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 چکیده
 میزان تابش و میزان، دمای بیشینه،بهمنظور مدلسازی مراحل رشد و عملکرد ذرت بر پایۀ آمار هواشناسی استان همدان (دمای کمینه
 تغییرپذیریهای سطح برگ در گیاه، تولید و توزیع مادۀ خشک،)بارندگی) با استفاده از زیر مدلهای مربوط به پدیدشناسی (فنولوژی
 با استفاده از مدل یادشده. صورت گرفت1931 ذرت بررسی در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان در سال بهار
 یکی از معیارهای ارزیابی. سطح برگ محاسبه و سپس عملکرد پیشبینی شد، مادۀ خشک کل،تغییرپذیری روزانۀ مربوط به پدیدشناسی
) با ضریبهای خطb=0/23 ±2/11  وa=0/39±0/29(  مقایسۀ ضریب رگرسیون خطی بین عملکرد مشاهدهشده و پیشبینیشده،مدل
) دقت مدل بسیار باالCV=1/19(  در زمینۀ ضریب تغییرپذیری مربوط به عملکرد دانۀ پیشبینیشده و مشاهدهشده.) است1و0(  که1:1
 برای عملکرد دانه برابر باR2  میزان. است22  تا20 بوده بهگونهای که در آزمایشهای مزرعهای حد مجاز برای ضریب تغییرپذیری
 از دیگر. درصد دادههای پیشبینیشده با دادههای مشاهدهشده همخوانی دارند93  بوده که این امر بیانگر این است که بهاحتمال0/93
 بود0/99 ) است که در مورد عملکرد دانهRMSE(  جذر میانگین مربعات خطا،آمارههایی که برای ارزیابی دقت مدل استفاده میشود
 نتایج این بررسی نشان میدهد که دامنۀ تغییرپذیری عملکرد دانۀ ذرت.که نشاندهندۀ دقت باالی مدل در پیشبینی میزان عملکرد است
 تن بود و برای دادههای پیشبینیشده دامنۀ3/03  تن در هکتار و میانگین دادهها3/33  تن تا8/21 برای دادههای مشاهدهشده بین
. تن در هکتار بود8/72  تن و میانگین آنها3/22  تا8/02 تغییرپذیری عملکرد بین
. مدل ساده، عملکرد دانه، ذرت، پدیدشناسی:واژههایکلیدی
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ABSTRACT
In order to modeling of growth stages and yield of corn according to Hamedan province meteorological data
(minimum and maximum temperature, radiation and rainfall) By using the sub models of phenology, production and
distribution of dry matter and leaf area changes in maize studies was conducted at the Faculty of Agriculture,
University of Vali-e-Asr Rafsanjan in spring 2015. Daily changes of phenology, total dry matter and leaf area was
calculated using the model and the yield was predicted. One of the criteria to evaluation of a model is Comparison
between coefficients of linear regression of observed and predicted yield (b=0.29±2.11 and a=0.93±0.23) and
coefficients of line 1:1 (1, 0). Accuracy of the model related to coefficient of variations of predicted and observed
seed yield (CV=4.13) was very high so that in field experiments coefficient of variations limit is 20 to 25. R 2 quantity
of seed yield was 0.69; showing that the probability for coordination of predicted and observed data is 69 percent.
The Root mean square error is the other statistics which is used to evaluation of model accuracy. The Root mean
square error of seed yield was 0.36, which is evidence of accuracy of model for yield prediction. domain variation for
observed and predicted data were 8.54-9.99 tones and 8.02-9.25 tons per hectare respectively and the means were
9.09 and 8.75 tones per hectare respectively.
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مقدمه 
انجام آزمایشهای مزرعهای مربوط به پاسخ گیاه به
شرایط مختلف محیطی پرزحمت بوده و هزینههای
زیادی دارد .با توجه به این محدودیتها ،مدلهای
گیاهی برای بررسی و تعیین خطمشی در برنامهریزی
برآورد میزان عملکرد و کاربرد منابع مختلف ابزار
سودمندی است ( .)Geerts & Raes, 2009مدلها از
چندین فراسنجههای گیاهی و محیطی برای
شبیهسازی رشد گیاه و تولید محصول استفاده
میکنند و باید پیش از استفادة واسنجی و ارزیابی از
مدل صورت گیرد ( .)Hsiao et al., 2009در طول دو
دهۀ گذشته مدلهای چندی بهمنظور استفاده بهینه از
منابع موجود در مقیاسهای مختلف توسعهیافته است
که برخی از اطالعات مورد نیاز آنها از مدلهای
سازیشدة رشد گیاهی استخراج شده است
شبیه 
( .)Farhadi Bansouleh, 2009تغییر زمانی و مکانی
در منابع بیوفیزیکی باعث تغییر در تولید گیاهی و
نهادههای مورد نیاز آن میشود .مدلهای شبیهسازی
رشد گیاه و تولید محصول ابزاری هستند که میتوان
برای برآورد میزان عملکرد ،میزان آب و عنصرهای
مورد نیاز گیاه در شرایط مختلف به کار گرفته شوند
( .)Van Ittersum et al., 2003این مدلها تأثیر کمی
منابع بیوفیزیکی مانند خاک و ویژگیهای آب و
هوایی ،ویژگیهای گیاهی و عاملهای مدیریتی را روی
عملکرد محصول و میزان آب مورد نیاز را
تجزیهوتحلیل میکند ( Richter & Semenove,
 .)2005از برخی مدلها میتوان در بهبود مدیریت
رشد گیاهان زراعی برای پیشبینی تاریخهای احتمالی
برداشت یا پیشبینی عملکرد نهایی ،یا بهصورت
فعالتر ،برای پیشبینی مطمئن زمان رخداد
ایکه کود،
گونه 
به 
مرحلههای پدیدشناختی (فنولوژیک) 
تنظیمکنندههای رشد ،نیتروژن ،علفکشها و کنترل

بیماریها در مناسبترین زمان بهکار گرفته شوند،
استفاده کرد ( .)Soltani et al., 1999بسیاری از
مدلسازان از مدلهای خود بهعنوان وسیلهای برای
ارزیابی خطرهای موجود در تولید استفاده کردهاند .این
امر با بررسی واکنش کارایی مدل به آمار دراز مدت
اقلیمی یک منطقه صورت میگیرد و در نتیجۀ آن

