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 مدل رایانه ای برای شبیه سازی رشد و عملکرد آفتابگردانعنوان طرح پژوهشي: 

 عبدالقیوم قلي پوریمجری طرح: 

 محمد صدقي، رئوف سید شریفي  و  امیر حیدریهمکاران طرح: 

 زراعت و اصالح نباتاتقق اردبیلي               دانشکده کشاورزی           گروه: دانشگاه مح

 آفتابگردان، شبیه سازی، رشد و ماده خشک کلید واژه ها:

 :چکیده:

دل شبیه سازی گیاهان ، نمايش رياضي فرآيندهای مختلف فیزيولوژيک رشد و نموو گیواه و واکونش م

ز اين پژوهش ايجواد يوک مودل مکانیسومي شوبیه سوازی رشود و هدف ا آن ها به عوامل محیطي است.

عملکرد آفتابگردان، برای استفاده در تجزيوه تحلیول اثورات عوامول آب و هووايي ، موديريت زراعوي و 

در شرايط مطلوب رشد )عدم کمبوود  ويژگیهای ارقام زراعي بر روی عملکرد در شرايط مطلوب است.

فات و بیماريها( تشعشع خورشیدی و دما دو عامول مهوم تعیوین آب ، عناصر غذايي ، علف های هرز ، آ

شبیه سازی سطح برگ، جوذب کننده تولید  وتجمع ماده خشک هستند. مدل دارای چهار بخش مجزا،  

. اين مدل گسوترش سوطح بورگ را بوه رشد دانه مي باشد و تشعشع فعال فتوسنتزی ، تجمع ماده خشک

ی مي کند. تولید و تجمع ماده خشک گیواه بصوورت توابعي از صورت تابعي از زمان حرارتي شبیه ساز

تشعشع جذب شده و دما تخمین زده مي شود. رشد ريشه نیز توابعي از تولیود مواده خشوک اسوت. مودل 

شبیه سازی را بصورت روزانه انجام مي دهد و به اطالعات ورودی مربوط به هوا )حداقل و حداکثر دما 

عوي )تواريك کاشوت( و اطالعوات موورد نیواز رقوم زراعوي شوامل و تشعشع خورشویدی( ، موديريت زرا

پارامترها ) دمای پايه ، دمای مطلوب پايین و بواال و دموای بحرانوي سوقف ، کوارايي اسوتفاد از تشعشوع، 

ضريب خاموشي و ضريب تسهیم ريشه( و وروديها ) زمان  حرارتي تجمعي برای چهار مرحلوه مختلوف 

یاز دارد.مدل با داشتن پارامترها و وروديهای موردنیواز موي توانود رشد ، حداکثر شاخص سطح برگ ( ن
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محاسبات را از زمان کاشت تا رسیدگي به صورت روزانه انجام دهد و زمان وقوع رسویدگي ، شواخص 

و شاخص برداشت عملکرد بیولوژيک، عملکرد دانه سطح برگ روزانه، سرعت روزانه رشد محصول ، 

مدل بین جفت داده های مشاهده شده و شوبیه سوازی شوده توسوط مودل  برای آزمون را پیش بیني کند.

جفت شده استفاده شد. نتايج نشان  tبرای شاخص سطح برگ و عملکرد تجمعي ماده خشک از آزمون 

درصد وجوود نودارد. همچنوین  5داد از اين نظر بین جفت داده ها اختالف معني داری در سطح احتمال 

ه شده روی شبیه سوازی شوده هوم بورای شواخص سوطح بورگ و هوم رگرسیون خطي داده های مشاهد

از اين مدل مي توان درصد تغییرات راتوجیه مي کند. بنابراين  95عملکرد تجمعي ماده خشک  بیش از 

برای پیش بیني عملکرد بالقوه رقم آرماويرسکي آفتوابگردان در شورايط مطلووب در سواير مکوان هوا و 

 .مناطق استفاده کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 :مقدمه

 .است مورد کشت در ايران  ( از دانه های روغني مهم.Helianthus annuus Lآفتابگردان ) 

