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  چکیده
اي،  گیري شاخص سطح برگ کانوپی گندم به کمک دستگاه اکیوپار در شرایط مزرعه منظور اندازه به

آریا، دریا، (دیم با استفاده از هفت رقم گندم  در دو شرایط کشت آبی و 1387-88آزمایشی در سال 
 تکرار در 4هاي کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوك) کوهدشت، شیرودي، تجن، تارو و زاگرس

 شاخص سطح برگ به دو روش،  گیري اندازه. ی گرگان اجرا شددانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیع
زنی تا زمان بسته  ستفاده از دستگاه اکیوپار از مرحله پنجهو غیرمستقیم با ا) گیري تخریبی نمونه(مستقیم 

نتایج نشان داد که بین ارقام و دو شرایط از نظر ضرایب معادله اختالف . شدن کانوپی انجام شد
هاي آزمایش  توان از یک معادله حاصل از برازش کل داده بنابراین، می. داري وجود نداشت معنی

براي برآورد شاخص سطح برگ واقعی ) =70/0LAI AccuPAR, R2=×13/1+54/0LAI(صورت  به
 .شده توسط دستگاه اکیوپار استفاده نمود به کمک شاخص سطح برگ محاسبه
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  مقدمه
 ،)2004رت، وا(هاي مهم در مطالعات اقلیمی  یرمتغیکی از ) LAI( 1شاخص سطح برگ

گیري دقیق   بنابراین اندازه.رود شمار می به) 2002سلطانی و گالشی، ( تحقیقات زراعی  واکولوژیکی
ضروري است امري براي درك اثرات متقابل بین رشد و نمو گیاه و محیط  شاخص سطح برگ

 شاخص سطحاز جمله وسایلی است که  802-پی ال مدلر اکیوپادستگاه  ).2001وس و همکاران، جس(
هاي گیاهی و به  در باال و پایین کانوپی) PAR (3گیري تشعشع فعال فتوسنتزي برگ را براساس اندازه

گیري شده، زاویه برگ و  کمک متغیرهاي دیگر از قبیل زاویه تابش خورشید، کسر مقدار نور اندازه
هدف این کلی، طور به). 2004دیکاگو دیوایس،  (نماید گ در ساختار کانوپی برآورد میتوزیع سطح بر

  .بود 80-پی ل المد اکیوپاربه کمک دستگاه گندم مطالعه برآورد سطح برگ 
  

  ها مواد و روش
مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  در این آزمایش

 4 با هاي کامل تصادفی بلوكطرح صورت  آزمایش به. گردید اجرا 1387-88سال زراعی گرگان در 
آریا، دریا، کوهدشت، شیرودي، (هفت رقم گندم با استفاده از در دو شرایط کشت آبی و دیم و  تکرار

شدن   تا مرحله بستهزنی پنجهگیري شاخص سطح برگ از مرحله  اندازه .شداجرا ) تجن، تارو و زاگرس
انجام طور همزمان  به) بسته به شرایط آب و هوایی( روز 10 تا 7ها و هر   در همه کرت،کانوپی گیاه

یی انتخاب  تا15-30 بوته که از یک نمونه بزرگتر 10ها روي  گیري ، تمام اندازهدر روش مستقیم. شد
 استفاده 4دلتا تیمدل سنج  هت سنجش سطح برگ از دستگاه سطح برگ و جشده بودند، صورت گرفت

ح برگ با استفاده از رابطه شاخص سط ،)ر مترمربعبوته د(تراکم بوته واقعی پس از تعیین . دگردی
)10000/)denpla(LAI  (که در آن. محاسبه شد LAI،شاخص سطح برگ  pla متوسط سطح 

 در روش غیرمستقیم، .باشد می) بوته در مترمربع (6 تراکم واقعیdenو ) مترمربع سانتی (5برگ هر بوته
وش ویلهم و همکاران اساس ر و بر 80-پی ال  مدلاکیوپار دستگاه به کمکشاخص سطح برگ 

جهت توصیف رابطه بین شاخص سطح برگ واقعی با شاخص سطح برگ . گیري شد اندازه) 2000(
ت معادلۀ برآورد شده از براي بررسی دقو . استفاده شد رگرسیونتجزیه  ازمحاسبه شده توسط اکیوپار 

  . استفاده گردید) RMSE (7و جذر میانگین مربعات خطا) R2(ن ضریب تبی
                                                
1- Leaf area index 
2- AccuPAR LP-80 
3- Photosynthetically Active Radiation 
4- Delta T Device 
5- Plant leaf area 
6- Actual plant density  
7- Root mean square error 
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 تغییرات شاخص سطح برگ واقعی در مقابل هکنند توصیف) y =a+bx( در مدل خطی b و a ضرایب -1 جدول
 RMSEتعداد نمونه، : n. شده توسط دستگاه اکیوپار در ارقام و شرایط محیطی مختلف شاخص سطح برگ محاسبه

