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 علف هايمکانی بانک بذر و گیاهچهبر توزیع  مبتنی بر کشت ذرت زراعی هاياثر تناوب
  ).Solanum nigrum L( ریزي سیاهتاجهرز 

  

  3هیمحمد یعقوبی خانقا*و  2اله پیردشتی، همت1نسرین بهمنش

  ، گروه زراعتدانشیار 2ارشد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري، دانشجوي کارشناسی1
  فناوري کشاورزي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري،پژوهشکده ژنتیک و زیست

  ع طبیعی ساريفناوري کشاورزي طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزي و منابپژوهشکده ژنتیک و زیستمربی 3
  25/6/93 ؛ تاریخ پذیرش: 2/4/93تاریخ دریافت: 

 چکیده 

ریزي سیاه تاجهرز  بذر با جمعیت گیاهچه علف منظور بررسی اثر تناوب زراعی بر رابطه بانکبه
)Solanum nigrum L. ( در مزرعه شرکت زراعی  1391در طول فصل رشد ذرت، پژوهشی در سال

متر  2متر در  2هاي شبکه منظور ابتدا مزرعه بهاري انجام گرفت. بدیندشت ناز واقع در شهرستان س
برداري از بانک بذر در دو مرحله و گذاري شد و نمونهها عالمتتقسیم و نقاط تقاطع شبکه

توزیع  هاينتایج نقشهدر سه مرحله از این نقاط صورت گرفت.  ریزيي تاجهابرداري از گیاهچهنمونه
افزایش ذرت  -باقال -تناوب ذرت مزرعه باها در انتهاي فصل در مرکز پرتراکم لکهکه نشان داد مکانی 

نتایج نشان داد که  ذرت این تراکم کاهش نشان داد. -گندم -که در تناوب سویادر حالی یافت
برداري به ثبت نمونه لریزي سیاه در تمامی مراحهمبستگی مکانی قوي و متوسط براي بذور تاج

داري در سطح در دو تناوب اختالف معنی سیاه ریزيبذرهاي تاج تعداد بین میانگین .رسیده است
ي هاي سبز شدهکه میانگین این بذرها و گیاهچه. بنابراین با توجه به اینداشتوجود  01/0احتمال 

کشت باقال پیشرسد می نظرذرت کمتر بوده است لذا به -باقال -ریزي سیاه در تناوب ذرتتاج
  .استریزي سیاه در بانک بذر تري براي کاهش تراکم علف هرز و بذرهاي تاجسبمنا

 1، همبستگی مکانیکریجینگ، الگوي پراکنش :کلیدي هايواژه
                                                

  yahoo.com @aghubisyنویسنده مسئول:*
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  مقدمه
زنی یا شوند و ظرفیت جوانهمی هاي رویشی که در خاك ذخیرهبانک بذر به بذرها و اندام يواژه

خاك همچون  ).2012ادونل و همکاران، ( شودمیاطالق  توسعه گیاهچه در شرایط مناسب را دارند،
گذاري و برداشت بذور پیوسته در آن جریان دارد. در این بین با ورود بانکی است که عملیات سپرده

زنی، مرگ، فساد و شکار از محیط خاك خارج جوانه ها از طریقپیوسته بذور به خاك تعدادي از آن
ی بانک بذر به معناي کلیه تغییرات کمی و کیفی است که در طول ). پویای1995داگالس، شوند (می

هاي مختلف موجود در بانک بذر و یا افتد و شامل افزایش تراکم بذر گونهزمان در بانک بذر اتفاق می
  ).2012(ادونل و همکاران، باشد کاهش آن می

تواند میاي هرز مزارع ههاي مختلف علفپراکنش گونه و نحوهتراکم بذور موجود در بانک بذر 
عنوان یک راهکار در مدیریت تلفیقی  توان از آن بهزراعی نیز قرار گیرد و می تأثیر نوع گیاه تحت
زراعی، روش مدیریت  گیاههر  با این وجود ).2014رهام و همکاران، هرز استفاده کرد ( هايعلف

فاوتی برخوردارند. ایجاد تنوع در خاص خود را داراست. همچنین گیاهان مختلف از قابلیت رقابت مت
هاي هرز رویش یافته در محصوالت اي علفمحصوالت زراعی باعث بروز تغییر در ترکیب گونه

