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 چکیده

های و همچنین رقابت  S. viridisو Setaria glauca ،S. verticillataروباهي واكنش سویا به تداخل سه گونه دم این پژوهش با هدف بررسي
مزرعه تحقیقاتي دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي ساری به صورت طرح  صورت گلداني درای این سه علف هرز انجام گردید. آزمایش بهبین گونه

 %055علف هرز( و كشت خالص )-)سویا 52:52، 25:25، 52:52های كاشت: تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش اول شامل نسبت 3كامال تصاادیي در  
های ذكر شده در باال با هم مورد مقایسه قرار گریتند. های هرز دو به دو با نسبتساویا و گونه علف هرز( بود و در سه آزمایش دیگر نیز هر ی  از علف 

بررسي در این آزمایش شامل عملکرد دانه، تعداد شاخه یرعي، تعداد غالف در گیاه، تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه سویا بود. همچنین صااات مورد  
ص خبر آن شاخص تحمل و شاهای هرز در رقابت با یکدیگر محاسبه شد. عالوهزیست توده علف هرز، ارتااع، تعداد برگ، تعداد سنبله و تعداد پنجه علف

گرم در بوته( در شرایط  25/02روباهي با سویا، حداكثر عملکرد دانه سویا )رقابت تعیین نیز گردید. نتایج نشان داد كه در بررسي توان رقابتي سه گونه دم
نسبت به كشت  هاروباهي سبب كاهش زیست توده آندسات آمد و ایزایش تراكم ساویا در هر ساه گونه دم   عاری از علف هرز )كشات خالص ساویا( به  

های روباهي نشان داد كه گیاه سویا به تراكمهای متااوت هر سه گونه دمخالص علف هرز گردید. هر چند بررساي شااخص تحمل رقابت سویا به تراكم  
 S. glaucaصورت بهتر است؛ اما توانایي رقابتي سویا نسبت به این سه گونه متحمل S. viridisو S. glauca ،S. verticillataدرصاد(   52پایین )

> S. verticillata > S. viridis  بود؛ بطوریکه با ایزایش تراكم گونهS. glauca  عملکرد سویا با شیبي مالیم و با ایزایش تراكم گونهS. viridis 
ش یش تراكم هر گونه سااابب كاهروباهي با یکدیگر نشاااان داد كه ایزاهای دمعملکرد سااویا با شااایبي تند كاهش پیدا كرد. مطالعه توان رقابتي گونه 

دست ها بههای رشدی گونه دیگر شد و حداكثر ارتااع ساقه، تعداد پنجه، تعداد برگ، تعداد سنبله و زیست توده هر سه گونه در كشت خالص آنشااخص 
ر سه ای در كاهش زیست توده هبت درون گونههای متااوت نسبت به رقاای در تراكمدست آمده از این مطالعه نشان داد كه رقابت بین گونهآمد. نتایج به

 .S. glauca < Sصورت های هرز هم بیانگر این مطلب بود كه قابلیت رقابتي بین این سه گونه بهای علفگونه مؤثرتر بود. نتایج آزمایشاات بین گونه 

verticillata < S. viridis .بود 
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 انسانپروتئین  تأمین انت آن بودن و همچنین مناسب دانه آن بودن
 كیلوگرم دانه ارقام 055(. به طور متوسااط از هر 52باشااد )مي دام و

 05)حاوی  كنجاله كیلوگرم 55 و روغن كیلوگرم 02 ساااویا، روغني
 در سااویا، های هرزواود علف(. 52آید )دساات ميبه پروتئین( درصااد

های تراكم علف به این كاهش میزان دهد ومي كاهش را عملکرد بذر
سویا  اوان هایگیاهچهدارد.  بساتگي  ی رشاد محصاول  مرحله و هرز
رقابت  سااریعي دارند كه رشااد های هرزاز علف با بساایاری توانندنمي

دارد،  اهمیت را دوره بیشاااترین این در های هرزدیع علف كنند؛ لذا،
 علف هرز با بقایای برداشاات شااده بذر سااویای بودن مخلوط همچنین
(. 55شود )مي محصول اقتصادیكیایت و ارزش  كاهش شادید  سابب 
 عدم اثر سویا در عملکرد درصدی 28تا  03 از كاهش حاكي هاگزارش

(. در حقیقت كاهش عملکرد گیاه 0باشاااد )هاای هرز مي كنترل علف
ی هازراعي نتیجه اذب سانم نامتناسبي از منابع یراهم از سوی علف 
ستگي هرز اسات كه به نوع گیاه زراعي، علف هرز و شاارایط رشدی ب 

های هرز با گیاهان رقابت علف بناابراین شااانااخت دقیه نحوه  دارد. 
پذیر هاای مدیریت آننا را امکان زراعي، دساااتیاابي باه بنترین روش  

 . كندمي
ترین روابط مواود در ااتماع گیاهي عنوان یکي از منمرقاابت به 

عباارت اسااات از یرآینادی كه در آن دو گیاه یا دو امعیت گیاهي بر   
های ی  تواند در بین انداماثر متقاابل مناي دارند. رقابت مي  یکادیگر 

گونه  گیاهان ی  مناي در بین متقابل اثرات گیااه )درون گیاهي(، یا 
های میان گونه در و یا به صاااورت تداخل ای(درون گوناه  )رقاابات  
شدت رقابت  ( كه02ای( اتااق بیاتد )برون گونه گیاهي )رقابت مختلف

میزان یراهمي عواماال محیطي همچون نور، آب و مواد بااه تراكم و 
 غذایي بستگي دارد.

 هرز هایتلایقي علف مدیریت هایكلیدی سیستم اازای از یکي

(. 33باشد )مي هرز هایعلف مقابله با در گیاه زراعي رقابتي توان بنبود
رقابتي  توان طریه ایزایش از تواندمي گیاه زراعي كشت مطلوب تراكم
 را گیاهان زراعي عملکرد بر هااثر تداخلي آن هرز هایبل علفمقا در

 دلیل عدم به های كاشاات،بین ردیف زیاد (. یواصاال50دهد ) كاهش
از  برای استااده را الزم كارایي ممکن است سطج خاك، كامل پوشاش 
برای  تراكم بوته ترینمناسااب تعیین باشااد. لذا، رشاادی نداشااته منابع
اسااات.  ای برخورداراهمیت ویژه از باال عملکرد تولید لحاظ به گیاه

ایزایش تراكم گیاه زراعي روشاي برای باال بردن عملکرد محصول در  
های و همچنین ایزایش توانایي رقابتي گیاه زراعي با علفواحد سطج 
د ها واوبه نحوی كه حداقل رقابت تخریبي بین بوتهبااشاااد.  هرز مي

ایجاد میکروكلیمای نامناسب و به  ،های بیش از حدتراكم. داشته باشد
عملکرد دانه  و ،را ایزایش داده ها و آیاتدنبال آن خطر شایوع بیماری 

( گزارش كردند كه تیمارهای 05د. دانپوت و همکاران )دهرا كاهش مي
ژنوتیپ، تراكم و اثر متقابل آننا بر عملکرد و وزن صااد دانه در سااویا  

