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  چکیده
-2009در طی (بلندمدت  آزمایشی بذر بانک اتیخصوص يرو برخاك  یحفاظت و يزیحاصلخ ،یتناوب متفاوت يهاتیریمد ریتاث یابیارز منظور به
 نـافرتون  یقـات یتحق مزرعه در اجرا حال در تکرار چهار داراي کیارگان یتناوب سال نیپنجم خاك يرو بر هاوس کلوز یقاتیتحق يهاگلخانه در) 2005

ـ گرد غـاز آ اول سـال  دو يبرا) .Poa spp( یچمن علف/).Trifollium sp( شبدر مخلوط با تناوب. دش انجام ایتانیبر وکاسلین دانشگاه  گنـدم  بـا  و دی
)Triticum aestivum L. (زمینـی  سـیب  کشـت  مورد فرعی کرت دو به تناوبی کرت هر چهارم سال در. یافت ادامه سوم سال براي )Solanum 

tuberosum L. (کلم و )Brassica oleracea L. (ایلوب یفرع کرت دو هر در پنجم سال در. شد میتقس )Phaseolus vulgaris L. (شد کاشته .
 یحفاظت و يزیحاصلخ یتیریمد ستمیس دو از بیترک چهار معرض در شدند گرفته نظر در یاصل يهاکرت عنوان به که یتناوب يهاکرت هاسال تمام در

  هـا نآ يهـا اهچهیگ نوع و تعداد و گرفت قرار گلخانه در ماه سه مدت يبرا یبررس مورد يهاکرت خاك از یبیترک نمونه .گرفت قرار متداول و کیارگان
-تناوب که داد نشان آزمایش جینتا .شدند یابیارز و يبند طبقه يکارکرد اتیخصوصاز  یبرخ و گونه نوع اساس بر هااهچهیگ ،دوره انیپا در .شد نییتع
 بذر تعداد چه اگر. دهدیم رییتغ را يکرد کار يها گروه یبعض نسبت تنها و ندارد بذر بانک اتیخصوص يرو بر یجهتو قابل اثر مدت کوتاه یزراع يها

 شـود  یمـ  تصور که بود ییهاگونه به مربوط شتریب تعداد نیا یول ،بود شتریب نآ مرسوم نوع با سهیمقا در کیارگان یحفاظت تیریمد در هرز يها علف
ـ ارگان يزیحاصلخ متفاوت يها تیریمد به بذر بانک واکنش .کنند یم يباز یزراع يها نظام بوم در یستیز عتنو جادیا در یمهم نقش  مرسـوم  و کی

  .نگرفت قرار يزیحاصلخ و یحفاظت متفاوت يها تیریمد ریتاث تحت بذر بانک يکارکرد اتیخصوص نیهمچن .بود کسانی
  

    هرز علف النبرگ، یبضرا رقابتی، شعاع ،يکارکرد اتیخصوص :کلیدي هايواژه
  
      1   مقدمه
 استفاده ياقتصاد و یطیمح يها نهیهز درباره هاینگران شیافزا

ـ ره توسـعه  به ازین یعموم دهیعق رشد به منجر هاکش علف از  یافتی
 هـدف  سه به یابیدست منظور هرزبه يها علف تیریمد يبرا یقیتلف
 بـه  یوابسـتگ  شکاه به منجر هرز علف تیریمد:  اول .است دهیگرد

 یکیاکولـوژ  ينـدها یفرا بـه  اتکا :دوم .شود مزرعه از خارج يهانهاده
 ، یپوششـ  اهانیگ و مخلوط کشت قیطر از منابع سر بر رقابت رینظ

 هـا پـاتوژن  اثـر  در مـرگ  پـراکنش،  از بعـد  هـرز  يهاعلف بذر شکار
 علف یتیریمد يهابرنامه نهایت در. دهد شیافزا را خاك دهیآفتابو

                                                        
 مشهد واحد اسالمی ادآز دانشگاه کشاورزي گروه دانشیار ترتیب به -5 و 4 ،3 ،2 ،1
 شناسی بوم استاد اکولوژیکی، - زراعی گروه خاك پروژه مدیر اکولوژیست، و