کاشت مداوم یک گیاه از یک سو موجب ایجاد سازگاري  .)2002کرنل و همکاران، ( شودزراعی می
اعث تغییر در غالبیت کش شده و از سوي دیگر بهاي هرز نسبت به سموم علفدر برخی علف

جمالی و جوکار، کشتی مداوم خواهد شد (هاي هرز مقاوم و سازگار به شرایط تکهاي علفگونه
باشد و موجب کاهش هاي هرز میعلف هاي مختلف مدیریت). تناوب زراعی، تناوب روش2010

ز کاربرد ). سودمندي عملکرد حاصل ا1998زنین و همکاران، گردد (هاي هرز میسازگاري علف
هاي دهنده عملکرد همچون کاهش قدرت رقابت علفتواند نتیجه اثرات تجمعی و افزایشتناوب می

جمالی و جوکار، هرز با گیاهان زراعی و یا استفاده بهتر گیاه از منابع فیزیکی و شیمیایی محیط باشد (
هاي ي هرز در تیمارها) گزارش کردند که تراکم بذر علف2011مرگویی و همکاران (سیاه ).2010

کارگیري تناوب به هاي مشابه و بدون تناوب کمتر بود. این امر درداراي تناوب در مقایسه با تیمار
کند. نتایج نشان داد که بین فراوانی عنوان یک راهکار مناسب در کاهش تراکم بانک بذر تأکید میبه

گیاهچه علف هرز و فراوانی بانک بذر  هاي هرز در سال اول و دوم و همچنین بین فراوانیبذر علف
گزارش کردند تراکم بذور تحت  نیز )2006اویسی و همکاران (ها همبستگی باالیی وجود داشت. آن
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هاي هرز ناشی از گیرد. در واقع بیشترین تغییر در جوامع علفهاي اعمال شده قرار میتأثیر نوع تناوب
  تناوب است.

هاي مل بین گیاهان است که رقابت، باروري، بقا و پراکنش اندامتوزیع مکانی متغیر مهمی در تعا
هاي مدت جمعیت علفتر در پویایی درازعبارت کلیقرار داده و بهرویشی و زایشی را تحت تأثیر 

هاي حاصل از کریجینگ در توصیف و نقشه نیم تغییرنما). 2010مکاریان و حسینی ، هرز تأثیر دارد (
نیم ، استفاده شده و نیم تغییرنمااز آمار مکانی براي رسم  امروزه دارند. توزیع مکانی نقش مهمی

 تراکمگر نیز بیان شده هاي رسمنقشه .دهدمی شرح را هرز هايعلف ساختار مکانی جمعیت تغییرنما

 از نقاطی در هرز تراکم علف دادن نشان براينیز  کریجینگ از است.  آن توزیع چگونگی و هرز علف

  ).2009 افشان و همکاران،غالمی گلشود (می نشده، استفاده بردارينمونه که مزرعه
بوم هاي هرز نگه داشتن تراکم در یک سطح قابل قبول اقتصادي، زراعی و هدف از کنترل علف

و زراعی مؤثر بر تغییرات فصلی  زیستیبوده و الزمه این امر شناخت عوامل غیرزنده،  شناختی
هرز موجود در بانک که اکثر بذور علف). از آنجایی1998 فورسال،باشد (هاي هرز میجمعیت علف

هاي هرز آتی علفبهتر کنترل  بهتواند یابند، لذا شناخت بانک بذر میمی بذر خاك بیشتر از یکسال بقا
اگرچه به دست آوردن اطالعات کامل از همه ). 2009 (گولدن و شیرتلیف، مزرعه کمک نمایددر 

رسد، اما ترکیب مینظر هاي هرز از روي آن غیرممکن بهک بذر و پیشگویی دقیق فلور علفجوانب بان
توان از طریق آن به تمرکز ي نامیه، حاوي اطالعات خوبی است که میاي بذور داراي قوهتراکم گونهو 

ه با توجه ببنابراین ). 2001(داگالس و همکاران،  بهتري روي طیف عملیات مدیریتی دست یافت
الگوي پراکنش و توزیع مکانی بانک  براثر تناوب زراعی  با هدف بررسی مطالب فوق، این پژوهش

طراحی و هرز در مزرعه ذرت  هاي علفها با ظهور گیاهچهو ارتباط آنتاجریزي سیاه هرز  بذر علف
  اجرا شد. 