 اعالم( 53)همکاران  و لیگتو و( 5) و همکاران ایلي بیلدار بود. معني

 نقش (.Brassica napus L)كلزا  عملکرد در تراكم بوته كه نمودند

 .دارد ایعمده
همچنین در پژوهشي محققین گزارش نمودند كه با ایزایش تراكم 

كه در طورییابد؛ بههای هرز كاهش ميكاشت سویا وزن خش  علف
وزن خش  علف هرز نسبت به دو بوته در متر مربع از سویا  55تراكم 

بوته در متر مربع( كاهش بیشاتری نشان   25و  05تراكم دیگر ساویا ) 
دلیل ایزایش سطج برگ سویا، كمیت (. در تراكم باالی سویا به55داد )

و كیایات نوری كاه باه پایین كانوپي رسااایده ترییر كرده و  ااامن    
های تههای هرز ادید، رشاد و وزن خشاا  بو الوگیری از ظنور علف

 دهد.های هرز را كاهش ميروریده شده علف
 یکسااااله منم هرز هاییکي از علف .Setaria spروبااهي  دم

 شرایط از دامنه وسایعي  گیاه به مختلف اسات. این  مزارع در تابساتانه 

 و تریناز سااامج یکي روباهي(. دم00باشاااد )ساااازگار مي محیطي
 كه اسااات شاااناخته شاااده دنیا برگباری  هرز هایعلف ترینمنم
 قدرت در ننایت زیاد و امالح و آب اذب قدرت همچون دالیليباه 
 آیات، (، میزباني08دگرآساایبي شاادید ) (، خاصاایت03و  2باال ) رقابت
 عمر طول با زیاد بذر تولید (، قدرت03نماتدها ) و هاویروس ها،بیماری
 ( و00)زیاد  پراكندگي و گساااترش قدرت (،30بذر ) (، خواب00باال )

 بروز به منجر در دنیا مختلف هایكشعلف مقااومات به   همچنین

سویا،  مانند مختلف محصوالت زراعي تولید مسیر در یراواني مشکالت
كتان  ،)Hordeum vulgare(او  ،)L.) aestivum Triticumگندم 

)Linum usitatissimum(،   كالاازا)Brassica napus(،   یاونااجااه
)Medicago sativa( ذرت و) L. Zea mays( (. 00اساات ) شااده

 زنياوانه از بعد روز 02و  بوده زیاد بسیار S. viridisگونه  رشد سرعت
 دارد؛ باالیي بسااایار بذر توان تولید كند. همچنین تولید بذر تواندمي
كند  تولید گیاه هر در بذر 34000 بیش از تا تواندمي گیاه هر طوریکهبه
هااای نیز در خاااك S. verticillataو   .glaucaSهااای (. گوناه 00)

تخریب یایته و زراعي كه دایما در معرض شاخم هساتند؛ بیشتر دیده   
های شخم نخورده و تخریب نشده شاود و یراواني كمتری در خاك مي

 (.08دارند )
دلیل ایزایش توانایي رقابت  به سویا، در مناساب  بوته تراكم تعیین
 بنبود سبب مواود منابع ینه ازاساتااده بن  های هرز و درنتیجهبا علف

و از طریي دیگر باا توااه به اهمیت مدیریت    گردد،مي داناه  عملکرد
زایي قابل تواه علف سویا و خسارت محصاول  تولید های هرز درعلف
 مختلف هایتراكم تأثیر بررسااي هدف با تحقیه این روباهي،هرز دم

 .شد انجام گیاه این های زراعيشاخص بر روباهيسویا و علف هرز دم
 

 هامواد و روش

صاااورت گلداني در ی اااای مزرعه در قالب طرح این آزمایش به
كامال تصااادیي در سااه تکرار انجام شااد. خاك مورد اسااتااده در این  
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مشااخصااات آن ذكر  0آزمایش، خاك ساایلتي لومي بود كه در ادول 
 Setaria glauca) ،S. verticillataروباهي گردید. بذور سه گونه دم

آوری شد كه از مزارع اطراف شانرساتان قارمشنر امع   S. viridis)و 
قابل مشاهده است. شایان ذكر است كه  5ها در ادول مشاخصات آن 

گندم بود.  -تناوب زراعي اعمال شااده در این مزارع به صااورت سااویا
بذور از سااانبله خار  و پز از بوااری در آزمایشاااگاه تا زمان انجام 

 گراد نگنداری شدند.دراه سانتي 52 ±2آزمایشات در دمای 

 

 یایی خاک مورد استفاده در آزمایششیم خصوصیاتبرخی از  -1جدول 
Table 1- Some of the chemical properties of soil used in experiment 

 کربن آلی )%(
OC (%) 

هدایت 

 الکتریکی 
)1-EC (dS.m 

 اسیدیته
pH 

 نیتروژن کل )%(

Total N (%) 
 فسفر قابل دسترس

Available P (mg/kg) 
 پتاسیم قابل دسترس

Available K (mg/kg) 
 بافت

Texture 

1.26 1.34 7.60 0.14 35.80 270 
 يلوم -سیلتي 1.26

Silty-loamy 
 

 روباهیبذر سه گونه دم مشخصات -2جدول 
Table 2- Seed characteristics of three species of foxtail 

 چرخه رویشی

Vegetative cycle 
 فرم رویشی

Vegetative form 

 مسیر فتوسنتزی

Photosytetic pathway 
 خانواده

Family 
 نام علمی علف هرز

Scientific name 
 نام فارسی علف هرز

Persian name of weed 
A M 4C Poaceae Setaria viridis ارزني سبز 

A M 4C Poaceae Setaria glauca ارزني وحشي 

A M 4C Poaceae Setaria verticillata  چسب 

 P ,A ,D ,M: ساله چند و ساله ی  لپه، دو لپه، ت  ترتیببه
M: Monocotyledon; D: Dicotyledon; A: Annual; P: Perennial 

 

 روباهی رقابت سویا با سه گونه دم

تکرار با  3كاشاات و در نساابت  2در این آزمایش هر سااه گونه با 
ي با هایرس است( در گلدانكا، كه رقمي نسبتا متوسطساویا )رقم اي 

های متر كشاات شاادند. نسبتساانتي  35متر و ارتااع ساانتي  35قطر 
سااویا و گونه  %055و خالص ) 52:52، 25:25، 52:52كاشاات شااامل 
بطوریکه تراكم گیاه ساویا و علف هرز در كشاات  باشاد.  علف هرز( مي

سویا و علف هرز از هر گیاه 525-25عدد و در نسابت كاشت   0نارد م
سویا و  52-52دو عدد در نظر گریته شاد؛ همچنین در نسابت كاشت   

عدد بذر در هر گلدان كشاات شااد كه نساابت    0علف هرز، مجموعا 
 52عدد بذر ساویا یا علف هرز و نساابت كاشت   3درصاد   52كاشات  
كاشت به خود اختصاااد داد. عدد بذر ساویا یا علف هرز را   0درصاد  
اردیبنشت ماه صورت گریت. پز از رسیدگي محصول در  55بذور در 

