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  جودره ورزی بر تراکم بانک بذر و مدیریت خاک های مختلف تأثیر روش

(Hordeum spontaneum C. Koch) گندم مزارع در 
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 چکیده
در تناوب با ذرت،  علف هرز جودره در اراضی گندم ورزی بر تراکم بانک بذر و مدیریت های مختلف خاک روش ریتأث بررسی منظور به

 1391-92زراعی )در دو سال تکرار  ششبا کامل تصادفی  یها بلوک ۀخردشده در قالب طرح پای بار کیهای  کرت صورت بهآزمایشی 

کم ورزی کامل،  ( در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان فارس به اجرا درآمد. تیمارهای اصلی شامل خاک1392-93و 

( به درصد5 + مت سولفورون درصد75توتال )سولفوسولفورون  علفکشکاربرد ورزی و تیمارهای فرعی شامل  خاک و بی یورز خاک

تراکم بانک بذر طی  ،( بود. نتایج نشان دادهرز یها علفظهور گره دوم جودره و شاهد )بدون کنترل  ۀلگرم در هکتار در مرح 40میزان 

دار موجب دفن  بیشتر بود. گاوآهن برگردان دار معنی صورت بهورزی  خاک ی و بیورز کم خاککامل،  ورزی خاکدو سال، به ترتیب در 

تراکم  کامل، ورزی خاکهای خاک شد. به دلیل افزایش تراکم بانک بذر در  الیهدر  ها آنبذرهای جودره ریزش کرده و افزایش دوام 

کامل نسبت  ورزی خاکعملکرد گندم در تیمار  دار گیاهچه، سنبله و وزن خشک جودره نیز افزایش یافت. این امر موجب کاهش معنی

، در کاهش بانک بذر و مدیریت علفکشاه به همر یورز کم خاکهای مدیریتی متکی بر  شیوه مجموع دری شد. ورز کم خاکبه 

 بیشتر بود. دار یمعن صورت بهورزی  ورزی کامل و بی خاک بوده ضمن اینکه عملکرد، نسبت به خاک مؤثرجودره  درازمدت

 

 .ورزی ، کم خاک علفکشورزی کامل،  خاک ورزی، خاک بی کلیدی: یها واژه

 

 

Wild barley (Hordeum spontaneum C. Koch) seedbank characterization and its 

management in wheat fields under different tillage systems 
 

Mohammad Reza Jamali1 and Goodarz Ahmadvand2* 
1, 2. Ph. D. Candidate of Weed Science and Associate Prorfessor, Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University 

of Bu-Ali Sina, Hamedan, Iran 
(Received: Apr. 18, 2016 - Accepted: Jul. 5, 2016) 

 

ABSTRACT 
A field study was carried out in Fars agricultural research center to investigate effects of different tillage systems and 

chemical control on soil seedbank density and management of wild barley in wheat fields followed by corn. A split-plot trial 

based on randomized complete block design with six replications was conducted during two following years (2012-2014). 

Main plots included conventional tillage (CT), minimum tillage (MT) and no-tillage (NT). Each main plot was split into two 

subplots as weed-infested and herbicide application. Total (Sulfosulfuron 75% + metsulfuron methyl 5%) at 40 g/ha was 

applied in wheat field at the stage 32 of Zadoks decimal code. Results indicated that soil seedbank density of wild barley 

was significantly increased in CT, MT and NT respectively during two years. Moaldboard plough influenced vertical 

distribution and longevity of seeds in soil. Increasing soil seedbank lead to enhance seedling, spike number and dry weight 

of wild barley. Wheat yield in CT decreased significantly in comparison to MT due to high density of weed seedbank. 

Overall, MT system with herbicide got long- term wild barley management. This treatment reduced soil seedbank and 

increased wheat yield significantly in comparison to CT and MT. 
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 مقدمه

 Hordeum spontaneum C.kochی جودره با نام علم

ساله، کست یی ااهیگ (Poaceae) انیگندم ةریاز ت

مناطق  آن، منشأکه  خودگشنو  دیپلوئید ،هیپاکی

 است جد جو زراعیبوده و مدیترانه و ایران تورانی 

(Badr et al., 2000 .)علف هرز مهاجم  عنوان به جودره

 ۀاز منطق 1365 در سالفارس  در استانبار  نخستین

 شدگزارش  آوری، شناسایی وگرد اده تشک )نیریز(آب

(Jamali, 1999; Jamali, 2012; Jamali, 2000این .) 