  
  هامواد و روش

شرق  کیلومتري شمال 15در  در مزارع شرکت زراعی دشت ناز واقع 1391این پژوهش در سال 
 دقیقه طول 10درجه و  53شمالی و  دقیقه عرض 40درجه و  36شهر ساري با مختصات جغرافیایی 

یکی پس از تناوب (متر مربع  144متر از سطح دریا در دو قطعه زمین به مساحت  16شرقی با ارتفاع 
 20-25عمق شخم  گرفت.انجام  )ذرت -گندم - ذرت و دیگري پس از تناوب سویا -باقال -ذرت
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ت کشمتر سانتی 20فاصله روي ردیف متر و سانتی 75 خطوط کشت بذور ذرت با فاصلهمتر و سانتی
 - کننده ایزوکسادیفنایمن (فورام سولفورون + کش اکوییپاز علفهاي هرز شدند. جهت کنترل علف

بذر و  براي بررسی بانک .استفاده شددر مرحله شش برگی ذرت به میزان دو لیتر در هکتار  اتیل)
متر تقسیم شد. نقاط  2متر در  2هاي سازي نهایی، زمین به شبکههاي هرز، پس از آمادهجمعیت علف

 نقطه) 36( ها تا پایان فصل از این نقاطبرداريگذاري شد. تمام نمونهها مشخص و عالمتتقاطع شبکه
  .)1(شکل  انجام گرفت

  
  بنديروش شبکهشکل شماتیک مزرعه در  -1شکل 

  
بذر طی دو مرحله، یکی پیش از انجـام عملیـات کاشـت و دیگـري پـس از       برداري از بانکنمونه

صورت که بعـد از  متر صورت گرفت. بدینسانتی پنجهاي به قطر برداشت محصول ذرت، توسط اوگر
درسـت در  بـرداري  برداري، کوادرات طوري قرار داده شد کـه نقـاط نمونـه   مشخص کردن نقاط نمونه
گیـري  قرار گیرد. نمونهمتر مربع)  25/0متر (مساحت سانتی 50×50با ابعاد  وسط کوادرات مربع شکل

متري خاك (به طور مجزا) انجام گرفت. سانتی 0-40و 0-20نقطه و از اعماق  3در داخل کوادرات از 
گـرم از کـل خـاك     200ار رنگ به آزمایشگاه منتقل و مقدهاي نایلونی سیاهها درون کیسهسپس نمونه

هایی از جنس حریر ریختـه و داخـل آب   دست آمده داخل کیسههاي بهتوزین و جداسازي شد. نمونه
هاي بسیار ریز باقی ها کامالً شسته شد و بذور به همراه سنگخاك قرار داده شدند و در طی چند روز

 40هاي آزمایشگاهیا استفاده از الکشدن در آزمایشگاه، بماند. بذور همراه با ذرات شن بعد از خشک
 STMPRO-Tمش تا حد امکان جداسازي شده و پس از آن با استفاده از استریومیکروسکوپ ( 60و 

model, BEL- Italy(بوگـازاس و  قـرار گرفـت    چشمی در حد جنس مورد شـمارش و شناسـایی  ) دو
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. ر واحـد سـطح محاسـبه شـد    اساس تعـداد د  هاي شمارش شده بربذر سپس تعداد ).2004 همکاران،
ضرب شـد. ایـن عـدد بـا تعیـین وزن       1000دست آمده در عدد ثابت صورت که تمامی اعداد بهبدین

  . )2007(پورطوسی و همکاران،  دست آمدمخصوص ظاهري خاك مزرعه و تبدیل وزن به سطح به
هفتـه   سـه رداري ب. اولین مرحله نمونهشدبرداري از جمعیت علف هرز طی سه مرحله انجام نمونه

 نقـاط مربـوط بـه   و بـه کمـک کـوادرات، از همـان      کـش) (پـیش از اسـتفاده از علـف    پس از کاشت
در محدوده کوادرات شناسایی  سبز شدههاي علف هرز . تمام گیاهچهانجام شدبرداري بانک بذر نمونه

از همدیگر انجام  هاي دوم و سوم، به فاصله یک ماهبرداريو شمارش گردیدند. پس از یک ماه، نمونه
در قالـب   نـیم تغییرنمـا  صورت یک مدل ریاضی تحت عنوان همبستگی مکانی بین دو نمونه به شدند.

