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  :چكيده

   .ر بر گيرنده اين اهداف نيز باشداعمال مديريت در كشت گياهاني نظير كلزا براي آرايش كاشت ، تراكم بوته و زمان كشت آن بايستي د  

در يك زراعت موفق بايد اوالً سطح برگ كافي جهت جذب حداكثر تشعشع وارده به جامعه گياهي فراهم شود و ثانياً اين سطح برگ در 
هر يك در سه ميزان در اين مطالعه سه رقم بهاره و شناخته شده كلزا در سه تاريخ كاشت زمستانه و .مدت زمان هر چه كوتاه تر بدست آيد

نتايج نشان داد كه جذب نور در تمام عمق كنوني براي همه . بذر در قالب طرح اسپيليت فاكتوريل با چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفتند
تر وات بر م 725با جذب   RGS003رقم . ارقام مورد بررسي در تاريخ كاشت بيستم بهمن ماه بيشتر از كشت زودتر وديرتر از آن بود

در مقايسه تراكم هاي مختلف بوته نيز در مجموع بيشترين تراكم استفاده شده . مربع بيشترين ميزان جذب نور را در مرحله گلدهي نشان داد
توانايي هر سه رقم كاشته شده در جذب . كيلوگرم بذر مصرف شده در هر هكتار، ميزان استهالك نور در عمق كنوني بود 12يعني 

حداكثر تراكم بوته حاصل در همه ارقام و در هر سه تاريخ كاشت مورد مطالعه به . متاثر از ميزان بذر كاشته شده بود تشعشعات خورشيدي
  .پتانسيل جذب حداكثر نور در جامعه گياهي نزديكتر بود

 كلزا، استهالك نور، ميزان بذر: واژه هاي كليدي

 
  : مقدمه

مي افتد كه بوته هاي مجاور بر روي يكديگر قرارگرفته و يا حتي برگ هاي يك  رقابت براي دريافت تشعشع خورشيدي زماني اتفاق
شناخت راههاي كاهش رقابت براي استفاده از نور از مهمترين عوامل موثر در . بوته به مدت طوالني همپوشاني ايجاد كرده باشند 

زماني كه در يك گياه در اثر .مل رشد به شمار مي رودفتوسنتز و رشد و همچنين فراهم نمودن شرايط جهت استفاده موثر از ساير عوا
عمل فتوسنتز، ماده خشك توليد مي شود، در حقيقت مقداري از انرژي نوراني جذب شده در تركيبات شيميايي و هيدرات كربن 

واد غذايي به اندازه چنانچه آب و م.وجود اين تركيبات نشانه كاربرد انرژي نوراني در جريان عمل كربن گيري است . ذخيره مي شود
كافي در دسترس گياه باشد مقدار ماده خشك توليد شده بستگي كامل به مقدار نوري كه به سطح قسمتهاي سبز گياه تابيده شده و 

موفقيت شيوه هاي مدرن به زراعي و به نژادي در راستاي بهبود عملكرد تا حدود زيادي به . همچنين به كارايي مصرف نور دارد
اگر چه افزايش جذب نور مستقيما ميزان توليد مواد فتوسنتزي را .تفاده و توزيع نور در اجتماع گياهي مربوط مي باشد مديريت اس

 .افزايش مي دهد اما مديريت زراعي خواهان افزايش سهم عملكرد اقتصادي در مقايسه با عملكرد بيولوژيكي است 
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  :مواد و روش ها

در سه تاريخ كاشت  RGS003و رقم آزاد گرده افشان  Hyola308 , Hyola401كلزا شامل دو هيبريد طي اين مطالعه سه رقم بهاره    
آزمايش در قالب طرح . كيلوگرم در هكتار مورد مطالعه قرار گرفتند 12و  10،  8دهم ، بيستم و سي ام بهمن ماه و با سه ميزان بذر 

ه طوري كه تاريخ كاشت به عنوان فاكتور اصلي و تركيب دو تيمار رقم و ميزان آزمايشي اسپليت فاكتوريل، با چهار تكرار انجام شد، ب
ميزان ) درصد گلدهي 90(با ورود بوته هاي هر تيمار فرعي به مرحله گلدهي كامل .بذر به عنوان فاكتور فرعي در نظر گرفته شدند

پي به هنگام ظهر خورشيدي اندازه گيري و ثبت  مي و همچنين در وسط و كف كنو) به عنوان نور مستقيم(شدت نور در باالي كنوپي 
مقادير ثبت شده از شدت . نور سنجي از ده نقطه هركرت فرعي انجام شده و در همين زمان ارتفاع بوته نيز اندازه گيري گرديد. شد

) 0.01W/m2=1Lux( از طريق رابطه) W/m2(نور در نقاط مختلف كنوپي پس از تبديل از واحد لوكس به واحد وات بر متر مربع 
 . جهت انجام محاسبات ميزان جذب و  استهالك نور به كار رفت

  
  :نتايج و بحث

هيبريد . همواره از ميزان جذب نور بيشتري برخوردار بود RGS003بهمن ماه، رقم  20نتايج نشان داد به جز در تاريخ كاشت   
Hyola40l  30و  10بهمن ماه رتبه اول و در دو تاريخ كاشت  20تاريخ كاشت نيز از لحاظ ميزان جذب نور در تمام عمق كنوپي در 