 گروه عضو و) مرکز کشاورزي ارگانیک دانشگاه نیوکاسل رئیس( کشاورزي
   نیوکاسل دانشگاه) غذا و روستایی توسعه( اکولوژي کشاورزي

 )Email: rsadrabadi@mshdiau.ac.ir : نویسنده مسئول - *(

 که یقیتلف يکشاورز يها ستمیس جادیا در اجزا از یکی عنوان به هرز
 یم بهبود ای حفظ را طیمح تیفیک و کشاورز مدآدر ، محصول يبارور

 Liebman & Gallandt, 1977,Buhler et (شـوند  یطراح بخشند
al., 2000; liebman & Davis, 2000; Mortensen et al., 

 تواند یم و است هرز يها علف ریتکث یاصل منبع بذر بانک ). ;2000
 باشــد یزراعــ اهــانگی عملکــرد يرو بــر مــدت بلنــد اثــرات يدارا

);Cardina et al., 2002; Tuesca et al., 2004; Murphy et al., 
2006;Sosnoskie et al., 2006 ;1989,  Cavers & Benoit (. 

ـ کل هـرز  يهاعلف بذر بانک ـ پو از یگـاه آ يبـرا  يدی ـ جمع ییای  تی
 & Silvertown, 1982; Kalisz) است ستمیاکوس و هاگونه،یاهیگ

Mc Peek, 1992; Gunter, 1997;Bekker et al., 1998; 
Cabbin et al., 1998). ـ پا کـه  است شده داده نشان  در بـذر  يداری

 دارنـد  گریکـد ی با یکینزد یهمبستگ یاهیگ تیجمع يداریپا و خاك
(Stocklin & Fischer, 1999; Reed et al., 2002)  .شیافـزا  با 

 بذر بانک يرو بر یزراع مختلف يهاستمیس ریتاث نحوه از  اطالعات
 مشاهده. کرد یطراح را هرز علف تیریمد یقیتلف يهابرنامه توانیم

mailto:rsadrabadi@mshdiau.ac.ir
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 بـا  سهیمقا در کیارگان و  نهاده کم یزراع يهاستمیس که است شده
 يترشـ یب مقـدار  به را هرز بذرعلف تراکم ،متداول یزراع يهاستمیس

 به زمان یط در بذر بانک یتیجمع بیترک و دهندیم قرار ریتاث تحت
 در  البتـه  .  (Menalled et al., 2001)مانـد یم ثابت يشتریب مقدار

 علـف  از اسـتفاده  عدم مانند یزراع اتیعمل در که کیانارگ يکشاورز
 تنـوع  و تروژنـه ین يکودها از کمتر استفاده ،یمعدن يوکودها هاکش

 و ياگونه تنوع است، متفاوت متداول يکشاورز با یزراع وبتنا شتریب
 اسـت  شـتر یب هرز علف بذر بانک و تیجمع در یاهیگ يهاتعدادگونه

(Boguzas et al., 2004) .ـ ن خاص یتیریمد اتیعمل  تواننـد یمـ  زی
 مثـال  عنـوان  بـه . دهنـد  قرار ریتاث تحت را هرز يها علف بذر بانک
 ,.Mehler et al)خاك لیپروف در ار هرز يهاعلف بذر عیتوز ،شخم

 , Roberts & Feast 1972)اهچـه یگ خـروج  و بذر يبقا ،  (2006
Benvenuti et al., 2001; Boyed & Van Acker, 2003, 
Grundy et al., 2003; Tuesca et al., 2004; Davis et al., 

 خروج زمان در راتییتغ ،عالوه به. دهد یم قرار ریتاث تحت را (2005
 لهیبوس تواندیم بقا و یزمستان رکود و يداریپا و دوام هرز، يهافعل

-علـف  یتیریمد اتیعمل و (Bellinder et al., 2004) یزراع تناوب
ـ گ قرار ریتاث تحت (Cardina et al., 2002) هرز يها  از هـدف . ردی
 بـر  متداول و کیارگان یتیریمد اتیعمل اثرات یبررس زین قیتحق نیا

 یم کیارگان تناوب کی در هرز هايعلف بذر کبان اتیخصوص يرو
  .باشد

  

