
  بوم شناسی کشاورزي نشریه
 575- 592. ص ،1396پاییز ، 3شماره ، 9جلد 

Journal of Agroecology 
Vol. 9, No. 3, Fall 2017, p. 575-592 

  
هاي هاي هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روشمطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف

  ورزيمختلف خاك
  

   4و بهنام کامکار 3، فرشید قادري فر3، ابراهیم زینلی*2، آسیه سیاهمرگویی1یساقی منؤرویا م

  22/08/1395تاریخ دریافت: 
 08/10/1395تاریخ پذیرش: 
  

 عملکرد و هرز هايعلف بذر بانک و جمعیت تغییرات مطالعه. 1396، ب. کامکار، ف.، و قادري فر، ا.، زینلی، آ.، یسیاهمرگوی.، ر، یساقی مؤمن
  .592-575 ):3(9شناسی کشاورزي، بومورزي. خاك مختلف هايروش تاثیر تحت سویا

  
  چکیده 

ها، آزمایشی هاي هرز و بانک بذر آنورزي) بر جمعیت علفخاكورزي و بدون ورزي (متداول، کم خاكهاي مختلف خاكمنظور بررسی اثر روشبه
مربع در شهرستان متر 2500ایکس) هر یک به مساحت پی) (رقم دي.Glycin max Lدر سه قطعه زمین تحت کشت سویا ( 1393-94در سال زراعی 

هاي مربعی شکل به روي شبکههاي هرز)، بهسویا (قبل ازکنترل علف هاي هرز در ابتداي فصل رشدبرداري از فلور علفکتول اجرا گردید. نمونهآبادعلی
برداري متر نمونهسانتی 15-30 و 5-15 و 0-5 متر انجام گرفت. جهت مطالعه بانک بذر نیز از سه عمقسانتی 50×50 متر و درکادري به ابعاد 5×5ابعاد 

رو در مرحله بعد به ) در بانک بذر بود. از این.Portulaca oleraceae Lهرز خرفه (فنتایج آزمایش این قسمت حاکی از فراوانی باالي بذر عل گردید.
طورکلی ورزي پرداخته شد. بههاي مختلف خاكزنی و قدرت حیات بذرهاي خرفه مستخرج از اعماق مختلف خاك، تحت تأثیر روشبررسی روند جوانه

گونه بود. در هر سه تیمار نیز، گونه  5و  5، 3ترتیب ورزي بهورزي و بدون خاكخاكاول، کمورزي متدهاي مشاهده شده در تیمارهاي خاكتعداد گونه
درصد، در  4/13بوته در مترمربع و  2/191ورزي متداول ) بود. میانگین تراکم و درصد نقاط عاري از این گیاه در تیمار خاك.Cyperus spغالب جگن (

هاي درصد بود. تراکم بذر علف 3/29مربع و بوته در متر 7/191ورزي درصد و در تیمار بدون خاك 3/10مربع و بوته در متر 9/385ورزي تیمار کم خاك
ورزي متداول در هر سه عمق نمونهبرداري کمتر از دو روش دیگر بود. همچنین در هر سه روش خاكورزي، تعداد بذرهاي مشاهده هرز در روش خاك

شده در الیه 5-0 سانتیمتري خاك بیشتر از دو الیه دیگر بود. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون در تیمار بدون خاكورزي و در اعماق نمونهبرداري 
5-0 و 15-5 سانتیمتر مشاهده شد. کمترین مقدار این شاخص نیز در همین تیمار و در عمق 30-15 سانتیمتري خاك مشاهده شد. میزان متوسـط  
جوانهزنی بذور خرفه جدا شده از خاك در تیمارهاي خاكوري متداول، کمخاكورزي و بدون خاكورزي بهترتیب 43، 59 و 43 درصد بود. نتایج تست 
تترازولیوم نشان داد که تمامی بذور جوانه نزده مرده بودند. در هر سه روش خاكورزي ، بیشترین درصد جوانهزنـی در بـذور مسـتخرج از الیـه     5-15 
سانتیمتري خاك مشاهده شد. اما کمترین مقدار این فاکتور در تیمار خاكورزي متداول و بدون خاكورزي در الیـه  30-15 سـانتی متـر و در تیمـار   
کمخاكورزي در عمق 5-0 سانتیمتري خاك دیده شد. عملکرد دانه نیز نشان داد که بیشترین عملکرد در شرایط بدون خاكورزي بهدست آمد. با توجه 

 به نکات اشاره شده، در این تحقیق کارایی روش بدون خاكورزي در مقایسه با تیمار کمخاكورزي و متداول باالتر بود. 
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درصد انرژي کل مصرفی  50خواه در کشاورزي است که تقریباً يانرژ
). Yonesi-Alamoti et al., 2015دهـد ( را به خـود اختصـاص مـی   

دار وسیله گاوآهن برگردانورزي در اکثر مناطق ایران بهعملیات خاك
شود. توانایی این گاوآهن در برگرداندن خاك، امکـان دفـن   انجام می

تر از عمق بستر بذر را فراهم و با زیر ی را در عمقی پایینبقایاي گیاه
و رو کردن خاك، امکان هوادهی و اختالط مواد غذایی با الیه توسعه 
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سازد. عالوه بر این برگرداندن خاك همچنـین  پذیر میریشه را امکان
سـزایی در کـاهش جمعیـت    هـاي هـرز، تـأثیر بـه    با دفن بذور علـف 

 .نمایدول بعدي ایفا میهاي هرز در کشت محصعلف
دار نسـبت بـه بقیـه    رغم همه مزایایی که گاوآهن برگـردان علی
ها دارد، اسـتفاده دائمـی از آن مخصوصـاً در منـاطق خشـک      گاوآهن

) بـا  Aleman, 2001مشکالتی را نیز به همراه داشته اسـت. آلمـن (  
-خـاك این نـوع  ورزي متداول، عنوان نمود که اشاره به معایب خاك

باعث کاهش مواد آلی خاك و عناصر غذایی شـده و نیـاز بـه     ورزي،
کش و آب را براي حفظ کمیـت و کیفیـت   هایی مثل کود، آفتنهاده

هـاي  دهد. از این رو توجـه و تـرویج سـایر روش   تولید را افزایش می
و بـدون   1ورزيورزي حفـاظتی (کـم خـاك   ورزي ماننـد خـاك  خاك
د. نتایج بسـیاري از آزمایشـات   تواند بسیار مفید باش)، می2ورزيخاك

ورزي در صورت گرفته در این زمینه نشان داد که سیستم بدون خاك
 ،ورزي مرسوم، باعث افزایش رطوبت خاكهاي خاكمقایسه با سیستم

 Yonesi-Alamotiکاهش فشردگی و افزایش عناصر غذایی خاك (

et al., 2015 Derpsch et al., 2014 ;لکرد ) و در نتیجه افزایش عم
در این راسـتا  . )Ghanbaryan et al., 2013(همراه داشته است را به

) با بررسـی خصوصـیات   Safari1 et al., 2013صفري و همکاران (
و  5-15، 0-5هاي ورزي در الیهفیزیکی خاك تحت تأثیر نوع خاك

متري خاك دریافتند که مقدار رطوبت وزنـی خـاك در   سانتی 25-15
داري در هر سـه الیـه خـاك تفـاوت معنـی      ورزيشرایط بدون خاك

هاي قلمی در دو ورزي مرکب (چیزل با تیغهنداشت. اما در روش خاك
دار +دیسک)، میزان رطوبت وزنی مرحله) و متداول (گاوآهن برگردان

داري کمتر از دو الیه دیگر بود. در طور معنیمتر بهسانتی 0-5در الیه 
) Sardar et al., 2015همکـاران ( این رابطه نتایج مطالعـه سـردار و   

سـزایی در بهبـود   هورزي حفاظتی تأثیر بستفاده از خاكنشان داد که ا
رشد گیاه و در نتیجه افزایش عملکرد از طریق حفـظ رطوبـت خـاك    

  خواهد داشت.
ورزي از طریق هاي مختلف خاكعالوه بر موارد اشاره شده، شیوه

زنـی و  اننـد بـر نحـوه جوانـه    توتغییر در شرایط فیزیکی بستر بذر می
). Arshadi-Khamse et al., 2012(سبزشـدن بـذر اثرگـذار باشـند     

