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Introduction 

Cropping history can affect our knowledge about the compositions and diversity of weed communities in the 
soil. Weed Species composition and density are influenced by farming practices and vary from field to field and 
among areas within fields. Plants that escape control and produce seeds within the field can be considered as a 
major source of seed entering the soil. Crop rotation is an effective weed management tool which can change 
weed distribution pattern by increasing selection pressures. Two types of rotation including corn-winter wheat 
and fallow-winter wheat are the most common cropping systems in arid and semi-arid areas of Iran. The multiple 
tillage operations can affect the vertical distribution, germination and emergence of weed seeds in the soil. Weed 
seed bank density, species composition and diversity will change when crop management practices are altered.  

Materials and Methods 

A field experiment was conducted to evaluate the effects of corn-wheat and fallow-wheat crop rotations on 
weed seed bank dynamics and seedling population during 2016-2018 growing season at Shiraz University. The 
fields divided into 10 by 10 meter grids. Soil samples were taken from 0-15 and 15-30 cm depths by soil sampler 
(auger) with 10 cm diameter. These samples collected after seedbed preparation and before crop sowing from 
144 points. The samples of each depth were mixed together, placed in black plastic bags, and transferred to the 
laboratory. Then, 250g of the total soil was weighed and separated. These samples was placed in silk bags and 
washed with low water pressure. Finally, weed seeds dried, identified and counted to the level of species using a 
binocular stereomicroscope. Those seeds that were resistant to forceps pressure assumed as healthy seeds. Weed 
seedling population were calculated using a quadrat before and after application of herbicide at the same points 
were seed bank was carried out. Geostatistics technique was used to investigate density and spatial distribution 
of weed seedlings in two different crop rotations.  

Result 

The highest frequency of weed seed bank belongs to Portalaca oleracea, Amaranthus retroflexus, 
Chenopodium album and Lamium amplexicaule. Relative density of P. oleracea and A. retroflexus seeds 
increased in corn-wheat rotation compared with fallow-wheat. The results showed that weed seed frequency was 
significantly affected by crop rotation and depth of plowing. As corn-wheat rotation had 33% increasing and 
fallow-wheat 19.44% decreasing of weed seed in 15-30 cm soil depth. The size of the total weed seed bank in 
corn-wheat caused a greater seed accumulation in the surface layer of the soil (0-15 cm). Weed seed density in 
corn-wheat rotation increased 89.79% and 62.85% in 0-15 and 15-30 cm, respectively during two years. 
Shannon diversity index increased by 12% in corn-wheat and decreased by 5.4% in fallow-wheat compared with 
the first year. Margalf index of corn-wheat rotation at 0-15 and 15-30 cm of soil depths decreased 33.70% and 

38.25%, respectively, compared to the fallow-wheat rotation in the first year. Sorenson similarity index of corn-

wheat and fallow-wheat at 0-15 and 15-30 soil depths was 0.82% and 0.80% during two years. The slope of 
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linear regression also indicates that fallow-wheat weed seed bank (0.79) decreased more than corn-wheat 
rotation (0.47). Spatial distribution of weed seedlings showed that there is a large similarity in distribution 
patterns of total weed population between before and after herbicide application in two different rotations during 
the second year. However, distribution pattern of seedlings in corn-wheat rotation at the first year herbicide 
application was different after application of herbicide. Therefore, herbicide application can affect spatial 
distribution and number of weed seedling species.  

Conclusion 

Corn-wheat rotation as a high input level cropping system with deep tillage increases the size of the weed 
seed bank, especially in the soil surface layer (0-15 cm). While fallow-wheat rotation as a low input level 
cropping system causes a decreasing in weed seed bank dynamics, increasing in the diversity and richness of the 
seed bank and improving the soil structure by wheat residual on the soil during fallow system. The results of this 
study will be valuable in aiding the prediction of likely weed infestations in rotation systems. This ability to 
predict the size of weed seed bank, pouplation, diversity and emergence would also provide valuable input to 
population dynamics models that can be used in weed management. 
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 مقاله پژوهشی

 262-252 ، ص1041، تابستان 2، شماره 63جلد 

 

 زراعی  هاینوع تناوب در اکوسیستم به پاسخ در هرز هایفو گیاهچه عل بذر بانک پویایی

 
 3محمد بنایان -2محمدحسن راشدمحصل -*1نیوشا والیی

 02/20/8930تاریخ دریافت: 

 08/88/8930تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده 

 5971-79هاای  پژوهشی طی سال هرز هایعلف بانک بذر و جمعیت پویایی بر گندم-گندم و آیش-زراعی ذرت هایتناوب اثرات ارزیابی منظوربه
برداری گردید. متر خاک نمونهسانتی 51-90و  0-51عمق  از دو بذر بانک مطالعه در مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، انجام شد. جهت

ن محصول در دو مرحلاه بباو و بعاد از کااربرد     برداری پس از سبز شد، نمونههالکههای هرز و پویایی های علفبرای بررسی توزیع مکانی، تراکم گونه
گندم نسبت به سال اول دارای روندی افزایشی -های هرز در سال دوم تناوب ذرتاز روش ژئواستاتیستیک استفاده شد. تراکم بانک بذر علف هاکشعلف

گندم طی دو سال پیاپی –ف روند کاهشی تناوب آیشگندم برخال-گندم مشاهده شد. تراکم بانک بذر ذرت-بود و حدابو تراکم در سال دوم تناوب آیش
-گندم و آیش-ذرت هایای تناوبدرصد افزایش یافت. نتایج نشان داد از تنوع گونه 91/26و   97/97متر به ترتیب سانتی 51-90و  0-51های در عمق

متار خااک باه ترتیاب     ساانتی  51-90و  0-51هاای  در عمقای گندم در سال اول بر غنای گونه-گندم نسبت به سال اول کاسته شد. تاثیر تناوب ذرت
های هرز نشان گندم کاهش چشمگیری داشت. مقایسه میانگین برهمکنش فراوانی بانک بذر علف-درصد بود که نسبت به تناوب آیش 61/99و  90/99

ی هاا علاف خط رگرسیون نیز بیانگر کاهش خروج بذور باشد. کاهش شیب داری تحت تاثیر تناوب زراعی و عمق شخم میداد فراوانی بذور به طور معنی
گندم نشان داد شباهت زیادی بین الگوهاای توزیاع   -ها در تناوب ذرتگندم بود. بررسی پراکنش گیاهچه-هرز از بانک بذر در طول زمان در تناوب ذرت

های هرز رشد یافته در روی ردیف پس از هر بار ری که علفوجود دارد، به طو کشعلفی هرز در بین دو مرحله ببو و بعد از کاربرد هاعلفجمعیت کو 
 یابند.های متمرکز پخش و گسترش میتهیه بستر به صورت لکه

 
 آیش، بانک بذر، تناوب، توزیع مکانی های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه 

ها بباو، در طاول   حضور آن معنای به هرز هایعلف زیستی تنوع
 مختلاف کشااورزی،   هاای یستمس در باشد.فصو رشد و پس از آن می

 از هارز باا اساتفاده   هاای ای علفتنوع گونه کنترل برای مداوم تالش
 جامعاه  بار  خاصای  اثر هاکشعلف از استفاده یا و مرسوم هایتکنیک
 (. مطالعاات Santín-Montanyá et al., 2016دارد ) هارز  هاای علف
خاکورزی،  هایسیستم خاک، مغذی مواد ضعیتو که است داده نشان
 تااثیر  هارز  هاای علاف  حضاور  میزان آن بر ساختار محصول و تناوب

                                                           
های هرز و اساتید دانشاکده کشااورزی،   ترتیب دانش آموخته علوم علفبه -9و  5،6

 د، ایرانگروه اگروتکنولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشه
 (Email: n.valaie@yahoo.com              نویسنده مسئول:          -)*

DOI: 10.22067/JPP.2021.31941.0 

 های کنتارل برنامه امروزه. (Skuodiene et al., 2013بسزایی دارد )
 ساریع  پیشارفت  باه  منجار  عماده  طاور  باه  هارز  هایعلف شیمیایی
زیسات   محایط  جدی هاینگرانی و کشعلف به ممقاو هرز هایعلف
 و هرز هایعلف شناسی زیست شناخت هایروش بنابراین،. است شده

 توجاه  ماورد  ایگساترده  طور به محققان ها توسطمدیریت تلفیقی آن
 ایان  عواباب  از (. یکای Hosseini et al., 2014گرفتاه اسات )   برار
 در مراحو هرز هایاکولوژیکی علف ثانویه جانشینی ،های مداومروش
خااک اسات    و پویاا در  باذر پایادار   هاای باناک  رشد یا تشاکیو  اولیه
(Santín-Montanyá et al., 2016بانک .)  تماام  شاامو  خااک  باذر 

در  موجود تکثیر رویشی اجزاء ها وها، پیازها، ریزومزنده، غده هایدانه
های اخیر در سطح ریزش بذر از است باشد و همچنین ممکنمی خاک

 Hosseini et) های مدفون شده در زیر خاک پدیدار شودخاک یا بذر
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al., 2014; Hossain and Begum, 2016).  
 هارز  هاای علف جمعیت یتوضع تواندمی بذر شناخت کافی بانک

از  متاثثیر  شاخصای  عناوان  باه  و نشان دهد را گذشته و زمان حال در
 ,.Buhler et al) باشاد کشااورزی مای   محصاوتت  و خاک مدیریت

