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 عنوان طرح پژوهشي:

 شبيه سازی فتوسنتز، تنفس و توليد ماده خشك در گياهان يکساله

 وم قلي پوریمجری طرح:  عبدالقي

 محمد صدقي،  رئوف سيد شريفي  و  امير حيدریهمکاران طرح:   

 دانشگاه محقق اردبيلي         دانشکده کشاورزی    گروه زراعت و اصالح نباتات

 تنفس، فتوسنتز، شبيه سازي، شاخص سطح برگ، ماده خشککليد واژه ها: 

    :چکيده

ايندهاي مختلف فيزيولوژيک رشد و نمو گياه و مدل شبيه سازي گياهان، نمايش رياضي فر

بنابراين هدف  .اساس توليد گياهان فرايند فتوسنتز است. واكنش آنها به عوامل محيطي است

از اين مطالعه تهيه يک مدل رايانه اي براي شبيه سازي فتوسنتز، تنفس و توليد ماده خشک 

الص روزانه كانوپي بخشي از فتوسنتز ناخ مدلدر اين . در گياهان زراعي يکساله است

حداكثر فتوسنتز ناخالص گياه با كانوپي كامل مي باشد. براي محاسبه آن شاخص سطح 

دماي حداقل ، حداكثر و تشعشع  با توجه به طول نسبي چهار دوره رشد محاسبه شده و برگ

تنفسي  گيرد. پس از محاسبه فتوسنتز ناخالص روزانه، تلفاتمي روزانه در اختيار مدل قرار 

 بر اساس ضريب كارايي تبديل نگهداري و رشد از آن كسر شده و ماده خشک روزانه
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رگرسيون  شد.استفاده محاسبه مي شود. براي آزمون مدل از داده هاي گياه آفتابگردان 

عملکرد ماده خشک و  عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ شبيه سازي شده روي

، شبيه سازي هاي مدل مطابقت خوبي با كه هده شده نشان دادمشاشاخص سطح برگ 

بدست آمده از رابطه رگرسيوني براي ماده خشک و  2rمشاهدات دارد. با توجه به اينکه 

است. مي توان اظهار داشت كه مدل كارايي الزم در پيش  95/0شاخص سطح برگ بيش از 

 بيني رشد و عملکرد گياه را دارد.
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 :مقدمه

ياهان، نمايش رياضي فرايندهاي مختلف فيزيولوژيک رشد و نمو مدل شبيه سازي گ

مدلهاي شبيه سازي ديناميک و  . ساخت و كاربردگياه و واكنش آنها به عوامل محيطي است

هاي حاصل از آنها ابزار قدرتمندي براي به حداكثر رساندن كارآيي استفاده از بينيپيش

هاي گياهي طي دو دهه اخير مدلدر دنيا . (1381)بنايان، تالشهاي علمي محسوب مي شوند

در  وسيله بزرگي جهت انجام تحقيقات در سطوح مختلف توليد گياهان زراعي بوده است.

)سلطاني  هاي مختلفي در سطوح مختلف براي گياهان مختلف ايجاد شده استايران نيز مدل

غفاري و  ؛2003ضيايي و سپاسخواه،  ؛1999سلطاني و همکاران،  ؛1385و قلي پور، 

ها قالبي قابل فهم جهت سازمان دهي تحقيق، آموزش، تعليم و ارايه مدل(. 2001همکاران، 

بعنوان ابزاري براي تعليم و آموزش اصول توليد گياهان زراعي بنابراين  فرايندها را دارند.

 براي دانشجويان بسيار مفيد مي باشند. اين موضوع شامل مفهوم چگونگي واكنش گياهان به

هاي گياهان زراعي است. عالوه بر آن، عوامل محيطي و مديريتي و چگونگي تفاوت گونه

-هاي توليد گياهان مينش بين فرايندها يا جزييات سيستممدل ها در شرح و توضيح برهمک

مدل ها با قابليت تغيير و كنترل فرايندها و كاهش مدت زمان آنها به  توانند بسيار مفيد باشند.