های تهران، آذربایجان شرقی و  علف هرز در استان

غربی، خراسان، سیستان، فارس، اصفهان، خوزستان، 

ایالم، سمنان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، اردبیل، 

بختیاری  چهارمحالکهگیلویه و بویر احمد، یزد و 

است   ادهسطوحی از آلودگی را به خود اختصاص د

(Jamali & Joukar, 2010; Minbashi, 2007 .)آسیب 

جودره به گندم در شرایط مختلف حاصلخیزی و زیان 

 & Jamali) است شده گزارش درصد 75  تا 40بین 

Faghieh, 2010.) Baghestani et al. (2008 گزارش )

کردند آسیب و زیان جو دره در بعضی از مناطق 

درصد  50به بیش از  فارس، خوزستان و کرمانشاه

 رسد.  می

تر از  جودره سریع (فنولوژیک) پدیدشناختی مراحل

در جهت تكمیل  که یطور بهشود، می گذراندهگندم 

 ۀدرج 1255و گندم به  1129زندگی، جودره به  ةدور

وجود به علت (. Jamali, 2011نیاز دارد )رشد روز 

 گیدیپس از رس بذرها، سنبله ةو شكنند سست محور

 بذرهایبرداشت گندم غالب  هنگامو در  زندیر یم

و موجب  افتهیانتشار زیرینسه سنبلک  جز بهجودره 

تراکم بذر  نیشتری. بشود افزایش تراکم بانک بذر می

ی خاک متمرکز متر یسانت 10تا  0جودره در عمق 

سال کشت پنج تا شش پس از  معمولطور بهاست و 

 هد شدکشت خوا رقابلیغمزرعه گندم،  درپی پی

(Jamali & Faghieh, 2010.) 

نسبت درشت  به ورزی کامل، بذر خاک نظامدر 

 گاوآهنجودره پس از ریزش بر سطح خاک با 

عمودی  صورت بهخاک  (پروفیلنیمرخ )در  دار برگردان

و از دسترس  قرارگرفتهشده، در عمق مناسب توزیع 

و  دار گاوآهن برگردان. ماندشكارگرها محفوظ می

انتقال بذر  موجب غلتک ویژه هدیسک و ب ازآن پس

. گزارش شده شوند یممزرعه  متنبه  هیاز حاشجودره 

هكتاری طی  2 ۀیک مزرع ۀاست که آلودگی از حاشی

 یابد میمزرعه با تراکم باال، انتقال  کل بهپنج سال 

(Kohansal et al., 2008). 

ورزی  خاک بی ویژه بهورزی و  کم خاک نظامدر 

های سطحی خاک  ریزش یافته در الیه بذرهایبیشتر 

، یزن جوانهاستقرار و  برایو بستر مناسبی  قرارگرفته

امن  ۀبذر جودره در منطق ةاز ذخیر تیدرنها ندارند و

بایست منظور می به اینشود. خاک جلوگیری می

تغییرهایی اساسی در عملیات زراعی ایجاد شود بدین 

مكن است و حتی م افتهی کاهشترتیب که شخم زدن 

 ورزی( خاک کمترینیا ) ورزی خاک کشاورزی بدون

بذر  ةذخیر میزان های موفقی برای کاهش روش

 ,.Baghestani et al) های هرز در خاک باشد علف

2008; Radosevich et al., 1996)نشان  ها . آزمایش

 علفكشبا استفاده از  زارهاکه جودره در گندم دهد یم

و مت سولفورون  صددر75توتال )سولفوسولفورون 

 ۀگرم در هكتار در مرحل 40( به میزان درصد5متیل 

کنترل  بخش تیرضاموفق و  صورت بهظهور گره دوم، 

 ,Baghestani, 2013; Jamali & Baghestani) شود یم

جودره طی فصل رشد  بذرهایغالب  ازآنجاکه (.2011

 ریتأث، هدف این آزمایش بررسی کند یمریزش 

بر  کنترل شیمیایی و ورزی کهای مختلف خاروش

تراکم بانک بذر و مدیریت علف هرز جودره در 

 بود.زارها گندم

 

 ها مواد و روش

های خردشده در  کرتآزمایش  صورت به بررسیاین 

های کامل تصادفی با شش تكرار  بلوک ۀقالب طرح پای

و  یورز کم خاکورزی کامل،  اصلی خاکتیمار  سه و

کنترل  بدونکنترل و  رعیورزی و دو تیمار ف خاک بی

-93و  1391 -92در دو سال زراعی ) هرز یها علف

( در اراضی مرکز تحقیقات کشاورزی زرقان 1392

گندم به اجرا درآمد. محل  -استان فارس با تناوب ذرت

 43درجه و  52اجرای آزمایش دارای طول جغرافیایی 

دقیقه  46درجه و  29دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 

سطح  دریا و متر از  1604ارتفاع  یانگینمشمالی و 
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، بافت خاک متر یلیم 345بارندگی سالیانه  یانگینم

 است 8/7سیلتی ـ رسی لوم و واکنش خاک معادل  

(Jamali et al., 2004.) 

 Zea mays(، ذرت )1391-92در سال زراعی اول )

L. کیلوگرم در  25به میزان  704( رقم سینگل کراس

 14/7/1391کاشته و در  15/2/1391هكتار در تاریخ 

( .Triticum aestivum L. کاشت گندم )شدبرداشت 

و برداشت در  28/7/1391رقم چمران در تاریخ 

-93صورت گرفت. در سال زراعی دوم ) 20/4/1392

کاشته و در  15/2/1392( نیز ذرت در تاریخ 1392

. کاشت گندم در تاریخ شدبرداشت  14/7/1392

.صورت گرفت 20/4/1393اشت در و برد 28/7/1392

متر  6و  30طول و عرض هر کرت اصلی به ترتیب 

ورزی  . خاکبودمتر  6و  15و ابعاد هر کرت فرعی نیز 

دار، دیسک و  کامل شامل شخم با گاوآهن برگردان

ورز مرکب  توسط خاک ی،ورز کم خاکتیمار  و غلتک

. در شداعمال  غلتکدیسک و مجهز به پنجه غازی، 

 به همعملیاتی که باعث  گونه چیهورزی،  خاک بی تیمار

 منظور به یبردار نمونهخوردن خاک شود انجام نگرفت. 