بهترین تاریخ کاشت ،تراکم ،فاصلۀ ردیف ،رقمهای
زراعی مناسب و غیره تعیین میشود .همچنین از
مدلها میتوان در بررسی کمی اثر ویژگیهای زراعی
روی رشد و عملکرد گیاهان در محیطهای خاص
استفاده کرد .در مورد مسائل بهنژادی گیاهان زراعی
همچون دورگگیری ،دیررسی و زودرسی ،بهبود دانه
بستن ،ریختشناختی (مورفولوژی) گلها ،افزایش
رشد تک تک دانهها و زمان گلدهی میتوان از مدلها
استفاده کرد .تعیین ظرفیت عملکرد منطقهای ،کمک
به مدیریت آبیاری و ارزیابی تأثیر تغییرپذیری اقلیم از
کاربردهای دیگر مدلها هستند (.)Perry et al., 1987
 (1999) Sinclair & Muchowمدلی برای سویا
طراحی کردند ،از این مدل بهعنوان یک چهارچوب
برای طراحی مدلهای دیگر گیاهان زراعی مانند گندم
( ،)Arnir & Sinclair, 1991ذرت ( & Sinclair
،)Muchow, 1999; Turabi & Soltani, 2013
سورگوم ( ،)Hammer & Muchow, 1994بادامزمینی
( )Hammer et al., 1995و نخود ( Soltani et al.,
 )1999استفاده شد .هدف از این بررسی )5 ،پیشبینی
مرحلههای پدیدشناختی و عملکرد گیاه ذرت با
استفاده از یک مدل ساده و  )2ارزیابی خروجیهای
مربوط به مرحلههای پدیدشناختی و عملکرد با
استفاده از مجموعهای از دادههای مستقل بود.
موادوروشها 

توصیف مدل

این مدل با الگوبرداری از مدل
صورت گرفت که درواقع برای محاسبۀ رشد و نمو،
عملکرد و موازنۀ آب و خاک کاربرد دارد .برای این
منظور ،نیاز به مجموعهای از رابطههاست تا بتوان
شبیهسازی مهمترین فرآیندها را محاسبه کرد.
بهطوریکه مرحلههای پدیدشناختی گیاه ذرت بر پایۀ
بررسیهای مزرعهای صورتگرفته توسط دانشجویان
دانشگاه بوعلی سینای همدان که در سال  5939روی
ذرت رقم  066در دو تاریخ کاشت  57و  52خردادماه
بهصورت کامل و دقیق اندازهگیری شده بود محاسبه
شد و در مورد دیگر منابع مورد استفاده که از آنها
برای برآورد دقیقتر درجۀ روز رشد مورد نیاز برای
(2005) Soltani et al.

دادرسی و ترابی :پیشبینی مرحلههای رشد و عملکرد ذرت در همدان

رسیدن به هرکدام از مرحلههای پدیدشناختی مورد
بررسی ،عملکرد دانه ،شاخص سطح برگ و کارایی
مصرف نور در شرایط بهینه استفاده شده است میتوان
به نتایج گزارششده توسط ،(1997) Sphere et al.
،(2012) Dadrasi et al. ،(2008) Ramezani et al.
،(2010) Shyrkhany & Chokan ،(2005) Sphere

،(2009) Kordbahmany et al.
) (1995) Otegui et al. ،(2012و Spehri et al.
) (2002اشاره کرد .لذا مدل برای اجرا نیاز به
ورودیهایی دارد که در جدول  5اشاره شده است و
همۀ فراسنجههای ورودی مورد نیاز مدل از
پژوهشهای مختلف گردآوری شده است (جدول .)2
Karimi et al.

نمو پدیدشناختی

منظور از مدلسازی نمو پدیدشناختی پیشبینی
رخداد مرحلههای نموی گیاه مانند سبز شدن ،گلدهی
یا رسیدگی است .پیشبینی نمو پدیدشناختی یا
مرحلههای نموی گیاه در مدلسازی اهمیت زیادی
دارد ،چون تولید و توزیع مادة خشک در مدلهای
شبیهسازی گیاهان زراعی تا حدود زیادی تحت تأثیر
زمان رخداد مرحلههای پدیدشناختی است ( Soltani
 .)et al., 2006درزمینۀ چگونگی پیشبینی مرحلههای
پدیدشناختی رشد ذرت میبایستی بر پایۀ تحقیقات
صورت گرفته در منطقۀ مورد نظر (همدان) مرحلههای
پدیدشناختی زیر پیشبینی و بررسی شود و با استفاده
از تحقیقاتی که درزمینۀ بررسی مرحلههای
پدیدشناختی ذرت (رقم میانرس) صورت گرفته بود
درجۀ روز رشد مورد نیاز برای سبز شدن ،پایان رشد
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برگ ،آغاز پر شدن دانه ،پایان پر شدن دانه و رسیدگی
در منطقۀ مورد بررسی و در مدل استفاده شد.
ازآنجاییکه تحقیقات صورتگرفته محدود بود و امکان
استفاده از تحقیقات گسترده را برای برآورد
مناسبترین درجۀ روز رشد برای رخداد هر یک از
مرحلهها نداشتیم از دادههای موجود بهصورت متقاطع
استفاده شد و روز پس از کاشت با استفاده از برنامۀ
شبیهسازی پدیدشناختی به درجۀ روز رشد تبدیل شد
بهگونهای که از بین مشاهدههایی که در دسترس بود
در هر یک از مرحلههای مقایسه ،یکی بهعنوان
مشاهدهشده و مابقی بهعنوان معیار سنجش (درجۀ
روز رشد برای هر مرحله) در نظر گرفته شد .عاملهای
محیطی چندی در زمان رخداد مرحلههای نموی گیاه
را تحت تأثیر قرار میدهند که مهمترین آنها دما،
دورة نوری (فتوپریود) ،خشکی و کمبود عنصرهای
غذایی هستند .از میان این عاملها نقش دما و دورة
نوری بسیار مهم است .با توجه به تأثیر به نسبت پایین
خشکی و عنصرهای غذایی و ثابت و یکسان بودن تأثیر
دورة نوری در یک محیط معین ،بهطور گسترده از
مفهوم درجۀ روز رشد یا زمان گرمایی و یا واحد
گرمایی برای کمیسازی و پیشبینی رخداد
مرحلههای نموی گیاهان زراعی استفاده میشود .در
این روش بهطور ساده دمای پایه از دمای میانگین
روزانه کسر میشود و میزان دمای مؤثر در پیشبرد نمو
یا درجۀ روز رشد روزانه یا زمان گرمایی روزانه
محاسبه میشود .با جمع زدن این مقادیر روزانه
مجموع درجۀ روز رشد که گیاه نیاز دارد از هر مرحله
به مرحلۀ بعدی برسد بهدست میآید.

جدول  .5فراسنجههای مورد نیاز برای مدل ذرت
Table 1. The paremeter required for corn model
Unit
Degrees Celsius
Degrees Celsius
M J per square meter per day
milimeter
Don’t have
MmMm
CmCm
CmCm
CmCm
Don’t have
Day of first January
Plants per square meter
Don’t have

Parameter
The maximum daily temperature
The minimum daily temperature
Daily solar radiation
Daily rainfall
Albedo
Drainage factor
The volume fraction Moisture in the wilting point
The volume fraction of moisture at field capacity
The volume fraction of moisture saturation point
Number soil curve
Date cultivate
Density
Soil moisture at planting time
Fraction transpiration of water for irrigation

Weather data and climate

Characteristics of soil

Agricultural management
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که در این تحقیق درجۀ روز رشد تجمعی نیز بر
پایۀ رابطۀ زیر محاسبه شده است (رابطۀ .)5
( )5رابطۀ درجۀ روز رشد تجمعی
GDD=0
GDD= T – Tb
GDD= To-Tb

