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  چکیده

دهنـد کـه    بذر پایداري را تشکیل مـی  هاي هرز و تجمع آنها در خاك بانک سالیانه بذور علف ریزش 

به منظور بررسی ارتباط بـین  . هاي هرز باشد هاي مزارع به علف لهاي متمادي منشاء آلودگیتواند سا می

-84(سـاله   هاي هرز مزارع پنبه، آزمایشی دو هاي مختلف علف اي گونه بانک بذر خاك و جمعیت مزرعه

ده خـانوا  19هرز متعلق به  گونه علف 49در مجموع دو سال . در سطح استان گلستان انجام شد) 1383

 ،.Cyperus rotundus L هاي هرز بر اساس نتایج این بررسی علف. گیاهی در مزارع پنبه شناسایی شدند

Amaranthus spp. Echinochloa spp.، Hibiscus terionum L.وPaspalum paspaloides(Michx.) 

Scribner هد مـزارع آلـود  فرکانس یـا درصـ  بیشترین . بیشترین تراکم را در مزارع پنبه داشتند ترتیب به  

 Amaranthus spp.، C.rotundus، Solanum nigrum L.، Abutilon هـاي هـرز   ترتیـب علـف   بـه  نیـز 

theophrasti Medic. ، Convolvulus arvensis L. و Echinochloa spp. هـاي   بررسـی نمونـه   .داشتند

بررسـی حضـور    درصد نمونه هاي خاك مـورد  90که در  .Amaranthus sppخاك نشان داد که بعد از 

 Stellaria media L.، Chenopodium album هاي هرز بیشترین فرکانس بذر در خاك را علفداشتند، 

L.، C.rotundus ، Portulaca oleracea L.      دارا بودند و بیشترین تراکم بذور در خـاك نیـز متعلـق بـه

نتایج نشان  .بود Poa annua L. ، S. media، C.album، Amaranthus spp.، C. rotundusهاي هرز  علف

سـبز شـده در مـزارع     هاي گیاهچه هاي هرز موجود در خاك و داد که ارتباط خطی قوي بین بذور علف

  .پنبه وجود دارد

  هاي هرز همبستگی، پیشگویی، رگرسیون و مدیریت علف :کلیدي هاي واژه

                                                        
  myounesabadi@yahoo.com: نویسنده مسئول*
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  مقدمه

شمالی گیالن، مازنـدران و  استان  3درصد از سموم مصرفی کشور در  65دهد که  گزارشی نشان می

تن کود شـیمیایی   183600طبق گزارش مدیریت حفظ نباتات استان ساالنه  و شود میگلستان مصرف 

تـن   700سموم مصرفی در استان حدود  از .)2004بی نام،( شود میتن سم به این استان وارد  2700و 

طور   هتوان گفت ب می) ار هکتارهز 600حدود (توجه سطح اراضی زراعی استان  باشد که با علف کش می

 مصـرف  .)2004نـام،   بـی ( شـود  مـی میانگین ساالنه بیش از یک لیتر علف کش در هر هکتـار اسـتفاده   

محـیط و تکامـل    دهه گذشته سبب فشار بـر روي سـالمتی انسـان،    5هاي مصنوعی بیشتر از  کش علف

ی در دسـترس بـراي کنتـرل    کـاهش محصـوالت انتخـاب    .ها شده است کش هاي هرز مقاوم به علف علف

هـاي کشـاورزي سـبب     افزایش فشارهاي محیطی براي کاهش مصـرف نهـاده   هاي هرز و شیمیایی علف

 يهـا  یـافتن راه  مقـدار کـاربرد محصـوالت در دسـترس و     تاکید زیاد بـر روي مناسـب کـردن زمـان و    

یکنواخـت در سراسـر    طور هها ب کش امروزه اکثر علف .)2003گروندي، ( پایدار شده است غیرشیمیایی و

. هاي هرز در داخل یک مزرعـه یکنواخـت نیسـت    شوند در صورتی که توزیع علف می  مزرعه بکار گرفته

هـاي مـدیریت تلفیقـی     هاي هرز یک نیـاز اساسـی در توسـعه اسـتراتژي     پیشگویی پتانسیل ظهور علف

تـوان   هـر موقعیـت مـی   هاي هرز و موقعیت آنها مشخص شود در  اگر گونه علف .باشد هاي هرز می علف

توجه به  هاي مزرعه با مثالً بعضی از قسمت .هاي هرز بکار گرفت جهت کنترل علف تیمارهاي مناسب را

کش را دریافـت کنـد و یـا اصـالً      تواند نسبت کمتري از علف بافت خاك یا حساسیت گونه علف هرز می

هـرز   هـاي  علـف ي اضـافی مبـارزه بـا    ها و این نه تنها از هزینه) 2001المینی، (کشی دریافت نکند  علف

هـاي هـرز    جمعیت سـاالنه علـف  . دهد ها به محیط زیست را نیز کاهش می کش کاهد بلکه ورود علف می

هـاي زراعـی    هـاي هـرز در سیسـتم    که بیشـتر علـف   آنجائی از. گیرد ساله از بانک بذر خاك شکل می هر

هـاي   ی براي برنامه مدیریت تلفیقی علـف در مورد بانک بذر نقطه شروع خوب یاطالعات ساله هستند یک

  .)1993فورسال، ( هرز خواهد بود

 6تـا   2هاي موجـود در خـاك بعـد از     هاي هرز جلوگیري شود بذور علف دهی مجدد علفاگر از بذر

پنبـه و   بـراي مثـال بـذور گـاو    . کاهش پیـدا کننـد  به درصد ناچیزي از جمعیت اولیه  سال ممکن است

