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  چکیده 

قدمت این عوامل محدود کننده، به نقطه آغـاز   .دهندهرز از طریق هم جواري و رقابت با گیاه زراعی رشد و نمو و عملکرد گیاهان زراعی را کاهش می هايعلف
هرز در خاك مزرعه یکی از نکاتی هايبانک بذر علف .ها عملکرد گیاهان زراعی را بهینه نمایدگردد و بشر همواره کوشیده است تا از طریق کنترل آنکشاورزي برمی

ـ  .ثیر قرار دهدها را تحت تاهاي کنترل آنهرز و روشهايتواند مدیریت علفاست که می زنـی   هبه منظور بررسی اثر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوان
براي ارزیابی بهترین مدت زمان دفن . تصادفی با سه تکرار انجام شد کامالً رد به صورت فاکتوریل در قالب طرحهرز پژوهشی در دانشگاه شهرکهاي  گونه علف 27بذور 

در تیمارهـاي  . زنی انجام شد تست جوانه از دفن، متري خاك قرار داده شده و پس از یک، دو و سه ماه بعدسانتی 25و  15،  5،  0و بهترین عمق دفن، بذور در عمق 
-یسانت 15هرز در زمان دو ماه دفن و عمق هايبذور علف. زنی بذرها مشاهده شد داري در میزان شکست و خواب و جوانههاي مختلف دفن تفاوت معنیزمان و عمق

هرز و در اعماق متر، گیاه جوسانتی 5صحرایی، در عمق دفن متر، گیاه پیچکدر عمق دفن صفر سانتی. زنی را داشتندمتري خاك بیشترین درصد شکست خواب و جوانه
متـري  ر کل دوره، در عمق دفن صفر سـانتی زنی را دارا بودند و بیشترین میزان خواب بذرها دموشی بیشترین درصد شکست خواب و جوانهمتر گیاه دمسانتی 25و  15

  . مشاهده شد
  

  متر سانتی 15ماه،  دو کنترل علف هرز، بذر، :کلیدي هاي واژه
  

    ١ مقدمه
هرز از زمان شروع کشاورزي یعنی حدود ده هزار سـال  هايعلف

تـرین هـدف انسـان از کنتـرل     عمـده . اندپیش همواره با انسان بوده
بتوانـد تولیـد عملکردهـاي بهینـه را در     هرز آن اسـت کـه    هاي علف
هرز از طریق همجواري با  هايعلف). 13(هاي مختلف حفظ کند  سال

گیاه زراعی، براي جذب نور، آب و مواد غذایی به رقابت پرداخته، نمو 
). 18و  14(دهنـد  و عملکرد گیاهان زراعی را تحـت تـاثیر قـرار مـی    

 باشند عرض آلودگی میهرز در م هاي اراضی زراعی و آیش توسط علف
هرز کنترل نشوند، عملکرد گیاهان زراعی بسـته   هاي و اگر علف) 25(

) 13(یابد  درصد کاهش می 100تا  10هرز، بین  به توانایی رقابتی علف
هاي کنونی کشاورزي، به دلیل وجود بانک بذر در خاك که  در سیستم

مـدیریتی   باشد مشکالت هرز می هاي حاوي تعداد زیادي از بذور علف
ــرل . هــرز وجــود دارد هــاي در کنتــرل علــف ــابراین مــدیریت کنت بن

هاي کشاورزي مدرن اسـت   هرز یک امر ضروري در سیستم هاي علف
کشـتی یـک سـاله شـرایطی را بوجـود       هاي تولیـدي تـک   نظام) 18(

). 19(هرز مطلوب است  هاي آورند که براي توسعه بسیاري از علف می
ــن ــر و ن  از ای ــد نظ ــوین، در روش رو، تجدی ــرش ن ــرل   گ ــاي کنت ه

                                                        
ارشـد اگرواکولـوژي و دانشـیار گـروه زراعـت،       یکارشناسدانش آموخته  – 2و   1

  دانشگاه شهرکرد
  )Email: marziye.mazhari65@gmail.com: مسئول نویسنده -(*

در این نگرش نوین، شناخت بیولوژي ). 9(هرز ضروري است  هاي علف
هرز بـه عنـوان جزئـی از محـیط و اکوسیسـتم        هاي و اکولوژي علف

هرز  هاياگرچه در اکثر کشورها کنترل شیمیایی علف. ضروري است
هـاي شـیمیایی   کـش در حال انجام است، لیکن مصـرف زیـاد علـف   

ها و وجود پسـماندهاي  کشراتی، از جمله بروز مقاومت به علفمخاط
محیطی را هاي زیستطورکلی آلودگیها در منابع آبی و خاکی و بهآن

تواند  ورزي و شخم نیز می نوع عملیات خاك). 24(در پی داشته است 
دفن بـذور  . تاثیر زیادي بر پراکنش و حیات بذور در خاك داشته باشد

زنی بذرهاي جدید را افزایش یا کـاهش   تانسیل جوانههرز، پهاي علف
ها  زنی آندهد و یا با به سطح خاك آوردن بذور مدفون شده، جوانه می