  روش و مواد
ــن  ــدت   آزمــایشای ــاتیتحق مزرعــه دربلنــد م  نــافرتون یق

)54:59:59N;1:43:56W ( ــور ــه بمنظ ــاوب مقایس ــک تن  – ارگانی
 يهـا  گلخانـه  و  (Leifert et al., 2007) تکرار چهار يدارا متداول

-2009هـاي  در سـا  ایتانیبر وکاسلین دانشگاه هاوس کلوز یقاتیتحق
 انجـام  کیارگان تناوب سال نیپنجم يرو بر مطالعه .شد انجام 2005

) .Poa spp( یچمن علف/).Trifollium spp( شبدر مخلوط با که شد
 بـا  و شـد  غازآ متر 24× 24 ابعاد به هاییکرت در اول سال دو يبرا

 سال در. یافت ادامه سوم سال يبرا) .Triticum aestivum L( گندم
 کشـت  مترجهـت  12×24یفرع کرت دو به کرت هر)  2008( چهارم

ــیزم بیســ  Brassica( کلــم و) .Solanum tuberosum L( ین
oleracea L. (پـنجم  سال در .شد میتقس )کـرت  دو هـر  در )2009 

-سـال  درتمـام . شـد  کشـت ) .Pheseolus vulgaris L( ایلوب یفرع
 ،شدند گرفته نظر در یاصل يهاکرت عنوان به که یتناوب يهاها،کرت

 یوحفـاظت  يزیحاصلخ یتیریمد ستمیس دو از بیترک چهار معرض در
-کرت عنوان به کیارگان و متداول) هرز هايعلف و هابیماري کنترل(
 (Leifert et al., 2007) . گرفتنـد  قـرار  یفرع-یفرع ای یفرع يها
. شـد  انجـام  2010 آپریـل  25 تا 2009 اکتبر 20 از بذر بانک یابیارز

 30 تا 0 عمق از نمونه ده يورآ جمع با مزرعه در خاك يبردار نمونه
 در  wيالگو با متر یسانت 5 قطر با گرآ لهیبوس کرت هر يمتر یسانت
ـ  جـاد یا يبرا کرت هر خاك  نمونه ده. شد غازآ اکتبر 20  نمونـه  کی
 طیمح حرارت در و هیسا در سپس و شدند مخلوط گریکدی با یبیترک
 به کرت هر یبیترک يهانمونه سپس. شدند يدارنگه ندیفرا هنگام تا

 يبـرا . شدند غربال متر یلیم 75/4 و 11 قطر به ییها الک با بیترت
 و زده بـرس  نمونـه  دو نیب فاصله در هاغربال ،یلودگآ از يریگ جلو

 يهـا ینیسـ  در تکرار سه کرت هر یبیترک يهانمونه از. شدند شسته
 متر یسانت 5.5×16×21 بذر يهاینیس دابعا. شدند کشت جداگانه بذر
 یسانت کی عمق به بذر ینیس هر ته در لیاستر تیپ مانهیپ کی. بود
 از )تـر خاك گرم 550 یبیتقر وزن به حدوداً( مانهیپ دو.شد ختهیر متر

ـ پ هیال يرو بر شده غربال خاك  صـاف  و ختـه یر بـذر  ینیسـ  در تی
ـ  يبـرا  ینیس دو يساز مادهآ نیب در مانهیپ.شد  یلـودگ آ از يریوگجل

 هیته لیاستر تیپ با تنها شاهد نمونه سه نیهمچن.شد خشک و شسته
 سـه  بـا  یتصادف کامل يهابلوك طرح شیراآ در بذر ینیس 96.  شد

ـ  بلـوك  هر به. گرفتند قرار گلخانه در 2009 اکتبر اواخر در تکرار  کی
 زانیم به گلخانه ییروشنا. شد اضافه یتصادف یمکان در شاهد ینیس

 یسـانت  درجـه  15 حـداقل  يبرا حرارت. بود ساعت 24 در ساعت 15
. شـد  )نور/ زمان هر در گراد یسانت درجه 15 حداکثر راتییتغ با( گراد