و اثر رقابت سه گونه علف هرز  بر شدههای هر گلدان كفآبان، بوته 5
نظیر عملکرد، تعداد شاخه یرعي، تعداد غالف در گیاه،  هایيبر شاخص

زیست توده علف تعداد دانه در غالف و وزن صد دانه سویا و همچنین 
گیری شاد. همچنین شاخص تحمل و شاخص رقابت تعیین  هرز اندازه

 استااده شد.  5و  0ترتیب از معادله گردید، كه به
 (AWC)( شاخص تحمل رقابت 0معادله )
   100  ×p/ V iAWC = V 

عملکرد گیاه زراعي در شرایط آلوده به علف هرز  iVدر این معادله 
باشااد. هر در شاارایط عاری از علف هرز مي عملکرد همان گیاه pVو 

دهنده توانایي بیشتر گیاه زراعي بزرگتر باشد نشان AWCچقدر مقدار 
 (.32هرز است ) برای تحمل به علف

 (CI) ( شاخص رقابت5معادله )
  )mean/ W infest) / (Wmean/ V infestCI= (V 

در شااارایط آلوده به  iعملکرد گیاه زراعي  infestVدر این معاادله  
متوسااط عملکرد همه تیمارها در ح ااور علف هرز،  meanVعلف هرز، 

iW  زیساات توده علف هرز مربوط به گیاه زراعيi  وmeanW  متوسااط
 (.05باشد )زیست توده علف هرز در مخلوط با كل تیمارها مي

 

 روباهی با همرقابت سه گونه دم

، 25:25، 52:52 نسابت كاشات شامل   2در ساه آزمایش اداگانه  
تکرار با  3هر گونه( به صاااورت دو به دو در  %055و خالص ) 52:52

 هایها دو به دو با هم در نسبتهم مقایساه شدند؛ به نحوی كه گونه 
 02متر و ارتااع ساااانتي 55هایي با قطر مختلف باا یکدیگر در گلدان 

ز تراكم هر گونه از علف هراردیبنشت كشت شدند.  55متر در ساانتي 
از هر گونه از علف  25-25عدد و در نسبت كاشت  0در كشات منارد  

، 52-52هرز دو عدد در نظر گریته شااد؛ همچنین در نساابت كاشاات 
 52عدد بذر در هر گلدان كشاات شااد كه در نسبت كاشت  0مجموعا 
 52عدد بذر مربوط به ی  گونه علف هرز و در نسبت كاشت  3درصد، 
نه دیگر علف هرز كشت شد. قابل ذكر عدد بذر مربوط به گو 0درصد، 

است كه ابتدا تعداد بذر بیشتری كاشته شد كه پز از سبز شدن، انت 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1536&bih=754&sxsrf=ALeKk01p8iC3OcTEETlL2T4Z5cNQ1D3V-g:1614112537878&q=setaria+viridis+scientific+name&stick=H4sIAAAAAAAAAF3KMQqEMBAF0EoQCwsvsFPbxNrGo8g4xvCJmUAmCF7Hk-5ua_ngtf3QueQm0dtKHJcos9uQzxxul0tghaVVTjbDAeGKrLMJvNa_STl5Yt0p-V_V8DQf85ULmC4U7DB67S81n4mScQAAAA&ved=2ahUKEwiWh8rj7YDvAhWQXRUIHVcxCjIQ6BMoADAeegQICBAC


 1400تابستان ، 2، شماره 35)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد نشریه حفاظت گیاهان     882

های ا ایي تن  شدند. در ننایت، رسیدن به تراكم مورد نظر گیاهچه
آبان، میزان عملکرد آننا )زیساات توده كل(، ارتااع ساااقه،  5در تاریخ 

 گیری شد. ندازهتعداد پنجه، تعداد برگ و تعداد سنبله ا
استااده شد و  SASایزار ها از نرمبرای تجزیه و تحلیل آماری داده

 (FLSD)دار ها از طریه آزمون حداقل اختالف معنيمقایسااه میانگین
 Excelایزار حااظت شاااده انجام گردید. برای رسااام نمودارها از نرم

 استااده شد.
 

 نتایج و بحث

  روباهی با سویارقابت سه گونه دم

اشت های مختلف كنتایج تجزیه واریانز نشان داد كه بین نسبت
روباهي )هر سااه گونه( از لحاظ عملکرد و های هرز دمدر ح ااور علف

اازای عملکرد ساااویااا، و همچنین زیسااات توده علف هرز اختالف  
 ها نشان داده نشدند(.داری واود دارد )دادهمعني

ا دست آمده، بوته سویبا اساتناد به نتایج به  تعداد شااخه فرعی: 
دارای بیشااترین تعداد شاااخه یرعي در   S. glaucaدر رقابت با گونه 
های سویا در ب(؛ بطوریکه تعداد شاخه یرعي بوته -0بوته بود )شکل 

و  52-52زمان رقابت با این گونه در كشت خالص با دو نسبت كاشت 
چنداني را نشاااان نداد. به  علف هرز( تااوت آماری-)ساااویاا  25-25

داری بر كاهش درصااد اثر معني 25عبارتي ایزایش تراكم علف هرز تا 
كه در تعداد شاااخه یرعي نساابت به كشاات خالص نداشاات؛ در حالي 

طور علف هرز( از تعداد شاخه یرعي به-)ساویا  52-52نسابت كاشات   
ب(. در بین سه گونه علف هرز نیز  -0چشامگیری كاساته شد )شکل   

باعث كاهش بیشتر تعداد شاخه یرعي سویا نسبت به  S. viridisه گون
دو گونه دیگر شد. همچنین نتایج نشان داد كه در زمان رقابت با گونه 

S. glauca  علف هرز( بیشااترین تعداد شاااخه  -)سااویا 52-52تیمار
 25-25( را به خود اختصاااد داد كه با نساابت كاشاات  55/3یرعي )
لص سویا تااوت آماری چنداني را نشان علف هرز( و كشت خا-)ساویا 

 S. glaucaنداد. همچنین، تعداد شاااخه سااویا در زمان رقابت با گونه 
های باالی این علف هرز، میزان كاهش كمتری از خود حتي در تراكم

نشااان داد كه دال بر توانایي رقابتي باالتر سااویا در زمان رقابت با این 
 .Sروبااهي  بااا دو گونااه دم گوناه بود در حااالیکاه در زماان رقااابات    

verticillata و S. viridis داری در تعداد شاااخه یرعي كاهش معني
دار تعداد شاخه اانبي در هر كاهش معنيهای ساویا مشاهده شد.  بوته

توان به رقابت برای نور و مواد های هرز را ميبوتاه در اثر تداخل علف 
رایط تداخل علف توسااط گیاه و علف هرز نساابت داد كه در شااغذایي 

هرز، بخش بیشااتری از یتوساانتز ااری با واود كاهش آن به ایزایش 
 شود تعداد شاخه اانبيشاود كه این امر سبب مي ارتااع گیاه منجر مي

