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  مشاهده شد.  26/1با  0- 10و عمق 48/0مقدار

  ايتنوع گونهشخم،  تناوب زراعی،بانک بذر، : ها دواژهیکل
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 مقدمه

عوامل  نیتر مهمهاي زراعی و غیرزراعی و یکی از  ناپذیر اکوسیستم جزء جدایی عنوان بههرز هاي  علف

ها کشاورز و هزاران  مشکالت این گیاهان، میلیون که يطور به، محصوالت کشاورزي هستند دهنده کاهش

آنها به اگر این گیاهان بدرستی کنترل یا مدیریت نشوند، زیان  .محقق را به خود مشغول داشته است

 يها تیفعالهرز در پاسخ به  يها علف.ها باشد تواند بیش از آفات و بیماري تولیدات کشاورزي می

و این تکامل تداوم خواهد یافت. لذا این واقعیت باید در توسعه عملیات  اند افتهیکشاورزي تکامل 

 مد نظر قرار گیرد.   ها آنمدیریتی 

می ایجـاد  پیشگیري و کنترل نقش مشترك و توأ که در آن هرز رهیافتی است يها علفمدیریت       

 بـراي کـاهش بانـک   اي است که در آن از همه ابزارهاي ممکن . این تعریف در بردارنده سامانهکند یم

هـرز سـبز شـده بـا گیـاه       يها علفهرز و به حداقل رساندن رقابت  يها علف، جلوگیري از رویش ربذ

هـرز را   يهـا  علـف نادرست اعمال شده در گذشته نه تنها مشکل  يها تیریمد.شود یمزراعی استفاده 

افزوده اسـت بـه همـین خـاطر امـروزه محققـین در بحـث         ها آنکاهش نداده است، بلکه بر مشکالت 

هـرز اثـرات سـوء     يها علفهرز به دنبال راهکارهایی هستند تا ضمن مدیریت مؤثر  يها علفمدیریت 

الزم بـراي   يراهکارهای میزان آلودگی بعدي مزرعه از جمله کمتري بر محیط داشته باشند. پیش بین

بـذر   بانـک  .رود گامی مؤثر به شمار  تواند یمنیل به این هدف است. براي این منظور مطالعه بانک بذر 

سیسـتم   يهـا  یناکامگذشته و  يها تیموفقبه عنوان سابقه فیزیکی از  تواند یمتنها هرز نه  هاي علف
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تولیـد،   توانـد  یمـ  اي از رقابت علف هرز کـه به پیش بینی درجه تواند یممچنین برداشت عمل کند، ه

 1کند. درك عوامل تـأثیر پویـایی بانـک بـذر     ، کمکعملکرد و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار دهد

IWM) هـرز   يهـا  علـف در توسعه برنامه مدیریت یکپارچـه   تواند یمعلف هرز 
ارزیـابی   باشـد.  ثرؤمـ (2

جغرافیایی می تواند بـه   کشاورزي و موقعیتعملیات مختلف ر علف هرز به شیوه هاي واکنش بانک بذ

علـف هـرز را در دراز   آنچه ترکیب یک جامعـه  و  هاي هرز منجر شودعلفهاي کنترل بهتر  استراتژي

ایـن تحقیـق   . هاي مدیریتی بکار رفته استبرهمکنش خاك ورزي، تناوب و روشکند مدت تعیین می

و  هـاي هـرز   ر خصوصـیات بانـک بـذر علـف    ب و تناوب زراعی ورزيخاكانواع  ریتأثبررسی با هدف نیز 

طراحـی و اجـرا   ،ورزي و تناوب زراعیهاي هرز به انواع خاكهاي مختلف علف بررسی واکنش بذر گونه

 هايشد. با امید به اینکه نتایج به دست آمده بتواند کمکی هر چند ناچیز براي عالقمندان به علم علف

  هرز باشد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 
 
 

1Seed bank dynamics 
2 Integrated Weed Management 
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  کشاورزي يها ستمیاکوسهرز در  يها علفجایگاه - 1- 1

