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  هرز در چغندرقند  يهاعلف بوته رابطه بانک بذر با تراکم يجهت مطالعه مناسب کوادرات

  3يو ناصر اکبر2 راحله رهام ،1یان نوقابیمحمد عبدالله

  دانشگاه لرستان يکشاورزار دانشکده یاستاد -3،ارشد زراعت دانشگاه لرستان یکارشناس ينشجودا -2چغندرقنده بذر یقات اصالح و تهیار موسسه تحقیدانش -1

  دهیچک
در  1388سال در ی، پژوهشقندهرز در چغندر يهارابطه بانک بذر با تراکم علف يکوادرات جهت مطالعه شکلن یترمناسبن ییمنظور تعبه
-اهچهیو از گ چغندرقنداز بانک بذر قبل از کاشت  يبردارنمونه. شهر کرج انجام گرفتکمال  واقع در يمهندس مطهر یقاتیستگاه تحقیا

.  صورت گرفت) متریسانت 25در 100( لیو مستط) متریسانت50در 50( سه مرحله در دوره رشد با دو نوع کوادرات مربع یهرز طعلف يها
ن تراکم یدست آمده، باالترج بهیطبق نتا. و ثبت شد ییک گونه شناسایو تراکم بوته آنها به تفک هرز علفبذر  یدر هر کوادرات فراوان

در دو آن سبز شده  يهااهچهیبا گ خروس تاجبانک بذر  يرابطه. بود خروس تاجمربوط به  چغندرقندهرز در بانک بذر در مزرعه  يهاعلف
هرز علف قبل از کاشت چغندرقند، تراکم بوته در بانک بذر خروس تاج يش تعداد بذر گونهیکه با افزا ل نشان دادیمربع و مستط کوادرات

با تراکم بوته  خروس تاجن بانک بذر یب یب همبستگیضر .افتیش یافزا يدار یرقند به طور معنچغند دوره رشد یط خروس تاج
  .بود = r2 54/0و  r2 = 70/0ب معادل یو به ترتدار  یمعن ل و مربعیمستط يها در کوادرات رشدفصل ل یدر اواسبز شده  يهاخروس تاج
مثل چغندرقند، کوادرات  یفیاهان ردیدر گبانک بذر آنها  ياز رو هرز يهاعلف بوته تراکم برآورد بانک بذر و جهت مطالعه نیبنابرا
  .باشدیه میت داشته و قابل توصیل نسبت به مربع شکل ارجحیمستط
  .لیکوادرات مربع و مستط قندچغندر هرز، يهات علفیبانک بذر، جمع :يدیکل يها واژه

  

Proper quadrate type in the study of relationship between seed bank and weed density in 
sugar beet crop 

Mohammad Abdollahian Noghabi, Rahele Roham and Naser Akbari 
Abstract  

A field experiment was conducted to determine proper quadrate type in the study of relationship between seed bank and 
weed density in sugar beet crop (Beta vulgaris) in 2009 at the Kamal abad Agricultural Research Station of Karaj. 
Sampling from seed bank before sugar beet drilling, and weeds population in three stages during the growing season 
were done using square (50 * 50 cm) and rectangle (25 * 100 cm) quadrate. The results showed that population of 
Amaranthus retroflexus L. was greatest both in the seed bank and during the growing season of sugar beet. The 
relationship between seed bank and plant population of Amaranthus retroflexus showed that with increase of seed bank 
before sugar beet drilling plant density of Amaranthus retroflexus in the sugar beet field enhanced significantly in both 
quadrate types. Regression coefficient between weed seed bank and plant population of Amaranthus retroflexus in the 
early growth stage of sugar beet crop in rectangle and square quadrates were r2 = 0.70 and r2 = 0.53 respectively. Thus, 
in the study of seed bank in sugar beet crop, rectangle quadrate may recommend in order to stigmata the plant density of 
Amaranthus retroflexus from its seed density in the seed bank before drilling. 
Key words: Seed bank, weeds population, sugar beet, square and rectangle quadrate 

  مقدمه
زان یدرصد باعث کاهش م 33-50زان یاه چغندرقند رقابت نموده و به می، آب و فضا با گییکسب نور، مواد غذا يهرز برا يهافعل

سلمه  شوند ویافت میچغندرقند کثر گونه آن در ا 60هرز مهم وجود دارد که گونه علف 250ا حدود یدر دن. شوند یم محصول چغندرقند
 داده نسبت آن هرز يهاکنترل علف به چغندرقند دیتول يهانهیهز سوم کی تا کهيطور به). 2(ها هستند آنن یمهمتر 2خروس تاجو  1تره

