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هاي خطیگیريها توسط اندازهبرآورد سطح برگ کدو
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چکیده

تعیین خرب تعیین سطح برگ گیاهان ابزاري مناسب در مطالعات فیزیولوژیکی و اگرونومیکی است.مهاي دقیق و غیرروش
Cucurbitaکدو حلواییمانندCucurbitaهاي سطح برگ منفرد گونه moschata Duch.)(وCucurbita pepo L. شامل کدو)

Cucumis maximaو کدو تنبل (خورشتی، کدوي زینتی و کدو تخم کاغذي) L.(هاي برگگیري پارامتردربرگیرنده اندازه،
-در شرایط مزرعه جهت یافتن معادله1387باشد. این تحقیق طی سال ها میاین پارامترروابط بینمانند طول و عرض برگ یا برخی 

یین بررسی رگرسیون بین سطح برگ و طول و عرض برگ معادالتی را جهت تعها انجام شد.اي براي تخمین سطح برگ کدو
د. خود اختصاص داه بیر وابسته بیشترین دقت را خطی داراي عرض برگ به عنوان متغها ایجاد نمود. رگرسیونسطح برگ کدو

= LAمعادله  a + bWها را دارا بود.بیشترین دقت و کارایی محاسبه سطح برگ کدو

Cucurbita: کلمات کلیدي spp ،متریعرض برگ، طول برگ، رگرسیون، همبستگی، پالن

مقدمه

مطالعات فیزیولوژیکی شامل رشد گیاه، جذب نور، کارایی فتوسنتزي، تبخیر، تعرق و پاسخ ترین فاکتور در سطح برگ مهم
ها اهمیت این شاخص را هاي گیاهی و اگرونومیست. فیزیولوژیست)Blanco & Folegatti, 2005(استگیاه به کودها و آبیاري

,Bhatt & Chanda(اند، عملکرد بالقوه، قابلیت استفاده از اشعه نورانی، نور و آب توضیح دادهمحاسبه رشد محصول، سرعت نمو

2003; Williams & Martinson, 2003(.هاي هاي مخرب یا غیر مخرب محاسبه کرد. روشتوان با اندازه گیريسطح برگ را می
2چاپ عکس با زمینه آبی1ها شامل ردیابیین روشزیادي جهت سهولت محاسبه سطح برگ ارائه شده است. به هر حال ا

هاي دیگر در آن گیري شاخصبنابراین اندازهکه مستلزم جدا کردن برگ از گیاه است.باشدمتر میعکسبرداري یا استفاده از پالنی
ها گیري سایر شاخصدازهتواند سبب ایجاد مشکالتی جهت انبیند که میگردد و سایه انداز گیاه نیز آسیب میبرگ غیر ممکن می

متر کاوشگر قابل ها به کمک پالنیتوان با سرعت، صحیح و بدون آسیب رساندن به برگ. سطح برگ را مییا آزمایشات شود
اما این وسیله تنها براي گیاهان کوچک با تعداد برگ محدود مناسب است)Daughtry, 1990(اندازه گیري نمود3حمل

)Nyakwende et al., 1997(.هاي کامپیوتري هاي گرفته شده از سطح برگ به کمک برنامهروش دیگر استفاده از پردازش عکس
باشد. بنابراین یک مستلزم فراهم شدن وسایلی گران قیمت میولی)Bignami & Rossini, 1996(استباشد که روشی سریع می

.رسدنظر میهضروري بها سطح برگ در کارهاي اگرونومیستگیري روش ارزان، سریع، قابل اطمینان و غیر مخرب جهت اندازه
ها سطح گیري این شاخصتوان از طریق اندازههاي برگ مانند طول و عرض و سطح برگ مشخص شود میاگر رابطه بین شاخص

1 - Tracing
2 - Blueprinting
3 - Portable scanning planimeter
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,.Nnebue et al(تر گفته شده ارجح خواهد بودهاي پیشکه این روش بر تمام روشبرگ را محاسبه نمود  2015; Caser &

Hartmout, 2015( .هایی جهت محاسبه سطح برگ در برخی گیاهان باغی مانند خیارهاي پیشین منجر به یافتن معادلهبررسی)Cho

et al., 2007( فلفل ،)Deswart et al., 2004(طالبی)Panta & Nesmith, 1995(باقال)Peksen, 2007(و گوجه فرنگی
)Schwarz & Klaring, 2001(هدف اصلی این باشد بنابراین ها محدود میکه اطالعات در زمینه کدوانجام شده است. در حالی

