثیر عمق نمونهت -5جدول 

Table 5- Effects of depth on germination characteristics of wild oat seed (at mean of sampling time) 

End day germination Germination time mean Germination rate Germination % Start day germination 
Soil depth (cm) 

Day  Germination / Day ٪ Day 
b10.18 b6.51 a2.4 a84.75 a4.1 Zero to 5 
a10.56 a7.07 b1.77 b70.20 a4.2 5 to 10 

Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD test (P≤ 0.05( 

 

 هاوحشی در میانگین عمقزنی بذر یوالفبرداری بر صفات جوانهاثیر زمان نمونهت -6جدول 

Table 6- Effects of sampling time on germination characteristics of wild oat seed (at mean of depth) 

End day germination Germination time mean Germination rate Germination % Start day germination 
Sampling time 

Day  Germination / Day ٪ Day 
a14.43 a8.47 b1.53 a88 a4.0 Before plowing 

b6.31 b5.09 a2.66 b66 a4.3 After plowing 
Means followed by the same letters are not significantly different based on LSD test (P≤ 0.05( 
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 (P≤0.05زنی )وانهجبرداری بر سرعت كنش عمق و زمان نمونهرهمب -5شکل 

Figure 5- Depth and sampling time interaction on the germination rate (P≤ 0.05( 
 

ول تجزیه واریانس با توجه به جدبذر:  درصد زنده بودن

برداری بر درصد قابلیت زنده کنش عمق و زمان نمونهبرهم

(. براساس نتایج مقایسه 7دار گردید )جدول معنی بذرهابودن 

متری صفر تا پنج سانتی بذرهایها مشخص گردید که میانگین

داری درصد قابلیت زنده بودن بذر، تفاوت معنی 92خاک با 

متری سانتی 10ته در عمق پنج تا قرار گرف بذرهاینسبت به 

(. درصد P≤0.05زنده داشتند ) بذرهایدرصد  85خاک با 

برداری شده بعد از نمونه بذرهایدرصدی  96زنده بودن 

برداری شده قبل از شخم با نمونه بذرهایشخم در مقایسه با 

کنش عمق و زمان . برهم(P≤0.01)درصد، متفاوت بود  81

برداری شده، نمونه بذرهایزنده بودن برداری بر درصد نمونه

بعد از شخم، بین اعماق  .(P≤0.01) داری داشتتفاوت معنی

متری سانتی 10درصد( و پنج تا  75/99متر )صفر تا پنج سانتی

داری وجود نداشت اما درصد درصد( تفاوت معنی 5/93خاک )

برداری شده در قبل از شخم در عمق نمونه بذرهایزنده بودن 

داری بیشتر از طور معنیدرصد( به 5/85متر )تا پنج سانتیصفر 

 (.6درصد( بود )شکل  77متر خاک )سانتی 10عمق پنج تا 

تعداد بذر کمتر در شرایط قبل از شخم در مقایسه با بعد از 

وحشی از طریق یوالف بذرتواند به دلیل تلفات شخم می

ذر از زمان زنی، پوسیدگی و یا تغذیه توسط شکارگران بجوانه

 Gallant et)برداری باشد به خاک سپرده شدن تا زمان نمونه

al., 2004)برداری قبل از . گویای این مطلب این که در نمونه

متری سانتی 20تا  15سالم و واقعی در عمق  بذرهایشخم 

 (Menalled, 2008)خاک مشاهده نشد. در مطالعاتی که منالد 

درصد  80مشخص شد که  آیش انجام داد -مزرعه گندم در

از قرارگیری در  وحشی در طول اولین زمستان بعدیوالف بذر

برداری بعد از خاک از بین رفتند. افزایش تعداد بذر در نمونه

قبل از شخم، گویای به زیر خاک  انجام شخم بهاره نسبت به

 وحشی و تاثیرجدید ریزش یافته از گیاه یوالف بذرهایرفتن 
باشد.ع بذرهای جدید در پروفیل خاک میورزی بر توزیخاک

 وحشی بذر یوالفتعداد بر  برداریزمان نمونهو گیری نمونهعمق  نتایج تجزیه واریانس -7جدول 

Table 7- The ANOVA of depth and sampling time on the number of wild oat seed 

the number of wild oat seed D.F. S.O.V. 
167962ns 3 Block 

448543* 2 Soil depth (a) 

882181** 1 Sampling time (b) 

545373* 2 a×b interaction 

127337 15 Experimental error 

113884 96 Sampling error 

29 - CV (%) 
* and **: represent significant difference at 5 and 1% level respectively; ns: non-significant 
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 (P≤0.01وحشی )یوالف بذر زنده بودنبرداری بر درصد كنش عمق و زمان نمونهبرهم -6ل شک

Figure 6- Depth and time sampling interaction on the viability of wild oat seeds (P≤ 0.01( 
 