کشاورزي بسیار موفق ظاهر  يها طیمحهرز شکل خاصی از پوشش گیاهی هستند که در  يها علف

انجمن علوم ي زراعی هستند. ها ستمیاکوس، از اجزاي ضروري ها آنو بدون در نظر گرفتن مبدأ شوند یم

بر اساس روید معرفی کرده است. زمین می که در يا ناخواستهیکا، علف هرز را گیاه هرز آمر يها علف

هرز اروپا، علف هرز گیاهی است که بر خالف اهداف انسان رشد کرده ودر  يها علفتعریف انجمن علوم 

ارائه شده است  هرز علفناخواسته مضمون اکثر تعاریفی است که براي  رشد .کند یماعمال بشر دخالت 

ناخواسته در یک مزرعه  به طوراما سوال اینجاست که آیا همه گیاهانی که . )1984(رادسویچ و هالت، 

هرز واقعی گیاهانی هستند که بر خالف میل  يها علفاز اهمیت یکسانی برخوردارند؟  کنند یمرشد 

ی کشت شده انسان در ترکیب جامعه گیاهی حضور داشته و شرایط نامناسبی را براي توسعه گیاه زراع

 اتیعمل و یا شوند یمو در نتیجه باعث کاهش عملکرد و یا کیفیت محصول زراعی  آورند یمبه وجود 

 .)2007زیمدال، (کنند یمزراعی را با مشکل مواجه 

رود که موجب هاي مهم به شمار میهاي کشاورزي یکی از تنشهاي هرز در اکوسیستمحضور علف

تواند تأثیر زیادي در افزایش تولید ها میگردد و کنترل آنمی کاهش شدید عملکرد گیاهان زراعی

گونه گیاهی وجود دارد که در سطح جهان به اندازه کافی  250حدود گیاهان زراعی داشته باشد.

ي هرز از ها علف. تعداد زیادي از انواع میشناس یمرا به عنوان علف هرز  ها آنو ما  هستند نیآفر مشکل

ی هستند که به طلب فرصتي بومی ها گونهو یا  اند شدهختلف به یک منطقه وارد نواحی جغرافیایی م

ي هرز، به دلیل تعدد مبدأ و روند ها علف. اند شدهي بشر در اکوسیستم ظاهر ها دخالتدنبال برخی 

ساالنه ). 1984رادسویچ و هالت، (تکاملشان از سوي متخصصین علم تکامل، بسیار مورد توجه هستند

از هزینه تولید محصوالت زراعی صرف کنترل این عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت  بخش اعظمی

درصد  10هاي کشاورزي، هاي هرز در بسیاري از نظامشود. با وجود کنترل شدید علفگیاهان زراعی می

بدون کنترل  هاي هرز نسبت داده شده است.خسارت جهانی تولیدات کشاورزي به تأثیر رقابتی علف

- درصدي روي می 100تا  10هاي هرز بسته به قابلیت گیاه زراعی، تلفات عملکرد در محدوده ي علف



38 
 

زنی باال و تثبیت هاي خاصی مانند تولید بذر فراوان، توانایی جوانههاي هرز با داشتن ویژگیعلفدهد. 

شار و پراکنش و سریع، سرعت زیاد رشد و نمو، دوره خواب طوالنی، حفظ قوه نامیه، سازگاري براي انت

-هاي تکثیر رویشی همواره به عنوان رقباي سرسخت محصوالت زراعی به شمار میدارا بودن اندام

است که در نتیجه آن عملکرد و هاي هرز در مزارع همراه با رقابت آنها با گیاه زراعی رشد علفروند.