ورزي از طریق تأثیر بقایاي گیاهی بر محیط هاي مختلف خاكروش

                                                        
1- Minimum tillage 
2- No-tillage 

زنی بذر، تغییر رطوبت و دماي خاك و همچنین تغییر توزیع بذر جوانه
ــور  هــايعلــف ــوجهی در فل ــل ت ــرات قاب هــرز در خــاك باعــث تغیی
 &Anderson et al.,1998; Buhlerشـود ( هـرز مـی  هـاي علـف 

Oplinger, 1990; Clements et al., 1996; Derksen et al., 
1993 Liebman, et al., 1996;  (Singh et al., 2015; .ایـن   در

) گزارش کردند Buhler & Oplinger, 1990( آپلینگرراستا بوهلر و 
آهن چیزل منجر به افزایش گاودار، که در مقایسه با گاوآهن برگردان

 Chenopodiumتره (هاي گیاهان با بذر ریز مثل سلمهتراکم گیاهچه

album L.  ) و تـاج خـروس (Amaranthus sp. شـود. آلمــن  ) مـی
)Aleman, 2001    نیز نشان داد که تراکم ایـن گیاهـان در سیسـتم (

سـردار و   ورزي حداقل و متداول بـود. ورزي بیش از خاكبدون خاك
ورزي هاي خـاك ) دریافتند که روشSardar et al., 2015مکاران (ه

 Gossypium) هاي هرز پنبهسزایی در تراکم و ترکیب علفتأثیر به

hirsutum L.) ورزي و خـاك هـاي کـم  کـه در روش نحـوي دارد. به
هـاي هـرز   ورزي مرسـوم، تـراکم علـف   ورزي نسبت به خاكخاكبی

هاي هرز پهن برگ، کاهش یافتـه  باریک برگ افزایش و تراکم علف
  است. 

هـرز  هايورزي حفاظتی توزیع عمودي بذر علفهمچنین خاك   
درصد  90تا  60در خاك را تحت تأثیر قرار داد و موجب تمرکز حدود 

متري سطح خاك) سانتی 0-5هرز در سطح خاك (الیه هايبذر علف
 ,.Koocheki & Bromand, 2009 Swanton et alشـود ( مـی 

2000; Nalewaja, 2003; Gillespie, 2006 ;.(   اگرچه در شـرایط
ورزي کاهش یافته تعداد بذر بیشتري در سطح خاك متمرکز میخاك

 ,Vanasse & Lerouxشود، اما فاکتورهاي دیگري مانند نوع خاك (

 ،) Grundy et al., 2003هرز و اندازه بذر (، نوع بیوتیپ علف)2000
توانـد در  ) و نوع اقلیم نیز مـی Cardina et al., 2002تناوب زراعی (

نتـایج تحقیـق کـارتر و ایـوانی     د. تنظیم بانک بذر بسیار مـؤثر باشـن  
)Carter & Ivany, 2006هاي هرز در روش ) نشان داد که بذر علف

 0-10طور یکنواخت بین دو عمقدار بهورزي با گاوآهن برگردانخاك
هـاي  دنـد، ولـی در روش  متري خاك توزیع شـده بو سانتی 10-20و 

 10-20ورزي، بیشـتر بـذور در الیـه    ورزي و بـدون خـاك  خـاك کم
هـاي مختلـف   متري خاك متمرکز شده بودند. از طرفـی روش سانتی
توانند بر رکود یا حیات جمعیت ورزي با تغییر شرایط محیطی میخاك

 ,Ghosheh & Al-Hajajقوشـه و الحاجـاج (  بذر تأثیرگـذار باشـند.   

ورزي، هاي مختلف خـاك که تحت تأثیر روشظهار داشتند ا)  2004
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هرز زنی بذر علفعمق قرارگیري بذر در خاك و در نتیجه رفتار جوانه
  دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد.  

ورزي متداول  و با توجه به تغییر نگرش در استفاده از روش خاك
ورزي حفاظتی، این آزمایش با هدف تأکید بر استفاده از روهاي خاك

بررسی اثر روشهاي خاكورزي متـداول، کـم  خـاك ورزي و بـدون  
خاكورزي بر تنوع و تراکم علفهاي هـرز و بانـک بـذر در شـرایط     
زراعی انجام شده است. عالوه بر این، توزیع بذر علفهـاي هـرز در   
نیمرخ خاك و قابلیت جوانهزنی و قابلیت حیات بذر علفهـاي هـرز   
موجود در اعمـاق مخ تلـف خـاك تحـت تـأثیر روش    هـاي مختلـف   

  خاكورزي از جمله شاخصهاي مورد بررسی بود.  
  

  هامواد و روش
ورزي در هاي مختلف خاكاین پژوهش با هدف بررسی اثر روش

سه قطعه زمین هر یک به مساحت2500 مترمربع (واقع در شهرستان 
علیآبادکتول با طول جغرافیایی 57 درجه و 27 دقیقه شرقی و عرض 
جغرافیایی 28 درجه و 14 دقیقه شمالی) در سال زراعـی  94- 1393 

 اجرا شد. 
 Triticum( شایان ذکر است تناوب هـر یـک از قطعـات گنـدم    

aestivum L.(  .ســویا بــوده و قطعــات در کنــار هــم قــرار داشــتند
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و همچنین خالصـه عملیـات زراعـی    

 . نشان داده شده است 2و  1ات در جداول انجام شده در هریک از قطع
در ابتـداي فصـل   هاي هرز و بانک بذر برداري از فلور علفنمونه

منظـور  هـاي هـرز انجـام شـد. بـه     قبـل ازکنتـرل علـف   رشد سویا و 

هاي هرز، هر یک از سـه قطعـه زمـین بـه     برداري از فلور علفنمونه
درمحـل هـر   . بندي شـدند تر تقسیمم 5×5هاي مربعی به ابعاد شبکه

سپس در محـل هـر مـیخ چـوبی،     . هاي چوبی کوبیده شدتقاطع میخ
هاي هرز در مجموع نصب و تراکم علف مترمربع 25/0کادري با ابعاد 

  . و به تفکیک گونه، جداگانه ثبت شد
نیمـرخ   در هـاي هـرز  بذر علفتوزیع عمودي بانک جهت بررسی

قطعـه تقسـیم    جپنصورت عرضی به خاك، ابتدا هرقطعه آزمایشی به
(از پنج نقطه در رئـوس   Wشد. سپس در هر قسمت بر اساس الگوي 

بـرداري و  مترنمونهسانتی  15-30و  5-15، 0-5سه عمق  الگوي) از
سازي که براي ارزیابی بانک بذر از روش جدابه آزمایشگاه منتقل شد. 

ارائه ) Siahmarguee et al., 2011(توسط سیاهمرگویی و همکاران 
ها بـه روش دسـتی و   است، استفاده شد. بعد از نرم کردن کلوخهشده 

-پارچـه گرم جدا و درون  100هم از هر نمونه،  ها بااختالط کامل آن
هاي توري سه الیه ریخته و در نهایت با فشار مالیم آب شسته شدند. 

ارچه (که شامل بقایـاي  بعد از شستشوي کامل، محتویات درون هر پ
شدن بذر گیاهان مختلف و ... بودند)، بعد از خشک ریزه، گیاهی، سنگ
هاي پالستیکی ریخته شدند. در مرحله بعد نیز با استفاده درون کیسه

هـا  هاي هـرز از سـنگریزه  از استریومیکروسکوپ دو چشمی، بذر علف
ها در حد گونه جدا شده و در نهایت نسبت به شمارش و شناسایی آن

، بذرهایی که تحت فشار پوك نبوده و اقدام گردید. در مرحله شناسایی
مقاومت نشان دادند،  بـه عنـوان بـذر سـالم در نظـر گرفتـه شـدند        

)Boguzas et al, 2004(.  

 
 ورزيمتر تحت تیمارهاي مختلف خاكسانتی 0- 30خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك در عمق  - 1جدول 

Table 1- Chemical and physical soil properties in 0-30 cm depth under different tillage systems  

 بافت
Texture  

کربن آلی 
 (درصد)

Organic 
carbon 

(%)  

فسفر قابل جدب 
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
Absorable P 

)1-(mg.kg 

  پتاسیم قابل جذب
گرم بر ( میلی  

  کیلوگرم)
Absorable K 

)1-(mg.kg  

 نیتروژن کل
 (درصد)

Total N 
(%)  

 اسیدیته
pH  

ت هدای
  الکتریکی

( دسی زیمنس 
   بر متر)

)1-EC (dS.m 

  

 رسی سیلتی
  لومی

Si-C-L  
  

  ورزي متداولخاك  1.10  7.90  0.130  240.00  16.10  1.29
Conventional T.  

