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چکیده
مؤثر بر میزان جذب تشعشع، تبخیر و تعرق کانوپی و در نهایت تجمع ماده خشک و عملکرد دانه نحوه توزیع سطح برگ و ماده خشک از فاکتورهاي 

Ocimum basilicum)و مـاده خشـک ریحـان    بـرگ سطحتوزیع عموديبررسیمنظوردر گیاهان محسوب می شود. به L.) اروپـایی و گاوزبـان
(Borago officinalis L.)هاي کامل تصادفی با هشت به صورت طرح بلوكآزمایشیپوششی،گیاهانمارهايتیتحتهرزهايعلفبارقابتدرو

اجرا گردید. تیمارهاي آزمایش شامل کاشـت گیاهـان پوششـی    1392سال تیمار و سه تکرار در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري در
Vigna radiate)ماش  L.) و شبدر ایرانی(Trifolium resupinatum L.)بـود، عـالوه بـر ایـن دو     هاي ریحان و گاوزبان اروپاییدر بین ردیف

هاي هرز در هر تکرار منظور شد. ارزیابی سطح برگ و ماده خشک هـر  تیمار کاشت خالص ریحان و گاوزبان اروپایی در شرایط وجین و عدم وجین علف
روز بعـد از کاشـت   75متر)، در سانتی120-140و 100-120، 80-100، 60-80، 40-60، 20-40، 0-20هاي مختلف کانوپی (یک از گیاهان در الیه

40-60هرز به بـاالترین الیـه کـانوپی یعنـی     هاي جز حضور علفانجام گرفت. نتایج نشان داد که توزیع عمودي سطح برگ ریحان در همه تیمارها به
هاي کانوپی حفـظ گردیـد.   هاي هرز در همه الیهوپی ریحان در شرایط حذف علفکه توزیع عمودي ماده خشک در کانمتر محدود گردید. درحالیسانتی

چنین عدم حضور رقیب در مجاورت گاوزبان اروپایی موجب اختصاص سطح برگ و ماده خشک به هر سه الیه کانوپی گردید. مطالعه توزیع عمـودي  هم
هـا  ر و ماش در مجاورت ریحان از یکنـواختی توزیـع در بـین تمـامی الیـه     درصد سطح برگ و ماده خشک در گیاهان پوششی حاکی از آن بود که شبد

برخوردار بودند.

ساختار کانوپی، شبدر ایرانی، کشت خالص، ماشهاي کلیدي:واژه
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Ocimum)). ریحان Carruba et al., 2002افزایش یافت (شیمیایی

basilicum L.)   و گاوزبـان اروپـایی(Borago officinalis L.) از
جمله گیاهان دارویی هستند که در طب سنتی به وفور مـورد اسـتفاده   

,.Dadvand sarab et al., 2008; Shams et al)اند تهگرفقرار می

هاي دارویـی و  اي در تولید فرآوردهو امروزه نیز از جایگاه ویژه(2009
بهداشتی برخوردار هستند.

کننـد.  هاي هرز در رقابت براي نور از دو راهبرد استفاده مـی علف
ي توزیـع  ها در باالي گیاه رقیب و دیگـر ها قرار دادن برگیکی از آن

. (Rajcan et al., 2002)باشـد  عمودي سطح برگ درون کانوپی می
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هـاي نـازك،   تغییرات مورفولوژیک براي اجتناب از سایه (تولیـد بـرگ  
تر، نسبت کمتر وزن خشـک بـرگ بـه    هاي بلندتر، ساقه قويمیانگره

ساقه، نسـبت کمتـر وزن خشـک ریشـه بـه سـاقه) نقـش مهمـی در         
عهـده دارنـد   شـرایط رقابـت بـراي نـور بـه     سازگاري و بقـاء گیـاه در   

(Rajcan & Swanton, 2001).
یکی از عوامل تأثیرگذار بـر کمیـت و کیفیـت گیاهـان دارویـی،      

رو، استفاده از گیاهان پوششی با توجه بـه  هستند. از اینهرزهايعلف
ونقش مهمـی کـه در رسـیدن بـه اهـداف کشـاورزي پایـدار، حفـظ        

نمایـد  محیطی ایفا مـی زیستکیفیتحفظوخاكمنابعازوريبهره
(Reicosky & Forcella, 1998)تواند جایگزین مناسـبی بـه  ، می-

هـاي هـرز باشـد. اسـتفاده از     هاي متداول مـدیریت علـف  جاي روش
گیاه پوششی عالوه بر ایجاد رقابـت در  عنوان گیاهان خانواده لگوم به

تروژن خـاك را نیـز   هاي هرز، افزایش کارایی و محتواي نیمقابل علف
در پی داشته و از پتانسـیل سـودآوري بیشـتري در مقایسـه بـا سـایر       

.(Baldwin & Creamer, 2006)گیاهان پوششی برخوردار است 
هاي هـوایی در یـک جمعیـت    کانوپی گیاهی، آرایش فضایی اندام

هـا وظیفـه جـذب تشعشـع و     باشد. در کانوپی گیاهی، برگگیاهی می
هـا نیـز   محیط خارج را بر عهده دارند و ساقه و شاخهتبادالت گازي با 

دهنـد کـه تبـادالت    هاي فتوسنتز کننده را آرایـش مـی  به نحوي اندام
گازي و توزیع نور به بهترین نحو صورت گیرد. تأثیر ساختمان کانوپی 
بر تبادالت گازي و جذب تشعشع در جوامع گیاهی باعث شـده اسـت   

Zand et)ت بیشتري برخوردار شـود  که مطالعه دقیق کانوپی از اهمی

al., 2003) در مطالعه ساختمان کانوپی گیاهان، خصوصیات متعددي .
مانند توزیع عمودي سطح برگ، زاویه برگ، توزیـع عمـودي تشعشـع    
فعال فتوسنتزي، نیتروژن ویژه سطح برگ، توزیع عمودي ماده خشک 

تــرینگیرنــد. مهــمو وزن مخصــوص بــرگ مــورد مطالعــه قــرار مــی
هاي کانوپی گیاهی در زمینه رقابت براي نور عبارتند از شاخص ویژگی

سطح برگ کانوپی، ارتفاع، میزان توسعه سطح برگ و میزان پراکنش 
توان توسط عملیات زراعـی ماننـد تنظـیم    کانوپی که این موارد را می