از کاشت  پیشتعیین بانک بذر، پس از برداشت ذرت )

و پس از برداشت گندم در  17/7/1391گندم( در 

 7با استفاده از مته )آگر( به قطر 22/4/1392

ری خاک صورت مت سانتی 0-20متر و از عمق  سانتی

( نیز 1392-93. در سال زراعی دوم )گرفت

و  17/7/1392برای تعیین بانک بذر در   یبردار نمونه

 .شدتكرار  22/4/1393

با  برابر فرعی، از نه نقطه در کرت یبردار نمونه 

. شدها با هم مخلوط  انجام شد و نمونه  Wالگوی

 4های نایلونی در دمای  های خاک درون کیسه نمونه

در نگهداری شد و پس از پنج روز  سلسیوس ۀرجد

متر  میلی 6های به قطر  خاک از الک با سوراخ آغاز،

حذف شود. سپس  ها عبور داده شد تا کاه و کلش

 برایمتر مكعب  سانتی 4800های خاک با حجم  نمونه

های  گلخانه در سینی وندر بذرهازنی و شناسایی  جوانه

متر روی بستری از  یسانت 8 × 30 ×20کاشت به ابعاد 

و آبیاری انجام شد.  قرارگرفته (استریلسترون ) ۀماس

های ظاهرشده طی چهار مرحله شناسایی و    گیاهچه

(. هر مرحله شامل سه Forcella, 1992شمارش شد )

های خاک در هوا  هفته بود و در خاتمۀ هفتۀ سوم، نمونه

شد و در شرایط نور و  رورویزو پس از سه روز   خشک

مای متفاوت دوباره آبیاری شده تا مرحلۀ بعدی د

 منظور بهی، آغاز شود. پس از مرحلۀ چهارم زن جوانه

و جوانه نزده،  مانده یباقشناسایی و شمارش بذرهای زندة 

شده پس از  حلکلی  بهدر یک ظرف آب ی خاک ها نمونه

خاک، آن را از الک  -آب (سوسپانسیوندروایۀ ) ۀتهی

بور داده، بدین ترتیب با توجه به ع یمتر یلیم 1فلزی 

و قطر  5/2-5/3، عرض 9-12)طول  ابعاد بذر جودره

 Forcella, 1992; Kovachبذرها جدا شد )( متر یلیم5/2

et al., 1988.)  ساعت در حضور  48بذرهای زنده به مدت

 به آنگاه هسلسیوس تیمار شد ۀدرج 4مای درطوبت با 

 ۀدرج 25دمای با  (ژرمیناتور) زنیدستگاه جوانه

درصد انتقال داده شد. بذرهایی  75رطوبت  سلسیوس و

احتمال خفته بودند که  بهباال جوانه نزدند  طیکه در شرا

زیر  رزندهیپالئا، جوانه زدند. بذرهای غ پس از حذف لما و

محتویات حیاتی درون  یجا و به هله شد یآسان به کاردک

. درواقع در ای از خاک جمع شده بود ها توده بذر در آن

پالئا  بیرونی بذر شامل لما و ۀتنها پوست رزندهیبذرهای غ

 . ندپوک بود لیک بهاز رویان و اندوخته و  یو خال مانده یباق

در  لوگرمیک 180کاشت گندم رقم چمران به میزان 

توسط دستگاه کشت  28/7/1391هكتار در تاریخ 

مستقیم اسفوجیا پس از برداشت ذرت، انجام شد. در 

 سمپاشمان ظهور گرة دوم جودره،  با استفاده از ز

هاردی مجهز به نازل تی جت با فشار دو و نیم بار، 

گرم در هكتار مصرف شد.  40توتال به  میزان  علفكش

های جودره و گندم در مرحلۀ یک تا سه شمارش گیاهچه

ی در هر کرت مترمربع/. 25برگی با استفاده از چهار کادر 

های جودره با  نجام شد. شمارش سنبلهتصادفی ا صورت به

ها کف بر  ی انجام و بوتهمترمربع 0.5استفاده از دو کادر 

درجۀ  80در آون، با دمای  ها آنشده و وزن خشک 

ساعت تعیین شد. در زمان  36سلسیوس  به مدت 

رسیدگی کامل محصول، عملكرد با استفاده از چهار کادر 

 ی در هر کرت تعیین شد. مترمربع 1

ها نخست آزمون نرمال بودن  داده لیوتحل هیتجزر د

 افزار نرماسمیرنوف با  -ها توسط آزمون کولموگروفداده

SAS با استفاده از رویۀ Capability  انجام شد و در

 :مواردی که توزیع نرمال نبود از رابطۀ زیر استفاده شد
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y x / 0 5  
دادة اصلی   xدادة جدید تبدیل شده و yکه در آن 