یابد یاه زراعی کاهش مییابد. به این ترتیب سودمندي اقتصادي و انرژي گکیفیت محصول کاهش می

 ها آن يها يسازگارهرز اطالعات مورد نیاز در زمینه  يها علفمطالعه ). 1390آباد، چمندوست(محمد

بقاء که سبب  يها سمیمکانزراعی، همچنین  يها ستمیاکوسمتروکه در داخل  يها چیندر تسخیر 

البته باید ). 1984رادسویچ و هالت، ( را فراهم نموده است شود یم ییها طیمحدر چنین  ها آنماندگاري 

-در زمینکنند، مزایایی نیز دارند. از جمله: هاي هرز در کنار خساراتی که وارد میتوجه داشت که علف

هاي ها زراعت نمی شود علفوقتی در آنشویی و فرسایش بادي قرار دارند هایی که در معرض خطر آب

با پوشاندن خاك از آن محافظت  شویی را کاهش داده وهرز تا حدي خسارت ناشی از فرسایش و آب

نبودن علوفه در صورت  د.هاي هرز براي پرندگان و جانوران وحشی ، غذا و پناهگاه هستنعلف. کنندمی

فاده قرار گیرند. ها مورد استتوانند براي تغذیه دامهاي هرز خوش خوراك مییا مرتع مناسب، علف

قدومه و ... ، بعضی ارزش  ،روند مانند بارهنگ ، خاکشیریه انسان بکار میهاي هرز در تغذبعضی از علف

  دارویی و تعدادي نیز براي تزیینات کاربرد دارند .

 هرز و اهمیت آن يها علفمدیریت -2- 1

 هاي کش آفت یمنف اثرات ،ها ستمیاگرواکوسبر  فشار شیافزا و جیرا يکشاورز گسترش با امروزه      

 خاك شیفرسا زیرزمینی و هاي آب یآلودگ اي، گلخانه يگازها دیتول از یناشهوا  یآلودگ مانند ییایمیش

 تیریمد هاي نظام ي توسعهبرا). 2006است (کریستیانسن و همکاران،  افتهی کاهش یستیز تنوع 

 شرایط يبرا سازگار و زیست محیط يبرا خطر بدون ،نهیهزحداقل  با و موثر به طور که هرز هاي علف

 قرار مدنظر هرز هاي علف کنترلبراي  ییایمیش ریغ و مدیریت تلفیقی افتیره کی یستیبا باشد،خاص 

هرز در  يها علفهرز کشاورزي همراه با تداوم بذر  يها علفپتانسیل تولید مثل ). 2002گیرد (باربري، 
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هرز و  يها علفاکم رساندن ترمدیریت نه تنها باید در به حداقل  يها ياستراتژکه  دهد یمبانک بذر نشان 

براي به حداقل رساندن بانک بذر علف  ییها روشتمرکز کنند، همچنین باید شامل  آنها کاهش عملکرد

مدیریت هزینه  محدود کردن سهم حال حاضر بانک بذر علف هرز بهترین روش براي کاهش .هرز شوند

 و بیترک قیدق شناخت ممستلز هرز هاي علف یقیتلفمدیریت  موفق اجراي .علف هرز در آینده است

 هاي علف بذر بانک اتیخصوصنیازمند شناخت  نیل به این هدف که است هرز هاي هاي علف گونه تراکم

تلفیقی مدیریت  يها برنامهعلف هرزي در  يها مؤلفهکردن  وارد ).2002(بوهلر،  باشد یم خاكدر  هرز

مختلف بوم شناسی و زیست شناسی  ياه جنبهبراي نیل به اثرات کنترلی دراز مدت، نیازمند مطالعه 

 يها علفهرز عالوه بر کنترل  يها علفبا گیاه زراعی است. در مدیریت پایدار  ها آنهرز و تداخل  يها علف

داشت به کاهش بذرهاي زنده موجود در بانک بذر خاك نیز توجه  ستیبا یم ،ها آنهرز طی دوره رقابت 

هرز و  يها علفمختلف مطالعه رقابت  يها روش)، 2000(). باستیانز و همکاران 2006سینگ، پال(

هرز،  يها گونهگیاهان زراعی را مرور کرده و نشان دادند که بدون وجود اطالعات کافی در مورد بانک بذر 

  .در دراز مدت امکان پذیر نخواهد بود ها گونهمدیریت تلفیقی این 

  هرز يها علفبانک بذر -3- 1

  مفهوم بانک بذر-3-1- 1

 دهند یممفهوم کلی، تمام بذور زنده موجود در سطح و داخل خاك، بانک بذر خاك را تشکیل  در      