  .)2009نوردمیر، ( معادله زیر توصیف شد

 =(h) )                                           1معادله (

 

 که در معادله مذکور:

N(h) اي که به فاصله نمونه= زوجh اند.از یکدیگر واقع  
Z(xi) تراکم علف هرز در موقعیت =i  

Z(xi+h) تراکم علف هرز در نقطه =x  که در فاصلهh  از نقطهxi .قرار گرفته است  
(h) =تنوع مکانی را به عنوان تابعی از فاصله بین نقاط ژئوگرافیکی  نیم تغییرنماباشد. می نیم تغییرنما

  کند.یتوصیف م
باشد. حـد آسـتانه   می )oC( اي) و اثر قطعهoA)، دامنه تأثیر (s+CoCشامل حد آستانه ( نیم تغییرنما
ها بـر  اي است که در ماوراي آن نمونهرسد. دامنه تأثیر فاصلهبه مقدار ثابتی می تغییرنماحدي است که 

درصد . )2009 (نوردمیر، دهدان میاي، میزان همبستگی مکانی را نشهم تأثیر نخواهند داشت. اثر قطعه
 درصـد  75تـا   25 هـاي نسبت قوي و براي مکانی درصد، همبستگی 25 از کمتر یا مساوي اياثر قطعه

(خورادو اکسپوزیتو و همکـاران،   شودمیدرنظر گرفته  ضعیف 75و بیشتر از  متوسط همبستگی مکانی
 حاصل هايداده اساس بر هرز علف مین تراکمتخ براي هامدل این برازش از حاصل پارامترهاي. )2003

  شد.  استفاده هاي موجودنمونه از
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  Gs+افزار توسط نرم نیم تغییرنما هايتجربی و رسم مدل نیم تغییرنماهاي محاسبات مربوط به
)Version 7, Gamma Design Software(  .خطی، موجود هاي مدل بین ازصورت گرفت)  ،کروي

کروي و  مدل دارد، زیستی محیط مطالعات را در کاربرد بیشترین که مدل ترینلمتداو گوسی)، و نمایی
 باقی مجموع مقدار که کمترین گردید انتخاب مدلی ،تغییرنما سازيمدل نمایی است. البته هنگام

  . )2000 (وبستر و اولیور،  داشت را 1هامانده
برداري نیز با اسـتفاده از  با عمق نمونه هاهرز و ارتباط آن هايصفات مربوطه به تعداد و نوع علف

هاي هرز در مزرعه و دستیابی صورت گرفت. براي تعیین الگوي پراکنش و توزیع علف SPSS افزارنرم
 99افـزار  بنـدي بـه نـرم   هـاي روش شـبکه  هرز در نقاط مختلف مزرعه، کلیه داده هايعلف به تخمین

Rockwork هرز رسـم شـد.   هاي علفک بذر و جمعیت گیاهچهمنتقل شده و نقشه الگوي پراکنش بان
کـه   بنـدي در روش شـبکه  )بـرداري شـده در مزرعـه   نقـاط نمونـه   بـین هـا ( ي نقاط داخل شـبکه کلیه

تخمـین و   )2014(رهام و همکاران،  ، به کمک روش کریجینگجا صورت نگرفتبرداري در آننمونه
  . شدندرسم  SPSSافزار در نرم ي مربوطههامحاسبه و نمودار

  
  نتایج و بحث
گونه در مزرعه  11ذرت و  -باقال -تناوب ذرت درگونه علف هرز  10بذر حاصله نتایج بر اساس 
گونه علـف هـرز از بانـک بـذر مـورد       7گیاهچه  وجود داشت. همچنینذرت  -گندم -با تناوب سویا

