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اي هپديده ابزاراين  اازي توجه محققان علوم تجربي را به خود معطوف داشته است زيرا بسمدل دور ايهاز گذشته

روابط بين فرآيندهاي تعيين ازي س. مدلردندگمي رتقابل فهم اي ساده رياضي بيان شده وهمختلف تجربي با فرمول

ويي نمود و زمينه گوان تغييرات سيستم را پيشتمنطقي و مرتبط با هم و ارائه يك سيستم پويا است كه با كمك آن مي

ارائه در سطح يك منطقه و موجود در مدل  ايهو به حداكثر رسانيدن مؤلفهالزم را براي تخمين رشد و توليد محصول 

بدون  دنموجلوگيري  اهو افزايش هزينهاز تكرار آزمايشات وان تميازي سو شبيه ميسر ساخت. با كمك مدلبهينه برنامه 

ازي فاكتورها و سچنين براي معرفي گياهان جديد در مناطق خاص، بهينه . هماين كه به نتايج حاصله خدشه وارد گردد

محصول زمان مناسب ارائه ، ئيرد گياهان زراعي در اثر تغييرات آب و هواثر بر رشد، بررسي نوسانات عملكؤاي مهنهاده

  ا استفاده نمود.هاز مدلمشابه مي توان به بازار از لحاظ قيمت و ساير موارد 

اي هبايد از تخصص و  نياز به كار گروهي وجود داردگياهي مدل در هر زمينه بويژه ه يك مدل جامع يتهبراي 

مهندسي سيستم، هواشناسي، زراعت، خاكشناسي رياضيات, آمار و احتماالت, آبياري, كامپيوتر،  مل فيزيولوژي،شامختلف 

 ,است. از طرفي كاليبراسيونجمعي طراحي مدل بسيار پيچيده بوده و مستلزم كار پروسه و غيره استفاده نمود. بنابراين 

صحيح در اي هطراحي روشيزي و ررنامهب ,نياز به اطالعات اوليه دقيقساخته شده مدل برازش و نهائي نمودن 

و ا هآزمايشگاه ,در مزارعاي مختلف هرشتها دارد كه اين اطالعات توسط محققين هآن آزمونوري اطالعات و آجمع

  .رددگمي وريآجمعي هواشناسي اهايستگاه

اس اكثر كه پايه و اس (Mastrorilli et al. 2000)گياهان زراعي ساخته شده است رشد اي مختلفي براي همدل

ننده آن نظير كاست كه بيان رشد در اين مدل براساس فرايندهاي كنترل (SUCROS) مدل مكانيستيك سوكروز اهآن

استفاده  (FST) فزار فرترناازي از نرمساسيميالسيون دي اكسيدكربن، تنفس و اثر شرايط محيطي است كه براي شبيه

مواد غذايي و محيط عاري از هوائي, ب محيطي از نظر آب و محصول در شرايط مطلو(پتانسيل) ود و رشد بالقوه شمي

عوامل  كنترل) كه در اين شرايط رشد گياه تحت 1379حالتي مردد (نصيريگازي ميسآفت، بيماري و علف هرز شبيه

م گرديده بناگياه چغندرقند طراحي رشد براي به طور ويژه ايي كه هاشد. يكي از مدلبگياه ميرشد اقليمي و فيزيولوژي 

آن نيز بر مبناي مدل سوكروز بوده و به بنيان است كه  (Kropff and Vanlaar 1993) (INTERCOM) اينتركام

براي كاليبراسيون آن اطالعات اقليمي، خاك و فيزيولوژي  كهردازد پازي رقابت علف هرز سلمه با چغندرقند ميسشبيه

در نقاط محدودي در ارتباط متقابل و  صورت مجموعه كامله اشد. اين اطالعات ببمي نيازگياه چغندرقند در منطقه مورد 

وري اين آجهت جمعموجود است ندي شده بصورت طبقهه وري گرديده كه بآجمعاي تحقيقاتي كشور هايستگاهاز 

انجام چغندرقند در شرايط زماني و مكاني بررسي روند رشد متعددي تحت عنوان در برخي از مناطق، آزمايشات اطالعات 
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٩٤ گزارش كوتاه    

حال كه عين در و يري گرديده گاندازهتاحد ممكن فيزيولوژيك و مورفولوژيك ختلف كمي و كيفي شده و صفات م

بعضي پارامترهاي دسترسي به در برخي موارد و يا وجود دارد برخي صفات خاص يري گهايي نيز در اندازهكمبود

اشد. به طور مثال در كاليبراسيون اين بميي مواجه با مشكالتازي سمدلصورت فرمت موردنياز ه بهواشناسي در منطقه 

اين منطقه مشاهده در شات روند رشد يآزماحاصل از طرح اي هباكمك داده ,1370مدل براي منطقه كرمانشاه در سال 

برآورد نحو مطلوب د كه مدل روند تغييرات شاخص سطح برگ را كه از مهمترين پارامترهاي رشدي است، به گردي

با تغيير زياد پارامترها، برآورد خوبي از ماده خشك گياه داشت. لذا به منظور تغيير در حالي كه  )1كل (شمايد ننمي

يري گاندازه "مستقيماپارامترها و برآورد صحيح تر مدل الزم است كه برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي مورد نياز مدل، 

ه در مدل قرار گيرند. از طرفي كاليبراسيون مدل نياز به اين پارامترها مطابق با منطقمقدار صحيح و واقعي شوند تا 

قرار گيرد و اطالعات  يازسمدلگروه در اختيار  طرح مي تواندتوسط محقق آن  "اطالعات خام آزمايشات دارد كه صرفا

. بنابراين به صورت پايه مورد استفاده قرار گيردازي سواند براي مدلتموجود در گزارشات و مقاالت نميتحليل شده آماري 

ازي نياز به همكاري گروهي از افراد متخصص و اطالعات جامع اقليمي سلذكر و توسعه مدلابراي دستيابي به اهداف فوق

اقليمي و مديريتي متفاوت ا بتوان مدل را براي محصوالت مختلف و در مناطق با شرايط هو گياهي است تا با كمك آن

  كاليبره نمود.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1370مقايسه مقادير مشاهدهاي و تخميني شاخص سطح برگ توسط مدل اينتركام در كرمانشاه سال  1شكل 

Fig1. Comparison between observed and stimulated LAI by INTERCOM model  

in Kermanshah 1991 
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