و یا توسط (Sinoquet & Caldwell, 1995)تراکم و فواصل ردیف 
ــات  ــالح نب ــاء داد. (Lindquist & Mortensen, 1998)اص ارتق

بیـان داشـتند کـه    (Cousens et al., 1991)کـوزنس و همکـاران   
هرز با گیـاه زراعـی موجـب رقابـت     افزایش تراکم، در اثر تداخل علف

براي نور و کاهش نور مـؤثر در فتوسـنتز گیـاه مغلـوب شـده و سـایر       
ن آرایـش کـانوپی   دهد، در این میـا عوامل رشد را تحت تأثیر قرار می

کننده رقابت براي نور هرز به ویژه ارتفاع گیاه، تعیینگیاه زراعی و علف
رود. نتـایج  بوده و عامل مؤثر بر عملکرد گیـاه زراعـی بـه شـمار مـی     

Abutilon theophrasti)بررسـی رقابـت بـین گاوپنبـه     Medic.) و
Sorghum bicolor)م وهاي مختلف سـورگ هیبرید (L.) Moench)

شان داد که در حضور این علف هرز، هیبریدهاي داراي ارتفاع بیشتر، ن
. رحیمـی و  (Traore et al., 2003)تـري داشـتند   قدرت رقابتی بـاال 

گزارش کردند که زمـان ظهـور و   (Rahimi et al., 2005)همکاران 
Amaranthus retroflexus)خروستراکم تاج L.) روي سطح برگ

Zea mays)ذرتات مختلف کانوپی ماده خشک در طبقو توزیع L.)

داري داشت، به طوري که بـا تـأخیر در زمـان سـبز شـدن      تأثیر معنی
خروس سطح برگ و ماده خشک بیشتري به طبقات باالیی کانوپی تاج

متري اختصاص یافت. آنان اظهار داشتند سانتی80-120به ویژه الیه 
متري کاهش بیشتري سانتی80تر از هاي پایینکه سطح برگ در الیه

متري کانوپی ذرت نشان داد و نیز سانتی80هاي باالي نسبت به الیه
متـر کمتـرین کـاهش را    سـانتی 160و بـاالتر از  120-160هاي الیه

نسبت به شاهد نشان دادند. آنان علت این پدیده را کاهش نور رسـیده  
نتیجـه  تر کانوپی و اختصاص کمتر ماده خشک و در هاي پایینبه الیه

,.Rahimi et al)ها ذکر نمودنـد  کمتر شدن سطح برگ در این الیه

. از طرفی دیگر نتایج برخی تحقیقـات مؤیـد تـأثیر چشـمگیر     (2005
افزایش شاخص سطح برگ گیاه زراعی بر کاهش کیفیت و کمیت نور 

باشد که هاي پایین کانوپی میهاي هرز موجود در الیهرسیده به علف
هـاي هـرز   هـاي بعـدي علـف   و نمو و استقرار گروهدر پی آن از رشد

.(Teasdale, 1995)آید ممانعت به عمل می
نشان داد که ذرت و (Zaefarian, 2009)نتایج تحقیق زعفریان 

ــف  ــا عل ــت ب ــویا در رقاب ــاجس ــرز ت ــاتورهه ــروس و ت Datura)خ

stramonium L.) هـاي بـاالیی   هـاي خـود را بـه الیـه    بیشتر بـرگ
د. تـاتوره درصـد بیشـتري از مـاده خشـک خـود را بـه        اختصاص دادن

دلیـل تشـکیل   باالترین ارتفاع انتقال داد که این میزان زیست توده به
هـاي  خروس در رقابت، سطح بـرگ خـود را در الیـه   برگ بود. اما تاج

هاي گیاهان جهت دریافت مختلف کانوپی توزیع نمود. این نوع راهبرد
نیـز تأییـد   (Rajcan & Swanton, 2001)نور را راجکان و سوانتون 

کردند.
دهـد  هاي خود را نزدیک باالي کانوپی سویا قرار میگاوپنبه برگ

گیـرد.  دهی ساقه اصلی در قسمت باالیی کانوپی صـورت مـی  و شاخه
تواند به عنوان عامـل  هاي باالیی تاتوره و گاوپنبه میاندازي برگسایه



1396تابستان، 2، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي408

گرفته شود. به دلیـل تشـابه در   کاهش عملکرد با ایجاد تداخل در نظر 
توانند بر سیر منابع مشترك ارتفاع و ساختار کانوپی، گاوپنبه و سویا می

.(Regnier & Stoller, 1989)با هم رقابت کند 
هـاي هـرز بـر سـاختار     تاکنون مطالعاتی روي تأثیر رقابـت علـف  

ت ، ذر(Samaey et al., 2006)پوشش گیاهان زراعی مانند سویا تاج
(Yaghoobi et al., 2009)  نخـود ،)Cicer arietinum L.(

(Mohammadi et al., 2004)  و گنـدم(Teriticum aestivum

L.)(Dianat et al., 2005)       انجـام شـده اسـت ولـی تـأثیر رقابـت
ها پوشش آنهرز بر ساختار تاجعلف-گیاهان دارویی ریحان و گاوزبان

. این در حالی اسـت کـه تغییـرات    کمتر مورد بررسی قرار گرفته است
هـاي رویشـی و زایشـی    و روند توزیع ماده خشک در اندامارتفاع بوته

سزایی بر رقابت نور با گیاهان زراعـی دارد، لـذا   هاي هرز تأثیر بهعلف
با توجه به اهمیت ساختار کانوپی، این تحقیق به منظور بررسی توزیع 

ان اروپـایی و گیاهـان   عمودي سطح برگ و ماده خشک ریحان، گاوزب

هاي هرز انجام شد.پوششی در شرایط رقابت با علف

هامواد و روش
هشـت  بـا تصـادفی کاملهايبلوكطرحصورتبهاین آزمایش

پژوهشــی دانشــگاه علــوم -تکــرار در مزرعــه آموزشــیتیمــار و ســه
33درجـه و  34کشاورزي و منابع طبیعی ساري با عـرض جغرافیـایی   

دقیقه شـرقی و ارتفـاع   6درجه و 52طول جغرافیایی دقیقه شمالی و
آزمایشـی تیمارهـاي گردیـد. اجرا1392سالمتر از سطح دریا در54

Vigna radiate)کاشت ماش شامل L.)و شبدر ایرانی(Trifolium

resupinatum L.)هاي ریحان، کاشت به طور جداگانه در بین ردیف
هاي گاوزبان اروپایی در بین ردیفماش و شبدر ایرانی به طور جداگانه

