نشریه هواشناسی کشاورزی

Journal of Agricultural Meteorology
Vol. 1, No. 2, Autumn &Winter. 2013, p. 1-10

جلد  ،1شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1932ص1 -11.

برآورد تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم
*2

آرتمیس رودری ،1شاهرخ زندپارسا
تاریخ دریافت6931/5/61 :
تاریخ پذیرش6931/66/63 :

چکیده
شاخص سطح برگ ( )LAIو ضریب خاموشی ( )Kگیاه گندم از عوامل مهم در برآورد تابش خورشیدی رسیده به آن میباشند .ضریب
خاموشی گندم در تحقیقات زیادی در مقیاس روزانه اندازهگیری شده که در بازههای زمانی کوچکتر قابل استفاده نیست .همچنین زاویه تابش
خورشید در ساعات مختلف روز متغیر بوده و میبایست جهت برآورد مناسبی از رشد و عملکرد گیاه گندم ،تغییرات آن را به همراه ضریب
خاموشی در مقیاس ساعتی ( )SHدر مدلها در نظر گرفت .به منظور برآورد  ،SHآزمایشی مزرعهای در سه تکرار در زمستان  6911و بهار
 6913در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز صورت گرفت .جهت اندازهگیری تابش رسیده به سطح زمین از اختالف تابشسنج موجود در
ایستگاه هواشناسی و تابشسنج لولهای قرار داده شده در زیر پوشش گیاهی استفاده شد .نتایج نشان داد که  LAIبا رشد گیاه افزایش مییابد و
حداکثر آن در 671روز بعد از کاشت برابر  1/13بوده و به مدت  16روز مقدار آن ثابت میماند .تابش خورشیدی ساعتی رسیده به گیاه گندم
با استفاده از اختالف بین تابش خورشیدی در باالی پوشش گیاهی و سطح زمین اندازهگیری و با یک معادله نمایی بر اساس  SH ،LAIو زاویه
ارتفاع خورشیدی برآورد گردید .مقادیر حداقل و حداکثر  SHدر محدودهی  LAIاز  6/1تا مقدار حداکثر آن ،به ترتیب برابر  4/411و 4/16
برآورد گردید.
واژههای کلیدی :تابش خورشیدی دریافتی ،شاخص سطح برگ ،ضریب خاموشی ،گندم

مقدمه
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با افزایش روزافزون جمعیت کره زمین ،نیاز به افزایش
عملکرد گیاهان زراعی در جهت تأمین مواد غذایی ،برنامههای
وسیع و دامنهداری را طلب میکند .غالت یکی از مهمترین
تولیدات غذایی برای انسان میباشد و در این بین گندم
بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است .گندم به دلیل
ارزش غذایی و طیف وسیع سازگاری به شرایط متفاوت آب و
هوایی ،در مساحت وسیعی از زمینهای کشاورزی دنیا کشت
1

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی،
دانشگاه شیراز
2

دانشیار بخش مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شیراز
(* نویسنده مسئول) Zandparsa@yahoo.com :