مورد مطالعه در طی  ذرت در مزارع -گندم -سویا گیاهچه در 9ذرت و  -باقال -مطالعه در تناوب ذرت
بیشـترین تـراکم بانـک بـذر و گیاهچـه       هاي هـرز موجـود  علف در بین .ذرت مشاهده شد فصل رشد

   بود.  ).Solanum nigrum L( ریزي سیاهبرگ مربوط به تاجهاي هرز پهنعلف
 0-20در عمق ریزي سیاه تاجکه بانک بذر  دادنشان  ریزي سیاهبذر تاج نقشه پراکنش بانک

ي کشیده وجود دارد و مرکز متري خاك در ابتداي فصل در تمام نقاط زمین به صورت لکهسانتی
و  12000حاوي ذرت،  - گندم -ذرت و سویا -باقال -هاي ذرتتناوب ترتیب درآن به پرتراکم لکه

متري سانتی 20در عمق  در دو تناوبهمچنین بانک بذر انتهاي فصل  .مربع استبذر در متر 15000
و بذر در مرکز پرتراکم به صورت یک لکه منفرد در غرب  20000و  22000با تراکم  ترتیببه خاك

                                                
1- Residuals 
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در ریزي سیاه تاجتوزیع مکانی بانک بذر  هاي). نقشه3و  2شود (شکل مزرعه مشاهده میشمال 
در تمام سطح ریزي سیاه تاج دهد که بانک بذرمتري خاك نشان میسانتی 0- 40ابتداي فصل در عمق 

تطابقی با بانک بذر انتهاي فصل ندارد. مرکز پرتراکم لکه به ترتیب در ابتدا و  کهاند عه پراکندهمزر
دهنده که نشان بودمربع بذر در متر 40000و  16000حاوي ذرت  -باقال -در تناوب ذرتانتهاي فصل 

این تراکم  ذرت-گندم -که در تناوب سویادر حالیهاست افزایش تراکم بذرها در مراکز پرتراکم لکه
گیاهچه تراکم بیشترین همچنین،  بوده است. مربعبذر در متر 30000و  22000ترتیب کمتر و به

بوته  80 ذرت -گندم -و در تناوب سویا بوته 20حاوي ذرت  -باقال -در تناوب ذرتریزي سیاه تاج
ها اي زنده ماندن آنهایی که شرایط برهاي هرز اصوالً در لکهعلف ).3و  2(شکل  بوددر متر مربع 

ها منبع تولید بذوري هستند که سبب رسد مرکز پرتراکم لکهمی نظربه شوند.مناسب است متمرکز می
شوند. این مراکز در واقع بانک بذر قوي و شرایط مناسب براي ظهور گیاهچه در سال زراعی بعد می

   .)2009 (محمدوند و همکاران، هاي هرز دارندزنی و رشد علفجوانه
در ذرت  - باقال - ذرت در تناوب ریزي سیاهتاجبانک بذر  هاي پژوهش حاضر،یافتهمطابق 

نظر به متري خاك در انتهاي فصل نسبت به ابتداي فصل افزایش نشان داد.سانتی 40و  20 هايعمق
وجین و کش مرتبه استفاده از علف کار رفته در این پژوهش (یکرغم عملیات مدیریتی بهعلی رسدمی

ریزي سیاه دوره رشدي خود را به پایان برده و ریزش بذرهاي تاج زدههاي هرز)، بذرهاي جوانهعلف
داگالس و همکاران ها در خاك، باعث افزایش در تراکم بانک بذر این علف هرز گردید. تولیدي آن

رد تا بذور سالم و تواند شرایطی را فراهم آو) گزارش کردند عدم توفیق در مدیریت صحیح می1998(
گیري در نامیه، گیاهان بالغی را به وجود آورند و طی مدت کوتاهی، منشأ آلودگی چشمداراي قوه

 به عملیات هاگونه برخی بذر، بانک در موجود هرز علف مختلف هايگونه از میان منطقه شوند.
درصد  70-90و حدود  کاشت سازگاري یافته هايروش با و دهندمی نشان مقاومت موجود مدیریتی