درج شده است. 1بود. مشخصات گیاهان دارویی و پوششی در جدول 

مشخصات گیاهی گیاهان دارویی و گیاهان پوششی-1جدول 
Table 1- Plants characteristics of medicinal plants and cover crops

طول دوره رشد (روز)
Growth duration

(days)

متر)صله روي ردیف (سانتیفا
Distance on the row (cm)

متر)فاصله بین ردیف (سانتی
Distance between rows (cm)

متر)ارتفاع (سانتی
Height
(cm)

نام گیاه
Plant name

170-18030-401515 - 45
ریحان

Sweet basil

90-10015 – 2045-6060 - 75
گاوزبان اروپایی

Borage

240-270
یکنواخت

Uniforms
20 – 4030 - 70

شبدر ایرانی
Persian clover

75-9010 - 125045 - 90
ماش

Mung bean

عالوه بر این، به منظور بررسی کارایی گیاهان پوششی در کنترل 
هاي هرز، دو تیمار کشت خالص هـر یـک از گیاهـان ریحـان و     علف

هاي هـرز نیـز در   عدم وجین علفاروپایی در شرایط وجین وگاوزبان
مـاه در  خرداداولنیمهدرگیاهانهر تکرار در نظر گرفته شد. کاشت

هـر  .شـد انجـام دسـتی صورتبههایی به مساحت نه متر مربعکرت
متـر بـود. در   سـانتی 50کرت شامل پنج ردیف گیاه دارویی با فاصـله  

و شبدر هاي شامل گیاهان پوششی، در مجموع شش ردیف ماش کرت
هاي ریحـان و گاوزبـان اروپـایی کشـت گردیـد.      ایرانی در بین ردیف

فاصله روي ردیف براي ریحان، گاوزبان اروپایی و گیاهان پوششی بـه  
متر در نظر گرفته شد. گیاهان در مرحلـه سـه   سانتی2و 20، 5ترتیب 

تا چهار برگی به منظور رسیدن به تراکم مورد نظر تنک شدند. تـراکم  
بوته در متر مربـع و بـراي گاوزبـان   40ظر براي ریحان تعداد مورد ن

150بوته در متر مربع و براي هر یک از گیاهان پوششـی  10اروپایی 
بـار  ها به فاصله هر ده روز یکبوته در یک متر مربع بود. آبیاري کرت

درهـرز علفازعاريخالصکشتتیمارهايازغیرانجام پذیرفت. به
.نگرفتصورتهرزهايعلفبامبارزهعملیاتگونههیچتیمارهاسایر
هـا عبـارت بودنـد از: گاوپنبـه،     هاي هرز غالب موجـود در کـرت  علف

ــاهی دم Setaria glauca)روب L.)ــاج ــه قرمــز   ، ت خــروس ریش
(Amaranthus retroflexus L.)  و قیـاق(Sorghum halepens

L.).
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هـاي  یـه بررسی توزیع عمـودي سـطح بـرگ و مـاده خشـک ال     
مختلــف کــانوپی در گاوزبــان اروپــایی، ریحــان، گیاهــان پوششــی و  

روز بعـد از کاشـت   75برداري در هاي هرز طی یک مرحله نمونهعلف
مقوايدادنقرارطریقازمزرعهدرهاانجام شد. براي این منظور بوته

متري تقسیم و برگ و ساقه هر الیـه بـه   سانتی20هاي مدرج به الیه
& Mosier)هاي پالستیکی قرار داده شـدند  داخل نایلونطور مجزا

Oliver, 1995)      سطح برگ هـر الیـه در آزمایشـگاه بـا اسـتفاده از .
LI-COR, Model LI-3100 AREA)سـنج  دستگاه سـطح بـرگ  

METER)هـاي بـرگ و سـاقه بـه منظـور      گیري شـد. نمونـه  اندازه
گـراد  جه سـانتی در70گیري ماده خشک در آون با درجه حرارت اندازه

ساعت خشک و سپس توزین شدند. 48به مدت 
انجام گرفت. به SAS (Ver. 9.2)افزار آنالیز واریانس توسط نرم
دار هـا از آزمـون حـداقل اخـتالف معنـی     منظور مقایسه میـانگین داده 

1(LSD)افزار استفاده شد. براي ترسیم نمودارها از نرمExcel استفاده
گردید.

ثنتایج و بح
توزیع عمودي سطح برگ

ریحان
بررسی توزیع عمودي سطح برگ ریحان نشان داد که سطح برگ 

کانوپی متمرکز 40-60و 20-40این گیاه در حضور شبدر در دو الیه 
شد و بیشترین درصد سطح برگ ریحان در حضور این گیـاه پوششـی   

). ایـن در  1متـري کـانوپی بـود (شـکل     سانتی40-60مربوط به الیه 
100لی بود کـه کاشـت مـاش در کـانوپی ریحـان باعـث تمرکـز        حا

متري گردید (شکل سانتی40-60درصدي سطح برگ ریحان در الیه 
هاي هرز و عدم حضور گیاهان پوششی نیـز  ). در شرایط وجین علف1

متـر  سـانتی 40-60بیشترین درصد سطح برگ ریحان مربوط به الیه 
هاي پایین کانوپی یاه ریحان برگبود، با این تفاوت که در این تیمار گ

هاي هرز در شرایط غیاب ). تداخل علف1را نیز حفظ کرده بود (شکل 
متر کانوپی ریحان را سانتی20-40گیاهان پوششی افزایش سهم الیه 

)، بـه طـوري کـه    2ها به دنبال داشت (جـدول  در مقایسه با سایر الیه
مرکـز شـده بـود    درصد از سطح برگ ریحان در ایـن الیـه مت  17/64

هاي ابتدایی اندازي و کاهش نور قابل دسترس در الیهسایه).1(شکل 

1- Least significant difference

هاست. بـه  هاي این الیهکانوپی از دالیل پیري زودرس و ریزش برگ
هـا بـا سـرعت بیشـتري پیـر      طورکلی، در هنگام رقابت شـدید، بـرگ  

در واقع گیاهانی که سطح بـرگ  .(Rezvani et al., 2010)شوند می
تواننـد از طریـق   دهند، میهاي باالتر کانوپی انتقال میبه الیهخود را

تـر توانـایی رقـابتی خـود را     هـاي پـایین  جلوگیري از نفوذ نور به الیه
رضـوانی و  .(Safahani Langerodi et al., 2008)افـزایش دهنـد   

در بررسی ساختار کـانوپی سـویا   (Rezvani et al., 2010)همکاران 
هـرز اظهـار داشـتند کـه افـزایش رقابـت بـا        هـاي تحت رقابت علف

هـاي بـاالتر   هاي هرز موجب انتقال سطح بـرگ سـویا بـه الیـه    علف
ــد و همکــاران  کــانوپی مــی گــردد. ایــن درحــالی اســت کــه احمدون

(Ahmadvand et al., 2005)     در بررسـی رقابـت گنـدم و یـوالف
Avena ludoviciana(وحشی Durieu.(  در مرحله آغاز بسته شـدن

نوپی، سهم شاخص سطح برگ گندم در الیه باالیی در همه سطوح کا
رقابت را کمتر از الیه پایینی گزارش کردند، اما در یوالف عکس ایـن  

حالت مشاهده شده است.