 حداقل. شد انجام یزراع تیظرف به رسیدن تا یدست صورت به ياریبآ
 کل تعداد. شد يبردار ادداشتی قیتحق یط در حرارت درجه حداکثر و
 و هـا اهچـه یگ صیتشخ. شد یهفتگ شمارش ینیس هر يهااهچهیگ

 ییهـا اهچـه یگ. شد انجام ماهانه گونه هر يهااهچهیگ تعداد شمارش
ـ باپ ییهاگلدان به بودند چک کو اریبس که  تـا  و منتقـل  لیاسـتر  تی

 خـاك  و برداشـت  هـا اهچهیگ سپس. شدند داده رشد ییشناسا هنگام
ـ  جوانه تاشد  داده خراش ینیس ـ  یبـاق  يبـذرها  یزن  خـاك  در دهمان

 ادامه ماه سه مدت يبرا زده جوانه يهااهچهیگ یابیارز. شود کیتحر
ـ ی يکـارکرد  اتیخصوصـ  براسـاس  هـا اهچـه یگ انیپا در .افتی  یعن

 یرقـــابت شـــعاع (Grime et al., 2007) یزنـــدگ خچـــهیتار
(Thompson, 1994)، یمثل دیتول اتیخصوص ،ییزایکورایما واکنش 

(Grime et al., 2007) ، ــور، ریمقــاد  النبــرگ تــروژنین و pH ن
(Mountforde et al., 1997) بذر بانک يداریپا و (Thompson et 

al., 1997) هـا، ساله کی نسبت سپس ).1 جدول( شدند يبند طبقه 
ـ  تابسـتانه،  يهاساله کی  هـا، سـاله  چنـد  زمسـتانه،  يهـا سـاله  کی
 ینیسـ  هـر  يبـرا  بـذر  بانـک  بـه  وابسته يهاگونه و هاییزایکورایما

 تروژنین و pH نور، ،یرقابت شعاع ینسب ارزش نیچن هم. شد محاسبه
 تعـداد  اسـاس  بـر  بـذر  يهـا  ینیس تمام يبرا بذر يداریپا و النبرگ

-ارزش از کـدام  هر محاسبه يبرا. شد محاسبه گونه هر يهااهچهیگ
  ).1 معادله( شد استفاده 1 معادله از ینسب يها

 ینیس در گونه اهچهیتعدادگ/ینیس هر در اهچهیگ کل تعداد(
  ینسب ارزش=∑)ارزش×

 کـرت  هـر  بـه  مربـوط  سـینی  سه نتایج جمع آماري آنالیز جهت
 مزرعـه  ازمـایش  تکرار چهار اساس بر  يمارآ محاسبات . شد استفاده

 R (R Development افزار نرم شده مخلوط اثرات یخط مدل با اي
Core Team, 2010)  بسـته  از اسـتفاده  بـا nlme (Pinneiro & 

Bates, 2000) تیریچهارم،مـد  سال در اهیگ نوع مدل در. شد انجام 
 جهت یتوک زمونآ از. بودند ثابت يفاکتورها یحفاظت و يزیحاصلخ

  .  (Crawley, 2007) شد استفاده هانیانگیم سهیمقا
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  بحث و جینتا
 اثـر  تنها مختلف يمارهایت نیب در داد نشان انسریوا زینالآ جیتان
ـ  اهـان یگ يکرد کار گروه دو بذر تعداد يرو بر هارمچ سال گیاه  کی
 نیانگیم ساتیمقا). 2 جدول( بود دار یمعن تابستانه ساله کی و ساله

 بـه  هـا نآ متفـاوت  العمل عکس دهنده نشان يکارکرد گروه دو نیا
ـ  اهانیگ بذر نسبت).  1 شکل( بود چهارم سال اهانیگ  در سـاله  کی
 تیمـاري  با سهیمقا  در بود، ینیزم بیس چهارم سال اهیگ که يماریت

 بذر نسبت که یحال در. افتی شیافزا بود، کلم آن چهارم سال گیاه که
ـ یزم بیس قبل سال اهیگ که يماریدرت تابستانه ساله کی اهانیگ  ین