میشود (امام .)6911 ،با توجه به محدودیتهای منابع آبی و
خاکی و شرایط اقتصادی موجود در بکارگیری سطوح
وسیعتری برای تولید محصوالت زراعی ،استفاده از مواد و
روشهای افزایش عملکرد در واحد سطح (با توجه به
محدودیتهای ذکر شده) ،مورد نظر میباشد.
تابش خورشیدی منبع انرژی برای کره زمین و موجودات زنده
آن است .تولیدات کشاورزی در واقع نوعی بهرهبرداری از
انرژی خورشیدی میباشد .تابش از لحاظ شدت و مدت برای
رشد و فتوسنتز گیاه ضروری است .الزم به ذکر است که
حدود  %54تابش دریافت شدهی خورشید (در طول
موجهای 144-744نانومتر) در دستگاه فتوسنتزی گیاه مورد
استفاده قرار میگیرد .این جزء را تابش فعال فتوسنتزی
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 )PAR(1گویند .مقدار فتوسنتز به میزان قابلیت دریافت تابش
فعال فتوسنتزی گیاه بستگی دارد که خود تابعی از شاخص
سطح برگ میباشد .توزیع تابش به وسیله عوامل چندی نظیر
آرایش هندسی برگها ،تراکم گیاهی ،ارتفاع گیاه و زاویه
تابش خورشید تعیین میشود.
از مشخصههای مهم جهت برآورد تابش خورشیدی رسیده به
گیاه ،شاخص سطح برگ و ضریب خاموشی )K(2است .این
ضریب بدون بعد بوده و تحت تأثیر زاویه ،اندازه ،شکل،
ضخامت ،الیهبندی عمودی سطح برگ و ویژگیهای سطح
برگ میباشد .ضریب  Kکمتر از  6بیانگر برگهای عمودیتر
و  Kبزرگتر از  6نشاندهنده برگهای افقی یا پخش منظم
آنها است (جانز .)6331 ،کاهش مقدار ضریب خاموشی با
افزایش نفوذ نور به داخل پوشش گیاهی و در نتیجه برخورد
نور به تعداد برگهای بیشتر ،موجب افزایش سرعت تبادل
کربن میشود (کینیری و همکاران .)1441 ،ضریب خاموشی
با توجه به نوع گیاه و ویژگیهای هر گیاه متفاوت است .به
طور مثال تورن و همکاران ( )6311در گیاه گندم زمستانه
بین آشکار شدن اولین برگ و ظاهر شدن برگ پرچم گیاه
مقدار میانگین ضریب خاموشی روزانه را  4/11و بعد از مرحله
گلدهی مقدار آن را  4/5برآورد کردند .مداح یزدی و همکاران
( )6917مقدار این ضریب را بر اساس تابش فعال فتوسنتزی
برای رقمهای گندم تجن و زاگرس به ترتیب  4/11و  4/11و
بر اساس کل تابش خورشیدی به ترتیب  4/11و  4/56به
دست آوردند .این مقدار اندازهگیری شده برای گندم نسبت به
مقادیر ضرایب خاموشی گزارش شده بر اساس تابش فعال
فتوسنتزی توسط اوکانل و همکاران ( K=4/11 ،)1441و
کینیری و همکاران ( )6313حدود  4/79پایینتر بود .به طور
کلی مقادیر مختلفی برای ضریب خاموشی روزانه گیاه گندم
در پژوهشهای پیشین معرفی شده که در محدوده 4/11-6
قرار دارند (گاالگر و بیسکوئی6317 ،؛ سیدیکو و همکاران،
6313؛ گرگوری و همکاران6331 ،؛ یونوسا و همکاران،
6339؛ گرگوری و اشتهام.)6331 ،
Photosentically Active Radiation
Light extinction coefficient
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در اکثر تحقیقات مقادیر تابش به صورت روزانه اندازهگیری
شدهاست .بنابراین در بازههای زمانی کوچکتر مقادیر ضریب
خاموشی قابل استفاده نمیباشد .همچنین با توجه به متغیر
بودن زاویه تابش خورشید در طول روز برای ارائه مدل قابل
قبولی برای رشد گندم ،الزم است تابش خورشیدی رسیده به
گیاه در بازههای زمانی ساعتی در مراحل رشد گیاه در منطقه
مورد مطالعه برآورد شود .در همین زمینه ریکاردو و همکاران
( )1447به ارزیابی مدل تابش رسیده به باغات میوه در دو
مقیاس ساعتی و روزانه پرداختند .در پژوهش آنها در مقیاس
ساعتی ،میانگین خطای مطلق  MAE=%64/41و شاخص
تطابق  d=4/31و در مقیاس زمانی روزانه  MAE= %1/17و
 d =4/31به دست آمد .نتایج آنها نشان داد مدل به کار برده
شده برای مقادیر محاسبه شده به صورت روزانه کارایی بهتری
دارد.
زندپارسا و همکاران ( )1441نسبت دریافت تابش مستقیم
خورشیدی رسیده به سطح خاک را برای گیاه ذرت در زوایای
مختلف تابش و در ساعات مختلف روز با استفاده از معادله
ارائه شده دانکن و همکاران ( )6317به شرح معادله  6برآورد
کردند و مقدار ضریب خاموشی در مقیاس ساعتی ( )SHرا
برای این گیاه با توجه به تحقیقات سینکلر و هوری ()6313
برابر  4/5در نظر گرفتند.
 LAI SH
)
) sin( s