شاروع   نقطاه  و عملی راه خاک هرزهایعلف بذر بانک (. تعیین2001
 Jamali andاسات )  هارز هاای علف از بسیاری زندگی چرخه مطالعه

Ahmadvand, 2015با بذرهای  بانک بذر خاک معادل نهایی (. سهم
کنند می پیدا را مزرعه در بذر تولید مجال است که مادری تولیدی گیاه

(Soltani et al., 2015 .)ادهاساتف  با هرز هایعلف جمعیت پیشگویی 
ای بانک بذر در ابتدا و انتهاای فصاو،   مطالعه تراکم و ترکیب گونه از

هرز در طول  هایعلف فراوانی و یابی به تخمین تقریبی موبعیتدست
امکان  خوبی های هرز را بهزنی علففصو زراعی و دامنه زمانی جوانه

 ,.Siahmarguee et al., 2011 Roham et al ;ساازد ) پاذیر مای  

 را مزرعه یک در هرز هایتراکم علف (. محققین بیان کردند که2013
 بررسی همچنین و ببو سال های هرزعلف مشاهده طریق از توانمی

از اینرو، دانستن پویاایی   .کرد محصول تعیین کاشت از پیش بذر بانک
دهاد  ها را نیز کااهش مای  ز هزینه نهادههای هرو کنترل مکانی علف

(Roham et al., 2013 .) 
 سالمه  ایگیاهچاه  جمعیات  و بذر بانک مکانی بین بررسی روابط

 و شاخم  بادون  مدیریتی سیستم دو در چمنی یکساله هایعلف و تره
 اناک ب در سلمه تاره  بذور نشان داد تراکم دارگاوآهن برگردان با شخم

 سیساتم  باه  نسابت  داربرگردان آهن گاو با شخم شرایط در بذر خاک
 چمنای  هاای علف بود. این در حالی است که تراکم بیشتر بدون شخم

 با شخم داری نسبت بهافزایش معنی بدون شخم سیستم در ساله یک
 به ای(. مطالعهCardina et al., 1995نشان داد ) داربرگردان گاوآهن
مزرعاه   در هارز  هایعلف مشکو کاهش در راهکارهایی ایجاد منظور

بیان کرد عدم استفاده از تناوب زراعای سابب کااهش تناوع زیساتی      
هاا در  کاش های هرز در مزرعه و در نتیجه کاهش انتخاب علاف علف

ها نیز کششود. بعالوه، خطر مقاومت به علفهای هرز میکنترل علف
هاای تنااوبی چندکشاتی    های تک کشتی نسبت به سیساتم در تناوب

 کاشت کردند محققین گزارش (.Neve et al., 2011یابد )افزایش می
 کشایده  روبااهی  دم جمعیات  تواناد ذرت می با تناوب در سویا یا گندم
(Alopecurus myosuroides )کشت به نسبت داریمعنی طور به را 

-ساویا  تنااوب  در نیاز  کااهش  بیشترین که دهد کاهش ذرت متداول
 ناوع  سه بررسی (. نتایجMoss and Clarke, 1994بود ) ذرت-گندم
 بهااره و تاک   بهااره و جاو   گنادم  شایمیایی،  آیش-بهاره گندم تناوب
 سیساتم  در ماال   آیاش -پاییزه گندم تناوب با مقایسه در گندم کشتی
 داد نشاان  آمریکا غرب شمال خشک نیمه مناطق در شخم بدون رایج
 حضاور  خااک  مترسانتی 9تا  0 عمق در هرزعلف هایگونه بیشتر که
 در هارز  علاف  تریناصلی( .Bromus tectorum L) بروموس و دارند

 Chenopodium) تاارهساالمه و مااال  آیااش-پاااییزه گناادم تناااوب

leptophyllum )متاری  ساانتی  51ا ت 9عمق  در غالب گونه بیشترین
 در باذر  باناک  تغییار  ارزیاابی  (.Anderson et al., 2007)بود  خاک
 بدون هایسیستم در بذر که تراکم داد نشان گندم کشت های سیستم
 هایتناوب بعالوه،. یابدنمی افزایش خاک سطح در بهاره، غالت شخم
 هایعلف کنترل برای شخم بدون یزراع هایسیستم در بهاره گیاهان
 پااییزه  کشات  هاای سیستم در چندساله هایبرگ پهن و یکساله هرز
 (.Mirzaei et al., 2007) شوند وابع موثر بسیار توانندمی

 هاای علاف مؤثر  کنترلمنظور به مناسب زراعی تناوب ارزیابی در
 دارییطاور معنا  باه  زمینای  سیب-جو تناوب زمینی، سیب کشت هرز

 تنااوب  کاه  اسات  حاالی  در این. داد کاهش را هرز هایعلف جمعیت
 طول در هرز هایعلف کنترل در زیادی موفقیت نیز زمینی سیب-کلزا
 Skuodiene et) داشات  زمینای  سایب  عملکرد افزایش و رشد فصو

al., 2013 .)همکاااران و اندرسااون (Anderson et al., 2007 )
علف هارز   بهتر چه هر مدیریت در تواندیم تناوب تغییر کردند گزارش

 گنادم  تنااوب  در غالاب  گوناه  که( Conyza Canadensis) گیاه پیر
 یاک  در ذرت جاایگزینی  و گلرنگ حذف با است ارزن-گلرنگ-پاییزه
 باا  همچنین،. نماید کنترل زیادی حد تا ار هرز علف این ساله 2 توالی

 سرد فصو محصول 6 که یطوربه محصول 4 دارای استفاده از تناوبی
( ساویا -ذرت) گارم  فصاو  محصاول  6 دنباال  به( پاییزه گندم-نخود)

 کاهش دارییمعن طوربهرا  هرز یهاعلف تراکم توانمی گردد، کشت
منظاور  باه  داشاتند  بیان محققین نیز. (Anderson et al., 2007) داد

 یهادستگاه در محصول عملکرد در هرز هایعلف منفی اثرات کاهش
 بهاره گیاهان و برگ باریک با برگ پهن زراعی گیاهان بایستی کشت

 .(Storkey et al., 2012باشاند )  تنااوب  در زمساتانه  باا  تابساتانه  و
ای و تراکم بذر در خاک بسیار متغییر است و تا حد بسایار  ترکیب گونه

کلی باناک باذر    طوربهباشد. یمزیادی به پیشینه زراعی زمین وابسته 
درصد از  70تا  90پویا از تعداد کمی گونه غالب تشکیو شده است که 

(. Swanton et al., 2000دهااد )کااو بانااک بااذر را تشااکیو ماای
همچنین، بررسی تناوب تک کشتی ذرت نشان داد که یک گونه علف 

شاود. درحاالی   یمی هرز را شامو هاعلفدرصد از کو  95هرز حدود 
که اجرای تناوب یا آیش درجاه تناوع جواماع علاف هارز را افازایش       

 (. اماروزه Singer and Cox, 1998; Liebman, 1988 دهاد ) مای 
حاداکثر   مختلاف،  مواد شیمیایی از استفاده زراعی، گیاهان ممتد کشت

-چشم پوشی از کاربرد آیش و تناوب استفاده از منابع در واحد سطح و

 نتیجاه  درهارز   یهاا علاف  باذر  باناک  های زراعی سبب تغییراتی در
 لحاا   از زراعای را  هاای یساتم سی شاده و  ورزخاکمتفاوت  عملیات
سااخته اسات. ایان در    به رو  زیست محیطی با مشکو روو  ابتصادی

حالی است که افزایش چشمگیری نیاز در تولیاد محصاوتت زراعای     
های زراعی تناوب تثثیر بررسی به منظور تحقیق ایجاد نشده است. این

 باناک  رفتاار  های کشت متوالی برگندم با سیستم-گندم و ذرت-آیش
 .شد هرز انجام هایعلف گیاهچه با آن مبستگیه و بذر
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 ها مواد و روش

 در 5972-79و  5971-72 زراعاای هااایسااال در پااژوهش ایاان
جغرافیاایی   )عرض شیراز دانشگاه دانشکده کشاورزی تحقیقاتی مزرعه
 دبیقاه  91و  درجاه  16 جغرافیایی طول شمالی، دبیقه 41و  درجه 67

 بارنادگی  شد. متوساط  ریا( انجامد سطح از متری 5760 ارتفاع شربی،
 ترتیب به مطلق منطقه دمای حدابو و حداکثر و مترمیلی 999 سالیانه
هکتار( باا   2از مزارعی ) در این پژوهش. گراد بودسانتی درجه 9 و 46

گنادم  -گنادم و آیاش  -هاای ذرت سال متوالی تنااوب  1سابقه کشت 
شاخم جهات    عماق  نمونه برداری گردید. از آنجا که در این پاژوهش 

کناد، لاذا ایان عماق     متر تجااوز نمای  یسانت 90آماده سازی زمین از 
از عملیاات   متاثثر حداکثر عمق نمونه بارداری از باناک باذر     عنوانبه

های هرز پس ارزیابی بانک بذر علف منظوربه ی انتخاب شد.ورزخاک
از آماده سازی زمین و تهیه بستر و ببو از کاشت محصول، مزارع باه  

هاا  در مرکز تالبی شبکه بندی گردید.یمتقسمتر  50×  50های شبکه
متار و از دو  سانتی 50بطر  آگر با  از پنج نمونه مرکب خاک با استفاده

 نارم  از متری خاک برداشات شاد. پاس   سانتی 51-90و  0-51عمق 
گارم تاوزین و درون    610از هر نموناه خااک مقادار     هاکلوخه کردن
ختاه و باا فشاار مالیام آب شساته شاد       هایی از جنس حریر ریکیسه