مهندسين، دانشجويان و توليدكنندگان گياهان زراعي مي توانند كمک كنند.  دانشمندان،

اساس توليد گياهان  (.1998 اري و همکاران،ك) بنابراين داراي ارزش علمي و عملي هستند

فرايند فتوسنتز است. بنابراين اولين گام در مدلسازي رشد گياهان زراعي، مدلسازي فرايند 
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-(. بنابراين هدف از اين مطالعه تهيه يک مدل رايانه1379اران،)سلطاني و همک فتوسنتز است

زراعي يکساله است. از اي براي شبيه سازي فتوسنتز، تنفس و توليد ماده خشک در گياهان 

توان به عنوان يک وسيله آموزشي و تحقيقاتي براي تجزيه و تحليل عوامل اين مدل مي

 استفاده كرد. گياهي و محيطي محدود كننده فتوسنتز و تنفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 فصل اول

 بررسي منابع

 

 



8 

 

 بررسي منابع: -1

 تعاريف و اصطالحات: -1-1

-تغيير مي: بخشي از دنياي واقعي است و شامل بخش هايي است كه اثرات متقابل با هم دارند و سيستم

 كنند. 

 : شکل ساده شده يک سيستم واقعي است.مدل چيست

 عملکرد يک سيستم است. فهم يا بهبود ،توضيح: هدف مدل معموالً كمک به هدف مدل

 گويند.در قالب يک مدل را شبيه سازي مي بازسازي خصوصيات اصلي يک سيستم :سازیشبيه

 : مطالعه سيستم در يک مقياس زماني كوتاه است.سازیهدف شبيه

 هاي كامپيوتري عموماً بيان رياضي از يک سيستم جهان واقعي است.: مدلسازیمدل شبيه

مختلف : مدل شبيه سازي گياهان زراعي، نمايش رياضي فرايندهاي مدل شبيه سازی گياهان زراعي

 فيزيولوژيک رشد و نمو گياه و واكنش آنها به عوامل محيطي است.

سازي گياهان زراعي هاي شبيه: يکي از اهداف اصلي مدلمدل شبيه سازی گياهان زراعيهدف 

گياهان زراعي  يريتهمچنين مدعي از آب و هوا و شرايط خاك و تخمين توليد كشاورزي به عنوان تاب

وضعيت متغيرها را در طول هم  رانسيلي را بکار گرفته و سرعت واست. اين مدل ها يک يا چند معادله ديف

 مي كنند. محاسبه ن از زمان كاشت تا برداشت گياه زما
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 مراحل ساخت مدل: -1-2

 .(2000 سينکلر و سليگمان،؛ 1996شرح زير است )هافنر،  داراي چند مرحله بهسازي فرآيند مدل

: هر مدلي براي هدفي طراحي مي شود. اگر اين مدل در مورد يک گياه زراعي تعيين اهداف مدل-1

 باشد اهداف زير مي تواند مد نظر باشد.

 تعيين تاريخ كاشت مطلوب -1

 براي يک منطقه انتخاب رقم مناسب -2

 و غيره ارزيابي ريسک آب و هوا -3

در يک پازل است. در اين مرحله اطالعات در : فرآيند ساخت مدل، شبيه كار تهيه فرضيات مدل-2

به  شوند و به صورت فهرستي از فرضيات كه معموالًمورد اهداف سيستم و خود سيستم جمع آوري مي

يگر و گيرند. قرارگيري صحيح اين فرضيات در كنار يکددر كنار يکديگر قرار ميشکل جمالت هستند 

 سازي را تسهيل مي كند.)فلوچارت( مراحل بعدي مدل رتعيين تقدم و تاخر فرضيات در قالب نمودا

در اين مرحله بر مبناي فرضيات معادالتي تهيه و اجزاي مختلف  :يسيوتهيه معادالت و برنامه ن-3

شود. هر يک  م براساس يک روابط رياضي منطقي به همديگر مرتبط شوند تا اهداف مدل برآوردهسيست

برنامه نويسي خروجي  از معادالت استفاده شده در مدل داراي يک يا چند جواب يا خروجي است.