  .)6(است  شده
                                                             
1 Chenopodium album L. 
2 Amaranthus retroflexus.L.   
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وسته بذور به خاك ین با ورود پین بیدر ا. ان داردیوسته در آن جریو برداشت بذور پ يات سپرده گذاریاست که عمل یخاك همچون بانک
  ).8(شوند یط خاك خارج می، مرگ، فساد و شکار از محیزننهق جوایها از طراز آن يتعداد
 یطیط محیهرز، شراعلف يولوژیکنش بر برهمیهرز، تحت تأثعلف 1بودن يالکه. دارند ياع لکهیشتر موارد، توزیهرز در ب يهاعلفرشد 
هرز  يهاهرز، نشان داده است که علف يهافع علیتوز ینه چگونگیمطالعات انجام شده در زم. )7، 4،5(قرار دارد  يات کشاورزیو عمل
 یفیاهان ردین بانک بذر در خاك مخصوصا در زراعت گیین جهت تعیبنابرا). 11(باشند یا چند نقطه متمرکز میک یصورت مجتمع در به

ل و یوع کوادرات مستطن پژوهش دو نیلذا در ا . باشدیبرخوردار م یت خاصییاندازه و نوع کوادرات جهت مطعالعات بانک بذر از اهم
زان یم ینیش بیبه پبتوان  چغندرقندهرز قبل از کاشت  يها کسان مورد آزمون قرار گرفت تا با مطالعه بانک بذر علفیساحت مربع شکل با م

  .)۱( افتیدست  چغندرقند هرز در سطح مزرعه يهاعلف بوته تراکم

  هامواد و روش
در کمال آباد کرج با طول  ه بذر چغندرقند واقعیقات اصالح و تهیموسسه تحق یقاتیقتح مزرعهدر  1388 یدر سال زراع پژوهشن یا

 متر یلیم 243انه یسال یا و بارندگیمتر از سطح در 1300، ارتفاع یقه شمالیدق 59درجه و  35و عرض  یقه شرقیدق 60درجه و  51 ییایجغراف
  .انجام گرفت

م و یچهار در چهار متر تقس يها ن، مزرعه به شبکهیزم یینها يهرز، پس از آماده ساز يهاعلف با تراکم بوتهبانک بذر رابطه  یبررس يبرا
ن یان فصل از ایها تا پايشده و تمام نمونه بردار يخ عالمت گذاریمشخص و با مها  پشته يدر روها  نقاط تقاطع شبکه  .شد یطناب کش

-یسانت 50در  50به ابعاد (و کوادرات مربع شکل ) متریسانت 25در  100ابعاد ( لیدر هر نقطه از دو نوع کوادرات مستط  .نقاط انجام گرفت
ن تراکم بوته ییاز خاك جهت مطالعه بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند انجام شد وتع ينمونه بردار  .کسان استفاده شدیبا مساحت ) متر
 نقطه 88، از يدر هر مرحله نمونه بردار. انجام گرفت )مرداد 27ر و یت 14خرداد،  5(در سه مرحله  هرز پس از سبز شدن چغندرقند يهاعلف

نه و از هر کوادرات پنج نمو ها در مرکز پشته کاشت چغندرقند قرار داده شدکوادراتخ، یدر محل هر م. شد انجام ينمونه بردارمزرعه 
 ر جهت شستشویاز جنس حر ییهاسهین و درون کیتوز گرم 150 آنهامخلوط  ه و ازیته) 10و9( يمتریسانتمرکب خاك از عمق صفر تا ده 

ن ین رابطه بیت بهتریدر نها.  قرار گرفت ییکروسکوپ مورد شناسایومیتوسط استر ک ویمختلف تفک يها سپس بذور گونه  .)3(خته شد یر
  .برازش داده شد يوتریکامپ يبا استفاده از نرم افزارها هرز علف بوته بانک بذرو تراکم

  ثج و بحینتا
چغندرقند مشاهده  در مزرعه یکه در طول فصل زراع يهرز يهاشتر علفیهرز نشان داد که بت علفیبانک بذر و جمع يرابطه یبررس

هرز مربوط به  يهان تراکم علفیباالترن اساس یبر ا  .قرار گرفته بودند ییبودند که قبال در بانک بذر مورد شناسا ییهاونهشدند، مشابه گ
ش تعداد بذر یکه با افزانشان داد  لیسبز شده در دو کوادرات مربع و مستط يهااهچهیبا گ خروس تاجبانک بذر  يرابطه  .دبو خروس تاج
 ین همبستگیشتریافت و بیش یز افزایدوره رشد چغندرقند ن یدر ط خروس تاجهرز ت علفیدر بانک بذر، تراکم جمع خروس تاج يگونه

ت یل و جمعیدر کوادرات مستط خروس تاجن بانک بذر یب یب همبستگیضر يمحاسبه). 1شکل (ل مشاهده شد یدر کوادرات مستط
و معادل دار  یمعن هرز مزرعه يهان بانک بذر و علفیزان ارتباط بینشان داد که م )خرداد 5(رشد فصل ل یاواسبز شده در  يهاخروس تاج
70/0 = r2  1شکل(بود ،a  .(کمتر یب همبستگین ضریکه در کوادرات مربع ایدر حال)54/0 r2 = ( باشد  یم) 1شکل،b .(  
ج یو نتا) 1شکل (ر یین مرحله تغیدر اول خروس تاجت یهرز قبل از کاشت چغندرقند با جمع يهان بانک بذر علفیب یج همبستگیسه نتایمقا
نسبت به مجموع سه مرحله وجود  يالتربا ین مرحله همبستگینشان داد که در هر دو نوع کوادرات، در اول) 2شکل (سه مرحله  یتجمع
تواند جهت برآورد یز دارد مین يشتریت بیاهم یهرز با توجه به دوره بحران يهان مرحله رشد که از لحاظ کنترل علفیلذا اول.  داشت
  .ردیتراکم بذر در بانک بذر مورد استفاده قرار گ ياز رو هرز علفت یجمع