ایـن  . یابنـد  درصد جمعیت بذور اولیه کـاهش مـی   3و  10طور نسبی به ه ب وحشی در این شرایط خردل

هـاي   تواند منشاء آلودگی دهند که می بذر پایداري را تشکیل می درصد کم بذور باقیمانده در خاك بانک

هـا کـه بـراي کنتـرل      کـش  تراکم بانک بـذر بـا مصـرف دز بـاالتري از علـف     . هاي هرز باشد بعدي علف

هاي هرز  شده از آنها مصرف می شود می تواند مستقیم بر روي کارآیی مدیریت علف ظاهر هاي گیاهچه

هاي هرز در خاك به همـراه اطالعـاتی از جوانـه زنـی و رفتـار       تخمین جمعیت بانک علف .تاثیر بگذارد

 هـرز دارد  هـاي  هاي هرز پتانسیل قابل توجهی براي پیشگویی آلودگی آتی به علف هاي خاص علف گونه
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بـذر بـراي    مطالعات نشـان داده اسـت کـه بررسـی بانـک      .)1986 کینگ و همکاران، ؛2003دي، گرون(

هرز و موقعیت آنها نسبت به روش مطالعه فلور روش دقیق تري می باشد  هاي علفهاي  پیشگویی گونه

هاي هرز اغلب  هاي مختلف علف گرچه تخمین اندازه بانک بذر و پیشگویی ظهور گونه .)2001 المینی،(

هـرز موجـود در    هاي علفتخمین بذور منظور ه این مطالعه ب .)1992 فورسال،( کار بسیار مشکلی است

 و هرز سبز شـده در طـول فصـل رشـد     هاي علفبررسی همبستگی بین بذور موجود در خاك با ، خاك

  .انجام شده استهرز از روي بانک بذر خاك  علف هايهاي  گیاهچهپیشگویی جمعیت سرانجام 

  

 قتحقیسابقه 

هکتاري جو زمستانه را بالفاصله پـس از درو   2/1بانک بذر یک مزرعه  )1991(و همکاران دساینت 

هـرز   گونه علف 31بانک بذر این مزرعه ترکیبی از . فرانسه بررسی کردندپویس  ايدر ایستگاه تحقیقاتی 

 Thlaspi( زرعـه گونـه غالـب ایـن م    .بـود  )Rumex crispus( سـاله  هـرز چنـد   ساله و تنها یک علف یک

arvense(  اي بود که در همـه   داد و تنها گونه بذر خاك را به خود اختصاص می درصد بانک 8/43بود که

 Gallium aparin, Sinapis( گونه 6بذر مربوط بود به  درصد بانک 7/41 هاي خاك حضور داشت و نمونه

arvensis, Anagalis arvensis, Falopia convolvulus, Euphorbia exigua & Kixia spuria (و 

بانـک بـذر یـک     )1992(همکـاران  و بنویت .هاي هرز اختصاص داشت درصد باقیمانده به سایر علف14

ایـن   بررسـی کردنـد در   )Chenopodium album( هکتاري را در کانادا جهـت بـذر  6/17مزرعه سویاي 

 36قسـمت از   3هر بخش قسمت تقسیم شد در  36 ها به بخش و هر کدام از بخش 3تحقیق مزرعه به 

ـ     3در ایـن   هـا  گیري طور تصادفی انتخاب شد و نمونه هقسمت ب عبـارتی شـدت   ه قسـمت انجـام شـد ب

 بخـش اصـلی از نظـر میـزان بـذر      3نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه بـین       . بـود 083/0گیري  نمونه

)Chenopodium album( بخـش   رداري وجود نـدارد ولـی بـین قطعـات کـوچکتر در هـ       اختالف معنی

تنـاوب و   نیز مطالعاتی را در جهت بررسـی اثـرات شـخم ،    )1992(بال  .شود دار دیده می اختالف معنی

ترین فـاکتور مـوثر بـر     هرز انجام داد و طبق نتایج او تناوب مهم علف هايکش ها روي بانک بذر  علف

ر هر محصـول بکـار   هایی است که د کش دلیل نوع علفه هرز خاك بود و این ب هاي علفروي بانک بذر 

) ساله 3طی یک دوره (ساله  هرز یک هاي علفچنین نتایج ایشان نشان داد که تعداد  هم. شود میگرفته 

 هـاي  علـف مگر در مواردي که کنترل موثرتري بـر روي   دار بود، آهن برگردان بعد از چیزل بیشتر از گاو

هاي هرز از  هاي علف ی جمعیت گیاهچهبراي پیشگوی )1996(و همکاران  کاردینا .هرز صورت گرفته بود

انجام دادند و نتایج ایـن مطالعـات    )هکتاري 6/0(روي بانک بذر خاك مطالعاتی را در یک مزرعه ذرت 

 Chenopodium( اسـتخراج  روشدو سال مطالعه بدون توجه به سیسـتم شـخم و    نشان داد که در هر

album (هاي با تیمـار   بذر در پالت 7700ه تراکم آن از هرز در مزرعه ذرت بود ک ترین گونه علف فراوان
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هاي بدون تیمـار شـخم و دیسـک     مربع در پالتبذر در متر 242500تا  1991شخم و دیسک در سال 

هاي بدون شـخم   هاي هرز در سیستم طور کلی در هر دو سال تعداد بذور همه انواع علف همتغیر بود و ب

نیـز مطالعـات خـود را بـر      )1997 و 1992( و همکاران فورسال .هاي شخم خورده بیشتر بود از سیستم

در کارهاي ایشان در هر . آمریکا متمرکز کردند بذر مزارع ذرت در هشت جایگاه تحقیقاتی در روي بانک