(Buhler et al., 2001 سپس، بذور بابی مانده با استفاده از .) یواساتر 
اطمینان در شناخت  منظوربهیکروسکوپ شمارش و شناسایی شدند. م

در شارایط کنتارل شاده     هاآنی زنجوانههای هرز و بررسی بذور علف
هاای کشات باا    ینیسجداگانه درون  طوربهخاک مزرعه هایی از نمونه

متر در گلخانه کشت داده شدند. سپس، با فواصاو  سانتی 51ضخامت 
شدند  شمارش ظاهر شده شناسایی و هایبار، گیاهچههر دو هفته یک

(. Forcella, 1992ی هر نمونه گیااهی بررسای شاود )   اگونهتا غنای 
های هرز و ی علفهابوتهبررسی توزیع مکانی و تغییر تراکم  منظوربه

در مزرعه پس از سبز شدن در دو مرحله ببو و  هالکههمچنین پویایی 
از روش ژئواستاتیستیک استفاده شاد. بارای    هاکشعلفبعد از کاربرد 

یااابی از روش کریجینااگ درونتخمااین و باارآورد متغیاار مکااانی و  
(Krigingو محاسب )ها توسط نرم افازار  ات مربوط به واریوگرامGS+ 

متار   1/0 × 1/0بدین منظور از کوادرات هایی به ابعاد  صورت گرفت.
برداری از بانک بذر خاک استفاده گردیاد. تعاداد   منطبق بر نقاط نمونه

ها به دبت شمارش و براساس کشها ببو و بعد از کاربرد علفگیاهچه
نهایت نقشه الگوی پاراکنش جمعیات    جنس و گونه تفکیک شدند. در

 مرحلااه هاار هااای علااف هاارز در مزرعااه رساام گردیااد. در گیاهچااه
 به و نمونه در هر سال( تهیه 200نمونه )در مجموع  500 بردارینمونه

-های آیاش آزمایشگاه منتقو شد. مدیریت زراعی در هر یک از تناوب
 شده است. بیان 5جدول گندم در -گندم و ذرت

اسامیرنوف انجاام   -کولماوگروف  آزمون با هاداده نرمالیتی بررسی
 xتبدیو از نرمال نبود توزیع که (. مواردیChakravarti, 1967شد )

شاده   محاسابه  هایدر این پژوهش شاخص .گردید استفاده √ 0/5 +
. (Magurran, 1988باود )  فو مارگاال  سورنسون وینر،-شامو شانون

 ی هرز بین تیمارهایهاعلفای بانک بذر به منظور بررسی تنوع گونه
 اساتفاده  5 طبق معادلاه  وینر-شانون از شاخص تناوب زراعی مختلف
  :شد

         5معادله 
ام n ناه  فراوانای گو  niهاا و  فراوانای کاو گوناه    Nی که طوربه
 (.Booth, 2003باشد )می

 محاسبه گردید: 6ی مارگالوف نیز از معادله اگونهشاخص غنای 
            6معادله 

 Nتعداد گونه و   S ی مارگالف،اگونهشاخص غنای  Mکه در آن 
 (.May, 1975تعداد کو افراد گونه است )

 هاای هارز در  علاف  چاه یاهگبانک بذر با  ایشباهت گونه میزان
 سورنسون تعیین تشابه شاخص براساس نیز های مختلف زراعیتناوب
 شد. 

                                         9معادله 
ی مشاترک در دو  هاا گوناه تعداد  Wشاخص تشابه،  Sکه در آن، 

ی موجاود در هار یاک از دو    هاا گوناه ه ترتیب تعاداد  ب Jو C شرایط، 
باشد  S=1بین صفر تا یک متغیر بوده و اگر  Sباشند. مقدار یمشرایط 

 (.Magurran, 1988دهد )تشابه کامو را نشان می
های هرز در خاک نیز براساس معادلاه  تراکم نسبی بانک بذر علف

 (.Sarkar, 2015انجام شد ) 4
 4معادلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه 

 
و  R  ،Statistica v10افازار نارم  هاا توساط  تجزیه و تحلیو داده

Excel اول سال به نسبت دوم سال در بذر بانک تغییر انجام شد. روند 
 آزماون  باا  تیمارهاا  و تعیاین  تصاادفی  کامو هایبلوک طرح در بالب
 شدند.  درصد مقایسه پنج الاحتم سطح دانکن در
 

 نتایج و بحث

ی هارز موجاود در دو تنااوب زراعای     هاعلفدر بررسی بانک بذر 
 سااله، یاک  یک گونه 59 ،گونه 51گندم از میان –گندم و آیش–ذرت
 ساله/چندساله شناسایی شدند. همچناین گونه یکچندساله و یک گونه
هاا  گوناه  بقیاه  و کربناه  فتوسنتزی چهار مسیری گونه 4 تعداد این از

 .داشتند کربنه سه فتوسنتزی مسیر
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 گندم–گندم و ذرت-مدیریت زراعی در تناوب های آیش -1جدول 
Table 1- Agronomic management for corn-wheat and fallow-wheat rotations 

 آیش
Fallow 

 گندم
Wheat 

 ذرت
Corn 

 

 هماندبابی نخورده دست گندم بقایای
Wheat residue 

 ورزی(ورزی مرکب )کم خاکخاک
Stubble cultivator 

(Min till) 
 

 دیسک دو بار + گاوآهن

Moldboard plow + 
Disk (2 times) 

 

 بستر سازیآماده روش
Seedbed preparation 

method 

 دار برای هر نیم فصوبرگردانشخم
Moldboard plow per each 

half season 

 ش سانتریفوژپاکار پنوماتیک یا بذرخطی
Liner Penomatic or Seed Spreader 

 

 مترمک پنوماتیک کارردیف
Matermacc Penomatic row-planter 

 

 کاشت روش
Planting method 

 سیروان/ پیشتاز -
Pishtaz/Sirvan 

 ای(بولسون )علوفه
Bolson 

 ربم
Variety 

- 

 
 Kg/h 600 اوره

Urea 200 Kg/h 
 Kg/h510  فسفات آمونیوم دی

Diammonium phosphate 150 Kg/h 
 Kg/h10  پتاس سولفات

Potassium sulfate 50 Kg/h 
 

 Kg/h 100 اوره
Urea 500 Kg/h 

 Kg/h 510 فسفات آمونیوم دی
Diammonium phosphate 150 Kg/h 

 Kg/h 500 پتاس سولفات
Potassium sulfate 100 Kg/h 

 کود نوع و مقدار
Fertilizer 

 
 دسیس

 هکتار در سیسی 900
Deltamethrin 300 ml/h 

 دسیس
 سی در هکتارسی 900

Deltamethrin 300 ml/h 

 کشآفت
Pesticide 

- 

 
2,4-D 

)1-(2 L ha  

 (Clodinafop propargylتاپیک )
)1-0.8 L ha-(0.6 

 (Tribenuron-methylگرانستار )
)1-30 g ha-(20 

 
2,4-D 

)1-(2 L ha 

 (Nicosulfuronکروز )
)1-(2 L ha 

 (MaisTerتر )مایس
)1-(2 L ha  

 کش*علف
Herbicide 

- 
 
- 
 

 کولتیواتور
Cultivator 

 کنترل مکانیکی
Mechanical control 

- 
 (روز 50-56نوبت )فواصو  1-4

4-5 times(irrigation intervals 10-12 

days) 

 روز( 7-50نوبت )فواصو  9-2
6-7 times(irrigation intervals 9-10 

days) 

 آبیاری
Irrigation 

 ها براساس میزان توصیه شده است.کش*میزان مصرف علف
 

ی هارز در هار دو ساال    هاا علاف باذر   فراوانی ، بیشترینعالوهبه
خاروس   تااج  (،Portulaca oleraceaهاای خرفاه )  گوناه  متعلق به

(Amaranthus retroflexusسلمه ،)( ترهChenopodium album )
(. نتایج بررسای  6جدول بود )( Lamium amplexicauleو غربیلک )

های هرز خرفه و تاج خروس در تنااوب زراعای   تراکم نسبی بذر علف
گندم روندی صاعودی را نشاان   -گندم در مقایسه با تناوب آیش-ذرت

متر نسابت باه   یسانت 51-90داد. همچنین، تراکم بانک بذر در عمق 
(. براسااس نتاایج   6جدول یشتر بود )سانتیمتر به مراتب ب 0-51عمق 

مطالعات انجام شده، شخم متداول سبب توزیاع عماودی و انباشاتگی    

 50-90هااای هاارز در عمااق درصااد از بااذور علااف 90تااا  20حاادود 
 ,.Momen Yasaghi et alگاردد ) متری از ساطح خااک مای   سانتی

ز سویی دیگر، مدیریت بقایای گیااهی و تنااوب زراعای بار     (. ا2017
کاه کشات متاوالی    یطوربهاست.  مؤثرهای هرز جمعیت و فلور علف

های فشرده سابب افازایش جمعیات    گیاهان زراعی با استفاده از روش
با بادرت ربابات کننادگی در گیااه بعادی       علف هرزهای برخی گونه

هاای  (. لذا مدیریت علفHarker and O'donovan, 2013شود )می
طاور پیوساته دارای اثارات انتقاالی اسات      هرز مزارع بر پایه زمان، به