توانـد بـر    اختالف در عمق دفن بذور نیز می). 22(کند را تحریک می
در واقــع ). 15(هــا اثــر بگــذارد  زنــی بــذور و خــواب آن زمـان جوانــه 

ان عـاملی کـه پـراکنش عمـودي بـذر      توان به عنومیورزي را  خاك
). 9( دهد، توصیف کـرد هرز را در خاك تحت تاثیر قرار می هاي علف

ورزي و خـاك هـاي کشـت کـم   هرز در سیستمهايکنترل کافی علف
ریـز  ورزي در برخی گیاهان از جمله  سویا، ذرت و غالت دانهخاك بی

لیس و در هرز در انگهاي علفتغییراتی در وضعیت گونه. مشکل است
ریز کاهش یافتـه  ورزي در تولید غالت دانهمناطقی که عملیات خاك
ورزي بـر  اثرات شدت خـاك ) 12(کن ). 21(است، گزارش شده است 

 هاي دفن بذور در اعماقهرز در گیاه جو را در عمقهايبانک بذر علف
نتایج آن بررسی نشان داد که . بررسی کرد 30-15و  5-15، 0-5، 0

  )صنایع کشاورزي علوم و(حفاظت گیاهان  نشریه
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  379      ...زنی تاثیر عمق و مدت زمان دفن بر شکست خواب و جوانه

هـرز کیسـه    ي علف داري بر بانک بذر سه گونه تاثیر معنیورزي  خاك
ــتی و ارزن  ــنج انگش ــیش، پ ــت  کش ــی داش ــایش، . وحش در آن آزم

هرز هاي علفداري بر تراکم بذر گونهچنین تاثیر معنی ورزي هم خاك
ورزي نسبت خاكهرز داشت و تراکم بذر در بیهايبومی و کل علف

هرز هايج انگشتی و کل علفبه دیگر تیمارها براي کیسه کشیش، پن
نیـز دریافتنـد کـه     )8( و اسپاروکاردینا . داري بیشتر بودبه طور معنی

ورزي بیشـتر از   خـاك  هـرز تحـت شـرایط بـی     هـاي  تراکم بذر علـف 
اشی از عدم دفن بذور علـف هـاي   این موضوع ن. باشد ورزي می خاك
که  رتیزنی بذر شده و در صوورزي باعث افزایش جوانهخاك .بود هرز

هرز قبل از رسیدگی کنترل شوند، باعث کاهش بانـک بـذر    هاي علف
 نیز هرزعلف هايگونهالبته عمق و مدت زمان دفن بذر. شودخاك می

هـاي  گونـه  بعضـی  کهطوريبه کند،می ایفا مهمی نقش رابطه این در
بـه  . دارنـد  را خاك عمق از وسیعی دامنه در سبزشدن قابلیت هرزعلف

 تا Trianthema portulacastrumهرز  علف ر آزمایشید طور مثال
 Morreniaو یا ) 3(است  بوده زنیجوانه به قادر متريسانتی 9 عمق

odorata بـه راحتـی   متري خاك،سانتی 10 از ترپایین هايعمق در 
 هـرز هـاي  علـف  بذور اکثر از طرف دیگر). 23(داشته است  زنیجوانه
جـایی کـه   از آن). 7(خـاك باشـند    سطح نزدیک باید شدن سبز براي

ریزي و ارئه راهبردهاي مهم مـدیریتی مناسـب بـراي کنتـرل     برنامه
هـرز و کسـب   هـاي  هرز نیازمند شناخت دقیق وضعیت علفهايعلف

بنابراین هـدف از ایـن پـژوهش نیـز     ) 2(باشد اطالعات زیربنایی می
فن هرز و همچنین مدت زمان دهاي بررسی تاثیر عمق دفن بذر علف

زنـی بـذر   بذرها به منظور بررسی میزان شکست خواب بـذر و جوانـه  
هاي هـرز از   ریزي براي کنترل تراکم علفهرز جهت برنامههاي علف

  .ورزي بوده استطریق خاك
  

  هامواد و روش 
 هـاي علـف  خواب بذر یک ویژگی مشترك در بسیاري از جمعیت

ر مزرعـه اسـت   هرز دهايهرز بوده و عاملی براي حفظ جمعیت علف
 توانـد ها در خاك مرطوب، به همراه نوسانات دما میاستقرار بذر ).10(

هاي هرز در محـیط  برطرف کردن خواب بذور علفعوامل موثر در از 
به منظور بررسی اثر عمق و مـدت زمـان دفـن بـر      ).17(خاك باشد 

) 1جـدول  (هـرز  هـاي  گونه علـف  27زنی بذور  شکست خواب و جوانه
دانشگاه شهرکرد به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال  پژوهشی در

هاي بذر مورد نیاز از سطح بوته نمونه. تصادفی با سه تکرار انجام شد
متـري سـطح خـاك    سـانتی  30گیاهان مورد نظر و از ارتفاع بـاالي  

