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ABSTRACT
Background and objectives: By identifying the weed seed bank can be
ascertained to the composition and density of weed seed bank species and
flora during the growing season and in choosing the best time and method
for effective control of weed seeds in the soil was careful. Since continuous
cultivation of a plant in the farm increased the seed bank of weeds,
therefore, in order to describe the plant communities of the farm surface and
evaluate any changes in them, it is necessary to know and study the soil seed
bank. In fact, knowing the seed bank can help control future weeds on the
farm and focus on better management operations. This study was conducted
in order to evaluate the effect of onion monoculture continuing on weed
density and diversity in the conventional agroecosystems of Jiroft region.
Materials and methods: Weed seed bank sampling was performed from
two soil depths of 0-20 and 20-40 cm by systematic random method.
Density and diversity of weed seed bank were determined by germination
method in greenhouse conditions. The study population were includes soil
samples from four onion monoculture crops with a duration of less than
three years (S1), between three to five years (S2), between five to eight years
(S3) and more than eight years (S4) and long period fallow system (F).
Analysis of variance of data related to different indices and comparison of
different indices of diversity and richness in different onion monoculture
systems were calculated by LSD test.
Results: At both 0-20 and 20-40 cm depths, the highest density was related
to chameleon (Heliotropium europium L.) weeds. The total number of
germinated seeds in greenhouse conditions in fallow and onion monoculture
systems at depths of 0 to 20 was about 4140 seeds in m3 of soil that at this
depth, F and S4 cropping systems had the lowest and highest number of
weeds with an average of 221 and 1704 seeds in m3, respectively, and the
majority of seeds were observed at this depth. At a depth of 20-40 cm, 2049
seeds in m3 of soil were observed. At this depth, S4 and F cropping systems
with the average of 830 and 143 seeds had the highest and lowest number of
weeds, respectively. Also, the results showed that continuous onion
monoculture at both depths had a significant effect on weed diversity and
species richness indices and S4 and F cropping systems had the highest and
lowest diversity and richness, respectively. In fact, weed density enhanced
with the increasing of onion monocropping.

99

Conclusion: Since the density of weed seeds is higher in the continuous
cultivation fields than fallow and a higher proportion of seeds accumulate in
the surface layer of soil. So, seed density can be reduced in the seed bank
with proper rotation. Therefore, it is recommended to use crop rotations with
a diverse collection of winter and spring plants instead of continuous
cultivation of a crop which by increasing diversity, provides suitable
conditions for better control and interruption of weed life cycle.
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چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :با شناسایی بانک بذر علفهایهرز میتوان به ترکیب و تراکم گونهای بانک بذر و فلور

مقاله کامل علمی  -پژوهشی

علفهای هرز در طول فصل زراعی پیبرد و در انتخاب بهترین زمان و روش مناسب جهت مبارزه موثر
بذرهای علفهایهرز موجود در خاک دقت الزم را داشت .از آنجایی که کشت ممتد یک گیاه در زمین

تاریخ دریافت1400/07/24 :

زراعی باعث افزایش بانک بذر علفهایهرز میگردد لذا بهمنظور وصف جوامع گیاهی سطح زمطین و

تاریخ ویرایش1400/10/04 :

ارزیابی هر گونه تغییرات در آن ها نیاز به شناخت و بررسی بانک بذر خاک می باشد در واقع با شناخت

تاریخ پذیرش1400/11/02 :

بانک بذر می توان به کنترل علفهای هرز آینطده در مزرعطه کمطک نمطود و از طریط آن روی عملیطات
مدیریتی بهتر تمرکز کرد .این پژوهش بهمنظور بررسی اثر تداوم تککشتی پیاز بر تطراکم و تنطوع علطف

واژههای کلیدی:

های هرز بومنظامهای زراعی منحقه جیرفت انجام شد.

تراکم
تناوب زراعی
غالبیت
کشت ممتد
مدیریت زراعی

مواد و روشها :نمونهبرداری بانک بذر علفهایهرز از دو عم  0- 20و  20- 40سانتیمتری خاک بطه
روش سیستماتیک تصادفی صورت گرفت .تراکم و تنوع بانک بذر علفهایهرز به روش جوانهزنی در
شرایط گلخانه ای تعیین گردید .جامعه مورد محالعه شامل نمونههای خاک از چهار نظام زراعی تککشتی
پیاز با تداومهای کمتر از سه سال ( ،)S1بین سه تا پنج سال ( ،)S2بین پنج تا هشت سال ( )S3و بیشتر
از هشت سال ( )S4و آیش طوالنی مدت ( )Fبود .برای مقایسهی شاخصهای مختلف تنطوع و غنطا در
نظامهای مختلف تککشتی پیاز از آزمون  LSDاستفاده شد.
یافتهها :در هر دو عم  0- 20و  20- 40سانتیمتر بیشترین تراکم مربوط به علطفهطرز آفتطابپرسطت
( )Heliotropium europium L.بود .شمار کل بذرهای جوانهزده در شرایط گلخانطهای در نظطامهطای
تک کشتی پیاز و آیش در عم  0تا  20حدود  4140عدد بذر در مترمکعب خاک بود که در ایطن عمط
نظامهای زراعی  Fو  S4به ترتیب با میانگین  221و  1704بذر در مترمکعب دارای کمترین و بیشترین
تعداد علفهرز بودند و عمده بذرها در این عم مشاهده شد .در عم  20- 40سانتیمتطر شطمار 2049
عدد بذر در متر مکعب خاک مشاهده گردید .در این عم نظامهای زراعی  S4و  Fبهترتیب بطا میطانگین
 830و  143دارای بیشترین و کمترین تعداد علفهطرز بودنطد .همچنطین نتطایج نشطان داد تطداومهطای
تک کشتی پیاز در هر دو عم روی شاخصهای تنوع و غنای گونهای علفهطای هطرز اثطر معنطیداری
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داشت و نظامهای زراعی  S4و  Fبه ترتیب دارای بیش ترین و کمترین تنوع و غنطا بودنطد .در واقطع بطا
افزایش تداوم تککشتی پیاز تراکم علفهایهرز افزایش یافت.
نتیجهگیری :از آنجایی که تراکم بذرهای علفهایهرز در زمینهای تحت کشت مداوم بیشتر از آیطش
است و نسبت باالتری از بذرها در الیه سححی خاک تجمع مییابند لذا با اجرای تناوب مناسب میتوان
تراکم بذور را در بانک بذر کاهش داد .بنابراین توصیه می شود به جای کشت ممتد یک گیاه زراعطی ،از
تناوب های زراعی با مجموعه متنوعی از گیاهان زمستانه و بهاره استفاده کرد که با افزایش تنوع ،شرایط
مناسبی برای کنترل بهتر و قحع سیکل زیستی علفهایهرز فراهم میکند.
استناد :احمدزاده ،م ،.میغانی ،ح ،.امیرینژاد ،م ،.جوکار ،م ،.بیباک ،ح .)1401( .محالعه تنوع و تراکم گونهای بانک بذر علفهای هرز در
نظامهای زراعی تولید پیاز ( .).Allium cepa L.تولید گیاهان زراعی.99- 116 ،)2( 15 ،
DOI: 10.22069/EJCP.2022.19512.2453
© نویسندگان.