با وجود کشت گسترده دانه های روغني از جمله آفتابگردان در مناطق مختلف کشور، هنووز مقوادير قابول 

محصووالت مالحظه ای روغن از خارج خريداری مي شود. علت اصلي آن کمبود عملکورد تولیودی ايون 

مي باشد. بنابراين، افزايش عملکرد در واحد سطح به عنوان يکي از راههوای افوزايش تولیود موي باشود. از 

و اصالح واريته های پر محصول، هنووز آب  سوی ديگر، به رغم پیشرفت های زياد در مکانیزاسیون تولید

 و هوا يکي از مهمترين عوامل تعیین کننده عملکرد اين گیاه مي باشد.

طقه ای را مي توان با کمک يک مدل شوبیه سوازی نمحدوديت های محیطي در عملکرد در هر م 

گیاهان زراعي و داده های هواشناسي دراز مدت ارزيابي کرد و به تحلیل عملکرد و تغییرات آن در رابطوه 

 (.1384( پرداخت)سلطاني و همکاران، 2COبا عوامل آب و هوايي )دما، تشعشع، بارندگي و 

ل هووای شووبیه سووازی متفوواوتي از نظوور درجووه پیچیوودگي، عمومیووت و کوواربرد زراعووي بوورای موود 

( بر اساس اقتصاد کربن و واکنش گیاه به تشعشوع 1977مدل ساخت هوری )آفتابگردان ساخته شده است. 

( نمو گیواه و اقتصواد آب آن 1978و دما ساخته شده است، حال آنکه مدل ساخت آندرسون و همکاران )

( برای يک ژنوتیپ تحت شرايط آبوي بوا تاکیود بور 1993ر میگیرد. مدل ساخت استیر و همکاران )را در ب

( مودلي را طراحوي 1993اثرات ازت بر رشد و عملکرد گیاه ساخته شوده و بواالخره چواپمن و همکواران )

س شبیه کردند که تفاوت های ژنوتیپي را در نمو و پتانسیل عملکرد بر اساس مقادير مختلف آب در دستر

 سازی مي کند.

مدل های فوق دارای تعداد زيادی فرضیات و پوارامتر موي باشوند و بوه اطالعوات زيوادی دربواره  

وجود پیچیدگي ها و نیاز به پارامترای زياد اين مدل هوا را بورای بررسوي پنانسویل خاک و گیاه نیاز دارند. 

العه ايجاد يک مدل ساده برای رشد و هدف از اين مط اقلیمي و محدوديت های آن نامناسب ساخته است.
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مدل حاضر در مقايسه با مودل هوای فووق از ايون نظور حوائز عملکرد آفتابگردان در شرايط مطلوب است. 

اهمیت است که از روابط های مکانیسمي ساده بهره جسته و به تعداد انودکي از ويژگوي هوای آفتوابگردان 

 نیاز دارد.
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 تعریف مسئله : 

سیستم به بخش محدودی از جهان واقعي اطالق مي شود ، يک سلول ، يک گیاه و يا يک مزرعه هرکدام 

مي توانند يک سیستم به شمار آيند. به نمايش ساده سیستم مدل گفته مي شود و بوه فرآينود سواخت مودل 

سولطاني( . مودل  های رياضي و تجزيه و تحلیل رفتار سیستم ، شبیه سازی گفته مي شود )نقل از تز دکتری

شبیه سازی گیاهان ، نمايش رياضي فرآيندهای مختلف فیزيولوژيک رشد و نمو گیاه و واکنش آن ها بوه 

 عوامل محیطي است. 