نیز نشان  (50)نتایج میرشکاری و همکاران  كمتری در گیاه تولید شود.
هرز و  ی اانبي در بوته در شرایط بدون علفشاخه داد بیشترین تعداد

ابد. یهای هرز توسعه ميكمترین آن در شرایط تداخل تمام یصل علف

ی تداخل ایزایش طول دوره گزارش كردند( 55)محمدی و همکاران 
 .شودهای بارور ميهای هرز سبب كاهش تعداد شاخهعلف

بر اساس نتایج مقایسه میانگین با ایزایش  تعداد غالف در گیاه:
باهي از تعداد غالف در گیاه سویا كاسته شد روتراكم هر ساه گونه دم 

تأثیر  S. verticillataو  S. viridisكاه در این خصاااود دو گوناه   
(. بیشینه تعداد 3چشامگیرتری بر كاهش تعداد غالف داشاتند )ادول   

غالف در تیمار كشات خالص ساویا رویت شاد. الزم به ذكر است كه    
درصااد  52تا  S. verticillataو  S .glaucaهای ایزایش تراكم گونه
دار تعداد غالف در گیاه نسااابت به تیمار كشااات مواب كاهش معني

ن تر ای(، كه دال بر توانایي رقابتي  عیف3خالص ساویا، نشاد )ادول   
 52باشااد. حال آنکه ح ااور  مي S. viridisدو گونه نساابت به گونه 

درصاادی تعداد غالف در  05باعث كاهش  S. viridisدرصاادی گونه 
( اظنار داشتند 50(. میرشکاری و همکاران )3ویا شاد )ادول  بوته سا 
 تااداخاالبااا ایزایش زمااان  باوتااه كالازا    در غاالف  تاعااداد كااه 

 در بیشااتری شاادت با  (.Amaranthus retrofelxus L)خروستا 

 كه است شده گزارش .یابدمي كاهش صااات دیگر  برخي با مقایساه 

 زمان به (.Phaseolus vulgaris L)لوبیا  یبوته در تعاداد غالف 

و  تراكم ایزایش با و است وابسته خروستا  و تراكم شدن سبز نسابي 
 تا 00 بوته در تعداد غالف خروس،تا  شدن سابز  نسابي  زمان كاهش
همچنین در پژوهشااي محققین بیان (. 5یابد )مي كاهش درصااد 55

غالف در بوته داشتند كه با ایزایش طول دوره تداخل علف هرز تعداد 
به نظر (. 3كااهش یاایات )    (Cicer arietinum) گیااه نخود ایراني 

رساد با ایزایش تراكم علف هرز و تشدید رقابت بین گیاه زراعي و  مي
علف هرز به دلیل نبود ی اای كایي از تعداد شاااخه اانبي كاسته شد  

( كه كاهش تعداد شاخه اانبي با كاهش تولید غالف در بوته 3)ادول 
د رساه شده است. همچنین با ایزایش تراكم علف هرز، به نظر ميهمر

 پیدا كاهش آن حاظ یا غالف باروری برای یتوساانتزی الزم كه مواد

 در نتایج. باشااادمي بوته در غالف تعداد كاهش آن نتیجه كند كه

 بوته در غالف كه تعداد است شاده  گزارش نیز محققان ساایر  تحقیه

 هایتنش یا و هرز هایعلف رقابت به عملکرد ازء ترینحسااااس

 .(30و  5باشد )مي محیطي
 

با اسااتناد به نتایج بدساات آمده، بیشااترین  تعداد دانه در غالف:
 .S. viridis ،Sروباهي تعداد دانه در غالف در رقابت با سااه گونه دم

verticillata و S. viridis   مربوط به تیمار كشاات خالص سااویا بود
از صار  S. viridisر است كه ایزایش تراكم گونه (. شایان ذك3)ادول 
 .Sدرصد و گونه  52از صار به  S. verticillataدرصاد، گونه   52به 

glauca داری در كاهش تعداد از صااار به پنجاه درصااد اختالف معني
دانه در غالف نسابت به كشت خالص سویا )عاری از علف هرز( نشان  

روباهي با سااویا، (. در مقایسااه رقابت بین سااه گونه دم3نداد )ادول 
نتاایج نشاااان داد كاه كمترین تعداد دانه در غالف ساااویا در تمامي   
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بود كه نشااان از تاثیر  S. viridisنه های كاشاات مربوط به گونساابت
علت كاهش تعداد (. 3سااوء این علف هرز بر گیاه سااویا دارد )ادول  

توان چنین این گونه از علف هرز را مي دانه در غالف با ایزایش ساانم
های هرز و در نتیجه اندازی علفبیان كرد كه احتماالً با ایزایش سااایه

جمع ماده خش ، مواد كمتری دنبال آن كاهش ت به كاهش یتوسنتز و
 ها برای اذب بیشترشود و رقابت بین دانهها اختصاد داده ميبه دانه

ر تهایي كه به عنوان مخزن قویشود تا دانهمواد یتوسنتزی باعث مي
شوند كه دارای قدرت كمتری در  هایيدانه رشد از مانع كنند؛عمل مي

ردند كه به دلیل در پژوهشااي محققین گزارش ك .اذب مواد هسااتند
های هرز با نخود ای در شااارایط رقاابات با علف  رقاابات برون گوناه   

(Cicer arietinum) اكبری و  .(2یابد )تعداد دانه در بوته كاهش مي
( علات كاهش تعداد دانه در غالف گیاه نخود را به دلیل  0همکااران ) 

 .كاهش كارایي یتوسااانتز در اثر رقابت نخود و علف هرز عنوان كردند
بیشترین تعداد دانه در غالف ( گزارش كردند كه 02قمری و احمدوند )

های هرز بود؛ به عبارتي ایزایش مربوط باه تیماار كنترل كاامل علف   
طول دوره تاداخال علف هرز، ساااباب كاهش تعداد دانه در غالف و    

 ایزایش مدت زمان كنترل منجر به ایزایش آن شد. 

 
 هایصاات وزن صاد دانه نیز تحت تاثیر نسبت   وزن صاد دانه: 

ای كه با ایزایش تراكم علف هرز، مختلف كاشاات قرار گریت. به گونه
(. رقابت 3سیری نزولي در میزان وزن صد دانه سویا رویت شد )ادول 

به دو گونه دیگر تاثیر شااادیدیتری را در  نسااابت S. viridisبا گونه 
 52به حدی كه ح اااور كاهش وزن صاااد دانه ساااویا مواب گردید 
دار این صااات گردید؛ حال درصاادی این گونه منجر به كاهش معني

دار وزن صاد دانه ساویا در دو گونه دیگر در ح ور   آنکه كاهش معني
(. عالوه براین، تداخل شاادید 3درصاادی آننا رویت گردید )ادول  25
علف هرز(، بیشترین -)سویا 52-52در نسبت كاشت  S. viridisگونه 
گرم( را نسبت به دو گونه دیگر به  55/2وزن صاد دانه ساویا )   كاهش

رسااد ایزایش رقابت بین سااویا و (. به نظر مي3همراه داشاات )ادول 
، در پي ایزایش تراكم این گونااه علف هرز مواااب S. viridisگونااه 

كاهش اندازه دانه و همچنین وزن صاد دانه در گیاه سااویا شد. شایان  
های هرز باعث كاهش توان از ح ور علفذكر اسات كه رقابت ناشي  

ویا های ساایتوساانتزی سااویا و كاهش انتقال مواد یتوساانتزی به دانه
( نیز 8( و چعب و همکاران )55گردیاد؛ كه با نتایج كیاني و همکاران ) 

 مطابقت دارد. 
 