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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مطالعه تنوع و تراکم گونهای بانک بذر / ...مریم احمدزاده و همکاران

مقدمه
خاک ،سیستم اکولوژیکی است که وظیفه نگهداری

از آنجططایی کططه همبسططتگی بططاالیی بططین تعططداد بططذر
جوانه زده در آزمایشگاه بطا بطذر جطدا شطده از خطاک

و تأمین آب و مواد غذایی گیاهان و همچنطین هطوای

وجود دارد ،لذا می توان با بطرآورد خخیطره بانطک بطذر

الزم برای نگهداری و رشد میکروارگانیسم هایی که در

علفهایهرز ،پتانسیل تهاجم آنها را پیشبینطی کطرد

چرخه حیاتی مواد دخالت دارند را فراهم میکند (.)1

( .)8بانطک بطذر علطفهطایهطرز در خطاک منبعططی از

در واقع خاک همانند بانکی است کطه ورود و خطرو

جمعیت علطف هطای هطرز اسطت کطه بایطد بطه عنطوان

بذرهای علفهایهرز بطهططور پیوسطته در آن جریطان

موضوعی مهم و تأثیرگطذار مطورد توجطه متخصصطان

دارد و علفهایهطرز ،گیاهطانی نطاخواسطتهای کطه بطا

اکولوژی علفهایهرز قرار گیرد ( .)9بانک بذر خاک

ویژگیهای خاص خود میتوانند گیاه زراعی را مطورد

دربردارنده همهی بذرهای زنده و انطدامهطای رویشطی

هجططوم قططرار داده و در شططرایط محیحططی و دمططایی بططا

علف های هرز موجود در خاک است که امکان دارد از

تغییرات فراوان ،موف باشند ( .)2این گیاهان به دلیطل

ریزش بذرهای اخیر یا سالهطای قبطل نشطأت گرفتطه

استفاده کارآمد از منابع ،تنوع گونهای بطاال ،غالبیطت و

باشد ( .)10در واقع بانک بذر به نوعی نشانگر سطابقه

پایداری زیطاد در مقابطل تغییطرات محیحطی ،زمطانی و

جمعیت علفهای هرز موجود در گذشته منحقه اسطت

مکانی از نظر سبز شدن در مقابل گیاهان زراعی دارای

( .)11دانش بانطک بطذر خطاک بسطیار دشطوار و یطک

ارجحیت می باشند ( .)3علفهایهرز از جمله عوامل

موضططوع پراهمیططت بططرای بططومشناسططان مططیباشططد و

محدود کننده ای هستند که با شکلهای مختلف باعث

نشان دهنده ی تاریخچه کشت و مدیریت گذشته بطوده

کططاهش عملکططرد محصططوالت زراعططی مططیگردنططد

و میتواند مشکالت علفهایهرز آینده را پطیشبینطی

بهطوری که خسارت ناشی از علفهایهرز گطاهی بطه

کند ( .)8بدون شک میتطوان گفطت در آینطده هطد

 80درصد میرسد ( .)4از بطارزتطرین اثطرات حرطور

اصلی پژوهش گران ،پیش بینی تراکم علف هایهرز بطا

علفهایهطرز در مزرعطه ،افطزایش تطراکم گیطاهی در

استفاده از محالعات مربوط به بانک بذر میباشد که بطا

واحد سح است که افزایش تطراکم در واحطد سطح

توجه به تراکم علفهایهرز پیشبینی شده و عملکرد

باعث ایجاد رقابت برای دستیابی به منابع موجود از

بهدست آمده می توان در مورد روش مناسب مطدیریت

جمله نور ،آب و عناصر غطذایی مطیگطردد کطه بطرای

تصمیم گیری کرد ( .)12کشت متوالی یک گیاه زراعی

عملکرد محلوب گیطاه زراعطی مطورد نیطاز اسطت (.)5

باعث تکرار و یکنواختی عملیات زراعی و بهدنبال آن

بططراین اسططاا شناسططایی و روش کنتططرل بسططیاری از

تغییر تنوع علفهایهرز و غالب شدن تعداد اندکی از

علف های هرز به دلیل تولید بطذر زیطاد کطه منجطر بطه

گونه ها می شود .در نتیجه استفاده از راهبردهطای بلنطد

افزایش فراوانی آنها در مزرعه مطیشطود بسطیار مهطم

مدت بر پایه مدیریت اکولوژیکی علفهایهرز جهت

است ( .)6اجرای موف روشهطای تلفیقطی مطدیریت

دستیابی به کشاورزی پایدار ضروری میباشد (.)13

علفهایهرز الزمه شناخت دقی ترکیب و تراکم این

این پژوهش با هد

مقایسه ترکیب و تراکم گونههای

گونه های مهاجم می باشد که خود توسط ویژگیهطای

بانک بذر پنج نظام زراعی پیطاز در دو عمط مختلطف

بانک بذر 1علفهایهرز در خاک کنترل میشطود (.)7

خاک در ،منحقه جیرفت انجام شد.

1.Weeds seed bank
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توليد گياهان زراعي ،دوره  ،15شماره 1401 ،2

مواد و روشها

گونه علفهرزی نادیده گرفته نشود ،نمونطهبطرداری از

مشخصات مکان مورد مطالعه :شهرستان جیرفطت بطا

نقاط دیگری بهعنوان نقاط فرعطی در شطعاع  5تطا 10

موقعیت  28/4عرض شمالی و  57/4طول شطرقی بطا

متری از نقاط اصلی به صورت تصادفی انجام شطد تطا

ارتفططاع  639متططر از سططح دریططا در  250کیلططومتری

نمونططههططای تهیططه شططده گویططای واقعططی جامعططه

جنوب استان کرمان واقع شطده اسطت .نمونطهبطرداری

علفهایهرز آن مزرعه باشند .تعداد  40نمونه از هطر

خاک از مزارع کشت پیاز واقطع در کشطت و صطنعت

دو عم  0-20و  20-40سانتی متر خاک با استفاده از

جیرفت با برخورداری از  4500هکتار اراضی مرغوب

اوگر برداشته و در نایلونهای پالستیکی ریختطه شطد.