 سئوال اين است که چرا مدل بسازيم ؟ 

 داليل متعددی برای ساخت مدل ها وجود دارد که مي توان به صورت زير خالصه کرد : 

 ت مزرعه ای در يک منطقه خاص کاهش آزمايش های درازمد -1

 تغییر داده های اقلیمي بر حسب تولید بالقوه و محدوديت ها  -2

 ارزيابي مديريت گیاه و خاک  -3

 ارزيابي ريسک عملیات مديريتي در عملکرد  -4

 شناخت بهتر از سیستم های بیولوژيکي و فیزيکي و اثرات متقابل آن ها -5
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 تاریخچه مدل سازی:-1-1

( توسعه و تکامل مدلسازی گیاهان زراعي را با رشود و تکامول مراحول 1996سینکلر و سلیگمان ) 

 زندگي انسان مقايسه نموده اند. اين مراحل به شرح زير هستند.

  مرحله کودکي:-1-1-1

راع کامپیوتر آغاز با اخت 1960سال پیش در سال  35مرحله کودکي مدلسازی گیاهان زراعي در بیش از 

. اين مدل ها در آغاز ساده بودند و عملکرد بالقوه يک گیاه را بور اسواس (1996شد )بومان و همکاران، 

مقدار انرژی نوراني دريافتي برای تجمع انرژی شیمیايي و بیوماس گیواه توصویف موي کورد )لوومیس و 

  (.1963ويلیامز، 

 مرحله نوجواني:-1-1-2

پیشرفت های زياد در علوم کامپیوتر و ابداع و ساخت ابزارهای تحقیقاتي که امکان با  1970بعد از سال  

اتمسوفر را فوراهم موي آوردنود، مرحلوه -گیواه-اندازه گیری فتوسنتز و ساير فراينودها در سیسوتم خواک

در ايون مرحلوه توالش هوای زيوادی در جهوت مدلسوازی نوجواني مدلسازی گیاهان زراعي شروع شود. 

لف فیزيولوژيکي از جمله تنفس رشود و نگهوداری صوورت گرفوت )پنینور د وريوس، فرايندهای مخت

در اين مرحله با گسترش دامنه شبیه سازی گیاهان زراعي، نهايتا موجب افزايش پیچیدگي مودل  (.1975

اين پیچیدگي به مفهوم افزايش تعداد پارامترهای مورد نیاز جهت توصیف سیسوتم بوود کوه  هل گرديد.

از اين پارامترهای بدست آمده از آزمايش هوای مزرعوه ای اشوتباه بوود و موجوب خطوا از  مقادير بعضي

 طريق مدل گرديد.

 مرحله بلوغ: -3-1-1

بنوابراين بوا  با نیاز به ضرورت ارزيابي مجدد تجربه های گذشته شروع شود. 1980مرحله بلوغ در اوايل  

ه مدلسازی زراعي انجام شود. نخسوتین استفاده از شواهد و مدارک گردآوری شده بازبیني از مفاهیم پاي
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را مي توان تنها تجربه آن بود که ساده سازی مدل ها کارايي بیشتری دارد. مشخص شد که رفتار سیستم 

اين نظريه موجب ظهور مدل های ساده تر به اصطالح خالصوه از  با چند متغییر کلیدی شبیه سازی کرد.

(. اخیورا نوام ايون مودل هوای سواده مودل هوای بوه 1989مدل های جامع گرديد )دووريس و همکواران، 

بوه ايون ترتیوب يوک  (.1997اصطالح خصیص از نظر تعداد متغیرها نام گرفتند )تن بورگ و همکواران، 

سیستم تنها با چند متغییر کلیدی مدل مي شود تا مدل ساده شود و به اين ترتیب هم فهم مدل ساده شوود 

 ه عنوان ورودی کاهش داده شود. و هم نیاز به حجم وسیعي از داده ها ب

بوا مودل هوای مثال های زيادی وجود دارد که در آن ها مدل های مفصل تر و پیچیده تور در مقايسوه 

مودل گنودم بوا  14تعوداد ساده تر در شوبیه سوازی از کوارايي کمتوری برخوردارنود. در يوک تحقیوق 

خي مدل ها فقط چند خوط برناموه پیچیدگي های متفاوت وجود داشت، مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر

بودند و يک مدل چنان پیچیده بود که اجرای آن نیازمند ابر کامپیوتر بود. اين مودل هوا بوا اسوتفاده از 