(Bhutada and Bhale, 2015.) 
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 گندم-گندم و آیش–های ذرتتناوب تحت( رمتسانتی) خاک پروفیل مختلف اعماق در علف هرز )بذر در کیلوگرم خاک( بذر نسبی تراکم -2 جدول
Table 2- Relative density of weed seed in different depths of soil profile in different rotation systems corn-wheat and fallow-

wheat 

   
 سال اول

First year 

 سال دوم
Second year 

 اسم علمی  
Scientific 

name 

 گندم – ذرت
Corn-Wheat  

 گندم –آیش 
Fallow-Wheat 

 گندم –ذرت 
Corn-Wheat  

 گندم –آیش 
Fallow-Wheat 

 خانواده
Family 

 گونه گیاهی
Species 

0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 

Portulacaceae 
 خرفه

Purslane 

Portulaca 

oleracea 
61 60 71 6 94 133 56 4 

Amaranthaceae 
 تاج خروس

Redroot pigweed 

Amaranthus 

retroflexus 
38 29 43 4 78 74 34 3 

Chenopodiaceae 
 سلمک

Lamb's quarters 
Chenopodium 

album 
5 3 13 0 5 16 10 0 

Lamiaceae 
 غربیلک

Common henbit 
Lamium 

amplexicaule 8 4 7 4 0 0 5 3 

Poaceae 
 پانیکوم

Witchgrass 
Panicum 

capillare 
1 1 0 0 0 0 0 0 

Asteraceae 
 گو گندم

Cornflower 
Centaurea 

cyanus 
2 1 0 0 0 0 0 0 

Brassicaceae 
 کیسه کشیش

Shepherd's purse 
Capsella bursa 

pastoris 0 1 1 0 2 5 1 0 

Poaceae 
 دم روباهی کشیده
Green foxtail 

Setaria viridis 0 0 0 0 2 5 0 0 

Poaceae 
 چچم

Annual ryegrass 
Lolium rigidum 0 0 0 0 10 52 0 0 

Poaceae 
 یوتف وحشی
Wild oat 

Avena 

ludoviciana 0 0 0 0 0 1 0 0 

Brassicaceae 
 خردل وحشی

Wild mustard 
Sinapis 

arvensis 
0 0 0 0 0 1 0 0 

Solanaceae 
 بنگدانه

White henbane 
Hyoscyamus 

albus 0 10 0 0 0 0 0 0 

Malvaceae 
 پنیرک

Common mallow 
Malva neglecta 4 0 2 2 2 10 2 2 

Polygonaceae 
 علف هفت بند
Common 

knotgrass 

Polygonum 

aviculare 
4 0 8 0 0 0 0 0 

Fabaceae 
 شیرین بیان
Licorice  

Glycyrrhiza 

glabra 
4 6 8 0 0 6 0 8 

 
ان داد کشات متاوالی   های هارز نشا  بررسی اندازه بانک بذر علف

هاای ساطحی   تواند سبب انباشتگی بانک بذر در تیاه گندم می–ذرت
برداری که طی نمونهیطوربه(. 5شکو متر( گردد )سانتی 0-51خاک )

گنادم در هار دو   -در سال دوم میزان بانک بذر خااک در تنااوب ذرت  
داری افازایش یافات.   ینمعگندم به طور –عمق نسبت به تناوب آیش

گنادم طای دو ساال پیااپی در     -این افزایش بانک بذر در تناوب ذرت
 91/26و   97/97متار باه ترتیاب    ساانتی  51-90و  0-51های عمق

(. این در حالی است که انادازه  5شکو درصد نسبت به سال اول بود )

م در هر دو سال آزمایش گند–ی هرز در تناوب آیشهاعلفبانک بذر 
(. اسااکودینه و همکاااران  5شااکو یبااار رونااد یکسااانی داشاات )  تقر
(Skuodiene et al., 2013  بیان داشتند، تغییرات زیاد خاک و گیااه )

های هرز را به دلیو سازگاری با شرایط زراعی شانس مرگ و میر علف
 Skuodiene etدهند )های زراعی کشت پیاپی کاهش میر سیستمد

al., 2013گندم -(. تزم به ذکر است که استفاده از کشت پیاپی ذرت
به دلیو نوع شخم، نحوه تهیه بستر، کنترل شیمیایی و همخوانی دوره 

مقایساه باا    های هرز دررشدی علف هرز سبب پویایی بانک بذر علف

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanaceae
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ی هارز دوره رشادی   هاعلفکه یطوربهگردد. گندم می–تناوب آیش
توانند یمخود را در زیر کانوپی سپری کرده و حتی در شرایط نامساعد 

-به میزان اندک بذر تولید کنند. همچنین، تاداوم کشات پیااپی ذرت   
ی هاا علاف کرتی سبب توزیع عماودی  -گندم با سیستم کشت ردیفی

شود. محققین بیان داشتند اساتفاده از  یمختلف خاک هرز در سطوح م
هاای  هاای هارز در تیاه   های حدابو سبب افازایش باذر علاف   شخم

کاه فرصات   یدرحاال گاردد.  متر خاک مییسانت 0-51یژه وبهسطحی 
رویش، استقرار و تولید بذر در شرایط تناوب یا نکاشت به ترتیب تناوع  

دهاد  ایش و کااهش مای  هاای هارز را افاز   و فراوانی برخای از علاف  
(Kharqani et al., 2005.) 

یک راهکار مدیریتی برای کااهش   عنوانبهحضور آیش در تناوب 
یر اسات،  ناپاذ اجتنااب هاای هارز اماری    فشار انتخاب و کنترل علاف 

ی که عدم توجه به این شرایط فضا را برای گساترش مقاومات   طوربه
 کاه اناد  داده نشان مطالعات از سازد. بسیاریراهم میها فکشبه علف

 ی هارز هاا علاف ای از مجموعاه  یاا  یک پیاپی، کشت هاییستمس در
 گنادم  تولیاد  در مثاال، عناوان  . باه شاوند می ساز مشکو بسیار خاص

 یاک  باه  ساال  چنادین  از علف پشمکی پس آلبرتا، زمستانه و کلزا در
(. بناابراین، باا   Owen et al., 2015شاد )  تبادیو  هارز  جدی مشکو

 باه  مقااوم  هارز  یهاا علاف  سارعت توساعه   توانیم مدیریت تناوب
 داد نشاان  آلبرتاا  در همچنین، نتایج مطالعات. کاهش داد راکش علف
مزارعی با تناوب زراعای   در بیشتر هاکشعلف به مقاوم جو وحشی که

 ,.Broster et al) شاود مای  کشت پیاپی و فاباد فصاو آیاش یافات    

 زراعای  مادیریت  . بسیاری از تحقیقاات بیاانگر آن اسات کاه    (2019
 توزیاع  و تاراکم  ترکیاب،  در ایمالحظاه  تغییرات بابو سبب تواندمی

 Altieri andشود ) مزارع در هرز هایعلف هایزمانی گونه یا مکانی

Nicholls, 2018; Nourbakhsh et al., 2019; Virginia et al., 

گناادم و کشاات دوم ذرت در مناااطق   -(. رونااد تناااوب ذرت 2018
ی هرز بیاق و هاعلفگرمسیری استان کرمانشاه نشان داد که فراوانی 

 Zareafeizabadiنااوب فاوق دارناد )   تاج خروس ارتباط نزدیکی با ت

and Rustamzadeh, 2013   بعالوه، حفظ بقایا در ساطح خااک در .)
طول دوره آیش با توجه به پتانسیو دگرآسیبی بقایای گنادم و اثارات   

ی دارد ماؤثر هاای هارز نقاش    ی آن، در کاهش جمعیت علفکاهنده
(Mallek et al., 2007     این امر در حقیقات اهمیات حفاظ بقایاا در .)

دهاد. از  ی کشت پیاپی نشان مای هاسامانهزمان آیش را در مقایسه با 
ی در ماؤثر سویی دیگر اثرات ناشی از تفاوت بین گیاهان زراعی نقش 

ی یجاه درنتهاا  های هرز دارد که ایان تفااوت  گیری جوامع علفشکو
(. وجاود تناوع   Neve et al., 2011باشد )یماستفاده از منابع ی نحوه
گنادم در  -های آیاش های هرز در تناوبای بات و تراکم کم علفگونه

دهد که استفاده از آیش مقایسه با سایر محصوتت )حبوبات( نشان می
ی زراعای  اها سامانههای هرز در ی زراعی سبب تنوع علفهاتناوبدر 
(. محققاین  Zareafeizabadi and Rustamzadeh, 2013شود )می

 دمایی تغییرات کاهش کردند حضور بقایا در سطح خاک سبب گزارش

 هارز و  هاای علاف  باذر  خاواب  شادن  شکساته  از خاک و جلاوگیری 

همچناین،   (.Varon and Aguilar, 1998مای شاود )   آنها زنیجوانه
 غالت بقایای که ( بیان داشتندBlum et al., 1997بلوم و همکاران )

هاای  نظام در بوم هرز هایعلف رشد و زنیجوانه دانه ریز در تناوب از
بررسی تاثیر سطوح  (.Blum et al., 1997نماید )جلوگیری می زراعی

 هاای هارز نیاز   مختلف خاکپوش کاه و کلش گندم بر سرکوبی علاف 

 سبب هاعلفکش مصرف از که استفاده از بقایای گندم بیش داد نشان

گاردد.  خاروس مای   تااج  هاای هارز  هر چه بیشاتر رشاد علاف    توبف
 تعدیو و نفوذ نور از جلوگیری بر عالوه های گیاهیهمچنین، خاکپوش