ض کرد که هر دو خاك را به عنوان یک بانک یا مخزن بذر فر ،)2002). شرستا و همکاران (1997(هارپر،

ساالنه  يها ونهگ. بانک بذر خاك منشاء چرخه زندگی براي شود یمبذر در آن انجام  عمل برداشت و واریز

د غده، رویشی مانن يها پروپاگل، عالوه بر بانک بذر، بانک ها سالهعلت تداوم آن؛ در چند  است، که اساساً

 تیجمع تیوضع از یشاخص خاك بذر بانک). 1991فرناندر و همکاران، (باشدریزوم و استولون می

 را یزراع اهیگ و خاك تیریمد یمتوال انیسال یتجمع اثرات و بوده حال و گذشته در هرز يها علف

ریزي  برنامه در تواند می هرز يها علف بذر بانک اتیخصوص یبرخاز  اطالع ،نیبنابرا .کند می منعکس

  ).2001(رحمان و همکاران،  باشد دیمف کش علف مصرف کاهش با هدف یقیتلف تیریمد
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ک مزرعه به مزرعه دیگر و حتی تراکم بذر تحت تأثیر عملیات زراعی قبلی بوده و ممکن است از ی      

 ییها شباهتبذر در برخی جهات  يها بانکبین نقاط مختلف در داخل یک مزرعه تفاوت داشته باشد. اما 

روش ورود بذر به داخل خاك مربوط به  نیتر یمعمولاما  شوند یمدارند. بذور از منابع مختلف وارد خاك 

و مکرر بذر  يا دوره)، افزوده شدن 1997. هارپر (اند دهکراست که قبال محل را اشغال  يا دهیرسگیاهان 

که منبع اصلی اضافه شدن بذر به بانک بذر است. وي بارش بذري را یکی از  نامیدر بذعلف هرز را باران 

و  شود یممتنوعی را شامل  يها گونه. معموالً بانک بذر داند یمعوامل مؤثر در پویایی بانک بذر  نیتر مهم

درصد کل بانک بذر را شامل شوند (مک ورتر و چاندلر،  70-90ممکن است  ها گونهاز این  تعداد معدودي

نیز وجود داشته باشد  يا هیثانو تر کوچک). پس از این مجموعه بزرگ، ممکن است یک مجموعه 1983

بذور گیاهان  مانده یباقباالخره گروه دیگري که شامل  رصد ذخیره بذري را شامل شود ود 10- 20که 

). بر اساس 1980زیمدال، دهند ( یمتشکیل  را بذورذخیره زراعی قبلی هستند، تنها درصد ناچیزي از 

سطحی خاك در مقایسه با بذور موجود  يها هیال)، بذور موجود در 1998تحقیق فورسال و لیندستروم (

  .شوند یمسانتی متري خاك با درصد تغییرات بیشتري روبرو  10در عمق 

 5/3میلیون تا  300ر بذر علف هرز (در هر هکتا 350000تا  30000تر مربع خاك زراعی در هر م       

میلیون بذر  20نشان داده است که براي تمیز کردن خاك آلوده به  ها شیآزماوجود دارد. بیلیون بذر)، 

و  درصد بذرهاي موجود جوانه بزنند 75سال زمان الزم است به شرطی که ساالنه  30علف هرز، حداقل 

  :شود یمکنترل شوند. تعداد بذر موجود در مخزن بذر با رابطه ساده زیر بیان  ها آندرصد  5/99

1 - S=Sd+ Snd + Snv  

تعداد بذرهاي  Sndتعداد بذرهاي در حال خواب، Sd برابر با تعداد بذر موجود در مخزن بذر، Sکه در آن 

  ).1390، آبادچمندوست(محمد باشد یم زنده بذرهاي غیر تعداد Snvزنده فاقد خواب و 

 هرز يها علفاهمیت مطالعه بانک بذر - 3-2- 1

 محصول دیتول و امکانات و منابع از برداري جهت بهره یمختلف یزراع هاي نظام ایدن سراسر در امروزه     