(بوگازاس و  دهندهاي مزرعه را تشکیل میعلف ترینمهم تراکم کل بانک بذر را شامل شده و
هاي مدیریتی، بسیاري رغم تالشعلی گزارش کردندنیز  )1997( کاردینا و نورکواي .)2004 همکاران،
به تقویت بانک بذر و افزایش  کنند که منجرمی هاي هرز از کنترل فرار کرده و بذوري تولیداز علف

با کاهش دیگري نشان داد که تناوب زراعی  اتاگرچه تحقیق پتانسیل آلودگی در آینده خواهد شد.
 گرددهاي هرز موجب کاهش ذخیره بانک بذر خاك میاي علفهاي هرز و تغییر گونهتولید بذر علف

 - هاي این پژوهش در تناوب سویایافتهکه با  )2003 بوث و همکاران، ;2010(علیمرادي و همکاران، 
  مطابقت دارد.  ذرت -گندم
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 (ب) (الف)

  
 (د) (ج)

  
 (ه) 

 دهندهنشان ذرت ( هر رنگ -باقال –) در تناوب ذرت .Solanum nigrum Lریزي سیاه (تاج و گیاهچه توزیع و تراکم بذر -2شکل 
متري خاك سانتی 0-20متري خاك در ابتداي فصل ب) عمق سانتی 0-20عمق  الف) در متر مربع است)و یا گیاهچه تراکم بذر 

ه) فلور تجمعی متري خاك در انتهاي فصل سانتی 0-40متري خاك در ابتداي فصل د) عمق سانتی 0-40در انتهاي فصل ج) عمق 
 .سیاه ریزيگیاهچه تاج



 نسرین بهمنش و همکاران

219  

 (الف)  
 (ب)  

 (ج)  
 (د)  

 (ه)  
بذر و دهنده تراکم نشانذرت (هر رنگ  -گندم -ر تناوب سویاد ).Solanum nigrum L( ریزي سیاهیع و تراکم بذر تاجتوز -3شکل 

متري خـاك در انتهـاي   سانتی 0-20متري خاك در ابتداي فصل ب) عمق سانتی 0-20در متر مربع است) الف) عمق یا گیاهچه 
متري خاك در انتهاي فصل ه) فلور تجمعی گیاهچه سانتی 0-40د) عمق  متري خاك در ابتداي فصلسانتی 0-40فصل ج) عمق 

 .سیاه ریزيتاج
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 بر این اساس، استفاده شد. مکانی آمار و زمین آمار روش ها ازدهپژوهش حاضر و با توجه به دا در
). 1داده شـد (جـدول    بـرازش  کنـد، مـی  تشـریح  هـا را جمعیـت  مکانی ساختار که را هایینیم تغییرنما

کروي و نمایی مطابقت داشتند. نتایج خطی، هاي با مدل ریزي سیاهمربوط به علف هرز تاج غییرنماهات
بـرداري  نمونه در تمامی مراحل ریزي سیاهتاجنشان داد که همبستگی مکانی قوي و متوسط براي بذور 

تـرین و  اعث قـوي ترتیب بدرصد متغیر بود که به 38و  13اي بین به ثبت رسیده است. درصد اثر قطعه
هـاي  علـف  شناسیزیستتأثیر ). همبستگی مکانی تحت 1ترین همبستگی مکانی شد (جدول ضعیف

 همچنـین . )2006مرگـویی و همکـاران،   سـیاه ( محیطی و اهداف کشاورزي قـرار گرفـت  هرز، شرایط 
ي دیگـر  عوامـل ي نخست توسط هاي هرز در الگوهاي مختلف زراعی، در وهلهپویایی جمعیت علف

کـه در ایـن    )1995(کرکلنـد،   گرددهمچون الگوي کشت، تاریخ کشت و حاصلخیزي خاك تعیین می
  پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت.

