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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. 
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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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  های کلیدی: واژه

 تراکم

 زراعی تناوب

 غالبیت

 ممتد کشت

 زراعی مدیریت

ای بانک بذر و فلور  توان به ترکیب و تراکم گونه هرز می های با شناسایی بانک بذر علف: سابقه و هدف

روش مناسب جهت مبارزه موثر  وبرد و در انتخاب بهترین زمان  هرز در طول فصل زراعی پی های علف

 از آنجایی که کشت ممتد یک گیاه در زمین هرز موجود در خاک دقت الزم را داشت. های علف بذرهای

و  زمطین  سطح   گیاهی جوامع منظور وصف گردد لذا به هرز می های زراعی باعث افزایش بانک بذر علف

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

روی عملیطات  هرز آینطده در مزرعطه کمطک نمطود و از طریط  آن       های توان به کنترل علف بانک بذر می

کشتی پیاز بر تطراکم و تنطوع علطف     منظور بررسی اثر تداوم تک این پژوهش به مدیریتی بهتر تمرکز کرد.

 های زراعی منحقه جیرفت انجام شد. نظام های هرز بوم
 

متری خاک بطه   سانتی 20-40و  0-20هرز از دو عم   های برداری بانک بذر علف  نمونه: ها مواد و روش

زنی در  هرز به روش جوانه های سیستماتیک تصادفی صورت گرفت. تراکم و تنوع بانک بذر علفروش 

کشتی  های خاک از چهار نظام زراعی تک ای تعیین گردید. جامعه مورد محالعه شامل نمونه شرایط گلخانه

تر  ( و بیشS3ل )(، بین پنج تا هشت ساS2) بین سه تا پنج سال(، S1) تر از سه سال های کم پیاز با تداوم

های مختلف تنطوع و غنطا در    ی شاخص مقایسهبرای ( بود. Fآیش طوالنی مدت ) و (S4از هشت سال )

 .شد استفاده LSDآزمون  ازکشتی پیاز  های مختلف تک نظام
 

 پرسطت  هطرز آفتطاب   ترین تراکم مربوط به علطف  متر بیش سانتی 20-40 و 0-20در هر دو عم ها:  یافته

(Heliotropium europium L. )هطای   ای در نظطام  زده در شرایط گلخانطه  جوانه بذرهایشمار کل . بود

مکعب خاک بود که در ایطن عمط     عدد بذر در متر 4140حدود  20تا  0کشتی پیاز و آیش در عم   تک

ترین  ترین و بیش مکعب دارای کم بذر در متر 1704و  221به ترتیب با میانگین  S4 و F های زراعی نظام

 2049شطمار  متطر   سانتی 20-40. در عم  شددر این عم  مشاهده  بذرهاهرز بودند و عمده  تعداد علف

ترتیب بطا میطانگین    به F و S4 زراعی های در این عم  نظام .مکعب خاک مشاهده گردید در متربذر عدد 

هطای   همچنطین نتطایج نشطان داد تطداوم     نطد. هطرز بود  ترین تعداد علف ترین و کم دارای بیش 143و  830

داری  هطرز اثطر معنطی     هطای  ای علف های تنوع و غنای گونه شاخص کشتی پیاز در هر دو عم  روی تک
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واقطع بطا   ترین تنوع و غنطا بودنطد. در    ترین و کم به ترتیب دارای بیش F و S4 های زراعی داشت و نظام

 هرز افزایش یافت. های کشتی پیاز تراکم علف افزایش تداوم تک

  
آیطش   تر از بیشتحت کشت مداوم  های زمینهرز در  های علف بذرهایاز آنجایی که تراکم : گیری نتیجه

توان  با اجرای تناوب مناسب می یابند لذا میتجمع خاک در الیه سححی  بذرهاو نسبت باالتری از است 

جای کشت ممتد یک گیاه زراعطی، از   شود به تراکم بذور را در بانک بذر کاهش داد. بنابراین توصیه می

شرایط  ،با افزایش تنوع که استفاده کرد های زراعی با مجموعه متنوعی از گیاهان زمستانه و بهاره تناوب

 کند. هرز فراهم می های ی علفمناسبی برای کنترل بهتر و قحع سیکل زیست

 

 در هرز های علف بذر بانک ای گونه تراکم و تنوع محالعه (.1401)باک، ح.  بی جوکار، م.، نژاد، م.، میغانی، ح.، امیری استناد: احمدزاده، م.،

 . 99-116(، 2) 15، تولید گیاهان زراعی ..(.Allium cepa L) پیاز زراعی تولید های نظام
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 مقدمه

 داری نگه وظیفه که است اکولوژیکی سیستم خاک،

 هطوای  همچنطین  و گیاهان غذایی مواد و آب تأمین و

در  که هایی میکروارگانیسم رشد و نگهداری برای الزم

(. 1کند ) چرخه حیاتی مواد دخالت دارند را فراهم می

در واقع خاک همانند بانکی است کطه ورود و خطرو    

ططور پیوسطته در آن جریطان     هرز بطه  های علف بذرهای

کطه بطا    یا اسطته خو هطرز، گیاهطانی نطا    های فدارد و عل

توانند گیاه زراعی را مطورد   های خاص خود می ویژگی

هجططوم قططرار داده و در شططرایط محیحططی و دمططایی بططا 

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

ای بطاال، غالبیطت و    استفاده کارآمد از منابع، تنوع گونه

تغییطرات محیحطی، زمطانی و     پایداری زیطاد در مقابطل  

مکانی از نظر سبز شدن در مقابل گیاهان زراعی دارای 

هرز از جمله عوامل  های (. علف3باشند ) ارجحیت می

های مختلف باعث  ای هستند که با شکل محدود کننده

گردنططد  کططاهش عملکططرد محصططوالت زراعططی مططی   

هرز گطاهی بطه    یها که خسارت ناشی از علف طوری به

تطرین اثطرات حرطور     (. از بطارز 4رسد ) درصد می 80

هطرز در مزرعطه، افطزایش تطراکم گیطاهی در       های علف

واحد سح  است که افزایش تطراکم در واحطد سطح     

یابی به منابع موجود از  باعث ایجاد رقابت برای دست

گطردد کطه بطرای     یجمله نور، آب و عناصر غطذایی مط  

(. 5عملکرد محلوب گیطاه زراعطی مطورد نیطاز اسطت )     

بططراین اسططاا شناسططایی و روش کنتططرل بسططیاری از  

هرز به دلیل تولید بطذر زیطاد کطه منجطر بطه       های علف

شطود بسطیار مهطم     ها در مزرعه مطی  افزایش فراوانی آن

هطای تلفیقطی مطدیریت     . اجرای موف  روش(6است )

ترکیب و تراکم این  هرز الزمه شناخت دقی   های علف

هطای   باشد که خود توسط ویژگی های مهاجم می گونه

(. 7شطود )  هرز در خاک کنترل می های علف 1بانک بذر

                                                             
1.Weeds seed bank 

از آنجططایی کططه همبسططتگی بططاالیی بططین تعططداد بططذر   

در آزمایشگاه بطا بطذر جطدا شطده از خطاک      زده  جوانه

توان با بطرآورد خخیطره بانطک بطذر      وجود دارد، لذا می

بینطی کطرد    ها را پیش هرز، پتانسیل تهاجم آن های علف

هطرز در خطاک منبعططی از    هطای  (. بانطک بطذر علطف   8)