هـرز انتخـاب   بوته علف 100براي این منظور بیش از . آوري شد جمع
هرز هاي یک گونه علفري، بذور بوتهجهت تشکیل یک نمونه بذ. شد

هاي پالسـتیکی غیـر قابـل نفـوذ بـه      با هم مخلوط شدند و در بسته
هـایی  هاي اولیه، گونهپس از انجام آزمایش. آزمایشگاه منتقل  شدند

 20هایی که در شرایط آزمایشگاهی گونه(که داراي خواب اولیه بودند 
درصـد   6زنـی کمتـر از    گراد و رطوبت کافی درصد جوانهدرجه سانتی
، در کیسه هایی از جنس کتان جهـت انجـام آزمایشـات    )نشان دادند
و آزمون دفن به سردخانه  زنی قبل از دفن امل  آزمون جوانهمربوطه ش
  . گراد در تاریکی نگهداري شدنددرجه سانتی -5با دماي 

  
  زنی قبل دفنآزمون جوانه

هـرز  هـاي این آزمون بـراي بررسـی درصـد خـواب بـذور علـف      
زنـی، بـذور بـا محلـول     جهت آزمون جوانه. آوري شده انجام شد جمع

دقیقـه ضـدعفونی شـدند و     2درصـد بـه مـدت     1هیپوکلریت سدیم 
در این آزمایش، بذر . بالفاصله بعد از آن، بذور با آب مقطر شسته شد

هاي هاي هرز در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار در ظرفعلف
 5متري، بین دو الیه کاغذ صافی گذاشته شدند و مقدار سانتی 9پتري 
. لیتر آب مقطر همراه  با قارچ کش ویتاواکس به آن اضافه گردیدمیلی
روز در اتاقـک   14وسیله پارافیلم پوشیده شده و بـه مـدت   ها بهظرف

میکرومول بر متر  PPFD (85(رشد با شدت جریان فوتون فتوسنتزي 
) تاریکی/ساعت نور 12/12(گراد درجه سانتی 25مربع بر ثانیه و دماي 

زنی بذر بسیاري از این شرایط نوري و دمایی براي جوانه. قرار گرفتند
زنـی،  هرز مناسب تشخیص داده شده اسـت، پـس از جوانـه   هايعلف

زنی رویت معیار تعیین جوانه. شمارش بذرهاي جوانه زده انجام گرفت
  ). 10( ذر بودمتر در هر بمیلی 2چه به طول ریشه

  
  آزمون دفن 

این آزمایش در مزرعه پژوهشـی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     
تکـرار   3شهرکرد به شکل فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی بـا  

هرز در اعمـاق خـاك   هايقبل از قرارگیري بذرهاي علف. انجام  شد
بـراي  . ، توسط آزمون تترازولیوم تعیـین شـد  1مزرعه، قابلیت زیستایی

هرز بر شکست هايبررسی بهترین مدت زمان  و عمق دفن بذور علف
زنی، آزمایش در چهار سطح دفن بذور در اعماق خواب و درصد جوانه

. ماهه انجام گرفت 3و  2، 1متر و مدت زمان سانتی 25و  15،  5،  0
متر در نظـر   1ها متر و فاصله بین کرت 6×2ابعاد هر کرت آزمایشی 

هـاي قبـل داراي بـذر    مزرعـه ایـن زمـین  از سـال    خاك  .گرفته شد
گندم بـود و  هاي هرز تاج خروس، دم موشی، خاکشیر تلخ و گل علف

براي جلوگیري از مخلوط شدن بذرهاي موجود در بانک بذر خاك، با 
اي هرز آزمایش، ابتدا بذور گیاهـان آزمـایش در پارچـه   هايبذور علف

شدند و بـه  تبادل قرار داده  توري، با خلل و فرج زیاد و قابل نشت و
توري در هايمنظور جلوگیري از پوسیدگی و پارگی پارچه توري، کیسه

  .هاي توري پالستیکی متخلخل به شکل آزادانه قرار داده شدندکیسه

                                                        
1- Viability 
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هرز غالب در  هاياسامی علمی و وضعیت خواب بذر علف -1جدول

  شهرکرد
Scientific names and the dominant weed seed dormancy in 

Shahrekord region 
 نام علمی

Scientific name 
 پهن برگ

Broad leaf 
 باریک برگ
Small leaf 

Aegilops cylindrica - × 

Alysum murale × - 

Agropyrom repens - × 

Amarantus retroflexus × - 

Anthriscussy lvestris × - 
× Avena fatua - 

 Bromus dantonia - × 

Cartamus oxycantha × - 

Centurea cyanus × - 

Chenopodium album × - 

Convolvula arvensis × - 

Cynodon dactylon - × 

Cyprus rotundus - × 

Descurarina Sophia × - 

Geobelia alopecuroides × - 

Gundelia tornefortio × - 

Lactuca scariola × - 

Malva neglecta × - 

Poa  bulbosa - - 

Rumex acetisella × - 

Salvia nemorsa - × 

Setaria viridis × - 

Silene conoidea × × 

Stachys  spp × - 

Teragopogon collinus × - 

Turgenia latifolia × - 

Vaccaria pyramidata × - 

  
هـاي هـرز در خـاك هـر کـرت      هاي حاوي بذرهاي علـف کیسه

آزمایشی با عمق هدف معین دفن شدند، سپس بر اساس تاریخ دفـن  
یک، دو و سه ماهه و به منظور تعیین درصد شکستگی خواب بـذرها،  