                                                             
3 Patchiness  

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

Weed Biology Page 16 

هرزهايبیولوژي علف 16  

(b)y = 2E-05x1.4367

R2 = 0.5385
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(b)y = 5E-05x1.354

R2 = 0.5273
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(a)y = 4E-05x1.3634

R2 = 0.7007
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 يهات علفیجمع توان یم قبل از کاشت چغندرقند بانک بذر يب گونه ایتراکم و ترکن ییاد با تعن پژوهش نشان دیج اینتا یبه طور کل
ج مطالعه بانک یلذا با استفاده از نتا. ل فصل رشد را برآورد کردیهرز در اوا يهات علفیجمع يب گونه ایتراکم و ترک یهرز و چگونگ
  .زمان مناسب در مزرعه چغندرقند فراهم خواهد شدهرز در  يها ت بهتر علفیریهرز امکان مد يها بذر علف

 کوادرات توسط) خرداد 5( ين مرحله نمونه برداریدر اول خروس تاج هرز علفت یجمع با چغندرقندقبل از کاشت  رابطه بانک بذر -1شکل 
  )b(و کوادرات مربع ) a(ل یمستط

  

  

و ) a(ل یکوادرات مستط فصل رشد چغندرقند در یط خروس تاج رزه علفت یجمع با قبل از کاشت چغندرقند رابطه بانک بذر -2شکل 
  )هرز علفاز تراکم بوته  يسه مرحله نمونه بردار یتجمع يهاداده() b(کوادرات مربع 

  

  منابع
ت  یجمع یابیارز يها سه روشیو مقا یدر طول فصل زراع هرز علفت یفصل با جمع يدر ابتدا هرز علفرابطه بانک بذر  یبررس. 1387. گل افشان، م یغالم .1

  .صفحه 82. واحد کرج یارشد، دانشگاه آزاد اسالم یان نامه کارشناسیپا .هرز يهاعلف
ل در یفلوسولفورون متیعلف کش تر ییکارآ یبررس. 1381. یفیشر. و ح. حسان. ر.، ع. یبدل. ، خ. نوروز زاده. ، ش. يمظاهر. ، ع. یخلقان. ، ج .، دیرگانیب يقنبر .2

  .292-301: 4. رانیا یمجله علوم زراع. هرز پهن برگ مزارع چغندرقند يها کنترل علف
3. Beheshtian, M., M.B. Mesgaran., H. Rahimian., E. Zand and H. Alizadeh. 2007.  Comparison of three methodologies for efficient seed extraction 

in studies of soil weed seed bank. Weed Research, 47: 472-478.   
4. Bigwood, D. B and D. W. Longe. 1988.  Spatial patterns analysis of seed bank: an improved method and optimized sampling. Ecol, 69:479-507. 

(a)y = 0.0054x - 59.959
R2 = 0.6774

0

300

600

900

1200

0 50000 100000 150000 200000

seed bank (seed /m2)

w
ee

d 
de

ns
ity

 (p
la

nt
 /m

2 )

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

The 3rd Iranian Weed Science Congress, February 2010 Page 17 

1388ماه هرز ایران، بهمنهايسومین همایش علوم علف  17 

5. Chauvel, B., J. Gasques and H. Darmency. 1989.  Changes of weed seed bank parameters according to species, time and environment. Weed Res. 
29: 213 - 219.  

6. Cook, D. A and R. K. Scott. 1993.  The Sugar Beet Crop, Science into Practice. Chapman and Hall. London, 675 p. 
7. Cousens, R., R.W. Brown., A.B. Macbratney and M. Moerkerk. 2002.  Sampling sterategy is important for producing weed map: A case study 

using kriging. Weed Sciense, 50: 542- 546. 
8. Douglas, D.B. 1995. Influences of tillage systems on weed population dynamics and management in corn and soybean in teh central USA. Crop 

Science, 35: 1247-1258. 
9. Rahman, A., T.K. James., J.M. Mellsop and N. Grbavac.  2003. Relationship between soil seed bank and field population of grass weeds in 

maize. New Zealand plant protection, 56: 215-219.  
10. Rahman, A., T.K. James., J.M. Mellsop and N. Grbavac.  2004.  predicting broadleaf weed populations in maize from the soil seed bank. New 

Zealand plant protection, 57: 281-285. 
11. Wiles, L.J., G.W. Oliver., A.C. York., H.J. Gold and G.G. Wilkerson. 1992.  Spatial distribution of broadleaf weeds in North Carolina soybean 

(Glycine max) fields. Weed Science, 40: 554-557. 
   

www.SID.ir

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