=GDD5
If T<Tb
If Tb< T<To
If T ≥ To

که در آن  Tb ،T ،9Tmin ،2Tmaxو  Toبهترتیب
بیشترین دمای روزانه ،کمترین دمای روزانه ،میانگین
دمای روزانه ،دمای پایه و دمای مطلوب بر حسب
درجۀ سلسیوس هستند ،که  GDDبرای مرحلههای
مختلف نمو بهصورت تجمعی بیان شد .در این بررسی
برای پیشبینی مدتزمان از کاشت تا مرحلههای
مختلف نموی با استفاده از رابطۀ  ،5از دادههای مربوط
صورتگرفته در استان همدان روی رقم

به بررسیهای
میانرس ذرت بهصورت متقاطع از ده گزارش متفاوت
استفاده شد .که  GDDبرای مرحلههای نموی مورد
پیشبینی از کاشت تا سبز شدن ،آغاز رشد برگ ،آغاز
پر شدن دانه ،پایان پر شدن دانه و رسیدن
فیزیولوژیکی بهترتیب ،397/34 ،495/29 ،10/9
 5245/52و  5725/77درجۀ سلسیوس در روز بودند.
تولید و توزیع مادۀ خشک

شبیهسازی تولید مادة خشک بهاحتمال بخش مرکزی
هر مدل شبیهسازی گیاه زراعی است که خود تحت
تأثیر مدلهای نمو پدیدشناختی و تغییرپذیریهای
سطح برگ نیز قرار میگیرد .شبیهسازی توزیع مادة
خشک نیز اهمیت دارد چون نتیجۀ توزیع مادة خشک،
میزان عملکرد دانه را مشخص میکند .تولید روزانۀ
زیستتوده ( 7)DBPبرحسب گرم در مترمربع در روز
بهصورت حاصلضرب کل تشعشعات خورشیدی
رسیده ( ،1SRADمگاژول در مترمربع در روز) ،کسری
از تشعشع خورشیدی که توسط گیاه دریافت میشود

1. Growth Degree Day
2. Maximum temperature
3. Minimum temperature
4. Daily biomass production
5. Solar Radiation

( ،0FINTبدون واحد) و کارایی مصرف نور (،4RUE
گرم بر مگاژول) محاسبه میشود:
DBP = SRAD × 0.5 FINT × RUE
() 2
میزان  FINTخود به شاخص سطح برگ ( 5)LAIو
ضریب خاموشی ( 3)Kبستگی دارد که بر پایۀ قانون بیر
( )Gholipour & Soltani, 2005بهدست میآید:
)FINT = 1 – EXP (-K × LAI
() 9
میزان  KPARبرای ذرت بین  6/01-6/06گزارش
شده است ( Penning de Vries, 1975; Jones et al.,
.)2003; Keating et al., 2003
در یک جامعۀ گیاهی بسته به آرایش کاشت و
ژنوتیپ گیاه میزان ضریب خاموشی میتواند متغیر باشد
هرچه برگها عمودیتر باشند و یا تراکم کاشت کمتر
باشد این میزان کمتر خواهد بود ( .)Saeki, 1960این
مسئله اهمیت عضو متوقفکنندة نور را بیشتر نشان
میدهد .اهمیت زیاد اندازة  Kبرای گیاهان اصالحشده با
سطح برگ کم در بوته و ارتفاع کمتر ،در آزمایشهای
 )1989( Siddique et al.نیز ثابت شده است و میزان
 KPARدر این آزمایش بر پایۀ تراکم انتخاب ،و  6/0مد
56
نظر قرار گرفت .میزان  LAIبا توجه به مدل EPIC
محاسبه شد (.)Soltani, 2009a
اگرچه کارایی استفاده از تشعشع در شرایط بهینۀ
رشد ثابت بوده ولی دماهای نامناسب میتواند موجب
کاهش آن شوند (.)Soltani & Hoogenboom, 2007
با در دست داشتن دماهای مهم (کاردینال) مربوط به
تولید مادة خشک میتوان میزان کارایی استفاده از
تشعشع را برای دماهای نامناسب نیز اصالح کرد.
TCFRUE=0
() 7
TMP≤TBRUE or TMP≥TCRUE11

if

)TCFRUE=(TMP-TBRUE)/(TPIRUE-TBRUE
if TBRUE<TMP<TPIRUE
)TCFRUE= (TCRUE-TMP)/ (TCRUE-TP2RUE
if TP2RUE<TMP<TCRUE
TCFRUE=1
if TP1RUE≤TMP≤TP2RUE
6. Fraction Intercepted Radiation
7. Radiation Use Efficiency
8. Leaf Area Index
9. Extinction coefficient for photosyntheticaly active
10. Erosion-Productivity Impact Calculator
11. Ceiling temperature for dry matter production
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Table 2. The name, unit of measure amount of resource estimates and estimates of parameters in the model of maize
Resource estimates
Chokan and Shyrkhany, 2010
Chokan and Shyrkhany, 2010
Willson et al., 1995
Willson et al., 1995
Willson et al., 1995
Willson et al., 1995
Otegui et al., 1995

Estimate
10
30
8
20
40
50
4.14

Unit
Degrees Celsius
Degrees Celsius
Degrees Celsius
Degrees Celsius
Degrees Celsius
Degrees Celsius
G/ MJ

3.39

G/ MJ

Verdopdt et al., 2002
Muchow, 1990
Akbari, 1991

0.6
0.015
(5, 5.7)

Akbari, 1991

(0,7.8)

Soltani, 2009a

Kordbahmany et al., 2009
Muchow & Sinclair. 1991

(0.15,
0.05)
(0.50,
0.95)
5.8
0.35

Gram per day
Plants per square
meter
Plants per square
meter
-

Soltani, 2009b
Soltani, 2009b

0.25
0.5

Soltani, 2009b
Sinclair & Muchow. 1999

0.23
1000

Otegui et al., 1995

Soltani et al., 2005

-

Millimeter

 کارایی مصرف تابش فعال،با توجه به رابطۀ زیر
نورساختی (فتوسنتزی) در شرایط نامطلوب دمایی
.تصحیح میشود
RUE= IRUE1 × DVRUE × TCFRUE
) 1(
 کارایی مصرف تابش فعالRUE که در آن
 کاراییIRUE1 ،نورساختی در شرایط مختلف دمایی
مصرف تابش فعال نورساختی در طول دورة رشد
 ضریبDVRUE ،0رویشی در شرایط بهینۀ دمایی
کارایی مصرف تابش فعال نورساختی است و میزان آن
 و پس از پر شدن دانه5 پیش از پر شدن دانه برابر
. است4RRUE برابر
عملکرد دانه بهعنوان تابعی از تجمع مادة خشک و
 توصیف5)DHI( افزایش خطی شاخص برداشت روزانه
) که در این مدل شاخصZarei et al., 2011( شد
 گرم در روز برآورد شد6/651 برداشت روزانه برابر
 ازآنجاییکه شاخص برداشت تا زمانی انجام.)2 (جدول
میگیرد که بیشترین وزن دانه به دست آید و پسازآن
6. Radiation use efficiency under optimal growth
conditions
7. Ratio Radiation Use Efficiency
8. Daily Harvest Index