از خـاك   سفند و فروردین بـذرهاي مـدفون شـده   هاي بهمن، ادر ماه
در . زنی شـدند د آزمون جوانهخارج گردیدند و در آزمایشگاه، بذرها وار

ماه آزمایش در مزرعه، آبیاري صورت نگرفـت و   3و 1 2طول دوره ،
  .تنها منبع رطوبتی، نزوالت جوي و ذخیره رطوبتی خاك بود

 
  تجزیه و تحلیل آماري 

هـرز وارد آزمـون   هـاي هـاي مـذکور، بـذور علـف    پس از آزمـون 
محاسبه ) 1(رابطه زنی عمومی شدند و درصد جوانه زنی براساس  جوانه

  :گردید
)1(                 100                              S/T   :درصد جوانه زنی  

تعـداد کـل بـذور نمونـه      Tزده و  تعـداد بـذور جوانـه    Sدر این رابطه 
  .  باشد آزمایشی می

 SASدسـت آمـده بـا نـرم افـزار       هها بپس از پایان آزمایش داده
انجـام   درصد 5در سطح  LSDها با آزمون تجزیه و مقایسه میانگین

  .شد
  

  نتایج و بحث 
زنی قبل از دفن، مشخص  شد که از بر اساس انجام آزمون جوانه

گونـه  15آوري شـده، بـذور   هـرز جمـع  هـاي گونـه بـذرعلف   27بـین  
هـویج وحشـی، گـل گنـدم، پیچـک صـحرایی،        هرز شاملهاي علف

لـپس، بیـدگیاه،   خاکشیرف تلخ بیان، ترشک، شـنگ، ماسـتونک، آژی  
مرغ، اویار سالم زرد، دم روباهی داراي موشی، پنجهیوالف وحشی، دم

  . خواب بذر بودند
در بررسی اثرات سه گانه زمان، عمق دفن و اثر متقابـل عمـق و   

زنـی بـذور تفـاوت    زمان دفن بر میزان شکست خواب و درصد جوانـه 
پاسـخ  ). 3و 2جـدول  (هرز مشاهده شـد  هاي علفداري در گونهمعنی

هرز به افزایش عمق و طول مدت دفن متفـاوت بـود،   هايبذور علف
موشی در عمـق  گندم، ماستونک و دمطوري که در گیاه شنگ، گل به

زنـی بـذرها و   متري خاك و دو ماه دفـن، بیشـترین جوانـه   سانتی 15
، این درحـالی اسـت کـه در    )3و  2جدول(شکست خواب مشاهده شد 

وحشی باالترین درصد شکست خواب و درصد جبیان و هویگیاهان تلخ
متري دفن بود، هر چند کـه بـین   سانتی 15زنی متعلق به عمق جوانه

زنـی در ایـن   مدت زمان دفن دو ماه و سه ماه دفن بر درصـد جوانـه  
در گیاه خاکشـیر و  ). 2جدول(داري مشاهده نشد گیاهان تفاوت معنی

و زمان دفن بذور تفاوت  مرغ که بذور ریزتري داشتند بین اعماقپنجه
داري مشاهده شد به نحوي که در این گیاهـان، تاثیرگـذارترین   معنی

متـري  سانتی 5عمق و زمان دفن بذر متعلق به سه ماه دفن در عمق 
در گیـاه دم روبـاهی و اویارسـالم زرد نیـز     ). 3و  2جـدول (خاك بود 

ا بـین  متر مشاهده شد، امسانتی 5زنی در عمق بیشترین درصد جوانه
دو مـاه   ین زمان دفن در این گیاهان تیمـار هاي دفن تاثیر گذارترماه

 در گیاهان پیچـک صـحرایی، ترشـک و یـوالف    ). 3جدول(دفن بود 
 25زنـی در عمـق   وحشی باالترین درصـد شکسـت خـواب و جوانـه    

متر وجود داشت با این تفاوت که در گیاه ترشک در مدت زمان  سانتی
حرایی در مـدت زمـان سـه مـاه و در گیـاه      صدو ماه، در گیاه پیچک

وحشی در هر دو مدت زمان دو و سه ماه دفن، بیشترین درصد یوالف
در بیدگیاه نیز بین مـدت زمـان   ). 3و 2جدول(زنی مشاهده شد جوانه