() 6

(

Rs t  Rs  e

که در آن  αsزاویه ارتفاع خورشیدی  Rs ،و  Rstبه ترتیب
مقدار تابش خورشیدی و مقدار برآورد شده تابش خورشیدی
رسیده به سطح زمین در زمان  tمیباشد.
مهبد و همکاران ( )1469با تعیین تابش خورشیدی دریافت
شده در هر ساعت برای گندم ،اقدام به محاسبه بهرهوری
تابش در مقادیر مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن نمودند.
آنها در پژوهش خود از معادله ( )6استفاده نموده و مقدار SH
را برابر 4/16منظور کردند.
در این مطالعه ضریب خاموشی ساعتی گیاه گندم با استفاده
از اندازهگیریهای ساعتی تابش خورشیدی رسیده به آن در
اراضی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار
میگیرد.
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مواد و روشها
به منظور برآورد ساعتی تابش خورشیدی رسیده به گیاه
گندم ،آزمایشی مزرعهای در سه تکرار در زمستان  6911و
بهار 6913در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در
منطقه باجگاه ( طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع متوسط از
سطح دریا به ترتیب ´ 41و  51ºشرقی و ´ 51و  13ºشمالی و
6164متر) انجام شد .گیاه مورد نظر گندم زمستانه رقم شیراز
بوده که در تاریخ  6911/1/61و به مساحت  5444متر مربع
کشت شد .تراکم کشت ،kg ha-1 154فاصلهی بین خطوط
کشت  4/615متر ،مقدار کل کود نیتروژن و آب آبیاری داده
شده به کرت در طول دوره رشد گندم به ترتیب برابر 611
 kg ha-1و  144میلیمتر بود .به منظور اندازهگیری شاخص
سطح برگ و تابش رسیده به گیاه 9 ،محل به ابعاد 6 × 4/9
متر مربع در نظر گرفته شد .علت انتخاب این اندازه برای
محلهای اندازهگیری ،طول دستگاه سنجش تابش خورشیدی
است .مقدار تابش خورشیدی در زیر پوشش گیاهی ،با دستگاه
تابشسنج لولهای(1مدل )DELTA-T-TSL-AN-4-1اندازهگیری
شد .این دستگاه میتوانست دادهها را در بازههای  64ثانیهای
ثبت کند .همچنین مقادیر نقطهای تابش خورشیدی رسیده
به باالی کانوپی با استفاده از تابشسنج خودکار (مدل
 MM900/950ساخت کشور انگلستان) موجود در ایستگاه
هواشناسی دانشکده ثبت میشد .برای محاسبه تابش رسیده
به سطح برگ گیاه ،ابتدا میبایست دستگاه تابشسنج لولهای
نسبت به ایستگاه هواشناسی واسنجی شود .با استفاده از
دستگاه هواشناسی رایانهای موجود در ایستگاه هواشناسی
دانشکده ،واسنجی دستگاه تابشسنج لولهای صورت گرفت .به
این صورت که تابشسنج در مجاورت دستگاه هواشناسی در
ارتفاع  1متری به مدت  11ساعت نصب شد و بین دادههای
تابش ثبت شده در دستگاه هواشناسی خودکار و تابشسنج
لولهای رابطه رگرسیونی برقرار گردید.
دستگاه تابشسنج موجود در ایستگاه هواشناسی دادهها را در
بازههای زمانی نیم ساعتی ثبت میکرد .بنابراین میانگین هر
 614دادهی تابش ثبت شده توسط دستگاه تابشسنج لولهای
جهت واسنجی با ایستگاه هواشناسی محاسبه شد .شکل 6
Tube Solarimeter

1

تغییرات دادههای تابش ثبت شده توسط هر دو دستگاه نسبت
به زمان و شکل  1رابطه بین دادههای ثبت شده توسط
دستگاه هواشناسی خودکار و تابشسنج لولهای را نشان
میدهد.
معادله واسنجی دستگاه تابشسنج لولهای با توجه به شکل 1
به صورت معادله  1میباشد.