پـس از   .شـد  تهیـه مـی   wنمونه خاك طبق الگـوي   20شد و در هرپالت  پالت بررسی می 1-8جایگاه 

هـایی   تـرین گونـه   مهـم  )Chenopodium album &Amaranthus retroflexus(هاي خاك  بررسی نمونه

هاي  جزو گونه Setariaها نیز  هاي تحقیقاتی حضور داشتند در بعضی از جایگاه بودند که در اکثر جایگاه

دهنـده توزیـع    باال نشان بسیار )ضریب تغییرات( CVو ها  گوناگونی بسیار زیاد در داخل پالت. مهم بود

مزرعه  50ساله بانک بذر  نیز طی یک دوره چهار) 1998( و همکاران شوایتزر .بودتجمعی بذور در خاك 

 )Amaranthus & Setaria( اساس تحقیقات آنهـا بـذور   ذرت را در کلرادوي شرقی بررسی کردند که بر

نمونه خاك در یـک نمونـه ظـاهر     5که از هر  طوري ههاي هرز موجود در خاك بود ب ترین بذور علف مهم

بـذر کـار    سازي بذور از خاك در مطالعات بانـک  هاي جدا روي روش) 1993( و همکاران بوهلر .شدند می

روش جوانه زنی بذور و شناسایی  -1 .آنها سه روش را براي استخراج بذور از خاك معرفی کردند .کردند

هـایی   ز محلولاستفاده ا -3 ،هایی با منافذ مختلف استفاده از صافی -2 ،حاصله هاي گیاهچهآنها از روي 

تواند بسته به امکانـات و تجهیـزات    که هر محقق می،با تراکم باال جهت شناور کردن بذور در سطح آب

نگرشی “   ان را تحت عنو اي مقاله )1998( زینلی و همکاران .عمل کندموجود به یکی از سه روش فوق 

ـ   ”هـرز  بذر خاك در مدیریت گیاهان برکاربرد تغییرات بانک د و اظهـار داشـتند کـه مـدیریت     ارائـه کردن

بذر خـاك مـؤثر باشـند و اهـداف      توانند بر روي بانک ورزي همه می هاي خاك تناوب و نظام ،هرز گیاهان

  .تحقیقات آینده باید در جهت کمک گرفتن از عوامل فوق براي کاهش بانک بذر خاك باشد

  

  ها روش مواد و

مزارع انتخاب . شدندهاي تحقیقاتی انتخاب  یگاهعنوان جاه ده مزرعه پنبه در سطح استان گلستان ب

که از پراکندگی مناسب برخوردار بوده و از نظـر اکولـوژیکی گویـاي وضـعیت اسـتان در       بوداي  به گونه

هـاي   هـاي بدسـت آمـده از نمونـه     مطالعات نشان داده است که داده. دنشرایط مختلف آب و هوائی باش

هـاي حاصـل از آخـر فصـل رشـد       فصل رشـد نسـبت بـه داده   بالفاصله قبل از شروع  گرفته شده خاك

در فاصـله بـین پایـان    زیرا همبستگی بیشتري با گیاهان ظاهر شده در طول فصل رشد در مزرعه دارند 

فصل رشد و شروع فصل رشد بعدي مقدار زیادي از بذرها از بین می روند مثالً براي محصوالت تابستانه 

بنـابراین   ).2001فورسال، (خاك است و بانک بذر درصد ذخیره  10 یکساله میزان این از دست رفتن تا

). 1997 ،واسـتولنبرگ مولوجتا و 2001 ،فورسـال (د شـ ها بالفاصله پس از کشت پنبه انجام  گیري نمونه
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حاشـیه   متر از 20-30اي بسته به اندازه مزرعه  گیري از این مزارع جهت حذف اثرات حاشیه راي نمونهب

 مولوجنتـا و اسـتولنبرگ، مولوجنتـا و اسـتولنبرگ،    (  wل رفته سپس طبق الگـوي به سمت داخ مزرعه

ولـی  بـود  فاصله هر نقطه با نقطه بعدي در یک مزرعه ثابـت  . دشنقطه انتخاب  5در هر مزرعه  )1997

کش را داشت با کمـک   در مزارعی که کشاورز قصد استفاده از علف(. کرد بسته به اندازه مزرعه تغییر می

و بـال   کـش در امـان باشـد    هاي یک متر مربعی  پوشانده شد تا این پالت ها از اثر علف پالت پالستیک

گرفته م ه نمونه خاك نزدیک به 3در هر نقطه  با اوگر  .)ها برداشته شد فاصله بعد از سمپاشی پالستیک

و رحمـان و   2001 فورسـال، (د بـو  متـر  سانتی 25و ارتفاع آن متر  سانتی 2قطر هر نمونه خاك . شد می

گـروس و  ( نددشـ  نمونه خاك مجاور هم در هر عمق با یکدیگر مخلوط مـی  3سپس  ).1997همکاران، 

درجـه   4در  و براي مراحل بعدي کار در مجاورت هوا خشـک  )1985و ویلسون و همکاران،  1989رنر، 

در ادامـه کـار    )1985ویلسون و همکاران،  ؛1997، استولنبرگمولوجنتا و ( نددش گراد ذخیره می سانتی

و  )زنـی بـذر   جوانـه ( seed germinationهـاي بـذور موجـود در خـاك از روش      جهت تشـخیص نمونـه  

هاي خاك رسی با ماسه و  براي این کار ابتدا نمونه .دشاستفاده  )سازي بذر جدا( seed extractionسپس

در ونـه خـاك   گـرم از هـر نم   100ند سـپس  دشـ  هاي خاك ماسه اي با ورمیکولیت مخلـوط مـی   نمونه