واریانس  ۀمرکب دو ساله و همچنین تجزی . تجزیۀاست

  SASافزار نرمهای اول و دوم با  ساله مربوط به سال یک

. با شدندها با آزمون دانكن مقایسه  انجام و میانگین

از  پیشتوجه به اینكه، تراکم بانک بذر جودره 

)به  ستینهای آزمایش یكسان  ورزی در کرت خاک

ورزی پیش از کاشت  ل تیمارهای خاکدلیل اعما

تیمارها و   تصحیح و تنظیم میانگین منظور بهذرت( 

عامل  عنوان بهکنترل خطای آزمایش، این صفت 

کوواریانس نسبت  ۀکوواریت در نظر گرفته شد و تجزی

جودره با در نظر  یزن جوانهبه آن صورت گرفت. درصد 

 شمارل )گیاهچه( در مقاب زده جوانهبذر  شمارگرفتن 

 آنگاهو  شدمحاسبه  N/Pi =ni ۀاز رابط بذرهاکل 

ها توسط آزمون دانكن  واریانس انجام و میانگین ۀتجزی

بذر  شمارمعادل  ni. در این رابطه ندشدمقایسه 

کل بذر در خاک  شمارمعادل  N)گیاهچه( و  زده جوانه

 ورزی بود.    از خاک پیش

 

 نتایج و بحث
 :ر بانك بذر جودرهورزي ب تیمارهاي خاك تأثیر

ورزی و  تجزیۀ واریانس بانک بذر پیش از خاکنتایج  

دو ساله )تجزیۀ مرکب( و  صورت بهپس از برداشت 

همچنین در سال اول و دوم نشان داد، سطوح مختلف 

دار بر صفات  ورزی، اثر سال و تیمار تأثیر معنی خاک

ارائه نشده  اهدادهدرصد داشت )1جودره در سطح 

ورزی پیش از  توجه به اعمال تیمارهای خاک بااست(. 

گندم( تراکم بانک بذر -کاشت ذرت )در تناوب ذرت

از کاشت گندم یكسان نبوده و  پیشجودره در خاک 

، کوواریانس انجام شد. نتایج آن نشان داد ۀتجزی

 برهمكنشورزی، اثر سال،  سطوح مختلف خاک

ح در سطدار  معنی ریتأثی پاش سمورزی و سال و  خاک

 (.1)جدول  داشت درصد1

میانگین بانک بذر در سال دوم و ترکیب  ۀمقایس

 صورت بهشده ) یپاش سمدوساله در دو حالت شاهد و 

از کاشت و پس از برداشت گندم،  پیش(، برش خورده

دار بین سه تیمار  اختالف آماری معنی ،نشان داد

ه تیمار به دلیل ورزی وجود داشت. در هر س خاک

بذر در سال دوم نسبت  شمارطی فصل،  بذرهاریزش 

میانگین بین سه  ۀافزایش داشت. مقایس پیشبه سال 

 ، شمارهای شاهد در کرت ،تیمار در سال دوم نشان داد

و  یورز کم خاک ،ورزی کامل در خاکترتیب  بذر به

بذر  شماردار بیشتر بود.  معنی صورت بهورزی  خاک بی

ورزی  خاک و بی یورز کم خاکورزی کامل،  در خاک

عدد و نتایج  380و  665، 848)در شاهد( به ترتیب 

عدد و در شرایط  227و  363، 463ترکیب دو ساله 

 متر یسانت 4800عدد در  76و 128، 146 یپاش سم

  (.2بود )جدولمكعب خاک 

 
 . تجزیۀ کوواریانس صفات مورد بررسی در دو سال آزمایش )تجزیۀ مرکب(1جدول 

Table 2. Analysis of covariance of traits in two years (Combined analysis) 
MS 

df S.O.V. 

Wheat traits  Wild barley traits 

Wheat density 

/m2 
Wheat yield 

Kg /ha 
Dry 

weight /m2 

Spike 

density 

/m2 

Soil seedbank 

after harvesting 

/4800cc soil sample 
Germination 

(%) 

Seedlings 

density /m2 

72 737778.46 7490.52 50.46 30521.74** 10.21 66.67 1 yr 

88.97 205295.77 1972.45 35.43 1644.72 29.87 23.30 10 rep (yr) 

432041.50** 848742.21 23429.30** 658.96** 29445.48** 52.92** 248.64** 2 a (Tillage) 

1074.7* 291690.48 3162.59 28.53 10292.50* 15.27** 26.57 2 yr * a 

175.5 315714.22 2140.76 37.83 1820.75 29.07 26.13 20 rep (yr * a) 

50562** 3297299.58** 51535.51** 900.56** 174321.97** 108.15 324.77** 1 tr (Spray) 