هطرز اسطت کطه بایطد بطه عنطوان        هطای  جمعیت علطف 

یرگطذار مطورد توجطه متخصصطان     موضوعی مهم و تأث

(. بانک بذر خاک 9هرز قرار گیرد ) های اکولوژی علف

هطای رویشطی    های زنده و انطدام  ی بذر دربردارنده همه

هرز موجود در خاک است که امکان دارد از  های علف

هطای قبطل نشطأت گرفتطه      های اخیر یا سال ریزش بذر

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

هرز موجود در گذشته منحقه اسطت   های جمعیت علف

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

باشططد و  شناسططان مططی موضططوع پراهمیططت بططرای بططوم

بطوده  ی تاریخچه کشت و مدیریت گذشته  دهنده نشان

بینطی   هرز آینده را پطیش  های تواند مشکالت علف و می

تطوان گفطت در آینطده هطد       (. بدون شک می8کند )

هرز بطا   های بینی تراکم علف گران، پیش اصلی پژوهش

باشد که بطا   بانک بذر می بهاستفاده از محالعات مربوط 

ده و عملکرد بینی ش هرز پیش های توجه به تراکم علف

توان در مورد روش مناسب مطدیریت   دست آمده می به

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

دنبال آن  باعث تکرار و یکنواختی عملیات زراعی و به

هرز و غالب شدن تعداد اندکی از  های تغییر تنوع علف

هطای بلنطد    تفاده از راهبردشود. در نتیجه اس ها می گونه

هرز جهت  های مدت بر پایه مدیریت اکولوژیکی علف

(. 13باشد ) یابی به کشاورزی پایدار ضروری می دست

های  این پژوهش با هد  مقایسه ترکیب و تراکم گونه

بانک بذر پنج نظام زراعی پیطاز در دو عمط  مختلطف    

 منحقه جیرفت انجام شد.خاک در، 

  



 1401، 2، شماره 15توليد گياهان زراعي، دوره 

104 

 ها مواد و روش

شهرستان جیرفطت بطا   : طالعهم مورد مکان مشخصات

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

کیلططومتری  250متططر از سططح  دریططا در  639ارتفططاع 

بطرداری   جنوب استان کرمان واقع شطده اسطت. نمونطه   

خاک از مزارع کشت پیاز واقطع در کشطت و صطنعت    

هکتار اراضی مرغوب  4500با برخورداری از جیرفت 

تطرین واحطد تولیطد     حلقه چاه آب عمی ، بزرگ 52و 

محصوالت   ترین تولید کننده کننده مرکبات کشور، مهم

 سبزی و صیفی در استان انجام شد.

اساا ساختار و  برداری بر های نمونه انتخاب مکان

خچه دار و دارای تاری های زراعی رایج و شناسنامه نظام

کشت چنطد سطاله مطزارع کشطت و صطنعت جیرفطت       

اسطاا اطالعطات    آبطاد( انجطام شطد. بطر     )منحقه وکیطل 

  هططای زراعططی، روش ای هططر یططک از نظططام شناسططنامه

مدیریت قحعات مورد محالعه از کاشطت تطا برداشطت    

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

بطود.   هرز( یکسان های مبارزه با آفات، امراض و علف

بطه  پیاز  یکشت تکشامل های زراعی مورد محالعه  نظام

کشتی پیاز بین سه تا  تک، (S1سه سال )تر از  کم مدت

کشتی پیاز بین پنج تا هشت سطال   تک، (S2پنج سال )

(S3) ،تک ( کشتی پیاز بیش از هشت سالS4) آیطش  و

 بود (Fطوالنی مدت )بیش از بیست سال )

حاصططلخیزی خططاک، بططه منظططور تعیططین وضططعیت 

 20-40و  0-20طور تصادفی از عمط    برداری به نمونه

متر نقاط مختلطف قحعطات مزرعطه انجطام و بطه       سانتی

منظططور تعیططین خصوصططیات فیزیکططی و شططیمیایی بططه 

 (.1شناسی ارسال شد )جدول  آزمایشگاه خاک

در هطر  : هرز های برداری بانک بذر علف روش نمونه

طططور سیسططتماتیک  بططرداری بططه سیسطتم زراعططی نمونططه 

انجام شد. پس از تعیطین نقطاط    Wصورت  تصادفی به

، Wمتر روی سیستم  20برداری با فواصل  اصلی نمونه

کطه هطی     بطرداری و ایطن   به منظور افزایش دقت نمونه

بطرداری از   هرزی نادیده گرفته نشود، نمونطه  گونه علف

 10تطا   5اط فرعطی در شطعاع   عنوان نق نقاط دیگری به

صورت تصادفی انجام شطد تطا    متری از نقاط اصلی به

هططای تهیططه شططده گویططای واقعططی جامعططه       نمونططه

نمونه از هطر   40هرز آن مزرعه باشند. تعداد  های علف

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

های پالستیکی ریختطه شطد.    اوگر برداشته و در نایلون

طور جداگانه براساا مزرعه و نقحطه   ها به مونهسپس ن

برداری کدگذاری و در نهایت برای کاشت  محل نمونه

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

 پالسططتیکی هططای ظططر  داخططل هططا نمونططه گلخانططه در

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

 از قبططل هططططططالبت. شططدند ریختططه بططود، ریططز سططورا 

 پالسطتیکی،  هطای  ظطر   در خطاک  های نمونه قراردادن

 عمط   به همچنین و گذاشته نخی پارچه ها ظر  کف

 اتوکالو دستگاه شده )با استریل ماسه از متر سانتی 5/1

 دقیقطه( پطر   30 مدت به سلسیوا درجه 120 دمای در

 بطه  هطا  ظطر   در رطوبت نگهداری و جذب تا گردید

 بطه  مربطوط  هطای  ظطر   گیطرد. سطپس   صورت خوبی

 13) شدند داده قرار گلخانه سکوهای روی بر ها نمونه

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

شده بودنطد   تعدادی ظر  که تنها شامل ماسه استریل

عنوان شاهد در گلخانه قرار داده شدند. همچنین، در  به

ها به صطورت ماهانطه صطورت     گلخانه جابجایی ظر 

هطا   گرفته تا با حذ  اثر احتمالی محل استقرار ظطر  

تر برای  تر و یکنواخت زنی بذر، شرایط همگن بر جوانه

ها فراهم شود و تفسیر تغییرات موجود در بانک  نمونه

اساا محتویات بطذرهای آن انجطام    ک فقط بربذر خا

های زمطانی   زده در بازه های جوانه (. گیاهچه15گردد )

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

های موجود  گرفتن از تمامی گونه ثبت شده و با عکس

هطا   (. گیاهچطه 16های کشت، رصد گردیطد )  در ظر 

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

ها در صورت عدم شناسایی، کدگطذاری و   گردد. گونه

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

 (.17شناسایی شدند )

 
 .های خاک و مساحت مزارع مورد محالعه ویژگی -1جدول 

Table 1- Soil characteristics and area of the studied farms. 
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154.68 5.96 0.64 0.80 2.24 5.12 7.8 0.08 6.4 12 
 لومی -شنی

Sandy- loam 
S1 

91.89 9.16 0.90 1.48 3.40 5.92 8.1 0.04 9.0 9 
 لومی -شنی

Sandy- loam 
S2 

113.51 10.24 1.54 1.78 2.86 3.62 7.7 0.03 7.6 10 
 شنی -لومی

Loam-sandy 
S3 

145.95 8.72 1.34 1.78 2.68 4.44 8.0 0.06 15.6 9 
 شنی -لومی

Loam-sandy 
S4 

63.16 8.64 0.56 1.20 2.34 3.83 7.9 0.09 18.1 10 
 لومی -شنی

Sandy- loam 
F 

 طوالنی مدت آیش ،F ؛سال بیش از هشت  ،S4 ؛سال  هشت تاپنج  ،S3 ؛سال  پنج تاسه  ،S2 ؛سال   کمتر از سه ،S1 :با کشتی پیاز تک

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. 

