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  چکیده

است و بدست آوردن سطح برگ با استفاده از  نیاز مورد زراعت و مطالعات فیزیولوژي از بسیاري در بوته یک برگ سطح
به این منظور ایی باالیی دارد. ارزش غذ است که ها و دقیق اهمیت دارد. گیاه اسفناج یکی از ارزشمندترین سبزيهاي ساده  مدل

انجام جهت بدست آوردن معادله سطح برگ با طول، عرض و وزن برگ  1394آزمایشی در مزرعه دانشگاه گنبد کاووس در سال 
 سنج مساحتول و عرض برگ و همچنین سطح برگ با دستگاه شد. براي تخمین سطح برگ این گیاه وزن خشک برگ، ط

گیاه  هاي مرتبط با طول و عرض برگ و پارامتر گرسیونی سطح برگ با وزن خشک و ابعاد (طول و عرض)گیري شد. آنالیز ر اندازه
عرض برگ با سطح برگ اندازه گیري شده باال و طول ضرب  حاصلنتایج حاصل نشان داد ضریب همبستگی بین  گیري شدند. اندازه

توان سطح برگ را  ساده با استفاده از طول و عرض برگ می ). در نتیجه با استفاده از یک روش غیرتخریبی وR2=951/0است (
   محاسبه کرد.

  

  

  اسفناج، ضریب همبستگی، طول و عرض برگ، غیرتخریبی :کلمات کلیدي
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  مقدمه

 سبزي این است. ایران بومی و chenopodiaceae خانواده به متعلق.Spinacia oleraceae L علمی  نام با اسفناج

، )Bگروه  هاي ویژه ویتامین هب( ها ویتامین باالیی از مقادیر داشتن دلیل به اسفناج ).1377پیوست، ( باشد می بلند زرو و یکساله

 از یکی عنوان به داروئی خواص و ...) و ید منیزیم، فسفر، آهن، پتاسیم، کلسیم، معدنی امالح (داشتن باال غذایی ارزش

 ده نسبی مقدار نظر از رایج سبزي و میوه نوع 42 بین در اسفناج ).1394و همکاران،  رامی( است شده مطرح ها سبزي ارزشمندترین

  ).1385عرفانی و همکاران،( دارد قرار اهمیت دوم رتبه در معدنی مواد و نوع ویتامین

شاخص  .باشد می زمین سطح به سبز هاي برگ سطح تقسیم حاصل 2(LAI)برگ  سطح شاخص FAO1 جهانی تعریف اساس بر

LAI گیرد می قرار استفاده مورد فتوسنتز و فرسایش تعرق، و تبخیر نفوذ، ، رواناب هاي مدل استخراج جهت اي گسترده طور به 

.(Sellers et al., 1996) اینکه براي .است نیاز مورد زراعت و مطالعات فیزیولوژي از بسیاري در بوته یک برگ سطح گیري اندازه 

 با رشد .گردد جذب گیاه سبز هاي بافت توسط تشعشع بایستی حداکثر نماید استفاده بهینه طور هب خورشید نور ازانرژي گیاه یک

 سطح برگ افزایش و رشد ان رشد محدودگیاه در .یابد می افزایش نیز خورشید نور تشعشع دریافت میزان آن افزایش و برگ سطح

 یک برگ سطح ).1386موحدیان و همکاران، ( رسد می اتمام به گبر سطح دهی افزایش گل عمل از بعد و دارد ادامه دهی گل زمان تا

 به گیاه پاسخ همچنین و تعرق و تبخیر ،يفتوسنتز یکارای نور، جذب گیاه، رشد شامل یفیزیولوژیک مطالعات يبرا يکلید متغیر

 نیا  تخمین و دهد یقرارم تأثیر تحت را تولید و رشد شدت به برگ سطح .(Blanco & Folegatti, 2005) است يآبیار کودها و

 به توان می را گیاه کل برگ سطح طورکلی، به (Lizaso et al., 2003). است محصوالت رشد يها مدل یاساس ياجزا از ییک فاکتور

 در. هستند گیاه هاي برگ تمام گیري اندازه و برداشت شامل تخریبی هاي روش. کرد گیري غیرتخریبی اندازه و تخریبی روش دو