داري وجود نداشت، دفن دو و سه ماه دفن از نظر آماري تفاوت معنی
دفـن بیشـترین درصـد     متر و دو ماهسانتی 15ولی این گیاه در عمق 
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و  15، 5در گیاه آژیلوپس نیز در عمـق  ). 3جدول(زنی را داشت جوانه
زنی متري دفن بذور باالترین درصد شکست خواب و جوانهسانتی 25

مشاهده شد اما بین مدت زمان دفن دو ماه و سه ماه در این گیـاه از  
در بررسـی  ). 3جـدول (داري وجـود نداشـت  نظر آماري تفـاوت معنـی  

یمارهاي مختلف دفن، در مدت زمان دو ماه دفن، گیاهان دم موشی، ت
یوالف وحشی، آژیلپس، شنگ و ترشک و در مدت زمان دفن سه ماه 

موشی از سـایر گیاهـان درصـد    وحشی و دمگیاهان آژیلوپس، یوالف
در بررسی تاثیر اعماق مختلف ) 3و  2جدول( زنی باالتري داشتندجوانه

صــحرایی، در عمـق صــفر  گیــاه پیچـک دفـن مشـاهده گردیــد کـه    
 25و  15، 5موشـی در اعمـاق   متري و گیاهان آژیلـوپس و دم  سانتی
انـد  زنـی را داشـته  متري باالترین درصد شکست خواب و جوانه سانتی

  ).3و  2جدول(
  

  تاثیر عمق و زمان دفن بر شکست خواب و  درصد جوانه زنی بذور علف هرز -2جدول
Table 2- Effect of time and burial depth on breaking seed dormancy and germination of weeds 

درصد جوانه 
 زنی     
 در عمق

Germinati
on in 
depth 

)ماه(مدت زمان دفن  
Time burial (month)  مترسانتی(عمق(  

Depth(Cm) 
 

  میانگین
  مربعات
Mean 
square 

درجه 
  آزادي

Degre
es of 

freedo
m 

  منابع تغییر
Sources of 
variation 

هرز نام علف  
Name weed 

 یک ماه دو ماه سه ماه

three 
months 

two 
months 

one 
month 

2.22c 1.33e 5.33e 0.00e 0 7.25ns 2 
 بلوك

Replication 

 
Anthriscussylv

estris 
 

56.00b 45.33c 76.00b 46.66c 
 عمق  3 **1006.81 5

Depth 

74.22a 100.00a 100.00a 22.66d 15 1087.25** 2 زمان 
Time 

68.88a 100.00a 100.00a 6.66e 25 242.76** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 61.66b 70.33 a 19.00c 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 6.12

Error 
 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 0 0.15ns 2 بلوك 
Replication 

 
Centureacyan

us 
 
 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 5 47.92** 3  عمق 
Depth 

8.44a 0.00c 25.33a 0.00c 15 100.34** 2 
 زمان

Time 

3.11b 0.00c 9.33b 0.00c 25 47.92** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 0.00b 8.66a 0.00b 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 0.31

Error 
 

2.22c 24.00de 12.00f 22.66de 0 0.49ns 2 
 بلوك

Replication Convolvulusar
vensis 

  
 
 

 

14.66d 25.33cd 24.00de 24.00de 5 36.00** 3  عمق 
Depth 

46.66a 20.00de 32.00b 21.33e 15 64.12** 2 زمان 
Time 
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43.11a 10.66f 42.66a 29.33bc 25 100.84** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 15.33b 76.33a 7.66c 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 3.39

Error 
 

4.00b 6.66b 5.33b 0.00c 0 0.14ns 2 
 بلوك

Replication 

Descurarinas
ophia 

 
 
 

  
  
 

7.55a 16.00a 6.66b 0.00c 5 39.334** 3  عمق 
Depth 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 15 31.88** 2 نزما  
Time 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 
زمان×عمق 6 **14.86 25  

Depth× Time 

 4/333a 3.00b 0.00c 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 1.42

Error 
 

0.00c 0.00c 4.00a 0.00c 0 1.89ns 2 
 بلوك

Replication  

 
 
 

Geobeliaalope
cuoides 

 

0.00c 0.00c 1.33bc 0.00c 5 2.53** 3  عمق 
Depth 

0.00c 4.00a 4.00a 0.00c 15 5.40** 2 
 زمان

Time 

0.33bc 1.66bc 2.66b 0.33bc 25 2.09** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 0.41a 0.66a 0.08b 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 0.46

Error 
 

2.22d 1.33e 5.33d 0.00e 0 1.01ns 2 
 بلوك

Replication 

Rumexacetisel
la 
 

22.66c 20.00c 46.66b 1.33e 5 2368.58** 3  عمق 
Depth 

45/333a 21.33c 100.00a 22.66c 15 8504.23** 2 زمان 
Time 

42.66b 22.66c 100.00a 5.33d 25 1606. 81** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 16.33b 63.00a 7.33c 
  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 1.24

Error 
 

2.22c 1.33cd 333/5 cd 0.00d 
0 

2.52ns 
 بلوك 2

Replication 
Tragopogonco

llinus 
 

 
40/444b 20.00b 100.00a 1.33cd 5 2704.38** 3  عمق 

Depth 

46.66a 17.33b 100.00a 22.66b 15 15249.7**

3 
2 

 زمان
Time 
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43.11b 22.66b 100.00a 6.66c 25 1582.91** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 15.33b 76.33a 7.66c 