گرم در بوته( در  25/02حداكثر عملکرد ساااویا ) عملکرد داناه: 
در  S. viridisو  S. glauca ،S. verticillataرقاابت با ساااه گونه  

 -0دست آمد )شکل شرایط عاری از علف هرز )كشت خالص سویا( به
ای كه ایزایش تراكم علف هرز از صااار )كشاات خالص  الف(. به گونه
درصد علف هرز سبب كاهش عملکرد سویا گردید و این  52ساویا( به  

طوریکه شااادیدتر بود؛ ب S. viridisكااهش در زماان رقاابت با گونه    
درصاد در عملکرد سویا شد. حال آنکه در زمان   25/55مواب كاهش 
تری این شایب كاهشي از روند بسیار مالیم  S. glaucaح اور گونه  
الف(. كاهش عملکرد سویا با ایزایش تراكم  -0كرد )شاکل  تبعیت مي

های هرز و كاهش دسترسي اندازی علفتوان به ساایه علف هرز را مي
كاهش میزان یتوسنتز خواهد شد؛ ارتباط داد. در این به نور كه سابب  

كند كه این امر سبب كاهش شرایط اازای عملکرد نیز كاهش پیدا مي
( گزارش كردند كه 02عملکرد اقتصادی خواهد شد. قمری و احمدوند )

 Phaseolus)های هرز توساعه سطج برگ در لوبیا  اندازی علفساایه 

vulgaris L.)  دهد كه این امر سااابب كاهش مي را تحات تأثیر قرار
كه نتیجه آن كاهش توانایي گیاه شود شااخص سطج برگ در گیاه مي 

 .شاااوددر انجام یتوسااانتز و در ننایت كاهش عملکرد اقتصاااادی مي
 ذرت دانه عملکرد تراكم، ایزایش با( اظنار داشااات كه 05گزبنلي )

همچنین . كرد پیدا كاهش تراكم، بیشینه در آن مقدار اما یایت؛ زایشای
با ذرت،  (Chenopodium album)در بررساي تاثیر رقابت سلمه تره  

دار عملکرد داناه ذرت در شااارایط رقاابات با علف هرز    كااهش معني 
(. طي پژوهشاي دیگر پژوهشاگران اظنار داشتند كه   50گزارش شاد ) 

 به نساابترا به طور چشاامگیری  دانه عملکرد هرز هایعلفتداخل 
 (.00كاهش داد ) هرز یهاعلفكنترل  تیمار

بررساي ترییرات زیست توده علف هرز   زیسات توده علف هرز: 
های متااوت نیز نشاان داد كه ایزایش تراكم ساویا نسبت به   در تراكم

روباهي به دلیل بسته شدن كانوپي توسط سویا، كاهش هر سه گونه دم
دسااترسااي علف هرز به نور و كاهش رشااد علف هرز ساابب كاهش  

(. 5ها نسبت به كشت خالص علف هرز گردید )شکل نزیسات توده آ 
در زمان   S. glaucaمشااخص اساات گونه 5همانطور كه در شااکل 

رقابت با سویا كاهش زیست توده بیشتری از خود نشان داد كه دال بر 
تر این گونه نساابت به دو گونه دیگر در زمان رقابت با توانایي  ااعیف

توانست در زمان رقابت با سویا  S. viridisساویا بود؛ حال آنکه گونه  
زیسات توده بیشتری تولید نماید كه نشان از قابلیت توانایي باالتر این  

در  S. verticillataو توانایي گونه  گونه نساابت به دو گونه دیگر بود
(. بیشترین زیست 5)شکل تولید زیست توده بینابین دو گونه دیگر بود 

ترتیب باه  S. viridisو  S. glauca ،S. verticillataتوده علف هرز 
گرم در بوته در كشت خالص علف  50/55و  32/52، 88/02به میزان 

 در هرز علف روی زراعي گیاه اندازیسایه ایزایش هرز مشااهده شد. با 

 در كه هایيگونه در خش  ماده میزان تجمع كاشت، ایزایش تراكم اثر

ای (؛ حال آنکه گونه35د )یابمي كااهش  اناد، قرار گریتاه  زیر كاانوپي 
تواند مویه باشاد كه با كسب ارتااع و تولید شاخه و برگ مویه به  مي

( اظنار داشااتند كه ایزایش 50اوزایان و همکاران ) دریایت نور شااود.
و  انرژی خورشااایدی از كاراتر اساااتااده طریه از تواندميتراكم گیاه 
 هایرشد علف كاهش باعثانداز، سایه میان از نور انتقال سریع كاهش

 .شود تولید ایزایش و هرز
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 علف هرز بر عملکرد دانه )گرم در بوته( سویا )الف( و تعداد شاخه فرعی در بوته سویا )ب( -های مختلف کاشت سویاتاثیر نسبت -1شکل 

Figure 1- Effect of different planting ratios of soybean-weed on seed yield of soybean (g per pant) (A) and number of soybean 

sub-branches per plant (B) 
 

  S. glaucaو S. viridis  ، S. verticillataمقایسه میانگین اجزای عملکرد سویا در رقابت با -3جدول 
Table 3- Comparison of average yield components of soybean in competition with S. viridis, S. verticillatae and S. glauca 

 وزن صد دانه )گرم(

100- seed weight (g) 

 تعداد دانه در غالف

Seed numbers per pod 

 تعداد غالف در گیاه

Pod numbers per plant 
 S. viridis-نسبت کاشت سویا

Planting ratio soybean - S. viridis 
a8.20  a3.06  a60.16  100-0 
b6.76  ab2.46  b32.11  75-25 
b6.20  b2.20  b29.99  50-50 
b5.70  b2.13  c23.00  25-75 

- - - 0-100 
 وزن صد دانه )گرم(

100- seed weight (g) 

 تعداد دانه در غالف

Seed numbers per pod 

 تعداد غالف در گیاه

Pod numbers per plant 
 S. verticillata-سویانسبت کاشت 

Planting ratio soybean - S. verticillata 
a8.20  a3.06  a60.16  100-0 

ab7.20  a3.00  a54.11  75-25 
b6.66  a2.73  b43.16  50-50 
b6.33  a2.53  c21.33  25-75 

- - - 0-100 
 وزن صد دانه )گرم(

100- seed weight (g) 

 تعداد دانه در غالف

Seed numbers per pod 

 تعداد غالف در گیاه

Pod numbers per plant 
  S. glauca -نسبت کاشت سویا

Planting ratio soybean - S. glauca 
a8.20  ab3.06  a60.16  100-0 

ab8.00  a3.97  a60.06  75-25 
bc6.76  a3.00  b45.50  50-50 
c6.33  b2.60  c39.66  25-75 

- - - 0-100 
 داری هستند.دار یاقد اختالف معنيآزمون حداقل اختالف معني %2های دارای ی  حرف مشترك از نظر آماری در سطج هر ستون میانگیندر 

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level. 
 