1317.5 723315.98 7399.93 26.46 23037.69** 9.02** 65.63 1 yr * tr 

16068.67** 912102.10* 31960.79** 621.03** 88650.19** 96.04** 342.21** 2 a * tr 

1770.89* 241952.36 3178.51 7.62 6621.64* 42.63 30.03 2 yr * a * tr 

 730825.01** 7024.41** 18.89** 344.22** 7.65** 46.07** 1 Covariate 

216.74 289893.97 2127.22 35.47 1817.21 26.91 22.37 29 Error 

4.18 14.34 30.43 18.01 10.33 49.83 34.28 C.V% 
 .دار معنیو عدم اختالف درصد  1و  5در سطح  دار به ترتیب معنی :ns*، ** و 

*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1%, and non significantly differenc, respectively. 
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بذر )دوساله( در  مارشپس از برداشت گندم 

و  یورز کم خاکورزی کامل،  تیمارهای خاک

 468و  816، 993ورزی )شاهد( به ترتیب  خاک بی

عدد بود  57و  65، 78شده  یپاش سمعدد و در بخش 

سال،  تراکم بانک بذر طی دو درمجموع(. 2)جدول

ورزی  ورزی و پس از برداشت در خاک از خاک پیش

و این  یورز کم خاکش از دار بی معنی صورت بهکامل 

کم ورزی کامل و  ورزی بود. خاک خاک تیمار بیش از بی

موجب حرکت عمودی بذر جودره از سطح  یورز خاک

موجب  دار برگردانگاوآهن  .شدخاک  به اعماق مختلف

 ها آنریزش کرده و افزایش دوام  ةجودر بذرهایدفن 

Young & Thorne (2004 ). شود یمخاک  یها هیالدر 

و بذرهایی که با باد  ساله کهای ی ارش کردند، گراسگز

و  یورز کم خاک شوند در نظام منتشر می

 ۀسال های هرز یک اما علف شوند یمورزی زیاد  خاک بی

ورزی با  در خاک ابندی ینمدرشت که با باد انتشار 

 .ابندی یم فزونشدار ا گاوآهن برگردان

د بانک از چند مسیر وار بذرها ،نشان داد ها بررسی

های هرز  ، علفبذرهااما منبع اصلی  شوند یمبذر خاک 

 اند افتهیمستقر مزرعه است که امكان بلوغ 

(Anderson, 2009; Refsell & Hartzler, 2009 در .)

ریزش کرده بر سطح  بذرهایورزی،  عملیات خاک

عمودی  صورت به دار برگردانخاک توسط گاوآهن 

با دفن  دار گردانبر. گاوآهن شوند یمجابجا و دفن 

محیطی  های عاملو خطر  یرا از دسترس ها آن، بذرها

 ,Cardina) دهدمصون داشته، در بانک بذر قرار می

های  موجب خرد کردن کلوخهزدن (. دیسک 1992

و  شود می ها آنموجود در  بذرهایدرشت و آزادسازی 

ریزش  بذرهای، موجب هدایت کشیدن ماله تیدرنها

تر و گستردهای، در سطحی  لكه صورت بهکرده 

موجود در حاشیه به متن  بذرهایهمچنین انتقال 

ورزی کامل موجب  خاک درمجموع. شود مزرعه می

پراکندگی بذر جودره در سطح و عمق بهینه شده و 

ای امن برای محافظت از بذر در بستری مناسب  منطقه

ورزی کامل  عملیات خاک ۀآورد. مجموع می به وجود

و در صورت تداوم  دهد یمر را کاهش مرگ بذ خطر

  .ابدی یماین عملیات، هر ساله تراکم بانک بذر افزایش 

هر ساله از کل بانک بذر  ،دهد یمنشان  ها بررسی

درصد(  5های هرز، درصد بسیار کمی )کمتر از  علف

 ة(. با ذخیرSchutte et al.,  2012) زنند یم  جوانه

دگی مزرعه انبوه بذر جودره در خاک، مشكل آلو

 کاربردبه  زارهاپیوسته ادامه یافته و وابستگی گندم

با نتایج  باال ۀنتیج یابد. نیز ادامه می علفكش

 در Dessaint et al. (1996)از آزمایش  آمده دست به

 ورزی را بر خاک ریتأث نآنادارد.  همخوانیفرانسه 

های هرز در خاک با  علف بذرهایتوزیع عمودی 

 نتیجه وکردند های پالستیكی بررسی  مهره یریکارگ به

ها از سطح  شود بیشتر مهره گرفتند شخم سبب می

رویی به درون خاک انتقال یابند. شخم اولیۀ بیشتر 

درصد( را از  5/87درصد با میانگین  65-99ها ) مهره

 متری حمل کرد. سانتی 10-30سطح خاک به عمق 

Douglas et al. (2001 در نتایج بررسی خود )

 بذرهایموجب توزیع  دار برگردانگاوآهن  ،ن دادندنشا

متری خاک  سانتی 20سطحی به عمق  ةریزش کرد

. گاوآهن قلمی بذرها را در نزدیكی سطح خاک شود می

ها را در عمق بیشتر توزیع دار بذراما گاوآهن برگردان

آزمایشی در نتایج (. Liebman et al., 2004) کند یم

ورزی  خاک ند،نشان داد پالستیكی بذرهایدیگر با 

شود اما  در پائین می بذرهاعمیق در آغاز موجب دفن 

های دوم و سوم موجب توزیع یكنواخت  ورزی خاک

 & Torresen) شود یمخاک  نیمرخدر  بذرهای

Skuterud, 2002 .)Siah marguee et al. (2011 در )