اروپاییگاوزبان
مطالعه توزیع عمودي سطح برگ گاوزبان اروپایی نشـان داد کـه   

درصـد)  93/89گاوزبان در حضور شبدر بیشترین درصد سـطح بـرگ (  
). ایـن  2خود را به الیه ابتـدایی کـانوپی اختصـاص داده بـود (شـکل      

درصدي سطح برگ 100درحالی بود که حضور ماش باعث اختصاص 
). وجـین  2متري کانوپی گردید (شـکل  سانتی20-40گاوزبان به الیه 

اختصاص هاي هرز و عدم حضور رقیب در کانوپی گاوزبان باعثعلف
الیـه  ،یه کانوپی گاوزبـان گردیـد، بـا ایـن حـال     سطح برگ به سه ال

ابتدایی بیشترین سهم از سطح برگ کل را به خود اختصاص داده بـود  
هاي هرز بدون حضور گیاهان پوششی ). در تیمار تداخل علف2(شکل 

متر بـود، بـه   سانتی20-40بیشترین تمرکز سطح برگ مربوط به الیه 
کل خـود را در ایـن الیـه    درصد از سطح برگ66طوري که گاوزبان 

اندازي و کاهش نور قابل دسترس در سایه).2متمرکز کرده بود (شکل 
هـاي  هاي ابتدایی کانوپی از دالیل پیري زودرس و ریـزش بـرگ  الیه

هاي هرز موجب تولیـد سـطح بـرگ    هاست. عدم حضور علفاین الیه
بـت  ). به طـورکلی، در هنگـام رقا  3بیشتري در گاوزبان گردید (جدول 

,.Rezvani et al)شـوند  ها با سرعت بیشـتري پیـر مـی   شدید، برگ

هاي هرز و عدم حضـور  فقط تیمار وجین علف،. در این مطالعه(2010
رقیب در کانوپی گاوزبان باعث اختصاص سـطح بـرگ بـه سـه الیـه      
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).2کانوپی گاوزبان گردید (شکل 

هاي هرزو تداخل علفهاي هرزبدر ایرانی، ماش، حذف علفتوزیع عمودي سطح برگ ریحان در حضور ش-1شکل 
بارهاي نمایش داده شده مربوط به خطاي استاندارد است.

Fig. 1- Vertical distribution of sweet basil leaf area in presence of clover, mung bean, weeding and no weed control

Vertical bars represent Standard error of the means.

شی بر مقدار سطح برگ در ریحانهرز و گیاهان پوشمقایسه میانگین تأثیر حضور علف-2جدول 
Table 2- Mean comparison of the effect of presence of weed and cover crops on sweet basil leaf area

متر)(سانتیهاالیه
Layers

(cm)

بع)متر مرشبدر (سانتی Clover

(cm2)

متر مربع)ماش (سانتی
Mung bean

(cm2)

متر مربع)(سانتیحذف علف هاي هرز 
Unweed
(cm2)

متر مربع)هاي  هرز (سانتیحضور علف
Weedy
(cm2)

0-20 0b* 0b 4.173333ab 0b

20-40 3.556667b 0b 0.343333b 23.59333a

40-60 18.33a 36.70667a 27.95a 13.17333a

کل
Total

21.88667 36.70667 32.46667 36.76667

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

هاي هرزهاي هرز و تداخل علفحضور شبدر ایرانی، ماش، حذف علفاروپایی درتوزیع عمودي سطح برگ گاوزبان-2شکل 
بارهاي نمایش داده شده مربوط به خطاي استاندارد است.

Fig. 2- Vertical distribution of borage leaf area in presence of clover, mung bean, weeding and no weed control
Vertical bars represent Standard error of the means.
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اروپاییمقایسه میانگین تأثیر حضور علف هرز و گیاهان پوششی بر مقدار سطح برگ گاوزبان-3جدول 
Table 3- Mean comparison of the effect of presence of weed and cover crops on borage leaf area

متر)ها (سانتیالیه
Layers

(cm)

متر مربع)شبدر  (سانتی
Clover
(cm2)

متر مربع)ماش (سانتی
Mung bean

(cm2)

متر مربع) (سانتیحذف علف هاي هرز  
Unweed
(cm2)

متر مربع)هاي  هرز  (سانتیحضور علف
Weedy
(cm2)

0-20 48.87a* 0b 98.52a 11.11333ab

20-40 9.356667b 26.03333a 43.39333ab 21.57667a

40-60 0b 0b 24.42b 0b

کل
Total

58.22667 26.03333 166.3333 32.69

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

گیاهان پوششی
مطالعه توزیع عمودي درصد سطح برگ گیاهان پوششی حاکی از 
آن بود که شبدر در حضور گاوزبان در مقایسه با ریحـان سـطح بـرگ    

). 3ي ابتدایی و میانی متمرکز کرده بـود (شـکل   هابیشتري را در الیه
در مقابل ریحان باعث اختصاص سطح برگ به یـک الیـه بـاالتر در    

). به طوري که شبدر در حضـور ریحـان   3کانوپی شبدر گردید (شکل 
متـر کـانوپی   سانتی40-60درصد از سطح برگ خود را به الیه 6/20

). 3اختصاص داده بود (شکل 
20-40هاي مختلف به غیر از الیه ز در الیهنیدر خصوص ماش

متر، سطح برگ ماش از مقادیر باالتري در مجاورت سانتی80-100و 

گاوزبان برخوردار بود، این درحالی بود که ماش سطح برگ خـود را در  
). سعادتیان 3حضور ریحان به یک الیه باالتر منتقل کرده بود (شکل 

هـاي  نیز افزایش سهم الیـه (Saadatian et al., 2011)و همکاران 
هـرز خـردل وحشـی    باالیی کانوپی گندم را در شرایط تـداخل علـف   

(Sinapis arvensis L.)هـا  اند. بر اسـاس گـزارش آن  گزارش کرده
متري گندم در تیمارهـاي مختلـف   سانتی100الی 60هاي سهم الیه

درصد افزایش داشته است.5/8الی 4خردل وحشی بین 

توزیع عمودي سطح برگ شبدر و ماش در حضور گاوزبان اروپایی و ریحان- 3شکل
بارهاي نمایش داده شده مربوط به خطاي استاندارد است.