  جوانه زنی در زمان

Germination in time 
 خطاي آزمایش 22 3.88

Error 
 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 0 2.52ns 2 
 بلوك

Replication 

Turgenialatifo
lia 

 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 5 2704.38** 3  عمق 
Depth 

8.88a 0.00c 26.66a 0.00c 
15 15249.7**

3 
 زمان 2

Time 

8.00b 0.00c 10.66b 0.00c 25 1582.91** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 0.00b 9.33a 0.00b 

  جوانه زنی در زمان

Germination in time 

 خطاي آزمایش 22 3.88**
Error 

ns  يداردرصد و عدم معنی1به ترتیب معنی داري در سطح ** و  
ns , and ** , represent non-significant, significant difference at 0.01 level, respectively 

  
  تاثیر عمق و زمان دفن بر شکست خواب و درصد جوانه زنی بذور علف هرز  -3جدول

Table 3- Effect of time and burial depth on breaking seed dormancy and germination of weeds  
درصد جوانه 

 زنی     
 در عمق

Germinati
on in 
depth 

)ماه(مدت زمان دفن  
Time burial (month)  مترسانتی(عمق(  

Depth(Cm) 
 

  میانگین
  مربعات
Mean 
square 

درجه 
  آزادي

Degre
es of 

freedo
m 

  منابع تغییر
Sources of 
variation 

هرز نام علف  
Name weed 

 یک ماه دو ماه سه ماه

three 
months 

two 
months 

one 
month 

0.44d 1.33e 0.00e 0.00e 0 7.17ns 2 
 بلوك

Replication 

 
Aegilops 

cylindrica 
 

 

69.77c 100.00a 98.66a 10.66d 5 9249.59** 3  عمق 
Depth 

80.00a 100.00a 100.00a 40.00b 15 12763.0**

9 
 زمان 2

Time 

73.33b 100.00a 100.00a 21.33c 25 1439.05** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 75.33a 74.66a 18.00b 

  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time  

 خطاي آزمایش 22 8.34
Error 

0.00c 0.00c 0.00c 0.00c 0 3.09ns 2 بلوك 
Replication  

Agropyrom 
repens 

 
6.22a 6.66ab 12.00a 0.00c 5 32.24** 3  عمق 

Depth 

6.66a 9.33ab 10.66ab 0.00c 15 40.05** 2 زمان 
Time 
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1.77b 5.33bc 0.00c 0.00c 25 12.84* 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 5.33a 5.66a 0.00b 
  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

 خطاي آزمایش 22 4.23
Error 

0.00c 0.00d 0.00d 0.00d 0 1.02ns 2 
 بلوك

Replication 

 
 

Avena fatua 
 

 

45.77b 100.00a 36.00b 1.33cd 5 7312.02** 3  عمق 
Depth 

67.55 a 100.00a 100.00a 2.66c 15 1443.21** 2 زمان 
Time 

67.11a 100.00a 100.00a 1.33cd 
زمان×عمق 6 **2649.63 25  

Depth× Time 

 75.00a 59.00b 1.33c 

  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

طاي آزمایشخ 22 0.38  
Error 

 

5.77d 9.33e 8.00e 0.00d 0 13.77ns 2 بلوك 
Replication 

 
Bromus 

dantoniae 
  
 

60.88c 49.00c 100.00a 20.00d 5 8286.89** 3  عمق 
Depth 

85.33a 100.00a 100.00a 58.66b 15 8012.97** 2 
 زمان

Time 

77.33b 100.00a 100.00a 32.00 25 1371.76** 6 انزم×عمق  
Depth× Time 

 68.00 b 76.33a 27.66c 
  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

 خطاي آزمایش 22 10.27
Error 

 

0.00b 0.00b 0.00b 0.00b 
0 

0.14ns 
 بلوك 2

Replication 

 
Cynodon 
dactylon 

 
 

3.55a 0.00b 10.66a 0.00b 5 9.37** 3  عمق 
Depth 

0.00b 0.00b 0.00b 0.00b 15 9.37** 2 
 زمان

Time 

0.00b 0.00b 0.00b 0.00b 25 9.37** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 0.00b 2.66a 0.00b 
  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

 خطاي آزمایش 22 0.14
Error 

 

0.00b 0.00c 0.00c 0.00c 0 0.04ns 2 
 بلوك

Replication  
Cyprus 

rotundus 
 

8.44a 22.66a 2.66b 0.00c 5 12.79** 3  عمق 
Depth 
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0.00b 0.00c 0.00c 0.00c 15 17.82** 2 
 زمان

Time 

0.00b 0.00c 0.00c 0.00c 25 17.82** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

  5.66a 0.66b 0.00b 
  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

 خطاي آزمایش 22 0.103
Error 

 