ورودی های يکسان مربوط به دو مکان برای شبیه سازی رشد و عملکرد گندم اسوتفاده شودند. نتیجوه 

قايسه با مدل های ساده تور، عملکورد گنودم را تحقیق اين بود که بکارگیری مدل های پیچیده تر در م

 (.1996بهتر پیش بیني نکردند )گوادريان، 

 مرحله رسیدگي:  -1-1-4

با شناخت از محدوديت های مدل های گیاهي و درک بهتور از  1990مرحله رسیدگي يا پختگي در سال  

یاهوان زراعوي بوه عنووان ( معتقدند محدوديت های مدل های گ1996آنها شروع شد. سینکلر و سلیگمان )

تقلیدی از گیاهان زراعي شناخته شده و به عنوان نتیجه غیرقابل اجتناب ساده سازی مورد قبول قرار گیرد. 

مدل ها به عنوان ابزار کارگشا برای کشف واقعیت های پیرامون گیاهان زراعي استفاده مي شوود و بوه موا 

مدل های گیاهان زراعي در تحقیق، آموزش بوه عنووان بعنوان مثال از . در تفسیر واقعیت کمک  مي کنند

ابزار قدرتمندی بورای يوافتن داليول نحووه رشود و عملکورد يوک گیواه زراعوي يوا دربواره مزايوای نسوبي 
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و فرضویات خوود راهکارهای جايگزين مديريتي استفاده مي شود. مدل ها به موا اجوازه موي دهنود دانوش 

ارچوب سازمان يافته، منطقي و پويا قرار دهیم. پس از سواخت درباره رفتار يک گیاه زراعي را در يک چ

و بکارگیری مدل ها اغلب مي توان فرضیات نادرست را شناسوايي نموود و اطالعوات سوازمان يافتوه توری 

 کسب کرد.

  کاربردهای مدلسازی گیاهان زراعي -1-2

 تری داده مي شود. در زيردرباره برخي از کاربردهای مدل ها که در باال اشاره شد توضیح بیش

 تعیین و ارزیابي خصوصیات مطلوب گیاه  -1-2-1

انتخاب مستقیم گیاهان بر اساس عملکرد ، جدای از هزينه آن به علوت وراثوت پوذيری کوم فاقود کوارايي 

( با اين وجود هنوز روش اصلي انتخواب ژنوتیوپ برتور اسوت. بوه هموین دلیول توالش 1998است )وايت ، 

صیات مطلوب که به طور غیرمستقیم موجب افزايش عملکرد مي شود ، انجام مي زيادی برای تعیین خصو

گیرد. مدل های شبیه سازی روشي ارائه مي نمايند که با استفاده از آن به سادگي مي توان صفات مختلوف 

ا شوبیه را مورد ارزيابي قرار داد. تغییر تنها يک پارامتر گیاهي و عین حال ، ثابت نگه داشتن مابقي پارامتره

ايجاد ايزوالين های ژنتیکي است حال آن که اجرای همین کار در حالت واقعي نیازمند زمان بسیار زيادی 

 است. 

 مدل ها به عنوان ابزاری در تحقیقات  -1-2-2

 ( کاربردهای مدل ها در تحقیقات را به شرح زير فهرست مي کند : 1990سلیگمن )

 تعیین خالء در شناخت ما  -1

 ن فرضیه ها و کمکي جهت طراحي آزمايش ها ساخت و آزمو -2

 تعیین مهمترين پارامترهای مؤثر بر سیستم )آنالیز حساسیت(  -3

 تأمین چهارچوبي برای بحث بین محققان با تخصص های مختلف  -4
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 گردآوردن محققان و تولیدکنندگان در کنار هم جهت حل مشکالت مشترک  -5

اری جهت ايجاد يک ساختار برای برنامه تحقیقواتي موي ( مدل ها را به عنوان ابز1996بوت و همکارانش )

بینند که خصوصاً برای شناخت تحقیوق ابوزار بوا ارزشوي بووده و معتقدنود کوه افوزايش کوارايي تحقیوق بوا 

مدلسازی به عنوان بخشي از فعالیت های تحقیقاتي فراهم خواهد شد. آزمايش وسواخت مودل هوا نیازمنود 

جديد برای بهبوود مودل هوا سواخته موي شوود و مودل هوا بورای تعیوین  يکديگر برای توسعه هستند ، دانش

 ناشناخته ها و تعیین اولويت های تحقیقاتي به کار گرفته مي شوند. 

