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  چغندرقند در سطوح مختلف نيتروژن خاك ي ازتوليدشبيه سازي شكر 
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 چكيده:

نده و يآ يت برايريو مد يزي، برنامه ري، كودياز آبين ينيش بيعملكرد محصول، پ ينيش بيا به علت امكان پهاستفاده از مدل
ر كود نيتروژن يه مدلي براي بررسي تاثيست. هدف از اين طرح تهاافتهيقات يي در تحقاژهيگاه ويجا ياي احتمالهاز بحران يريجلوگ
) و از اطالعات 1997ساخت مدل از مدل تغيير يافته وب و همكاران ( يشه بود. برايو ر يين اندام هوايع ماده خشك بيبر توز

تروژن خاك و برخي يدي، نياي مدل تشعشع خورشهيد. ورودياستفاده گرد 80-82 ياهآزمايشات اجرا شده در كرج طي سال
بود.  ييشه و اندام هواين ريع مواد بيب توزيژه برگ، ضريد شامل راندمان مصرف نور، سطح وچغندرقن يكيات مورفولوژيخصوص

ر شده در منابع اروپايي كران با مقادير ذيچغندرقند در ا يهاا اضمحالل برگي يريژه برگ و سرعت پيراندمان مصرف نور، سطح و
و ماده خشك ريشه و اندام هوايي توسط مدل  كشده كل ماده خش يزساهير شبيمقاد ،پارامترها در مدل ير برخييبا تغمتفاوت بود. 

در اين مدل عملكرد  .ديمشخص گردمختلف  يهان انداميع مواد بير كود بر توزيافت و تاثيبرازش  يبه خوب يار مشاهدهيبه مقاد
سازي شده توسط مدل با مقادير يهشكر نيز بر اساس نيتروژن خاك به خوبي تخمين زده شد. جذر تفاوت ميانگين مربعات مقادير شب

 59/14و  78/19، 84/18، 29/13واقعي براي ماده خشك اندام هوايي، ريشه، كل ماده خشك گياه و عملكرد شكر به ترتيب برابر 
 دهنده برازش خوب مدل به اطالعات موجود بود.بدست آمد كه نشان

 
 رشد، عملكرد شكر، نيتروژن خاك سازيتشعشع خورشيدي، توزيع ماده خشك، شبيه كلمات كليدي:

  
  مقدمه
رشد اين  هايرا براي ساخت و معرفي مدل سازن مدلياز محقق يارير، توجه بسكد قند و شياه چغندرقند از نظر تولياد گيت زياهم

 كخا ينمعدتروژن يه اثرات نيتجز يبرا يرخطيمدل غ يكش ي) به ساخت و آزما4اران (ك. وب و همگياه به خود جلب نموده است
را در اثر  يارهيرذخيو غ يارهيشه ذخيو ر يين اندام هوايالت بيميع اسيفصل رشد پرداخته و توز يالت در طيميع اسيتوز يبر رو

محاسبه  يبيرتخريغ يريگن مدل نفوذ نور با استفاده از اندازهي. در اكردندان يب يرخطيتابع ساده غ يك كمك، با كتروژن خاير نييتغ
اه با توجه به مقدار ين اجزاء گيها بالتيميع اسي. توززده شدن يالت در دسترس محصول تخميميل اسكآن مقدار  كمكشد و با 

  گرديد.برآورد  كتروژن خاين
سازي اثر نيتروژن خاك بر ماده خشك اندام هوايي و ريشه پرداخت. در اين ) به شبيه4) با استفاده از مدل وب و همكاران (3م (ياميخ

 ييتعيين شد. برآورد ماده خشك اندام هوا56/0زان يب استهالك نوري چغندرقند به ميبرازش مدل به اطالعات يكساله ضر بررسي با
 (b)سازي اثر نيتروژن خاك بر روي يكي از ضرايب توزيعن زده شد. در اين شبيهيشه توسط مدل تا حدودي به خوبي تخميو ر

هاي مختلف گياه به طور ثابت در نظر گرفته شد. با توجه به اين كه برازش اين ين اندامبررسي و ساير ضرايب مربوط به توزيع مواد ب
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مدل به اطالعات يك ساله انجام شد و تاثير نيتروژن بر عملكرد به خوبي برآورد نشد و عملكرد شكر نيز توسط اين مدل برآورد نشده 
  تر ضروري به نظر رسيد.قيقسازي مجدد توسط اين مدل و اعتبار سنجي دبود لذا لزوم شبيه