سطحی خاک بعد از  بذرهایدر این آزمایش نیز به دلیل اینکه 

اخل خاک برده شد و به ورزی به دشخم توسط ادوات خاک

های پایینی خاک طور چشمگیری سبب افزایش بذر در عمق

های سطحی قابل گردید و تأثیر آن بر تراکم بذر در الیه

  (Nakamoto et al., 2006)اغماض بود. ناکاموتو و همکاران

های سطحی هرز در الیههاینشان دادند که تراکم بذر علف

های بیش ر باالتر از عمقخاک در سیستم شخم کاهشی بسیا

متر خاک بود. برخی محققین نیز عنوان کردند که سانتی 10از 

های بدون شخم در نزدیکی هرز در سیستمهایعلف بذر

متری( قرار دارند سطح خاک )عمق صفر تا پنج سانتی

(Cardina et al., 2002)ورزی بدون شخم های خاک. سیستم

دهد ک مزارع را کاهش میتداوم حضور بذر در بانک بذر خا

در بانک بذر به یکسری عوامل از جمله  بذرهاو طول عمر 

گیرد از نظر خواب بذر، شرایط محیطی که بذر در آن قرار می

های زیستی مثل تغذیه نور، دما، رطوبت و همچنین فرایند

شدن آنها توسط موجودات خاکزی و یا پرندگان بستگی 

لیخانی و رحیمیان مشهدی ع. آقا (Menalled, 2008)دارد

(Aghaalikhany & Rahimian Mashhadi, 2007)  عنوان

 بذردهند هایی وجود دارد که نشان میکردند گزارش

وحشی در اراضی تحت آیش طول عمر یک سال و یا یوالف

کند که در کمتر دارند. نتیجه این گزارشات و مطالعات بیان می

ظتی در این گونه های شخم حفاصورت استفاده از سیستم

اراضی و عدم زیرورو کردن خاک مزارع توسط ادوات 

وحشی را درون توان بانک بذر یوالفورزی متداول میخاک

ای خاک با گذشت زمان و در اثر عوامل پوسیدگی و تغذیه

گیرانه از موجودات خاکزی کاهش داد و با اقدامات پیش

ورزی ت خاکهای بذری و ادواجمله جلوگیری از ورود نهاده

هرز، مقدمات حذف آن از مزارع را فراهم آلوده به این علف

نشان دادند  ((Chauhan et al., 2006آورد. چوهان و همکاران 

های بدون شخم سیستم وحشی درکه پوسیدگی بذر یوالف

 باشد.درصد می 60تا  48افزایش یافته و حدود 

 گیرینتیجه

که به  یوالف وحشی جدید بذرهایمورد مطالعه،  در مزارع

و روی سطح  جدا شده یاه مادریاز گ یدگیتازگی پس از رس

 داخل پروفیل خاک بذرهای درصد 79به میزان ریزش کردند، 

 35)زنی کم با وجود درصد جوانهجدید  بذرهایبودند. 

با . نشان دادندباالیی  (درصد 98)درصد زنده بودن  ،(درصد

کاسته شد  بذرها بودن زندهافزایش عمق از تعداد و درصد 

 درون خاک بذرهادفن . زنی افزوده گردیدولی به درصد جوانه

تر و همچنین مهیا عمقی بذرهایر مثبت بر شکستن خواب یتاث

ر یتحت تاث. تر داشتکردن شرایط برای پوسیدگی سریع

هرز در علف بذر یع عمودیمعمول توز یورزسیستم خاک

درصد به مجموع  28م بعد از شخ. ر کردییخاک مزارع تغ

 بذردرصد از جمعیت  79داخل خاک اضافه گردید و  بذرهای
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خاک قرار  یمترسانتی 10 صفر تا یهابین عمق وحشییوالف

درصدی در  16زنی و درصدی در جوانه 22داشت که افزایش 

همین عمق در قبل از  بذرهاینسبت به  زنده بودنقدرت 

 .شخم نشان دادند

بذر فراوان و خواب بذر از عوامل موفقیت از آنجا که تولید 

های زراعی است، به نظر وحشی در سیستمهرز یوالفعلف

وحشی و هرز یوالفرسد توجه به پویایی جمعیت علفمی

غنی بودن بانک بذر آنها در مزارع آلوده، اهمیت توجه به 

با . کندوحشی را دو چندان مییوالف هرز¬علفمدیریت 

ورزی متداول، سبب تداوم های خاکستمسیتوجه به این که 

گردد شاید بتوان با حضور بذر در بانک بذر خاک مزارع می

های شخم حفاظتی در این گونه اراضی بانک استفاده از سیستم

وحشی را درون خاک با گذشت زمان و در اثر بذر یوالف

ای موجودات خاکزی کاهش داد و با عوامل پوسیدگی و تغذیه

های گیرانه از جمله جلوگیری از ورود نهادهاقدامات پیش

، مقدمات هرز¬علفورزی آلوده به این بذری و ادوات خاک

 حذف آن از مزارع را فراهم آورد.
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Effect of Seed Depth on Population Frequency and Viability of Wild Oat 

 (Avena spp.) in Wheat Monoculture Cropping Systems 
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Abstract 

Considering the effect of tillage on seed density and distribution, predicting wild oat germination in various soil depths, 

as affected by plowing system, is necessary. An experiment was designed to count number of wild oat seeds in soil 

samples taken from four depts in two occasions: first-pre spring plowing (soil surface, 0-5cm, 5-10 cm, 10-15 cm), and 

15-20 cm).  and second post spring plowing ( 0-5 cm, 5-10cm, 10-15). The experiment was run as randomized complete 

blocks design with 4 treatments (soil depths), 4 blocks (farms), and 5 replications (observations). Results indicated that 

pri-plowing, surface seeds had the lowest germination rate of 35%. Number of seeds reduced of depth 0-5 cm. viable 

seeds in pre-plowing were 81% which was significantly lower than the post-plowing 96%. It was also shown that 

number of seeds increased by 28% in post-plowing samples, but germination was low due to dormancy. 

Key words: Germination characteristics, plowing, soil seed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