 

هطرز   هطای  علطف ای بانک بذر و فلطور   تراکم گونه

برحسب فراوانی هر گونه در واحد سح  محاسبه شد 

 1رابحطه  هطرز از   های همچنین تراکم نسبی علف (.18)

 دست آمد: به

 RWD =Fi/N                                : 1 رابحه

Fi هرز مشاهده شده از هر گونطه و   های تعداد علفN 

  (.18باشد ) هرز در هر مزرعه می های تعداد کل علف

ای  جهت ارزیطابی بانطک بطذر، غنطا و تنطوع گونطه      

هططرز از روش بططدون جداسططازی )روش   هططای علططف

ای( استفاده گردیطد. بطرای غنطای     زنی یا گلخانه جوانه

ای با توجه به ایطن کطه شطمارش مسطتقیم تعطداد       گونه

گیطرد   هایی با اندازه یکسان انجام مطی  ها در نمونه گونه

ص غنا درنظر عنوان یک روش جایگزین برای شاخ به

زده و  هططای جوانططه گرفتططه شططد. بنططابراین تعططداد گونططه

ای  شده از خاک هر پالت در شرایط گلخانطه  شناسایی 

ای آن نمونطه در نظطر گرفتطه شطد      عنوان غنای گونه به

(17.) 

ای که بطر پایطه دو عامطل     جهت مقایسه تنوع گونه

ای اسطتوار اسططت،   ونططهای و یکنطواختی گ  غنطای گونططه 

و شاخص سیمپسون برای هر مزرعطه  شاخص شانون 

 (.19دست آمد ) به 3 و 2ترتیب از رابحه  به

 H= ∑[ log 2ni/N] [ni/N]               : 2رابحه 

Hوینر،  -؛ شاخص شانونNi ؛ فراوانی محل  هر گونه

 های مختلف ؛ کل افراد گونهNو 

 D= ∑([ ni(ni-1)/N(N-1]                  : 3رابحه 

D ،؛ شاخص سیمپسونni  ؛ فراوانی محل  هر گونطه و

Nهای مختلف ؛ کل افراد گونه 

ای منهینک برای هر مزرعه از  جهت مقایسه غنای گونه

 استفاده شد.  4رابحه 

 R2 =S√N                                    : 4رابحه 
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R2 ،؛ شاخص منهینکSهطا و   ؛ تعداد کل گونهN  ؛ کطل

   های مختلف افراد گونه

دسطت   هب 6و  5 شاخص یکنواختی و غالبیت از رابحه

 آمد.

 E= H^/Hmax                                : 5 رابحه

E ،؛ شطططاخص یکنطططواختیH^؛ شطططاخص تنطططوع و 

Hmax ؛ حداکثر مقدار ممکنH^ .است 

 D= ∑ (ni/N)2                                : 6رابحه 

Ni ؛ تعداد افراد مربوط به گونهi ام وn  تعداد کل افراد

 باشد. می

ها، ابتطدا تجزیطه واریطانس     برای تجزیه آماری داده

بندی تیمارها بر اساا آزمطون   طرفه و سپس گروه یک

LSD   در محیط نرم افزاری  درصد 5در سح  احتمال

SPSS  و  23نسططخهSAS  انجططام شططد  4/9نسططخه .

های عددی تنوع و غنا از نرم   منظور ارزیابی شاخص به

  .گردیداستفاده  3نسخه  PASTافزار 

 

 نتایج و بحث

 بدذر  باندک  بدر  پیداز  کشدتی  تدک  هدای  تدداو   اثر

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

 هرز های های مشترک علف نتایج تجزیه واریانس گونه

کشتی پیطاز نشطان داد کطه تطراکم      های زراعی تک نظام

تطره، اویارسطالم زرد، سطلمک،     هطرز سطلمه   هطای  علف

مرغططی، پططوآ، خرفططه و  پرسططت، پنیططرک، پنجططه آفتططاب

( تحطت تطأثیر   ≥01/0pداری ) طور معنی خروا به تا 

 (. 2نوع نظام زراعی قرار گرفت )جدول 

تطرین تطراکم    ها نشان داد که بطیش  مقایسه میانگین

(، 53/6(، پنیطرک ) 08/15پرست ) هرز آفتاب های علف

(، 65/2آ ) (، پططو67/1مرغططی ) (، پنجططه05/3سططلمک )

تطره   (، سطلمه 45/3(، تطا  خطروا )  75/2اویارسالم )

مکعطب در نظطام    ( بوته در متر68/0(، و خرفه )50/2)

S4 هطرز در   هطای  لطف ترین تراکم ع وجود داشت و کم

پرسطت   هرز آفتطاب  های ها علف مربوط به گونه Fنظام 

مرغطی   (، پنجطه 23/0(، سلمک )55/0(، پنیرک )23/2)

(، تا  خطروا  75/2(، اویارسالم )10/0آ ) (، پو18/0)

( بوتطه در  11/0(، و خرفطه ) 23/0تطره )  (، سلمه53/0)

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

هطرز مطزارع    های ی بر تراکم بانک بذر علفنظام زراع

باعث افزایش تطراکم   نشان داد تک کشتی سیب زمینی

های بطیش از نطه سطال گردیطده      هرز در نظام های علف

همچنین گزارش شطده اسطت کطه کشطت      .(20) است

متوالی یک گیاه زراعی و تکرار مداوم عملیات زراعی 

سازی بستر کشطت، از طریط  اعمطال فشطار      آمادهنظیر 

هرز، باعث کاهش  های انتخابی مشابه بر جمعیت علف

شود که منجر به کاهش  هرز می های تنوع در فلور علف

هطای مخلطوط و    های غالب نسبت به کشت تعداد گونه

(. نتطایج مقایسطه میطانگین تطراکم     18گردد ) تناوبی می

کشطتی از   هرز نشان داد که کاهش تداوم تک های علف

نظام بیش از هشت سال به زیر سه سال باعث کاهش 

 (.3شود )جدول  هرز می های تراکم علف

 
  



 و همکاراناحمدزاده  ... / مریمبذر بانک ای گونه تراکم و تنوع مطالعه 

107 

 متری ااک سانتی 0-20کشتی پیاز در عمق  های تک هرز مشترک در نظا  های تجزیه واریانس تراکم علف-2 جدول

Table 2-Analysis of variance density of common weeds in the onion monoculture systems at a depth 0-20 cm of soil 
 نام علمی

Scientific name 

 نام فارسی

Persian name 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

MS 

 انحرا  استاندارد

SD 

 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 

Portulaca olerace L. 2.03 0.64 *1.79 4 خرفه 

Error 0.44 195 خحا  
 

Cyperus rotundus L. 0.94 1.50 *1302.37 4 اویارسالم 

Erro 13.41 195 خحا  
 

Poa nemoralis L. 1.21 1.45 *51.11 4 چمن جنگلی 

Erro 1.19 195 خحا  
 

Chenopodium album L. 1.04 1.24 *41.92 4 تره سلمه 

Erro 68.00 195 خحا  
 

Cynodon doctylon L. 1.80 1.41 *15.58 4 مرغی پنجه 

Erro 1.70 195 خحا  
 

Chenopodium murale L. 1.07 1.29 *50.84 4 سلمک 

Erro 64.00 195 خحا  
 

Heliotropium europium 

L. 
 0.80 6.39 *31.66 4 پرست آفتاب

Erro 1.79 195 خحا  
 

Amarantus retrofelexsus 
L. 