و  52حلقه چاه آب عمی  ،بزرگتطرین واحطد تولیطد

سپس نمونهها به طور جداگانه براساا مزرعه و نقحطه

کننده مرکبات کشور ،مهمترین تولید کننده محصوالت

محل نمونه برداری کدگذاری و در نهایت برای کاشت

سبزی و صیفی در استان انجام شد.

در گلدان های پالستیکی به گلخانه منتقل شدند (.)12

انتخاب مکانهای نمونهبرداری بر اساا ساختار و

در گلخانططه نمونططههططا داخططل ظططر هططای پالسططتیکی

نظامهای زراعی رایج و شناسنامهدار و دارای تاریخچه

( 21/5 ×13/5×7سانتی متر) که کف آن ها حاوی چند

کشت چنطد سطاله مطزارع کشطت و صطنعت جیرفطت

سططورا ریططز بططود ،ریختططه شططدند .البتططططططه قبططل از

(منحقه وکیطل آبطاد) انجطام شطد .بطراسطاا اطالعطات

قراردادن نمونههای خطاک در ظطر هطای پالسطتیکی،

شناسططنامهای هططر یططک از نظططامهططای زراعططی ،روش

کف ظر

مدیریت قحعات مورد محالعه از کاشطت تطا برداشطت

 1/5سانتیمتر از ماسه استریل شده (با دستگاه اتوکالو

(آماده سازی زمین ،روش کشت ،روش آبیاری ،تغذیطه

در دمای  120درجه سلسیوا بهمدت  30دقیقطه) پطر

مبارزه با آفات ،امراض و علفهایهرز) یکسان بطود.

گردید تا جذب و نگهداری رطوبت در ظطر

هطا بطه

نظام های زراعی مورد محالعه شامل تک کشتی پیاز بطه

خوبی صورت گیطرد .سطپس ظطر هطای مربطوط بطه

مدت کمتر از سه سال ( ،)S1تککشتی پیاز بین سه تا

نمونه ها بر روی سکوهای گلخانه قرار داده شدند (13

پنج سال ( ،)S2تک کشتی پیاز بین پنج تا هشت سطال

و  .)14آبیاری ظر ها بر اساا نیاز آبی انجطام شطد.

( ،)S3تک کشتی پیاز بیش از هشت سال ( )S4وآیطش

تعدادی ظر

که تنها شامل ماسه استریل شده بودنطد

طوالنی مدت (بیش از بیست سال ( )Fبود

بهعنوان شاهد در گلخانه قرار داده شدند .همچنین ،در

ها پارچه نخی گذاشته و همچنین به عمط

بططه منظططور تعیططین وضططعیت حاصططلخیزی خططاک،

گلخانه جابجایی ظر ها به صطورت ماهانطه صطورت

نمونهبرداری بهطور تصادفی از عمط  0-20و 20-40

گرفته تا با حذ

اثر احتمالی محل استقرار ظطر هطا

سانتی متر نقاط مختلطف قحعطات مزرعطه انجطام و بطه

بر جوانهزنی بذر ،شرایط همگنتر و یکنواختتر برای

منظططور تعیططین خصوصططیات فیزیکططی و شططیمیایی بططه

نمونه ها فراهم شود و تفسیر تغییرات موجود در بانک

آزمایشگاه خاکشناسی ارسال شد (جدول .)1

بذر خاک فقط بر اساا محتویات بطذرهای آن انجطام

روش نمونه برداری بانک بذر علف های هرز :در هطر

گردد ( .)15گیاهچه های جوانه زده در بازههای زمطانی

سیسطتم زراعططی نمونططهبططرداری بططهطططور سیسططتماتیک

مختلف (به طور متوسط  3-4روز یکبار) شناسایی و

تصادفی به صورت  Wانجام شد .پس از تعیطین نقطاط

ثبت شده و با عکسگرفتن از تمامی گونههای موجود

اصلی نمونهبرداری با فواصل  20متر روی سیستم ،W

در ظر های کشت ،رصد گردیطد ( .)16گیاهچطههطا

به منظور افزایش دقت نمونه بطرداری و ایطن کطه هطی

پس از شمارش و ثبت به آرامطی از ظطر هطا خطار
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گردید تا شرایط بهتری برای رویش سایر بذرها فراهم

به ظر های بزرگ تر منتقل شد و پس از رشد کطافی

گردد .گونه ها در صورت عدم شناسایی ،کدگطذاری و

شناسایی شدند (.)17

جدول  - 1ویژگیهای خاک و مساحت مزارع مورد محالعه.
Table 1- Soil characteristics and area of the studied farms.

)K (ppm

پتاسیم (قسمت در میلیون)

)Mn (ppm

منگنز (قسمت در میلیون)

)Cu (ppm

مس (قسمت در میلیون)

)Zn (ppm

روی (قسمت در میلیون)

)Fe (ppm

آهن (قسمت در میلیون)

)EC (ds/m

PH

شوری (دسی زیمنس بر متر)

)N (%
اسیدیته

ازت (درسد)

)P (ppm

فسفر (قسمت در میلیون)

)Area (ha

سح (هکتار)

Soil texture

145.95

8.72

1.34

1.78

2.68

4.44

8.0

0.06

15.6

9

بافت خاک

113.51

10.24

1.54

1.78

2.86

3.62

7.7

0.03

7.6

10

Cropping systems

91.89

9.16

0.90

1.48

3.40

5.92

8.1

0.04

9.0

9

نظامهای زراعی

154.68

5.96

0.64

0.80

2.24

5.12

7.8

0.08

6.4

12

شنی -لومی

S1

Sandy- loam
شنی -لومی

S2

Sandy- loam
لومی -شنی

S3

Loam-sandy
لومی -شنی

S4

Loam-sandy
شنی -لومی

F

10
18.1
0.09
7.9
3.83
2.34
1.20
0.56
8.64
63.16
Sandy- loam
تککشتی پیاز با ،S1 :کمتر از سه سال؛  ،S2سه تا پنج سال؛  ،S3پنج تا هشت سال؛  ،S4بیش از هشت سال؛  ،Fآیش طوالنی مدت

Monoculture of onion with: S1, less than three years; S2, three to five years; S3, five to eight years; S4, Over eight
years; F, long period fall.