3.11c 1.33e 8.00cd 0.00e 0 0.59ns 2 
 بلوك

Replication 

 
Setaria viridis 

 
  

 

12.00a 9.33c 20.00a 6.66d 5 85.72** 3  عمق 
Depth 

8/444b 9.33c 16.00b 0.00e 15 89.15** 2 زمان 
Time 

0.00d 0.00e 0.00e 0.00e 25 1438** 6 زمان×عمق  
Depth× Time 

 5.00b 11.00a 1.66c 

  جوانه زنی در زمان

Germination in 
time 

 خطاي آزمایش 22 0.58
Error 

ns  درصد1و  5معنی داري در سطح  و داريبه ترتیب عدم معنی **و *و  
ns , * and ** , represent non-significant, significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively 

  
هاي هرز در یک برهه زمانی خاص از فصل رشد سبز بیشتر علف

در ) 25(شـود  اي براي هر گونه دیده میشوند و الگوي ظهور ویژهمی
بررسی تاثیر اعماق مختلف دفن مشاهده گردید که کمتـرین میـزان   

هرز در عمـق صـفر   هايهاي علفزنی در کل دوره در اکثرگونهجوانه
رسد این مسـئله  که به نظر می) 3و  2جدول (متر مشاهده شد سانتی

خاك در تماس با بذر و آب در دسترس می باشد مربوط به محدودیت 
زنـی  که هر دو از جمله عوامل محیطی هستند که ممکن است جوانـه 

   ).13( بذر مستقر بر سطح خاك مزرعه را کاهش دهند
نتایج تحقیق حاضر همچنین نشان داد که با افزایش عمق دفـن  

ی مرغـ هرز جوهرز، خاکشیر، گندمک، اویارسالم و پنجهبذرهاي علف
طبق مطالعات سایر محققان ). 3جدول (زنی کاهش یافت درصد جوانه

ــه ــیاري از گون ــد  در بس ــر مانن ــاي دیگ ، Ampelamu salbidusه
Asclepiassyriaca  وCucubita texan   ،نیز با افزایش عمق دفـن

بـذر گیـاه   ). 24و  20، 15، 11(زنی بذرها کاهش یافتـه اسـت   جوانه
Ampelamu salbidus  قـادر بـه    متـر سـانتی  5از  یشـتر ب عمق در

زنی بذر این جوانه عدم اصلی احتماال دلیل). 25(زنی نبوده است  جوانه
 بـذر  در ثانویـه  ایجاد خـواب  بیشتر خاك، هايعمق در هرزهايعلف
 .)6و  5(اسـت   شـده  مختلف گزارش محققین توسط امر این که است
یکـی از   .است دهنش روشن کامل طورهنوز به ثانویه خواب القاي دلیل

 بـا  گـازي بـذر   تبادالت محدودیت ایجاد خاطربه خواب ثانویه دالیل

 امر این که آیدمی نظربه .باشدبذر در خاك می قرارگیري عمق افزایش
میـزان   افـزایش  یـا  اکسـیژن عـدم وجـود    علـت بـه  اسـت  ممکـن 

ایجـاد و   جـز بـه ). 5 و 4( اکسیدکربن در اعماق بیشتر خاك باشد دي
 در شدن بذرها و سبز زنیجوانه کاهش دلیل دیگر ثانویه، ابالقاي خو

احتمال  البته .باشدمی گیاهچه یا و بذر و نابودي فساد تر،پایین اعماق
و  5(کمتراست  بسیار ثانویه خواب به نسبت موضوع، این میزان وقوع

6 .(  
وحشـی  صحرایی، ترشک و یوالفدر این پژوهش گیاهان پیچک

زنـی بـذر را   حـداکثر جوانـه  ) متـر سانتی 25(دفن  درپایین ترین عمق
شود  هرز میهايورزي مزرعه که منجر به دفن بذر علفخاك. داشتند

ممکن است به حفظ برخی بذرها کمک نماید زیرا ممکن است، بـذور  
در سطح خاك یا در نزدیکی آن در معرض شکار و یا پوسیدگی قـرار  

. یابـد بذر خاك کـاهش مـی   ها در بانکگیرند که در نهایت وجود آن
زنـی گیاهـان دیگـري از جملـه     تاثیر مثبت افزایش عمـق در جوانـه  

Abutilon theopherasti ،Geranium dissectum  وGalium 
aparine  تـوان دلیـل عمـده آن را قـرار     که مـی مشاهده شده است

   ).5(زنی بیان کرد گرفتن بذور در میکرو کلیماي مناسب براي جوانه
وحشـی،  بیـان، هـویج  هرز گل گندم، ماستونک، تلخهايبذر علف

درصـد  متـر  سـانتی  15موشی و شنگ با افـزایش عمـق دفـن تـا      دم
متـري  سـانتی  15زنی بیشتري داشتند، اما در عمق پایین تـر از   جوانه
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زنی بـذور بـه   خاك به دلیل اثرات منفی ناشی از افزایش عمق، جوانه
قع نتایج این پژوهش نشـان  در وا). 3 و 2 جدول(شدت کاهش یافت 