  .ن هستند ضریب تبیR2جذر میانگین مربعات خطا و 

  

  n  a ± se  b ± se  RMSE  R2  شرایط  ارقام
  85/0  491/0  41/1 ± 12/0  -07/0±27/0  28  دیم  آریا
  78/0  589/0  24/1 ± 13/0  45/0 ± 33/0  28  آبی  
  81/0  534/0  42/1 ± 14/0  44/0 ± 29/0  28  دیم  دریا
  60/0  542/0  98/0 ± 14/0  16/1 ± 34/0  28  آبی  

  87/0  441/0  33/1 ± 10/0  33/0 ± 24/0  28  دیم  کوهدشت
  78/0  461/0  16/1 ± 12/0  39/0 ± 29/0  28  آبی  

  87/0  376/0  28/1 ± 10/0  26/0 ± 22/0  28  دیم  شیرودي
  65/0  483/0  97/0 ± 14/0  73/0 ± 33/0  28  آبی  
  68/0  404/0  98/0 ± 13/0  68/0 ± 25/0  28  دیم  تجن
  60/0  377/0  81/0 ± 13/0  74/0 ± 29/0  28  آبی  
  82/0  595/0  42/1 ± 14/0  17/0 ± 31/0  28  دیم  تارو
  71/0  851/0  03/1 ± 13/0  53/0 ± 32/0  28  آبی  

  70/0  535/0  10/1 ± 14/0  28/0 ± 35/0  28  دیم  زاگرس
  63/0  486/0  74/0 ± 17/0  39/1 ± 40/0  28  آبی  
  81/0  541/0  22/1 ± 09/0  19/0 ± 22/0  56    آریا
  66/0  578/0  09/1 ± 11/0  91/0 ± 24/0  56   دریا

  81/0  467/0  24/1 ± 08/0  37/0 ± 19/0  56   کوهدشت
  74/0  454/0  11/1 ± 09/0  52/0 ± 20/0  56   شیرودي

  62/0  392/0  95/0 ± 10/0  78/0 ± 19/0  56   تجن
  69/0  631/0  19/1 ± 11/0  48/0 ± 26/0  56   تارو

  65/0  529/0  91/0 ± 12/0  87/0 ± 28/0  56   زاگرس
  76/0  535/0  28/1 ± 05/0  33/0 ± 12/0  196    دیم
  67/0  531/0  12/1 ± 05/0  70/0 ± 13/0 196   آبی

  70/0  545/0  13/1 ± 04/0  54/0 ± 09/0 392    آزمایش هاي داده کل
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  نتایج و بحث
ضریب تبین  ضرایب معادله به همراه به شکل جداگانه انجام شد وزش معادله در چهار حالت و  برا

حدود اطمینان هر یک از ضـرایب  بررسی  . آورده شده است1در جدول و جذر میانگین مربعات خطا     
در . ردداري وجـود نـدا    دیم و آبی از نظر ضرایب معادله اختالف معنی   نشان داد که بین ارقام و شرایط      

هاي جداگانه براي هر یک از ارقام و یا شرایط، از یک معادله به   جاي استفاده از معادله     توان به   نتیجه می 
ـ     جهت برآورد   شرایطهر دو   شکل زیر براي مجموع ارقام و در          ه کمـک شاخص سطح برگ واقعـی ب

  . استفاده نمودشده توسط اکیوپار شاخص سطح برگ محاسبه
  
)1(                                 70/0 LAI AccuPAR,                 R2 = × 13/1 + 54/0 LAI =  
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Abstract 

In order to measuring the leaf area index (LAI) of wheat canopy by AccuPAR at 
field condition, an experiment was conducted using seven wheat cultivars (Arya, 
Darya, Kuhdasht, Shiroudi, Tajan, Taro and Zagros) under irrigated and rainfed 
conditions during 2008-2009 at Gorgan University of Agricultural Sciences and 
Natural Resources, Gorgan, Iran. This experiment was conducted as a Randomized 
Complete Block Design with four replications. LAI measuring was done by two 
methods, direct (destructive sampling) and non-destructive by AccuPAR from 
tillering stage to the canopy closure stage. The results showed that there was no 
significant difference between cultivars and the two conditions as aspect of 
equation coefficients, so one equation is usable for all cultivars under both 
conditions (LAI = 0.54 + 1.13 × LAI AccuPAR, R2=0.70). This equation can be 
used for estimation of actual LAI from calculated LAI by the AccuPAR.    
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