 اما ؛شود می استفاده سطح برگ سریع و دقیق گیري اندازه براي و...) لیزري پیشرفته (اسکنرهاي الکترونیکی ابزارهاي از شاین رو

 Serdar and).باشند  می پرهزینه و گران حال توسعه، در کشورهاي در ویژه به ساده و پایه آزمایشات انجام براي وسایل این

Demirsoy, 2006) از هایی بخش عرض و طول تعداد برگ، گیري اندازه وسیله به برگ سطح معموالً ریبی،غیرتخ هاي روش در 

 Akram-Ghaderi). گردد می گیاه) برآورد ارتفاع و شاخه یا تعداد و طول برگ، تعداد یا و عرض طول، مثال، براي(گیاه  کل یا گیاه

and Soltani, 2007) بر که شوند می محاسبه رگرسیونی هاي مدل استفاده از با هاپارامتر رشد، تحلیل و تجزیه رگرسیونی در روش 

 رشد توصیف الگوهاي براي زیادي معادالت است، شده داده زمان برازش به نسبت هانآ لگاریتم یا خشک وزن و برگ تغییرات سطح

  تغییرات براي توصیف نتوا می غیرخطی) و (خطی مختلفی رگرسیونی هاي مدل از (Zeide, 1993). اند شده پیشنهاد سیگموییدي
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 دو) از درجه معادله (مثل خطی هاي رگرسیونی مدل پارامترهاي. کرد استفاده زمان به نسبت برگ سطح و خشک ماده رابطه 

این مطالعه بررسی رابطه سطح برگ با طول، عرض هدف از  ).Yin et al., 2003( ندارند خاصی مفهوم و معنا شناختی زیست لحاظ

  و وزن خشک برگ در گیاه اسفناج بود.

  

  ها مواد و روش

انجام شد. در سه  1394در سال  از مهر ماه تا بهمن ماهروي برگ گیاه اسفناج  این آزمایش درمزرعه دانشگاه گنبد کاووس

هاي برداشت شده به آزمایشگاه  هبرداري شد. نمون ر تصادفی نمونهبرگ به طو 100روز، و در هر مرحله حدود  20مرحله به فاصله 

ترین قسمت  ها را از عریض ها را از نوك تا نقطه تقاطع برگ با دمبرگ و عرض برگ طول برگ .دانشکده کشاورزي انتقال داده شد

کمک دستگاه سطح برگ سنج تعیین متر). سطح برگ نیز به  سانتی 1/0گیري گردید ( کش معمولی اندازه  برگ با استفاده از خط

ساعت منتقل شدند و پس  48گراد به مدت  درجه سانتی 75آنها به آون با دماي  شکگیري وزن خ ها را براي اندازه سپس برگ شد.

هاي مستقل شامل  با متغیر (LA)گرم). بین متغیر وابسته سطح برگ  001/0از گذشت این زمان با ترازوي دیجیتالی وزن شدند (

به صورت رگرسیون خطی  L2 ،W2 ،L×Wو مقادیر حاصل از روابط آنها شامل  )W() و عرضL)، طول (DWن خشک (وز

گرفته شد. با این کار روابط سطح هر برگ با ابعاد خطی آزمایش شد و در رگرسیون خطی معادالتی که داراي ضریب همبستگی 

برگ گیاه اسفناج تعیین  بینی سطح ها جهت تخمین و پیش اربرد مدلتا معادالت مناسب براي ک ؛) بودند انتخاب گردیدR2باال (

هاي مستقل) در معادله داراي باالترین ضریب  گیري شده (متغیر ر اندازهین سطح برگ از طریق قرار دادن مقادیشود. تخم

گیري شده توسط  بینی شده با معادالت انتخابی با سطح برگ اندازه همبستگی بدست آمده محاسبه شد و بعد هر سطح برگ پیش

   ) تعیین شد.R2تگی (و مدل نهایی بر اساس ترکیبی از باالترین ضریب همبسدستگاه سطح برگ سنج رگرسیون گرفته 