Rs m  0.596Rs c  3.298

() 1
که در آن  Rsmتابش خورشیدی اندازهگیری شده با دستگاه
تابشسنج لولهای و  Rscتابش اندازهگیری شده توسط دستگاه
هواشناسی است .جهت اندازهگیری شاخص سطح برگ از
اندازهگیری طول و عرض برگ گیاه و دستگاه مساحتسنج
برگ (مدل  ،DELTA-Tساخت کشور انگلستان) استفاده
گردید .به این ترتیب که طول و عرض کل برگهای گیاه به
وسیله خطکش در طول دوره رشد گندم در همهی تکرارها
اندازهگیری شد.

شکل  -1تغییرات تابش خورشیدی در ایستگاه هواشناسی و
تابشسنج لولهای در تاریخ 1911/12/11

برآورد تابش خورشیدی ساعتی...

4

حسب ساعت است .مقدار  δبا استفاده از معادله  5محاسبه
میشود.
2
(  0.409 sin
)j  1.39
360
() 5
که در آن  jشماره روز از ابتدای سال ژولیوسی است.
در این پژوهش برای به دست آوردن ضریب خاموشی در
بازههای ساعتی از معادلهی  1استفاده شد (دانکن و همکاران،
.)6317
 LAI SH
)
) sin( s

شکل  -2واسنجی دستگاه تابشسنج لولهای و ایستگاه هواشناسی
برای اندازهگیری تابش خورشیدی

با توجه اندازه کرت مورد نظر ( 4/9مترمربع) و دشوار بودن
اندازهگیری طول و عرض تمام برگهای گندم موجود در آن
به کمک خطکش ،یک سطح  4/1×4/9مترمربعی در همان
کرت عالمتگذاری گردید و در طول فصل رشد گیاه،
اندازهگیری شاخص سطح برگ در آن صورت گرفت .با
اندازهگیری مساحت ( )Aو حاصلضرب عرض و طول ()L×W
هر برگ از حدود  14-15نمونه از گیاهان اطراف محدودهی
عالمتگذاری شده ،ضرایب معادله  9به شرح زیر در هر بازه
زمانی واسنجی می شود.
()9
) A  a  b( L W
که در آن  aو  bضرایب ثابت معادله هستند.
با اندازهگیری طول و عرض هر برگ ،مساحت آن مطابق
معادله ( )9محاسبه و از مجموع آنها ،مقدار سطح برگهای
کل گیاه در مساحت  4/41مترمربعی در هر دوره رشد به
دست میآید .اندازهگیریها در بازههای زمانی  1-7روزه
صورت گرفت.
زاویه ارتفاع خورشیدی در طول روز در ساعات مختلف
متفاوت بوده و مقدار آن با استفاده از معادله  1محاسبه
میشود.
() 1
))sin  s  sin  sin   cos  cos   cos(0.2618  (t  12

که در آن  αsزاویه ارتفاع خورشیدی ( φ ،)radعرض
جغرافیایی ( δ ،)radمیل خورشیدی ( )radو  tزمان رسمی بر

(

()1
F (t )  1  e
که در آن ) F(tنسبت جذب تابش خورشیدی رسیده به گیاه،
 LAIشاخص سطح برگ SH ،ضریب خاموشی ساعتی و αs
زاویه ارتفاع خورشیدی است .در این معادله مقدار ) F(tبا
استفاده از معادلهی  7محاسبه میشود.
Rs
F (t )  L
Rs
() 7
که در آن  RsLبیانگر تابش رسیده به پوشش گیاه و  Rsتابش
رسیده به باالی پوشش گیاه است .مقدار  RsLبا استفاده از
معادله  1به دست میآید.

RSL  RS  RL

()1

که در آن  RsLمقدار تابش اندازهگیری شده در زیر سایهانداز
گیاه بوده که بوسیله تابشسنج لولهای اندازهگیری شده است.
بنابراین با داشتن نسبت دریافت تابش ،شاخص سطح برگ و
زاویه میل خورشیدی در ساعات مختلف با استفاده از معادله
 1میتوان ضریب خاموشی گیاه گندم را در بازه ساعتی در
طی فصل رشد به دست آورد .برای محاسبه این پارامتر از
گزینه  Solverدر برنامه اکسل استفاده گردید .همچنین در
انجام این پژوهش از سه آزمون آماری ضریب تبیین (،)R2
جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو آزمون تطابق ()d
استفاده شده است (معادالت  3الی .)66
n