 
  هامواد و روش

 يحيتشر يهان مدلي) از ب4د شكر توسط مدلي ساده (يرشد چغندرقند و تول يسازهيشب، )2( آزمايش سه سالهبا استفاده از اطالعات 
ن ي. در اانجام شد با اندكي تغييراتو علف هرز  يمارياز آفت، ب يعار يطيو در مح ييط مطلوب از نظر آب و مواد غذايدر شراو 
بر  كتروژن خايباشد. در واقع اثر نتروژن مييود نكز سطوح مختلف ياه و نيگ يولوژيزيو ف يمير عوامل اقلياه تحت تأثيط رشد گيشرا
سازي در سطح تراكم د. شبيهيبررسي گرد يرخطيتابع ساده غ يك كمكبه  يارهيشه ذخيو ر يين اندام هوايب يع مواد فتوسنتزيتوز

 Model maker Ver. 3.0.3-ه مدل از نرم افزار ياجرا و ته يبرا بوته در هكتار كه سطح مطلوب تراكم است، انجام شد. 100000
 پوشش برگي و در راندمان مصرف نور لكاز حاصل ضرب تشعشع  هد شديتول خالص فتوسنتزيماده . شد ندوز استفادهيتحت و

گردد. در ف ميي) تعر4خ (يچرليه توسط رابطه مكاه بوده، يه انداز گيده توسط ساانگر درصد نور جذب شيب يپوشش برگ بدست آمد.
ق يلوگرم در مترمربع از طركيبرحسب  يارهيشه ذخير كو مقدار ماده خش يياندام هوا كمدل مقدار ماده خش ياجرا بعديمرحله 

تروژن جذب شده ير نيتروژن خاك و مقادير نيدمقافرض بر اين بود كه شود. ست توده حاصل مييل زكدر  عيحاصل ضرب عامل توز
اين مدل تعداد پارامتر كمتري نسبت به ع موثر خواهند بود. يز بر عامل توزيو ن شه، شكريها و رزان ماده خشك برگياه بر ميتوسط گ

براي آزمون و تعريف شده است. پارامتر با اثر متقابل  5پارامتر و  6متغير،  11هاي چغندرقند دارد به طوري كه در اين مدل ديگر مدل
براي اين منظور از شاخص جذر  گرفتاي مورد مقايسه آماري قرار اعتبارسنجي مدل مقادير تخميني توسط مدل با مقادير مشاهده

  .همچنين ضريب همبستگي نيز محاسبه گرديد )1استفاده شد ( (RMSE)ن مربعات يانگيتفاوت م
 

  نتايج و بحث
لـذا   بـود ر شده در اروپا متفـاوت  كران با منابع ذيچغندرقند در ا يهاژه برگ و سرعت زوال برگيور، سطح ور راندمان مصرف نيمقاد

ضرايب بومي ايران در مدل بكارگرفته شد و ورودي مدل فقط شامل مقدار نيتروژن و تشعشع در هر سال بود. بر ايـن اسـاس بـرآورد    
همچنـين  اي آزمايش سـال اول مطابقـت داشـت    لف نيتروژن با مقادير مشاهدهمدل از ماده خشك اندام هوايي و ريشه در سطوح مخت

) به علت اين كه بعضي ضرايب به طـور دقيـق   2مدل برآورد خوبي از درصد پوشش برگي نيز داشت در حالي كه در مطالعات قبلي (
ي تفـاوت زيـادي وجـود داشـت.     ان منحني شاخص سطح برگ برآورد شده توسط مدل و مقادير مشاهدهيبراي ايران مشخص نبود، ب

اي طي سه سال آزمايش نيز نشان داد كه مـدل بـه خـوبي    سازي شده توسط مدل با مقادير مشاهدهمنحني رگرسيون خطي مقادير شبيه
 هاي اين مدل با). يكي از تفاوت1برآورد مناسبي از ماده خشك اندام هوايي، ريشه، كل ماده خشك و عملكرد شكر داشته است (شكل