  ورزيکم خاك  1.00  7.90  0.130  240.00  17.00  1.37
Minimum T.  

1.31  23.00  280:00  0.130  7.90  1.00  
  ورزيبدون خاك

No-Tillage  
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 ورزيهاي مختلف خاكهاي زراعی روشمدیریت - 2جدول 
Table 2- Agronomic management for different tillage systems 

ورزي متداولخاك   
Conventional tillage 

  ورزي کمخاك
Minimum tillage 

 ورزيبدون خاك
No. tillage 

 تناوب
Rotation 

سویا-گندم  
Wheat-Soybean 

سویا-گندم  
Wheat-Soybean 

سویا-گندم  
Wheat-Soybean 

رسازي بستروش آماده  
Seedbed 

preparation 
method 

 گاوآهن + دوبار دیسک
Moldboard plow+ Disk (2 times) 

 دوبار دیسک
Disk (2 times) 

 بقایاي گندم دست نخورده باقی ماند*
residuals of wheat undisturbed 

 روش کاشت
Planting method 

کارردیف  
Row-planter 

کار چیزلردیف  
Chizel row-planter 

کار پنوماتیک مترمکردیف  
Matermacc penomatic row-planter 

 رقم
Variety 

 دي پی ایکس
DPX 

 دي پی ایکس
DPX 

 دي پی ایکس
DPX 

 تاریخ کاشت
Planting date 

31/3/94  
21-6-2015 

31/3/94  
21-6-2015 

31/3/94  
21-6-2015 

کود  (اوره)مقدار و نوع   
Amount and kind 

of fertilizer 
(Urea) 

ر و دمرحله (همراه با کشت و بعد از سبز شدن) 2
کیلو درهکتار  50 هر مرحله  

Urea fertilizer was applied in two 
stages (in planting time and post 
emergence) and at each stages 

50kg/ha. 

و ) سبز شدن مرحله (همراه با کشت و بعد از2
کیلو درهکتار  50 در هر مرحله  

Urea fertilizer was applied in two 
stages (in planting time and post 
emergence) and at each stages 

50kg/ha. 

و  مرحله (همراه با کشت و بعد از سبز شدن)2
کیلو درهکتار  50 در هر مرحله  

Urea fertilizer was applied in two 
stages (in planting time and post 
emergence) and at each stages 

50kg/ha. 
کشنوع علف  

Kind of 
herbicide 

لیتر در هکتار 5/2بنتازون،   
bentazone sodium, 2.5 lit/ha 

لیتر در هکتار 5/2بنتازون،   
bentazone sodium, 2.5 lit/ha 

لیتر در هکتار 5/2بنتازون،   
bentazone sodium, 2.5 lit/ha 

 آابیاري
Irrigation 

نوبت  5  
5 times 

نوبت  5  
5 times 

نوبت  5  
5 times 

  
هرز خرفه در که نتایج حاکی از فراوانی باالي بذر علفجاییاز آن

و قدرت حیات  زنینهبانک بذر بود، در مرحله بعد به بررسی روند جوا
هـاي  وشاز اعمـاق مختلـف خـاك در ر    دست آمدهبه خرفه بذرهاي

ورزي پرداخته شد. در ابتدا بـذور بـا اسـتفاده از محلـول     مختلف خاك
هیپوکلریت سدیم یک درصد ضدعفونی شدند. سـپس کـل بـذرهاي    

ورزي، جداگانه درون استحصال شده از هر عمق در هر سه روش خاك
روي کاغذ صافی قرار داده شد و بعد از اضافه شـدن  هیک پتریدیش ب

درجــه  30طــر درون انکوبــاتوري بــا دمــاي میلــی لیتــر آب مق پــنج
زنی بذور، جوانهروند قرارگرفت.  )Portosi et al., 2008(گراد سانتی

زنی ( سه روز روزانه ثبت گردید. بعد از ثابت شدن روند تغییرات جوانه
بذور جوانه نزده بـا اسـتفاده از محلـول تترازولیـوم      مانیمتوالی)، زنده

 ,Conn & Werdin-Pfisterer(شـد  تعیـین   )کلرایـد (پـنج درصـد   
2010.(  

زنی بذور خرفه در طی زمـان بـا اسـتفاده از معادلـه     الگوي جوانه
 Singh() مورد ارزیابی قرار گرفت 1سیگموئیدي سه پارامتره ( رابطه 

et al., 2015.(  

max                )           1(معادله 

501 exp
rate

GG
X T

G


 

  
 

   

: زمـان الزم بــراي  50Tزنــی ، اکثر جوانـه : حــدmaxG ،کـه در آن 
را  50T: شیب در نقطـه  rateGزنی و درصد حداکثر جوانه 50رسیدن به 
  .دهندنشان می

اي نیز به عنوان در این مطالعه شاخص تنوع شانون و غناي گونه
اي معادل تعداد اي محاسبه شدند. غناي گونههایی از تنوع گونهسنجه
ر تیمار در نظر گرفتـه شـد. بـراي محاسـبه     هاي ثبت شده در هگونه

  استفاده شد.  2معادله از  )Magurran, 1988(شاخص تنوع شانون 
H = - Σ( ni / N * ln (ni / N ))  (2) معادله 

  .میباشدام iه ـیگونـناوافر :niونیکلگونهها اوافر :N ،درآنکه 
ر بورزي نیـز  تیمارهاي مختلـف خـاك  بیناي شباهتگونهان میز

 شدین ـتعی )Magurran, 1988( نسوـنرسو شابهـت اخصـشس اـسا
    .)3 معادله(

S = 2W/(C+J)     معادله 
)3(  
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 دو در كمشتر يگونهها ادتعد : W،شاخصتشابه : S،آن در که

 یطاشر دو از یک هر در دموجو يگونههاادتعدبه ترتیب  : Jو  C،یطاشر

ـ نS = 1  و دهوـب رـمتغی کـی تا صفر بین S ارمقد. ندـیباشـم ن شاـ
 .میباشد تشابهکامل هدـهند

هـاي (بـذرهاي)   میانگین تراکم بوته (بذر) از تقسیم مجموع بوته
دسـت آمـد   هـاي پرتـاب شـده بـه    مشاهده شـده در تعـداد کـوادرات   

(Minbashi Moeini et al., 2012).  

)4(معادله                                             

 iK∑م کـل گونـه   هنده تراکد: نشانiK:   هـاي  در همـه کـوادرت
  هاي پرتاپ شده می باشد.تعداد کل کوادرات :Nبرداري شده و نمونه

 هايگونه کل از گونه یک سهم بیانگر: ki(RD(گونه  نسبی تراکم
 محاسـبه  5 معادله از استفاده با که است مزارع سطح در شده مشاهده

  .(Minbashi Moeini et al., 2012) شد

                )5(معادله  
RDki  :گونه گیاهچه تراکم میانگین K، totalD :تـراکم  میانگین 

  ها.گونه کل
هــرز، ابتــدا تعــداد بــراي محاســبه درصــد نقــاط عــاري از علــف

هایی که در آن گونه مورد نظر مشاهده نشده بـود، تعیـین و   کوادرت
 6هاي پرتاب شده بر اساس رابطه سپس با تقسیم آن بر کل کوادرات

  ).Siahmargue et al., 2011( محاسبه گردید

                           )6(معادله  

KiPWF: هاي عاري از گونهبیانگر تعداد کوادرات، iK  وN:   تعـداد
   باشد.هاي مورد بررسی میکل کواردات

هاي مربوط به توزیع عمودي بذر به صورت تجزیه و تحلیل داده
انجـام شـد.    SAS 9.1ستفاده از نرم افـزار تجزیه مرکب در مکان با ا

جهت ) Levene(ها آزمون لونی الزم به ذکر است قبل از تجزیه داده
بررسی یکنواختی واریانس انجام گرفت که از لحاظ آماري در سـطح  

  دار بود.درصد معنی پنجاحتمال 
  

  نتایج و بحث
هـرز در  تراکم، تراکم نسبی و درصد نقاط عاري از گیاهچه علـف 

نشـان داده شـده اسـت.     3ورزي در جـدول  هاي مختلف خـاك وشر

ورزي هاي مشـاهده شـده در تیمارهـاي خـاك    طورکلی تعداد گونهبه
 پـنج و  پـنج ، سهورزي به ترتیب ورزي و بدون خاكخاكمتداول، کم