مولوجنتـا و اسـتولنبرگ،   ( نددش پهن می متر سانتی 3به ضخامت  متر سانتی 30ی به قطر یها زیرگلدانی

درجـه  18 ± 2گـراد در روز و   درجه سانتی 21± 2با درجه حرارت  اتاقک رشددر ها  زیر گلدانی). 1997

مولوجنتــا و ( سـاعته 14 میکرومـول برمترمربــع در ثانیـه و فتوپریــود   170گــراد در شـب و نــور  سـانتی 

دوره شناسایی دو تا چهار بذور  .شد ند و سطح آنها روزانه آبیاري میدش قرار داده می )1997استولنبرگ

بـار در ایـن دوره    کـه یـک یـا دو    بـود هفتـه   2اولـین دوره   .)1997مولوجنتا و استولنبرگ، ( نددش می

ند در پایان هفته دوم خـاك  دش ش میشمار شان شناسایی و دانه رستهاي هرز از روي مشخصات  علف

د بعـد  ش اً سیکل بعدي رویانیدن آغاز میسپس مجدد و شد مدت سه روز کامالً بهم زده میه خشک و ب

جهـت اسـتخراج بـذور از     .نددشـ  هـاي خـاك اسـتخراج مـی     از پایان آخرین سیکل بذور خواب از نمونه

گـروس و رنـر،   ( شـد استفاده  mesh60و  mesh10، mesh20 ،mesh30 ،mesh40، mesh50 هاي صافی

بعد از استخراج بذور جهت شناسایی آنها از منابع موجـود در ایـن   . )1985ویلسون و همکاران،  ؛1989

جهت بررسی ارتباط بذور موجود در  .استفاده شد )1985تراویس و دراپر  ؛1978فاي و اولسون، ( زمینه

هاي  شوند در مزارع مورد نظر در زمان ظاهر میخاك با گیاهان هرزي که در طول فصل رشد در مزرعه 

 گلـدهی پنبـه ،   هفته بعد از کشت، 4 ،دو هفته پس از کشت(زندگی محصول  مختلفی در طول چرخه

متـر  1بـراي ایـن کـار از کادرهـاي      )2001فورسال، ( شدهرز انجام  هاي علفشمارش  )فصل رشدپایان 

شوند  کادرهاي مذکور در مجاورت  محلی قرار داده میالزم به یادآوري است که . شد مربعی استفاده می

همبستگی بین بـذور   SPSSافزار  کمک نرم سپس با. هاي خاك از آن نقاط تهیه شده بود که قبالً نمونه



 1397، )1(شماره ) 6(هاي پنبه ایران جلد  مجله پژوهش                                                                             70

. هرز ظاهر شده در طول فصل رشد محصول زراعی سـنجیده شـد   هاي علفموجود در خاك با جمعیت 

هـرز ظـاهر شـده در طـول      هاي علفود در خاك با جمعیت بذور موج چنین جهت تعیین رابطه بین هم

هاي کوتاه مـدت یـافتن فاکتورهـایی کـه در      در بررسی .معادالت رگرسیونی برازش داده شد فصل رشد

هاي هرز مهم باشند مشکل است ولی نتایجی کـه از مطالعـات طـوالنی مـدت      تعیین الگوي ظهور علف

بینی تبعیـت   هاي هرز از الگوهاي قابل ییش برخی از علفبدست آمده ثابت کرده است که ظهور ساالنه 

ساله سعی گردید تا ارتبـاط بـین جمعیـت     در این مطالعه با یک بررسی دو. )2003گروندي، ( کنند می

  .هاي هرز در طول دوره رشد محصول زراعی و مجموعه بذور استخراج شده از خاك بدست آید علف

  

  بحث و نتایج

ارتبـاط بـین شـمارش آزمایشـگاهی       به منظور بررسی) 1384و1383(ل این بررسی در طی دو سا

انجـام  شـده در مـزارع پنبـه     هاي هـرز یافـت   هاي مختلف علف اي گونه بذر خاك و جمعیت مزرعه بانک

خانواده گیاهی در مـزارع پنبـه شناسـایی    19هرز متعلق به  علف گونه 49سال  در مجموع دو.است  شده

درصـد   2و  1شـماره   اولجـد  .ها یافت نشـدند  جایگاه ها و رزدر همه خاكههاي  البته همه علف. شدند

ترتیب اهمیت  هم به ترتیب حروف الفبا و بذور آنها را هم به هاي هرز و فرکانس یا درصد آلودگی به علف

هـاي   گونه کـه از داده  همان .دهد هاي خاك حاصل از آنها نشان می نمونه سی ورهاي مورد بر در جایگاه

 20جایگاه از کل  14خروس در مجموع دو سال در  تاج هرز علفهاي مختلف  هگونآید  ول بر میاداین ج

 .هـاي مـورد بررسـی حضـور داشـتند      درصـد جایگـاه   70عبارتی در  هظاهر شدند برسی جایگاه مورد بر

ر د 05/55علف هرز تـاج ریـزي بـا فرکـانس      .ها ظاهر شد  درصد جایگاه 16/66هرز اویار سالم در  علف

 .بـود  سـی را آلـوده کـرده   رهاي مـورد بر  درصد جایگاه 96/45پنبه  هرز گاو علف .اولویت سوم قرار گرفت

  ).2و1 ولاجد(هاي بعدي قرار داشتند  نیز در الویت ... سلمک و سوروف، هاي هرز پیچک صحرایی، علف

 33گلسـتان   هرز مزارع پنبه در سـطح اسـتان   هاي علف در مطالعه )2004( همکاران آبادي و یونس

هـاي   که بیشترین تعداد گونـه را خـانواده   را گزارش کردندخانواده گیاهی  14متعلق به  گونه علف هرز