 15داد که پراکنش عمودي این بذور، در اعمـاق پـایین یـا بـاالتر از     
زنی بذور براي جوانه. زنی این بذور می شودمتري مانع از جوانهسانتی

نیاز به شرایط دمایی و رطوبتی خاصی دارنـد کـه بـراي ایـن بـذور،      
سـطح زمـین و    زنی در اعماق بیناحتماال شرایط مطلوب براي جوانه

  .شودمتري تامین میسانتی 15عمق 
ماننـد فشـردگی    نامناسـب،  شرایط در رسدنظرمی به کلی طوربه

 بذرها با ایجاد مکانیزم خواب تا زمان بذر، قرارگیري خاك یا عمق زیاد
 ایـن  در زیـرا  کننـد خودداري مـی  زنی جوانه از مناسب، شرایط ایجاد

 بـه  بذرها. است کننده نابود اهچهبراي گی و مخرب زنیجوانه شرایط،
 بارندگی، اکسیژن دما، نور، مانند مناسب زیستی عالیم دریافت محض

 زنی جوانه و قرار گیري در بستر مناسب، مطلوب زراعی شرایط یا ... و
جایی که اکثر بذور علف هاي هـرز در   از آن ).6(کنند می را آغاز خود

 ن درصد جوانه زنی رسیده اند،مدت زمان دو ماه دفن به باالترین میزا
توانند در اوایل فصل رشـد، در بهـار سـبز شـده و در     لذا این بذور می

از طرفی تاخیر در سبز . مراحل اولیه محصول زراعی با آن رقابت کنند
دهد امـا سـبز   ها را کاهش میهاي هرز توانایی رقابتی آنشدن علف

اقدامات کنترلی فرار کنند دهد تا از ها این اجازه را میشدن دیر به آن
ها باید براي جلوگیري از افزایش اندازه بانک به همین دلیل کنترل آن

هاي مـدیریتی قـرار   بذر و کاهش عملکردهاي بعدي در برنامه ریزي
  ).20(گیرند 
  

  کلی گیري نتیجه
در یـک  هـرز  هـاي هاي جامعـه علـف  تراکم و ترکیب گونهتنوع، 

ی و عملیـات کشـاورزي از جملـه    وسـیله تغییـرات محیطـ   بـه منطقه 

و بـه ایـن وسـیله     یابـد هرز تغییر میهايورزي و مدیریت علف خاك
هرز  هايعلفهاي اساسی براي بهبود مدیریت توان یکی از چالش می

هـا بـر   هرز در مزرعـه و اثـر آن  هايسازي علفبینی آلودهیعنی پیش
در مقابـل   ورزي شدههاي خاكخاك. عملکرد گیاه زراعی را حل کرد

به دلیل ایجاد و فراهم نمودن شرایط مناسب  ورزيبدون خاكمزارع 
باعث افزایش خروج گیاهچـه و کـاهش طـول عمـر      زنی،براي جوانه
هـاي کشـاورزي، بـه    امروزه مدیریت نادرست سیستم. شوندبذرها می

هـاي کشـاورزي   دلیل عدم شناخت مناسب از عوامل موثر بر سیسـتم 
هـرز در  هـاي از جمله گسترش و آلودگی علـف  موجب بروز مشکالتی

با بررسی صحیح عملیات کشاورزي موثر و عوامـل  . مزارع شده است
زنی و تاثیر گذار بر بقا، درصد زنده ماندن و یا شرایط الزم براي جوانه
 هـاي یا رشد و یا ایجاد زمینه مناسب براي خواب یا تخریب بذر علف

جهـت کـاهش مصـرف سـموم     تـوان در  هرز در بانک بذر خاك مـی 
شمیایی و حفظ منابع ژنتیکی و نیز امکان افزایش تولید بهینه گیاهان 

ژوهش تغییرپـذیري در میـزان خـواب،     در ایـن پ . زراعی اقـدام نمـود  
زنی بسیار باال بود که نشان دهنده تغییر شکست خواب و درصد جوانه

باشد یورزي مهاي خاكدر پراکندگی فضایی و زمانی بذر توسط روش
تواند منجر به ایجاد تنوع در خواب، شکسـت خـواب و درصـد    که می
نتایج مطالعه حاضر نشان . شودهاي هرز هاي علفزنی در گونهجوانه

ورزي در اراضی زراعی در پاییز که بتوانـد  داد که انجام عملیات خاك
 15باشـند، در عمـق   هرز را که داراي ویژگی خواب مـی هايبذر علف

تواند سبب شکست ماه دفن نماید، می 2تري به مدت حداقل مسانتی
ها را به هرز شده و امکان مبارزه با آنهايزنی بذر علفخواب و جوانه

منظور کاهش اندازه بانک بذر خاك فراهم سازد و پتانسـیل آلـودگی   
ها به گیاهان زراعـی بـه   هرز و خسارت آنهايمزارع،  ناشی از علف
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