 و رشاد  و زنای جوانه نیز دگرآسیبی ویژگی با است کندمای خاک مم
(. Bilalis et al., 2003هرز را تحت تاثیر بارار دهناد )   هایعلف نمو

 محدود گندم با ها حاکی از آن است که استفاده از کلشبعالوه، بررسی

 و زنای خاک ماانع از جواناه   سطح بر خورشیدی رسیده تشعشع کردن
 هاای گوناه  نسابی  تراکم و تعداد هرز و کاهش هایعلف بذور استقرار

(. محققاین  Asadi et al., 2014گاردد ) هرز در مزارع سیر مای  علف
 طریاق  در بهاار از  پوششی گیاهان خاک با آمیخته نشان دادند بقایای

 ,.Conklin et al) خااکزی  هاای پااتوژن  دگرآسیبی، تحریاک  اثرات

 ,.Gallandt et al) عناصر غاذایی  به دسترسی بابلیت تغییر، (2002

 هاای علاف  با ربابت بابلیت افزایش و زراعی گیاه رشد بهبود ،(1999
 هارز  هاای علاف  زنای وانهج تواند ازیم( Boquet et al., 2004) هرز

 ,.Ghaffari et alدهاد ) هاا را کااهش   و رشاد آن  کارده  جلاوگیری 

2012.) 
 و خااک  در باذور موجاود   تلفاات  یلهوسا به بذر بانک اندازه تعادل
 Nasiri Mahallati etشاود ) تنظیم مای  هرز علف تولیدمثلی تالش

al., 2009) .متاوالی،   هاای ساال  طای  در باذر  بانک اندازه افزایش با
 تاوجهی افازایش   باباو  طاور  باه  خاک در بذر تراکم به وابسته تلفات
( باا  Nasiri Mahallati et al., 2009نصایری و همکااران )   .یابدمی

 در ن کردند کهارزیابی عوامو مربوط به تلفات بذور یوتف در خاک بیا
 عواماو  بوسایله  اسات و  تراکم مستقو از تلفات بذر، پایین هایتراکم
 ایان  باذر  باناک  انادازه  افزایش باکه  یحالدر  شود.می تنظیم طبیعی
ایجااد   منفای  خاور پاس  نوعی نتیجه در و بوده به تراکم وابسته تلفات
(. حضور گندم در تنااوب  Nasiri Mahallati et al., 2009گردد )می

به دلیو تراکم کاشت بات و ربابت شدید بر سر مناابع حادابو فضاا را    
ی هرز مهیا نموده و بدین روش پویاایی  هاعلفبرای رشد و تولید بذر 

دهد. این درحالی اسات  یمیر برار تثثی هرز را تحت هاعلفبانک بذر 
هاای زراعای   یستمسکه مدیریت )حفظ( کلش گندم در زمان آیش در 

ی هرز را به وسیله تلفات بذور در هاعلفغیر فشرده، پویایی بانک بذر 
رو، در زماان  یان ادهاد. از  یما سطح خاک به میزان بسازایی کااهش   

 باذر  باناک  پویایی ی،اگونهدرون ایجاد ربابت دلیو به گندم نیز حضور
 .خواهد گرفت برار یرتثثتحت  هرز علف
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و  1931-1931 زراعی  هایسال در گندم-گندم و آیش-های ذرتتناوب خاک( در کیلوگرم در هرز )بذر هایک بذر علفاندازه بان -1شکل 

1931-1931 
Figure 1- Weed seed bank size (seed/kg soil) in corn-wheat and fallow-wheat rotations in 2016-2017 and 2017-2018 growing 

season 
 

وینر نشاان داد، طای   -یانگین شاخص تنوع شانوننتایج مقایسه م
گندم باا توجاه   -گندم و آیش-ی دو ساله در دو تناوب ذرتبردارنمونه

ای در سال دوم نسابت باه   به نحوی مدیریت زراعی میزان تنوع گونه
متر کاهش یافت. این یسانت 51-90و  0-51سال اول در هر دو عمق 
 56نسبت باه ساال اول   گندم در هر دو عمق -کاهش در تناوب ذرت

گنادم در پاساب باه    -درصد بود. در حالی که این روند در تناوب آیاش 
هاای زراعای سابب افازایش مجادد ایان       تغییرات اکولوژیکی سیستم

 4/1متار باه میازان    ساانتی  51-90شاخص در سال دوم و در عماق  
(. تاداوم ناوع   6شاکو  متر گردید )سانتی 0-51درصد نسبت به عمق 
طای   هارز  یهاا علاف ی و نحوه مبارزه باا  کود دهشخم، تهیه بستر، 

هاای  شود تا شباهت در ترکیاب و بقاا گوناه   یمسالیان متمادی سبب 
 (. بدین معنا کاه تغییارات  Weysi et al., 2014مهاجم افزایش یابد )

 تناوع  کنناده  ینتعیا  عاماو  ینتار مهام  مشابه طی ساالیان متماادی،  
وینر با افزایش کشت -باشد. براساس شاخص شانونیم هرز یهاعلف

-ای بانک بذر خاک کاساته مای  گندم از میزان تنوع گونه–پیاپی ذرت

شود و بالعکس استفاده از آیش در تنااوب باا گنادم باا تشاکیو یاک       
تواند سبب کاهش فشار انتخاب در واحاد ساطح   اکوسیستم زراعی می

یژه در عمق خاک افازایش  وبهای بانک بذر رو تنوع گونهنیاشده و از 
در تنااوب   محصاول  ناوع  یابد. برخی تحقیقات بیانگر آن است کهمی

 هاای در روش داشته و تغییر هرز هایعلف یر اندکی بر تنوعتثثزراعی 
مانند جایگزینی آیش در مقایسه باا ناوع محصاوتت     خاص مدیریتی

(. Alarcón et al., 2018کناد )  تعیین را هرز یهاعلفتنوع  تواندیم
های هرز نیز به وجود آیاش در تنااوب   های علفبعالوه، واکنش گونه

گیاه زراعی سبب کاهش -متفاوت است. در برخی مطالعات توالی آیش
های هرز با دوره خواب کوتااه  ویژه علفهای هرز بهتعداد و تنوع علف

 ;Cavers and Benoit, 1989 عضی از گیاهاان چندسااله )  مدت و ب

Donaghy, 1980شود. این در حالی است سایر تحققیات نشاان  ( می
تواند سابب افازایش تاراکم    دهند که استفاده از آیش در تناوب میمی

گردد  Thlaspi arvenseو  C. albumهای هرز شامو برخی از علف
(Hume, 1982یکی از دتیو عمده در کاهش تنوع گونه .)  ای میازان
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گنادم  -در تنااوب ذرت  پر نهااده باتی فشار انتخاب و پیروی از نظام 
ی زراعی باا  هاتناوب وینر در-شانون تنوع شاخص است. به طور کلی

 هاای از نظاام  کمتار  دارییمعنا  بطاور  هنهاد پر کشت متوالی مکانیزم
 ,Koocheki and Nasiriباشاد ) مای  ی کام نهااده  کشات تکزراعی 

هاا سابب   کش(. این در حالی است که استفاده بی رویه از علف2005
حذف تنوع زیستی شده است و امکاان تجدیاد سااختار باناک باذر را      

های علف هارز باا   ی فشار انتخاب گونهدهد و در نهایت طیمکاهش 
 Rahman et al., 2001 Nasiriمانناد ) یما مقاومات بیشاتر باابی    

Mahallati et al., 2009; .)  
ای مارگااالف نشااان داد در بررساای نتااایج شاااخص غنااای گونااه

هاا، میازان ایان    فشار بر گونه های متوالی بدون آیش با افزایشکشت
یابد و بالعکس کااربرد آیاش   گیری کاهش میشاخص به میزان چشم

ای شود. به طوری که تواند سبب افزایش غنای گونهدر حد معمول می
ای در تنااوب زراعای   در سال اول نمونه بارداری میازان غناای گوناه    

هاای  درصد به ترتیب در عماق  61/99و  90/99گندم به میزان -ذرت
-متر کاهش چشمگیری نسبت به تناوب آیشسانتی 51-90و  51-0

بارداری ساال دوم و در   گندم داشت. این در حالی است کاه در نموناه  
گنادم بار میازان ایان شااخص      -متر تناوب آیشسانتی 51-90عمق 

ها در متر افزوده شد. همچنین، بین تناوبسانتی 0-51نسبت به عمق 

ی وجود نداشت اما این شااخص در عماق   متر تفاوتسانتی 0-51عمق 
درصد نسبت به  27/59گندم به میزان -متر تناوب آیشیسانت 90-51

(. تزم باه ذکار اسات کاه     9شکو گندم افزایش یافت )–تناوب ذرت 
ای نباوده و  یر فشار انتخاب و تراکم گوناه تثثای تنها تحت غنای گونه

عوامو دیگری همچون منبع غذایی باه خصاوص    در بسیاری از موارد
کودهای نیتروژنه در نظام کاشت پرنهاده بار ترکیاب و تناوع جواماع     

 ,.Mirzaei et al., 2007; Iqbal et al )باشاند  مای  ماؤثر گیااهی  

2018; Nkoa et al., 2015     بعاالوه، انتخااب گیاهاان مختلاف در .)
ای و ی زراعی با توجه باه ناوع چرخاه رشاد، سیساتم ریشاه      هاتناوب
ی بادون آیاش اثارات    کشات تاک های های هرز غالب در سیستمعلف