Parameter
Base Temperature
Optimum temperature for growth
Base temperature radiation use efficiency
Optimum temperature lower radiation use efficiency
Optimum temperature upper radiation use efficiency
The temperature ceiling for radiation use efficiency
Photosynthetically active radiation use efficiency in optimal
conditions before filling grain
Photosynthetically active radiation use efficiency in favorable
conditions during the grain filling period
Extinction coefficient for photosynthetic active radiation
Daily harvest index
Point 1on the curve relative leaf area index in versus of density
Point 2on the curve relative leaf area index in versus of density
Point 1on the curve relative leaf area index in versus of
Normalized growth stage
Point 2on the curve relative leaf area index in versus of
Normalized growth stage
The maximum leaf area index in the area
Fraction of available water at the beginning of the decline in
production of dry matter
Fraction of available water at the beginning reduction leaf area
Light extinction coefficient in the calculation of evaporation and
transpiration
Plant albedo factor
The effective depth of water extracted from soil

 ضریب اصالح کاراییTCFRUE در رابطۀ باال
 میانگین دمایTMP ،5استفاده از تشعشع برای دما
،9 دمای پایه برای تولید مادة خشکTBRUE ،2روزانه
 حد تحتانی دمای مطلوب برای تولید مادةTP1RUE
 حد فوقانی دمای مطلوب برایTP2RUE ،7خشک
 دمای سقف برای تولیدTCRUE ،1تولید مادة خشک
 در دماهای بین7  بر پایۀ رابطۀ.مادة خشک هستند
مطلوب تحتانی و فوقانی کارایی استفاده از تشعشع در
بیشینۀ خود است و با کاهش دما از دمای مطلوب
تحتانی بهسوی دمای پایه و با افزایش دما از دمای
مطلوب فوقانی به سمت دمای سقف بهطور خطی
کاهش یافته و در دمای پایه و دمای سقف به صفر
.میرسد

1. A correction factor of radiation use efficiency
for daily
2. Average daily temperature
3. Base temperature for dry matter production
4. Lower optimum temperature for dry matter
production
5. Upper optimum temperature for dry matter
production

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،74شمارة  ،7زمستان 5931

066

منحنی شاخص برداشت در برابر زمان گرمایی یک
حالت مسطح پیدا میکند.
سطح برگ

روشها و رابطههای چندی برای پیشبینی رشد و
گسترش سطح برگ ابداع و استفاده شدهاند .این
روشها را میتوان به سه دسته تقسیمبندی کرد:
 )5روشهای منبع محدود)2 ،روشهای مقصد محدود،
 )9روشهای ترکیبی که در این تحقیق از روش
ترکیبی استفاده شده است ( .)Sphere, 2005بر پایۀ
روش ترکیبی برآورد سطح برگ در مرحلههای اولیۀ
رشد ،گسترش سطح برگ بر مبنای ارتباط با دما
محاسبه میشود و در مرحلههای بعدی به میزان مادة
خشک اختصاصیافته برای رشد برگها ارتباط داده
میشود ( .)Kropff & Van Laar, 1993محاسبات
مربوط به سطح برگ با روشی همسان به آنچه در مدل
 )Zarei et al., 2011( EPICکه در مدل  SBEETو
ذرت ( )Soltani, 2009bبه کار گرفته شده بود انجام
گرفت .که میزان شاخص برگ بر پایۀ این مدل ،در هر
روز از کاشت تا برداشت از رابطۀ زیر محاسبه شد.
LAI = RLAI5 ×LAImax
()0
که در آن  LAIشاخص سطح برگ RLA ،نسبت
 LAIموجود به بیشینه  LAIقابل دستیابی توسط
محصول ( )LAImax2هستند .که میزان  RLAIبا
توجه به مرحلۀ نموی استانداردشده ( ،NGSنسبت
زمان گرمایی موجود به زمان گرمایی از کاشت تا
رسیدگی برداشت) از معادالت زیر بهدست آمد:
(RLAI = NGS/(NGS + EXP(a + b × NGS)) )4
If
NGS < BLS
))RILA = BSGLAI × ((1- NGS) / (1 – BLS
If
NGS ≥ BLS
 BLS9مرحلۀ نمو استانداردشده در آغاز پر شدن
7

دانه است که در آن بیشترین شاخص سطح برگ
( )BSGLAIبه دست میآید و پسازآن شاخص سطح
ضریبهای رابطه هستند و

برگ کاهش مییابد a .و b
با در دست بودن دو نقطۀ  D1و  D2و از روش حل

1. Raito Leaf Area Index
2. Leaf Area Index Maximum
3. Beginning leaf stage
4. Leaf area index at beginning seed growth

همزمان رابطۀ باال برای آن دو نقطه بهدست میآید.
میزان  D1و  D2در این بررسی بنابر پژوهش Soltani
( )2009bبه ترتیب ( )6/51 ،6/61و ( )6/16 ،6/31در
نظر گرفته شد (جدول  D1 .)2نشان میدهد که پس
از طی شدن  51درصد زمان گرمایی از کاشت تا
برداشت LAI ،به  1درصد بیشینۀ خود میرسد و D2
هنگامیکه  16درصد زمان گرمایی سپری

برابر است با
شود  LAIبه  31درصد بیشینۀ خود برسد.
بر پایۀ رابطۀ  LAImax 3بیشترین شاخص سطح
برگ برای تراکم مورد نظر و  RLAIنسبت LAI
موجود به بیشینه  LAIقابل حصول توسط محصول
است.که  LAImaxبا استفاده از رابطۀ زیر بهدست آمد:
= LAImax
() 5
))((PDEN / PDEN + EXP (A1 – B1 × PDEN

در این رابطه 1PDEN ،تراکم گیاه ذرت در
مترمربع است که بهصورت یک ورودی باید به مدل
داده شود A1 .و  B1ضرایب رابطۀ هستند که با در
دست بودن دو نقطۀ  P1و  P2و از راهحل همزمان
رابطۀ باال برای آن دو نقطه بهدست میآید .در این
مدل میزان  )1/1 ،6/4( P1و میزان  )4 ،6/5( P2در
نظر گرفته شدند (جدول .)2
موازنۀ آب

موازنۀ آب خاک یا بیالن آب خاک ،میزان آب موجود
در خاک در هر روز معین را مشخص میکند .در
بررسی موازنۀ آب خاک مشخص خواهد شد که در هر
روز از چه راههایی و به چه میزان آب وارد خاک شده
است ( .)Soltani, 2009bآب از راه بارندگی و آبیاری
وارد خاک شده و از راه راوناب ،زهکشی عمقی ،تبخیر
از سطح خاک و تعرق از گیاه از خاک خارج میشود.
میزان آب موجود در خاک را که برایند این ورود و
خروج است در هر روز میتوان از رابطۀ زیر بهدست
آورد.
SWCi = SWC+ ERAIN +
رابطۀ 56
که در آن