به عنوان غنای گونه ای آن نمونطه در نظطر گرفتطه شطد

تراکم گونه ای بانک بذر و فلطور علطفهطایهطرز

(.)17

برحسب فراوانی هر گونه در واحد سح محاسبه شد

جهت مقایسه تنوع گونه ای که بطر پایطه دو عامطل

( .)18همچنین تراکم نسبی علفهایهطرز از رابحطه 1
بهدست آمد:
رابحه :1

غنطای گونططهای و یکنطواختی گونططهای اسطتوار اسططت،
شاخص شانون و شاخص سیمپسون برای هر مزرعطه

RWD =Fi/N

بهترتیب از رابحه  2و  3بهدست آمد (.)19

 Fiتعداد علفهای هرز مشاهده شده از هر گونطه و N

رابحه :2

تعداد کل علفهایهرز در هر مزرعه میباشد (.)18
جهت ارزیطابی بانطک بطذر ،غنطا و تنطوع گونطهای

[H= ∑ ]ni/N] [log 2ni/N

H؛ شاخص شانون -وینرNi ،؛ فراوانی محل هر گونه
و N؛ کل افراد گونههای مختلف

علططفهططایهططرز از روش بططدون جداسططازی (روش

[D= ∑ ])ni(ni-1)/N(N-1

جوانه زنی یا گلخانه ای) استفاده گردیطد .بطرای غنطای

رابحه :3

گونه ای با توجه به ایطن کطه شطمارش مسطتقیم تعطداد

D؛ شاخص سیمپسونni ،؛ فراوانی محل هر گونطه و

گونهها در نمونه هایی با اندازه یکسان انجام مطیگیطرد

N؛ کل افراد گونههای مختلف

به عنوان یک روش جایگزین برای شاخص غنا درنظر

جهت مقایسه غنای گونهای منهینک برای هر مزرعه از

گرفتططه شططد .بنططابراین تعططداد گونططههططای جوانططهزده و

رابحه  4استفاده شد.

شناسایی شده از خاک هر پالت در شرایط گلخانطهای

رابحه :4
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مقایسه میانگین ها نشان داد که بطیشتطرین تطراکم

2R؛ شاخص منهینکS ،؛ تعداد کل گونههطا و N؛ کطل
افراد گونههای مختلف

علف هایهرز آفتابپرست ( ،)15/08پنیطرک (،)6/53

شاخص یکنواختی و غالبیت از رابحه  5و  6بهدسطت

سططلمک ( ،)3/05پنجططهمرغططی ( ،)1/67پططوآ (،)2/65

آمد.

اویارسالم ( ،)2/75تطا خطروا ( ،)3/45سطلمهتطره
Hmax/^E= H

رابحه :5

( ،)2/50و خرفه ( )0/68بوته در مترمکعطب در نظطام

E؛ شطططاخص یکنطططواختی^H ،؛ شطططاخص تنطططوع و

 S4وجود داشت و کمترین تراکم علطفهطایهطرز در

Hmax؛ حداکثر مقدار ممکن  ^Hاست.

نظام  Fمربوط به گونهها علفهایهرز آفتطابپرسطت

D= ∑ (ni/N)2

رابحه :6

( ،)2/23پنیرک ( ،)0/55سلمک ( ،)0/23پنجطهمرغطی

Ni؛ تعداد افراد مربوط به گونه iام و  nتعداد کل افراد

( ،)0/18پوآ ( ،)0/10اویارسالم ( ،)2/75تا خطروا

میباشد.

( ،)0/53سلمهتطره ( ،)0/23و خرفطه ( )0/11بوتطه در

برای تجزیه آماری دادهها ،ابتطدا تجزیطه واریطانس

متر مکعب بود .میرزایی ( )2015در بررسطی اثطر نطوع

یکطرفه و سپس گروه بندی تیمارها بر اساا آزمطون

نظام زراعی بر تراکم بانک بذر علفهایهطرز مطزارع

 LSDدر سح احتمال  5درصد در محیط نرم افزاری

سیب زمینی نشان داد تک کشتی باعث افزایش تطراکم

 SPSSنسططخه  23و  SASنسططخه  9/4انجططام شططد.

علفهایهرز در نظام های بطیش از نطه سطال گردیطده

بهمنظور ارزیابی شاخص های عددی تنوع و غنا از نرم

است ( .)20همچنین گزارش شطده اسطت کطه کشطت

افزار  PASTنسخه  3استفاده گردید.

متوالی یک گیاه زراعی و تکرار مداوم عملیات زراعی
نظیر آماده سازی بستر کشطت ،از طریط اعمطال فشطار

نتایج و بحث

انتخابی مشابه بر جمعیت علفهایهرز ،باعث کاهش

اثر تدداو هدای تدک کشدتی پیداز بدر باندک بدذر

تنوع در فلور علفهایهرز میشود که منجر به کاهش

علف های هرز در عمق  0-20سدانتی متدری اداک:

تعداد گونههای غالب نسبت به کشتهطای مخلطوط و

نتایج تجزیه واریانس گونه های مشترک علف های هرز

تناوبی میگردد ( .)18نتطایج مقایسطه میطانگین تطراکم

نظام های زراعی تک کشتی پیطاز نشطان داد کطه تطراکم

علف هایهرز نشان داد که کاهش تداوم تک کشطتی از

علفهطایهطرز سطلمه تطره ،اویارسطالم زرد ،سطلمک،

نظام بیش از هشت سال به زیر سه سال باعث کاهش

آفتططابپرسططت ،پنیططرک ،پنجططهمرغططی ،پططوآ ،خرفططه و

تراکم علفهایهرز میشود (جدول .)3

تا خروا به طور معنی داری ( )p≤0/01تحطت تطأثیر
نوع نظام زراعی قرار گرفت (جدول .)2
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جدول -2تجزیه واریانس تراکم علفهایهرز مشترک در نظا های تککشتی پیاز در عمق  0-20سانتیمتری ااک
Table 2-Analysis of variance density of common weeds in the onion monoculture systems at a depth 0-20 cm of soil
نام علمی
نام فارسی
درجه آزادی
میانگین مربعات
انحرا استاندارد
ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

SD

2.03

0.64

0.94

1.50

1.21

1.45

1.04

1.24

1.80

1.41

1.07

1.29

0.80

6.39

1.22

1.44

1.74

1.71

MS

df

1.79

4

Persian name
خرفه

Portulaca olerace L.

0.44

195

خحا

Error

*1302.37

4

اویارسالم

Cyperus rotundus L.

13.41

195

خحا

Erro

*51.11

4

چمن جنگلی

Poa nemoralis L.

1.19

195

خحا

Erro

*41.92

4

سلمهتره

Chenopodium album L.

68.00

195

خحا

Erro

*15.58

4

پنجهمرغی

Cynodon doctylon L.

1.70

195

خحا

Erro

*50.84

4

سلمک

Chenopodium murale L.

64.00

195

خحا

Erro

*31.66

4

آفتابپرست

Heliotropium europium
L.

1.79

195

خحا

Erro

*61.79

4

تا خروا

Amarantus retrofelexsus
L.

1.02

195

خحا

Erro

*158.39

4

پنیرک

Malva neglecta L.