2

)  (P  O
i

() 3

i

n

i 1

RMSE 
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زیر گیاه افزایش مییابد .در نتیجه کمترین مقادیر نسبت
تابشهای دریافتی در ظهر به دست میآید .در ساعتهای
انتهایی روز نیز ،روند ابتدای روز وجود دارد و مجدداَ نسبت
تابش دریافتی گیاه افزایش مییابد.

n

2

)  (P  O
i

 O )2

i

i 1

n

( P  O  O

i

i

d  1

i 1

()66
که در آنها  Piو  Oiبه ترتیب مقادیر برآورد شده و
اندازهگیری شده n ،تعداد جفت دادهها O ،میانگین مقادیر
اندازهگیری شده و  Pمیانگین مقادیر برآورد شده است.

نتایج و بحث
شکل  9رابطه بین سطح ( )Aو طول × عرض برگ گندم را
در 661روز بعد از کشت نشان میدهد .با استفاده از
معادلههای به دست آمده از این شکل و معادالت حاصله در
زمانهای دیگر ،شاخص سطح برگ گیاه گندم محاسبه شد.
جدول  6و شکل  ،1تغییرات شاخص سطح برگ گیاه گندم را
در هر سه تکرار در طول دورهی رشد نشان میدهد.
همانطورکه در شکل  1دیده میشود ،در 671روز بعد از
کشت ،شاخص سطح برگ گندم به حداکثر خود ،برابر
 1/13±4/41میرسد و به مدت  16روز مقدار آن ثابت مانده
و پس از آن تا انتهای دورهی رشد ،شاخص سطح برگ کاهش
مییابد.
برای اندازهگیری تابش رسیده به پوشش گیاهی ،دستگاه
تابشسنج لولهای نسبت به ایستگاه هواشناسی واسنجی شد و
نسبتهای تابش دریافتی گیاه در طول دورهی رشد در هر سه
تکرار محاسبه گردید .شکل  5تغییرات نسبت تابش دریافتی
گیاه در روزهای مختلف رشد را در بازههای نیم ساعتی برای
هر سه تکرار مورد آزمایش نشان میدهد .در ساعتهای
ابتدایی روز با توجه به مایل بودن زاویه تابش خورشیدی ،نور
رسیده به زیر پوشش گیاه کم بوده و اکثر نور توسط برگهای
گیاه دریافت میشود .بنابراین مقادیر نسبت تابشهای
دریافتی باال است .ولی با گذشت زمان و نزدیک شدن به ظهر،
خورشید تقریباٌ حالت عمود بر سطح زمین پیدا کرده و در
نتیجه سایه به کمترین مقدار خود رسیده و تابش رسیده به

شکل  -9رابطه بین سطح ( )Aوحاصلضرب طول و عرض ()L×W
برگ گندم در  111روز بعد از کشت

شکل  -4تغییرات شاخص سطح برگ ) (LAIگندم در کل دوره
رشد در سه تکرار

برآورد تابش خورشیدی ساعتی...
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جدول  -1مقادیر شاخص سطح برگ گندم در طول دوره رشد در
تکرارهای اول تا سوم
روز