Fig. 3- Vertical distribution of persian clover and mung bean leaf area in presence of borage and sweet basil
Vertical bars represent Standard error of the means.

هاي هرزعلف
-شبدر در مقایسه با ماش از قدرت رقابتی کمتري در مقابل علـف 

روبـاهی و  طوري که سـطح بـرگ دم  هاي هرز ریحان برخوردار بود به
). گاوپنبـه در  4هاي کانوپی مشاهده شـد (جـدول   قیاق در بیشتر الیه
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اي انتهـایی کـانوپی   هـ حضور شبدر تمام سطح برگ خود را بـه الیـه  
اختصاص داده بود اما در حضور گیاه پوششی ماش نتوانست رشد کنـد  

). این در حالی بود که تمام سطح برگ تاج خروس در حضور 4(جدول 
). 4متر متمرکز شده بود (جدول سانتی40-60شبدر در الیه 

هـاي هـرز   در خصوص ماش، توزیع کمتري از سطح بـرگ علـف  

). حضور ماش در مقایسه با شبدر و به خصوص 4مشاهده شد (جدول 
شرایط عدم حضور گیاهان پوششی از قدرت باالتري در کاهش سطح 

خروس بودنـد کـه   هاي هرز برخوردار بود و تنها قیاق و تاجبرگ علف
).4توانستند تاحدي رشد کنند (جدول 

هاي هرز در کانوپی ریحانتوزیع عمودي درصد سطح برگ علف-4جدول 
Table 4-Vertical distribution of weeds leaf area in neighborig with sweet basil

حضور گیاهان پوششی
Presence of cover crops

بدون گیاه پوششی
Cover crop free

الیه 
متر)(سانتی

Layer
(cm)

شبدر ایرانی
Persian clover

ماش
Mung bean

دم 
وباهیر قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
دم 

روباهی قیاق گاوپنبه تاج 
خروس

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

0-20 36.67a* 24.77b 0b 0b 100a 3.13c 0a 0c 51.4a 4.59cd 0b 0d

20-40 15.23b 17.69b 0b 0b 0b 0c 0a 0c 48.6a 5.95cd 0b 15.34c

40-60 7.53c 57.54a 0b 100a 0b 30.66ab 0a 0c 0b 9.48c 0b 26.87b

60-80 2.48cd 0c 0b 0b 0b 66.22a 0a 0c 0b 45.32a 100a 57.78a

80-100 38.08a 0c 0b 0b 0b 0c 0a 63.81a 0b 32.9b 0b 0d

100-120 0d 0c 45.27a 0b 0b 0c 0a 36.19b 0b 1.75d 0b 0d

120-140 0d 0c 54.73a 0b 0b 0c 0a 0c 0b 0d 0b 0d

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرودرصدپنجسطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % probability level.

گاوزبان نیز مشاهده شـد. کـانوپی   این شرایط در خصوص کانوپی
گاوزبان به همراه قدرت رقابتی باالي ماش عـالوه بـر گاوپنبـه عـدم     

). 5حضور تاج خروس را نیز در پی داشت (جدول 
هاي هرز را در عدم استفاده از گیاهان پوششی افزایش ارتفاع علف

نیز در مطالعه (Uchino et al., 2012)پی داشت. یوچینو و همکاران 
هاي هرز ذرت توسط گیاهان پوششـی، بیشـترین   امکان سرکوب علف

هاي هرز را در تیمارهاي عدم کاربرد گیاهان مجموع سطح برگ علف
ــان    ــان و گاوزب ــانوپی ریح ــد. در ک ــزارش کردن ــی گ ــایی پوشش اروپ

هاي هـرز و احتمـاالً تسـریع رونـد پیـري و      اندازي ماش بر علفسایه
کنواختی در توزیع عمـودي سـطح   ها موجب افزایش غیریریزش برگ
هـرز در رقابـت   ). علـف 5و 4هـاي هاي هرز گردید (جدولبرگ علف

ها ها قرار دادن برگکنند. یکی از آنبراي نور از دو راهبرد استفاده می
در باالي گیاه رقیب و دیگري توزیع عمودي سطح برگ درون کانوپی 

.(Rajcan & Swanton, 2001)باشد می

دي ماده خشکتوزیع عمو
ریحان

بررسی توزیع عمودي ماده خشک ریحان نشان داد کـه بیشـترین   
0-20درصد ماده خشک ریحان در مجاورت با شبدر مربوط بـه الیـه   

). حضـور گیاهـان پوششـی شـبدر و     4متري کانوپی بود (شکل سانتی
ماش موجب تخصیص ماده خشک کانوپی به سه الیه ابتدایی گردید، 

هاي هرز، موجب افزایش توزیع که شرایط حذف علفاین در حالی بود
متر کانوپی سانتی80-100و 60-80هاي ماده خشک ریحان به الیه

78/34که بیشـترین درصـد مـاده خشـک (    طوري). به4گردید (شکل 
). 4متر کانوپی بود (شـکل  سانتی60-80درصد) متمرکز شده در الیه 

هرز از توانایی بـاالتري در  هاي ریحان در شرایط حذف رقابت با علف
هـاي مختلـف کـانوپی در مقایسـه بـا      حفظ ماده خشک خود در الیـه 

). 6و جـدول  4شرایط حضور گیاهان پوششی برخـوردار بـود (شـکل    
نیـز افـزایش الیـه    (Saadatian et al., 2011)سعادتیان و همکاران 

هـاي هـرز چـاودار    ابتدایی کانوپی گنـدم را بـا افـزایش تـراکم علـف     



413بررسی توزیع عمودي سطح برگ و ماده خشک ریحان

(Secale cereale L.)کـه  اند. درحالیو خردل وحشی گزارش نموده
در بررسی رقابت گندم با یوالف در آغاز بسته شـدن کـانوپی نیـز، بـا     

هاي پایینی و افـزایش سـهم   افزایش تراکم یوالف، کاهش سهم الیه
هاي باالیی گندم و یوالف گزارش شده است، میزان این افزایش الیه

ــه ــاالیی در الی ــاي ب ــت   ه ــده اس ــان ش ــدم بی ــتر از گن ــوالف بیش ی
(Ahmadvand et al., 2005).