 1.22 1.44 *61.79 4 خروا تا 

Erro 1.02 195 خحا   

Malva neglecta L. 1.74 1.71 *158.39 4 پنیرک 

Erro 6.29 195 خحا   

 درصد 5دار در سح  احتمال  معنی *

* Significant at 5% level of probability 

 

نشطان داده شطده اسطت     1شطکل   درطور که  همان

ای  زده تحت شطرایط گلخانطه   جوانه بذرهایشمار کل 

 20تطا   0کشتی پیاز و آیش در عمط    های تک در نظام

مکعب خطاک    عدد بذر در متر 4140متر حدود  سانتی

در تطداوم   مکعطب خطاک   در متر بذر 1704بود. تعداد 

 متطر در بطذر   1175تر از هشت سطال،   کشتی بیش تک

کشتی پنج تا هشطت سطال،    در تداوم تکمکعب خاک  

کشتی سطه   در تداوم تک مکعب خاک در متر بذر 639

در تطداوم  مکعب خطاک   در متربذر  419تا پنج سال، 

مکعطب    در متطر بطذر   221کشتی زیر سطه سطال و    تک

در دوره آیش از طری  رویطش بطذر مشطاهده و    خاک 

که عمده  ها حاکی از آن است شمارش گردید. گزارش

متری خطاک   سانتی 15هرز در عم   های علف بذرهای

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

تطوان   تری را می کم بذرهایتر باشد، تعداد  شخم بیش

ططور   تطر خطاک مشطاهده کطرد. بطه      های پایین در بخش

کطه بطه بانطک بطذر وارد      بطذرهایی درصد  95متوسط 

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

 سطاله  چنطد  هطرز  هطای  علطف  از ناشی ها آن درصد چهار

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

 سطاله  چنطد  هطای  گونطه  میان از و تره سلمه و خروا تا 

 تططرین مخطرب  جططز پیچطک  و مرغططی پنجطه  اویارسطالم، 

 .(22) شوند می محسوب دنیا ساله یک هرز های علف
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 ؛سه سالتر از  کم ،S1 :ابپیاز  یکشت تک) متری ااک سانتی 0-20کشتی پیاز در عمق  هرز مشاهده شده در تداو  تک های تعداد علف -1شکل 

 S2، ؛ بین سه تا پنج سالS3، ؛ هشت سال بین پنج تاS4، ؛ بیش از هشت سالF ،)آیش 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) 

 

 در خاک متری سانتی 0-20 عم  در پژوهش این در

 ،13 ،11 ترتیطب  بطه  F و S1، S2، S3، S4 زراعی های نظام

 تداوم افزایش با شد. مشاهده گیاهی گونه 17 و 26 ،24

 ططور  بطه  هطرز  علطف  هطای  گونطه  تعطداد  پیطاز  کشتی تک

 تعطداد  تطرین  بطیش  که نحوی به یافت افزایش محسوسی

 )شطکل  بطود  S4 زراعی نظام به مربوط هرز علف ی گونه

هطای   هطرز در تیمطاری   هطای  طورکلی تراکم علف به (.1

وب زراعی در مقایسطه بطا تیمارهطای مشطابه     تحت تنا

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

عنوان یک راهکطار مناسطب    اهمیطت تنطاوب زراعی به

باشد.د واض  است  در کطاهش تطراکم بانطک بطذر می

 که کشت مداوم گیاه زراعی باعث تکرار و یکنطواختی 

هطرز و   دنبال آن کاهش تنوع علف عملیات زراعی و به

شود، اما تناوب  ها می غالب شدن تعداد اندکی از گونه

های مختلف را در یک  کش زراعی امکان کاربرد علف

ترتیب باعطث   کند و بدین زمین زراعی فراهم می قحعه

شطود   هطرز مطی   های مختلطف علطف   کاهش تراکم گونه

(23.) 

های مشترک بانک بطذر   نتایج تجزیه واریانس گونه

متری خاک  سانتی 40تا  20هرز پیاز در عم   های علف

کشطتی پیطاز بطر تطراکم اکثطر       نشان داد که تطداوم تطک  

(. 4)جطدول   شتداری دا اثر معنی هرز علفهای  گونه

هطرز   هطای  نتایج مقایسه میطانگین تطراکم بانطک علطف    

تطا   20کشتی پیاز در عم   های تداوم تک مشترک دوره

هرز با  های دهنده کاهش تراکم علف متر نشان سانتی 40

کشتی بیش از هشت سال به زیر سه  کاهش تداوم تک

(. همطانحور کطه در   5باشطد )جطدول    سال و آیش مطی 

تططرین تططراکم  ده اسطت بططیش نشططان داده شطط 5جطدول  

پرسطت در نظطام    هرز مشترک مربطوط بطه آفتطاب    علف

ترین تراکم را علف هطرز سطلمک    بود و کم S4زراعی 

 )آیش( نشان داد. Fدر نظام زراعی 
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 مکعب(  متری ااک )تعداد در متر سانتی 20تا  0 کشتی پیاز در عمق هرز مشترک در تداو  تک های مقایسه میانگین تراکم علف -3جدول 

Table 3- Comparison of mean density of common weeds in the onion monoculture system at a depth 0-20 cm of soil 
(number/m3) 

 کشتی پیاز های تک نظام

Onion monoculture cropping systems 
 نام فارسی 

Persian name 

 نام علمی 

Scientific name 
F S4 S3 S2 S1 

0.13c 0.67a 0.35b 0.30bc 0.20bc خرفه Portulaca olerace L. 

0.53c 2.75a 2.25a 1.28b 1.20b اویارسالم Cyperus rotundus L. 

0.10d 2.65a 1.98b 0.68c 0.23d چمن جنگلی Poa nemoralis L. 

0.13d 2.50a 2.08b 0.73c 0.53cd تره سلمه  Chenopodium album L. 

0.18c 1.68a 1.15ab 0.63bc 0.30c مرغی پنجه  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 پرست آفتاب  Heliotropium europium L. 

0.18c 3.45a 1.80b 1.23b 0.80c  خروا تا  Amarantus retrofelexsus L. 

0.55c 6.53a 3.70b 2.93b 2.78b پنیرک Malva neglecta L. 