 ،سازي استرا به همديگر مرتبط مي سازد. در واقع اين مرحله سخت ترين مرحله مدل مختلف معادالت

 ساز الزم نيست حتماً برنامه نويس هم باشد.ولي مدل
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عادالت مقداري تعيين و ر اين مرحله براي هر يک از پارامترهاي بکاررفته در مد: برآورد پارامترها -4

 شود.يابد. براي اينکار از چند روش استفاده مياختصاص مي

: يعني بر اساس دانش و اطالعات موجود يک مقدار معين براي پارامتر در فرض کردن -الف   

 شود.نظر گرفته مي

با جستجو در منابع و تحقيقات انجام شده قبلي، مقداري براي : يعني استفاده از منابع -ب   

 پارامتر يافت مي شود.

هاي ها و احتماال بکارگيري روشها و سنجشآزمايش ييعني انجام يک سر: گيریاندازه-ج   

آماري كه با كمک آن ها براي پارامتر، مقداري بدست مي آيد. اين روش بهترين و كم عيب ترين روش 

 آورد پارامترها است، ولي وقت گير، پر زحمت و هزينه بر است.براي بر

يعني به جاي پارامتر مقادير مختلفي در مدل قرار داده مي شود،  واسنجي يا کاليبراسيون: -د   

مدل اجرا شده و خروجي آن با اندازه گيري ها مقايسه مي گردد. مقداري كه بهترين خروجي و 

شده را به دست داده باشد، به عنوان برآورد نهايي پارامتر انتخاب مي گيري  نزديکترين آن به مقدار اندازه

 شود.

ي تعيين شده در بخش اهداف مدل عمل هادر ارزيابي مدل بايد براساس معيار ارزيابي مدل: -5 

نمود. چنانچه شبيه سازي ها براساس معيارهاي تعريف شده همخواني قابل قبولي با مشاهدات داشته باشند 

مدل را اجرا لسازي تمام شده و مدل نهايي خواهد شد. براي اينکه پس از تکميل شدن مراحل ساخت مد

سازي مدل تا چه نموده و خروجي آن را با مشاهدات از سيستم مقايسه كرد و مشخص نمود كه شبيه
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ه ها ربرخي آمابراي ارزيابي مدل و مقايسه آن با واقعيت از  اندازه با مشاهدات از سيستم انطباق دارند.

هاي مبتني بر اختالف مقادير هرا مي توان در دو گروه طبقه بندي كرد: آمار رهاستفاده مي شود. اين آما

مبتني بر همبستگي آنها. مهمترين آماره از گروه اول جذر ه هاي رشبيه سازي شده و مشاهده شده و آما

 شود. است كه از رابطه زير محاسبه مي (RMSE)ميانگين مربعات خطا 
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تعداد جفت  nمقدار شبيه سازي شده با مدل و  iSاندازه گيري شده،  يامقدار مشاهده  iOكه در آن 

رگرسيون ساده  و از گروه دوم، ضريب همبستگي هستند. RMSE1مقادير مورد استفاده در محاسبه 

 ست.خطي مقادير شبيه سازي شده در مقابل مقادير مشاهده شده ا
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 سيستم های توليد گياهان زراعي: -1-3

شرايط توليد بکار گرفته  يا هنگام تهيه يک مدل بايد توجه داشت كه مدل براي كدام سيستم توليد 

سيستم  ،محدود كننده رشدبراساس عوامل دويت مدل تهيه گردد. او  ،ب با آن شرايطخواهد شد و متناس

و ون  سبندي نمود )پينگ دووريطبقه  به ترتيب افت عملکرد ار سطحهاي توليد گياهان زراعي را در چه

 .(1982 ،الر

: منظور شرايطي است كه گياه، آب و مواد غذايي به اندازه كافي در اختيار سطح اول توليد   

دارد و در مقايسه با سطوح ديگر، توليد باالتري دارد. سرعت رشد آن به وضعيت جاري گياه، آب و هوا 

 تشعشع و حرارت بستگي دارد.خصوصاً 

ولي در بخشي از فصل رشد  ،: منظور شرايطي مشابه سطح توليد اول استسطح دوم توليد   

 سرعت رشد گياه تنها توسط آب در دسترس محدود مي شود.