، مهمترین ).Cyperus sp(گونه بود. در هر سه تیمار نیز، گونه جگن 
ن تراکم و درصد نقاط عاري از این گیاه گونه مشاهده شده بود. میانگی

درصد، در  4/13مربع و بوته در متر 2/191متداول  ورزيدر تیمار خاك
درصد و در تیمار  3/10مربع و بوته در متر 9/385 ورزيخاكتیمار کم

درصد بود. با توجه  3/29مربع و بوته در متر 7/191 ورزيبدون خاك
ورزي از دو بـار  خاكستر در تیمار کمسازي بروش آمادهکه در به این

متر استفاده شده بود، این امـر سـبب قـرار    سانتی 10دیسک به عمق 
گیري اندام هاي تکثیر رویشی و زایشی در عمق مطلـوب شـده کـه    
نتیجه آن افزایش قابل توجه تراکم و دامنه گسترش این گیاه در تیمار 

تیمـار بـدون   ورزي است.  درصـد نقـاط عـاري از جگـن در     خاكکم
ورزي بیش از دو تیمار دیگر بود. نتیجـه حاصـله دور از انتظـار    خاك

هـاي  ورزي مهمترین عامل جابجایی و انتشار انـدام نیست، زیرا خاك
هرز هاي مختلف علفهاي تکثیر رویشی) گونهخصوص اندام(بهتکثیر 

دلیـل عـدم جابجـایی    ورزي بـه است. بنابراین در شرایط بدون خـاك 
ها در سطح مزرعه هاي مربوط به آنهاي تکثیر این گیاهان، لکهاندام

-عاري از علف کوچکتر خواهند بود که نتیجه آن افزایش درصد نقاط
 )Cardina et al., 1991(هرز است. نتایج تحقیق کاردینا و همکاران 

نشان داد کـه تحـت    )Spandl et al., 1999و اسپاندل و همکاران (
 هرز افزایش یافـت. بـوهلر  تراکم گیاهچه علفورزي، خاكشرایط کم

)Buhler, 1995 (    هـاي هـرز در   دلیل این امـر را توزیـع بـذر علـف
ها مساعد زنی آنکه شرایط براي جوانهسطحی خاك، جایی هايالیه

 )Nakamoto et al., 2006(است، عنوان نمود. ناکاماتو و همکـاران  
دلیـل تخریـب کمتـر    ورزي بـه خـاك که در شرایط کـم  داشتنداظهار 

ورزي هاي هرز چندساله، در مقایسـه بـا خـاك   هاي رویشی علفاندام
نتـایج  هاي هرز چندساله افزایش خواهد یافـت.  متداول، جمعیت علف

نشـان داد کـه    )Latifi et al., 2009(تحقیقات لطیفـی و همکـاران   
هرز هايسزایی در تراکم و ترکیب علفهورزي تأثیر بهاي خاكروش

ورزي بیشـتر  ها نشان دادند کـه در تیمـار بـدون خـاك    ه دارد. آنپنب
غالـب   )Cyperus sp(. خصوص اویارسـالم ساله بههرز چندهايعلف

سـاله از قبیـل   هرز یکهايبود اما در روش شخم مرسوم بیشتر علف
 سـیاه ریـزي  تـاج  )،.Physalis alkekengi L(پـرده  عروسک پشـت 

)Solanum nigrum L.( وسو تاج خر )Amaranthus sp.( غالبیت 
سـاله  فـراوان   هرز چندهايورزي علفخاكهاي کمدر تیمار داشتند و
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  بود.
گونه بـود. کـه از ایـن     10بذر متعلق به  بذرهاي موجود در بانک

سـاله،  تعداد هفت گونه پهن برگ، سه گونه باریک برگ، نه گونه یک
مسیري فتوسنتزي  یک گونه چندساله، همچنین از این تعداد سه گونه

چهار کربنه و هفت گونه مسیر فتوسنتزي سه کربنه را دارا بودنـد. در  
هاي مشاهده شده در بانک بذر، بیشترین فراوانی بذر متعلق بین گونه

). غالبیـت  4بـود (جـدول  ) .Amaranthus sp(به خرفه و تاج خروس
ت برگ، در بانک بذر در بسیاري از تحقیقـا ساله و پهنهاي یکگونه

ــه ســهرابی  ــه اســت. از جمل ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی  راد و همکــارانم
)Sohrabi-Rad et al., 2017(     با مطالعه بانک بـذر مـزارع سـویا در

هـاي تـاج   گونـه شهرستان کالله واقع در استان گلستان دریافتند که 

مهمتـرین   ).Cleomea viscosa L( خروس، خرفه و کنجد شـیطانی 
 10-20و  0-10برداري (ر دو عمق نمونههاي مشاهده شده در هگونه

و ) Bararpour & Oliver, 1998( متر) بودند. برارپور و اولیـور سانتی
نشان دادند ) Buhler & Oplinger, 1990(همچنین بوهلر و آپلینگر 

هرز تـاج خـروس   هايورزي سنتی باعث کاهش تراکم علفکه خاك
روبــاهی ســبز )، دم .Amaranthus retroflexus Lریشــه قرمــز (

)Setaria faberi Herrm.(   و تـاجریزي(Solanum nigrum L.) 
و  ).Senna obtusifolia L( هرز برگ مخملیهاياما تراکم علف شد

تـري  که داراي بذرهاي بـزرگ  ).Xanthium strumarium L(توق 
  ش یافت. هستند، افزای

  

 ورزيهاي مختلف خاكوشهرز در رهاي مختلف علفتراکم، تراکم نسبی گیاهچه -3لجدو
Table 3- Density, relative density of different seedling of weeds in different tillage methods 

ورزيخاك  
Tillage 

 نام
Name 

 نام علمی
Scientific name 

 خانواده
Family 

تراکم گیاهچه (تعداد در متر 
 مربع)

 تراکم نسبی
گیاهچه 
 (درصد)

Relative 
density of 
seedling 

(%) 

درصد نقاط 
عاري از علف 

 هرز
Weed free 
area (%) 

 میانگین      حداکثر     حداقل
Seedling density (per m2) 

Min Max Mean 

ورزي متداولخاك  
Conventional 

T. 

 جگنیان .Cyperus sp جگن 
Cyperaceae 

0 2720 191.23 95.67 13.49 

 گندمیان Echinochloa crusgalli سوروف
Poaceae 

0 128 7.74 3.87 77.77 

 پیچکیان .Ipomoea sp نیلوفر 
Convolvulaceae  

0 64 0.88 0.44 97.61 

ورزيکم خاك  
Minimum T. 

 

 جگنیان .Cyperus sp جگن 
Cyperaceae 

0 1600 385.96 96.08 10.31 

 گندمیان Echinochloa crusgalli سوروف
Poaceae 

0 320 14.22 3.54 73.80 

 پیچکیان .Ipomoea sp نیلوفر 
Convolvulaceae  

0 16 0.38 0.094 97.61 

 بقوالت Glycyrrhiza  glabra شیرین بیان
Fabaceae 

0 16 0.25 0.063 98.41 

 کدوئیان Cucumis melo خربزه وحشی
Cucurbitaceae 

0 64 0.88 0.22 96.82 

ورزيبدون خاك  
No-tillage 

 جگنیان .Cyperus sp جگن 
Cyperaceae 

0 1760 191.74 91.45 29.36 

 گندمیان Echinochloa crusgalli سوروف
Poaceae 

0 160 16.25 7.75 63.49 

 پیچکیان .Ipomoea sp نیلوفر 
Convolvulaceae  

0 48 1.14 0.54 96.82 

 کدوئیان Cucumis melo خربزه وحشی
Cucurbitaceae 

0 16 0.38 0.18 97.61 

 تاج خروسیان .Amaranthus sp تاج خروس
Amaranthaceae  

0 16 1.126 0.06 99.206 
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 ورزيهاي مختلف خاكمتر) تحت روشهرز در اعماق مختلف پروفیل خاك (سانتیتراکم نسبی بذر علف -4جدول
Table 4- Relative density of weeds seed in different depth of soil profile in different tillage systems 

 نام  
Name 

 خانواده
Family 

ورزي متداولخاك  
Conventional T. 

ورزيکم خاك  
Minimum T. 