 یساز آمادهعملیات  ،یک آزمایش دو ساله دریافتند

زیادی در انتقال  ریتأثدوم آزمایش، بستر در سال 

تر  پائینی خاک و توزیع یكنواخت یها هیالبه  بذرها

 داشت. ها آن

 

 ورزي تغییر صفات مختلف جودره و گندم در نتیجۀ خاك

در سال اول، جودره  ۀگیاهچ شمارمیانگین  ۀمقایس

اختالف آماری  ،نشان دادساله )شاهد(  دوم و دو

 شمارورزی وجود داشت.  کتیمار خا دار بین سه معنی

 یورز کم خاکورزی کامل،   خاک گیاهچه در تیمارهای

 میزانورزی به ترتیب بیشترین و کمترین  خاک و بی

به  باالسه تیمار  ۀگیاهچ شمار ۀسال بود. میانگین دو

عدد  2و  4، 4عدد در شاهد و   12و  17، 34ترتیب 

 .(2بود )جدول یپاش سمدر 



 ... مدیریت و بذر بانک تراکم بر ورزی خاک مختلف های روش تأثیرجمالی و احمدوند:  426

 

ی ورز کم خاکگندم در تیمار در شرایط شاهد تراکم 

دار بیشتر از  معنی صورت بهدر سال اول، دوم و دوساله 

ورزی کمترین میزان  خاک ورزی کامل بود. تیمار بی خاک

تراکم گندم را داشت. تراکم گندم )دوساله( در تیمارهای 

ورزی ) در  خاک ورزی کامل و بی خاک ی، ورز کم خاک

، 526ی پاش سمو در  193و  370، 413شاهد( به ترتیب 

(. عملكرد 3بود )جدول مترمربعبوته در  219و  390

ورزی  خاک ی، ورز کم خاکگندم )دوساله( در تیمارهای 

، 3894ورزی )در شاهد( به ترتیب  خاک کامل و بی

 4050و 4487، 5038ی پاش سمو در  1978، 3075

 (.3در هكتار بود )جدول لوگرمیک

ورزی کامل افزایش بانک بذر موجب  در خاک

افزایش تراکم گیاهچه، سنبله و وزن خشک جودره 

دار عملكرد گندم )دو  معنی . این امر موجب کاهششد

کم کامل نسبت به  یورز خاک ماریتساله( در 

 شددر هكتار  لوگرمیک 4487به  5038از  یورز خاک

تراکم بانک بذر جودره موجب  (. افزایش3)جدول

، کاهش تراکم علف هرزهای  بوته شمارفزایش ا

 & Hamidiشد تر علفكش  محصول و کارایی ضعیف

Mazaheri, 2012) .)ها در صورتی کارایی  کش علف

الزم را دارند که از امتیاز رقابت محصول زراعی نیز 

 (. Liebman et al., 2004شوند ) مند بهره

 
 خورده( ی )برشپاش سمفات مختلف جودره در دو حالت شاهد و . مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها بر ص2جدول 

Table 2. Mean comparison of treatments effect on wild barley traits (Sliced) 
Seedbank after wheat 

harvesting/4800cc soil sample 
 

Germination (%) 

 

Seedlings density /m2 
 Seedbank before wheat 

planting /4800cc soil sample 
Treat 

Combine 
Second 

year 

First   

year 
Combine 

Second 

year 

First   

year 
Combine 

Second 

year 

First   

year 
Combine 

Second 

year 

First  

year 

               Control 
993 a 1423 a 563 a  22.08 a 4.43 a 39.74 a  34 a 37 a 31 a  463 a 848 a 78 a CT 
816 b 1193 b 438 a  13.66 b 3.04 a 24.28 b  17 b 20 b 15 b  363 b 665 b 61 b MT 

468 c 687 c 250 c  8.54 b 3.73 a 13.36 c  12b 14 c 10 c  227 c 380 c 73 c NT 

               Sprayed 

78 a 79 a 76 a  2.54 ab 2.88 a 2.21 b  4 a 4 a 3 b  146 a 140 a 151 a CT 
65 b 71 ab 58 b  3.13 a 3.07 a 3.20 a  4 a 3 ab 5 a  128 b 98 b 157 a MT 
57c 65 a 49 c  2.07 b 2.84 a 1.29 c  2 b 2 b 1c  76 c 70 c 81 a NT 

  درصد. 5داری ندارند، دانكن  های همسان تفاوت معنی در هر ستون حرف
In each column, means with the same letter have no significant difference, Duncan α=5%. 

CT = conventional tillage, MT = minimum tillage, NT= no tillage. 
 