ای هبررساي شاخص تحمل سویا به تراكم  های رقابتی:صشاخ
های روباهي نشان داد كه گیاه سویا به تراكممتااوت هر ساه گونه دم 

تر اسااات متحمل S. viridisو  S. glauca ،S. verticillataپایین 
 .S( نیز در رقابت با 55/05(. حداكثر شااخص تحمل سویا ) 3)شاکل  

viridis  ( در رقابت با 55/25علف هرز(، )-)سویا 25-25در تراكمS. 

verticillata ( در رقاابات با   55/80و )S. glauca  52-52در تراكم 
 (.3دست آمد )شکل علف هرز( به-)سویا
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 ر بوته( علف هرزعلف هرز بر زیست توده )گرم د -های مختلف کاشت سویاتاثیر نسبت -2شکل 

Figure 2- Effect of different planting ratios of soybean-weed on weed biomass (g per plant) 
 

 25و  52های این درحالي بود كه شاااخص تحمل سااویا به تراكم
داری با یکدیگر تااوت معني S. glaucaو S. viridis درصاد دو گونه  

نداشتند. به عبارت دیگر گیاه سویا قادر به الوگیری از كاهش عملکرد 
 -3الف(. همانطور كه در شااکل  -3باشااد )شااکل ها ميدر این تراكم

 ها در زمانالف بارز است باالترین شاخص تحمل سویا در همه نسبت
ص در همه و كمترین میزان این شااااخ S. glaucaرقاابات باا گونه    

 مشاهده شد. S. viridis ها در زمان رقابت با گونهنسبت
، S. viridis( نیز در رقابت با 55/0حداكثر شاااخص رقابت سااویا )

 S. glauca( در رقابت با 35/0و ) S. verticillata( در رقابت با 88/5)
ب(. بررسي  -3دست آمد )شکل علف هرز( به-)سویا 52-52در تراكم 

و  S. verticillataشاخص رقابت نشان داد كه ایزایش تراكم دو گونه 
S. viridis  درصااد و ایزایش تراكم  52به  52ازS. glauca  به  52از

داری در توانایي سااویا در كاهش زیساات توده درصااد تااوت معني 25
ب(. به عبارت دیگر سویا حتي با  -3جاد نکرد )شکل این ساه گونه ای 
روباهي از قدرت رقابتي باالتری نسبت هر ساه گونه دم  ایزایش تراكم

به این سه گونه برخوردار بوده و مانع از ایزایش زیست توده علف هرز 
توان مشاهده كرد های رقابتي ميگردید. در مجموع با بررسي شاخص

 .Sبررساي توانایي رقابتي سویا به صورت   كه در بین ساه گونه مورد 

glauca > S. verticillata > S. viridis باشد.مي 
 

 روباهی با یکدیگرهای دمرقابت گونه

اهي روبهای متااوت كاشت سه گونه دمنتایج نشاان داد كه تراكم 
ا داشته هداری بر رشاد و صااات مویولوژیکي گونه  با یکدیگر اثر معني

 S. verticillataای كه كاهش تراكم (. به گونه5و  2، 0ول ااست )اد
و بالعکز سبب كاهش ارتااع، تعداد پنجه، تعداد   S. viridisنسبت به

ها نسبت به كشت خالص گردید برگ، تعداد سانبله و زیسات توده آن  
گونه  هایبوته اندازیساااایه دلیل تواند بهمي امر این كه(؛ 0)ادول 

 منابع ساار بر ایگونه برون رقابت ایزایشو همچنین  علف هرز غالب

صااات نامبرده شاد. سرخي    كاهش باعث كه باشاد  آب و مواد غذایي
گناادم  تراكم ایزایش كااه بااا گزارش كردناد ( 35) لاللو و همکاااران

(Triticum aestivum L.)، وحشاااي  یوالف برگ تعداد(Avena 

fatua L.) یر و در همین راساااتا گلساااتاني .یایت داریمعني كاهش
 Secale)تراكم چاودار  ایزایش اظنار داشاااتند كه با( 05)همکاران 

cereale L.) ب ترتیبوته در گلدان ارتااع گندم به 5و  0، 5به  از صار
 كاهش هرز علف بدون درصاد نسبت به شاهد  38/03و  25/2، 33/2

  .بود ایگونه برون ایزایش رقابت از ناشي كه كرد پیدا
ساقه، تعداد پنجه، تعداد برگ، تعداد سنبله و زیست حداكثر ارتااع 

ها به دست آمد و با ایزایش تراكم توده هر دو گونه در كشت خالص آن
S. viridis  داری در میزان ارتااع و درصااد اختالف معني 52به  52از

دار دیده نشد؛ اما سبب كاهش معني S. verticillataتعداد پنجه گونه 
(. ترییرات كم ارتااع و تعداد پنجه به این 0دول تعاداد برگ گردید )ا 

یتد ادهي در اوایل رشد هر دو گونه اتااق ميدلیل است كه شروع پنجه
كاه مناابع محیطي در این زماان در حداكثر خود قرار دارد و رقابت به    
طور ادی بین دو گونه واود ندارد؛ اما در مراحل پایاني رشااد به دلیل 

 .Sرود گونه ر منابع و كاهش آن، احتمال ميرشااد گیاه، رقابت بر ساا

verticillata  در رقابت با تراكم باالی گونهS. viridis  برای تکمیل
چرخاه زنادگي خود و باذردهي، مناابع كمتری را به بخش رویشاااي     
ها اختصااد دهد و ممکن است از انتقال مجدد عناصر غذایي از برگ 

 ردد.گا و كاهش آن ميهاستااده كند كه این مو وع سبب ریزش برگ
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 علف هرز بر شاخص تحمل )الف( و شاخص رقابت )ب( -های مختلف کاشت سویاتاثیر نسبت -3شکل 

Figure 3- Effect of different planting ratios of soybean-weed on AWC (A) and CI (B)  
 

 
 در رقابت با یکدیگر S. verticillataو   S. viridisمقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی و زیست توده دو گونه  -4جدول 

Table 4- Comparison of mean morphological and biomass traits of S. viridis and S. verticillata in competition with each other 

S. verticillata 
 .S. viridis-Sنسبت 

verticillata 
 زیست توده 
Biomass 

 (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of spikes 

per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of leaves per 

plant 

 تعداد پنجه در بوته

Number of tillers per 

plant 

 ارتااع 

Height 

(cm) 
d6.06  c 4.00 c 34.00 b2.33  b 99.66 25-75 
c8.50  b 5.33 c 34.16 b 2.77 b 113.66 50-50 
b15.85  b 5.66 b 52.66   b 3.00   b 114.02 75-25 
a25.38  a 7.37 a 59.66 a 5.33 a 152.77 100-0 

S. viridis 
 .S. verticillata-Sنسبت 

viridis 
 زیست توده 
Biomass 

 (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of spikes 

per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of leaves per 

plant 

 تعداد پنجه در بوته

Number of tillers per 

plant 

 ارتااع 

Height 

(cm) 
d 8.17 c5.33  b34.33  b2.00  c105.66  25-75 
c 11.32 b6.44  b38.66  b2.66  b115.66  50-50 
b 18.19 b6.66  a55.00  a3.83  b118.37 75-25 
a 27.73 a9.83  a58.77  a4.22  a151.66  100-0 

 داری هستند.دار یاقد اختالف معنيآزمون حداقل اختالف معني %2های دارای ی  حرف مشترك از نظر آماری در سطج در هر ستون میانگین

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level. 