– IRGWi – DRAINi – SEVPi
Tri
 0SWCiمیزان آب موجود در خاک در

5. Plant Density
6. Soil Water Capacity
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روز iام SWC ،میزان آب موجود در خاک در روز
ام ERAIN5 ،میزان بارندگی مؤثر IRGWi ،میزان آب
از راه آبیاری در روزiام DRAINi ،میزان زهکشی
2
9
عمقی که از محل ریشه خارج شده است SEVPi ،
میزان تبخیر از سطح خاک و  7Triمیزان تعرق روزانۀ
گیاه است .محاسبات مربوط به زهکشی و تبخیر و
تعرق بنا بر پژوهش  )2009a( Soltaniانجام شد.
فراسنجههای مربوط به موازنۀ آب خاک شامل ضریب
تصحیح تولید مادة خشک برای تنش آب،)WSSG( 1
ضریب تصحیح گسترش سطح برگ برای تنش آب
( ،)WSSLضریب خاموشی برای کل تابش در محاسبۀ
تقسیم تبخیر -تعرق ( ،0)KETضریب آلبیدوی گیاه
( 4)CALBو عمق مؤثر استخراج آب از خاک
( 5)SOLDEPهستند که میزان آنها برای این مدل
در جدول  2آورده شده است.
i-1

نتایج درزمینۀ ارزیابی مدل
شمار روز تا سبز شدن

بر پایۀ بررسی صورت گرفته نتایج قابل استناد برای
درستی و ارزیابی مدل در جدول  9گزارش شده است
که در آن ابتدا ضریبهای رگرسیونی خط برازش داده
شده بین نقاط برابر ( )a=5/25±6/53و
( )b=-6/35±5/14بود که برای بررسی اینکه آیا با خط
 5:5اختالف دارند یا نه درجۀ آزادی هر صفت را
ضربدر خطای استاندارد کرده و  ±ضریبهای خط
رگرسیونی میشود بهطوریکه برای  aباید عدد صفر
در دامنۀ مورد نظر قرار گیرد و برای  bعدد یک باید
در دامنه باشد که در مورد این صفت تنها ضریب  aیا
همان صفر در محدوده قرار داشت ،ضریب
تغییرپذیری 3برای این صفت برابر با ( )55/15درصد
بود .با توجه به پراکنش نقاطی که از دادههای
1. Effective Rain
2. Amount of drainge water from top layer
3. Soil Evaporation
4. Daily transpiration
5. FTSW threshold when dry matter production starts
to decline
6. Extinction coefficient for evaporation and
transpiration
7. Crop albedo
8. Soil depth
9. Coeffeciency of Variation
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دستآمده از شبیهسازی و گزارششده توسط دیگر
به 

محققان بهدستآمده بود خطی بین نقاط برازش داده
شد که ضریب تبیین آن ( 6/59 )R2بود ،این امر
نشاندهندة این است که با توجه به مشاهدههای
گزارششده ،مدل مورد استفاده بهاحتمال  59درصد

تغییر شمار روز تا سبز شدن را درست پیشبینی کرده
است .در مورد جذر میانگین مربعات خطا ()RMSE
56نیز عدد مورد نظر برابر با  5/65به دست آمد که این
آماره هر چه کوچکتر باشد بیانگر درستی مدلسازی
بینیشده به مشاهدهشده
و نزدیکی دادههای پیش 
است .در مورد میانگین شمار روز تا سبز شدن که در
شکل  5گزارش شده است محور  xبیانگر شمار روز تا
نشاندهندة

سبز شدن (پیشبینیشده) و محور y
شمار روز تا سبز شدن (مشاهدهشده) است که
خطچین بیانگر روند پیشبینی است که در کنار خط
( )5:5میزان درستی مدل مشخص شده است .دامنۀ
بینیشده از  0تا  57روز
میانگینهای شمار روز پیش 
بینیشده نیز برابر با 5/5
بود که میانگین روزهای پیش 
روز است .در مورد شمار روز مشاهدهشده برای سبز
شدن دامنۀ گزارشها از  1تا  52روز بود و میانگین
اعداد نیز  5به دست آمد .کارایی مدل با توجه به
فراسنجههای مختلف ارزیابی میشود یکی از معیارهای
ارزیابی مدل ضریبهای رگرسیون خطی ساده بین
صفات پیشبینیشده و مشاهدهشده است که در
هریک از صفات بررسی میشود تا اعتبار مدل سنجیده
شود (.)Van Ittersum et al., 2003
شمار روز تا پایان رشد برگ

بر پایۀ نتایج تجزیۀ رگرسیونی دادههای شبیهسازیشده و
مشاهدهشده برای شمار روز تا پایان رشد برگ (جدول
 ،)9آمارههای مورد استفاده برای ارزیابی مدل به شرح زیر
بهدست آمد (،b=2/43±57/37 ،a =6/34±6/27
 .)RMSE=7/44 ،R2=6/00 ،CV=4/02در مورد
ضریبهای خط رگرسیونی نیز باید عنوان کرد که با
توجه به اعداد به دست آمده از خط رگرسیونی برازش
داده شده بین نقاط برای ضریب  aصفر در دامنۀ تغییر

10. Root Mean Squarer Error
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این خط قرار داشت اما ضریب  bکه خط  5:5در محدودة
تعیینشده قرار نداشت .در مورد ضریب تغییرپذیریها نیز

با توجه به عدد به دست آمده از جذر میانگین مربعات
خطا بر میانگین کل ضربدر  ،566میزان پراکندگی
سازیشده و مشاهدهشده در محدودة شایان
اعداد شبیه 
پذیرش ی قرار داشت که این آماره دقت مدل را نشان
میدهد و درنهایت ضریب تبیین یا  R2بیانگر میزان
درستی شبیهسازی اعداد را نشان میدهد که
بهاحتمال  00درصد شمار روز تا پایان رشد برگ را
درست پیشبینی کرده بود .با توجه به موارد
گزارششده ریشۀ میانگین مربعات میزان خطای

برآورد دادههای شبیهسازی در برابر مشاهدهشده را

نشان میدهد که هرقدر این آماره کمتر باشد
نشاندهندة دقیقتر بودن مدل است .درزمینۀ مقایسۀ

دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده برای شمار روز
تا پایان رشد برگ که در شکل  2گزارش شده است.
دامنۀ تغییرپذیری میانگین شمار روز تا پایان رشد
برگ پیشبینیشده  19تا  47بود و میانگین این اعداد
برابر با  02/0روز بود و برای روز تا پایان رشد برگ
مشاهدهشده ،دامنۀ اعداد  15تا  45بود که میانگین
آن برابر با  05/2روز به دست آمد .در شکل زیر
خطچین بیانگر برازش داده بین خطوط پیشبینیشده
و مشاهدهشده است و خط توپر همان خط  5:5است
که برای مقایسه گزارش شده است

دستآمده از تجزیۀ رگرسیونی بین دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده توسط مدل یادشده
جدول  .9نتایج به 
Table 3.The Results of regression analyzes between observed and predicted data by this model
RMSE
1.01
4.77
3.83
4.52
5.77