ولي حداقل براي بخشي از  ،توليد دوم استسطح : منظور شرايطي مشابه سطح سوم توليد   

 ر كمبود ازت محدود مي شود.فصل رشد سرعت رشد در اث

ديگر كمبود فسفر و  : منظور شرايطي مشابه سطح سوم توليد است كهسطح چهارم توليد   

 عناصر غذايي حداقل براي بخشي از فصل رشد محدود كننده است.

هدف اين تحقيق تهيه يک مدل شبيه سازي براي سطح توليد اول است و در صورت ضرورت مي  

ن اجزاء و زيربرنامه ها براي شبيه سازي تاثير كمبود آب و عناصر غذايي مدل را براي توان با اضافه كرد

 داد. سطوح باالتر ارتقاء
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 انواع مدلها: -1-4

 .ها به دو دسته مکانيسمي )نظري( و كاربردي )تجربي( تقسيم مي شونددر تقسيم بندي كلي مدل   

رگرسيون است. اين مدل در واقع باز توصيف رياضي از روابط مشتق شده از آناليز ي بر نانواع تجربي مبن

ها نيستند )ساخت مدل تجربي موضوع طرح پژوهشي قادر به افزايش شناخت ما از دادهداده ها بوده و 

( در انواع مدل مکانيسمي، ساختمان مدل مبتني بر فرآيندهاي واقعي است كه در ديگر از نگارنده است

بر شناخت از سيستم عبارت ديگر در اين مدل ها تالش بر توصيف مبتني سيستم مورد نظر رخ مي دهد. ب

 بصورت شماتيک مقايسه شده است. ( B) يمنيسمکاو  (A)تجربيدو نوع مدل  1در شکل .است

 

 (.B) مکانيسميو  (A. مقايسه فلوچارت مدل تجربي )1شکل 

ا استفاده از مارد. اگر هدف يا تجربي به هدف مدلسازي بستگي د انتخاب بين مدلهاي مکانيسمي   

مورد نظر است پس مدل مکانيسمي به مدل تجربي ترجيح دارد، زيرا مدل براي توسعه دانش ما از سيستم 
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ي مکانيسمي مدل تجربي حاوي هيچ شناختي از سيستم نيست. هدف اين تحقيق تهيه يک مدل شبيه ساز

 .براي گياهان زراعي يکساله است

 گياهان زراعي کاربرد مدلهای رشد -1-5

كه در آن مدل ساخته  ،منظور از كاربرد در اينجا استفاده از مدل درخارج از نظام علمي است   

شده است. در آينده نزديک، امکان بکارگيري مدل هاي شبيه سازي توليد گياهان زراعي تنها در زمينه 

غذايي فراوان خواهد بود )يعني مواد  وكمبود موقت آب در شرايط  توليد توليد بالقوه گياهان زراعي و

و الحاق نمو گياه  (. اين زمينه ها شامل پيش بيني عملکرد در كوتاه مدت، استقراء2و  1توليد سطح 

زراعي در طيف وسيعي از مناطق و ساده سازي و تركيب مدل هاي ديگر براي ايجاد رابطه با علوم ديگر 

علوم زراعي و تحقيقات ز دانش موجود براي ترويج موثرتر ااست. استفاده از مدل ها موجب استفاده 

نظام هاي علمي موثر ژادي و همچنين افزايش راندمان آزمايشات و تلفيق بيشتر سيستم هاي كاشت و به ن