 خورده( . مقایسۀ میانگین تأثیر تیمارها بر برخی از صفات گندم و جودره )برش3جدول 
Table 3. Mean comparison of treatments effect on wild barley and wheat traits (Sliced) 

Wild barley 

 

Wheat 

Treat 
Dry weight /m2 

 

Spike density /m2 Wheat density /m2 

 

Wheat yield Kg /ha 

Combine 
Second 

year 

First   

year 
Combine 

Second 

year 

First   

year 
Combine 

Second 

year 

First 

year 
Combine 

Second 

year 

First   

year 

               Control 
369 a 375 a 363 a  77 a 82 a 72 a  370b 374b 365b  3075b 3990a 3798a CT 
235 b 241 b 230 b  49 b 52 b 46 b  413a 431a 395a  3894a 3025b 3125ab MT 

130 c 136 c 125c  35 c 37c 32c  193c 180c 205c  1978c 1897c 2060b NT 
               Sprayed 

25 a 26 a 23 a  16 a 19 a 13 a  390b 385b 395b  4487b 4438b 4535b CT 
16b 14b 17b  13 b 14 b 11 b  526a 518a 533a  5038a 5020a 5055a MT 

7 c 8 c 6c  10c 10 c 9b  219c 215c 222c  4050c 4090b 4010c NT 

  درصد. 5ارند، دانكن داری ند های همسان تفاوت معنی در هر ستون حرف
In each column, means with the same letter have no significant difference, Duncan α=5%. 
CT = conventional tillage, MT,= minimum tillage, NT,= no tillage. 

 

جایی هجاب نبودبه دلیل  یورز کم خاکدر تیمار 

مقایسه با  خاک در ةجودر بذرهایعمیق خاک، تراکم 

دار کاهش یافته و  معنی صورت بهورزی کامل  خاک

(. 3دیگر بود )جدولعملكرد گندم بیش از دو تیمار 

 ۀمرکب به دلیل ایجاد خلل و فرج الزم و تهوی ورز خاک

تر  خاک شرایطی فراهم ساخت که گندم با بذر درشت

از امكانات محیطی استفاده کرده  و زده جوانه سرعت به

هوایی، قابلیت  های ریشه و اندام ۀشبك و با گسترش
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آن افزایش  ۀآورد و نتیج به دسترقابت بهتری را 

 ۀعملكرد گندم است. با کاهش بانک بذر و تراکم بوت

جودره، رقابت محصول بیشتر و کارایی  ةزد جوانه

 بذرهایورزی  خاک در بی. نیز زیادتر شد علفكش

 زده هجوانشود، بخشی  جودره در سطح خاک ریخته می

روند، برخی  در طول فصل سرد یا گرم از بین می

و  شوند یمطبیعی نابود  های عاملتوسط شكارچیان و 

بخشی نیز با آبیاری و گرمای تابستان یا سرمای 

(. در Anderson, 2009) شوند یمزمستان پوسیده 

رغم کاهش بانک بذر و دیگر  به ،ورزی خاک تیمار بی

کاهش  دار یمعن صورت بهصفات جودره، عملكرد گندم 

این تیمار به دلیل فشردگی  و  (. در3یافت )جدول

(، Santín Montanyá et al., 2006خاک ) ۀتهوی نبود

و استقرار الزم را  یزن جوانهگندم قابلیت  بذرهای

 دار یمعن صورت بهنداشته، تراکم بوته و عملكرد گندم 

 کاهش یافت.

 

 ی بر جودرهپاش سمتأثیر 

دوم جودره موجب کاهش  ةگر ۀرحلدر م یپاش سم

بذر )دوساله( در  شمار. میانگین شددار بانک بذر  معنی

عدد در شاهد  993ورزی کامل پس از برداشت از  خاک

برابر  8/12شده ) عدد در شرایط سمپاشی 78به 

گیاهچه، سنبله  شمار ۀ(. مقایس2رسید )جدولکاهش( 

 موجب یپاش سم ،و وزن خشک جودره نیز نشان داد

های  روش همۀها در  دار میانگین داده کاهش معنی

 کاربرد بدون شاهد، طیدر شرا. شدورزی  خاک

، بدون زده جوانههای سبب شد که بذر ها علفكش

رشد خود را به پایان رسانده و ریزش  ةمزاحمت دور

در خاک باعث افزایش مضاعف  ها آنبذرهای تولیدی 

 عنوان به اه علفكشتراکم بانک بذر علف هرز شود.  

در  ها عامل نیتر کننده نییتعو  نیمؤثرتریكی از 

های هرز در  جمعیت علف یا گونهفراوانی و ساختار 

(. Aguilar et al., 2003مزارع مطرح هستند )

Baghestani et al (2009 ،در نتایج آزمایشی نشان دادند )

گرم در  27سولفوسولفورون به میزان  علفكشکاربرد 

هش وزن خشک برگ، وزن ساقه، طول هكتار موجب کا

برگ و خوشه، شمار دانه در خوشه و وزن هزاردانۀ جودره 

 شد ضمن اینكه زادآوری آن کاهش یافت.

جودره در تیمارهاي مختلف  یزن جوانهدرصد  ۀمقایس

 ورزي خاك

در دو  یزن جوانهدرصد  نشان داد،واریانس  ۀنتایج تجزی

ورزی و تیمار  خاک تأثیرسال با یكدیگر متفاوت بوده و 

سال  است. در دار یمعندرصد  1در سطح  یپاش سم

ورزی  در تیمارهای خاک یزن جوانهاول بیشترین میزان 

کم ورزی کامل،  تیمارهای خاکدر صورت گرفت. 