 ریسک  -1-2-3

ريسک خصوصاً در کشورهای گرمسیری از اجزای جودايي ناپوذير کشواورزی اسوت . توأثیر آب و هووا ، 

مگي با درجات مختلف از قبل نوامعین هسوتند. ريسوک از ايون آفات و بیماری ها و قیمت ها و هزينه ها ه

نظر حائز اهمیت است که در تعدادی از سطوح بور تصومیم گیوری موؤثر اسوت ، تصومیم گرفتوه شوده در 

محیطي با ريسکي کم ممکن است کوامالً در محیطوي بوا ريسوک بواال نامناسوب باشود. کوارآيي موديريت 

ه ای تا حد زيادی به موديريت ريسوک مربووط موي شوود. در کشاورزی در هر دو سطح مزرعه ای و منطق

سطح مزرعه ای يک خانواده کشاورز تالش دارد تا نوسانات درآمد در طي زمان را بوه حوداقل برسواند و 

در سطح ملي يک حکومت مي کوشد تا تأمین غذای کافي برای جمعیت را در همه بخوش هوای اجتمواع 

مکن است کوتاه مودت باشود مثول نوسوانات اقلیموي بوا شورايط قطعي سازد. ريسک در تولیدات گیاهي م

 اجتماعي و يا بلندمدت مثل فرسايش بازدهي خاک ها.  –اقتصادی 

با دسترسي به داده های دراز مدت اقلیمي ، مدل هوا ابزارهوای بسویار ارزشومندی بورای ارزيوابي نوسوانات 

(. اجورای 1998مار مي رود )تورنتون و ويلکنز، تولید ناشي از اقلیم با استفاده از سیاست های متفاوت به ش

آزمايش های سنتي مزرعه ای برای دستیابي به چنین ارزيابي در خصوص يوک اسوتراتژی معوین بوه علوت 

 زمان و هزينه مورد نیاز غیر ممکن است. 
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 مدیریت گیاهان زراعي  -1-2-4    

 آنالیز اختالف عملکرد بالقوه و عملکرد واقعي 

بهبودی در عملیات مديريت گیاهان زراعي الزم است که بودانیم عملکورد بوالقوه گیواه در  قبل از هرگونه

منطقه مورد نظر و تفاوت بین عملکرد بالقوه با عملکرد واقعي چقودر اسوت؟ و چوه عوواملي موجوب ايون 

( خالء عملکرد را به عنوان تفواوت بوین عملکورد 1990تفاوت عملکرد مي شوند ؟ پینشمیت و همکاران )

قابل حصول و عملکرد واقعوي توصویف کورده انود. عملکورد در معورد محودوديت هوای متعوددی مثول 

خصوصیات رقم ، عملیات تولید ، خصوصیات خاک و آب و هوا و تنش های ناشي از آفات ، بیماری هوا 

و کمبود آب قرار دارد. آنالیز اين اختالف عملکورد توصویف کموي مزايوای احتموالي بوه دسوت آموده بوا 

ای برنامه های بهبود مديريت را میسر ساخته و فاکتورهايي را مشخص مي سازد که مي توانند به عنوان اجر

موضوعات تحقیقاتي قرار بگیرند. مدل های گیاهي با برآورد عملکرد بوالقوه گیواه و آنوالیز ورودی هوای 

)بوت و همکاران  PNUTGROمختلف ، عوامل محدود کننده تولید را معین مي سازند استفاده از مدل 

 ( در مناطق مختلف هندوستان مثالي از چنین کاربردهايي است. 1994؛ سینر و همکاران ،  1991، 