اروپاییگاوزبان
مطالعه توزیع عمودي ماده خشک گاوزبان اروپایی نشـان داد کـه   

هاي هرز باعث تخصیص ماده حضور شبدر و شرایط وجین کامل علف
). ایـن  5خشک به هر سه الیه کانوپی گاوزبان اروپایی گردید (شـکل  

بود که تراکم ماده خشک گاوزبان اروپایی در مجاورت مـاش  در حالی
متـر  سـانتی 20-40و 0-20هـاي  هـاي هـرز در الیـه   و تداخل علف

,.Rezvani et al)). رضـوانی و همکـارانش   5مشاهده شـد (شـکل   

هـاي هـرز   در بررسی ساختار کانوپی سویا در رقابت بـا علـف  (2010
هاي بـاالتر  ماده خشک به الیهمشاهده نمودند که رقابت باعث انتقال 

شود، که دلیل اصلی این الگوي توزیع، رقابت بـراي جـذب   کانوپی می
باشد.نور می

هاي هرز در کانوپی گاوزبان اروپاییتوزیع عمودي درصد سطح برگ علف-5جدول 
Table 5- Vertical distribution of weeds leaf area in neighborig with borage

گیاهان پوششیحضور 
بدون گیاه پوششی

Cover crop free
Presence of cover crops

شبدر ایرانی
Persian clover

ماش
Mung bean

الیه 
متر)(سانتی

Layer
(cm)

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
دم 

روباهی قیاق گاوپنبه تاج 
خروس

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج خروس

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig weed

0-20 91.05a* 0.85c 100a 3.99d 20.65b 10.05b 0a 0a 29.86a 2.48c 0c 4.04c

20-40 8.95b 9.29b 0b 20.76b 79.35a 89.95a 0a 0a 29.92a 5.01c 0c 35.54a

40-60 0b 14.77b 0b 62.77a 0c 0b 0a 0a 35.12a 16.41b 67.73a 23.54b

60-80 0b 66.49a 0b 12.47c 0c 0b 0a 0a 5.1b 57.33a 26.26b 36.88a

80-100 0b 8.6b 0b 0d 0c 0b 0a 0a 0b 18.77b 6.01c 0c

100-120 0b 0c 0b 0d 0c 0b 0a 0a 0b 0c 0c 0c

120-140 0b 0c 0b 0d 0c 0b 0a 0a 0b 0c 0c 0c

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرودرصد5سطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.

هاي هرزهاي هرز و تداخل علفحضور شبدر ایرانی، ماش، حذف علفتوزیع عمودي ماده خشک ریحان در-4شکل 
بارهاي نمایش داده شده مربوط به خطاي استاندارد است.

Fig. 4- Vertical distribution of sweet basil dry matter in presence of clover, mung bean, weeding and no weed control
Vertical bars represent Standard error of the means.
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و گیاهان پوششی بر مقدار ماده خشک ریحانهرزمقایسه میانگین تأثیر حضور علف-6جدول 
Table 6- Mean comparison of the effect of presence of weed and cover crops on sweet basil dry matter

ها الیه
متر)(سانتی

Layers (cm)

شبدر 
متر مربع)(سانتی

Clover (cm2)

ماش
متر مربع)(سانتی

Mung bean (cm2)

حذف علف هاي هرز 
متر مربع)(سانتی

Unweed (cm2)

هاي  هرز حضور علف
متر مربع)(سانتی

Weedy (cm2)

0-20 0.36a* 0.226667a 3.763333ab 0.476667a

20-40 0.333333a 0.263333a 2.92ab 0.366667a

40-60 0.213333b 0.45a 3.153333ab 0.386667a

60-80 0b 0b 5.88a 0.203333ab

80-100 0b 0b 1.186667b 0b

کل
Total

0.906667 0.94 16.90333 1.433333

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرورصدد5سطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.

پوششـی مـاش مـاده    اروپایی در حضور گیـاه که گاوزبان حالیدر
خشک حفظ مادهه بود.خشک را در دو الیه ابتدایی و میانی حفظ کرد

هـاي هـرز نیـز    هاي نامبرده نیز در شرایط تداخل علفکانوپی در الیه
نیـز  (Saadatian et al., 2011)دیـده شـد. سـعادتیان و همکـاران     

هـاي هـرز   افزایش الیه ابتدایی کانوپی گندم را با افزایش تراکم علف
ده انـد. همچنـین بیشـترین مـا    چاودار و خردل وحشی گـزارش نمـوده  

هـاي هـرز مشـاهده    خشک تولید در زمان عدم رقابت گاوزبان با علف
).7شد (جدول 

گیاهان پوششی
اروپایی باعـث اختصـاص مـاده خشـک     مجاورت شبدر با گاوزبان

). 6متر کانوپی گردید (شکل سانتی20-40و 0-20هاي شبدر در الیه
یـه  حالی بود که ریحان باعث اختصاص ماده خشک به یک الاین در

که مقدار ماده خشک اختصاص طوريباالتر در کانوپی شبدر گردید. به
).  6درصد بود (شکل 68/30متر سانتی40-60داده شده به الیه 

هاي هرزهاي هرز و تداخل علفحضور شبدر ایرانی، ماش، حذف علفدرتوزیع عمودي ماده خشک گاوزبان اروپایی- 5شکل 
اده شده مربوط به خطاي استاندارد است.بارهاي نمایش د

Figure 5- Vertical distribution of borage dry matter in presence of clover, mung bean, no weed controls and weeding
Vertical bars represent Standard error of the means.
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گیاهان پوششی بر مقدار ماده خشک گاوزبان اروپاییمقایسه میانگین تأثیر حضور علف هرز و -7جدول 
Table 7- Mean comparison of the effect of presence of weed and cover crops on borage dry matter

هاالیه
متر)(سانتی

Layers (cm)

شبدر
متر مربع)(سانتی

Clover (cm2)

ماش
متر مربع)(سانتی

Mung bean (cm2)

حذف علف هاي هرز
متر مربع)(سانتی

(cm2)Unweed

هاي  هرز حضور علف
متر مربع)(سانتی

Weedy (cm2)

0-20 2.51a 1.23a 3.72a 0.88a*

20-40 1.79b 1.47a 2.45b 0.85a

40-60 1.99ab 0b 1.24c 0b

60-80 0c 0b 0d 0b

80-100 0c 0b 0d 0b

کل
Total

6.29 2.7 7.41 1.73

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرودرصد5سطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.