  . افتی کاهش بود، کلم آن قبل سال اهیگ که تیماري به نسبت بود
 تعداد يرو بر تنها رمچها سال اهیگ اثر که داد نشان انسیوار زینالآ
 گنـدمک  و) .Senecio vulgaris L( پیر زلف هرز علف گونه دو بذر

)Stellaria media L. (است داریمعن )ـ م سـه یمقا). 3 جدول  نیانگی
 اهیگ ماریت در هانآ يدو هر بذر تعداد داد نشان گونه دو نیا بذر تعداد
 دو نیا). 2 شکل( است افتهی شیافزا ینیزم بیس اهیگ به نسبت کلم
). 1 جدول(شوندیم محسوب زمستانه/تابستانه کسالهی اهانیگ جزو اهیگ

 اهیگ شامل که یتناوب در تابستانه ساله کی هرز هايعلف بذر شیافزا
 زلف یعنی فوق گونه دو به توان یم را است بوده چهارم سال در کلم
 سـاله  کی هرز هايعلف بذر نسبت شیافزا  .داد نسبت وگندمک پیر
. داد ارتبـاط  یمشخص گونه به توان ینم را ینیزم بیس اهیگ ماریت در
ـ  هرز علف يهاگونه ریتاث جهینت تواند یم شیافزا نیا  يا سـاله  کی

 مـار یت تـاثیر  تحت يداریمعن صورت به ییتنها به کدام هر که باشد
ـ واقع نیا از یناش يامر نیچن استنباط. اند نگرفته قرار فوق  اسـت  تی
 یتنـاوب  اهیگ نوع ریتاث تحت هرز علف يهاگونه ذرب  کل مجموع که
 تناوب ریتاث تحت هرز يهاگونه تنوع و تراکم ).3 جدول( نگرفت قرار
. (Cardina et al., 2002; Davis et al., 2005)ردیگیم رقرا یاهیگ

 رییتغ در یاهیگ تناوب دهدیم نشان که دارد وجود يشواهد نیچن هم
 در هاتفاوت. (Liebman & Dyck, 1993)دارد تیاهم یاهیگ جوامع
 از یبعضـ  يبـرا  تواندیم یاهیگ گونه پوش تاج شیراآو تراکم ارتفاع،
 Leroux et)باشـد  مناسب نیریسا با سهیمقا در هرز علف يهاگونه

al., 1996). تنـاوب  تنـوع  رودیمـ  انتظـار  قاتیتحق یبعض اساس بر 
 هـرز  يهـا علـف  ياگونه بیترک يرو بر ییجز اثر يدارا تنها یزراع

(Bàrberi et  al., 1997) يا گونـه  وتنوع(Doucet et al., 1999) 
 مختلـف  فصول در شده کاشته یغالت شامل تناوب که نیا مگر باشد

(Hald, 1999) ـ  يهـا علـف  ای  (Paatela & Erviö, 1971) یچمن
 يهـا لگـوم  با یزراع تناوب سال دو که است شده گزارش البته .باشد
-گونه تنوع هم و بذر بانک تراکم هم يریچشمگ صورت به ياعلوفه

 بـه . (Blinder et al., 2004) دهـد  یم کاهش را هرز يهاعلف يا
 ایـن  ارگانیـک  تنـاوب  در گیاه نوع در اختالف سال کی رسدیم نظر

  .بدهد یچندان رییتغ را بذر بانک اتیخصوص است نتوانسته آزمایش
ـ گ یحفـاظت  تیریمـد  اثـر  داد نشان انسیوار هیتجز جینتا   یاهی
 يهاعلف بذر برتعداد و عام طور به بذر يهاعلف بذر کل تعداد يبررو
ـ  خـاص  صـورت  بـه  گنـدمک  و ).Poa spp( پوآ هرز  اسـت  داریمعن

 کیارگان یحفاظت تیریمد که داد نشان نیانگیم ساتیمقا ).3 جدول(
 بـذر  کـل  تعـداد  شیافزا باعث متداول یحفاظت تیریمد با سهیمقا در