 ,.Azizi et alگاذارد ) یما ی هارز  هاا علفی اگونهبسزایی بر غنای 

تنااوب   و یورزخااک  هاای یستمس اثرات (. محققین در بررسی2010
در ذرت بیاان   هارز  یهاا علاف  یاگوناه  ترکیاب  و تراکم بر محصول

-ذرت، جو بهااره -تک کشتی ذرت، جو بهاره زراعی داشتند که تناوب
 یرتاثث  ذرت-گندم زمساتانه -گندم زمستانه و نخودفرنگی-نخودفرنگی

 حاالی کاه  نداشات. در   ذرت در یاگوناه  غنای تغییرات بر دارییمعن
 در هارز  علاف  تاراکم  تنوع و تواندیمزراعی  مدیریت و کشت سیستم
 (.Demjanova et al., 2009یر برار دهد )تثثتحت  شدت بهرا  ذرت

 

 
 گندم-گندم و آیش-خاک در دو تناوب ذرت بذر بانک شانون تنوع شاخص بر بردارینمونه عمق و تناوب اثر -2شکل 

Figure 2- Effect of rotation and sampling depth on Shannon diversity index of soil seed bank under the influence of corn-

wheat and fallow-wheat 
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 گندم-گندم و آیش-خاک در دو تناوب ذرت بذر بانک در های هرزعلف بذر مارگالف تنوع شاخص بر بردارینمونه عمق و تناوب اثر -9شکل 

Figure 3- Effect of rotation and sampling depth on Margalef species richness index of soil seed bank under the influence of 

corn-wheat and fallow-wheat 

 
 هارز  هاای ای و بانک باذر علاف  گونه تنوع تحلیو و نتایج تجزیه

بطعاات یاک تنااوب     باین  باتیی نسبتار تشابه شاخص از وجود حاکی
ی هارز در  هاا علفبود. بیشترین شاخص تشابه بانک بذر  زراعی ویژه

ی هاا عماق در  گنادم -گندم و آیاش -میان بطعات تناوب زراعی ذرت
درصاد طای دو    90/0و  96/0متر باه ترتیاب   یسانت 51-90و  51-0

ناین، کمتارین شااخص    (. همچ9جادول  سال متفاوت مشااهده شاد )  
تشابه بین دو نوع تناوب وجود داشت. نتایج نشان داد فشار انتخاب در 

-ای نسبت به تنااوب آیاش  گندم به مراتب از تنوع گونه-تناوب ذرت
شاود  یما های مهاجم گندم کاسته است و سبب افزایش فراوانی گونه

ی هاا تنااوب متر خاک در یانتس 51-90های (. بررسی عمق6جدول )
گندم طی دو سال پاژوهش نشاان داد، باا    -گندم و آیش-زراعی ذرت

نوع تنااوب در مخارج    دو از یک هر در موجود هایافزایش تنوع گونه
در  هاا آنی مشترک در بین هاگونهکسر معادله نسبت به میزان تعداد 

 گردد. این امار در خصاوص  صورت کسر سبب کاهش واحد تشابه می
گنادم در ساال اول و دوم نیاز    -های مختلف تناوب زراعی آیشعمق

جاایی خااک، توزیاع    ها بر میزان جابهیر تناوبتثثمشهود است. تفاوت 
 ,.Alarcón et al) چاه یاهگعمودی بذر و کنتارل شایمیایی تاراکم    

2018 Kharaqani et al., 2005; )      سابب تغییار در تجماع باذر
متری خااک باه ویاژه در تنااوب     سانتی 0-51 های هرز در تیهعلف
گردد. محققین بیان داشتند شاخص تشاابه سورنساون   گندم می-ذرت

های هارز مازارع گنادم عمادتار در ساطح پاائینی بارار دارد        فلور علف
(Ghaffari et al., 2012    بعاالوه تنااوب زراعای، سااختار .)  خااک و 

ای و فلور تنوع گونه تغییر اصلی یکی از عوامو ها،کشعلف از استفاده
 (. Iqbal et al., 2018باشد )های هرز شاخص میعلف

هاای  بررسی مقایسه میانگین برهمکنش فراوانی بانک بذر علاف 
غربیلاک در دو تنااوب زراعای     و تاره  سالمه  ،خاروس تاج هرز خرفه،
 51-90 و 0-51گنادم در هار دو عماق    -گندم و آیاش -دوساله ذرت

(. بیشترین فراوانای باذر مرباوط باه     p<0.05دار بود )متر معنیسانتی
گندم و کمترین آن -ذرت های هرز خرفه و تاج خروس در تناوبعلف

مشاهده  تره و غربیلکهای هرز سلمهگندم و در علف-در تناوب آیش
داری باه طاور معنای    خاروس تااج (. فراوانی بذر خرفه و 4جدول شد )
طاوری کاه   یر تناوب زراعی و عمق شاخم بارار داشات. باه    تثثتحت 

درصدی فراوانی باناک   99گندم سبب افزایش -استفاده از تناوب ذرت
 (.4جدول متر طی دو سال زراعی شد )سانتی 51-90بذر در عمق 
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 گندم-گندم و ذرت-شاخص تشابه سورنسون بانک بذر علف هرز تحت تاثیر تناوب زراعی آیش -9جدول 

Table 3- Sorenson similarity index of corn-wheat and fallow-wheat rotations 
 Frist Seriesسری اول 

Fallow-Wheat  
(15-30) 

Fallow-Wheat 
 (0-15) 

Corn-Wheat 
 (15-30) 

Corn-Wheat  
(0-15) 

 

   1 Corn-Wheat (0-15) 

  1 0.70 Corn-Wheat (15-30) 

 1 0.62 0.69 Fallow-Wheat (0-15) 

1 0.80 0.63 0.58 Fallow-Wheat (15-30) 
 Second Seriesسری دوم  

Fallow-Wheat 
 (15-30) 

Fallow-Wheat 
 (0-15) 

Corn-Wheat 
 (15-30) 

Corn-Wheat  
(0-15) 

 

   1 Corn-Wheat (0-15) 

  1 0.82 Corn-Wheat (15-30) 

 1 0.74 0.73 Fallow-Wheat (0-15) 
1 0.71 0.53 0.68 Fallow-Wheat (15-30) 

 
و  60/59گندم نیز به ترتیب سبب کاهش -همچنین، تناوب آیش

متار  نتیسا 51-90 و 0-51های درصدی فراوانی بذر در عمق 44/57
-گردید. نتایج این تحقیق نشاان داد، اساتفاده از تنااوب زراعای ذرت    

گندم به دلیو سیستم فشرده تهیه بستر و جایگزینی بذور جدید با بذور 
هاای هارز، طای    رفع خواب شده، عالوه بر افزایش حجم رویش علف

 51-90هاای زیارین )  گذشت چند سال، فراوانای باذور پویاا در تیاه    
(. از دیدگاه مادیریتی،  4جدول ه مراتب بیشتر خواهد شد )متر( بیسانت

متر با ساپری کاردن شارایط    یسانت 51-90بذور برار گرفته در عمق 
مناسب جهت رفع خواب طی فصو زراعی پویایی بیشتری نسابت باه   

زنای  های سطحی دارند و از این لحا  از شرایط تزم برای جواناه تیه
گندم باا باریاک   -باشند. محققین بیان کردند تناوب آیشخوردار میبر

واش (، خااونیL.rigidum rigidumهااایی ماننااد چچاام )  باارگ
(Phalaris brachystachys( و یااااوتف وحشاااای )Avena 

ludoviciana همبستگی کمی دارد. در حالی که کشت ذرت با گندم )
وحشای   (، خاردل Galium tricornutumراخ )تای سبب کااهش بای  

(Sinapis arvensis( سملک ،)Chenopodium album  و گلرناگ )
های هرز تااج  شود اما با علف( میCarthamus oxycanthaوحشی )
 Convolvulus( و پیچااک )Amaranthus retroflexusخااروس )

arvensis  همبساتگی نزدیکاای دارد کااه در نتیجااه ایاان اماار ساابب )
 Zareafeizabadi andگااردد )هااا در تناااوب ماای  افاازایش آن

Rustamzadeh, 2013های هرز در (. بررسی اثر کودها بر تنوع علف
هاای نیتاروژن، فسافات و    گندم نیز نشان داد الگوی اساتفاده از کاود  

هاای هارز و تااثیر    پتاسیم به ترتیب تاثیر مثبت بر تنوع و تراکم علف
هاای زراعای دارد، باه ویاژه در     یساتم منفی بار عملکارد گنادم در س   

از محصاوتت ببلای    های تک کشتی که آلودگی زمین به کودسیستم
 (.Tang et al., 2013دهد )نیز رخ می

گنادم باه دلیاو    -ها نشان داد، تیمار آیاش نتایج برهمکنش تیمار
و حضور بابی مانده بقایای گنادم در ساطح خااک طای فصاو آیاش       

( سابب کااهش چشامگیر در    5جادول  کنترل مکانیکی در نیم فصو )
که درصاد  طوریگردد. بههای هرز در بانک بذر خاک میفراوانی علف
های هرز در سطح خاک در زمان آیاش نایم فصاو توساط     بذور علف

عواملی از ببیو شکار حشارات، پوسایدگی و ماواد دگرآسایب بقایاای      
دم کنترل شده و بر پویایی بانک باذر در زماان تهیاه بساتر نقاش      گن