و ماش در حضور گاوزبان اروپایی و ریحانتوزیع عمودي ماده خشک شبدر-6شکل 
بارهاي نمایش داده شده مربوط به خطاي استاندارد است.

Fig. 6- Vertical distribution of persian clover and mung bean dry matter in presence of borage and sweet basil
Vertical bars represent Standard error of the means.

هاي هرز در کانوپی ریحانتوزیع عمودي درصد ماده خشک علف-8جدول 
Table 8- Vertical distribution of weeds dry matter in neighborig with sweet basil

حضور گیاهان پوششی
Presence of cover crops

بدون گیاه پوششی
Cover crop free

الیه 
متر)(سانتی

Layer
(cm)

شبدر ایرانی
Persian clover

ماش
Mung bean

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
دم 

روباهی قیاق گاوپنبه تاج 
خروس

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

0-20 37.71a* 77.31a 24.88a 48.95a 100a 29.35a 31.14a 42.24a 33.48a 43.32a 53.71a 40.07a

20-40 21.55b 13.01b 27.5a 25.36b 0b 23.68ab 13.68b 29.03b 17.18c 13.36b 46.29a 25.15b

40-60 21.89b 6.21b 17.3b 25.69b 0b 26.88ab 15.31b 28.72b 22.03bc 18.22b 0b 20.65c

60-80 3.03c 3.47b 13.48b 0c 0b 20.08b 17.76b 0c 27.31ab 11.54b 0b 14.13d

80-100 15.82b 0b 16.84b 0c 0b 0c 22.1ab 0c 0d 12.97b 0b 0e

100-120 0c 0b 0c 0c 0b 0c 0c 0c 0d 0.58c 0b 0e

120-140 0c 0b 0c 0c 0b 0c 0c 0c 0d 0c 0b 0e

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرودرصداحتمال پنجسطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % probability level.
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هـاي  خشک ماش در حضور گاوزبان اروپایی در الیـه تمرکز ماده
متر کـانوپی، از مقـادیر بـاالتري    سانتی60-80مختلف به غیر از الیه 

حـالی بـود کـه مـاش مـاده خشـک خـود را در        برخوردار بود، این در
). ایـن  6مجاورت ریحان به یک الیه باالتر منتقل کرده بـود (شـکل   

هـاي مختلـف،   ر بـین الیـه  تغییر در الگوي اختصاص مـاده خشـک د  
تجمـع کـاهش باشد. عمدتاًاحتماالً به علت دسترسی بیشتر به نور می

وغـذایی منابعسربرکشمکشدلیلبهرقابتشرایطدرخشکماده
.(Aminpanah et al., 2009)باشد مینور

هاي هرزعلف
هـاي هـرز در کـانوپی    مطالعه توزیع عمودي مـاده خشـک علـف   

د که حضور ماش موجب تخصیص صـد در صـد مـاده    ریحان نشان دا
). 8متر کانوپی گردیـد (جـدول   سانتی0-20روباهی به الیه مخشک د

طور کلی مـاش از قـدرت بـاالیی در کـاهش توزیـع سـطح بـرگ        به
عنـوان  هاي هرز برخوردار بود. این در حالی بود که شبدر نیـز بـه  علف

اهش توزیـع عمـودي   هاي هرز تأثیر چنـدانی در کـ  گیاه رقیب با علف
).8هاي هرز نداشت (جدول ماده خشک علف

هاي هرز در کانوپی گاوزبان اروپاییتوزیع عمودي درصد ماده خشک علف-9جدول 
Table 9- Vertical distribution of weeds dry matter in neighborig with borage

حضور گیاهان پوششی
Presence of cover crops ه پوششیبدون گیا

Cover crop freeشبدر ایرانی
Persian clover

ماش
Mung bean

الیه 
متر)(سانتی

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
دم 

روباهی قیاق گاوپنبه تاج 
خروس

دم 
روباهی قیاق گاوپنبه تاج 

خروس
Layer
(cm)

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

Fox
tail

Johnson
grass

Velvet
leaf

Pig
weed

0-20 65.57a* 26.5a 47.64a 36.49a 74.19a 53.17a 25.79a 0a 33.1a 23.69a 23.85ab 41.66a

20-40 34.43ab 25.67a 20.59b 34.03a 25.81b 46.83a 21.64ab 0a 24.77ab 21.26ab 21.37b 28.49b

40-60 0b 16.46ab 31.76b 21.53b 0c 0b 15.84b 0a 17.13bc 26.2a 21.79b 29.85ab

60-80 0b 19.77ab 0c 7.95c 0c 0b 16.58b 0a 8.56cd 14.2b 32.99a 0c

80-100 0b 7.45bc 0c 0c 0c 0b 20.15ab 0a 16.44bc 14.65b 0c 0c

100-120 0b 4.14bc 0c 0c 0c 0b 0c 0a 0d 0c 0c 0c

120-140 0b 0c 0c 0c 0c 0b 0c 0a 0d 0c 0c 0c

هستند.دارمعنیاختالففاقدLSDآزموناساسبرودرصد5سطحدرآمارينظرازمشابهحرفیکحداقلدارايهاي*میانگین
*According to the LSD test, columns with the same letter are not significantly different at 5 % level.