ورزيبدون خاك  
No-tillage 

0-5 5-15 15-30 0-5 5-15 15-30 0-5 5-15 15-30 
 خرفه

Portulaca oleracea L. 
 خرفه

Portulacaceae 
75 71 81 72 79 79 65 75 75 

 تاج خروس
Amaranthus sp. 

 تاج خروسیان
Amaranthaceae 

10 23 15 20 6 13 21 16 15 

 گندمک
Stellaria media 

 میخک
Caryophyllaceae 

8 2 0 3 5 0 1 0 0 

 خردل وحشی
Sinapis arvensis 

 چلیپائیان
Brassicaceae 

2 0 0 0 3 2 0 2 1 

 سیزاب
Veronica persica 

 گل میمون
Scrophulariaceae 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 شاهپسند
Verbena bipinnatifida 

 شاهپسند
Verbenaceae 

0 0 0 0 0 0 0 4 2 

 سوروف
Echinochloa crusgalli 

 گندمیان
Poaceae 

0 2 2 0 0 0 8 1 3 

 اویارسالم
Cyperus sp. 

 جگنیان
Cyperaceae 

0 2 3 0 0 2 0 0 0 

 دم روباهی سبز
Setaria viridis 

 گندمیان
Poaceae 

0 0 0 3 3 2 0 0 2 

 
هـاي بـدون   آیـد کـه در روش  مـی هـا چنـین بـر   از این گـزارش 

ورزي سـنتی،  ورزي حداقل، در مقایسـه بـا خـاك   ورزي و خاكخاك
هرز بذر درشت هايهرز بذر ریز بیشتر و فراوانی علفهايفراوانی علف

  شود.کمتر می
ورزي، عمـق  ) نشان داد که خاك5نتایج تجزیه واریانس (جدول 

داري بـر تـراکم بـذر    برداري و اثر متقابل بین این دو، اثر معنینمونه
هـاي هـرز در روش   طورکلی، تراکم بذر علفبههاي هرز داشت. علف
بـرداري کمتـر از دو روش   ورزي متداول در هر سه عمق نمونهخاك

دیگر بود. در ضمن در هـر سـه روش خـاك   ورزي، تعـداد بـذرهاي   
مشاهده شده در الیه 5-0 سانتیمتري خاك بیشتر از دو الیه دیگر 
بود. همانطور که از شکل 1 مشخص است که تفـاوت عمـده بـین    
روشهاي خاكورزي متداول و حفاظتی، مربوط بـه تعـداد بـذرهاي    
موجود در الیههاي سطحی بهخصوص الیه 5-0 سانتیمتر است، به 
نحويکه فراوانی بذر موجود در روشهاي کـم خـا كورزي و بـدون  
خاكورزي تقریبا 2/5 برابر روش خاكورزي متداول اسـت. بـه  نظـر  
میرسد در روش خاكورزي متداول بهدلیل جابهجایی حجم زیادي از 
خاك، شرایط براي جوانهزنی بذور موجود در خاك مساعدتر شده که 
نتیجه آن خروج بذر از خاك از طریق فرآیند جوانهزنی باشد. با توجه 
به جدول 3، بهطور متوسط در هر مترمربـع از اراضـی تحـت تیمـار     
روشهاي خاكورزي متداول، کمخاكورزي و بدون خاكورزي بـه -

ترتیب 99/9، 401/6 و 210/6 گیاهچه دیده شد. پایینتر بودن تعداد 
گیاهچه و همچنین تعـداد بـذر در بانـک بـذر قطعـه تحـت تیمـار        
خاكورزي متداول، حاکی از نقش این روش خاكورزي در کـاهش  
جمعیت علفهرز و ذخیره بانک بذر آنها است. علـی رغـم دو برابـر   
بودن تعداد گیاهچه مشاهده شده در  تیمار کمخاكورزي در مقایسه با 
روش بدون خاكورزي، تعداد بذر موجـود در بانـک بـذر الیـه     0-5 
سانتیمتري این دو تیمار، تفاوت زیادي با هم نداشتند. با توجه به آمار 
ارائه شده در مورد تعداد گیاهچه سبز شده در روش کمخـاك ورزي و 
همچنین با توجه به باال بودن تراکم بذر علفهاي هرز در این تیمار، 
آلودگی باالي این قطعه به علفهرز مورد تأیید قرار میگیرد، زیرا در 
روش کمخاكورزي، الیههاي سطحی خاك که مناسب براي استقرار 
گیاهان مختلف از جمله علفهاي هرز است تحت تأثیر قرار گرفته و 
به این ترتیب شرایط براي ظهور گونههاي مختلف و در نتیجه امکان 
تولید بذر توسط گیاهان باقی مانده از تیمار کنترل علفهـاي هـر  ز، 

  فراهم خواهد شد. 
ــاك   ــدون خـ ــذور در روش بـ ــادي از  بـ ــمت زیـ ورزي و قسـ

که در هاي سطحی خاك مشاهد شد. به نحويورزي، در الیهخاكکم
ورزي خاكدرصد  و در تیمار کم 18و  33، 49ورزي، تیمار بدون خاك

-5هاي درصد کل بذور جدا سازي شده در الیه 1/23و  7/25، 1/51
براسـاس نتـایج   ). 1متر دیده شـد (شـکل   سانتی 15-30و  15-5، 0
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هـرز  هايی توزیع عمودي بذر علفمطالعات انجام شده، شخم حفاظت
درصد  90تا  60در خاك را تحت تأثیر قرار داده و موجب تمرکز حدود 

متري سطح سانتی پنجهرز در سطح خاك (الیه صفر تا هايبذر علف
 ;Swanton et al., 2000; Nalewaja, 2003(شـود  خـاك) مـی  

Gillespie, 2006.(    کاردینـا و همکـاران)Cardina et al., 2002 (
ورزي، تراکم بذر یافت شده در گزارش کردند که در شرایط بدون خاك

-20و  5-10برابر اعماق  ششو  چهارمتر به ترتیب سانتی 0-5عمق 
ورزي متـداول بـین اعمـاق    متـر بـود امـا در تیمـار خـاك     سانتی 15

داري از این نظر وجود نداشت که بـا نتـایج   برداري تفاوت معنینمونه
 ,.Nakamoto et al(ناکاماتو و همکاران خوانی دارد. این تحقیق هم

متري، در سانتی 10اعالم نمودند که بانک بذر در عمق صفر تا) 2006

ورزي سـنتی از تعـداد   ورزي کاهش یافته نسبت به خاكشرایط خاك
ها مشکالت ایجاد شـده در  بذر بیشتري برخوردار بود اما به عقیده آن

ورزي کـاهش یافتـه، را بـا    هاي با خاكههرز در سامانهايمهار علف
هـا، اسـتفاده از گیاهـان    دراهکارهایی چون؛ مدیریت مناسـب پسـمان  

ه و سـنتی و در  ورزي کاهش یافتپوششی، تناوب زراعی، تناوب خاك
هرز، قابل هايها با علم بر اکولوژي علفکشعلف نهایت کاربرد بهینه

نیـز اسـتفاده از   ) Kelton et al., 2011(کلتون و همکاران رفع است.
ورزي حفاظتی در جهـت کنتـرل   گیاهان پوششی را در تلفیق با خاك

کش در مهار ایـن گیاهـان،   هاي هرز و کاهش نیاز به علفمؤثر علف
  توصیه نمودند.
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هاي هرز در خاكد بانک بذرعلفبرداري بر فراوانی بذر موجوورزي و عمق نمونههاي مختلف خاكاثر روش - 1شکل   

 داري در سطح احتمال یک درصد ندارند.اختالف معنی LSDهایی با حروف مشابه بر اساس آزمون میانگین
Fig. 1- Effect of different tillage and sampling depth on weeds seed density of soil seed bank 

Means with the same letters are not significantly different at 1% level of probability based on LSD.   
  