 هاي علف تزاحم و تیجمع بر ها نظام نیادر  شده اعمال یتیریمد اتیعمل کهاست  مسلم و باشد مطرح می
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قبل از هر گونه  .دهند یم رییتغ را خاك بذر بانک بیترک جهینت در و بوده رگذاریتأثمزرعه  در هرز

ي، خصوصیات بیولوژیکی و ا گونهي هرز، الزم است ترکیب ها علفي نسبت به مبارزه و کنترل زیر برنامه

ارتباط بسیار  هرز موجود در مزرعه يها علف يا گونهتراکم و ترکیب میزان آلودگی مزرعه مشخص شود. 

هرز در خاك دارد. بنابراین بررسی بانک بذر  يها علف بانک بذر اي گونهنزدیکی با تراکم و ترکیب 

داشته باشد. به عبارتی، با مطالعه  ها آنتر کمک موثري در مدیریت بهتر و سریعتواند یمهرز  يها علف

عه را در آینده پیش بینی نمود که نوع و میزان آلودگی مزر توان یمهرز در خاك  يها علفبانک بذر 

هرز دارد. از جمله شناخت مخزن بذر در انتخاب نوع  يها علفبراي مدیریت  يزیر برنامهاهمیت زیادي در 

ر است. و انتخاب علفکش مؤث یکوددهمقدار و روش  ،، نوعيورز خاكو رقم گیاه زراعی، انتخاب سیستم 

هرز  يها علفدرصد بذور موجود در بانک بذر  1- 10نها مطالعات نشان داده است که در هر فصل رشد ت

خواب باقی  به صورتو باقیمانده بذور  شوند یمموجود در بانک بذر مزارع گیاهان زراعی جوانه زده و سبز 

هرز در خاك همین مقدار اندك جوانه  يها علف يها گونه. با این وجود به دلیل کثرت مقدار بذور ماند یم

؛ برانچلی و 1990قنسولوس، شد (شمگیر به گیاهان زراعی خواهد زنی باعث خسارت چ

  ).1999؛ دیکر، 1993وارینگتون،

)، درك جمعیت 1966دالیل اصلی براي برآورد بانک بذر شامل تعریف فلور منطقه (ماجور و پیوت،        

ش بینی هجوم )، و پی2008، نوواكآلن و ؛ 1998؛ هوله،1938هانسون، پویایی جوامع گیاهی ( و گیاهی

اگر چه شناخت ماهیت بانک بذر . باشد یم)، 2008؛ کرچ و همکاران، 1989هرز (بال و میلر،  يها علف

علمی آن براي  يها یبررسدانشمند علوم تکامل طبیعی برمیگردد، اما  ،)1859خاك به زمان داروین (

مناسب  يها روشر دستیابی به کشاورزي و مرتعی به منظو يها عرصهنحستین بار از اوایل سده بیستم در 

و  زاده لیاسماعجنگلی ( يها شگاهیروهرز آغاز شده و پس از آن در دو دهه اخیر در  يها علفکنترل 

(لک و سیمپسون،  ها باتالقو ،)2001گرومچ، مرتز و ( مراتع)، 2000؛ لکی و همکاران، 1389همکاران،

مرتعی و جنگلی به عنوان یک  يها شگاهیرودر کاربرد فراوان یافته است. اهمیت مطالعه بذر  ،)1995

به عنوان  تواند یممدیریتی و حفاظتی پوشش گیاهی مطرح بوده و مطالعه آن  يها طرحجنبه کلیدي در 
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و همکاران،  زاده لیاسماعیک شاخص مناسب در ارزیابی پتانسیل احیایی هر منطقه حائز اهمیت باشد (

در بسیاري  بذور به دلیل پراکنش محدود بذر و قوه نامیه پایینچه فقدان بانک بذر مطلوب  اگر ).2010

حتی درشرایط مدیریت بهینه عمل کرده و  ها ستمیاکوسیک محدود کننده در احیاي  به عنوان ها گونهاز 