متر متغیر بود (جدول  4/18تا  62/1برداري از و در مراحل مختلف نمونه علف هرزدامنه تأثیر این 
بـرداري از بانـک بـذر    متر و در نمونـه انتیس 0-40). در این میان کمترین دامنه تأثیر مربوط به عمق 1

از همان تناوب و عمـق  و بیشترین دامنه تأثیر  ذرت -گندم -در تناوب سویا ذرت انتهاي فصل رویشی
 الگـوي پـراکنش   حقیقـت  در تـأثیر  دامنـه  دست آمـد. به )پس از برداشت گندم( خاك در ابتداي فصل

 مثلـی  تولید رویشی هاياندام یا بذور که است یانگر ایننما زیاد يهدامن دهند.می نشان را هرز هايعلف
 برداشت، هايماشین شخم، بوسیلۀ تجهیزات پراکنش این هستند. زیادي هايمسافت در به گسترش قادر

 ماوراي در که است ايتأثیر فاصله دامنه .)2003(اشرافی و همکاران،  است پذیرغیره امکان و کولتیواتور
 ايفاصـله  چنـین  حسـاب آورد.  به یکدیگر از مستقل توانمی را هاآن و نداشته تأثیري هم بر هانمونه آن

 فاصـله  مجـاز  حـد  بـا  رابطـه  در اطالعـاتی  و سـاخته  را مشـخص  نظر مورد خصوصیت همبستگی حد
 ابعـاد  انتخـاب  در تـأثیر  دامنـه  بـراي  آمـده  دستبه . مقادیر)2009(نوردمیر،  دهدمی ارائه بردارينمونه
منظـور  به هرز هايتوزیع علف صحیح هاينقشه تهیه براي و است اهمیت حائز بردارينمونه هايشبکه

(وایس  باشد تأثیر دامنه از کوچکتر بردارينمونه هايابعاد شبکه باید مکان، با متناسب مدیریت در کاربرد
 متر)، فواصـل  6/1ها (نظیر این مطالعه، با توجه به میزان دامنه تأثیر نمونه . در)2002پستر و همکاران، 

بایسـت از فواصـل   و مـی  بـوده نمناسـب   کـار رفـت،  متر کـه در ایـن تحقیـق بـه     2در  2 بردارينمونه
کـه   دارد وجود احتمال این بزرگتر بردارينمونه فواصلدر  شد زیرابرداري کوچکتري استفاده مینمونه
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ـ  . دامنـه یابـد  کـاهش  دقت و شده ناپدید کوچک هايلکه برخی  گسـترده  پـراکنش  زیـاد نشـانگر   أثیرت
 و گیرندمی قرار تأثیرتحت  عملیات مدیریتی توسط که است تولیدمثلی هايوسیله اندامبه هرز هايعلف

(گـودي و همکـاران،    باشـد مـی  سـطح مـزارع   در هرز هايعلف پراکنش الگوهاي دهندهنشان واقع در
 تغییـر  نیـز  را تأثیر دامنه باشد، تأثیرگذار هرز هايعلف جمعیت توزیع بر که عاملی . بنابراین هر)2001

هـاي  بر جمعیت تغییرنماهاي داد. عالوه بر این دامنه تأثیر زیاد ناشی از عدم امکان برازش مدل خواهد
 زمـین هـاي  که تعداد زیادي از مشاهدات صفر باشـد تخمـین  باشد. زیرا زمانیبا تراکم بسیار پایین می

  ).2002(وایس پستر و همکاران،  گیردر قرار میتأثیتحت  نیز آماري
  

 بانک بذر از بردارينمونهمختلف در مراحل  ریزي سیاهعلف هرز تاجاجزاي واریوگرام  -1جدول 

همبستگی 
 مکانی

درصد اثر 
  ايقطعه

دامنه 
  حد آستانه  تأثیر

اثر 
 مدل  ايقطعه

 خاكعمق
 متر)(سانتی

 تناوب نمونه برداري

 نمایی 35/4 62/12 6/13 34 متوسط

20-0  

بانک بذر 
 -باقال -ذرت ابتداي فصل

 ذرت
 خطی 18/5 18/5 42/8 24 قوي

بانک بذر 
 انتهاي فصل

 کروي 093/0 40/0 99/2 24 قوي

40-0  

بانک بذر 
 -باقال -ذرت ابتداي فصل

 ذرت
 کروي 51/0 62/2 07/3 19 قوي

بانک بذر 
 انتهاي فصل

  نمایی  96/2  8/23  31/14  13  قوي
20-0  

بانک بذر 
 - سویا ابتداي فصل

 ذرت - گندم
بانک بذر   کروي  59/9  1/25  33/18  38  متوسط

 انتهاي فصل

  کروي  76/4  19  4/18  26  متوسط
40-0  

بانک بذر 
 - سویا ابتداي فصل

  ذرت - گندم
بانک بذر   نمایی  27/4  28/15  62/1  28  متوسط

 انتهاي فصل
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 - باقال -سیاه در بانک بذر خاك در مزرعه با تناوب ذرتریزي مقایسه میانگین بذرهاي تاجدر 
و  0-20، مشاهده شد که در عمق Tاي با استفاده از آزمون ذرت علوفه -گندم - ذرت و تناوب سویا