.استهاي خطی گیريها به وسیله اندازهتحقیق یافتن معادله مناسب محاسبه سطح برگ کدو

هامواد و روش

هاي نشگاه گیالن انجام شد. بذور کدودر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دا1387این آزمایش طی بهار و تابستان سال 
شوند. بذور شامل کدو حلوایی، مورد استفاده در این تحقیق از نوع محلی بوده که هر ساله توسط زارعین منطقه کشت و کار می

2/1درصد نیتروژن، 8/2و داراي pH8/6کدو خورشتی، کدو تخم کاغذي و کدوي زینتی بودند. خاك مزرعه لومی شنی با 
08/0هدایت الکتریکی خاك نیز یلوگرم کلسیم، فسفر و پتاسیم بود. گرم در کمیلی110و 65، 15د کربن کل و به ترتیب درص

هاي از پیش تهیه شده به و نشاءگردیدخاك مزرعه از طریق شخم و دیسک زدن آماده .گیري شداندازهمتر دسی زیمنس بر سانتی
،جهت محاسبه سطح برگ).1385پیوست، روش رایج منطقه و توصیه شده انجام شد (مزرعه منتقل شدند. عملیات داشت طبق 

ها انتخاب و بالفاصله به آزمایشگاه باغبانی منتقل در مراحل رشدي مختلف از بوتههاي مختلفبا اندازهطور تصادفی هبهابرگ
و طول و عرض برگ با کولیس دیجیتال با دقت متربا دقت یک سانتی4متروسیله پالنیهدر مورد هر برگ سطح برگ بشدند.

ترین قسمت هر برگ صورت گرفت.امتداد رگبرگ اصلی و عرض در عریضگیري طول برگ در متر انجام شد. اندازهمیلی01/0
ها چنین حاصلضرب طول و عرض با سطح برگ براي کل نمونهها و همهاي طول و عرض برگ و مربع آنهمبستگی بین شاخص

اي هها با شاخصدست آمده براي هر کدام از گونهد. جهت برآورد کارایی معادالت بهبه و نمودار رگرسیون آنها به دست آممحاس
تعیین دست آمده سطح برگ برآورد شد و همبستگی بین میزان محاسبه شده و سطح برگ واقعی گیري شده و معادالت بهاندازه

کلیه محاسبات .خواهند بوددست آمده داراي کارایی بیشتري یک از معادالت بهي هر گونه کدام تا مشخص شود براگردید
.گردیدانجام SASتوسط نرم افزار هاي رگرسیونینمودارآماري و رسم 

بحثونتایج

طور که در این جدول دهد. همانهاي مورد بررسی را نشان مینتایج تجزیه همبستگی بین سطح برگ و شاخص1جدول 
این نتایج با گزارشات قبلی جهت یافتن باشند.داري با سطح برگ میها داراي همبستگی بسیار معنیتمامی شاخصمشخص است

;Mendoza-de Gyves et al., 2007; Rivera et al., 2007(شاخص غیر مخرب و خطی براي محاسبه سطح برگ مطابقت دارد

Rouphael et al., 2006; و پس از آن طول برگ داراي ط به حاصلضرب طول در عرض برگوبیشترین همبستگی مرب.)2007
نتایج همبستگی بین سطح برگ محاسبه شده و اندازه گیري شده نشان داد که بهترین معادله بیشترین همبستگی با سطح برگ بود. 

دست آمده با اعداد به)79/0(باشد که اعداد محاسبه شده داراي همبستگی بسیار باالییمیy=aw+bبراي کدو حلوایی معادله 
.)2(جدول گیري داشتندحاصل از اندازه

به دست y=al+b) بین سطح برگ به دست آمده و محاسبه شده از طریق معادله 59/0در مورد کدو زینتی بیشترین همبستگی (
د سطح برگ در مورد کدو بهترین برآورگردد.) و این معادله براي محاسبه سطح برگ در این نوع کدو توصیه می3آمد (جدول 

4 - A. OTT Kempten, Germany, Bayern
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70/0براي کدو تخم کاغذي و 89/0به ترتیب دست آمد که بیشترین همبستگی (بهy=a(lw)+bاز معادله و کدو تنبلتخم کاغذي
) 1987طبق نظر رابینز و فار (زیراکنیم را توصیه میy=aw2+bدست آمده داشت. اما ما معادله ) را با سطح برگ بهبراي کدو تنبل

گیري و جنبه زمان و وقت نیز توجه نمود. معادله اول انتخاب معادله جهت برآورد شاخص سطح برگ باید به سهولت اندازهدر 
) 5و 4داراي دقت بیشتري است اما زمانی دو برابر معادله پیشنهادي نیاز است و با توجه به همبستگی باالي هر دو شاخص (جدول 