)، اما این محدودیت در 1999(بیکر و برندس،  دهد یمافزایش  ها گونهانقراض را در بسیاري از 

  .رود یمک مزیت به شمار زراعی ی يها ستمیاکوس

پیشینه زراعی وابسته است. اگر بانک بذر به خوبی  هرز تا حد زیادي به هايعلف  تیجمعترکیب        

هرز پرداخت (فورسال،  يها علفآلودگی  ینیب شیپشناسایی شود شاید بتوان حداقل در میان مدت به 

هرز موجود در یک مزرعه،  يها علفر جمعیت ). از بین عوامل مؤثر ب2004، آمبروسیو و همکاران، 1998

ترین عواملی هستند که ترکیب  هرز از مهم يها علفنوع گیاه زراعی، نوع عملیات مدیریتی و نحوه کنترل 

). 1998کند (زانین و همکاران،  هرز موجود در مزرعه را تعیین می يها علفاي جمعیت  و تراکم گونه

هرز و به تبع آن بانک  يها علفاصلی تاثیر گذار بر پویایی جمعیت تناوب زراعی و عملیات شخم دو عامل 

؛ 1992؛ بال 1990؛ لیمبن و همکاران، 1382(سیاه مرگویی و همکاران،  باشد یمبذر در پروفایل خاك 

از آنجا که همبستگی ). 2004؛ بلیندر و همکاران، 2000س ؛ واناس و لروک1999کگود و همکاران،

با  توان یمجوانه زده در آزمایشگاه با بذرهاي جدا شده از خاك وجود دارد، لذا  يها اهچهیگباالیی بین 

؛ 1986را پیشگویی کرد (کینگ و همکاران،  ها آنهرز، پتانسیل تهاجم  يها علفبانک بذر  خیرهذبرآورد 

  ). 2001رحمان و همکاران، 

 نیهمچن و قبل سال ي هرزها علف مشاهده قیطر از توان یم را مزرعه کی در هرز يها علفتراکم       

 نشان نیمحقق نیا .)1985همکاران، و لسونیو( کرد نییتعمحصول  کاشت از شیپ بذر بانک یبررس

 فصل در 7گایاستر و 6یوحش خروس ، تاج5زرد یروباه ، دم4سوروف هرز يها علف تراکم 3در لوبیا که دادند

                                                
 
 
 

3 Phaseolus vulgaris L. 
4Echinochloa crusgalli  
5 Setaria glauca 
6 Amaranthus retroflexus 
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 نیا در شده مشاهده يها گونه نیب در نیهمچن .داشت یهمبستگ بعد سال بهار در ها آن تراکم با زییپا

 از شیپ ،خاك در موجود بذر تعداد با را یهمبستگ نیتر شیب 9سلمه تره و 8خرفه اهچهیگ تراکم محصول،

  داشتند. کاشت

دانش توزیع فضایی و الگوي  رسد یمبه نظر هرز،  يها علف، عالوه بر آگاهی از ترکیب و تراکم امروزه      

سیاه مرگویی و ( هرز مهم باشد يها علفهرز در افزایش دقت و بهره وري از مدیریت  يها لفعپراکندگی 

). اگرچه به دست آوردن اطالعات کامل از همه جوانب بانک بذر وپیشگویی دقیق فلور 2007همکاران، 

ه نامیه، بذور داراي قو يا گونه، اما ترکیب و تراکم رسد یمر هرز از روي آن غیر ممکن به نظ يها علف

از طریق آن به تمرکز بهتري بر روي طیف عملیات مدیریتی دست  توان یمحاوي اطالعات خوبی است که 

  ).2001و همکاران، یافت (دگالس 

 بانک بذر خاك يها یژگیو- 3-3- 1

تحمل  ،به دلیل توانایی خود براي مقاومت در برابر شرایط نامطلوب آب و هوایی ،علف هرز يها گونه       

در سراسر زمان زنده  ،باال و پایین، محیط خشک و مرطوب و تغییرات در تامین اکسیژن يها حرارتجه در