 اسـت  شـده  گزارش). 3 شکل( شدالذکر فوق هايگونه هرز يهاعلف
 ای نندیبیم بیسآ هاکش علف کاربرد از که یدوست تروژنین يهاگونه
 لیتبـد  از بعـد  انـد شـده  مقـاوم  هاکش علف به نسبت که ییهاگونه

 نشان خود از را یابیباز سرعت نیشتریب کیارگان به متداول يکشاورز
 زمان به ساله چند و دوست نژتروین ریغ يهاهگون بازگشت و دهندیم
 کش علف به مقاوم يهاگونه ).(Hyvonea, 2007 دارد ازین يشتریب

 ابدییم کاهش کش علف به حساس يهاگونه یفراوان که یهنگام در
 يهاعلف نقش (Hume, 1987) . شوندیم روبرو يکمتر مقاومت با

ـ ارز یاعزر یاراض در یستیز تنوع تیتقو در جیرا هرز  نـه  نـام  و یابی
 Marshall) است شده ستیل يامزرعه درون تنوع در مهم هرز علف

et al, 2003) . حضـور  پیـر  زلف پوآو یعنی فوق يهاگونه از عدد دو 
  .داشتند آزمایش نیا کیارگان حفاظت يهاکرت در يشتریب

 اثر ریتاث تحت پیر زلف گونه تنها انسیوار هیتجز جینتا اساس بر 
 جدول(گرفت قرار یحفاظت تیریمد نوع و چهارم سال گیاه نوع لمتقاب

 متفـاوت  باتیترک ریتاث تحت گونه نیا بذر تعداد نیانگیم سهیمقا). 3
 چهارم سال در ینیزم بیس اهیگ که يماریت در داد نشان ماریت دو نیا

ـ ارگان و متـداول  یحفاظت يهاتیریمد ،بود شده کاشته آن  ریتـاث  کی
 در ).4 شـکل ( نداشـتند  گونه نیا بذر تعداد يرو بر  یمتفاوت داریمعن
 را گونـه  نیا بذر تعداد يادیز مقدار به ینیزم بیس یتناوب ماریت واقع

 حـداقل  به را یحفاظت يمارهایرتیتاث که ينحو به ،است داده کاهش
 کلم یزراع اتیخصوص بود کلم اهیگ شامل که یتناوب در. است رسانده

 نیا در. بگذارد ریاخ هرز علف گونه يرو بر يریچشمگ ریتاث نتوانست
 یحفـاظت  تیریمـد  بـا  سـه یمقا در متـداول  یحفـاظت  تیریمد طیشرا
  ).4 شکل( شد پیر زلف  گونه  بذر شترتعدادیب کاهش باعث کیارگان

 يمارهـا یت اعمال سال پنج وجود با که داد نشان آزمایش جینتا 
ـ  متفاوت واکنش مرسوم و کیارگان يزیحاصلخ متفاوت  از يداریمعن

). 3 جـدول ( نشـد  مشـاهده  هـا تیریمـد  نـوع  نیا به بذر بانک يسو
 ییایپو در یمهم نقش خاك يزیحاصلخ که است داده نشان قاتیتحق

 عنـوان  بـه  توانـد یمـ  تـروژن ین. کنـد یم يباز هرز يها علف جوامع
 ریسـا  چنـد  هر شود گرفته نظر در ییایپو نیا در موثر کود نیمهمتر
 ;Banks et al., 1976)است موثر مقادیري تا زین رفسف رینظ عناصر

Hoveland et al., 1976; Goldberg & Miller, 1990)  . 
 شیافزا را هرز علف و یزراع اهیگ وماسیب دیتول تروژنهین کود شیافزا
 بـه  منجـر  کـه  (Mahn, 1988; Jørnsgård et al., 1996) دهدیم
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 & Haas)شودیم هرز فعل و یزراع اهیگ نیب نور يبرا شتریب رقابت
Streibig, 1982; Pyšek & Lepš, 1991; van Delden et al., 

2002; Wilson & Tilman, 1991)  . رقابـت  اسـت  شده مشاهده 
 ستادهیا رشد شکل با و بیشتر ارتفاع با يهاگونه يبرا نور يبرا شتریب

