
 

 

 1 پتانسيل کشت بهاره  عملكرد سازي مراحل نمو وشبيه در LINTUL1-POTATOارزیابی مدل 

 2 ( در ایران.Solanum tuberosum Lزمينی )سيب 

 3 

 4 چكيده 

راهبرد . اجتناب ناپذیر است  0011درافق   امنیت غذایی کشور با هدف دستیابی به ( .Solanum tuberosum Lزمینی )سیبافزایش تولید   5 
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 7 تغییرات مدل است. این LINTUL1-POTATOدر شرایط پتانسیل  زمینیسیب مراحل نمو سازیشبیه ترین مدلاز متداول . یکیاست زمینی

اراک، )شهر  01کند. به منظور ارزیابی این مدل در کشت بهاره می سازیشبیه روزانه زمانی گام را براساس رشد و عملکرد متغیرهای روزانه 8 

خاب شدند. های مختلف کشور انتبه عنوان ایستگاه مطالعاتی در اقلیماردبیل ، اصفهان، تبریز، شاهرود، شیراز ، فیروزکو، کرج ، مشهد ، همدان( 9 
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درصد قرار داشتند، به عنوان عملکرد  01نقاطی که در احتمال ای )باکس پالت( آوری گردید. با تحلیل نتایج نمودار جعبهها جمعایستگاه 11 

های آماری مختلف هوای ایران انجام و آزمونو واسنجی مدل با تغییر برخی پارامترها مطابق با شرایط آب  .شددر نظر گرفته پتانسیل ایستگاه  12 

سازی زمینی را با دقت قابل قبولی شبیهگی و نیز عملکرد سیبرسید دهی تادهی،گلتا شروع گل فواصل زمانی کاشت نشان داد که مدل قادر است 13 

 14 دهی تا رسیدنروز، طول مرحله شروع گل 87تا  90دهی را در دامنه تا شروع گل اعتبارسنجی نشان داد که مدل طول مرحله کاشت نماید. نتایج

داری سازی شده تفاوت معنیسازی نمود. بین مقادیر واقعی و شبیهتن در هکتار شبیه 87تا  99را بین  غدهروز و عملکرد 07تا  04در محدوده  را  15 
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 Anonymous, 28های زراعی کشور دارد )نظامای در بومدرصد از کل تولید محصوالت زراعی کشور جایگاه ویژه 7/7اختصاص 
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2015 .) 31 

گسترش ها خاک کیفی و کمی زوال و شدن اسیدی شدن، شور فرسایش، با توجه به محدودیت منابع آب و نیز پدیده تغییر اقلیم، 32 

(. بنابراین، افزایش تولید از طریق بهبود Kamkar & Mahdavi Damghani, 2008سطح زیرکشت عمالً میسر نیست ) 33 

ی در مناطق مختلف آب و هوای، پذیر بوده و موفقیت در این امر مستلزم آگاهی از عملکرد پتانسیل عملکرد در واحد سطح امکان 34 

زمینی به حداکثر عملکرد یک واریته در یک محیط عملکرد پتانسیل سیب .((Nassiri Mahallati & Koocheki, 2009است 35 

هایی درمطلوب ترین سن فیزیولوژیک با بهترین مدیریت تأمین عوامل محدودکننده نظیر آب، مواد غذایی و در فقدان با کاشت غده 36 

سرعت در این شرایط (. Caldiz & Gaspari, 1997گردد )هرز اطالق می هایها، آفات و علفکاهنده شامل بیماری عوامل 37 

آب و  اعمال مدیریت زراعی )تامینو خصوصیات رقم تعیین و از نظر تئوری به دلیل ، ید تابش خورش، توسط دما  رشد محصول تنها 38 

 39 اختالف بین عملکرد پتانسیل و عملکرد( . VanIttersum et al., 2013نیز وابسته نیست )خاک مواد غذایی ( به خصوصیات 

 Amiri & 40)های اخیر بوده استهای کشاورزی در سالشود. ارزیابی خأل عملکرد از مهمترین چالشواقعی خأل عملکرد نامیده می

Rezaei, 2009) رد نیز پتانسیل عملک آن  به کهپتانسیل عملکرد تعیین هر محصول . قدم اول در زمینه کمی سازی خأل عملکرد 41 

روش  4به این عملکرد . ( Evans, 1993; VanIttersum and Rabbinge, 1997)در منطقه می باشدمی شود اطالق  42 

در  آن دقیق تخمین  قابل اندازه گیری بوده ولیحداکثر عملکرد کشاورزان منطقه  وآزمایشات میدانی ،  آزمایشان مقایسه عملکرد  43 

 Amiri & 44;) است  میسر زراعی گیاهان نمو و رشد سازیشبیه هایاز مدل استفاده با تنها زراعی مختلف هایها و سیستماقلیم

Rezaei, 2009.,2009 Lobell et al.)عتبار ای رشد داده های مربوط به عملکرد پتانسیل و شبیه سازی شده مدلها  استفاده از ا ب 45 

به  مختلف، علوم تلفیق با قادرند رشد هایمدل .  Affholder et al., 2013; Hochman et al., 2009))سنجی می شوند  46 