 13و  24، 40ورزی به ترتیب  خاک و بی یورز خاک

دار  جوانه زدند که در سه گروه معنی بذرهادرصد 

 ۀسال دوم با تخلی (. در2)جدول گرفتندمختلف قرار 

 بذرهادرصد  4و  3، 4نسبی بانک بذر به ترتیب 

 ۀسیزده و یک گروه آماری را تشكیل دادند. مقا جوانه

کم ورزی کامل،  های خاک در تیمار ،دوساله نشان داد

 9و 14، 22ورزی به ترتیب  خاک و بی یورز خاک

 باعث یورز خاک(. 2جوانه زدند )جدول بذرهادرصد 

. شد بذرهازنی برای غالب  ایجاد شرایط مناسب جوانه

شده به  دفن بذرهایدار با حرکت  گاوآهن برگردان

 .شدزنی جودره  سطح موجب افزایش جوانه

ی بذرهای جودرة زن جوانهمقایسۀ آماری درصد 

موجود در بانک بذر در دو سال نشان داد، تیمار 

ته و با زنی را داش ورزی کمترین میزان جوانه خاک بی

ی اختالف ورز کم خاکورزی کامل و  تیمارهای خاک

(. بین شمار بذر پیش از 2دار دارد ) جدول  آماری معنی

ورزی با شمار گیاهچه )ترکیب دو ساله( همبستگی  خاک

R  0.94) دار یمعن
2
(. گاوآهن 1( وجود داشت )شكل = 

دار افزون بر دفن بذرهای ریزش کرده در عمق  برگردان

شدة پیشین  وجب حرکت عمودی بذرهای دفنمناسب، م

به سطح خاک در بستر مناسب شده و با ایجاد تهویۀ الزم 

. در فرآیند سازد یمرا فراهم  ها آنی زن جوانهشرایط برای 

کربن و  دیاکس یدورزی، هوای الزم از نظر گازهای  خاک

شود  ی تحریک میزن جوانهاکسیژن فراهم گشته و 

(Schutte et al., 2012; Schutte et al., 2013 نتایج .)

درصد  80جاییبررسی نشان داد، گاوآهن موجب جابه

 2006شود ) شده به سطح خاک می بذرهای دفن

Chauhan et al.,ورزی عمیق موجب افزایش  (. خاک

. بیشترین میزان (Douglas, 1995) شود یمی زن جوانه

های شخم خورده  ها مربوط به خاک سبز شدن گیاهچه

در خاک و گیاهان )فلور(  علف هرزو بین بانک بذر است 



 ... مدیریت و بذر بانک تراکم بر ورزی خاک مختلف های روش تأثیرجمالی و احمدوند:  428

 

 ,.Radosevich et alهای هرز ارتباط وجود دارد ) علف

1996) .Anderson (2009 در نتایج آزمایشی نتیجه )

ورزی کامل پنج برابر  ها در خاک گرفت شمار گیاهچه

ها در  ورزی بود ضمن اینكه شیوع اولیۀ گیاهچه خاک بی

 Rahmanسه هفته دیرتر روی داد. ورزی دو تا  خاک بی

et al. 2001) در نتایج بررسی خود نشان دادند، با )

با  زده جوانههای  توجه به همبستگی باالی گیاهچه

توان با برآورد ذخیرة  بذرهای جداشده از خاک، می

را  ها آنهای هرز، قابلیت تهاجمی  بانک بذر علف

 پیشگوئی کرد.

 

 
  مترمربعورزی و شمار گیاهچه در  مكعب خاک پیش از خاک متر یسانت 4800ین بانک بذر در . رابطۀ رگرسیونی ب1  شكل

 )ترکیب دو ساله(
Figure 1. Regression equation between soil seedbank before tillage /4800cc soil sample and seedlings density/m2 

(Combined) 
 

 ی ینها يریگ جهینت

ی به همراه ورز کم خاکمتكی بر  ی مدیریتیها وهیش

جودره  درازمدتعلفكش، در کاهش بانک بذر و مدیریت 

ورزی  بوده ضمن اینكه عملكرد، نسبت به خاک مؤثر

بیشتر است. در  دار یمعن صورت بهورزی  خاک کامل و بی

 صورت بهورزی پس از دو سال عملكرد  خاک تیمار بی

 دار موجب دانکاهش یافت. کاربرد گاوآهن برگر دار یمعن

 

تودة )بیوماس( جودره، تشدید  افزایش بانک بذر و زیست

کشت شدن مزرعه  رقابلیغآلودگی، کاهش عملكرد و 

ی و همبستگی تراکم زن جوانهشد. با توجه به درصد 

ها با بانک بذر خاک، آگاهی از تراکم بانک بذر  گیاهچه

 علف هرزهای  جودره امكان پیشگویی تراکم آتی گیاهچه

فراهم کرده و از این راه نقش مهمی در مدیریت  را

 .کند یمآن ایجاد  درازمدت
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