6.29

195

خحا

Erro

*

Scientific name

* معنیدار در سح احتمال  5درصد
* Significant at 5% level of probability

بذرهای علف های هرز در عم  15سانتیمتری خطاک

همانطور که در شطکل  1نشطان داده شطده اسطت
شمار کل بذرهای جوانهزده تحت شطرایط گلخانطهای

(الیه های باالیی خاک) قرار گرفتطه و هطر چطه عمط

در نظامهای تک کشتی پیاز و آیش در عمط  0تطا 20

شخم بیشتر باشد ،تعداد بذرهای کمتری را می تطوان

سانتی متر حدود  4140عدد بذر در متر مکعب خطاک

در بخشهای پایین تطر خطاک مشطاهده کطرد .بطهططور

بود .تعداد  1704بذر در متر مکعطب خطاک در تطداوم

متوسط  95درصد بطذرهایی کطه بطه بانطک بطذر وارد

تک کشتی بیشتر از هشت سطال 1175 ،بطذر در متطر

می شوند ،مربوط به علف های هرز یک ساله بوده و تنهطا

مکعب خاک در تداوم تک کشتی پنج تا هشطت سطال،

چهار درصد آن ها ناشی از علطف هطای هطرز چنطد سطاله

 639بذر در متر مکعب خاک در تداوم تککشتی سطه

می باشد ( .)21از میان گونه های یطک سطاله ،گونطههطای

تا پنج سال 419 ،بذر در متر مکعب خطاک در تطداوم

تا خروا و سلمهتره و از میان گونطههطای چنطدسطاله

تک کشتی زیر سطه سطال و  221بطذر در متطر مکعطب

اویارسطالم ،پنجطهمرغططی و پیچطک جططز مخطربتططرین

خاک در دوره آیش از طری رویطش بطذر مشطاهده و

علفهایهرز یکساله دنیا محسوب میشوند (.)22

شمارش گردید .گزارشها حاکی از آن است که عمده
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شکل  -1تعداد علفهایهرز مشاهده شده در تداو تککشتی پیاز در عمق  0-20سانتیمتری ااک (تککشتی پیاز با ،S1 :کمتر از سه سال؛
 ،S2بین سه تا پنج سال؛  ،S3بین پنج تا هشت سال؛  ،S4بیش از هشت سال؛  ،Fآیش طوالنی مدت)
Figure 1- Number of weeds observed in continuous monoculture of onion at 0-20 cm soil depth (monoculture of
onion with: S1, less than three years; S2, between three to five years, S3, between five to eight years; S4, more than
)eight years; F, long term fallow

کاهش تراکم گونههای مختلطف علطفهطرز مطیشطود

در این پژوهش در عم  0-20سانتیمتری خاک در

(.)23

نظام های زراعی  S4 ،S3 ،S2 ،S1و  Fبطهترتیطب ،13 ،11
 26 ،24و  17گونه گیاهی مشاهده شد .با افزایش تداوم

نتایج تجزیه واریانس گونههای مشترک بانک بطذر

تک کشتی پیطاز تعطداد گونطه هطای علطف هطرز بطهططور

علفهایهرز پیاز در عم  20تا  40سانتیمتری خاک

محسوسی افزایش یافت بهنحوی که بطیشتطرین تعطداد

نشان داد که تطداوم تطککشطتی پیطاز بطر تطراکم اکثطر

گونه ی علف هرز مربوط به نظام زراعی  S4بطود (شطکل

گونه های علف هرز اثر معنی داری داشت (جطدول .)4

 .)1به طورکلی تراکم علفهطایهطرز در تیمطاریهطای

نتایج مقایسه میطانگین تطراکم بانطک علطفهطایهطرز

تحت تناوب زراعی در مقایسطه بطا تیمارهطای مشطابه

مشترک دورههای تداوم تککشتی پیاز در عم  20تطا

بدون تناوب ،پایین میباشد ( .)23این امر نشان دهنده

 40سانتیمتر نشاندهنده کاهش تراکم علفهایهرز با

اهمیطت تنطاوب زراعی به عنوان یک راهکطار مناسطب

کاهش تداوم تک کشتی بیش از هشت سال به زیر سه

در کطاهش تطراکم بانطک بطذر می باشد.د واض است

سال و آیش مطیباشطد (جطدول  .)5همطانحور کطه در

که کشت مداوم گیاه زراعی باعث تکرار و یکنطواختی

جطدول  5نشططان داده شطده اسطت بططیشتططرین تططراکم

عملیات زراعی و بهدنبال آن کاهش تنوع علفهطرز و

علفهرز مشترک مربطوط بطه آفتطابپرسطت در نظطام

غالب شدن تعداد اندکی از گونهها می شود ،اما تناوب

زراعی  S4بود و کمترین تراکم را علف هطرز سطلمک

زراعی امکان کاربرد علف کش های مختلف را در یک

در نظام زراعی ( Fآیش) نشان داد.

قحعه زمین زراعی فراهم می کند و بدینترتیب باعطث
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جدول  -3مقایسه میانگین تراکم علفهایهرز مشترک در تداو تککشتی پیاز در عمق  0تا  20سانتیمتری ااک (تعداد در متر مکعب)
Table 3- Comparison of mean density of common weeds in the onion monoculture system at a depth 0-20 cm of soil
)(number/m3
نظامهای تککشتی پیاز
نام علمی
نام فارسی
Onion monoculture cropping systems
Scientific name
Persian name
S1
S2
S3
S4
F
Portulaca olerace L.
خرفه
0.20bc
0.30bc
0.35b
0.67a
0.13c
Cyperus rotundus L.
اویارسالم
1.20b
1.28b
2.25a
2.75a
0.53c
0.10d

2.65a

1.98b

0.68c

0.23d

0.13d

a

2.50

b

2.08

c

cd

Poa nemoralis L.

چمن جنگلی

0.53

سلمهتره

Chenopodium album L.

0.18c

1.68a

1.15ab

0.63bc

0.30c

پنجهمرغی

Cynodon doctylon L.

0.23d

3.05a

1.48b

0.78c

0.53cd

سلمک

Chenopodium murale L.

2.23d

15.08a

12.68b

6.90c

3.130d

آفتابپرست

Heliotropium europium L.

0.18c

a

0.55c

b

0.73

b

3.45

1.80

1.23

6.53a

3.70b

2.93b

میانگینهای با حرو

0.80

تا خروا

Amarantus retrofelexsus L.

2.78b

پنیرک

Malva neglecta L.

c

غیرمشترک در هر سحر نشاندهنده اختال

معنیدار در سح احتمال  5درصد است.

In each row, means with different letters are significantly different at the 5% probability level.
جدول  -4تجزیه واریانس تراکم گونههای مشترک علفهرز در تداو تککشتی پیاز در عمق  20-40سانتیمتری ااک
Table 4. Analysis of variance density of common weeds in the continuous monoculture of onion at 20-40 cm soil
depth
نام علمی
نام فارسی
ضریب تغییرات (درصد) انحرا استاندارد میانگین مربعات درجه آزادی
)CV (%
1.03

SD
2.39

1.48

0.72

1.55

0.76

1.50

1.08

1.49

0.68

0.95

4.46

3.14

0.43

MS

df

92.61

4

Persian name
اویارسالم

Cyperus rotundus L.

