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 SSM، مدل 407کراس سازی گیاهان زراعی، پارامتریابی، ذرت رقم سینگلمدل کلیدي: هايواژه

 19-603-52  شماره شناسنامهطرح تحقیقاتی  منبع یافته:

  پیرابراهیم زینلی، افشین سلطانی، محمد خادم نویسنده)گان(:

 و عملکرد ذرت در گرگان رشد سازییهشب یبرا SSMمدل  یابیپارامتر عنوان:

 19-603-52 شماره:

 53/99/9611  تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

ها شی مطرح است. این مدلکارآمد برای تحقیقات آزمای یعنوان مکملسازی گیاهان زراعی بههای شبیهاستفاده از مدل

  های متفاوت مورد استفاده قرار گیرند.های زراعی در شرایط محیطی و مدیریتتوانند برای تفسیر نتایج و بررسی سیستممی

 مقدمه )شرح مساله(

توان در پژوهش، آموزش و مدیریت تولید ها میسازی گیاهان زراعی ابزارهایی کارگشا هستند که از آنهای شبیهمدل

شود. این تحقیق با هدف پارامتریابی ها باعث کاهش قابل مالحظه در وقت و هزینه میاده کرد. استفاده از این مدلاستف

مدل استفاده شده شد. در شرایط محیطی گرگان انجام  407برای هیبرید ذرت سینگل کراس  SSMسازی مدل شبیه

مراحل فنولوژیک، گسترش سطح برگ و پیری سطح برگ، تولید و توزیع ماده خشک، موازنه نیتروژن گیاه، تشکیل عملکرد 

محیطی  عواملفرآیندهای رشد و نمو گیاه را در پاسخ به  SSMکند. مدل سازی میو موازنه آب و نیتروژن خاک را شبیه

سازی مراحل نمو نتایج حاصل از شبیهکند. سازی میژن و قابلیت دسترسی آب شبیهشامل تشعشع خورشیدی، دما، نیترو

  کند.سازی میبا دقت خوبی زمان وقوع مراحل یاد شده را شبیه SSMفنولوژیک نشان داد که مدل 

 هاترین یافتهمهم

بینیی مراحیل نمیو فنولوژییک، مقیدار یینر مییانگین مربعیات خطیا ابی دقت مدل در پیشبر اساس نتایج ارزی

(RMSEبرای روز تا شروع رشد دانه، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و روز تا رسیدگی برداشت به ) 07/0ترتیب برابیر ،

ی روز تیا شیروع رشید شده بیراشده و مشاهدهسازی( بین مقادیر شبیهCVروز بود. ضریب تغییرات ) 94/0و  92/0

ایین  .درصید بیود 94/0، 94/0، 02/0دانه، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و روز تا رسیدگی برداشت به ترتییب برابیر 

چنین، نتایج حاکی از دقیت خیوب بینی مراحل نمو فنولوژیکی است. همدهنده دقت باالی مدل در پیشنتایج نشان

. اسیتک در مرحله رسیدگی برداشت و عملکیرد دانیه در گییاه ذرت سازی مقدار کل ماده خشاین مدل برای شبیه

  سازی این رقم ذرت استفاده نمود.توان از این مدل برای شبیهبنابراین، می
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

حله رسیدگی برداشت در گیاه ذرت با مربع در مرک کل و میزان عملکرد دانه در مترسازی میزان ماده خششبیه

( برای ماده 2R( و ضریب تبیین )CVدر شکل نشان زیر نشان داده شده است. ضریب تغییرات ) SSMاستفاده از مدل 

، 99/7ترتیب برابر مربع بهو برای عملکرد دانه در متر 86، 91/8مربع در مرحله رسیدگی برداشت برابر خشک کل در متر

مربع در ک کل و میزان عملکرد دانه در مترسازی میزان ماده خشهنده دقت خوب این مدل برای شبیهدبود که نشان 43

  .استمرحله رسیدگی برداشت در گیاه ذرت 
 

 
  کاشت تاریخ دو در( مترمربع در گرم) دانه عملکرد و( مترمربع در گرم) تجمعی خشک ماده حداکثر شده سازیشبیه و شده مشاهده مقادیر
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