شود.معادله فوق توصیه می

گیري شدهها و سطح برگ اندازههمبستگی بین شاخص-1جدول 

حاصلضرب طول در عرض برگمربع عرض برگمربع طول برگعرض برگطول برگ

66/0***62/0***65/0***63/0***66/0***سطح برگ

001/0Pدار در سطح احتمال *** معنی ≤

کدو حلواییهمبستگی بین سطح برگ محاسبه شده و به دست آمده در-2جدول 

هاي زیرسطح برگ محاسبه شده از طریق معادله 

LA=a+bLLA=a+bWLA=a+bL2LA=a+bW2LA=a+bLW

78/0***79/0***75/0***79/0***76/0***سطح برگ به دست آمده

001/0Pدار در سطح احتمال *** معنی ≤

آمده در کدو زینتیهمبستگی بین سطح برگ محاسبه شده و به دست-3جدول 

هاي زیرسطح برگ محاسبه شده از طریق معادله 

LA=a+bLLA=a+bWLA=a+bL2LA=a+bW2LA=a+bLW

59/0ns44/0*57/0ns44/0*51/0**سطح برگ به دست آمده

01/0Pدار در سطح احتمال به ترتیب معنیns**، * و  ≤ ،05/0P دارو غیر معنی≥

تخم کاغذين سطح برگ محاسبه شده و به دست آمده در کدو همبستگی بی-4جدول 

هاي زیرسطح برگ محاسبه شده از طریق معادله 

LA=a+bLLA=a+bWLA=a+bL2LA=a+bW2LA=a+bLW

89/0***89/0***86/0***85/0***85/0***سطح برگ به دست آمده

001/0Pدار در سطح احتمال *** معنی ≤
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گیري شده نشان داد که بهترین معادله براي کدو خورشتی معادله بین سطح برگ محاسبه شده و اندازهنتایج همبستگی 
y=aw+bدست آمده حاصل از ) با اعداد به55/0درصد (5داري در سطح باشد که اعداد محاسبه شده داراي همبستگی معنیمی

براي محاسبه سطح "= سطح برگ-243/57+ 4357/4عرض برگ "). با توجه به نتایج فوق معادله 6گیري داشتند (جدول اندازه
براي محاسبه سطح برگ کدو زینتی و "= سطح برگ-24/29+ 6481/4طول برگ "برگ کدو حلوایی و خورشتی، معادله 

.شودبراي محاسبه سطح برگ کدو تخم کاغذي و تنبل پیشنهاد می"= سطح برگ928/80+ 0035/0مربع عرض برگ "معادله 

همبستگی بین سطح برگ محاسبه شده و به دست آمده در کدو تنبل-5جدول 

هاي زیرسطح برگ محاسبه شده از طریق معادله 

LA=a+bLLA=a+bWLA=a+bL2LA=a+bW2LA=a+bLW

70/0***69/0***68/0***66/0**65/0**سطح برگ به دست آمده

001/0Pدار در سطح احتمال معنی، ***** 01/0Pو ≥ ≤

همبستگی بین سطح برگ محاسبه شده و به دست آمده در کدو خورشتی-6جدول 

هاي زیرسطح برگ محاسبه شده از طریق معادله 

LA=a+bLLA=a+bWLA=a+bL2LA=a+bW2LA=a+bLW

51/0*52/0*45/0*55/0*50/0*سطح برگ به دست آمده

05/0Pدار در سطح احتمال * معنی ≤
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Cucurbita spp. leaf area estimation from linear measurements
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Abstract

Accurate and nondestructive methods to determine individual leaf areas of plants are a useful tool
in physiological and agronomic research. Determining the individual leaf area (LA) of cucurbita
species such as Cucurbita moschata L. and Cucurbita pepo L. (Zucchini, Guard and husk less squash)
involves measurements of leaf parameters such as length (L) and width (W), or some combinations of
these parameters. This research was carried out during 2008 under open field conditions, to test
whether an equation could be developed to estimate leaf area of cucumis species. Regression analysis
of LA vs. L and W revealed several equations that could be used for estimating the area of individual
cucurbita leaves. A linear equation having W as the independent variable provided the most accurate
estimate of cucurbita LA. The linear equation (LA = a + bW) exhibited a high accuracy and precision
in estimating cucurbita LA.

Key words: Cucurbita Spp., Leaf Width, Leaf Length, Regression, Correlation, Planimeter
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