(Pyšek & Lepš, 1991)  ـ  (Streibig, 1982  هیسـا  بـه  مقـاوم  ای
(Haas & ـ ز تروژنـه ین کود به یدسترس میمستق اثر. است مناسب  ،ادی

 ,Haas & Streibig)اسـت  دوست تروژنین يهاگونه حضور یفراوان
1982; Mahn, 1988)  .تیریمد متقابل اثر تنها آزمایش نیا در البته 

 شـکل ( بود دار یمعن پوآ گونه بر چهارم سال اهیگ نوع با يزیحاصلخ
 واکـنش  ینیزم بیس و کلم اهانیگ حضور در گونه نیا بذر بانک). 5

  .داد نشان خود از يزیحاصلخ يهاتیریمد به یمتفاوت

 کوتاه یزراع يهاتناوب ،داد نشان آزمایش نیا جینتا یکل طور به 
 تنهـا  و نـدارد  بـذر  بانـک  اتیخصوص يرو بر یتوجه قابل اثر مدت
 بذر ادتعد چه اگر. دهدیم رییتغ را يکرد کار يگروها از یبعض نسبت
 تیریمـد  بـا  سهیمقا در کیارگان یحفاظت تیریمد در هرز يها علف
 ییهـا گونه به مربوط شتریب تعداد نیا یول ،بود شتریب مرسوم یحفاظت
-نظام بوم در یستیز تنوع جادیا در یمهم نقش شودیم تصور که بود
 متفاوت يهاتیریمد به بذر بانک واکنش .کنندیم يباز یزراع يها

 اتیخصوصـ  نیهمچن .بود کسانی زین مرسوم و کیارگان يزیحاصلخ
 و یحفـاظت  متفـاوت  يهـا تیریمـد  ریتـاث  تحت بذر بانک يکارکرد
   .نگرفت قرار يزیحاصلخ
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  هرز يها علف بذر بانک يکارکرد يها گروه يرو بر چهارم سال یتناوب  اهیگ نوع اثر - 1 شکل

Fig. 1- Effect of rotation crop type in 4th year on functional groups of weed seed bank   
  .تفاوت معنی داري ندارندد اساس خطاي استاندار رببراي هر گیاه  هاي داراي دامنه همپوشانی یکسان میانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap range for each crop according to standard error.    
 

  
  خاك نمونه Senecio vulgaris  Stellaria media  تعدادبذر يرو بر چهارم سال یتناوب اهیگ نوع اثر– 2شکل

4th year on the seed numbers Senecio vulgaris Fig. 2- Effect of rotation crop type and Stellaria media in soil samples of   
  .تفاوت معنی داري ندارندد اساس خطاي استاندار رببراي هر گیاه  هاي داراي دامنه همپوشانی یکسان میانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap range for each crop according to standard error.    
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  خاك نمونه  وکل Stellaria media و  Poa sppبذر تعداد يرو بر یاهیگ حفاظت يمارهایت اثر - 3 شکل

Fig. 3- Effect of crop protection treatment on the seed number of Poa triavilis, Stellaria media and total in soil samples   
  .تفاوت معنی داري ندارندد اساس خطاي استاندار ربر گیاه براي ه هاي داراي دامنه همپوشانی یکسان میانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap range for each crop according to standard error.    
 

    
 

 
   stellaria media  بذر تعداد يرو بر یاهیگ وحفاظت یاهیگ تناوب يمارهایت متقابل اثرات -4 شکل 

Fig. 4- Interaction effect of crop rotation and crop protection treatments on stellaria media seed number   
  .تفاوت معنی داري ندارندد اساس خطاي استاندار رببراي هر گیاه  هاي داراي دامنه همپوشانی یکسان میانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap range for each crop according to standard error.    
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  .poa spp بذر تعداد يرو بر خاك يزیحاصلخ و یاهیگ تناوب يمارهایت متقابل اثر - 5 شکل

Fig. 5- Interaction effect of crop rotation and Fertility treatments on poa spp. seed number   
  .تفاوت معنی داري ندارندد اساس خطاي استاندار رببراي هر گیاه  هاي داراي دامنه همپوشانی یکسان میانگین

There are no significant differences between averages with similar overlap range for each crop according to standard error.    
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