 است. درصد 5دار در سح  احتمال  دهنده اختال  معنی های با حرو  غیرمشترک در هر سحر نشان میانگین

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

  متری ااک سانتی 20-40کشتی پیاز در عمق  هرز در تداو  تک های مشترک علف تجزیه واریانس تراکم گونه -4جدول 

Table 4. Analysis of variance density of common weeds in the continuous monoculture of onion at 20-40 cm soil 
depth 

 نام علمی

Scientific name 

 نام فارسی

Persian name 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات

MS 

 انحرا  استاندارد

SD 

 ضریب تغییرات )درصد(

CV (%) 

Cyperus rotundus L.  1.03 2.39 *92.61 4 اویارسالم 

Error 4.98 195 خحا   

Poa nemoralis L.  1.48 0.72 *2.71 4 چمن جنگلی 

Error 0.49 195 خحا   

Chenopodium album L.  1.55 0.76 *3.32 4 تره سلمه 

Error 0.61 195 خحا   

Cynodon doctylon L.  1.50 1.08 *9.44 4 مرغی پنجه 

Error 0.79 195 خحا   

Chenopodium murale L.  1.49 0.68 *3.13 4 سلمک 

Error 0.57 195 خحا   

Heliotropium europium L. 0.95 4.46 *809.82 4 پرست آفتاب 

Error 3.26 195 خحا   

Sanchus oleraceus L.  0.32 4 شیرتیغیns 0.43 3.14 

Error 0.19 195 خحا   

 دار و غیرمعنیدرصد  5دار در سح  احتمال  به ترتیب معنی nsو  *
*  and ns significant at 5% level of probability and non-significant, respectively 

 

هططای  در نظططام زده جوانططه بططذرهایشططمار کططل  

متطر   سطانتی  40تطا   20کشتی پیاز و آیش در عم   تک

عدد بطذر   830مکعب خاک بود که  عدد در متر 2049

کشطتی بیشطتر از    مکعب خطاک در تطداوم تطک    در متر

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

ترتیطب از تطداوم    مکعطب خطاک بطه    عدد بطذر در متطر  

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

سال و دوره آیش از طری  رویش گیاهچطه شطمارش   
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زده مربطوط بطه    ترین بذر جوانطه  (. بیش2شدند )شکل 

عططدد در  395پرسططت بططا میططانگین  هططرز آفتططاب علططف

 آمد. دست به S4مکعب بود که از نظام زراعی  متر

هطای بطا    بیان کردند گونطه  (1995)بنونوتی و ماتیا 

توانند  دلیل داشتن خخایر غذایی کافی می بذر درشت به

زنی  از اعماق بیشتر خاک نیز سبز شوند. کاهش جوانه

دلیططل افططزایش   بططا افططزایش عمطط  ممکططن اسططت بططه  

منواکسیدکربن حاصل از فعالیت بیولطوژیکی خطاک و   

ها باشد که رابحه عکسی بطا عمط     تر گاز انتشار آهسته

ن دارد. کاهش تغییرات دمایی با افزایش عم  دفطن  دف

توانططد دلیططل دیگططری بططرای کططاهش سططبز شططدن   مططی

هطای   تر باشد. گطزارش  های بیش هرز از عم  های علف

دهند که تطراکم بانطک بطذر خطاک بطا       زیادی نشان می

   .(24و 5یابد ) می افزایش عم  خاک کاهش 

 در زده جوانطه  بطذرهای  کطل  تعداد پژوهش این در

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

عدد در  4140متر ) سانتی 0-20 عم  از تر کم مراتب به

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

کطه   توان اخعان داشت بطا توجطه بطه ایطن     خصوص می

همواره سهم اندکی از ترکیطب بانطک بطذر خطاک هطر      

منحقه قابلیت تشکیل بانک بذر دائمی و نفوخ به اعماق 

تطر   در اعمطاق پطایین   ،بنطابراین  ،تر خاک را دارند پایین

های پیشطاهن  و   با دوام مربوط به گونه هایغلب بذرا

 (.25مراحل اولیه توالی حرور دارند )
 

 مکعب(  مترمتری ااک )تعداد در  سانتی 20-40کشتی پیاز در عمق  هرز مشترک در تداو  تک های مقایسه میانگین تراکم علف -5جدول 

Table 5- Comparison of mean density of common weeds in the continuous monoculture of onion at 20-40 cm soil 
depth (number/m3) 

 کشتی پیاز های تک نظام

Onion monoculture cropping systems 
 نام علمی

Scientific name  

 نام فارسی

Persian name 
F S4 S3 S2 S1 

0.05b 0.28a 0.18ab 0.13ab 0.07b تیغی شیر Sanchus oleraceus L. 

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 0.87a 0.65b 0.40bc 0.30bc تره سلمه Chenopodium album L. 

0.15d 1.38a 0.95b 0.75bc 0.35cd مرغی پنجه Cynodon doctylon L. 

0.02c 0.70a 0.52ab 0.27bc 0.12c سلمک Chenopodium murale L. 

1.10d 9.87a 8.75b 1.93c 1.27c پرست آفتاب Heliotropium europium L. 
 است. درصد 5سح  احتمال دار در  دهنده اختال  معنی های با حرو  غیرمشترک در هر سحر نشان میانگین

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

 

( نشطان  1997مولوگتا و اسطتولتنبرگ )  های بررسی

کطه وارد   بطذرهایی هطای زراعطی اکثطر     داد که در زمین

ساله هسطتند   های یک شوند متعل  به گونه بانک بذر می

سطاله   هرز چنطد  های و تنها درصد کمی مربوط به علف

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

تر از  سه سال، سه تا پنج سال، پنج تا هشت سال، بیش

و  15، 16، 10، 9ترتیطب   هشت سال( و دوره آیش به

متطری خطاک    سطانتی  20-40گونه گیاهی در عم   12

هرز در دوره آیش  ترین تعداد علف حرور داشتند. کم

  (.2مشاهده گردید )شکل 



 و همکاراناحمدزاده  ... / مریمبذر بانک ای گونه تراکم و تنوع مطالعه 

111 

 
 ؛سه سالتر از  کم S1 :باپیاز  یکشت تک) خاکمتری  سانتی 20-40کشتی پیاز در عم   هرز مشاهده شده در تداوم تک های تعداد علف -2شکل 

   S2 ؛ بین سه تا پنج سالS3 ؛ بین پنج تا هشت سالS4 ؛ بیش از هشت سالF )آیش 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( 
 

تواند بانطک   عملیات مدیریتی ویژه می ،طورکلی به

هططرز را تحططت تططأثیر قططرار دهططد.    هططای بططذر علططف

هطرز در پروفیطل    هطای  ورزی، توزیطع بطذر علطف    خاک

خاک، بقای بذر و خرو  گیاهچه را تحت تأثیر قطرار  

( 2000نطین وانطاا و لیطروکس )   چ(. هم27دهطد )  می

 تغییطر  باعطث  ورزی خطاک  سامانه تغییر که دادند نشان

 خواهطد  مزارع در بذر عمودی توزیع و تراکم ترکیب،

شود،  طور مرتب زیر و رو می که خاک به اییدرج. شد

توانند  می هاساله بسیار فراوان هستند و بذر گیاهان یک

ورزی  باشطند. عملیطات خطاک    ها  تنها ارتباط میان نسل

تطر   سطححی  هطای  دفن شده در عم  را به الیه هایبذر

 شود زنی آنها می آورد و باعث تحریک جوانه خاک می

(28). 

کشتی پیاز و آیش بدر تودوو و اودای     اثر تداو  تک

 20هرز در عمق صفر تا  های ای بانک بذر علف گونه

 غنا، تنوع، شاخص انسیوار هیتجز جینتا: متری سانتی

 داد نشان هرز یها علف بذر بانک تیغالب و یکنواختی

 در یدار یمعنط  اثطر  ازیط پ یکشت تک تداوم یها دوره که

 یا گونه یغنا تنوع، شاخص بر درصد 5 احتمال سح 

 متطر  یسطانت  0-20 عم  در هرز یها علف یکنواختی و

 (.6 جدول) شتدا خاک

 

 .متری ااک سانتی 0-20هرز در عمق  های های تووو و اوای بانک بذر علف بر شااص کشتی پیاز تجزیه واریانس تداو  تک -6جدول 

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. 