LAI
انحراف

بعد از
میانگین

تکرار 9

تکرار 2

تکرار 1

کشت

1/15

1/31

1/35

1/31

1/15

121

1/16

2/69

2/61

2/61

2/11

141

1/21

9/51

9/51

9/91

9/11

154

1/21

4/11

4/11

9/31

4/49

162

1/11

4/61

4/61

4/51

4/11

163

1/11

4/13

4/31

4/11

4/36

114

1/11

4/13

4/31

4/11

4/36

112

1/11

4/13

4/31

4/11

4/36

131

1/11

4/13

4/31

4/11

4/36

135

1/92

4/91

4/61

4/11

4/51

133

1/96

9/11

9/31

9/41

4/11

219

1/41

9/49

9/61

2/31

9/11

216

1/91

9/11

9/11

2/11

9/91

211

1/11

2/11

2/11

2/11

2/91

216

1/26

1/51

1/61

1/91

1/12

211

1/11

1/11

1/11

1/11

1/11

291

معیار

همانطور که در شکل  5دیده میشود در روزهای ابتدایی،
مقادیر تابشهای دریافتی کوچک بوده و همزمان با رشد گیاه،
افزایش مییابند .با توجه به اینکه در ابتدای دوره رشد،
برگها گسترش زیادی نیافتهاند بنابراین ،سطح سایهانداز
برگی کم بوده و مقدار بیشتری از تابش خورشیدی به دستگاه
تابشسنج در زیر گیاه رسیده است .در نتیجه مقادیر تابش
دریافتی توسط برگها کم میباشد ،ولی با رشد و گسترش
برگها ،سطح سایهانداز نیز بیشتر شده و مقدار بیشتری از
تابش خورشیدی توسط برگها دریافت میگردد .در انتهای
دوره رشد با خشک شدن قسمتی از سطح سبز برگها ،نسبت
تابشهای دریافتی توسط گیاه مقادیر زیادی است.

شکل -5مقادیر نسبت تابش دریافتی گیاه در روزهای مختلف
رشد در همه تکرارها

در این مرحله از رشد ،مساحت سبز برگ کاهش یافته و
قسمتی از سطح برگ خشک شده است و به دلیل اینکه کل
برگ ،تابش خورشیدی را دریافت میکند بنابراین ،قسمتهای
خشک شدهی آن نیز در کنار سطح سبز برگ بر روی
دستگاه ،سایه میاندازند .همچنین خوشههای گیاه نیز به
دلیل سنگینی بر روی دستگاه خم شده و نقش سایهانداز را
ایفا میکنند .به همین دلیل است که در مرحلهی بعد از
حداکثر شدن شاخص سطح برگ ،مقادیر تابشهای دریافتی
باال هستند .با این وجود مقادیر آن کمتر از مقادیر میانهی
رشد میباشد .در مقایسه مقادیر نسبت تابشهای دریافتی به
تابش باالی سایهانداز با شاخص سطح برگ میتوان گفت که
با افزایش شاخص سطح برگ ،این مقادیر افزایش یافته و در
زمان ثابت شدن شاخص سطح برگ تا انتهای دوره رشد این
مقادیر تقریباَ روند ثابتی دارند (شکل  .)1پس از محاسبه
نسبت تابش دریافتی ،با داشتن مقادیر شاخص سطح برگ و
زاویه تابش خورشیدی میتوان مقدار ضریب خاموشی ساعتی
را با استفاده از معادله  1به دست آورد .در اینجا بایستی به
این نکته توجه داشت که تا زمان حداکثر شدن شاخص سطح
برگ ،به علت سبز بودن برگها ،کل تابش خورشیدی توسط
برگهای سبز دریافت میشود ،در نتیجه از معادله  1برای
محاسبهی  SHمیتوان استفاده کرد.
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شکل – 6مقادیر نسبت تابش دریافتی و شاخص سطح ()LAI
برگ در همه تکرارها

ولی در مرحلهی بعد از حداکثر شدن شاخص سطح برگ،
قسمتی از سطح برگ خشک شده و از بین نرفته است.
بنابراین تابش خورشیدی رسیده به برگ ،توسط کل آن یعنی
هر دو قسمت خشک و سبز ،دریافت میشود .در واقع در این
دوره از رشد نمیتوان ،تابش خورشیدی دریافتی سطح سبز
برگ را از قسمت خشک آن جدا کرد .نسبت تابش دریافتی
اندازهگیری شده در این دوره ) F(ttبوده که مربوط به کل
برگ است .به همین دلیل برای برآورد مناسبی از تابش
رسیده به سطح زمین بایستی شاخص سطح برگ را در
مرحلهی بعد از حداکثر شدن آن اصالح نمود .معادلهی 61
شکل اصالح شدهی این شاخص در این مرحله از رشد بوده
که مساحت هر دو قسمت خشک و سبز برگ را در کنار هم
در نظر میگیرد .در این دوره معادله  1به معادله  69تبدیل
میشود.
()61

t  tm

)

) LAI  LAI i  a( LAI m  LAI i

 (( LAI i  a ( LAI m  LAI i ))SH
) sin( s

(

F (t t )  1  e

()69
که در آنها  tتعداد روز بعد از کاشت tm ،تعداد روز بعد از
کاشت در زمان رسیدن شاخص سطح برگ به مقدار حداکثر
( LAIi ، )LAImشاخص سطح برگ سبز در هر روز و )F(tt
نسبت تابش دریافتی کل برگ (سطح خشک و سبز) در
مرحلهی بعد از حداکثر شدن  LAIمیباشد .ضریب  aمعادل
نسبت مساحت خشک برگ به مساحت برگ در حالت
t>tm