سازي عملكرد شكر بر اساس مقدار نيتروژن خاك بود كه عالوه بر شبيه سازي ماده خشك انجام شد. بـه  ) در شبيه4،3هاي قبلي (مدل
ي با كل ماده خشك و نه فقط عملكرد ريشه و بر اساس نيتـروژن خـاك صـورت    اطوري كه پيش بيني عملكرد شكر به صورت رابطه

 گرفت. به عبارتي در اين مدل تشعشع دريافتي در هرسال با تاثير بر فتوسنتز و توليد كل بيوماس گياه، و مقدار نيتروژن خاك با تاثير بر
اي ا پيش بيني نمايند كه مقايسه مقادير تخميني بـا مشـاهده  هاي مختلف و كل ماده خشك توانستند عملكرد شكر رتوزيع مواد به اندام

 13اي و تخمينـي مـدل بـين    مقدار مجذور مربعات خطا بين مقادير مشاهده). 1دهد كه اين برآورد مناسب بوده است (شكل نشان مي
يـه صـفات ارزيـابي شـده در     دهد ايـن ضـرايب بـراي كل   ) كه نشان مي1(كل ماده خشك) متغير بود (جدول  78/19و  (اندام هوايي)

محدوده خوب قرار دارد به عبارتي مدل بر آورد خوبي داشته است. ضريب همبستگي براي صفات ماده خشك اندام هـوايي، ريشـه و   
اي و تخميني توسط مدل براي سـه سـال ارزيـابي    و معني دار بود يعني ارتباط زيادي بين مقادير مشاهده 9/0كل ماده خشك بيشتر از 
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هاي چغندرقند در مدل بود اما معني دار بود 61/0اي و تخميني نيز با وجودي كه حدود داشت. رگرسيون عملكرد شكر مشاهدهوجود 
تـايج نشـان   باشد كه نهاي قبلي برآورد عملكرد شكر ميهاي اين مدل با مدلبه ندرت عملكرد شكر برآورد شده است. يكي از تفاوت

  برآورد مناسبي طي سه سال ارزيابي مدل و در سطوح نيتروژن مصرفي بوده است. 5/14ربعات داد عملكرد شكر نيز با مجذور م
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

 .(N=100, 200, 300 kg/ha)طي سه سال آزمايش در سطوح مختلف نيتروژن  اي: منحني رگرسيوني عملكرد شكر بين مقادير تخميني و مشاهده1شكل 

 
 

و ضريب همبستگي براي صفات ماده خشك اندام هوايي، ماده خشك ريشه، كل ماده خشـك   (RMSE)اي و تخميني ده: مقادير مجذور مربعات مشاه 1جدول 
  و عملكرد شكر طي سه سال ارزيابي مدل

مجذور مربعات   صفت
(RMSE) % 

 r)   ضريب همبستگي

) % 

  برآورد مدل  تعداد نمونه

  خوب  31 0.99 13.29  ماده خشك اندام هوايي
  خوب  41 0.98 18.84  ماده خشك ريشه
  خوب  26 0.94 19.78  كل ماده خشك

  خوب  24 0.61 14.59  عملكر شكر
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 Abstract: 
Models have important roles in research because of their effects on yield prediction, water and fertilizer 
requirements, future programming and management and inhibition of probable crisis. So the goal of this 
project was preparing a simple model for study the effect of nitrogen fertilizer on dry matter partitioning 
shoot and root of sugar beet. The modified model of Web et al (1997) was used and data of experiment 
which conducted in Karaj during 2001-2003 were also used Inputs of model were solar radiation, nitrogen 
fertilizer and some sugar beet morphological parameters such as radiation use efficiency (RUE), specific leaf 
area (SLA), root and shoot partitioning coefficients. Different climate between Iran and Europe caused 
changing in many model parameters such as RUE, SLA and decaying coefficient of shoots. Simulated total, 
root and shoot dry matters were fit to observed data suitably and effect of fertilizer on dry matter partitioning 
was defined. In this model sugar yield was simulated perfectly based on soil nitrogen. RMSE for simulated 
and observed data of shoot, root, total dry matters and sugar yield were 13.29, 18.84, 19.78 and 14.59 
respectively which show suitable fit of model to existed data.  
 

Key Words: dry matter partitioning, growth simulation, soil nitrogen, solar radiation, sugar yield.  
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