  
  نتایج و بحث

که با دستگاه با سطح برگ طول برگ، عرض برگ، وزن خشک برگ و روابط بین آنها هاي  حاصل از پارامتررگرسیونی هاي  لدم

هاي گرفته شده  هاي رگرسیونی نشان داد که بین سطح برگ و پارامتر . نتایج مدلبود؛ بررسی شدگرفته شده سطح برگ سنج 

× هاي ارائه شده باالترین ضریب همبستگی مربوط به پارامتر طول  در مدل ).1(جدول شود متفاوتی مشاهده میبستگی ضریب هم

بین مدل  مناسبیضریب همبستگی باال نشان دهنده وجود رابطه  .)1و شکل 1(جدول بود 951/0) با ضریب L×Wعرض برگ (

گیاه اسفناج که مصرف برگی دارد و ن تخریب وبدتوان  می ابطه بدست آمدهربا که  .داردشده  گیري با سطح برگ اندازه ارائه شده

   .گیري کرد اندازهرا  آنهاسطح برگ  ،با استفاده از طول و عرض برگ
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  حاصل از رگرسیون گیري خطی بین پارامترهاي مختلف برگ اسفناج R2ها و میزان  مدل -1جدول

 R2  نوع رگریسون  مدل  شماره

1  Y= 100/0 (L)+ 77/5   884/0  خطی 

2  Y= 063/0 (W)+ 578/3  846/0  خطی 

3  Y= 005/0 (DW)+ 046/0  885/0  خطی 

4  Y= 359/1 (L×W)+ 44/13  951/0  خطی 

5  Y= 223/2 (L2)+ 25/21  899/0  خطی 

6  Y= 843/0 (W2)+ 142/9  885/0  خطی 

  باشد به ترتیب عرض برگ، طول برگ و وزن خشک برگ می W ،L،DWدر این جدول 

 

 

  هاي اسفناج عرض برگ در برگ ×سطح برگ با طول برگ  همبستگی بین -1شکل

  

و  را به طور تصادفی انتخاب کرده نمونه 15براي بررسی مدل بدست آمده به منظور تخمین سطح برگ گیاه اسفناج، 

سطح برگ . کردیممحاسبه و با استفاده از مدل بدست آمده سطح برگ را  ضرب طول و عرض برگ را بدست آورده حاصل

بینی شده ضریب  . نتایج رگرسیون نشان داد که سطح برگ پیشکردیمگیري  را رگرسیونبینی  گیري شده با سطح برگ پیش اندازه
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ضریب همبستگی باال نشان دهنده این است که سطح برگ بدست ). 2گیري شده دارد (شکل همبستگی باالیی با سطح برگ اندازه

  شده به وسیله دستگاه سطح برگ سنج رابطه مناسبی دارد.   گیري آمده با مدل رگرسیونی با سطح برگ اندازه

 

 
  متر مربع) بینی شده (سانتی گیري شده با سطح برگ پیش همبستگی بین سطح برگ اندازه -2شکل

  

با استفاده از  عرض برگ و ×گیري سطح برگ به روش غیر تخریبی با محاسبه طول برگ  نتایج حاصل نشان داد که براي اندازه

در گیاه  1390بخشنده و همکاران،  ت آورد. نتایج تحقیق حاصل با نتایجسرا بد اسفناجتوان سطح برگ  اي رگرسیونی میه مدل

سطح  توان میمحققان گزارش کردند که  . اینمطاقبت داشتدر گیاه دارویی بادرشبی  1391و کریمیان فریمان و همکاران، سویا 

و همچنین  بدست آورد. توان می یک گیاه ضرب طول و عرض برگ اده و از طریق حاصلرا با استفاده از معادله خطی س گیاهبرگ 

هاي غیرتخریبی براي تخمین سطح برگ است که مزیت اصلی این روش غیر تخریبی بودن آن  امروزه سعی در استفاده از روش

ر کل بوته را باید تخریب کرد که باعث از بین گیرد براي این کا گیري معمول سطح برگ گیاه که با دستگاه انجام می در اندازهاست. 

  گیرد. ت و هزینه زیادي در بر میقو و شدهرفتن گیاه 
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