 منابع تغییر

S.O.V 

 درجه آزادی

df 

 های تنوع و غنا شاخص

Diversity and richness indices 
 وینر -شانون

Shannon-Wiener 

 یکنواختی
Evenness 

 سیمپسون

Simpson 

 منهینک

Menhinik 

 غالبیت
Abundance 

های زراعی نظام  
Cropping systems 

4 11.47* 0.53* 9.07* 2.85* 9.07* 

 خحا

Error 
195 0.33 0.01 0.05 0.66 0.005 

)درصد( ضریب تغییرات   
CV (%) 

 0.79 0.017 0.09 0.88 0.09 

 درصد 5 احتمال داری در سح  معنی اختال * 

* Significant at the 5% level of probability. 
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وینطر نشطان   -مقایسه میانگین شاخص تنوع شانون

ترین تنطوع   دارای بیش 43/3با میانگین  S4داد که نظام 

ترین تنوع  های زراعی بود و کم در مقایسه با سایر نظام

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

دهنطده   مقایسه میانگین شاخص تنوع سیمپسون نشطان 

هطای زراعطی    ای بطین نظطام   دار تنوع گونه تفاوت معنی

. سال، زیر سه سال و آیطش بطود   8کشتی بیش از تک

ای بطا میطانگین    ترین میزان تنوع گونطه  ترین و کم شبی

و  S4ترتیب مربوط بطه نظطام زراعطی     به 28/0و  96/0

 (.7آیش بود )جدول 

میزان شاخص غنای منهینطک   ترین کمترین و  بیش

دست آمد. اما با افزایش  و آیش به S4ترتیب از نظام  به

کشطتی پیطاز میطزان شطاخص یکنطواختی و       تداوم تک

کطه در ایطن پطژوهش     نحطوی  غالبیت کاهش یافطت بطه  

ترتیب با  ترین میزان شاخص یکنواختی و غالبیت به کم

دست آمد.  به S4از نظام زراعی  77/0و  97/0میانگین 

ش ترین یکنواختی و غالبیت مربطوط بطه دوره آیط    بیش

 (.7مدت بود )جدول   طوالنی

( بطا بررسطی   2009) و همکطاران  محمطدی  ریطیس 

های زراعی جو گزارش کرد میزان شاخص تنطوع   نظام

داری باالتر  طور معنی های با کنترل شیمیایی به در نظام

ای در  اسططت. بططاال بططودن میططزان تنططوع و غنططای گونططه

تطوان   تر از هشت سال را مطی  کشتی بیش های تک دوره

هطرز در   هطای  فراوانی تجمعی و تراکم نسبی علطف به 

چطه در میطزان    طی سالیان متوالی نسبت داد چرا که آن

هطای آن   تنوع یک جامعه تأثیر دارد تنهطا تعطداد گونطه   

جامعه نیست بلکه تراکم جمعیت یک گونطه و یطا بطه    

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

هطای زیطادی    ای دارای تعداد گونطه  ممکن است جامعه

ها باعث تأثیر  باشد اما تراکم نسبی پایین برخی از گونه

اندک آن در محاسبات شده و منتج به افزایش شاخص 

تنططوع نشططوند. در ایططن خصططوص از پاسططخ دو گططروه 

کشتی  هرز با توجه به افزایش سال تداوم تک های علف

تر نسبت بطه   با درصد تا  پوشش بیشها  و حرور آن

بطا   هاتوان نتیجه گرفت که فراوانی بطذر  آیش می  دوره

کشطتی افططزایش خواهطد یافطت. پططژوهش     تطداوم تطک  

های زراعی با کنترل شیمیایی  دیگری نشان داد که نظام

 (.30تری هستند ) دارای شاخص تنوع باال

 
 متری خاک سانتی 0-20هرز در عم   های های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت بانک بذر علف مقایسه میانگین شاخص -7جدول 

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  

 کشتی پیاز های زراعی تک نظام

Onion monoculture cropping systems 
 شاخص

Index 
F S4 S3 S2 S1 

1.78d 3.43a 3.04ab 2.81bc 2.34c 
 شانون 

Shannon 

0.28c 0.96a 0.93ab 0.93ab 0.88b 
 سیمپسون

 Simpson 

2.07b 3.16a 3.07a 3.03ba 2.56ab 
 منهینک 

Menhinik 

0.77a 0.13d 0.16cd 0.27c 0.41b 
 غالبیت 

Abundance 

0.97a 0.60c  0.71c  0.74bc  0.79a  
 یکنواختی 

Evenness 

 است.درصد  5دار در سح  احتمال  دهنده اختال  معنی های با حرو  غیرمشترک در هر سحر نشان میانگین

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

 



 و همکاراناحمدزاده  ... / مریمبذر بانک ای گونه تراکم و تنوع مطالعه 

113 

 گطزارش  نیز( 2003اکیلمه و همکاران ) ،راستادر این 

هطای تحطت    کطرت  در هطرز  هطای  علف فشار که کردند

تطر   های دارای تناوب بیش کشت مداوم نسبت به کرت

نسططبی  اسططت. بططا بططاال بططودن تططراکم و فراوانططی     

تطر   کشتی بیش تک  هرز، تنوع و غنا در تداوم های علف

یابد چرا که با کشت مطداوم   از هشت سال افزایش می

هرز به  های علف هایپیاز طی سالیان متوالی تعداد بذر

. ویلسطون  (31) صورت تجمعی افزایش یافتطه اسطت  

لید بذر توسط ( گزارش کرد که دلیل این امر تو1988)

ورزی و پططراکنش  گیاهططان در مزرعططه پططس از خططاک 

. علطت  (32) هطا بطوده اسطت    مثلطی آن  های تولیطد  اندام

کشطتی   های تطک  ای در تداوم کاهش تنوع و غنای گونه

تطوان ناشطی از اسطتفاده از     تطر از سطه سطال را مطی     کم

کش، تغییر الگوی کشت در اثر تناوب با کشطت   علف

های قبلی دانسطت   دستی کشتگیاه سال قبل و وجین 

(33.)  

کشتی تولید پیاز و آیش بدر شدااص    اثر تداو  تک

تا  20هرز در عمق  های ای بانک بذر علف تووو گونه

های تطداوم   نتایج تجزیه واریانس داده: متری سانتی 40

 40تطا   20کشتی پیطاز و آیطش در عمط      های تک نظام

 ی وطواختطا، یکنططوع، غنططهای تن بر شاخصمتر  سانتی

 (.8داری نشان داد )جدول  غالبیت اثر معنی

مقایسه میانگین شاخص تنوع، غنطا، یکنطواختی و   

متر نشان داد که تداوم  سانتی 40تا  20غالبیت در عم  

هطای فطوق از    کشتی پیاز و دوره آیش بر شطاخص  تک

اسطت.  دار  درصد معنی 5نظر آماری در سح  احتمال 

وینططر و -مقایسططه میططانگین شططاخص تنططوع شططانون  

تطر از   کشطتی بطیش   سیمپسون نشان داد که تطداوم تطک  

دارای  62/1و  18/2ترتیب بطا میطانگین    هشت سال به

ترین میزان تنوع بطوده اسطت کطه از نظطر آمطاری       بیش

های زراعی تولید پیطاز   داری با سایر نظام اختال  معنی

کشطتی پیطاز میطزان     کنشان داد. بطا افطزایش تطداوم تط    

داری کاهش یافت.  طور معنی شاخص غنای منهینک به

ترین میزان شاخص غنای منهینطک بطا    ترین و کم بیش

 Fو  S4ترتیب مربوط به نظام  به 10/0و  07/3میانگین 

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

مربطوط بطه    40/0و  98/0ترتیب با میطانگین   غالبیت به

آیططش طططوالنی مططدت بططود. بططا افططزایش تططداوم   دوره

کشتی پیاز میطزان شطاخص یکنطواختی و غالبیطت      تک

داری  کاهش یافت هرچند از نظر آماری اختال  معنی

های زراعی تولید پیاز از نظر شاخص غالبیت  بین نظام

 (.8وجود نداشت )جدول 

 
 .متری ااک سانتی 20-40های هرزدر عمق  های تووو و اوای بانک بذر علف کشتی پیاز بر شااص او  تکتجزیه واریانس تد-8جدول 

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. 