برداري بر شاخص تنوع ورزي و عمق نمونهاثر متقابل روش خاك
). 5دار بـود (جـدول   شانون از لحاظ آماري در سطح پنج درصد معنی

ورزي در بیشترین مقدار شاخص تنوع شـانون در تیمـار بـدون خـاك    
متر و کمترین مقدار آن نیـز  سانتی 5-15و  0-5برداري اعماق نمونه

متـري خـاك مشـاهده شـد     سانتی 15-30در همین تیمار و در عمق 

هاي مختلف خـاك تیمارهـاي   ). تفاوت این شاخص در الیه2(شکل 
 Mas(دار نبود. ماس و ورداو ورزي معنیخاكورزي متداول و کمخاك

&Verdú, 2003( ورزي اثر خـاك  ر مطالعه چهار ساله خود بر رويد
هاي هرز، بیشترین مقدار شاخص تنوع شـانون را در  بر  جمعیت علف
  ورزي مشاهده نمودند. روش بدون خاك

 
  
  



  583     ورزيهاي مختلف خاكهاي هرز و عملکرد سویا تحت تاثیر روشمطالعه تغییرات جمعیت و بانک بذر علف

یاي بانک بذر در  تیمارهاي مختلف آزمایشتجزیه واریانس (میانگین مربعات) تراکم بذر، شاخص تنوع شانون و غناي گونه -5جدول  
Table 5- Analysis of variance (mean of squares) of seed density, Shannon diversity index and species richness of seed bank in 

different experimental treatments 
راي                    شاخص تنوع شانون            تراکم بذغناي گونه    

Seed density Shannon diversity index Species richness 
ورزيخاك  

 Tillage 
2 29292.123** 0.291* 7.560** 

ورزي*تکرارخاك  
Tillage*rep 12 9108.310 0.053 0.729 

 عمق
Depth 

2 39232.423** 0.1026ns 2.123ns 

ورزي*عمقخاك  
Tillage*Depth 

4 6463.208* 0.300* 1.359ns 

 خطا
Error 

20 2010.833 1.366 0.885 

صد)ضریب تغییرات (در  
CV (%) 

 32.47 32.80 31.11 

  .باشددار بودن میغیر معنی به معناي ns درصد؛ 1 درصد و 5 احتمال دار بودن در سطحدهنده معنیترتیب نشان** به و *
* and ** significant at 5 and 1% levels of probability, respectively; ns not significant. 

  

 
هاي هرز در خاكبرداري بر شاخص تنوع شانون بذر موجود در بانک بذرعلفورزي و عمق نمونهاكهاي مختلف خاثر روش - 2شکل   

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.اختالف معنی LSDهایی با حروف مشابه بر اساس آزمون میانگین
Fig. 2- Effect of different tillage systems and sampling depth on Shannon diversity index of soil seed bank 

Means with the same letters are not significantly different at 5% level of probability based on LSD.   
  

هاي هرز، تنهـا تحـت تـأثیر روش    اي بانک بذر علفغناي گونه
بیشترین مقـدار   3). بر اساس شکل p≥01/0ورزي قرار گرفت (خاك

ورزي حداقل مشـاهده شـد کـه تفـاوت     اي در تیمار خاكغناي گونه
ورزي نداشـت. کمتـرین مقـدار ایـن     داري با تیمار بـدون خـاك  معنی

 Masورزي متداول دیده شد. ماس و ورداو (شاخص نیز در تیمار خاك

&Verdú, 2003 ( ورزي غناي نیز دریافتند که در روش بدون خاك
ورزي متـداول و  هاي خاكشاي بیش از رواي و یکنواختی گونهگونه
نامبردگان اظهار داشتند که با توجه به اینکه یکی  بود. ورزيخاكکم

هـاي هـرز، جلـوگیري از غالبیـت تعـداد      از اهداف مهم مدیریت علف
ورزي بهتر رسد روش بدون خاكنظر میهاست،  بهمحدودي از گونه
  ورزي دیگر باشد. از دو روش خاك

هـاي هـرز در   فلـور و بانـک بـذر علـف     منظور مطالعه شباهتبه
ورزي، شـاخص تشـابه سورنسـون محاسـبه     تیمارهاي مختلف خـاك 

هاي هرز موجود و بانک بذر اي علفگردید. تجزیه و تحلیل تنوع گونه
هـاي  بـاالیی بـین روش   ها حاکی از وجود شاخص تشـابه نسـبتاً  آن

  ).6جدول (ورزي بود مختلف خاك
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هاي هرزاي بانک بذرعلفورزي بر شاخص غناي گونههاي مختلف خاكاثر روش - 3شکل   

  درصد ندارند. یکداري در سطح احتمال اختالف معنی LSDهایی با حروف مشابه بر اساس آزمون میانگین
Fig. 3- Effect of different tillage on species richness of soil seed bank 

Means with the same letters are not significantly different at 1% level of probability based on LSD.   
  

بیشترین شاخص تشابه فلـور و بانـک بـذر در تیمارهـاي بـدون      
دیده شد.  درصد 89/0و  80/0ترتیب با به ورزيخاكورزي و کمخاك

میـزان بـه   ورزي، با توجه به که در انواع مختلف خاكبا توجه به این
هاي هـرز در پروفیـل خـاك    همزدگی خاك، توزیع عمودي بذر علف

زنی بذور ، جوانه)Blackshow et al., 1994(گیرد تحت تأثیر قرار می
هاي این گیاهان دستخوش تغییرات اساسی و در نتیجه تراکم گیاهچه

 ,.Jahani-Kondori et al(خواهد شد. جهانی کنـدري و همکـاران   

اشتند که شاخص تشابه سورنسون پـایینی بـین فلـور    اظهار د) 2012

هاي هرز مزارع گندم در شـرق مشـهد، وجـود دارد. نامبردگـان     علف
کننده ترکیب اختالف در شیوه مدیریت زراعی را مهمترین عامل تعیین

ها عنوان نمودنـد. کـوچکی و   هرز و در نتیجه تنوع آنهاي علفگونه
با مطالعه شـاخص تشـابه    )Koocheki & Nassiri, 2005(نصیري 

هاي پرنهاده، متوسط نهاده هاي هرز در نظامسورنسون بانک بذر علف
برداري ( ابتـدا و انتهـاي فصـل رشـد)     نهاده در دو مرحله نمونهو کم

دریافتند که بیشترین و کمترین تشابه بین دو مرحلـه بـه ترتیـب در    
  هاي متوسط نهاده و پرنهاده مشاهده شد.  نظام

  
 هاي مختلف خاكورزيهاي هرز تحت تاثیر روششاخص تشابه سورنسون فلور و بانک بذر علف - 6 جدول

Table 6- Sorenson similarity index of seedling and seed bank in different tillage systems   
  ورزيخاكبدون 

No-Tillage 
 ورزي حداقلخاك

Minimum T. 
  ورزي متداولخاك

Conventional T.  
  

  ورزي متداولخاك  1   
Conventional T.  

  فلور
Flora   1  0.67  ورزيکم خاك  

Minimum T.  
  ورزيبدون خاك  0.75  0.80  1

No-Till  
  ورزي متداولخاك  1    

Conventional T.  
 بانک بذر

Seed bank 
  ورزيکم خاك   0.76  1  

Minimum T.  
  ورزيبدون خاك  0.77  0.89  1

No-Till  
  

از بیشترین فراوانی برخوردار بود. از این رو در مرحله بعدي به بررسی هاي مختلف مشاهده شده در بانک بذر خاك، خرفه گونهدر بین 
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زنی بذرهاي این گونه که از اعماق مختلف نیمرخ خـاك  قابلیت جوانه
ورزي استخراج شده بودنـد، پرداختـه شـد.    در تیمارهاي مختلف خاك

هـاي درصـد   ره بـرازش خـوبی بـه داده   مدل سیگموئیدي سه پـارامت 
). حداکثر 4زنی تجمعی این گیاه در برابر زمان نشان داد (شکل جوانه

هاي مختلف زنی بذور مستخرج از خاك تحت تأثیر روشدرصد جوانه
طور متوسط ورزي در اعماق مختلف خاك، بسیار متفاوت بود. بهخاك

-به ورزيدون خاكورزي و بخاكوري متداول، کمدر تیمارهاي خاك
زنی داشتند. نتایج تست درصد بذور قابلیت جوانه 43و  59، 43ترتیب 

تترازولیوم نشان داد که تمامی بذور جوانه نزده، مرده و فاقـد قابلیـت   
  ). 7حیات بود (جدول 

زنـی در بـذور   ورزي، بیشترین درصد جوانهدر هر سه روش خاك
). در 5هده شد (شـکل  متري خاك مشاسانتی 5-15مستخرج از الیه 

نیـز   ) Steckel et al., 2007(تأیید این نتیجه اسـتیکل و همکـاران   
زنـی بـذور   ورزي اثـري بـر جوانـه   گزارش کردند که اگرچه نوع خاك