تـرین   مهـم   .Cyperus rotundus L.خـود اختصـاص دادنـد    بـه ) گونـه  4(و آمارانتاسه ) گونه10( پوآسه

چنین  هم .دبو ها برگ گروه پهنهرز از  ترین علف مهم .Amaranthus spp وها  برگ هرز از گروه باریک علف

، .Cyperus rotundus L. ،Convolvulus arvensis L. ،Amaranthus retroflexus L  هـرز  هـاي  علـف 

Echinochloa crus-galli (L.)P.Beauv. ،Solanum nigrum L. ، Paspalum paspaloides (Michx) 

Scribner بررسی فرکانس حضـور بـذور    .ن بودندترتیب داراي بیشترین درصد فرکانس در سطح استا به

هـاي خـاك    درصـد نمونـه   90خـروس در   هاي خـاك نشـان داد کـه بـذور تـاج      هاي هرز در نمونه علف

فرکـانس   .هاي خاك ظـاهر شـد   درصد نمونه39/39مک در دگن هرز علف بذور .شده مشاهده شد بررسی
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 ،38/38ترتیـب   هاي خـاك بـه   نهدر نموتاج ریزي  وترشک ، خرفه هاي هرز اویارسالم، حضور بذور علف

در  ...آناغـالیس و ، وحشـی  خـردل  پرسـت،  هـاي هـرز آفتـاب    علـف  .درصد بود 28/28 و 29/29 ،85/34

بذور آنهـا را در   هاي هرز و میانگین تراکم علف 3جدول  .)2 و 1 ولاجد( .هاي بعدي قرار گرفتند اولویت

هـرز   علـف هـاي ایـن جـدول     با توجه بـه داده  .دهد نشان می اهاي خاك آنه مزارع مورد بررسی و نمونه

هـاي   علـف  .مزارع مورد بررسی داشت بوته در متر مربع بیشترین تراکم را در 23/25اویارسالم با تراکم 

 35/4با تراکم ) Amaranthus chlorostachys Willd(و) .Amaranthus retroflexus L( خروس تاج هرز

 هـاي هـرز سـوروف    تـراکم علـف   .دوم و سـوم قـرار داشـتند   هـاي   در اولویـت  عبوته در متر مرب 57/3و

)Echinochloa colonum L.(خـروس  ، قوزك وتاج )Amaranthus albus S. Watson (   در مـزارع مـورد

 ریزي و تاج کالغی، پنجه هخرف ستاریا، هاي هرز پاسپالوم، علف .بود 47/2 و 51/3 ،26/3ترتیب  بررسی به

در مطالعـه  نیـز   )2004( همکـاران  آبـادي و  یونس ).3 جدول(رار داشتند بعدي قهاي  نیز در اولویت ....

 Cyperus rotundus L. ،Amaranthusهـرز   هـاي  علـف  گزارش کردنـد کـه   هرز مزارع پنبه  هاي علف

retroflexus L. ،Echinochloa crus-galli (L.)P.Beauv. ،Alhagi camelorum Fisch. ،Convolvulus 

arvensis L. ،Paspalum paspaloides (Michx.)Scribner. ،Solanum nigrum )    از سـمت راسـت بـه

هاي خاك بدست آمده  بررسی نمونه .ترتیب بیشترین میانگین تراکم را در سطح استان داشتند به) چپ

 100بذر در یک نمونه  93/4هرز پوا با میانگین تراکم  هاي مورد بررسی نیز نشان داد که علف از جایگاه

سلمک بـه   هاي هرز گندمک و علف .هاي هرز داشت بیشترین تراکم را بین سایر بذور علف گرمی خاك

هـاي   میانگین تراکم بذر علـف  .هاي دوم و سوم قرار داشتند در اولویت بذر 85/0و 07/1با تراکم  ترتیب

 Amaranthus chlorostachys Willd.(، )Amaranthus( و) .Amaranthus albus L( خـروس  هرز تـاج 

retroflexus L.(، )Amaranthus sp. (و )Cyperus rotundus L.( و 56/0 ،57/0 ،59/0 ،83/0ترتیب  به 

که در تراکم  نظیر گندمک و پوا با وجودي هرزهاي  علف .گرمی خاك بود 100بذر در یک نمونه  55/0

خاطراست کـه   این هب و این احتماالً هاي خاك حضور داشتند ولی در مزرعه ظاهر نشدند باالیی در نمونه

هاي هرز نیز  برخی از علف .زدند هاي هرز زمستانه هستند و در پاییز یا زمستان جوانه می آنها جزو علف

هـرز   یـا ایـن ارتبـاط بـراي علـف      نداشتند و  بذر بانکبا  داري و معنی ارتباط قوي، رغم آلودگی باال علی

بـذر  ( Hard seedعمومـاً   هـاي هـرز   از ایـن علـف  اي  که بخش ناشناخته این خاطر به ماالًاحت .ضعیف بود

تعـداد  معمـوالً  در مجمـوع   .زنـی نیسـتند   ي طوالنی قادر به جوانـه ها سال تامی باشد و احتماالً ) سخت

شـد   هاي خاك شـمارش مـی   که در آزمایشگاه از نمونه نسبت به آنچههاي هرز ثبت شده در مزرعه  علف

شـده در   هـاي خـاکی بررسـی    خاطر انـدازه کوچـک نمونـه    هب احتماالًکه این موضوع  .اندکی بیشتر بود

 همکـاران  و رحمـان  نتایج .باشد سطح استفاده شده در مزرعه می به آزمایشگاه در مقایسه با نسبت حجم