 
نتایج مقایسه میانگین صاات موریولوژیکي و زیست توده دو گونه 

S. viridis  وS. glauca   نشاان داد كه ایزایش تراكم هر گونه سبب
و حداكثر ارتااع، تعداد  های رشاادی گونه دیگر شااد كاهش شاااخص

پنجه، تعداد برگ، تعداد ساانبله، و زیساات توده هر دو گونه در كشاات 
(. همچنین با ایزایش تراكم هر 2ها مشاااهده گردید )ادول خالص آن

ها و زیست توده هر گونه ایزایش های رشدی آنگونه میزان شااخص 
ز این دو گونه علف هر 25-25(. با مشااااهده نسااابت 2یایت )ادول 

با ایجاد ارتااع  S. viridisتوان به و ااوح مشاااهده كرد كه گونه  مي
بیشاتر، تعداد پنجه و برگ بیشاتر و در نتیجه تولید زیست توده باالتر   

داشته باشد )ادول  S. glaucaتوانست اثر كاهشي بیشتری روی گونه 
 با ایزایشتوده پوشش گیاهي  از دالیااال اصااالي ایزایش زیست (. 2

توان ایزایش ارتاااااع بوتاااه در  در این آزمایش را ميتراكم هر گونه 
نتر مندی بها برای بنرههای باال كه متاثر از ایزایش رقابت بوتهتراكم

یکي از دالیل ایزایش ارتااع بوته به موازات  باشاد، برشمرد. از نور مي
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ااده ابت برای استتواند ناشي از رقایزایش تراكم بوته در واحد سطج مي
های باال ناوذ نور به از تشعشااع خورشاایدی باشااد. چاون در تراكم   

دی مناها برای بنااارهانداز گیاهي كاهش و رقابت بین بوتهداخل سایه

همچنین، در شرایط سایه و كمبود نور  یابد.از ناور خورشید ایزایش مي
 شد نظیر اكسینهای رانداز گیاهي، تولید برخي هورموندر داخل سایه

 .شودبه ایزایش ارتااع گیاه مي ایزایش یایته و این امر منجر
 

 در رقابت با یکدیگر S. glaucaو  S. viridisمقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی و زیست توده دو گونه  -5جدول 
Table 5- Comparison of mean morphological and biomass traits of S. viridis and S. glauca in competition with each other 

S. glauca 

 زیست توده  S. glauca -S. viridisنسبت 
Biomass (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of 

spikes per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of 

leaves per 

plant 

 تعداد پنجه در بوته

Number of 

tillers per 

plant 

 ارتااع 

Height (cm) 

d6.57  d2.33  d11.00  b2.00  c92.00  25-75 
c10.24  c4.33  c19.83  a3.00  b105.33  50-50 
b12.31 b5.91  b32.25  a3.25  a115.55  75-25 
a18.99  a7.33  a47.55  a3.33  a118.00  100-0 

S. viridis 

 زیست توده )گرم در بوته( -S. viridis S. glaucaنسبت 
Biomass (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of 

spikes per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of 

leaves per 

plant 

 تعداد پنجه در بوته

Number of 

tillers per 

plant 

 (متر)سانتيارتااع 
Height (cm) 

d8.83  d4.33  c33.66  c3.00  d100.00  25-75 
c13.66  c6.11  b44.33  b4.00  c120.33  50-50 
b19.86  b7.00  b46.33  b3.99  b146.00  75-25 
a27.73  a9.83  a58.77  a4.22  a151.66  100-0 

 داری هستند.دار یاقد اختالف معنيآزمون حداقل اختالف معني %2نظر آماری در سطج های دارای ی  حرف مشترك از در هر ستون میانگین

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level. 

 
 .Sو  S. glaucaنتایج مقایساااه میانگین اثر رقابت بین دو گونه 

verticillata  نشاااان داد كه هر چند ایزایش تراكم هر گونه سااابب
كاهش صااااات موریولوژیکي گونه دیگر و كاهش زیسااات توده آن 

درصد، در  52در تراكم  S. verticillata (؛ اما گونه5گردد )ادول مي
از طریه كاهش ارتااع، تعداد پنجه، S. glauca گونه  كاهش رشاااد
و درنتیجه كاهش زیسات توده بسایار بارزتر و مشاانودتر    تعداد سانبله 

با ایجاد ارتااع و تعداد سنبله  S. verticillataباشد. حال آنکه گونه مي
بیشتر  اندازیباالتر توانسات زیسات توده باالتری تولید كند كه سااایه  

را به همراه داشت و در ننایت  S. glauca این گونه در رقابت با گونه
از صااار  S. verticillata(. ایزایش تراكم 5)ادول  كرد تر عملمویه
 .Sداری در تعداد پنجه گونه درصاااد نتوانسااات كاهش معني 25تاا  

glauca   (. همچنین 5نسااابات به كشااات خالص ایجاد كند )ادول
در تعداد ساانبله این  25به  52از  S. verticillataایزایش تراكم گونه 

و حداكثر میزان زیسااات توده و داری ایجاد نکرد گوناه اختالف معني 
ها مشاهده گردید صااات موریولوژیکي هر گونه در كشاات خالص آن 

 (.5)ادول 
( در مطااالعااه رقاااباات دو گونااه مرتعي 58نیکچااه و همکاااران )

Bromus tomentellus  وPoa pratensis   گزارش كردناد كهB. 

tomentellus  نسااابت به گونهP. pratensis در تراكم باال توانایي 
 .Bپاسااخ ابران را دارد و این گونه توانسااته در تیمار رقابت )ح ااور 

tomentellus  به همراهP. pratensis ،تقریبا به میزان تیمار شاااهد )
تولیدات در بخش اندام هوایي )وزن خشاا  و ارتااع( را حاظ كند كه 

 .Bصااااادق نبود. آننااا علاات مویقیاات  P. pratensisاین امر در 

tomentellus اندازی این گونه را ناشااي از رشااد اولیه سااریع و سااایه
 دانستند.
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 در رقابت با یکدیگر S. glaucaو  S.verticillataمقایسه میانگین صفات مورفولوژیکی و زیست توده دو گونه  -6جدول 
Table 6 - Comparison of mean morphological and biomass traits of S.verticillata and S. glauca in competition with each other 