 منابع تغییر

S.O.V 

درجه 

 آزادی

df 

های تنوع و غنا شاخص  

Diversity and richness indices 
 وینر -شانون

Shannon-Wiener 

 یکنواختی

Evenness 

 سیمپسون

Simpson 

 منهینک

Menhinik 

 غالبیت

abundance 

های زراعی نظام  

Cropping systems 
4 9.69* 5.83* 6.91* 1.07* 3.08* 

 خحا

Error 
195 0.37 0.44 0.15 0.43 0.11 

)درصد( ضریب تغییرات  

CV (%) 
 1.16 1.03 0.51 1.08 0.12 

 درصد 5دار در سح  احتمال  * معنی

* Significant at 5% level of probability 
 



 1401، 2، شماره 15توليد گياهان زراعي، دوره 

114 

هطای   دوره نتایج این پژوهش نشان داد کطه تطداوم   

ای  تنطوع و غنطای گونطه   کشتی پیاز باعث تغییر در  تک

ترین مقدار تنوع و غنا مربطوط   که بیش طوری گردید به

ر از هشططت سططال بططود.  کشططتی بططیش بططه تططداوم تططک

هطای زراعطی مطورد اسطتفاده بطرای       ططورکلی شطیوه   به

مدیریت خاک نقطش مهمطی در حفطن تنطوع زیسطتی      

دیگطر تنطاوب   (. از ططر   14کنطد )  محصول ایفا مطی 

هرز  های غالب علف شدن گونه زراعی ساالنه باعث کم

 (.9شود ) در مزرعه می

کشت خالص بطا کطاهش تنطوع گیطاهی، موجطب      

هرز گردید که این امر  های افزایش درصد حرور علف

دنبطال دارد.   افزایش تراکم و شاخص تنوع شانون را به

ای  کشتی، تنوع گونطه  های تک ملذا کشت خالص و نظا

(. عزیزی و همکاران 34دهند ) هرز را افزایش می علف

 گیاهطان  متنطوع  الگوهطای  کطه  کردند گزارش (2009)

و  بطوده  شطانون  شطاخص  میزان ترین کم دارای زراعی

کشتی کنجطد و   ترین شاخص تنوع شانون در تک بیش

. محققطین بطا مقایسطه غنطای     (5) سویا مشاهده گردید

کشت مخلوط و خالص بیان داشتند که غنطای    ای گونه

ای، معیار مفیدی از تنوع بطوده کطه بیطانگر تعطداد      گونه

گونه در یک سح  ویژه اسطت کطه بطا افطزایش تنطوع      

دلیل بهبود کارایی تخصیص و توزیطع منطابع    گیاهی، به

بططه کططاهش تعططداد و تنططوع   هططا، منجططر   بططین گونططه 

 (.35هرز شده است ) های علف

 
 .متری خاک سانتی 20-40هرز در عم   های های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت بانک بذر علف مقایسه میانگین شاخص -9جدول 

Table 9- Comparison of mean indices of diversity, richness, evenness and abundance of weeds seed bank at a depth 
20-40 cm of soil.  

 کشتی پیاز های زراعی تک نظام

Onion monoculture cropping systems 
 شاخص

Index 
F S4 S3 S2 S1 

0.17d 2.18a 1.17b 0.75b 0.58c 
 وینر -شانون

Shannon- Weiner 

0.12d 1.62a 0.93b 0.76b 0.48c 
 سیمپسون

Simpson 

0.10d 3.07a 2. 92a 2.87b 0.87c 
 منهینک

Menhinik 

0.40a 0.01b 0.05a 0.08a 0.16a 
 غالبیت 

Abundance 

0.98a 0.04c 0.37bc 0.55b 0.56b 
 یکنواختی

Evenness 
 است.درصد  5دار در سح  احتمال  معنیاختال  دهنده  های با حرو  غیرمشترک در هر سحر نشان میانگین

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

 کلي گيری نتيجه

 66ترین فراوانی بانطک بطذر )   نتایج نشان داد بیش

هطرز پهطن بطرگ     هطای  علطف درصد( مربطوط بطه بطذر    

بانطک   هایدرصد بذر 77ساله است و در مجموع  یک

ططورکلی   باشطد. بطه   های یکساله می بذر مربوط به گونه

هطای   کشتی مداوم پیاز ططی سطال   توان دریافت تک می

ها سبب حفطن و   کش پی در عین استفاده از علف در پی

سطاله   هطای مقطاوم یطک و چنطد     افزایش تجمعی گونطه 

هطای بعطد    کشتی سطال  های تک در دوره هرز های علف

ای کطه تطراکم و تنطوع بسطیاری از      گونطه  گطردد بطه   می

جطای   بطه  ،هرز افزیش یافته اسطت. بنطابراین   های علف

هطای   کشت ممتد یک گیاه زراعی، اسطتفاده از تنطاوب  

زراعی دارای مجموعه متنطوعی از گیاهطان زمسطتانه و    

ه بطوده و  شود که با افزایش تنوع همرا بهاره توصیه می

شرایط مناسبی برای کنترل بهتر و قحع سیکل زیسطتی  

هرز با شرایط رشد و نمو مشابه گیاه زراعطی   های علف
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 شود. هرز می های های علف باعث کاهش تنوع در گونهکشطتی   کند. همچنین نتایج نشان داد که تطک  فراهم می
 

 منابع
1. Tamertash, R., Tation, M.R., Rayhani, 

B. and Shokrian, F. 2009. Investigation 

on relation between physiochemical 
characteristics of mari soils and plant 

communities (Case study: Birjand 

plain). Ir. J. Range, Desert Res. 16: 4. 
481-492. (In Persian) 

2. Bajwa, A.A. 2014. Sustainable weed 

management in conservation agriculture: 
review. Crop protect. 65: 105-113. 

3. Ma, M., Tarmi, S. and Helenius, J. 2002. 

Revisiting the species- area relationship 

in a semi- natural habitat. Floral richness 
in agricultural buffer zones in Finland. 

Agri. Ecosyst. Environ. 89: 137- 148. 

4. Rashed-Mohassel, M.H., Gherekhloo, 
H.J. and Rastgoo, M. 2009. Allelopathic 

effects of saffron (Crocus sativus) 

leaves and corms on seedling growth of 

redroot pigweed (Amaranthus 
retroflexus) and lambsquarter 

(Chenopodium album). Ir. J. Agri. Res. 

1: 7. 53-61. (In Persian) 
5. Graham, P.L., Steiner, J. and Weise, A. 

F. 1988. Light absorption and 

competition in mixed sorghum pigweed 
communities. Agron. J. 80: 30. 415- 

418. 

6. Cardina, J., Johnson, G.A. and Sparrow, 

D.H. 1997. The nature and consequence 
of weed spatial distribution. Weed Sci. 

45: 364- 373. 