4.98

195

خحا

Error

*2.71

4

چمن جنگلی

Poa nemoralis L.

0.49

195

خحا

Error

*3.32

4

سلمهتره

Chenopodium album L.

0.61

195

خحا

Error

*9.44

4

پنجهمرغی

Cynodon doctylon L.

0.79

195

خحا

Error

*3.13

4

سلمک

Chenopodium murale L.

0.57

195

خحا

Error

*809.82

4

آفتابپرست

Heliotropium europium L.

3.26

195

خحا

Error

0.32ns

4

شیرتیغی

Sanchus oleraceus L.

195

خحا

Error

*

0.19

Scientific name

* و  nsبه ترتیب معنیدار در سح احتمال  5درصد و غیرمعنیدار
and ns significant at 5% level of probability and non-significant, respectively

*

شططمار کططل بططذرهای جوانططهزده در نظططامهططای

هشت سطال مشطاهده شطد و  172 ،262 ،642و 143

تک کشتی پیاز و آیش در عم  20تطا  40سطانتیمتطر

عدد بطذر در متطر مکعطب خطاک بطهترتیطب از تطداوم

 2049عدد در متر مکعب خاک بود که  830عدد بطذر

تک کشتی پنج تا هشت سال ،سه تا پنج سال ،زیر سطه

در متر مکعب خطاک در تطداوم تطک کشطتی بیشطتر از

سال و دوره آیش از طری رویش گیاهچطه شطمارش
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زیادی نشان می دهند که تطراکم بانطک بطذر خطاک بطا

شدند (شکل  .)2بیشترین بذر جوانطهزده مربطوط بطه

افزایش عم

علططفهططرز آفتططابپرسططت بططا میططانگین  395عططدد در
مترمکعب بود که از نظام زراعی  S4بهدست آمد.

خاک کاهش مییابد ( 5و.)24

در این پژوهش تعداد کطل بطذرهای جوانطه زده در

بنونوتی و ماتیا ( )1995بیان کردند گونطههطای بطا

عم  20-40سانتی متر ( 2049عطدد در متطر مکعطب)

بذر درشت به دلیل داشتن خخایر غذایی کافی میتوانند

بهمراتب کمتر از عم  0-20سانتیمتر ( 4140عدد در

از اعماق بیشتر خاک نیز سبز شوند .کاهش جوانهزنی

متططر مکعططب) بططود (مقایسططه شططکل  1و  .)2در ایططن

بططا افططزایش عم ط ممکططن اسططت بططهدلیططل افططزایش

خصوص می توان اخعان داشت بطا توجطه بطه ایطنکطه

منواکسیدکربن حاصل از فعالیت بیولطوژیکی خطاک و

همواره سهم اندکی از ترکیطب بانطک بطذر خطاک هطر

انتشار آهستهتر گاز ها باشد که رابحه عکسی بطا عمط

منحقه قابلیت تشکیل بانک بذر دائمی و نفوخ به اعماق

دفن دارد .کاهش تغییرات دمایی با افزایش عم دفطن

پایینتر خاک را دارند ،بنطابراین ،در اعمطاق پطایینتطر

مططیتوانططد دلیططل دیگططری بططرای کططاهش سططبز شططدن

اغلب بذرهای با دوام مربوط به گونههای پیشطاهن

و

علفهایهرز از عم های بیشتر باشد .گطزارشهطای

مراحل اولیه توالی حرور دارند (.)25

جدول  -5مقایسه میانگین تراکم علفهایهرز مشترک در تداو تککشتی پیاز در عمق  20-40سانتیمتری ااک (تعداد در متر مکعب)
Table 5- Comparison of mean density of common weeds in the continuous monoculture of onion at 20-40 cm soil
)depth (number/m3
نام فارسی
نظامهای تککشتی پیاز
نام علمی
Persian name
Onion monoculture cropping systems
Scientific name
S1
S2
S3
S4
F
شیرتیغی
Sanchus oleraceus L.
0.07b
0.13ab
0.18ab
0.28a
0.05b
1.10d

5.02a

2.90b

2.22c

1.65cd

اویارسالم

Cyperus rotundus L.

0.13c

0.83a

0.58b

0.45b

0.35bc

چمن جنگلی

Poa nemoralis L.

0.15c

a

b

bc

bc

0.87

0.65

0.40

0.30

سلمهتره

Chenopodium album L.

0.15d

1.38a

0.95b

0.75bc

0.35cd

پنجهمرغی

Cynodon doctylon L.

0.02c

0.70a

0.52ab

0.27bc

0.12c

سلمک

Chenopodium murale L.

1.27c
1.93c
8.75b
9.87a
1.10d
میانگینهای با حرو غیرمشترک در هر سحر نشاندهنده اختال معنیدار در سح احتمال  5درصد است.
آفتابپرست

Heliotropium europium L.

In each row, means with different letters are significantly different at the 5% probability level.

بررسیهای مولوگتا و اسطتولتنبرگ ( )1997نشطان

سه سال ،سه تا پنج سال ،پنج تا هشت سال ،بیشتر از

داد که در زمینهطای زراعطی اکثطر بطذرهایی کطه وارد

هشت سال) و دوره آیش بهترتیطب  15 ،16 ،10 ،9و

بانک بذر میشوند متعل به گونههای یکساله هسطتند

 12گونه گیاهی در عم  20-40سطانتیمتطری خطاک

و تنها درصد کمی مربوط به علفهایهرز چنطدسطاله

حرور داشتند .کم ترین تعداد علفهرز در دوره آیش

می باشند ( .)26در چهار نظام تک کشتی پیاز (کمتر از

مشاهده گردید (شکل .)2
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شکل  - 2تعداد علفهایهرز مشاهده شده در تداوم تککشتی پیاز در عم  20- 40سانتیمتری خاک (تککشتی پیاز با S1 :کمتر از سه سال؛
 S2بین سه تا پنج سال؛  S3بین پنج تا هشت سال؛  S4بیش از هشت سال؛  Fآیش طوالنی مدت)
Figure 2- Number of weeds observed in continuous monoculture of onion at 20-40 cm soil depth (monoculture of
onion with: S1, less than three years; S2, between three to five years, S3, between five to eight years; S4, more than
(eight years; F, long term fallow

خاک می آورد و باعث تحریک جوانهزنی آنها میشود

به طورکلی ،عملیات مدیریتی ویژه می تواند بانطک
بططذر علططفهططایهططرز را تحططت تططأثیر قططرار دهططد.