 25هاي خاك ازعمق صفر تـا   جایی که نمونه آن از .نیز در این زمینه با نتایج ما موافق می باشد) 2004(
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 25 ×یـک مترعـرض  ×یـک مترطـول   (مکعب خـاك   متر 25/0وزن  و مده بودبدست آ خاك متر سانتی

تـراکم  هـا بـا یکـدیگر،     تـر داده  منظور قیاس راحـت  بهکیلوگرم می باشد  375 اًحدود )ارتفاع متر سانتی

هـاي   تراکم بذور علف 4جدول  .کیلوگرم تعمیم داده شد 375 گرمی به 100بدست آمده در یک نمونه 

هاي هرز ظاهر شده در مزارع با تعـداد بـذور    تعداد علف .دهد مکعب خاك نشان می متر 25/0هرز را در 

همبسـتگی بـین    5 جـدول  .موجود در خاك در دو سال مطالعه همبسـتگی معنـی داري نشـان دادنـد    

هاي هرز استخراج شده از یـک   علف هاي هرز در یک مترمربع با میانگین تعداد بذور میانگین تعداد علف

بـین   نیـز ارتبـاط خطـی قـوي را    ) 2006( همکاران رحمان و. خاك را نشان می دهد یگرم 100نمونه 

شـده    برگ ظـاهر  هاي هرز پهن برگ و اکثر علف هاي هرز باریک تعداد بذور موجود در خاك و همه علف

شـده در مـزارع بـا      هاي هرز ظاهر رابطه رگرسیونی بین تعداد علفبررسی  .در مزرعه ذرت نشان دادند

داري بین تعداد  ارتباط خطی معنیدر هر دو سال مطالعه دهد که  نشان میتعداد بذور موجود در خاك 

رابطه رگرسـیونی   7جدول  .وجود داردشده در مزارع با تعداد بذور موجود در خاك   هاي هرز ظاهر علف

هاي  شده در نمونه  ه با تعداد بذور یافتاي را در مقایس هاي مزرعه شده در پالت  ظاهر هاي گیاهچه تعداد

براسـاس  . دهـد  نشـان مـی   شده در مزارع پنبه را  ظاهر هرز هاي گونه از فراوان ترین علف 4براي  خاك

پنبـه در سـطح یـک     بذر علف هـرز گـاو   100000اگر 7 جدول در شده معادالت رگرسیونی برازش داده

عـدد آنهـا در    29باشـیم   مکعب خاك داشـته  متر 25/0در عبارتی  هیا ب متر و سانتی 25مربع تا عمق  متر

ایـن   .باشـد  بذر می درصد بانک 9/2این معادل  وزنی خواهند کرد  طول فصل زراعی در یک متربع جوانه

 درصد 3/4 و 5/2 ،9/2ترتیب  خروس و اویارسالم به تاج ریزي ، هاي هرز تاج طور نسبی براي علف عدد به

ریزي  براي رابطه بین بذور علف هرز تاج یک معادله خطی رانیز  )2004( انهمکار حمان ور .خواهد بود

درصـد   2/8 طبق نتایج ایشان .مزرعه نشان دادندریزي در  شده تاج هاي ظاهر موجود در خاك و گیاهچه

گرچـه در یـک    .)2003 ،همکـاران  و رحمان( زنی خواهند کرد از بذور اولیه در طول فصل زراعی جوانه

 و )1993 ،فورسـال ( چنـین نتـایجی همیشـه صـادق نیسـتند      ده بیولوژیک نظیر خاك اینسیستم پیچی

هم تحت تاثیر شرایط محیطـی   هم تحت شرایط فیزیولوژیکی درونی و ،در خاك سرنوشت بذور موجود

  ).2004 رحمان، اقتباس از ؛1992مردوخ و الیس، ( گیرد قرار می
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 ارع به علف هاي هرز در جایگاه هاي مورد بررسی طی دو سالمیانگین فرکانس یا درصد آلودگی مز: 1 جدول

  به ترتیب درجه اهمیت  به ترتیب حروف الفبا

Abutilon theophrasti Medic.  
* A

m
aranthus 
spp.

 

Amaranthus retroflexus L. 

  
Alhagi camelorum Fisch. Amaranthus cholorastachys Willd 
Amaranthus albus L. Amaranthus blitoides S. Watson 
Amaranthus blitoides S.Watson Amaranthus albus L. 
Amaranthus cholorastachys Willd. Amaranthus gracizans L. 
Amaranthus gracizans L. Cyperus rotundus L. 
Amaranthus retroflexus L. Solanum nigrum L. 
Artemisia annua L. Abutilon theophrasti Medic.  
Atriplex sp. Convolvulus arvensis L. 
Brassica napus L. Echinochloa sp. 
Chenopodium album L. Chenopodium album L. 
Chenopodium murale L. Physalis alkekenji L. 
Chenopodium tetraspermum  Amaranthus retroflexus L. 
Chrozophora tinctoria (L.)Juss. Hibiscus terionum L. 
Convolvulus arvensis L. Amaranthus cholorastachysWilld 
Cyperus rotundus L. Alhagi camelorum Fisch. 
Digitaria sp. Chrozophora tinctoria(L.)Juss 
Echinochloa sp. Portulaca oleracea L.  
Echinochloa colonum (L.)Link Echinochloa colonum L. 
Eclipta sp.(L.)Hassk Paspalum sp. 
Euphorbia sp. Amaranthus blitoides S. Watson 
Heliotropium sp. Amaranthus albus L. 
Hibiscus terionum L. Euphorbia sp. 
Lamium sp. Heliotropium sp. 
Paspalum sp. Setaria sp. 
Phalaris minor Retz. Digitaria sp. 
Physalis alkekenji L. Sorghum halepense (L.)Perss. 
Portulaca oleracea L.  Amaranthus gracizans 
Prosopis stephaniana 
(M.B.)Kunthex Spring Brassica napus L. 
Rumex sp. Arteisia annua L.  
Setaria sp. Atriplex sp. 
Setaria glauca (L.)P.Beauv. Chrozophora tinctoria (L.)Juss 
Solanum nigrum L. Lamium sp. 
Sorghum halepense (L.)Pers. Phalaris minor Retz. 
Xanthium strumarium L. Xanthium strumarium L. 
Cressa cretica L. Chenopodium murale L. 