حضور گیاهان پوششی در کانوپی گاوزبان اروپایی جهـت کـاهش   
کـه شـبدر در   توزیع عمودي ماده خشک مؤثرتر واقع گردید. به طوري

روبـاهی تنهـا در   کانوپی گاوزبان اروپایی موجب تمرکز ماده خشک دم
). با حضور 9متر کانوپی گردید (جدول سانتی20-40و 0-20دو الیه 

روباهی و قیاق مشاهده گردید. عالوه بر این ی بر دممشابهاش تأثیرم
هـاي کـانوپی   مجاورت ماش و گاوزبـان اروپـایی مـاده خشـک الیـه     

). 9خروس را به صفر رسانید (جدول تاج
هاي هـرز در مـزارع   توزیع عمودي ماده خشک علف،طور کلیبه

پوششـی از  ن اروپایی و ریحان در شرایط عدم حضـور گیاهـا  گاوزبان 
). هاشـمی و  9و 8هـاي یکنواختی بیشتري برخـوردار بودنـد (جـدول   

در نیز در پژوهش خود بـه ایـن   (Hashemi et al., 2016)همکاران 
هـاي  نکته اشاره کردند که در مقایسه با سویاي بدون رقابت بـا علـف  

هرز و گیاهان پوششی، بیشـترین مـاده خشـک علـف هـرز در تیمـار       
ن مشاهده شد. احتمـاالً عـدم حضـور رقیبـی ماننـد      سویاي بدون وجی

گیاهان پوششی و عدم رقابت بر سر دریافت منابع غذایی و نور موجب 
هـا گردیـد.   هاي هرز در الیهحفظ و توزیع یکنواخت ماده خشک علف

اشـغال باعـث اصلیگیاهانهايردیفبینپوششی درگیاهانکشت
و شـود مـی هـرز هايعلفبذورزنیجوانهعدموفضاهاي خالیسریع

کنـد  جلـوگیري مـی  هـرز علـف هـاي گیاهچـه نموورشدازهمچنین
(Sanjani et al., 2009).
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در گزارشی اظهار شد که کمتـر بـودن زیسـت تـوده گاوپنبـه در      
بلبلی و سـویا بـه   هاي اول و دوم کاشت گیاه پوششی لوبیا چشمتاریخ

هـاي علفتوسعهورشدازشان بوده که مانعاندازي کانوپیدلیل سایه
پوشانند، در نتیجه هاي کشت را فضاي بین ردیفخوبیو بهشدههرز
هاي گاوپنبه از نظر دسترسی بـه آب، مـواد غـذایی و نـور فعـال      بوته

تودهزیستفتوسنتزي تحت فشار قرار گرفتند و این منجر به کاهش
. (Nazari, 2013)تولیدي علف هرز شد 

گیرينتیجه
هـاي ابتـدایی   اندازي و کاهش نـور قابـل دسـترس در الیـه    سایه

هاي این الیه و کانوپی ریحان و گاوزبان اروپایی از دالیل ریزش برگ
-کاهش درصد سطح برگ در الیه پایینی کانوپی در زمان حضور علف

حضور گیاهان پوششی شبدر ایرانی و مـاش  کههاي هرز بود. درحالی
هـاي پـایینی   ماده خشک به الیهدر مجاورت ریحان موجب تخصیص

شد. گاوزبان اروپایی نیز در زمان حضور شبدر ایرانـی و عـدم تـداخل    
هاي هرز توانست ماده خشک کانوپی را بـه الیـه بـاالتر منتقـل     علف

هاي هرز مزرعـه مربـوط بـه    کند. همچنین بیشترین سطح برگ علف
وه براین، تیمار کشت خالص ریحان و گاوزبان اروپایی مشاهد شد. عال

هاي هرز را در پی عدم استفاده از گیاهان پوششی افزایش ارتفاع علف
توان از گیاهان پوششی مناسب در جهت کـاهش رشـد   داشت. لذا می

هاي هرز مزارع ریحـان و گاوزبـان در راسـتاي کـاهش مصـرف      علف
ها استفاده نمود. کشعلف
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Introduction

Distribution of leaf area and dry matter are the effective factors that influence radiation absorption,
evapotranspiration of canopy and eventually dry matter accumulation and grain yield in plants. Plant canopy is
the spatial arrangement of shoots in a plant population. In plant canopy, leaves are responsible for radiation
absorption and gas exchange with the environment. Stem and branches somehow arrange photosynthetic organs,
in order to gas exchange and light distribution best done. The effect of canopy structure on gas exchange and
absorption of radiation in plant communities caused detailed study of the canopy structure to be more important.

Material and Methods

In order to investigate the vertical distribution of leaf area and dry matter of borage and sweet basil in
competition with weeds by cover crops treatments, a field experiment was carried out in a randomized complete
block design with eight treatments and three replications in Agricultural Sciences and Natural Resources
University of Sari in 2013. Treatments were cover crops mung bean (Vigna radiata L.) and Persian clover
(Trifolium resupinatum L.) in the rows between the sweet basil (Ocimum basilicum L.) and borage (Borago
officinalis L.). Moreover, in order to evaluate the effectiveness of cover crops to control weeds, pure stand of
sweet basil and borage in terms of weeding and no weed controls per replicates were applied. Each plot was
included five rows of medicinal plants. Cover crop inter-seeded simultaneously among main crop. Estimation of
leaf area and dry matter of each plant in different canopy layers (0-20, 20-40, 40-60, 80.100, 100-120 and 120-
140 cm) were done after 75 planting days, with 1m × 1m quadrate per plot. in this respect a vertical card board
frame marked in 20-cm increments was used in the field as a guide to cut standing plants (crops, cover crops and
weeds) into 20-cm strata increments (Mosier & Oliver, 1995). All samples were transferred to the laboratory,
leaves and stem were separated and for every sample the area of green leaves was measured with a leaf area
meter LICOR- 3000 A (LI-COR, Lincoln, NE, USA). Afterwards all samples were oven-dried at 70 ºC for 48
hours and weighted. Analysis of variance (ANOVA) was performed by SAS (Ver. 9.2) application. In order to
compare the average, least significant differences test (LSD) were used. Microsoft Excel was used for plotting.

Results and Discussion

Results presented that vertical distribution of sweet basil leaf area was limited in top layer of canopy (40-60
cm) in all treatments except weeds presence. However, dry matter of sweet basil canopy was distributed in all
layers in weed free treatment. In borage, omitting the competition with weeds, causes leaf area and dry matter
distribution in all three layers. Results showed that mung bean and Persian clover have same distribution of leaf
area and dry matter in all layers in neighboring with sweet basil. Generally, the vertical distribution of dry matter
of weeds in the fields of borage and sweet basil had more uniformity in the absence of cover crops. Planting
cover crops between rows of main plants causes rapid occupation of empty spaces and lack of weed seed
germination and prevent seedling growth and development of weeds.
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Conclusion

Shading can cause leaf abscission of sweet basil and borage in lower layers when competing with weeds.
While, presence of cover crop made dry matter allocation to these lower layers in sweet basil. Moreover, borage
allocated its dry matter in presence of Persian clover and in weed free. No applying cover crops caused weed
height increment, so with planting suitable cover crop, weed growing can be decreased.
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