 کاشت 

اساساً در اکثر مناطق کشاورزی ، تاريك کاشت تأثیر عمده ای بر رشد گیاه در طول فصل رشد و محصول 

ناطقي که اثر فصل قووی اسوت محسووس نهايي آن دارد . اين فرضیه خصوصاً در محیط های پرنوسان يا م

مي باشد. برای مثال در بسیاری مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر تصمیم بوه کاشوت توا شوروع فصول خشوک 

بازيابي مي شود . در چنین اوضاعي کاشت بسیار زود در صورت عدم کفايت آب خاک منتج به اسوتقرار 

آخر فصل که زمان تعیین عملکورد اقتصوادی ضعیف مي شود و کاشت بسیار دير ، گیاه را با تنش خشکي 

 بسیاری از گیاهان است ، مواجه مي سازد. 
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 تأثیر تغییر اقلیم بر تولید محصوالت زراعي  -1-2-5

با توجه به اين که مدلسازی تنها راه پیش بیني تأثیر احتمالي تغییر اقلیم بر تولیود گیاهوان در آينوده اسوت ، 

با اين موضوع داراس حجم انتشاراتي قابل تووجهي اسوت. لوذا در ايون جوا استفاده از مدلسازی در ارتباط 

چند مثال از کاربرد مدل های رشد گیاهان خصوصاً مرتبط با برنج ، ارائه شده است. برنج گیاهي مرتبط بوا 

زيوه تحقیقات تغییر اقلیم است زيرا نه تنها تولید آن متأثر از اقلیم مي شود بلکه از طريوق تولیود متوان از تج

ماده آلي در شرايط غیر هوازی خاک بر تغییر اقلیم مؤثر است، همچنین پوس از گنودم دوموین گیواه مهوم 

جهان بوده و در تغذيه بخش زيادی از جمعیت جهان نقش دارد. با اين وجود جهت رفع نیواز جمعیوت رو 

اين بررسي تأثیر تغییر اقلویم درصد بايد افزايش يابد. بنابر 70به افزايش در طي دهه های آينده تولید آن تا 

 بر طراحي سیاستگذاری و رفع نیاز در قرن آتي بسیار مهم است. 

 کاربرد مدل ها در تدریس ، تعلیم و انتقال فن آوری  -1-2-6

گیاهان زراعي در تدرريس برای تحصیالت عالي است زيرا در سطح مدارس به علت محودوديت سوخت 

ل توسعه عمالً امکان پذير نیست. پتانسیل استفاده از مودل هوای شوبیه افزار کامپیوتری در کشورهای در حا

سازی از دهه هفتاد آزمون شد و از عملیات رايوج در بسویاری از دانشوگاه هوا در کشوورهای توسوعه يافتوه 

درآمد. يکي از مباني استفاده از مدل های شبیه سازی در تعلیم و تدريس علوم گیاهي ، شناخت پیچیدگي 

( دو روش برای استفاده از مدل هوای شوبیه 1991ابل بین گیاه و محیط است. يانر و همکاران )روابط متق

 سازی پیشنهاد کرده اند : 

آزمايش و مشاهده با استفاده از مدل های شبیه سازی موجوود : مودل گیواه ا خواک را موي تووان  -1

 برای آزمايش های مزرعه ای و آزمايشگاهي استفاده کرد. 

يند توصیف و ساخت يک مدل گیاه ا خواک و بوه کوارگیری آن در کوامپیوتر ساخت مدل : فرآ -2

 مزايای زيادی در به کارگیری مدل های شبیه سازی برای هر دو دانشجو و معلم وجود دارند. 
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 ساختار مدل: -2-1

نشوان داده شوده اسوت.  1در شکل  آفتابگردانبخشهای مختلف مدل شبیه سازی رشد و عملکرد  

مدل دارای چهار بخش مجزا،  شامل شبیه سازی گسترش برگ ، جذب تشعشع خورشویدی ، تولیود مواده 

