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 هاترین یافتهمهم

های مستقل مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج حاکی از بعد از برآورد پارامترهای ژنتیکی، مدل با استفاده از داده

افشانی های مهم گیاه زراعی در مقابل آزمایشات مشاهده شده شامل روز تا گردهقبول آن برای جنبهارایی قابلک

%(5/4CV= ،89/0r=%( و رسیدگی )6/5CV= ،86/0r=%( شاخص سطح برگ ،)9/11CV= ،9/0r= ماده خشک ،)

( و عملکرد دانه =5/8CV=، 97/0r(، ماده خشک کل در رسیدگی )%=3/8CV= ،27/0rافشانی )%کل در گرده

%(4/9CV= ،98/0r=بود. بنابراین، می )سازی این ارقام استفاده نمود. در نهایت مقایسه توان از این مدل برای شبیه

در این مطالعه انجام گرفت که نتایج حاکی از برتری یا  APSIMو  CropSyst ،DSSATبا سه مدل  SSMمدل 

 سازی رشد و نمو و عملکرد گندم بود.های نامبرده برای شبیهتشابه این مدل با مدل

 

 SSMسازی، مدل های گیاهان زراعی، گندم، شبیهمدل کلیدي: هايواژه

 80-786-2طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 سلطانی، وحید مداح افشین نویسنده)گان(:

 

 برای ارقام گندم استان گلستان SSMپارامتریابی و ارزیابی مدل  عنوان:

 

 99-692-7  شماره:

 62/26/2996 تاریخ:

 های کوتاهیافته

 علمی
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 )شرح مساله(مقدمه 

، تعیین ضرایب ژنتیکی ارقام گندم مورد کشت (SSM)هدف از این مطالعه توصیف یک مدل برای گیاه گندم 

سطح برگ،  در گرگان برای مدل و ارایه نتایج حاصل از ارزیابی آن بود. مدل مراحل فنولوژیک، گسترش و پیری

کند. سازی میتولید و توزیع ماده خشک، موازنه نیتروژن گیاه، تشکیل عملکرد و موازنه آب و نیتروژن خاک را شبیه

فرایندهای رشد و نمو گیاه را در پاسخ به فاکتورهای محیطی تشعشع خورشیدی، حرارت، نیتروژن و  SSMمدل 

های های آزمایشاز داده SSMضرایب و ارزیابی مدل  کند. برای برآوردسازی میقابلیت دسترسی آب شبیه

استفاده در استان  دشت، شیرودی، تجن و زاگرس که از ارقام موردای مختلف برای چهار رقم گندم کوهمزرعه

 گلستان هستند، استفاده شد.

 ضوعاهمیت مو

قات آزمایشی مطرح است. این عنوان مکمل کارآمد برای تحقیسازی گیاهان زراعی بههای شبیهاستفاده از مدل

 های متفاوت موردهای زراعی در شرایط محیطی و مدیریتتوانند برای تفسیر نتایج و بررسی سیستمها میمدل

 استفاده قرار گیرند.

 ، جداول و سایر مستندات(هااطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 باشد.شکل می 45جدول و  18این تحقیق شامل 


