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  ها ترین یافته مهم
هاي مستقل مورد آزمایش قرار گرفت و نتـایج حـاکی از    ژنتیکی، مدل با استفاده از دادهپس از برآورد پارامترهاي    

 هاي مهم گیاهان زراعی در مقابـل آزمایـشات مـشاهده شـده شـامل روز تـا گلـدهی           قبول آن براي جنبه    کارایی قابل 
)01/11CV= ،8/5RMSE= ( روز تــا رســیدگی) 03/6CV= ،3/8RMSE=(،  روي ســاقه اصــلی  تعــداد گــره 
)96/12CV=  ،7/1RMSE= (    و عملکرد دانه)68/15CV=  ،2/48RMSE=( تـوان از ایـن مـدل        بنابراین، می .  بود

   .سازي این ارقام استفاده نمود براي شبیه

 SSMسازي، مدل  هاي گیاهان زراعی، سویا، شبیه مدل : کلیديهاي واژه

 92-314-43شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  :منبع یافته

  بندانی، ابراهیم زینلی، سامیه رئیسی  افشین سلطانی، علیرضا نه ):گان(نویسنده

 

  سویا در استان گلستان براي ارقام SSMپارامتریابی و ارزیابی مدل  :عنوان

  92-314-43 :شماره

  13/11/1393  :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
Untitled
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 
سازي شده مشابه عملکرد  در اکثر موارد عملکرد دانه شبیه .دهد شکل زیر کارایی مدل را براي عملکرد دانه نشان می

 و این گرم در مترمربع بود 2/48برابر با دل  براي مجذر میانگین مربعات خطا براي عملکردمشاهده شده بود که در آن 
 یک به یک و در محدوده خطوط ،بیشتر نقاط در اطراف خط. شده بود درصد میانگین عملکرد مشاهده 7/15معادل 

بنابراین، .  بود80/0شده برابر با  شده و مشاهده سازي مقدار ضریب همبستگی بین مقدار عملکرد شبیه.  بودند%20±
  .سازي این ارقام استفاده نمود ن مدل براي شبیهتوان از ای می

 

  
  .اند درصد نیز در شکل آورده شده ±20 و خطوط 1:1سازي شده عملکرد، خط  مقادیر مشاهده شده و شبیه

 اهمیت موضوع

ـا   ایـن مـدل  .  کارآمد براي تحقیقات آزمایـشی مطـرح اسـت   یعنوان مکمل  سازي گیاهان زراعی به    هاي شبیه  استفاده از مدل   ه
  .هاي متفاوت مورد استفاده قرار گیرند هاي زراعی در شرایط محیطی و مدیریت توانند براي تفسیر نتایج و بررسی سیستم می

  )شرح مساله(مقدمه 
 تعیین ضرایب ژنتیکی ارقام ،)SSM-iLegume-Soybean(هدف از این مطالعه توصیف یک مدل براي گیاه سویا 

 گسترش ،مراحل فنولوژیکاستفاده شده مدل . شت در گرگان براي مدل و ارایه نتایج حاصل از ارزیابی آن بودسویا مورد ک
سطح برگ و پیري سطح برگ، تولید و توزیع ماده خشک، موازنه نیتروژن گیاه، تشکیل عملکرد و موازنه آب و نیتروژن 

، دمافرآیندهاي رشد و نمو گیاه در پاسخ به فاکتورهاي محیطی تشعشع خورشیدي،  SSMمدل . کند سازي می خاك را شبیه
هاي  هاي آزمایش  از دادهSSMبراي برآورد ضرایب و ارزیابی مدل . کند سازي می شبیهرا نیتروژن و قابلیت دسترسی آب 

  . لستان هستند، استفاده شد که از ارقام مورد استفاده در استان گDPXاي مختلف براي دو رقم سویا سحر و  مزرعه

r= 0.80 

RMSE= 48.2 

CV= 15.7 