موقت تشکیل  يها بانک.بذر متغیر است، و به عنوان موقتی یا دائم طبقه بندي شد بانک . ترکیبمانند یم

کوتاه مدت در طول  ياه دورهخواب وجود ندارد و براي  ها آنشده است از بذر با زندگی کوتاه، که در 

، 11الپسانا،10مانند: یوالف وحشی ییها گونه). 1989(گاروود،  است شده پراکنده مختلف در سال يها زمان

عنوان بانک بذر موقتی طبقه بندي شده، که داراي  به15گندم گل ،14، بابونه.13.کشیدهروباهی، دم12راختیبی

 عمر کیل شده از بذرهایی که بیش از یک سالبانک بذر دائم تش .استدرصد  80یک نرخ کاهش حدود 

                                                                                                                                              
 
 
 

7 Striga asiatica L.  
8 Portulaca oleracea 
9 Chenopodium album 
10Avena fatua 
11Lapsana communis 
12Galium aparine 
13Alopecurus myosuroides 
14Matricaria perforata 
15Centaurea cyanus 
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 ،16شقایق .شود یمو در خاك مدفون  ماند یمسال دیگر در خاك باقی  به دارند و ذخایر دانه از سالی

از بانک بذر دائمی است (بارالیس و  ییها نمونه20خردل وحشی،19سلمه تره ،18خروس تاج،17کیسه کشیش

 ).1998همکاران، 

بروز  باعث علف هرز خاص است و يها گونهدهنده یک مکانیسم عمده بقاي عمر بذر نشان  طول       

عوامل مختلف متفاوت است.  يها گونهطول عمر بذر در خاك در میان  .شود یمظهور  یمتوال یک منبع

تأثیر گذار بر طول عمر بذر در خاك شامل: گونه علف هرز، عمق مدفون شدن در خاك، نوع خاك و 

ها سریعاً  مانند گراس ها ياتک لپه  بذر.)1992(کارمونا،  باشد یمتخریب محیط  عوامل محیطی و میزان

ساله در بانک بذر یک يها گونهماند. غالبیت  هاي زیادي باقی می، ولی بذر لگوم ها سالرود یماز بین 

؛ سیمپسون و 1989گزارش شده است (کاورز و بنوئیت،  ینبسیاري از محققهرز توسط  يها علف

درصد بذوري که به بانک بذر  95متوسط  به طور). برخی مطالعات نشان داده است که 1989ن، همکارا

ساله هرز چند يها علفاز  ها آنساله بوده و تنها چهار درصد هرز یک يها علفمربوط به  شوند یموارد 

ذور کرد که طول عمر ب ) اشاره1998). ویلسون (1997(مولوگتا و استولتنبرگ،  رندیگ یممنشاء 

افزایش و با افزایش تخریب خاك  ها آنکشاورزي با افزایش عمق مدفون شدن  یاراض هرز يها علف

شخم  يها خاكسال در  6مشخص شد که بذور سلمه تره که  یمثال در آزمایش يبرا .ابدی یمکاهش 

م بر ه يها خاكسال در  6که  يبذور جوانه زدند، در حالی کهدرصد  6خورده ذخیره شده بودند، 

  .بوده استدرصد  53نخورده ذخیره شده بودند جوانه زنی 

خواب بذر انتشار در زمان را  .گذارد یمبانک بذر تاثیر  برمخزن بذر ویژگی دیگري است که خواب        

ساله در مقایسه با گیاهان چندساله امري حیاتی است چرا که این ویژگی براي گیاهان یک سازد یممیسر 

 يها روشبذر چند گونه گیاهی به  تیجمع .باشد یم ها نسلتنها نماینده و رابط بین  هاسالهیککه بذر 

                                                
 
 
 

16Papaver rhoeas 
17Capsela bursa pastoris 
18Amaranthus retroflexus 
19Chenopodium album 
20Sinapis arvensis 
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(چند شکلی  کنند یمهرز تولید بذر چند شکلی  يها علف .کنند یممختلف نسبت به جوانه زنی رفتار 