مرطوب بوده که در اثر خشک شدن جمع شده است و مقدار
آن با استفاده از نسبت دادههای تابش اندازهگیری شده رسیده
به زمین به کل تابش خورشیدی ،برآورد میشود .ذکر این
نکته در اینجا ضروری است که برای محاسبهی تابش دریافتی
توسط سطح سبز برگ در هر مرحله از رشد ،معادلهی 1
کاربرد داشته و حتماَ میبایست از شاخص سطح برگ سبز
استفاده شود .با توجه به روند مقادیر ) F(tدر طول دوره رشد
به نظر میرسد که مقادیر  SHتابعی از شاخص سطح برگ
سبز بوده و در طول دوره رشد متغیر است به این ترتیب که
در ابتدای دوره رشد مقدار آن افزایش یافته و در مرحلهی
حداکثر شدن شاخص سطح برگ تا انتهای دورهی رشد مقدار
آن ثابت و حداکثر میشود .رابطه بین  SHو  LAIرا میتوان
به صورت معادله  61تعریف کرد.
LAI i
()61
SH  SH in 
(SH max  SH in ) 1.8  LAIi  LAI m
LAI m

که در آن  SHinضریب خاموشی ساعتی اولیه و SHmax

ضریب خاموشی ساعتی حداکثر میباشد .زمانیکه شاخص
سطح برگ کمتر از  6/1باشد با توجه به کوتاه بودن ارتفاع
بوته و پراکندگی برگها در اطراف آن ،نمیتوان از دستگاه
تابشسنج لولهای برای اندازهگیری تابش رسیده به زیر گیاه
استفاده کرد که این موضوع یکی از معایب اندازهگیری با این
دستگاه به شمار میرود .بنابراین در صورت استفاده از دستگاه
تابشسنج لولهای برای  LAIi < 6/1پیشنهاد میشود ،مقدار
 SHinمورد استفاده قرار گیرد .همچنین برای زمان بعد از
حداکثر شدن شاخص سطح برگ مقدار  SHبرابر SHmax
میباشد .حال با در نظر گرفتن یک مقدار فرضی برای ،a
 SHinو  SHmaxمقادیر ) F(tبا استفاده از معادالت  69 ،1و
61برآورد شده و با استفاده از گزینه  Solverدر برنامه اکسل
مقادیر واقعی این پارامترها به دست آمده است .شکل 7
مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شدهی ) F(tرا در یک فضای
سه بعدی در همهی تکرارها نشان میدهد .در این شکل
میتوان تأثیر همزمان شاخص سطح برگ و زاویه میل
خورشیدی را بر روی نسبت تابش دریافتی مشاهده کرد.
همچنین آزمونهای آماری  d ،RMSEو  R2نیز بر روی
دادهها انجام شد که نتایج را میتوان در این شکل مشاهده
کرد.

برآورد تابش خورشیدی ساعتی...

گلدهی  4/5اندازهگیری کردند .به طور کلی در تحقیقات
پیشین این ضریب در محدوده  6تا  4/14اندازهگیری شده
بود.

RMSE = 1/153 , d = 1/36 , R2 = 1/16
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شکل -1مقادیر اندازهگیری شده و برآورد شدهی نسبت تابش
خورشیدی دریافتی گیاه گندم ])[F(tدر مقادیر مختلف شاخص
سطح برگ ) (LAIو سینوس زاویه تابش ]).[sin(α

همانطور که در شکل  7دیده میشود خطای موجود بین
دادههای اندازهگیری شده و برآورد شده بسیار پایین بوده و
دادهها از تطابق خوبی نسبت به هم برخوردارند .بنابراین به
نظر میرسد تابش ساعتی خورشیدی رسیده به گیاه گندم،
با خطای کمتر از  4/41به خوبی برآورد شده است .مقادیر
برآورد شدهی ضرایب معادالت  5و  61به صورت
 SHmax = 4/16 ،SHin= 4/411و  a = 4/15میباشد.
با بررسی منابع ،به پژوهشی در ارتباط با برآورد تابش دریافتی
ساعتی گیاه گندم دسترسی پیدا نشد و همه موارد در ارتباط
با تابش دریافتی روزانه بودند .پس از به دست آوردن ضریب
خاموشی ساعتی با استفاده از دادههای شاخص سطح برگ و
نسبت تابش دریافتی ،ضریب خاموشی روزانه برآورد گردید.
مطابق معادله  ،65نسبت تابش خورشیدی دریافتی به تابش
خورشیدی باالی سایه انداز برآورد گردید.
()65