R2
0.83
0.66
0.80
0.73
0.67

CV
11.58
7.62
5.09
4.44
4/97

b±se
-0.91±1.57
2.79±14.94
-5.36±14.15
-1.36±22.22
-42.31±38.47

a±se
1.21±0.19
0.97±0.24
1.06±0.18
1.02±0.22
1.34±0.32

df
9
9
9
9
9

Traits
Days to emergence
- Days to termination leaf growth
Days to begining seed growth
- Days to termination seed growth
Days to harvest

شکل  .5شمار روز تا سبز شدن پیشبینیشده در مقابل شمار روز تا سبز شدن مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط ( )5:5و
خطچین بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است
Figure 1. Days to emergence predicted in versus of days emergence observed. Filled line indicate the line (1: 1) and
dash line indicate regression equation has been obtained between the points

شمار روز تا آغاز پر شدن دانه

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  9در آغاز
ضریبهای خط رگرسیونی برازش داده شده بین اعداد
پیشبینیشده و مشاهدهشده بیان میشود که این
ضریبها مقادیر ( a=5/60±6/55و)b=-1/90±57/51

داشت و هنگامیکه  df9=20/2در  se=57/51ضرب و
 )a=-1/90( ±شدة نقطۀ صفر در این محدوده قرار
نداشت که بادقت نیز همین عملیات ریاضی برای
خطای استاندارد و ضریب  bنیز صورت گرفت که عدد
 5در محدودة محاسبه شده قرار نداشت .ضریب

دادرسی و ترابی :پیشبینی مرحلههای رشد و عملکرد ذرت در همدان

پذیریها برای این صفت برابر  1/63درصد است

تغییر
که نشاندهندة میزان دقت باالی مدل مورد استفاده
است .درزمینۀ ضریب تبیین ( )R2=6/56بیانگر این
واقعیت بود که با فراسنجههایی که پیشتر به آنها
اشاره شد بهاحتمال  56درصد اعداد را درست
پیشبینی کرده است .آمارة دیگری که با استفاده از آن
برای ارزیابی مدل استفاده میشود ریشۀ میانگین
مربعات خطا است که برای این صفت برابر با
 RMSE=9/59است که کم بودن میزان آن
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نشاندهندة میزان دقت باالی مدل در شبیهسازی
شمار روز تا آغاز رشد دانه است .در مورد میانگین
شمار روز تا آغاز پر شدن دانه دامنۀ اعداد مشاهدهشده
از  07تا  54روز و میانگین  41/2روز بود و در مورد
روزهای پیشبینیشده تا آغاز پر شدن دانه  09تا 50
روز بود که میانگین  41/7داشت .در شکل  9خطچین
بیانگر برازش خط ناشی از تجزیۀ رگرسیونی بین اعداد
نیشده و گزارششده است که با خط 5:5
پیشبی 
مقایسه شده است.

شکل  .2شمار روز تا پایان رشد برگ پیشبینیشده در مقابل شمار روز تا پایان رشد برگ مشاهدهشده خط توپر بیانگر خط ()5:5
و خطچین بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط بهدست آمده است.
Figure 2. Days to termination leaf growth predicted in versus of days to termination leaf growth observed. Filled line
indicate the line (1: 1) and dash line indicate regression equation has been obtained between the points

شکل  .9شمار روز تا آغاز پر شدن دانۀ پیشبینیشده در برابر شمار روز آغاز پر شدن دانۀ مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط
( )5:5و خطچین بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است
Figure 3. Days to begining seed growth predicted in versus of days to begining seed growth observed. Filled line
indicate the line (1: 1) and dash line indicate regression equation has been obtained between the points
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شمار روز تا پایان پر شدن دانه

با توجه به نتایج تجزیۀ رگرسیونی دادههای مربوط به
شمار روز تا پایان پر شدن دانه بین پیشبینیشده و
مشاهدهشده آمارههای مهمی که از راه آن میتوان
مدل را ارزیابی کرد ،در آغاز ضریبهای خط رگرسیونی
که از روش برازش داده به دست آمده است که
 a=5/62±6/22و  b=-5/90±22/22است ضریبهای  aو
 bبه ترتیب نشاندهندة میزان انحراف خط رگرسیون از
مبدأ مختصات و میزان اریب خط رگرسیون از خط 5:5
را نشان میدهد .که ضریبهای این رابطه بر مبنای
اطمینان  6/31سنجیده میشوند که ( )76تنها ضریب a
در محدودة خط  5:5قرار داشت ( a=6و  .)b=5همچنین
میزان ضریب تغییرپذیری در مورد این صفت برابر با
( )CV=7/77بود که نشاندهندة پراکندگی نداشتن
دادهها حول میانگین است .درزمینۀ میزان  R2برای

این صفت برابر با  6/49بود که این امر بیانگر آن است
که بهاحتمال  49درصد دادهها پیشبینیشده با
دادههای مشاهدهشده یکسان بودند .جذر میانگین
مربعات اشتباه برابر با  RMSE=7/12بود که این میزان
نیز با توجه به پایین بودن میزان آن گویای مطلوب
بودن مدل مورد استفاده بود (جدول  .)9در شکل 7
دادههای شبیهسازیشده و مشاهدهشده با هم مقایسه
شدند که دامنۀ تغییرپذیری دادههای روز تا پایان پر
شدن دانه (مشاهدهشده) از  35تا  565روز بود و با
میانگین  566/7روز به دست آمد و دادههای
پیشبینیشده دامنۀ تغییرپذیری از  53تا  552روز و
با میانگین  565/3روز داشت در شکل  7خطچین
بیانگر رابطۀ خط رگرسیونی برازش داده شده بین
پیشبینیشده و مشاهدهشده است و خط توپر خط
 5:5که برای مقایسه ترسیم شده است.

شکل  .7شمار روز تا پایان پر شدن دانۀ پیشبینیشده در مقابل شمار روز پایان پر شدن دانۀ مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط
( )5:5و خطچین بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است
Figure 4. Days to termination seed growth predicted in versus of days to termination seed growth observed. Filled
line indicate the line (1: 1) and dash line indicate regression equation has been obtained between the points

شمار روز تا رسیدگی محصول

دامنۀ تغییرپذیری شمار روز تا برداشت در دادههای
مشاهدهشده از  564تا  523روز و میانگین  555روز بود
و در مورد دامنۀ تغییرپذیری دادههای پیشبینیشده
برای این صفت  565تا  592روز و میانگین  551/3روز
به دست آمد .همانگونه که در شکل  1نشان داده شده
است خطچین که رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین

نقاط حاصل از مشاهدهشده و پیشبینی مدل است در
حول خط 5:5قرار دارد که این امر با بیان ضریبهای
معادلۀ خط یعنی  a=5/97±6/92و b=72/95±95/74
دامنۀ ضریب  aبرآورد شده با ضریبهای خط 5:5
اختالف معنیداری نداشته و عدد صفر برای ضریب a
در این محدوده قرار داشت و عدد  5برای ضریب  bدر
محدودة تعریفشده قرار نداشت .برای مشخص کردن