S. glauca 

 زیست توده  S. glauca - S. verticillataنسبت 
Biomass (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of 

spikes per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of 

leaves per 

plant 

 هدر بوتتعداد پنجه 
Number of 

tillers per 

plant 

 ارتااع 

Height (cm) 

d5.72  c4.66  b30.33  b3.00  c 83.33 25-75 
c7.83  b5.00  b30.50  ab3.08  b 91.75 50-50 
b13.85  b5.91  b32.25  ab3.25  b 89.77 75-25 
a18.99  a7.33  a47.55  a3.33  a118.00  100-0 

S. verticillata 

 زیست توده   S. verticillata S. glauca -نسبت 
Biomass (g in plant) 

 تعداد سنبله در بوته
Number of 

spikes per plant 

 تعداد برگ در بوته
Number of 

leaves per 

plant 

 تعداد پنجه در بوته

Number of 

tillers per 

plant 

 ارتااع 

Height (cm) 

d 7.06 c 5.33 c48.33  b3.00  c 61.33 25-75 
c13.50  b 7.00 b54.44  b3.00  b 108.00 50-50 
b18.52  ab 7.33 b55.00  b3.66  b 118.44 75-25 
a25.38  a 7.37 a 59.66 a 5.33 a 152.77 100-0 

 داری هستند.اختالف معنيدار یاقد آزمون حداقل اختالف معني %2های دارای ی  حرف مشترك از نظر آماری در سطج در هر ستون میانگین

According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level. 

 

 گیرینتیجه

های به طور كلي در بررساي شاخص تحمل رقابت سویا به تراكم 
روباهي نتایج نشاااان داد كه گیاه ساااویا در متااوت هر ساااه گونه دم

 .Sو  S. glauca ،S. verticillataدرصاااد(  52هاای پایین ) تراكم

viridis باشاد؛ با این حال توانایي رقابتي سویا نسبت به  تر ميمتحمل
 S. glauca > S. verticillata > S. viridisصورت این سه گونه به

عملکرد سویا با شیبي  S. viridisبود،؛ بطوریکه با ایزایش تراكم گونه 
تند كاهش پیدا كرد و اثر بازدارندگي بیشااتری روی اكثر صاااات مورد 

براین، نتایج حاصل از رقابت هر سه گونه بررساي ساویا داشت. عالوه  
 ای در كاهشدهد كه رقابت بین گونهروباهي با یکدیگر نشااان ميدم

؛ ای مؤثرتر بوده استتوده علف هرز نسبت به رقابت درون گونهزیست
با ایجاد ارتااع بیشتر، تعداد پنجه و برگ  S. viridisكه گونه طوریبه

بیشتر و در نتیجه تولید زیست توده باالتر توانست اثر كاهشي بیشتری 
داشاااته باشاااد. بنابر  S. glauca و S. verticillataروی دو گونه 

توان با ایزایش تراكم سااویا نساابت به  های پژوهش حا اار ميیایته
های پایین آننا اقدام های هرز بخصاااود در تراكممدیریت این علف

 نمود.
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Introduction: Competition for resources among plants has long been considered to generate stress for plants 

and to be important for determining the distribution of species, as well as their evolution. Competition can occur 
among the organs of a plant (intra plant competition), or negative interactions between the plants of a species (intra 
specific competition) or interference among different plant species (inter specific competition). Weeds have long 
been considered as the main competitor of crop plants. These plants can be problematic due to competition with 
crop plants over light, water and nutrients, decreases the quantity and quality of the product and the creation of a 
suitable refuge for insects and pathogens. The presence of weeds in soybean reduces seed yield and the rate of this 
decrease depends on weed density and stage growth stage. In agriculture areas, crop density is kept constant 
whereas weed density varies in accordance to local infestation degree. Therefore, variation in plant proportion of 
crops and weeds is established. Thus, in competition studies, it is important to measure the influence of plant 
density on the competitive process as well as the variation in plant proportion. There are several methodologies 
used to study plant competition. However, most researchers measured just the interference of weeds on crop 
growth and production without concerning about the competition process. Thus, it is important to use appropriate 
experimental designs and methods of analysis to understand the competition process not just by quantifying crop 
losses but in a mechanistic way. Replacement series experiments allow the control of plant density and proportion, 
where plant density is kept constant while plant proportion is changed for both studied species. This study aimed 
to investigate the response of soybeans to the interaction of three species of foxtail (Setaria glauca, S. verticillata 
and S. viridis) and competitions between the species of these three weeds. 

Materials and Methods: These pot experiments were carried out at Sari Agricultural Sciences and Natural 
Resources University based on a completely randomized design in three replications. The first experimental 
treatments included planting ratios: 25:75, 50:50, 75:25 (soybean-weed) and pure stand of soybean and weed and 
in the other three experiments, each of the weeds compared in pairs with the ratios listed above. Density of soybean 
and weed in the sole stand was four plants per pot and in the planting ratio of 50:05 soybean-weed, two plants 
were considered from each plant. Also, in the planting ratio of 75:25 soybean and weed, 4 seeds were cultivated 
in each pot, wherein planting ratio of 75% three seeds of soybean or weed and planting ratio of 25% one seed of 
soybean or weed was planted. The traits studied in this experiment included seed yield, number of sub-branches, 
number of pods per plant, number of seeds per pod and 100- seed weight of soybeans. Weed biomass, height, 
number of leaves, number of spikes and number of tillers of weeds were also calculated in competition with each 
other. In addition, the ability of weed competition and the competition index were determined. 

Results and Discussion: The results showed that the competitive ability of three species with soybean showed 
that the maximum soybean seed yield (15.56 g plant-1) were obtained in weed-free conditions (soybean 
monoculture) and increasing soybean density in interference with three species of foxtail reduce weeds biomass 
compare to the monoculture of weed. Although, survey competitive withstand ability of soybean to different 
densities of three species of foxtail showed that soybean is more tolerant to low densities (25%) of S. glauca, S. 
verticillata and S. viridis, but the competitive ability of soybeans compared to these three species was S. glauca > 
S. verticillata > S. viridis; because the increasing density of S. glauca, caused decreasing soybean yield with a 
gentle slope while, increasing density of S. viridis, made a decrement of soybean yield with a steep slope. The 
competitive ability of three species of foxtail together showed that increasing density of any species will 
diminished the growth index of other species when maximum height, tiller number, leaf number, spike number 
and biomass of all three species was observed in their monoculture. 

Conclusion: The results of the competition of all three species of terns with each other show that inter-species 
competition has been more effective in reducing weed population life than the intra-species competition; Thus, S. 
viridis species could have a greater decreasing effect on S. verticillata and S. glauca species by creating more 
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height, more tillers and leaves and as a result higher biomass production. So, the competitiveness between the 
three species was S. glauca <S. verticillata <S. viridis. According to the findings of the present study, by increasing 
the density of soybeans, weeds can be managed, especially in their low densities. 

 
Keywords: Competition, Planting Ratios, Weed, Yield 