). عوامل داخلی و خارجی از جوانه 1990نیست (فریتاس، خفته که برخی خفته و برخی ،21سوماتیکی)

که مانعی  ( پوسته بذرشامل:  ها نیتر مهمدر میان عوامل داخلی، برخی از  .کند یمجلوگیري  ها دانه زنی

از جمله  .و جنین نابالغ است ،حضور یک مهار کننده بیوشیمیایی در دانه، است) براي نفوذ آب و اکسیژن

فرناندز و همکاران، ؛ 1390، آبادچمندوستمحمداست (عامل رطوبت و دما  نیتر جیراخارجی،  عوامل

1991.(  

 اتفاق بذر بانکدر  زمان طول در که است یفیک و یکم راتییتغ ۀیکل يمعنابه  بذر بانک ییایپو      

 باشد یم ها آن کاهش ای بذر و بانک در موجود ي مختلفها گونه بذر تراکم شیافزا شامل و افتد یم

  ).1999؛ بوهلر،1998؛ باسکین و باسکین، 1995(فنر،

  مطالعه بانک بذر يها روش- 3-4- 1

  از: اند عبارت ها آنوجود دارد که بعضی از  ییها تیمحدوددر مطالعه بانک بذر 

بذر مختلف مقایسه  يها بانکمتنوع  يها تیجمعکه از  ییها نمونهتأثیر فاکتورهاي متعدد بر  )1

 به همین دلیل مطالعات بانک بذر اساساً قابل تعمیم نیستند. شوند یم

تعیین تعداد بذور زنده (بوهلر و  يها کیتکنبودن و حتی گاهی مضر بودن  بر زماني، دشوار )2

 ساالنه یعبارت بهدر مخزن زیاد است.  ها آناندازه بذور کوچک و تعداد  عالوه به)، 1993ماکسول، 

هاي هرز مستلزم انجام . ارزیابی پویایی بانک بذر علفشود یمبذر به مخزن بذر وارد  ها ونیلیم

) بوده که بسیار وقت گیر و پر سال 10تا 5طوالنی (هاي هاي مکرر در طی دورهگیريندازها

 ).1390آباد، چمنباشد(محمد دوستهزینه می

و نگهداري  يبردار نمونهناکافی بودن اطالعات در خصوص بیولوژي، فنوتیپ و شناسایی بذور،  )3

 .یزن جوانهسنجش  يها روشبذور و تکمیل 

                                                
 
 
 

21Somatic polymorphism 
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Abstract: 
Crop rotation and tillage systems with affect the size, composition and distribution 

of weed seed banks have an important role in weed management. These 

experiments was conducted to evaluate the effect of crop rotation and tillage on soil 

seed bank of weeds in agriculture research center in Isfahan province.Soil 

sampleswere taken at three depths 0-10, 10-20 and 20-30Cm from the wheat 

research Farm was over 3 years (from October 2011) under three tillage systems 

(No- tillage, Minimum-tillage and moldboard plow) and six crop rotation (Barely-

Corn-Wheat, rapeseed – sunflower-Wheat, Fallow-Sugarbeet-Wheat, Wheat – 

Fallow-Wheat, rapeseed – Fallow - Wheat, rapeseed – Corn-Wheat).The results 

showed that number of annual seeds and followed the number of annual species in 

the soil seed bank was highest density. Theannual seeds density at 10-0 depth was 

4time than 30-20 depth, approximately. In between number annual, was greater the 

number of annual broadleaf than annual grasses. Moldboard tillage and fallow-

sugarbeet-wheat rotation reduceddensity ofgrassseeds than on-tillage system 

andrapeseed- fallow-wheat rotation19 times. Use cultivator established the lowest 

species richnessIn 20-30 depth with 0/06 and the greatest diversity in 0-10 depth 

with 2/38.  Lowest and highest Simpson species evenness index also observed at20-

30 depth and using minimum tillage system with0/48 and 0-10 depth with 1/26 

respectively. 
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