بسزایی دارد. بنابراین، استفاده از آیش به ویژه با حضور بقایاای گنادم   
یک راهکار مادیریتی، سابب تخلیاه     عنوانبهتواند یمدر سطح خاک 
یاهی به دلیاو  (. اضافه نمودن بقایای گ4جدول گردد )بانک بذر خاک 
هاای  زنی بذور علاف داری جوانهمعنی طوربهتواند یماثرات دگرآسیبی 

ی شاود  علاف هارز  هرز را مختو کرده و منجر به کاهش تنوع جوامع 
(Tehrani et al., 2009نتااایج .) کااه داده اساات تحقیقااات نشااان 
تناوع و پاراکنش    های مادیریتی تولیاد محصاوتت زراعای بار     یوهش

پویایی  بر مؤثر ی که فرآیندهایطوربهیر گذار است، تثثهای هرز علف
های مختلاف بسایار پیچیاده باوده و     حوزه در هرز هایبانک بذر علف

زمان کاربرد آن اثرات متفاوتی بر باناک   و تولیدی هایروشبراساس 
 (. Buhler et al., 2001نماید )بذر خاک القاء می

گندم بر دو علف هرز سلمه تره و غربیلک -یر تناوب ذرتتثثنتایج 
متر در یسانت 51-90روند مشابهی را نشان داد. به طوری که در عمق 
درصاد   71/90و  91/29سال دوم زراعی نسبت به سال اول به ترتیب 

(. بررسی 4جدول افزایش در فراوانی بذر دو گونه فوق مشاهده گردید )
درپای از  یپنتایج مجموع فراوانی بذور علف هرز نشان داد که استفاده 

یاک باوم نظاام پار نهااده       عنوانبهگندم –تناوب زراعی فشرده ذرت
های هارز در  تواند شرایط را برای پراکنش و پویایی بانک بذر علفمی

 75/14و  40/46 متار باه ترتیاب باا    سانتی 51-90و  0-51دو عمق 
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(. بعالوه، 4جدول گندم افزایش دهد )-درصد در مقایسه با تناوب آیش
 ذخیاره  خاک، کاهش به نور متعددی شامو کاهش نفوذ هایمکانیزم

 پوسایدگی باذر، کااهش    یاا  شدن، افزایش شکارگری سبز از ببو بذر

رکیباات دگرآسایب   ت خااک و تولیاد   روزاناه  درجاه حارارت   نوساانات 
 نقاش  بقایاا  حضاور  هارز در هاای  علف رشد و سبز شدن توانند درمی

 باذر  ایتاراکم گوناه   و (. ترکیبMojab et al., 2016داشته باشند )

هاای  خاک تحت تاثیر عوامو مختلفی به ویژه روش در هرز هایعلف
 تغییر با ورزیخاک هایوشر برار دارد. به طوری که تغییر ورزیخاک
 خااک  در هارز  هایهای علفنقش مهمی در پراکنش گونه بذر عمق

 Buhler etگاذارد ) مای  تثثیر کنترل هایشیوه اثر بخشی بر داشته و

al., 1997.) 

 
 مترسانتی 11-90و  0-11های گندم در عمق-آیشگندم و -های هرز در تیمارهای ذرتمقایسه میانگین فراوانی بذر علف -4جدول 

Figure 4- Mean comparison of weed seed frequency in Corn-Wheat and Fallow-Wheat under 0-15 and 15-30 cm soil depths 
 های هرزمقایسه میانگین فراوانی بذر علف
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 خرفه تاج خروس سلمه تره غربیلک مجموع

d117.00  b13.00  d5.00  d38.00  ef69.00  0-15 گندم–ذرت 
Corn-Wheat سال اول 

First year 

c128.00  d5.00  f3.00  f29.00  bc90.00  15-30 
c134.00  c7.00  b13.00  c42.80  d71.00  0-15 گندم–آیش 

Fallow-Wheat c129.00  de4.00  d6.00  de35.00  c84.00  15-30 
b191.00  b14.00  d5.00  a78.00  b93.00  0-15 گندم–ذرت 

Corn-Wheat  دومسال 
Second year 

a 244.00 a21.00  a16.00  b74.00  a133.00  15-30 
e110.00  d5.00  c10.00  e34.00  f56.00  0-15 گندم–آیش 

Fallow-Wheat 
e108.00  e4.00  d5.00  e33.20  de66.00  15-30 

 باشند.نمی (P<0.05درصد ) پنج احتمال سطح در داریمعنی آزمون دانکن دارای اختالف براساس مشابه حروف با هاییمیانگین
Means with the same letters are not significantly different at 5% level of probability based on Dauncan. 

 
ی مختلاف در باناک   هاا گونهمیان فراوانی  رابطه بررسی منظوربه

 از گندم طی دو سال زراعی-گندم و آیش-های زراعی ذرتبذر تناوب

 .شاد  باذر اساتفاده   باناک  تاابعی از انادازه   عناوان باه رگرسیون  آنالیز
گنادم  -گندم و آیاش -دو تناوب زراعی ذرت هر ها نشان داد دریبررس

درصاد در دو   79/0و  74/0 داری به ترتیب به میازان معنی همبستگی
خط معادلاه رگرسایون   یبش(. نتایج 4شکو سال زراعی وجود داشت )

گندم به -گندم نسبت به تناوب تک کشتی آیش–در کشت پیاپی ذرت
نشاان داد کاه اساتفاده از تنااوب      97/0و  49/0ترتیب با شیب خاط  

از شایب   گندم همراه با افزایش سطوح مصرف نهاده به تادریج -ذرت
(. بدین معنا که با کاهش شیب خاط،  4شکو کاهد )یمخط رگرسیون 

 ازیاباد.  یما ی هرز از بانک بذر خااک نیاز کااهش    هاعلفخروج بذر 
ی هارز در ساال دوم در   هاا علاف ناک باذر   رو، سارعت خاروج با  ینا

و  10گندم به ترتیاب معاادل تقریبای    -گندم و آیش-ی ذرتهاتناوب
(. بنابراین، در تناوب 4شکو درصد نسبت به سال اول خواهد بود ) 90
های هرز در بانک بذر ساال  طور متوسط مقدار بذر علفگندم به-ذرت

 (.5شکو باشد )یمه بذر در سال اول دوم بیشتر از انداز
در حقیقت، هر ناوع عملیاات مادیریتی کاه ظهاور، تولیادمثو و       

تواناد  های هرز را دچار اخاتالل نمایاد مای   علف تکمیو چرخه زندگی
 Nasiriشااود )ساابب تغییاار ساااختار بانااک بااذر علااف هااای هاارز 

Mahallati et al., 2009 محققین در بررسی بذر تاج خروس ریشه .)
ای دریافتند که تواناایی تولیاد باذر    برمز در شرایط ربابت با ذرت دانه

تحت تاثیر زمان سبز شدن برار دارد و با افزایش تراکم، تولید باذر در  
 ,.Rajcan et alیاباد ) هر بوته کاهش اما در واحد سطح افزایش مای 

(. همچنین با افزایش تراکم ذرت، کاهش شدت جریان فوتاون  2002
های پایینی سایه انداز و کاهش نور در دسترس، تعاداد باذر در   در تیه

یابد، در حالی که وزن هزار دانه آن کمتر هرز کاهش میهر بوته علف
(. Vasileiadis et al., 2016گیارد ) تحت تاثیر شدت ناور بارار مای   

عمودی آن در  توزیع و خاک در های هرزعلف ساله فراوانی 1بررسی 
جو منجر باه افازایش   -ذرت -کلزا- ذرت )علوفه ای(-جو-تناوب چاودار

دم روبااهی  ( و .A. tuberculatus Lتاج خروس ) چشم گیر دو گونه
 90به میازان   ذرت-کلزا-( در تناوب ذرتA. myosuroidesکشیده )

کلزا باا عملیاات تهیاه بساتر      -درصد شد. کشت پیاپی و ردیفی ذرت
متاری خااک   ساانتی  60یکسان سبب توزیع و تجمع باذور در عماق   

های پایانی تکرار کشت جو در تناوب سبب گردید. در حالی که در سال
متری خاک سانتی 50ها به خصوص تمرکز بذور در عمق افزایش گونه

تواناد باه   (. کااربرد آیاش در تنااوب مای    Buhler et al., 2001شد )
 Mossهای هرز در مزرعه کمک شایانی نماید )سهولت مدیریت علف

and Clarke, 1994.) 
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 خورشیدی، تشعشع گیاهی با دریافت بقایای با خاک سطح پوشش
یدمثو، بر هام زدن فصاو   تول، ظهور، از افزایش دمای خاک جلوگیری

های هارز را  ی زندگی علفزنی و تکمیو چرخهرویش، سرکوب جوانه
های هرز ک بذر علفیتار سبب تغییر ساختار باننهادچار اختالل کرده و 

 ,.Varon and Aguilar, 1998 Ramakrishna et al ;خواهد شد )

های این تحقیق با نتایج بسیاری از محققین در خصوص (. یافته2006
ساختار آیش همراه با بقایای گیاهی بار مادیریت زراعای باناک باذر      

که استفاده از بقایای گندم با تاثیر های هرز انطباق دارد. به طوریعلف
هاای هارز   گندم سبب کاهش رشاد علاف  -دگرآسیبی در تناوب آیش

گندم از هیچگونه بقایاایی اساتفاده   -که در تناوب ذرتدید در حالیگر
 گیااهی  از بقایاای  دهاد اساتفاده  ها نشان مینشده است. نتایج بررسی