  Eclipta sp. 
  Prosopis stephaniana 
  Rumex sp. 
  Setaria glauca (L.) P.Beauv. 
  Cressa cretica L. 

 اعداد میانگین دو سال می باشد*
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  هاي خاك مورد بررسی طی دو سال میانگین فرکانس یا درصد آلودگی به بذور علف هرز در نمونه: 2ل جدو

  به ترتیب درجه اهمیت  به ترتیب حروف الفبا

Abutilon theophrasti Medic 
* 

A
m

aranthus spp.
 

Amaranthus blitoides S. Watson 

Amaranthus blitoides S.Watson    Amaranthus retroflexus L. 
Amaranthus cholorastachys 
Willd  

Amaranthus cholorastachys 
Willd. 

Amaranthus gracizans L. Amaranthus sp.  
Amaranthus retroflexus L. Amaranthus gracizans L. 
Amaranthus sp. Stellaria media(L.)Cyr.  
Anagalis arvensis L. Chenopodium album L. 
Atriplex sp. Cyperus rotundus L. 
Chenopodium album L. Portulaca oleracea L.  
Chrozophora tinctoria (L.)Juss. Amaranthus blitoides S.Watson. 
Convolvulus sp.  Rumex sp. 
Convolvulus arvensis L. Amaranthus retroflexus L. 
Cyperus sculentus L. Solanum nigrum L. 
Cyperus rotundus L. Amaranthus cholorastachys Willd 
Digitaria sp. Heliotropium sp. 
Echinochloa sp. Sinapis arvesis L. 
Echinochloa colonum (L.) Link. Anagalis arvensis L. 
Kixia sp. Amaranthus sp. 
Heliotropium sp. Convolvulus arvensis L. 
Hibiscus terionum L. Echinochloa colonum (L.) Link 
Lamium sp. Poa annua L.  
Lolrium rididum Gaud. Tribulus sp.  
Malva sp. Atriplex sp. 
Paspalum sp. Chrozophora tinctoria (L.) Juss. 
Phalaris minor Retz. Convolvulus sp. 
Physalis alkekenji L. Echinochloa sp. 
Poa annua L. Kixia sp. 
Polypogon sp. Hibiscus terionum L. 
Portulaca oleracea L.  Malva sp. 
Rumex sp. Polypogon sp. 
Salsola sp. Salsola sp. 
Sinapis arvensis L. Abutilon theophrasti Medic. 
Setaria sp. Amaranthus gracizans L. 
Sorghum halepense(L.) Perss. Cyperus esculentus L.   
Solanum nigrum L. Physalis alkekengi L. 
Stellaria media L. Digitaria sp. 
Tribulus sp. Lamium sp. 

  Lolium rigidum Gaud. 

  Paspalum sp. 

  Setaria sp. 

  Sorghum halepense (L.)Perss. 

  Phalaris minor Retz. 
 اعداد میانگین دو سال می باشد*
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  ها در جایگاه هاي مورد بررسی و نمونه هاي خاك آنها طی دو سالمیانگین تراکم علف هاي هرز و بذور آن: 3جدول 

  )گرمی خاك 100در یک نمونه ( خاك )متر مربعی 1در یک کادر ( مزرعه

  به ترتیب درجه اهمیت  به ترتیب حروف الفبا  به ترتیب درجه اهمیت  ترتیب حروف الفبا به

abuth cypro abuth poaan 
alhca amare amabl steme 
amaal amach amach cheal 
amabl echco amagr amabl 
amach echsp amare amach 
amagr hibte amasp amare 
amare amaal anaar amasp 
artan passp atrsp cypro 
atrsp setsp cheal amagr 
brana lamsp chrti consp 
cheal solni consp trisp 

chemu porol conar echco 
chete phyal cypes helsp 
chrti abuth cypro chrti 
conar chrti digsp anaar 
cypro conar echsp solni 
digsp brana echco porol 
echsp alhca kixsp lamsp 
echco sorha helsp sinar 
eclsp helsp hibte polsp 
eupsp cheal lamsp rumsp 
helsp eclsp lolri conar 
hibte amagr malsp. salsp 
lamsp amabl passp atrsp 
passp prost phami echsp 
phami digsp  phyal digsp 
phyal crecr poaan cypes 
porol setgl polsp phyal 
prost artan porol kixsp 
rumsp atrsp rumsp hibte 
setsp chete salsp malsp 
setgl phami sinar abuth 
solni xanst setsp phami 
sorha chemu sorha lolri 
xanst eupsp solni passp 
crecr rumsp steme setsp 