هـرز  هاي مختلف خاك نداشت، اما در کل بذور علفمستخرج از الیه
متري خاك خارج شـده بودنـد، در   سانتی 2-6و  0-2هاي که از الیه

متـري  سـانتی  12-20و  6-12قایسه با بذور مستخرج از از اعمـاق  م
 زنی کمتري برخوردار بودند. لـوتمن و همکـاران  نیمرخ خاك، از جوانه

)Lutman et al.,2002(   ،نیز اظهار داشتند که با افزایش عمق دفـن
 & Roberts(یابد. روبرت و فیاست پایداري بذور در خاك افزایش می

Feast, 1972 (مانی بذور تعدادي از سال مطالعه روي زنده پنجاز  بعد
ساله، دریافتند که قدرت حیات بذور دفن شـده در  هاي هرز یکعلف

که بذور دفن شده درصد بود. در حالی ششمتر فقط سانتیپنج عمق 
 مانی داشتند.  درصد قدرت زنده 10متر، بیش از سانتی 15در عمق 

ورزي متـداول و  ر تیمـار خـاك  زنـی د کمترین مقدار درصد جوانه
ورزي خاكمتر و در تیمار کمسانتی 15-30ورزي در الیه بدون خاك

). در ایـن زمینـه   5متري خاك دیده شد (شـکل  سانتی 0-5در عمق 
 & Carter(نتایج مختلفی ارائه شده است. از جملـه کـارتر و ایـوانی    

Ivany,2006(  ز از هـاي هـر  زنـی بـذور علـف   با مقایسه روند جوانـه
هـاي  متري خاك تحت تـأثیر روش سانتی 10-20و  0-10هاي الیه

هاي هـرز  زنی بذور علفورزي دریافتند که درصد جوانهمختلف خاك
متر سانتی 0-10داري از عمق طور معنیمتر بهسانتی 10-20در عمق 

زنـی بـذور در شـرایط    کمتر بود. این درحالی بـود کـه درصـد جوانـه    
ورزي ورزي بیشتر از تیمار خاكزي و بدون خاكورخاكتیمارهاي کم
 ,Fennimore & Jackson(امـا فنیمـور و جکسـون     ،متـداول بـود  

در تحقیق ) Nakamoto et al., 2006(و ناکاماتو و همکاران  )2003
ورزي در مقایسه با خاكخود دریافتند که درصد بذور مرده در تیمار کم

ان باال بودن درصد بذور مرده در ورزي متداول باالتر بود. نامبردگخاك
ورزي با روتیواتور با عمق کـار  ورزي کاهش یافته ( خاكروش خاك

متر) را باال بودن محتوي مواد آلی و در نتیجه فعالیت باالي سانتی سه
  زا عنوان نمودند. هاي بیماريمیکروارگانیسم

 ورزي از طریق تغییـر در هاي مختلف خاكبا توجه به اینکه شیوه
هـاي حرارتـی و رطـوبتی    شرایط فیزیکی بسـتر بـذر، یعنـی ویژگـی    

 Arshadi(زنی و سبزشدن بذر اثرگذار باشـد  توانند بر نحوه جوانهمی

Khamse et al., 2012(      و با عنایت به این امـر کـه مقـدار رطوبـت
 15-25هاي ورزي و متداول در الیهوزنی خاك در شرایط بدون خاك

رسد نظر می، به )Safari et al., 2013(است  متري خاك باالترسانتی
زا، در هـاي بیمــاري شـرایط محیطـی بـراي فعالیــت میکروارگانیسـم    

تر خاك باشد که هاي سطحیتر خاك مساعدتر از الیههاي پایینالیه
هـا  زنی بذور مستخرج از این الیـه این امر بر قوه نامیه و درصد جوانه

 ,Mennan & Zandstra(و زندسترا  ار بوده است. اگرچه منانذتأثیرگ

مـانی بـذور   نظر دیگري داشته و عنوان نمودند که میزان زنده )2006
دلیل قرار داشتن بذور این الیه هاي سطحی خاك بههاي در الیهعلف

هاي نور رسیده در معرض نوسانات شدید دمایی، تفاوت در طول موج
سـایر فاکتورهـاي    به سطح خاك، میزان فعالیت میکروبی این الیه و

تـر خـاك   هـاي عمیـق  اي کمتر از الیهخاکی به میزان قابل مالحظه
  است.

ورزي بر عملکرد زیستی و دانه سـویا  هاي مختلف خاكاثر روش
شـود  گونه کـه مشـاهده مـی   نشان داده شده است. همان 5در شکل 

ورزي بـود و  خـاك کمترین عملکرد زیستی سویا مربوط به تیمار کـم 
ورزي و داري از ایـن نظـر بـین تیمارهـاي بـدون خـاك      یتفاوت معن

ورزي متداول مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه در روش بدون خاك
 5/2دسـت آمـد کـه    کیلوگرم در هکتار به 2600میزان  ورزي بهخاك

ورزي بود. خاكورزي و کمدر تیمارهاي بدون خاك برابر عملکرد دانه
خصـوص در  تی، عملکـرد دانـه بـه   رغم باال بودن عملکـرد زیسـ  علی

 ورزي بسـیار پـایین بـود.   خـاك ورزي متـداول و کـم  تیمارهاي خاك
اي بندي در سویا (علوفـه متأسفانه در چند سال اخیر پدیده عدم غالف

عنوان چالشی بزرگ براي کشاورزان سـویاکار اسـتان   شدن سویا) به
گلستان در آمده است. علل ایجاد این پدیده همچنان مجهول بوده و 

  مطالعه آن از اولویتهاي تحقیقاتی استان بهشمار میآید.
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 برداريورزي و عمق نمونههاي مختلف خاكتحت تأثیر روش زنی بذور خرفهروند جوانه - 4شکل 

in different tillage systems and sampling depthCommon Purslane  Seed germination trend of -Fig. 4  
  

در اعماق خرفه  بذور زنیسه پارامتره براي توصیف روند تغییرات درصد جوانه سیگموئیديشده معادله  هايو روش ضرایب برآورد - 7جدول 
 ورزيبرداري مختلف خاكمختلف نمونه

Table 7- The estimated coefficients of three sigmoid, 3 parameters equation to describe the change procedure of Common 
Purslane seeds germination percentage under different sampling depths in different tillage systems 

داريمعنی  
P value 

  ضریب تبیین
2R  

C*+se B*+se A*+se متر)عمق ( سانتی 
Depth (cm)  

  ورزيخاك
Tillage  

  ورزي متداولخاك 0-5 41.15+1.67 61.14+2.82 13.53+2.32 0.99 0.0001>
Conventional T. 

<0.0001 0.99 18.07+2.01 52.04+3.15 65.72+2.59 5-15 
<0.0001 0.99 16.69+2.15 55.39+2.59 23.41+0.79 15-30 
 ورزيکم خاك 0-5 47.86+1.82 55.07+2.95 17.63+2.43 0.99 0.0001>

Minimum T.  
  

<0.0001 0.99 18.07+2.63 52.04+3.15 69.17+2.73 5-15 
<0.0001 0.99 17.73+2.47 52.99+2.96 61.32+2.30 15-30 

  ورزيبدون خاك 0-5 39.89+1.39 54.58+2.69 17.08+2.24 0.99 0.0001>
No-tillage  <0.0001 0.99 17.47+2.36 54.75+2.86 71.45+2.64 5-15 

<0.0001 0.99 12.58+1.77 64.89+2.12 18.78+0.60 15-30 
 *Aزنی (درصد) ، : حداکثر جوانهB زنی و درصد حداکثر جوانه 50: زمان الزم براي رسیدن بهC شیب در نقطه :B   

A: Maximum germination   (%)  
B: Time required to reach 50% maximum germination . 

C: Slope of the curve in B point. 
  