در توليد گياهان زراعي مي شود. در اين كتاب چندين مثال آورده شده است؛ مثالهاي ديگر، در رابطه با 

(. مرور جامعي از مدل هاي شبيه سازي 1987شده است )پنينگ دووريس،  برنج، در منابع ديگر ارائه

 ( انجام شده است.1986گياهان زراعي و كاربردهاي آنها توسط ويسلر و همکارانش )

نتايج روش هاي مختلف عمليات زراعي، مثل تراكم هاي مختلف كاشت را مي توان يک مدل    

نتايج مربوط به زمان و مقادير  .ان به آساني مقايسه كردنمود و موقعيت هاي قابل جايگزين را مي تو

باعث بهبود راندمان كودها و سموم براي  مختلف مصرف كود را مي توان شبيه سازي نمود. اين موضوع

نوع حاالت خاص و كاهش آسيب هاي محيطي ناشي از مصرف بيش از اندازه اين مواد مي شود. اين 

عي براي بهينه سازي مصرف قارچ كش ها در گندم در كشور هلند مديريت از مدتها پيش در سطح وسي
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ته در گياهان زراعي در حال گسترش است. در امريکا نيز و براي مصرف كودهاي از استفاده شده است

 .(1984)نج و لوميس،  مدل سازي گياهان زراعي در برنامه ريزي آبياري استفاده مي شود

عملکرد گياهان زراعي را مي توان قبل از برداشت  ،تظار آب و هوابا استفاده از داده هاي مورد ان   

-پيش بيني كرد. اين موضوع براي گياهاني كه تجارت يا عمليات پس از برداشت آنها بالفاصله آغاز مي

شود، مهم است. با توجه به اينکه پيش بيني درازمدت آب و هوا هنوز قابل اعتماد نيست چنين پيش بيني 

مي باشد. با اين وجود با استفاده از گستره معقولي از الگوهاي آب و هوا تخمين هايي از بسيار دقيق ن

يم هايي كه گياه هنوز در آنها گياه زراعي را مي توان براي اقل . عملکردعملکرد مي توان تعيين كرد

اول و و آسياي جنوب شرقي )آگر ته نشده است پيش بيني كرد. اين موضوع براي گندم در زامبيا كاش

( بکار برده شده است. استفاده از مدل هاي شبيه سازي به اين روش در موارد 1988پنينگ دووريس، 

متعددي موفقيت آميز بوده است. اگرچه ممکن است اين موضوع دقيق نباشد ولي بهمان اندازه كه يک 

لب از آن استفاده نمي متخصص اظهار نظر كند دقيق بوده و دستيابي به آن نيز ساده است. با اين وجود اغ

است و همچنين تعداد اندكي از متخصصين زراعت  شود و اين احتماالً به علت فقدان اطالعات اساسي

اين آگاهي را دارند كه چگونه مدل سازي مي تواند به حصول عملکرد ممکنه كمک كند. ون كولن و 

زراعي مختلف در سطح منطقه ( يک مدل رشد گياه زراعي را براي تخمين عملکرد گياهان 1986ولف )

اي و در شرايطي كه انرژي كمکي جهت حصول عملکرد بالقوه كم باشد استفاده كرده اند. اين نوع شبيه 

در كشورهاي در حال توسعه كمک سازي مي تواند به تقويت توسعه منطقه اي و برنامه ريزي كشاورزي 

 .(1988كند )دويت و همکاران 
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است كه در آن خصوصيات فيزيولوژيکي و مرفولوژيکي مورد يک شکل خاص استقراء آن    

متفاوت است و يا حداقل استفاده در مدل تغيير داده شود. برخي خصوصيات گياهان زراعي در بين ارقام 

متخصص به نژادي مي تواند تاثير اصالح  سازي،هاي شبيهمتفاوت باشد. با تکنيک رودانتظار مي