7. Buhler, D.D. 2002. Challenges and 
opportunities for integrated weed 

management. Weed Sci. 50: 3. 273-280. 

8. Roham, R., Pirdashti, H., Yaghubi, M. 
and Nematzadeh, G. 2014. Spatial 

distribution of nutsedge (Cyperus spp.). 

Seed bank in rice growth cycle using 

geostatistics. Crop protect. 55: 133-141. 
9. Hosseini, P., Karimi, H., Babaei, S., and 

Rahimian Mashhadi, H. 2013. Weed 

seed bank richness as affected by crop 
rotation. Biol. Ecol. Weeds, Ir. Weed 

Sci. 379-383. (In Persian) 

10. Shrestha, A., Knezevic, S., Roy, R., 

Ball‐Coelho, B. and Swanton, C. 2002. 
Effect of tillage, cover crop and crop 

rotation on the composition of weed 

flora in a sandy soil. Weed Res. 42: 1. 

76-87. 
11. Cavers, P.B. 1995. Seed banks: memory 

in soil. Can. J. Soil Sci. 75: 11-13. 

12. Oveysi, M., Rezvani Moghadam, P., 
Baghestani Meybodi, M.A. and Nasiri 

Mahalati, M. 2006. Investigating seed 

bank and weed population dynamics in 

corn fields. Appl. Entomol. Phytopathol. 
73: 2. 75-91. (In Persian). 

13. Rashed-Mohassel, M.H., Najafi, H.H. 

and Akbarzadeh, M. 2001. Weed 
biology and control (2

nd
 Edition). 

Ferdowsi Univ. Mashhad, Press. 350 p. 

(In Persian). 
14. Santin-Montanyá, M.I., Martín-

Lammerding, D., Zambrana, E. and 

Tenorio, L. 2016. Management of weed 

emergence and weed seed bank in 
response to different tillage, cropping 

systems and selected soil properties. Soil 

and Tillage Res. 161: 38-46. 
15. Azizi, G., Kouchaki. A., Nasiri 

Mahalati, M. and Razvani Moghadam, 

P. 2009. Effect of plant diversity and 
nutrient resource on weed composition 

and density in different cropping 

systems. Iran. J. field crops res. 7: 1. 

115-125. (In Persian). 
16. Hosseinia, P. and Hoveize, K. 2014. 

Weed seed bank as affected by crop 

rotation and disturbance. Crop Protect. 
64: 1–6. 

17. Ghorbani, J., Beheshti, Z., Lashkari, M. 

and Tamartash, R. 2010. Size and 

composition of soil seed bank in two 
rangelands with different cultivation 

history. J. Range Watershed Manag. (Ir. 

J.Nat. Res.). 64: 2. 229- 241. (In Persian). 
18. Serajchi, M., Ghorbani, R., Rashed 

Mohassel, M., Nasiri Mahalati, M. and 

Shojae Nofreast, K. 2010. The Effect of 
different rotations on weeds population 

in potato fields. Weed Res. J. 2: 2. 1-19. 

(In Persian). 

19. Heidari, G.H.A., and Saeedi Goraghani, 
H.R. 2014. Compare of changes 

diversity and richness of species and life 

forms in three utilization sites (case 

https://www.sid.ir/en/journal/JournalList.aspx?ID=306


 1401، 2، شماره 15توليد گياهان زراعي، دوره 

116 

study: southern slopes of Damavand 

mountain summer rangeland). J. range 

watershed manag. (Ir. J. Nat. Res.). 66: 
4. 535 -547. (In Persian). 

20. Mirzaei, A. 2015. Study Study of seed 

bank and weed dynamics in potato 

production systems in Jiroft region. M. 
Sc. Thesis. Faculty of Agriculture, Univ. 

Jiroft, Iran. (In Persian) 

21. Simpson, R.L., Leck, M.A. and Parker, 
V.T. 1989. Seed banks: general concepts 

and methodological issues. In: Leck 

MA, Parker V.T., Simpson RL (eds) 

Ecology of soil seed banks. Academic 
Press, San Diego, Pp. 3–8. 

22. Holmes, P.M. 2002. Depth distribution 

and composition of seed banks in alien-
invaded and uninvaded fynbos 

vegetation. Aust. Ecol. 27: 110- 120. 

23. Siahmargue, A., koocheki, A. R., Nasiri 
Mahalati, M. and Mahghani, S. 2011. 

Effect of integrated weed management 

systems on seed bank of weeds grown in 

sugar beet (Beta vulgaris L). J. 
Agroecol. 3: 2. 151-162. (In Persian). 

24. Elsafori, A.K., Guamaa, A.N. and 

Elnour, M.A. 2011. Soil seed bank of a 
rangeland area White Nile state, Sudan. 

J. Hortic. For. 3: 6. 178-185. 

25. Bossuyt, B. and Honnay, O. 2008. Can 
the seed bank be used for ecological 

restoration? An overview of seed bank 

characteristic in European communities. 

J. Veg. Sci. 19: 875–884. 
26. Mulugeta, D. and Stoltenberg, D.E. 

1997. Seed bank characterization and 

emergence of a weed community in a 
moldboard plow system. Weed Sci. 

45:54- 60. 

27. Kashe, K., Sindel, B., Kristiansen, P. 

and Jessop, R. 2010. Effect of tillage on 
weed seed bank and weed flora in maize 

(Zea mays). Seventeenth Australasian 

Weeds Conference. Pp: 67-70. 

28. Vanasse, A.G. and Leroux, D. 2000. 

Floristic diversity, size and vertical 

distribution of the weed seed bank in 
ridge and conventional tillage systems. 

Weed Sci. 48:454-460. 

29. Raismohammadi, A., Alizadeh, H., 

Oveysi, M., and GHorbani, O. 2009. 
Effect of chemical control on weed seed 

bank in corn-barley rotation system. J. 

Weed Res. 1: 2. 51-63. 
30. Koocheki, A.R., Nassiri Mahallati, M., 

Jahani kondori, M. and Bromand 

Rezazadeh, Z. 2009. Evaluation of 

Industrial of Crop Diversity in Iran. J. 
Field Crops Res. 9: 3. 309- 301. 

31. Ekeleme, F., Akobundu, L.O., 

Fadayomi, R.O., Chikoye, D.Y. and 
Abayomi, A. 2003. Characterization of 

legume cover crops for weed 

suppression in the moist savanna of 
Nigeria. Weed Technol. 17: 1. 1- 13. 

32. Wilson, R.G. 1988. Biology of weed 

seeds in the soil In Altieri MA, Liebman 

M (eds.) Weed management in agro-
ecosystems eco approaches. Boca Raton, 

FL: CRC Press. 25–39. 

33. Koocheki, A.R., Nasiri Mahallati, M., 
Tabrizi, L., Azizi, G. and Jahan, M. 

2006. Assessing species and functional 

diversity and community structure for 
weeds in wheat and sugar beet in Iran. 

Ir. J. Agric. Res. 4: 1. 105-129. (In 

Persian). 

34. Asadi, G.A., and Khorramdel, S. 2014. 
Effects of different ratio of barley and 

hairy vetch intercropping on yield, plant 

nitrogen content, weed population and 
diversity. J. Crop Prot. 7:  1. 131-156. 

(In Persian). 

35. Abadian, H., Pirdashti, E.A. and Abbasi, 

R. 2013. Evaluation of species diversity 
of weeds in mixed planting of basil and 

cowpea at different levels of nitrogen 

fertilizer. J. Crop Protect. 8: 3. 1-31. 

 
 