دادرسی و ترابی :پیشبینی مرحلههای رشد و عملکرد ذرت در همدان

دقت میزان پراکندگی دادههای مدل و میزان دقت
برآورد دادهها از ضریب تغییرپذیری که برابر با 7/34
درصد است استفاده شد .جذر میانگین مربعات خطا
یعنی  RMSEبرابر با  1/44بود که نسبت به دیگر
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صفات که با مدل پیشبینی شدهاند دقت به نسبت
کمتری داشته و همانگونه که از ضریب تبیین بر
میآید ( )R=6/04درصد درستی پیشبینی روز تا
رسیدگی  04درصد بود (جدول .)9

)Days to harvest (predict

شکل  .1شمار روز تا رسیدگی پیشبینیشده در مقابل شمار روز تا رسیدگی مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط ( )5:5و خطچین
بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است.
Figure 5. Days to harvest predicted in versus of days to harvest observed. Filled line indicate the line (1: 1) and dash
line indicate regression equation has been obtained between the points

جدول  .7آمارههای مورد استفاده برای ارزیابی مدل برای صفات عملکرد دانه ،مادة خشک کل در زمان آغاز پر شدن دانه ،شاخص
برداشت و شاخص سطح برگ
Table 4. The statistics used to evaluate the model for grain yield, harvest index and leaf area index
RMSE
0.082
1.80
0.36

R2
0.76
0.71
0.69

CV
1.64
3.84
4.13

b±se
-1.08±1.52
6.72±10.51
0.29±2.11

شاخص سطح برگ

نتایج تجزیۀ رگرسیونی دادههای مربوط به شاخص
سطح برگ نشان داد که ضریبهای خط رگرسیونی
برازش داده شده برابر با  a=5/55±6/23و
 b=-5/65±5/12برآورد شد این نقاط حول خط 5:5
قرار دارد و همانگونه که ضریب تغییرپذیری
 CV=5/07و جذر میانگین مربعات خطا
( )RMSE=6/652نشان میدهد دقت برآورد مدل
بسیار باال بوده است .ضریب تبیین نیز بیانگر این
واقعیت است که بهاحتمال  40درصد دادههای
پیشبینیشده به دادههای مشاهدهشده نزدیک بود

a±se
1.18±0.29
0.86±0.22
0.93±0.23

df
7
7
8

Traits
Leaf area index
Harvest index
Grain yield

(( )R2=6/40جدول  .)7بر پایۀ نتایج شکل  0که روند
دستآمده از برازش دادههای
به 
رابطۀ خط رگرسیونی 
شبیهسازی و مشاهدهشده را نشان میدهد خطچین
بهعنوان رابطۀ رگرسیونی دادهها با خط توپر تا حدی
در یک سمت و جهت بودند که این امر درستی مدل را
نشان میدهد در مورد دامنۀ تغییرپذیری میانگینهای
شاخص سطح برگ نیز برای دادههای مشاهدهشده از
 7/7تا  1/22و میانگین این دادهها برابر با  7/32بود و
برای دادههای مربوط به شاخص سطح برگ
پیشبینیشده دامنۀ تغییرپذیری از  7/5تا  1/92و
میانگین آنها  1/56بود.
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شکل  .0شاخص سطح برگ پیشبینیشده در مقابل شاخص سطح برگ مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط ( )5:5و خطچین
بیانگر رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است
Figure 6. Leaf area index predicted in versus of leaf area index observed. Filled line indicate the line (1: 1) and dash
line indicate regression equation has been obtained between the points

شاخص برداشت

آمارههای بهدستآمده از تجزیۀ رگرسیونی دادههای
شاخص برداشت بهترتیب عبارتاند از ،a=6/50±6/22
RMSE=5/56 ،R2=6/45 ،CV=9/57 ،b=0/42±56/15
که ضریبهای خط رگرسیونی برازش داده شده گویای
آن بود که ضریب  aخط  5:5در محدودة تعیینشده
برای ضریب  aرابطۀ خط به دست آمده بود ولی
ضریب  bهمانند دیگر صفات در محدودة تعیینشده
قرار نداشت (جدول  .)7ضریب تغییرپذیری در این
صفت نشاندهندة میزان دقت باالی مدل است.

ضریب تبیین نیز نشان میدهد که بهاحتمال 47
درصد دادههای مربوط به پیشبینی شاخص برداشت با
دادههای مشاهدهشده همخوانی داشت .درزمینۀ جذر
میانگین مربعات خطا که یک معیار اساسی برای ارزیابی
مدل بهشمار میرود در این صفت نیز ناچیز گزارش شد.
با توجه به نتایج گزارش شده در شکل  4دو خط به
نشاندهندة رابطۀ خط

چشم میخورد که خطچین
رگرسیونی حاصل از نقاط پیشبینی و مشاهدهشدة
شاخص برداشت بوده و خط توپر مربوط به خط 5:5
است که برای تعیین درستی مدل آورده شده است.

)Harvest index (predict

شکل  .4شاخص برداشت پیشبینیشده در مقابل شاخص برداشت مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط ( )5:5و خطچین بیانگر
رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط به دست آمده است
Figure 7. Harvest index predicted in versus of harvest index observed. Filled line indicate the line (1: 1) and dash line
indicate regression equation has been obtained between the points
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میزان عملکرد دانه

یکی از معیارهای ارزیابی مدل ضریبهای رگرسیونی
خطی بین میزان عملکرد مشاهدهشده و پیشبینیشده
است که با مقادیر ( a=6/39±6/29و  )b=6/23 ±2/55با
توجه به ضریبهای خط 5:5که (6و )5است ضریبهای
خط رگرسیونی یادشده در محدودة مجاز خط استاندارد
قرار دارد .درزمینۀ ضریب تغییرپذیری مربوط به عملکرد
دانۀ پیشبینیشده و مشاهدهشده ( )CV=7/59دقت
مدل بسیار باال بوده بهگونهای که در آزمایشهای
مزرعهای حد مجاز برای ضریب تغییرپذیری تا  21تا 96
است .میزان  R2برای عملکرد دانه برابر با  6/03بوده که
این امر بیانگر این است که بهاحتمال  03درصد دادههای
پیشبینیشده با دادههای مشاهدهشده همخوانی دارند.

064

از دیگر آمارههایی که برای ارزیابی دقت مدل استفاده
میشود جذر میانگین مربعات خطا است که در مورد
میزان عملکرد دانه ( )RMSE=6/90بود که
نشاندهندة دقت باالی مدل در پیشبینی میزان

عملکرد است (جدول .)7شکل  5نشان میدهد که
دامنۀ تغییرپذیری عملکرد دانه برای دادههای
مشاهدهشده بین  5/17تن تا  3/33تن در هکتار و
میانگین دادهها  3/63تن بود و برای دادههای
پیشبینیشدة دامنۀ تغییرپذیری عملکرد بین  5/62تا
 3/21تن و میانگین آنها  5/41تن در هکتار بود .در
نمودار زیر خطچین رابطۀ رگرسیونی برازش داده شده
و خط توپر نشاندهندة خط  5:5است که برای مقایسۀ
این خطوط با هم گزارش شده است.