(. مثالهاي محدودي از اين نوع شبيه 1984، نج و لوميس، 1979، وارخصوصيات را بررسي كند )لندي

محيط بر عملکرد گياهان، ضريب برداشت و  2COسازي موجود است. بررسي اثرات افزايش غلظت 

متخصصين اصالح مصرف آب نيز با اين مدلها امکانپذير است و مي تواند در پيش بيني نيازهاي آتي 

 (.1984 ،مکاراننبات كمک كند )گوآدريان و ه

عمليات كشاورزي وجود دارد. آزمايش در براي تعداد نامحدودي از انواع خاكها، آب و هوا    

اما با استفاده از مدل ها توانايي بشر افزايش مي يابد. با در  ،همه وضعيت هاي مطلوب غير ممکن است

با آب و هوا در عملکرد و پي در پي تغييرات مرتبط  سال چنددست داشتن داده هاي آب و هوائي از 

مصرف آب را مي توان برآورد كرد. از سوابق تاريخي تنها چند سال بارندگي روزانه مي توان سري هاي 

دت بارندگي روزانه را تعميم داد. نوسانات عملکرد گياهان حساس يا تناوب هاي كاشت كه در اثر دراز م

دراز مدت آب و هوايي آزمون كرد و اين باعث تغييرات آب و هوا ناشي مي شود را مي توان با آمار 

( 1987و برنج در فيلي پين )موريس،  تسريع در ارزيابي گياه مي شود. اين كار براي باقال در اروپاي غربي 

 انجام گرفته است.

يا تركيب يک مدل رشد گياه زراعي با يک مدل كه در ارتباط با يک سيستم بيولوژيکي    

ماني مشابه دارند جهت بررسي روابط متقابل بين ايندو بسيار مفيد است. فيزيکي است ولي ضريب ز

مثالهاي خوبي از اين مورد هستند )رابينگ و بيماري ها و علفهاي هرز تركيب با مدل هاي آفات، 
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(. رابطه متقابل قوي بين رشد گياه زراعي و توسعه بيماري ها و آفات براي مديريت گياه 1989همکاران، 

ب است، براي مثال از يک مدل مركب مي توان براي تعيين زمانبندي مصرف قارچ كش و زراعي جال

مدل هاي شبيه سازي براي وضع دستورالعمل هاي ساده  پرهيز از سمپاشي هاي غير ضروري استفاده كرد.

در منطقه خاصي از تصميم گيري جهت كشاورزان و مراكز ترويجي نيز قابل استفاده است. براي مثال 

گندم تحت تنش آب قرار گرفته و بايستي آبياري شود. اين نبارد  روز باران 5وستان، در صورتي كه هند

شناخت از تجربه هاي درازمدت و آزمايشات زياد مزرعه اي بدست آمده است. مدل هاي شبيه سازي كه 

ابي سريع به با داده هاي صحيح از گياه زراعي، خاك و آب و هوا ساخته شده باشد مي توانند در دستي

كمک كنند. عالوه بر اين با اين مدل ها ميتوان جديد  هايچنين روش هاي تجربي براي موقعيت 

هاي تصميم گيري براي مناطق كوچکتر و بصورت خاص بدون اينکه نياز به آزمايشهاي دستورالعمل 

 مزرعه اي باشد تهيه نمود.

 کاربرد مدلها در تدريس، تعليم و انتقال فن آوری -1-6

استفاده از مدلهاي شبيه سازي گياهان زراعي در تدريس براي تحصيالت عالي است زيرا در    

سطح مدارس به علت محدوديت سخت افزار كامپيوتري در كشورهاي در حال توسعه عمالً امکان پذير 

سياري از رايج در ب دروسي هفتاد آزمون شد و از هاي شبيه سازي از دههمدلنيست. پتانسيل استفاده از 

دانشگاهها در كشورهاي توسعه يافته درآمد. يکي از مباني استفاده از مدلهاي شبيه سازي در تعليم و 