در مورد هر رقم با .  بهمن ماه نيز در رتبه دوم بوده و  مقدار جذب نور در جامعه گياهي تحت تاثير ميزان بذر كاشته شده نيز واقع شد
هر . ذب نور خورشيد در عمق كنوپي نيز بيشتر شدافزايش ميزان بذر كه نتيجه آن افزايش در تعداد بوته در واحد سطح نيز بوده  ج

به طوري كه در تيمار مذكور برخالف . كيلوگرم در هكتارمشاهده شد 8و در تيمار بذري  Hyoa401چند يك مورد استثناء در هيبريد 
از  RGS003و  Hyoa401 همچنين اختالف بين دو رقم.كيلوگرم در هكتاركمتر بود  8روند ساير ارقام ميزان جذب نور از تيمار بذري 

بوته هاي تشكيل شده در تاريخ كاشت دوم از ابتداي گسترش . لحاظ ميزان جذب نور در تيمارهاي مختلف بذري قابل توجه نبود
در اين تاريخ كاشت همواره درصد جذب نور در ميزان يكساني از شاخص سطح . برگ ها با شتاب بيشتري به جذب نور پرداخته اند

بهمن ماه در حداكثر مقدار خود از هر  20دركاشت  LAIعالوه بر آن ميزان . تاريخ كاشت هاي زودتر وديرتر بوده است برگ بيشتر از
بهمن ماه همواره از نظر درصد جذب نور پائينتر از هر دو زمان  30گياهان حاصل از زمان كاشت .  دو تاريخ كاشت ديگر بيشتر بود

. رگ يكسان نبودعكس العمل ارقام مختلف نيز در خصوص درصد جذب نور در مقادير مختلفي از شاخص سطح ب. كاشت ديگر بود 
علي رقم اينكه اختالف ارقام در اين مورد به وضوح كمتر از اختالف در ميان تاريخ هاي مختلف كاشت و يا حتي مقادير مختلف 

، همواره درصد جذب بيشتر نور را داشت مضاف بر اينكه  2/1كمتر از  LAIبه جز در مقادير  RGS003ميزان بذر  بود با اين حال رقم 
مقايسه معادله رياضي منحني ها با يكديگر نيز حاكي از برتري رقم مذكور براي . نيز دست يافت 4طح برگ بيشتر از به شاخص س

منحني و معادله ارتباط بين درصد جذب نور و شاخص سطح برگ عيان ساخت كه بيشترين . بود LAIجذب نور در هر مقدار از 
درصد جذب نور بيشتري داشت، از لحاظ توليد سطح متوقف كننده  LAIيكساني از  تراكم بوته بوجود آمده عالوه بر اينكه با ميزان

اعمال تراكم هاي كمتر بوته موجب هدر روي بخشي از نور از فضاي پوشش . نور يعني برگ و ساقه به باالترين حد ممكن رسيد 
بيشتر  LAIريق تغيير در آرايش برگها به خصوص از نيافته سطح زمين شده و ظاهراً توانايي اين گياه براي جبران سطح برگ كمتر از ط

 92كيلوگرم در هكتار بذر كشت شده در حدود  12جذب نور در جامعه گياهي كلزا با تراكم حاصل از . قابل توجه نبوده است 5/1از 
اين ميزان . جذب گرديددرصد از نور تابيده شده به كنوپي به كف زمين رسيده و ما بقي  8به عبارت ديگر تنها . درصد بوده است
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و شاخص سطح ) K(رابطه بين ميزان ضريب خاموشي .درصد ديده شد 18و  11كيلوگرم در هكتار به ترتيب  8و  10براي مقادير بذر 

  با ميانگين گيري از مقادير آنها براي همه ارقام مورد بررسي و در مقادير مختلف ميزان بذر در تاريخ هاي مختلف كاشت ) LAI(برگ 
  
  
  

اين . زمستانه به همراه نمايش خط رگرسيوني نشان داد كه هر چه از ميزان سطح برگ كاسته شد ضريب خاموشي افزايش يافت
 .افزايش عمدتاً به سبب افقي تر شدن برگ ها و افزايش توقف يا جذب نور در برگ ها بود

 :نتيجه گيري كلي

هاي كم بوته موجب هدر روي بخش قابل توجهي از نور از فضاي  در كشت محصوالتي كه شاخص سطح برگ بحراني دارند، تراكم
تغيير در آرايش برگها زياد نيست افت براي جبران سطح برگ كمتر از طريق  انتوانايي اين گياه كامل نشده سطح زمين شده و چون

امعه گياهي كلزا با تراكم حاصل از جذب نور در جبر اساس اين بررسي . توليد مواد فتوسنتزي و عملكرد دانه غير قابل اجتناب است
درصد از نور تابيده شده به كنوپي به كف زمين  8به عبارت ديگر تنها . درصد بوده است 92در حدود  بذر در هكتاركيلوگرم  12

  .ه استگرديدبرگ ها رسيده و ما بقي جذب 
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Abstract: 

 
Nowadays,  success in plants science to increase. yield, in a large extent depends on light 
distribution and utility’s management in plant canopy. Evident showed that whatever the amount of 
light interception is more , both economical and biological yield will increase .The more amount of 
light absorption  increase yield components too. Results showed that light absorption in all of 
present depth for all studied cultivars in planting date of Feb 10 was more than its sooner and later 
cultivation. Cultivar RGS003 with absorption 725 W/m.m showed the most amount of light 
absorption in the flowering stage with comparison of different plant densities , also in general, the 
most using density that is 12 Kg seeds using in each hectare, was the light interception in the 
amount in the present depth. 
Key word; canola , light interception, seed amount. 