 ورودی و خروجوي هوای مودل بوه هموراه است. همه پارامتر ها با مقوادير مربوطوه و عملکرد دانهخشک و 

 است. توضیح داده شده 1کلمات اختصاری بکار رفته در مدل در جدول 

                                                                             تشعشع                                                          

 

 ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .آفتابگردانفلوچارت ساختار مدل مکانیسمي رشد و عملکرد  -1شکل                              

 

 

 

 

 

مد
 ا

 گسترش سطح برگ

 راندمان  تشعشع

 تولید ماده خشک

 شاخص 

 برداشت

 دانه اندام هوايي
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 . لیست کلمات اختصاری پارامترها ، ورودی  و خروجي های مدل 1جدول                   

 مقدار واحد شرح کلمات کلمه اختصاری

T ورودی  درجه سانتیگراد دمای متوسط روزانه 

Tb 4 درجه سانتیگراد دمای پايه 

1To 28 درجه سانتیگراد دمای مطلوب پايین 

2To 40 جه سانتیگراددر باال دمای مطلوب 

Tc 50 درجه سانتیگراد دمای سقف 

(i )TT  زمان دمايي تجمعي از زمان کاشت تا روزi  ورودی رشد –درجه روز  ام 

GTT رشد –درجه روز  زمان دمايي تجمعي از کاشت تا برداشت  

1TT  زمان دمايي تجمعي از زمان کاشت تا پايان

 مرحله رشد اول

  رشد –درجه روز 

2TT ان دمايي تجمعي از زمان کاشت تا پايان زم

 مرحله رشد دوم

  رشد –درجه روز 

3TT  زمان دمايي تجمعي از زمان کاشت تا پايان

 مرحله رشد سوم

  رشد –درجه روز 

LAI شاخص سطح برگ   

maxLAI 3 بدون واحد حداکثر شاخص سطح برگ 

fullLAI + 0.5 maxLAI 3ا5 بدون واحد 

PAR ورودی مگاژول بر متر مربع در روز سنتزیتشعشع فعال فتو 

IPAR ورودی مگاژول بر متر مربع در روز تشعشع فعال فتوسنتزی جذب شده 

RUE 1ا05 گرم بر مگاژول کارايي استفاده از تشعشع 

K 0ا8 بدون واحد ضريب خاموشي 

CGR خروجي گرم بر متر مربع در روز سرعت رشد محصول 

TDM خروجي ر مربعگرم بر مت ماده خشک کل 

HI خروجي بدون واحد شاخص برداشت 

DHI 0ا011 گرم بر روز افزايش شاخص برداشت 

GDM خروجي گرم بر متر مربع عملکرد دانه 

توجه: پارامترها از منابع اخذ مي شوند. ورودی های مربوط به هواشناسي از ايستگاه هواشناسي و ورودی های مربوط به رقم از 

  .ای کسب خواهندآزمايشهای مزرعه 
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Abstract. Sunflower (Helianthus annus L.) is one of the most important 

oil seed crops in Iran. In spite of very progressing in production 

mechanization and varieties breeding, weather is still one of the most 

important determining factors for growth and production crops. Under 

optimal water and nutrient supply, radiation and temperature are two 

important factors for determining of production and dry matter 

accumulation. Quantification of the effect of radiation and effect of 

temperature on growth and yield of sunflower is important in selecting 

this crop for different agro-climatic situation. Environmental limitations 

in production at each regional can be evaluated using a crop simulation 

model and prolong weather data. The model operates simulation daily 

and it has four segments include simulation of leaf area index, light 

interception, dry matter production and seed yield. For testing model, the 

capability of the model was determined to predicting of leaf area index 

and accumulated dry matter production. Paired data of observed and 

simulated for both leaf area index and accumulated dry matter were tested 

by t test. Between paired data were not significant (α =0.05). Also linear 

regression between observed and simulated values for leaf area index and 

accumulated dry matter explained more than 95% of variability. Hence 

this model can be used to predict the potential yield of sunflower cultivar 

Armavirusky in the other locations. 

 