 هارز  هاای علاف  نماو  و رشاد  از ظهاور و  تواناد کلزا مای  و جو گندم،
طوری که بررسی پتانسیو دگرآسیبی و سلمه تره بکاهد، به خروستاج

در برابر علف هارز یاوتف وحشای و ماشاک گاو       بقایای اربام گندم
( نشااان داد بیشااترین اثاار بازدارناادگی در Vicia villosaای )خوشااه
 Tehrani etچه وجود داشات ) چه یوتف وحشی نسبت به سابهریشه

al., 2009   حضور بقایای گیاهی و گیاهان پوششی بر ساطح خااک .)
های هارز در خااک   ها و علفکشسزایی بر رفتار علفیر بتثثتواند می

داشته باشاند، و سابب کااهش تبخیار، تصاعید و خاصایت ماوئینگی        
های هارز گاردد   ها در زمان آیش به منظور کنترل بهتر علفکشعلف
(Chauhan et al., 2006( خربانی و همکاران .)Kharqani et al., 

میانگین تراکم بذور موجود در تیه سطحی خاک ( بیان داشتند 2005
لوبیاا در پاایین تارین     -جو -ذرت -متر( در تناوب آیشسانتی 60-0)

 یرتواند تحت تثثتراکم بذور موجود می رو،ینا. از برار داشتخود  سطح
تاوان از  مای  هکنیز برار گیرد و حضور آیش در تناوب  نوع گیاه زراعی

استفاده کرد  های هرزعنوان یک راهکار در مدیریت تلفیقی علفآن به
(Kharqani et al., 2005.) 

هاای  هاای توزیاع مکاانی و تاراکم جمعیات کاو گیاهچاه       نقشه
تواناد تاا حادودی    یما هاا  کاش علاف ی هرز نشان داد کاربرد هاعلف

گندم -گندم و آیش-های ذرترز را در تناوبهای ههای علفگیاهچه
گندم در سال اول وجاود یاک   -(. در تناوب ذرت1شکو کنترل نماید )

مرکز پر تراکم گیاهچه و حواشی کم تراکم تر ببو از مدیریت شیمایی 
به خوبی مشهود است. در حالی که پاس از کنتارل شایمیایی الگاوی     

در  هاا نقشه(. 5a,bشکو ییر بابو توجهی کرده است )تغ هالکهمکانی 
گندم نشان داد مشابهت زیادی -ی در تناوب ذرتبردارنمونهسال دوم 

ی هرز در بین دو مرحله بباو  هاعلفبین الگوهای توزیع جمعیت کو 
نشاان   هانقشه(. این 5c,dشکو وجود دارد ) کشعلفو بعد از کاربرد 

ی هرز بابی مانده در نتیجه کاربرد هاعلفی هالکهدهنده وجود مراکز 
 جواناه ی هارزی اسات کاه دیرتار     هاعلفو یا  هاکشعلفیکنواخت 

 پرتااراکم(. مراکااز Makaryan and Rouhani, 2014) اناادزده
توانند در سال یمکنند که یمتولید  ی هرز در مزرعه بذوری راهاعلف

توانناد  یم پرتراکمبعد سبب تولید گیاهچه شوند. در حقیقت این نقاط 
همان نقاط بانک بذر با تراکم بات باشند که در شرایط مناساب جواناه   

گندم در سال اول باه دلیاو حضاور پوشاش     -زنند. در تناوب آیشیم
تعاداد معاادودی از  بقایااء گنادم در ساطح خااک و عواماو مادیریتی       

های هرز مشاهده شد و بدین منظور نقشه توزیع مکاانی تنهاا در   علف
سال دوم رسم گردید. همچناین در ساال دوم بباو و بعاد از کااربرد      

ی هاا لکاه در مزرعه گندم تغییر محسوسی در شکو تاراکم   کشعلف
دهد کاه  یما نشان هیبررس(. 5e,fشکو مشاهده نشد )ی هرز هاعلف
ثابتی در طی زمان وجاود   نسبتاری هالکههای شخم متداول یستمسدر 

ی هاا علاف (. در بسیاری از موارد نیاز  Gerhards et al., 1997دارد )
کنند یمگیرند و بذوری تولید ینمیر کنترل شیمیایی برار تثثهرز تحت 

ی آیناده کماک   هاا ساال افزایش آلودگی در  که به تقویت بانک بذر و
تواند با کاهش تولید یمخواهد کرد. محققین بیان کردند تناوب زراعی 

ی هرز موجب کاهش ذخیاره باناک باذر    هاعلفی هاگونهبذر و تغییر 
یاژه  هاای مادیریت مکاان و   (. روشGe et al., 2018خااک شاود )  

هد تا با در نظار گارفتن تاراکم، فراوانای و     ی هرز اجازه می دهاعلف
های علف هرزی و الگوی پراکنش آنها در مزرعاه بتاوان   غالبیت گونه

عماو نماود. بعاالوه، باا کااربرد       هاا کشعلفدر جهت مصرف بهینه 
ی هارز در گنادم   هاا علاف ی آلاوده باه   هاا مکانتنها در  هاکشعلف

درصاد در   15-75تاا   هاا کاش علاف تاوان سابب ذخیاره    یمزمستانه 
ی پهان  هاا کاش علفدرصد در  52-94ی باریک برگ و هاکشعلف

(. محققاین گازارش کردناد    Hamouz et al., 2015بارگ گردیاد )  
 هاا آندر مقایسه با کاربرد طیف وسایعی از   هاکشعلفی الکهکاربرد 

رصاد  د 79را تاا   Elymus repensتواند علف هارز  یمدر کو مزرعه 
 (.Rew et al., 1996کنترل نماید )

 

 گیرینتیجه

یاک سیساتم    عناوان باه گندم -یج نشان داد کشت پیاپی ذرتنتا
با سیستم شخم عمیق سبب به روی خاک آمدن باذور   پرنهادهزراعی 

های عمیاق باه ساطح خااک و     های هرز از تیهپرایمینگ شده علف
 0-51هاای ساحطی خااک )   بذر به ویژه در تیاه افزایش اندازه بانک 

ای سابب  گندم با کاهش تناوع گوناه  -شود. تناوب ذرتسانتیمتر( می
های هرز دانه ریاز فاباد خاواب مانناد     افزایش فراوانی بانک بذر علف

شود و این امر با توجاه باه   تره و غربیلک میخرفه، تاج خروس، سلمه
میت توجه باه مادیریت و   های شیمیایی، اهعدم کارایی مناسب روش

 کند.می دوچندانهای زراعی حفاظتی را استفاده از سیستم
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 یبردارنمونهتابعی از پویایی بانک بذر طی دو سال  عنوانبهآیش )ب( –گندم )الف( و گندم–های زراعی ذرترابطه رگرسیونی بین تناوب -4شکل 

Figure 4- Regression between Corn-Wheat (a) and Fallow-Wheat (b) rotations as a function of soil seed bank dynamics 

during two years 
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کش ( قبل و بعد از کاربرد علفe, fگندم )-تناوب آیش ( وa, b, c, dگندم )-های هرز در تناوب ذرتکل علف چه یاهگتوزیع مکانی و تراکم  -1شکل 

 مربع است( گیاهچه در متر)هر رنگ نشان دهنده تراکم 
Figure 5- Spatial distribution and total weed seedlings density in Corn-Wheat (a, b, c, d) and Fallow-Wheat (e, f) rotations, 

before and after application of herbicide (each year indicates weed seedling density per m2) 
 

ی حدابو ورزخاکهای تلفیقی همراه با تفاده از روشدر مقابو اس
گندم همراه با حفظ بقایاء و کنترل مکانیکی در طاول  -در کشت آیش

هاای  آیش عالوه بر کاهش میزان نهاده سبب تخلیه بانک باذر علاف  
ای، بهباود سااختمان خااک، افازایش     هرز، افزایش تنوع و غنای گونه
ت خااکزی از باذور موجاود در    موجاودا  شرایط پوسیدگی بذر و تغذیاه 

رو، استفاده پیاپی از گیاهان ردیفی و غیر وجینی گردد. از اینخاک می
تواناد سابب   های مدیریتی مرساوم مای  گندم( همراه با سیستم-)ذرت

پویایی بانک بذر و خسارت جبران ناپذیری به مزارع گردد. همچناین،  
هاای  لکاه  هاا تغییار محسوسای در   از آنجایی کاه در برخای از نقشاه   

ها مشاهده نگردید کشهای هرز پس از کاربرد علفهای علفگیاهچه
ها نیاز  ها در برخی گونهکشتوان به احتمال وجود مقاومت به علفمی

اشاره کرد. این در حالی است که اثبات بطعای ایان موضاوع نیازمناد     

 درک و باشاد. بهباود  تحقیقات تکمیلی گسترده و اساسی در آینده می
 هایسیستم های هرز به منظور توسعهبانک بذر علف پویایی ازدرست 
بایساتی   و اجتناب ناپذیر اسات و  امری ضروری هرز هایعلف کنترل
 توساعه  منظاور  با اصول بوم شناسای باه   هرز هایعلف مدیریت علم

 یکپارچاه  هارز  هایعلف مدیریت هایسیستم نوین در هاییاستراتژی
 .شوند
 

 سپاسگزاری

از حوزه ریاست و کلیه عوامو اجرایی مزارع تحقیقاتی  وسیلهبدین
دانشکده کشاورزی دانشگاه شایراز کاه در اجارای ایان طارح کماال       

 گردد.اند صمیمانه بدردانی میهمکاری را نموده
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