    trisp sorha 
Abutilon theophrasti(abuth), Alhagi camelorum(alhca), Amaranthus albus(amaal), Amaranthus blitoides(amabl), 
Amaranthus cholorastachys(amach), Amaranthus gracizans(amagr), Amaranthus retroflexus(amare), Artemisia 
annua(artan), Atriplex sp.(atrsp), Brassica napus(barna), Chenopodium album(cheal), Chenopodium 
mural(chemu), Chenopodium tetraspermum(chete), Chrozophora tinctoria(chrti), Convolvulus arvensis(conar), 
Cyperus rotundus(cypro), Digitaria sp.(digsp). Echinochloa sp.(echsp), Echinochloa colonum(echco), Eclipta 
sp.(eclsp), Euphorbia sp.(eupsp), Heliotropium sp.(helsp), Hibiscus terionum(hibte), Lamium sp.(lamsp), 
Paspalum sp.(passp), Phalaris minor(phami), Physalis alkekenji(phyal), Portulaca oleracea(porol), Prosopis 
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stephaniana(prost), Rumex sp.(rumsp),Setaria sp.(setsp), Setaria glauca(setgl), Solanum nigrum(solni), Sorghum 
halepense(sorha), Xanthium strumarium(xanst), Cressa cretica(crecr) Stellaria media(steme), Anagalis 
arvensis(anaar), Tribulus sp.(trisp), Kixia sp.(kixsp), Polypogon sp.(polsp), Salsola sp.(salsp), Lolium 
rigidum(lolri), Cyperus esculentus (cypes), Salsola sp.(salsp), Malva sp.(malsp). 

 
  متر مکعب خاك 0,25هاي هرز موجود در  هاي هرز در یک متر مربع به کل بذور علف نسبت بین ظهور علف: 4جدول 

هاي هرز به کل بذور  نسبت ظهور علف(

 100)*موجود درخاك

تراکم علف هرز در یک 

  متر مربع

 0,25تراکم بذر علف هرز در 

  متر مکعب خاك
  نام علف هرز

abuth 
  amabl  

amach 
amagr 
amare 
amasp. 
anaar 
atrsp 
cheal 
chrti 
consp 
conar 
cypes 
cypro 
digsp 
echsp 
echco 
kixsp 
helsp 
hibte 
lamsp 
lolri 

malsp 
passp 
phami 
phyal 
poaan 
polsp 
porol 
rumsp 
salsp 
sinar 
Setsp 
sorha 
solni 
steme 
Trisp 
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  رابطه همبستگی بین تعداد علف هاي هرز ظاهر شده در مزرعه با بذور علف هاي هرز موجود در خاك: 5جدول 

 Pearson  p-valueضریب همبستگی   

  005/0  185/0 *  سال اول

  005/0  372/0*  سال دوم

  000/0  6010/0**  میانگین  دوسال

  دار است معنی%  1همبستگی در سطح *: 

  دار است معنی%  0,1همبستگی در سطح : **

  

هاي هرز ظاهر شده در مزارع با تعداد بذور موجود در خاك براي همه  رابطه رگرسیونی بین تعداد علف: 6جدول 

  علف هاي هرز  

  p-value F R2  معادله رگرسیونی

Y=0,00041x 000/0  109/51  525/0 مجموع دوسال  

Y=0,00052x 000/0  64/266  844/0  یانگین دوسالم  

Y=0,00066x 000/0  94/21  682/0 سال اول  

Y=0,00031x 000/0  53/18  496/0 سال دوم  

  معادالت بدون عدد ثابت تخمین زده شده اند

  

اي در مقایسه با تعداد بذور یافت  هاي  مزرعه هاي ظاهر شده در پالت رابطه رگرسیونی تعداد گیاهچه: 7جدول 

  ترین علف هاي هرز ظاهر شده در مزارع پنبه  گونه از فراوان 4 شده در نمونه هاي خاك براي

  گونه علف هرز p-value F R2  معادله رگرسیونی

Y=0,00029x 000/0  11/998 981/0  گاوپنبه  

Y=0,00029x 000/0  84/650 972/0  تاج ریزي  

Y=0,00025x 000/0  35/82 813/0  تاج خروس  

Y=0,00043x 000/0  37/24 643/0  ماویارسال  

  اند معادالت بدون عدد ثابت تخمین زده شده

  

  پیشنهادات

. گرفتـه شـود   )20و  15 ،10، 5 عمـق ( هاي خاك از اعماق مختلـف خـاك   گردد نمونه پیشنهاد می

هـاي مختلـف مـدیریت     تـاثیر روش . ها عالوه بر اول فصل در آخر فصل زراعـی نیـز گرفتـه شـود     هنمون

از تعـداد نمونـه خـاك     .بـذر بررسـی شـود    یز بر جمعیت بانکهاي هرز از جمله کنترل شیمیایی ن علف

هـاي   ورزي بـویژه روش  هـاي مختلـف خـاك    تاثیر روش. بذر استفاده گردد هاي بانک بیشتري در بررسی

این مطالعه درسایر محصـوالت  . بذر برسی شود ورزي نیز بر روي جمعیت بانک خاك ورزي یا بی خاك کم
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تواننـد هـم      بـذرمی  اساس بانک هاي هرز بر هاي ظهور علف مدلکه  آنجایی از. زراعی استان نیز انجام شود

بـوهلر و  ( اسـتفاده شـوند  کنتـرل  هـاي مـدیریتی    هم براي تصمیم گیري عنوان ابزارهاي تحقیقاتی و به

نشان  ي مختلفها از آنجا که بررسی .صورت مدل ارائه گردند هاي این بررسی به داده، )1996همکاران، 

پتانسیل چنین  هم هاي هرز دارند و هاي هواشناسی بیشترین همبستگی را با ظهور علف ه دادهاند ک داده

گـردد مطالعـات آتـی بـرروي آنـالیز فاکتورهـاي        هاي هرز را دارند پیشـنهاد مـی   بینی ظهور علف پیش

هـاي   هاي هـرز بـر اسـاس داده    سازي ظهور علف چنین مدل هم وهاي هرز  هواشناسی قبل از ظهور علف

   .گرددتمرکز مبانک بذر  واشناسی وه
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