(.)28

خاکورزی ،توزیطع بطذر علطفهطایهطرز در پروفیطل

اثر تداو تک کشتی پیاز و آیش بدر تودوو و اودای

خاک ،بقای بذر و خرو گیاهچه را تحت تأثیر قطرار

گونه ای بانک بذر علفهایهرز در عمق صفر تا 20

میدهطد ( .)27همچنطین وانطاا و لیطروکس ()2000

سانتی متری :نتایج تجزیه واریانس شاخص تنوع ،غنا،

نشان دادند که تغییر سامانه خطاک ورزی باعطث تغییطر

یکنواختی و غالبیت بانک بذر علف هایهرز نشان داد

ترکیب ،تراکم و توزیع عمودی بذر در مزارع خواهطد

که دوره های تداوم تک کشتی پیطاز اثطر معنطیداری در

شد .درجایی که خاک به طور مرتب زیر و رو میشود،

سح احتمال  5درصد بر شاخص تنوع ،غنای گونهای

گیاهان یک ساله بسیار فراوان هستند و بذرها میتوانند

و یکنواختی علف هایهرز در عم  0-20سطانتیمتطر

تنها ارتباط میان نسلها باشطند .عملیطات خطاکورزی

خاک داشت (جدول .)6

بذرهای دفن شده در عم را به الیههطای سطححیتطر
جدول  -6تجزیه واریانس تداو تککشتی پیاز بر شااصهای تووو و اوای بانک بذر علفهایهرز در عمق  0-20سانتیمتری ااک.
Table 6- Analysis of variance of continuous monoculture of onion on the diversity and richness indices of weeds seed
bank at 0-20 cm soil depth.
شاخصهای تنوع و غنا
منابع تغییر
درجه آزادی
Diversity and richness indices
شانون -وینر
یکنواختی
سیمپسون
منهینک
غالبیت
S.O.V
df
Abundance

Menhinik

Simpson

Evenness

Shannon-Wiener

*9.07

*2.85

*9.07

*0.53

*11.47

4

0.005

0.66

0.05

0.01

0.33

195

0.09

0.88

0.09

0.017

0.79

* اختال

نظامهای زراعی
Cropping systems
خحا
Error
ضریب تغییرات (درصد)
)CV (%

معنیداری در سح احتمال  5درصد
Significant at the 5% level of probability.
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مقایسه میانگین شاخص تنوع شانون-وینطر نشطان

نظام های زراعی جو گزارش کرد میزان شاخص تنطوع

داد که نظام  S4با میانگین  3/43دارای بیشترین تنطوع

در نظام های با کنترل شیمیایی بهطور معنیداری باالتر

در مقایسه با سایر نظامهای زراعی بود و کمترین تنوع

اسططت .بططاال بططودن میططزان تنططوع و غنططای گونططهای در

با میانگین  1/78مربوط به دوره آیطش بطود .همچنطین

دورههای تککشتی بیشتر از هشت سال را مطیتطوان

مقایسه میانگین شاخص تنوع سیمپسون نشطان دهنطده

به فراوانی تجمعی و تراکم نسبی علطفهطایهطرز در

تفاوت معنیدار تنوع گونهای بطین نظطامهطای زراعطی

طی سالیان متوالی نسبت داد چرا که آنچطه در میطزان

تککشتی بیش از  8سال ،زیر سه سال و آیطش بطود.


تنوع یک جامعه تأثیر دارد تنهطا تعطداد گونطههطای آن

بیش ترین و کم ترین میزان تنوع گونطهای بطا میطانگین

جامعه نیست بلکه تراکم جمعیت یک گونطه و یطا بطه

 0/96و  0/28بهترتیب مربوط بطه نظطام زراعطی  S4و

عبارتی نسبت گونه ای می باشطد ( .)29بطه ططوری کطه

آیش بود (جدول .)7

ممکن است جامعهای دارای تعداد گونطههطای زیطادی

بیشترین و کمترین میزان شاخص غنای منهینطک

باشد اما تراکم نسبی پایین برخی از گونهها باعث تأثیر

بهترتیب از نظام  S4و آیش بهدست آمد .اما با افزایش

اندک آن در محاسبات شده و منتج به افزایش شاخص

تداوم تک کشطتی پیطاز میطزان شطاخص یکنطواختی و

تنططوع نشططوند .در ایططن خصططوص از پاسططخ دو گططروه

غالبیت کاهش یافطت بطهنحطوی کطه در ایطن پطژوهش

علفهای هرز با توجه به افزایش سال تداوم تککشتی

کمترین میزان شاخص یکنواختی و غالبیت بهترتیب با

و حرور آنها با درصد تا پوشش بیشتر نسبت بطه

میانگین  0/97و  0/77از نظام زراعی  S4بهدست آمد.

دوره آیش میتوان نتیجه گرفت که فراوانی بطذرها بطا

بیش ترین یکنواختی و غالبیت مربطوط بطه دوره آیطش

تطداوم تطککشطتی افططزایش خواهطد یافطت .پططژوهش

طوالنی مدت بود (جدول .)7

دیگری نشان داد که نظامهای زراعی با کنترل شیمیایی
دارای شاخص تنوع باالتری هستند (.)30

ریطیسمحمطدی و همکطاران ( )2009بطا بررسطی

جدول  - 7مقایسه میانگین شاخصهای تنوع ،غنا ،یکنواختی و غالبیت بانک بذر علفهایهرز در عم  0-20سانتیمتری خاک
Table 7- Comparison of mean indices of diversity, richness, evenness and abundance of weed seed bank at a depth of
0-20 cm of soil
نظامهای زراعی تککشتی پیاز
شاخص
Onion monoculture cropping systems
Index
S1
S2
S3
S4
F
1.78d

3.43a

3.04ab

2.81bc

2.34c

0.28c

0.96a

0.93ab

0.93ab

0.88b

2.07b

3.16a

3.07a

3.03ba

2.56ab

0.77a

0.13d

0.16cd

0.27c

0.41b

0.97a

0.60c

0.71c

0.74bc

0.79a

میانگینهای با حرو

غیرمشترک در هر سحر نشاندهنده اختال

شانون
Shannon
سیمپسون
Simpson
منهینک
Menhinik
غالبیت
Abundance
یکنواختی
Evenness

معنیدار در سح احتمال  5درصد است.

In each row, means with different letters are significantly different at the 5% probability level.
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غالبیت اثر معنیداری نشان داد (جدول .)8

در این راستا ،اکیلمه و همکاران ( )2003نیز گطزارش
کردند که فشار علفهطایهطرز در کطرتهطای تحطت

مقایسه میانگین شاخص تنوع ،غنطا ،یکنطواختی و

کشت مداوم نسبت به کرتهای دارای تناوب بیشتطر

غالبیت در عم  20تا  40سانتیمتر نشان داد که تداوم

اسططت .بططا بططاال بططودن تططراکم و فراوانططی نسططبی

تک کشتی پیاز و دوره آیش بر شطاخصهطای فطوق از

علف های هرز ،تنوع و غنا در تداوم تککشتی بیشتطر

نظر آماری در سح احتمال  5درصد معنیدار اسطت.