 .(1991) يانگ و همکاران .تدريس علوم گياهي، شناخت پيچيدگي روابط متقابل بين گياه و محيط است

 :دو روش براي استفاده از مدلهاي شبيه سازي پيشنهاد كرده اند
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مشاهده با استفاده از مدلهاي شبيه سازي موجود: مدل گياه/ خاك را مي توان براي  آزمايش و -1

 و آزمايشگاهي استفاده كرد.آزمايشهاي مزرعه اي 

ساخت مدل: فرآيند توصيف و ساخت يک مدل گياه/ خاك و به كارگيري آن در كامپيوتر مزاياي  -2

 معلم وجود دارند. زيادي در به كارگيري مدلهاي شبيه سازي براي دو دانشجو و

سرعت و آناليز حساسيت: يکي از محدوديتهاي اصلي آزمايشهاي سنتي مزرعه اي و آزمايشگاهي در  -1

علوم گياهي و كشاورزي زمان مورد نياز براي پرورش گياهان است. يک فصل رشد سه ماهه اغلب با 

ين آزمايشهايي مشخصه چهارچوب زماني دروس دانشجويان هماهنگ نيست. بنابراين در عين حال كه چن

ي برنامه هاي تحقيقاتي است اما به ندرت در برنامه هاي تعليمي قرار داده مي شود. يک مدل، كل فصل 

را در عرض چند ثانيه شبيه سازي مي كند. مدلهاي شبيه سازي گياه / خاك (رشد )يا چندين فصل رشد

و قادرند طيف وسيعي از تيمارها را بوده  «چه مي شود اگر»بسيار مناسب براي جواب دادن سواالت 

 آزمون كنند.

كنترل محيط: آزمايش به طريق شبيه سازي اين امکان را براي دانشجويان فراهم مي سازد تا محيط را  -2

كنترل و تاثير متغيرهاي ورودي معين را به تفکيک بررسي كند. آزمايشهاي مزرعه اي اغلب با اثرات 

( ممکن است اختالط يافته و از ي )آب و هوا، آفات، بيماريها و غيرهكنترل و غيرقابل پيش بينغيرقابل 

يادگيري مطابق پيش بيني ها ممانعت كند. با استفاده از مدلهاي شبيه سازي عوامل محيطي به كنترل 

 درآمده و تاثير تيمارها به تفکيک قابل مطالعه است.

هاي شبيه سازي براي تغيير محيط كه در ممکن يا ناخواسته، با استفاده از مدلزمايشهاي غيرآاجراي  -3

دنياي واقعي غيرممکن و يا از نظر اخالقي صحيح نيست، مثل افزايش دما در مطالعات تغيير اقليم و يا 



19 

 

آلوده سازي محيط، ميسر مي شود. همچنين به جاي آزمايش مستقيم بر حيوانات كه غيراخالقي است از 

 .مدلهاي شبيه سازي مي توان استفاده كرد
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Abstract: 

 Crop simulation model, mathematical exhibition of physiological 

different process of crop growth and development and its response to 

environmental factors. Then the aim of  this study is provide of a computer 

model for simulating photosynthetic, respiration and dry matter production 

in annuls crop. In this model daily gross canopy photosynthetic rate is a 

fraction of the maximum photosynthetic rate of a fully developed canopy at 

light saturation. For calculation of that, leaf area index based on the relative 

length of the four different crop development stage is calculated. Leaf area 
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index, minimum and maximum daily temperature and daily radiation as 

model inputs were considered. After calculating gross photosynthetic rate, 

growth and maintenance respiration waste minus its and daily dry matter is 

calculated based on conversion efficiency coefficient. Sunflower data is 

used for testing of model. Regression of simulated over observed dry matter 

yield and leaf area index showed a good correspondence between predicted 

and observed dry matter yield and leaf area index. R2  for both  dry matter 

yield and leaf area index were more than 0.95 suggesting that the model 

was successful in growth and yield crop. 

 

 