مـایش مسـاحت بسـیار    الزم به ذکر است که در سـال اجـراي آز  
کتـول دچـار   آبـاد زیادي از مزارع تحت کشت سویا در شهرستان علی

در شرایط زارع و  بندي شدند ( این آزمایش نیز کامالًپدیده عدم غالف
مترمربع انجام گردید). بـا ایـن حـال شـدت      7500در سطح  مجموعاً

ورزي در بندي در قطعه تحت تیمـار بـدون خـاك   عارضه عدم غالف

سه با دو تیمار دیگر کمتر بود. این که چرا در این تیمار، خسارت مقای
طور دقیق مشخص نیسـت و  بندي کمتر است، بهناشی از عدم غالف

  باشد. هاي مرتبط با آن مینیاز به آزمایشات دیگر براي اثبات فرضیه
نتایج تحقیقات مختلف نشـان داده اسـت کـه عملکـرد دانـه در      

دلیـل افـزایش   ورزي کاهش یافته بهخاكورزي و شرایط بدون خاك

No-tillage 

Minimum-tillage 
Conventional tillage 
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ــت     ــاالتر اس ــایش ب ــاهش فرس ــوي آب و ک  & Rashidi(محت

Keshavarzpour, 2008(بلیـدو و همکـاران   -. اگرچه لوپز)Lopez-

Bellido et al., 1996( ورزي و هاي بـدون خـاك  معتقدند که روش
 250هـاي کـم بـارش (کمتـر از     ورزي کـاهش یافتـه در سـال   خاك

ـ  میلی ورزي متـداول ارجحیـت دارنـد و در    هـاي خـاك  ر روشمتـر) ب
ورزي متداول هاي پرباران عملکرد گندم زمستانه در شرایط خاكسال

  هاي خاكورزي میباشد.  داري بیشتر از سایر روشطور معنیبه

 

 

 
  ) سویاB) و دانه (Aي بر عملکرد زیستی (ورزهاي مختلف خاكاثر روش - 5شکل 

  درصد ندارند. یکداري در سطح احتمال اختالف معنی LSDن هایی با حروف مشابه بر اساس آزمومیانگین
Fig. 5- Effect of different tillage on biological (A) and grain (B) yield of soybean 

Means with the same letters are not significantly different at 1% level of probability based on LSD.  
 

  گیرينتیجه
ورزي اثر قابل توجهی بر تراکم بذر و چگونگی پراکنش آن خاك

در سطح مزارع داشت. با توجه به نتایج ارائه شـده جگـن، مهمتـرین    
گونه مشاهده شده در سطح مزرعه بـود. تـراکم ایـن گیـاه در تیمـار      

ي (دو بار دیسک) به میزان قابل توجهی بیش از دو تیمار ورزخاكکم
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هاي تکثیر رویشی و زایشی ایـن  دلیل قرارگیري اندامدیگر بود که به
هـاي مربـوط بـه بانـک بـذر،      گیاه در عمق مطلوب بود. بررسی داده

هـاي  ساله را مورد تأیید قرار داد. در بـین گونـه  هاي یکغالبیت گونه
ذر، خرفه بیشترین فراوانی بذر را دارا بود. بذور مشاهده شده در بانک ب

هاي مختلف خاك ورزي متداول به شکل یکنواختی بین الیهدر خاك
ورزي، ورزي و بـدون خـاك  خاكاما در تیمارهاي کم ،توزیع شده بود

بیشـترین  متر خاك مشاهده شد. سانتی 0-5هاي بیشتر بذور در الیه
ورزي خاكکماي در تیمارهاي نهمقدار شاخص تنوع شانون و غناي گو

مشاهده شد. با توجه به اینکه یکی از اهداف مهم  ورزيو بدون خاك
هـاي هـرز، جلـوگیري از غالبیـت تعـداد محـدودي از       مدیریت علـف 

ورزي بهتـر از دو روش  رسد روش بدون خاكنظر میهاست،  بهگونه
ـ  دهـد روش این امر نشـان مـی   ورزي دیگر باشد.خاك ف هـاي مختل
ورزي با تغییر شرایط محیطی و خاکی از جملـه میـزان بقایـاي    خاك

ورزي، محتوي مواد آلی و در نتیجـه  گیاهی باقی مانده از تیمار خاك

وجود هها، دماي خاك، میزان نوسانات دمایی بفعالیت میکروارگانیسم
هـاي  هاي سطحی خاك و حتی طـول مـوج  خصوص در الیهآمده به

زنی، مرگ و میر و بر جوانه تواندرسد، میمی نوري که به سطح زمین
سزایی داشته باشد. با هحتی شکار بذرهاي موجود در بانک بذر تأثیر ب

توجه به اینکه بذور موجود در بانک بذر عامل اصـلی حمایـت کننـده    
هرز در سطح مزرعه است، الزم است در ارزیـابی  حضور گیاهچه علف

ورزي فاکتورهایی مانند کاهش تراکم و دامنه هاي مختلف خاكروش
گسترش علفهرز، جلوگیري از غالبیت یک گونه علفهرز در مزرعه و 
کاهش ذخیره بانک بذر در خاك مد نظر قرار گیرد. بررسی عملکـرد  
دانه نیز نشان داد که بیشترین عملکرد در شرایط بدون خـاك ورزي 
بهدست آمد. با توجه به نکات اشاره شده، در این تحقیق کارایی روش 
بدون خاكورزي در مقایسه با تیمار کم خاكورزي و متداول بـاالتر  

  بود. 
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Introduction 

An integrated weed management approach requires alternative management practices for herbicide use, 
tillage, crop rotations and cultural controls to reduce soil weed seed banks. Tillage is often used as a weed 
control system, but the effects of tillage on weed dynamics go far beyond the physical removal of growing 
weeds. Changes in tillage practices can cause shifts in weed species and densities. Tillage operations can have a 
major impact on the distribution of weed seeds in the soil and on seed survival. Seed depth in the soil profile has 
an impact on soil environmental conditions that influence secondary dormancy. The aim of this study was to 
investigate the effect of tillage systems on weed and seed bank populations. 

 
Material and Methods 

A survey was conducted to study the effects of different tillage methods (Conventional tillage, Minimum 
tillage and no tillage) on the population and seed bank of weeds. An experiment was conducted in three fields of 
soybean (DPX Cultivar) in Ali_Abad Katool County at 2015. Sampling from weed populations (seedling) and 
seed bank was carried out at the beginning of soybean growth (before exerting control operation).  Weeds were 
identified and counted at 126 points of field based on a 5× 5 m grid in 0.5×0.5m fixed micro plots. Sampling of 
soil seed bank was conducted based on W method in 0.5×0.5m quadrates at 0-5 and 5-15 and 15-30 cm depths, 
respectively. The results are shown as the high frequency of Portulaca oleracea in soil seed  bank, so  in the next 
stage investigated the  germination and viability of  Portulaca oleracea seeds  from different  depths of  soil  
under  the different tillage  methods. 

 
Results and Discussion 

Generally, the observed species in the conventional, minimum and no tillage treatments were 3, 5 and 5 
respectively. In every treatment, the Cyperus sp is the most importance observed species. The average of density 
of this herb in the conventional, Minimum and no tillage treatments were 191.23, 385.96 and 191.74 plant/m2, 
respectively. Weed free aria percent of Cyperus sp in the conventional, Minimum and no tillage treatments were 
13/49%, 10.31% and 29.36%, respectively. Weeds seed density in the conventional tillage method (in three 
sampling depths) was lowest than the other two methods. The highest seed density was obtained in 0-5 cm depth 
in every three tillage methods. The maximum shanon diversity index was observed in no tillage treatment and in 
samples was taken in 0-5 and 5-15cm depth. The minimum shanon diversity index has seen in this treatment and 
in depth of 15-30 cm. There were different maximum germination percent of Portulaca oleracea seeds that it’s 
extracted from different tillage methods and depths.  In average, maximum germination percent of this herb in 
the conventional, minimum and no tillage treatments were 43, 59 and 43%, respectively. In three tillage 
methods, the maximum germination percent was seen in the extracted seeds from 5-15 cm depth. But the 
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minimum germination percent were observed in 15-30 cm depth in the conventional tillage and no tillage 
treatments, and 0-5 cm depth in no tillage treatment.  Results showed highest grain yield of soybean was 
obtained in no tillage method.   

 
Conclusion 

We studied the influence of different tillage methods on weed seedling population, distribution of seed bank 
in soil profile, diversity and germination of seeds that extracted from different depths of soil. Result of this study 
showed the tillage, played a significant role in weeds and soil seed bank populations. Weeds seed density in the 
conventional tillage method was lowest than the other two methods. The highest seed density observed in 0-5 cm 
depth in every three tillage methods. Results showed death seeds percent in conventional and no tillage methods 
were lower than minimum tillage. The maximum shanon diversity index was observed in no tillage treatment. As 
one of the main goals in weed management is to prevent the domination of the weed flora by only a few species, 
thus the no tillage method seemed better than the minimum and conventional methods.  
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