1

Rs td
 e  LAI k
Rs d

که در آن  Rs tdو  Rs dبه ترتیب تابش خورشیدی دریافتی
روزانه و تابش خورشیدی روزانه در باالی سایه انداز و k
ضریب خاموشی روزانه میباشد.
در این پژوهش مقدار  kدر معادله  65برابر  4/56به دست
آمد .مداح یزدی و همکاران ( )6917مقدار ضریب خاموشی
روزانه برای گندم رقم زاگرس در شمال ایران را برابر  4/56و
تورنی و همکاران ( )6311مقدار آن را در زمان آشکار شدن
اولین برگ تا ظاهر شدن پرچم گیاه  4/11و پس از مرحله

با توجه به اهمیت گیاه گندم جهت تأمین نیازهای غذایی
جامعه بشری ،استفاده از روشهای افزایش عملکرد در واحد
سطح اهمیت فراوانی دارد .در این راستا نور خورشید رسیده
به گیاه نقش ویژهای در رشد آن دارد .با بررسی تحقیقات
پیشین ،مقادیر تابش رسیده به گیاه گندم به صورت روزانه
برآورد شده بود .بنابراین در بازههای زمانی کوچکتر ،به علت
متغیر بودن زاویه تابش خورشیدی در طول روز ،تابش
خورشیدی رسیده به گیاه در بازههای زمانی ساعتی در مراحل
مختلف رشد وابسته به ساعت روز و شاخص سطح برگ
میباشد .شاخص سطح برگ گندم تا  671روز بعد از کشت،
افزایش مییافت و حداکثر به  1/13 ± 4/416رسید و تا 16
روز بعد ،مقدار ثابتی داشته و پس از آن کاهش یافت .پس از
رسم مقادیر نسبت تابش دریافتی به تابش باالی سایهانداز در
طول دوره رشد ،دیده شد که این مقادیر تا جایی که شاخص
سطح برگ افزایش مییافت ،روند افزایشی داشته و از مرحله
ثابت شدن شاخص سطح برگ تا انتهای رشد تقریباً روند
ثابتی داشت .در مرحله انتهایی رشد با اینکه قسمتهایی از
سطح برگها خشک شده بود ،مقادیر تابش رسیده به دستگاه
تابشسنج لولهای کم بوده و مقدار زیادی از آن توسط
برگهای خشک گیاه دریافت شده بود .جهت اندازهگیری
تابش رسیده به سطح زمین از اختالف تابشسنج موجود در
ایستگاه هواشناسی و تابشسنج لولهای قرار داده شده در زیر
پوشش گیاهی استفاده شد .برای برآورد تابش ساعتی رسیده
به گیاه از پارامتر ضریب خاموشی ساعتی ( )SHاستفاده شد.
با توجه به اینکه ضریب خاموشی ساعتی ( )SHتابعی از
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Abstract
Leaf area index (LAI) and extinction coefficient (K) of wheat are the important parameters for estimation
of intercepted solar radiation (RsL). Wheat daily intercepted solar radiation has been measured in many
researches, but they are not suitable for using on shorter time increments. The beam angle of solar
radiance differed on different hour in day and it must be considered for estimation of hourly RsL (SH) for
crop growth models. For estimation of hourly RsL of wheat, an experiment was conducted in fields of
Agricultural College at Shiraz University in winter 2009 and spring 2010. The values of hourly RsL, was
measured using the difference between the values of measured solar radiation at upper and under the
canopy. The results showed that the crop LAI increased after planting and reached maximum (4.89) on
174 days after planting and remained constant for 21 days. The values of wheat intercepted solar radiation
was predicted using a method presented by other investigators and the minimum and maximum values of
SH were estimated 0.064 and 0.41 when the values of LAI were 1.8 and 4.89, respectively
Keywords: Extinction coefficient, Intercepted solar radiation, Leaf area index, Wheat
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