از هشت سال افزایش می یابد چرا که با کشت مطداوم

مقایسططه میططانگین شططاخص تنططوع شططانون-وینططر و

پیاز طی سالیان متوالی تعداد بذرهای علفهایهرز به

سیمپسون نشان داد که تطداوم تطککشطتی بطیشتطر از

صورت تجمعی افزایش یافتطه اسطت ( .)31ویلسطون

هشت سال بهترتیب بطا میطانگین  2/18و  1/62دارای

( )1988گزارش کرد که دلیل این امر تولید بذر توسط

بیش ترین میزان تنوع بطوده اسطت کطه از نظطر آمطاری

گیاهططان در مزرعططه پططس از خططاکورزی و پططراکنش

اختال

معنیداری با سایر نظامهای زراعی تولید پیطاز

اندامهای تولیطدمثلطی آنهطا بطوده اسطت ( .)32علطت

نشان داد .بطا افطزایش تطداوم تطککشطتی پیطاز میطزان

کاهش تنوع و غنای گونهای در تداومهای تطککشطتی

شاخص غنای منهینک بهطور معنیداری کاهش یافت.

کمتطر از سطه سطال را مطی تطوان ناشطی از اسطتفاده از

بیش ترین و کم ترین میزان شاخص غنای منهینطک بطا

علف کش ،تغییر الگوی کشت در اثر تناوب با کشطت

میانگین  3/07و  0/10بهترتیب مربوط به نظام  S4و F

گیاه سال قبل و وجین دستی کشتهای قبلی دانسطت

(آیش) بود .اما بیش ترین میزان شاخص یکنطواختی و

(.)33

غالبیت بهترتیب با میطانگین  0/98و  0/40مربطوط بطه

اثر تداو تک کشتی تولید پیاز و آیش بدر شدااص

دوره آیططش طططوالنی مططدت بططود .بططا افططزایش تططداوم

تووو گونه ای بانک بذر علفهایهرز در عمق  20تا

تک کشتی پیاز میطزان شطاخص یکنطواختی و غالبیطت

 40سانتی متری :نتایج تجزیه واریانس دادههای تطداوم

کاهش یافت هرچند از نظر آماری اختال

معنیداری

نظامهای تک کشتی پیطاز و آیطش در عمط  20تطا 40

بین نظام های زراعی تولید پیاز از نظر شاخص غالبیت

سانتیمتر بر شاخصهای تنططوع ،غنططا ،یکنطواختطی و

وجود نداشت (جدول .)8

جدول -8تجزیه واریانس تداو تککشتی پیاز بر شااصهای تووو و اوای بانک بذر علفهای هرزدر عمق  20-40سانتیمتری ااک.
Table 8- Analysis of variance of continuous monoculture of onion on the diversity and richness indices of weeds seed
bank at a depth of 20-40 cm of soil.
شاخصهای تنوع و غنا
درجه
منابع تغییر
Diversity and richness indices
آزادی
شانون -وینر
یکنواختی
سیمپسون
منهینک
غالبیت
S.O.V
df
Shannon-Wiener
Evenness
Simpson
Menhinik
abundance
نظامهای زراعی
*
*
*
4
9.69
*5.83
6.91
1.07
*3.08
Cropping systems
خحا
195
0.37
0.44
0.15
0.43
0.11
Error
ضریب تغییرات (درصد)
1.16
1.03
0.51
1.08
0.12
)CV (%
* معنیدار در سح احتمال  5درصد
* Significant at 5% level of probability
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نتایج این پژوهش نشان داد کطه تطداوم دورههطای

لذا کشت خالص و نظامهای تککشتی ،تنوع گونطهای

تک کشتی پیاز باعث تغییر در تنطوع و غنطای گونطهای

علفهرز را افزایش میدهند ( .)34عزیزی و همکاران

گردید به طوریکه بیشترین مقدار تنوع و غنا مربطوط

( )2009گزارش کردند کطه الگوهطای متنطوع گیاهطان

بططه تططداوم تططککشططتی بططیشر از هشططت سططال بططود.

زراعی دارای کم ترین میزان شطاخص شطانون بطوده و

به ططورکلی شطیوه هطای زراعطی مطورد اسطتفاده بطرای

بیش ترین شاخص تنوع شانون در تک کشتی کنجطد و

مدیریت خاک نقطش مهمطی در حفطن تنطوع زیسطتی

سویا مشاهده گردید ( .)5محققطین بطا مقایسطه غنطای

دیگطر تنطاوب

گونهای کشت مخلوط و خالص بیان داشتند که غنطای

زراعی ساالنه باعث کمشدن گونههای غالب علفهرز

گونه ای ،معیار مفیدی از تنوع بطوده کطه بیطانگر تعطداد

در مزرعه میشود (.)9

گونه در یک سح ویژه اسطت کطه بطا افطزایش تنطوع

محصول ایفا مطی کنطد ( .)14از ططر

کشت خالص بطا کطاهش تنطوع گیطاهی ،موجطب

گیاهی ،به دلیل بهبود کارایی تخصیص و توزیطع منطابع

افزایش درصد حرور علفهایهرز گردید که این امر

بططین گونططههططا ،منجططر بططه کططاهش تعططداد و تنططوع

افزایش تراکم و شاخص تنوع شانون را بهدنبطال دارد.

علفهایهرز شده است (.)35

جدول  - 9مقایسه میانگین شاخصهای تنوع ،غنا ،یکنواختی و غالبیت بانک بذر علفهایهرز در عم  20-40سانتیمتری خاک.
Table 9- Comparison of mean indices of diversity, richness, evenness and abundance of weeds seed bank at a depth
20-40 cm of soil.
نظامهای زراعی تککشتی پیاز
شاخص
Onion monoculture cropping systems
Index
S1
S2
S3
S4
F
0.17d

2.18a

1.17b

0.75b

0.58c

0.12d

1.62a

0.93b

0.76b

0.48c

0.10d

3.07a

2. 92a

2.87b

0.87c

0.40a

0.01b

0.05a

0.08a

0.16a

0.98a

0.04c

0.37bc

0.55b

0.56b

میانگینهای با حرو

غیرمشترک در هر سحر نشاندهنده اختال

شانون -وینر
Shannon- Weiner
سیمپسون
Simpson
منهینک
Menhinik
غالبیت
Abundance
یکنواختی
Evenness

معنیدار در سح احتمال  5درصد است.

In each row, means with different letters are significantly different at the 5% probability level
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