)Grain yield terms of tons per ha (predict

شکل  .5عملکرد دانۀ پیشبینیشده در مقابل عملکرد دانۀ مشاهدهشده ،خط توپر بیانگر خط ( )5:5و خطچین بیانگر رابطۀ
رگرسیونی برازش داده شده بین نقاط بهدستآمده است
Figure 8. Grain yield predicted in versus of grain yield observed. Filled line indicate the line (1: 1) and dash line
indicate regression equation has been obtained between the points

بحث 
بهصورت قراردادی ،ارزیابی مدل با مقایسۀ
خروجیهای شبیهسازیشده توسط مدل با دادههای
گردآوریشده به دور از واقعیت صورت میگیرد .اگرچه
ارزیابی مدلها میتوانند با عاملهای مختلف بهگونهای
محدود شوند که اجرای درست و بهینۀ مدل را دشوار
سازد .اطالعات دقیق و جزءبهجزء از شرایط اولیۀ
سامانههای زراعی بهمنظور انجام این مقایس هها مورد
نیاز است ،اطالعاتی که همیشه در دسترس نیستند و

یا تحت تأثیر شرایط مزرعهای قرارگرفته و تغییر
میکنند .هنگامیکه سامانه تحت بررسی باشد ارزیابی
مدل خیلی سخت است ولی هنگامیکه تناوبهای
امانههای کاشت برای چندین سال نیز به آن
زراعی و س 
اضافه شود ،این مسئله خیلی سختتر خواهد شد .در
بسیاری از موارد ،به دادههای زیادی برای ارزیابی
فرآیندهای مختلف شبیهسازیشده توسط مدل ،نیاز
است افزون بر این همۀ خروجیهای مدل نمیتوانند
تحت ارزیابی مدل قرار گیرند زیرا اندازهگیری دقیق
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بعضی از فراسنجهها یا خیلی سخت است و یا بهکلی
ممکن نیست .از دیگر نارساییهایی که در مسیر
ارزیابی مدل وجود دارد ،انتخاب شاخصهای کمی
مورد استفاده برای ارزیابی کارایی مدل است.
بهطورمعمول این شاخصهای آماری بر تکتک
مقایس هها (مشاهدهشده در برابر شبیهسازیشده) ،خطا
در اندازهگیری و دیگر منابع تغییر آزمایشهای
مزرعهای تکیه دارند .افزون بر این اختالف بین مقادیر
سازیشده در سریهای زمانی
گیریشده و شبیه 
اندازه 
بهطور مطلوب ارزیابی نمیشوند و خروجیهای
شبیهسازیشده ،نسبت به مقادیر مشاهدهشده ،زمان
به نسبت کمی برای تغییر دارند ( Stockle et al.,
 .)2003هدف اصلی از ارزیابی مدل ،این است که
مشخص شود پیشبینیهای مدل تا چه اندازه با
اندازهگیریها همخوانی دارند .در ارزیابی مدل باید بر
پایۀ معیارهای از پیش تعیینشده در بخش هدفها
عمل کرد .چنانچه پیشبینیها همخوانی
شایانپذیرشی با اندازهگیری داشته باشد ،کار کامل
بوده و مدل نهایی خواهد شد .چنانچه پیشبینیها و
خروجی مدل شایانپذیرش نباشد ،باید معادلهها و
روشهای کمی به کار گرفتهشده بازنگری شود و در
صورت لزوم از روشها و معادلههای جایگزین استفاده
شود و ارزیابی دوباره انجام گیرد .درصورتیکه اشکال
از روشها کمی نباشد ،ممکن است ضروری باشد در
فرضیهها تجدیدنظر شود .برای مثال ،در صورت
موفقیت یک مدل پدیدشناختی مبتنی بر دما ،شاید
الزم باشد تأثیر طول روز نیز در نظر گرفته شود
.چنانچه باز هم نتیجۀ شایانپذیرش به دست نیامد
باید در هدفها و انتظارها از مدل تجدیدنظر صورت
گیرد و یا کار به مدلسازی پایان داده شود بدون آنکه
مدل مناسبی بهدستآمده باشد (.)Soltani, 2009a
 (1997) Chipanshi et al.بهمنظور پیشبینی عملکرد
نهایی گندم در مرحلههای مختلف رشد گیاه (استقرار
گیاه ،تمایز سنبلچۀ انتهایی ،پایان رشد رویشی و آغاز
رشد دانه) در منطقۀ ساسکاچوان کانادا با استفاده از
مدل  CERES-Wheatبیان کردند که عملکرد نهایی
شبیهسازیشده در مرحلههای مختلف نمو با عملکرد
نهایی مشاهدهشده دارای اختالف کمتر از  56درصد

است .این گویای توانایی خوب مدل در پیشبینی
عملکرد نهایی در فصل رشد استBannayan et al. .
) (2003برای پیشبینی عملکرد نهایی گندم در دورة
فصل رشد گیاه (مرحلههای  9تا  1برگی ،ظهور
برگ پرچم و شیری شدن دانه) در چهار منطقۀ
انگلستان به کمک مدل  CERES-Wheatبیان داشتند
که مدل در حد شایان پذیرشی عملکرد نهایی را در
مرحلههای مختلف رشد گیاه پیشبینی میکند.
 (2007) Arora et al.مدل  CERES-Wheatرا برای
بررسی واکنش تولید گندم به آبوهوای رژیمهای
آبیاری و کود نیتروژن در یک منطقۀ نیمهخشک
گرمسیری در هندوستان استفاده کردندSinclair & .
) Muchow (1999مدلی برای سویا طراحی کردند که
از این مدل بهعنوان یک چهارچوب برای طراحی
مدلهای دیگر گیاهان زراعی مانند گندم ( & Arnir
 ،)Sinclair, 1991ذرت ( Sinclair & Muchow,
 ،)1999; Turabi & Soltani, 2013سورگوم
( ،)Hammer & Muchow, 1994بادامزمینی
( )Hammer et al., 1995و نخود ( Soltani et al.,
 )1999استفاده شد.
نتیجهگیری نهایی

بر پایۀ نتایج بهدستآمده میتوان اینگونه استنباط
کرد که برآورد و تعیین فراسنجههای مورد نیاز برای
مدلسازی مرحلههای رشدی و عملکرد ذرت میانرس
بهدرستی صورت گرفته و با استفاده از این مدل
میتوان زمان دقیق کاشت و بهترین تاریخ کاشت برای
برآورد بیشینه عملکرد را در استان همدان انجام داد.
گستردهتری از تاریخ

برای اینکه مدل بتواند در دامنۀ
کاشت و عرض جغرافیایی استفاده شود الزم است اثر
طول روز بر مرحلههای مختلف رشد و نمو ذرت
بررسی شود .همچنین برای محاسبۀ میزان سطح برگ
برای افزایش دقت شبیهسازی بهجای مدل  EPICاز
دیگر مدلها استفاده شود .در این تحقیق مدل موازنۀ
آبوخاک در نظر گرفته شده است برای بهبود
پیشبینی مدل میتوان از زیر مدلهای آب خاک و
کاربرد عنصرهای غذایی مانند نیتروژن ،فسفر و
پتاسیم استفاده کرد.
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