داري در سطح ریزي در دو تناوب اختالف معنیتاجمتري خاك، بین میانگین بذرهاي انتیس 40-0
و همچنین  ریزي سیاهي تاجگین بذرهاکه میانا توجه به اینوجود دارد. بنابراین ب 01/0احتمال 
 2(جدول  ذرت کمتر بوده است -باقال - تناوب ذرتدر مزرعه با  هرزاین علف سبزشده هايگیاهچه

  .)3و 
  

  T  ریزي سیاه با استفاده از آزمونبررسی جمعیت بانک بذر تاج مقایسه تناوب زراعی در -2جدول 
 تناوب

 عمق خاك
متر)(سانتی  

 میانگین
 T value انحراف معیار (تعداد بذر در متر مربع)

ذرت  - باقال –ذرت   
ذرت  -گندم - سویا  

20-0  
55/4805  
80/6864 

3115/11 
2913/02 

3/24** 

ذرت  - باقال –ذرت   
ذرت  -گندم - سویا  

0-40 
60/5416  
10/9361  

84/3349  
09/1413  

**67/6 

  دهد. شان میرا ن 01/0مال تداري در سطح احمعنی **
  

  T  ریزي سیاه با استفاده از آزمونهاي تاجبررسی جمعیت گیاهچه در مقایسه تناوب زراعی -3جدول 
 تناوب

 

 میانگین
)(تعداد گیاهچه در متر مربع  

 T value انحراف معیار

ذرت - باقال –ذرت   
ذرت - گندم -سویا  

32/4 22/6  
48/4- ** 

22 79/22  

  دهد. را نشان می 01/0مال داري در سطح احنمعنی **
  

  گیري کلینتیجه
تواند تا حد می خودو زراعی  شناسیزیستخصوصیات خاص  با توجه بهرسد باقال نظر میبه

تري براي گیاه مناسببوده و مؤثر سیاه تاجریزيزیادي در کنترل و کاهش جمعیت بذور علف هرز 
 بیانگرنتایج این آزمایش  هرچند هرز است.فبذر این عل زنی و در نتیجه کاهش بانککاهش جوانه

نوع و ترتیب  رسدنظر میاست اما به تناوبی هاينظامسیاه در تاجریزي هرز ناپایداري جامعه علف
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گذار بوده و در این میان گیاه باقال  اثر سیاهتاجریزي هاي سبز شدهبانک بذر و گیاهچهگیاهان قبلی بر 
  ربخشی بیشتري در تناوب با ذرت داشته است. در مقایسه با گندم و سویا اث
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Abstract 
In order to investigate the effect of crop rotation on relation of seed bank with 

nightshade (Solanum nigrum L.) weed seedling population during the growth 
season of corn, a field experiment was carried out in Dasht-Naz Crop Company in 
Sari, during 2012. At the first, farm was divided into 2×2 m networks and the cross 
points was signed and all sampling were taken from those points. Sampling of seed 
bank and nightshade seedlings were done in two and three stages, respectively. 
Spatial distribution maps at the end of cropping season indicted that patches with 
high density of weed seed increased in corn-faba bean-corn rotation while 
decreased in soybean-wheat-corn rotation. There were strong and medium 
correlations for nightshade weed seeds at all sampling stages. Also, two crop 
rotations had a significant difference in terms of seeds averages and emerged 
seedlings. Since, seeds averages and emerged seedlings were lower in corn-faba 
bean-corn rotation than corn-wheat-corn rotation; therefore, faba bean was more 
appropriate in rotation with corn to reduce nightshade weed density not only in the 
field but also within seed bank. 
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