 47 تحت را مختلف گیاهان عملکرد و نمو رشد، معادالت ریاضی قالب در هواشناسی و زراعی گیاهان فیزیولوژی علوم خاک، ویژه

 48 ایگسترده دامنه (. عملکرد پتانسیلHunt et al., 2003کنند ) سازیشبیه مدیریتی و عوامل محیطی از شرایط وسیعی گسترة

و عملکرد ر  لذا فتو سنتز خالص بیشت یافتهزیرا با افزایش عرض جغرافیایی میزان تششع روزانه افزایش و میانگین دما کاهش  دارد 49 

 Affholder et 50))می یابد   افزایش باالتر جغرافیایی هایعرض در واقع معتدل تا نواحی در استوا  گرمسیری مناطقاز  پتانسیل 

al., 2013; Haverkort et al., 2014 ; Lafta, and  Lorenzen, 1995  ) 51 تواند منشاءخود می واریانس به نوبه . این 



 

 

 52 چنین برای کاهش سازی کارآمدهای شبیهبه مدل بر همین اساس رویکرد و باشد کشاورزی کالن هایریزیبرنامه در مشکالتی

زمینی نشان داد که مدل برای محصول سیب  41(. بررسی بیش از Muchow & Kropff, 1997) ضروری شده است  نوساناتی 53 

 Raymundo et 54دهد )تر انجام میمطلوبدر شرایط پتانسیل  سازی رشد و عملکرد را شبیه  LINTUL1-POTATOمدل 

al., 2014لذا توصیه شده از آن برای محاسبه عملکرد بالقوه سیب ،)( زمینی استفاده شودHaverkort & Struik, 2015 .) این 55 

 56 ، .(Franke et al., 2011, 2013; Haverkort et al., 2013;Molahlehi et al., 2013) مدل با برای قاره آفریقا 

 Deguchi et al., 57))و  ژاپن(  ( Kooman & Haverkort, 1994)( ،هلند Caldiz et al., 2001کشور آرژانتین )

(، تغییر اقلیم Hosseinpanahi et al., 2013آل )برای طراحی تیپ ایدهاز مدل لینتول .   اعتبار شده است تعیین2015 58 

((Franke et al., 2011, 2013; Haverkort et al., 2013;پهنه ،) بندی اگرواکولوژیکیCaldiz et al., 2002; 59 

Caldiz et al., 2001  )) و نیز تخمین عملکرد پتانسیل(Deguchi et al., 2015 ؛(Haverkort et al., 2014   به منظور 60 

 61 .زمینی در نقاط مختلف جهان استفاده شده استتعیین خأل عملکرد سیب
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همچنین (. Caldiz & Struik, 1999؛) شده است  تن در هکتار برآورد 087تا  08کشور از  این  زمینی در نواحی مختلفسیب 63 
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 66 های مختلفزمینی در پهنه(. در تحقیقی به منظور بررسی علل خأل عملکرد سیبCaldiz et al., 2001هکتار گزارش نمودند )
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(Beta vulgaris L.( )Deihimfard et al., 2013زیره ،)( سبزCuminum cyminum L.( )Kamkar et al., 2007 ،) 73 
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ی بیش شود، ولمیانجام صورت بهاره، پائیزه و زمستانه سیب زمینی به  زراعتبه دلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی    ایران در  75 
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های ایستگاه (0478-00)های هشت سالهدادهبا استفاده از زمینی مراحل نموی سیب تاریخ وقوع ند. ا هآوردزمینی فراهم بهاره سیب 82 
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 85 

 86 تحت مطالعههاي موقعيت جغرافيایی و ضرایب آنگستروم مربوط به ایستگاه -1جدول 

Table 1- Geographic location and Angstrom coefficients of the srudy weather stations 87 

 ضرایب آنگستروم

Angstrom coefficients 

 ارتفاع از سطح دریا )متر(

Altitude (m, a.s.l) 

 طول جغرافيایی

Longitude 

 عرض جغرافيایی

Latitude 

 نام ایستگاه

Station name 
B a 

0.40 0.28 1708 49º  46' E 34º   6' N 
 اراک

Arak 

0.34 0.36 1332 48º 17' E 38º  15' N 

 اردبیل

Ardbil 

0.42 0.30 1550.4 51º  40' E 32º 37'N 

 اصفهان

Esfehan 

0.62 0.27 1361 46º  17' E 38º  5' N 

 تبریز

Tabriz 

0.44 0.28 1349.1 54º  57' E 36º 25' N 
 شاهرود

Shahrood 

0.42 0.29 1484 52º  36' E 29º   32' N 
 شیراز

Shiraz 

0.42 0.28 1975.6 52º 50' E 35   55' N فیروزکوه 



 

 

Firozkoh 

0.42 0.28 1292.9 57º 5' E 35º  48' N 
 کرج

Karaj 

0.37 0.30 999.2 59º  38' E 36º  16'N 
 مشهد

Mashhad 

0.40 0.28 1741.5 48º  32' E 34º  52' N 
 همدان

Hamdan 

 88 

ترسیم شد. این نمودار   Minitab17افزاربرا ی هر ایستگاه با استفاده از نرم 0ایگیری از این اطالعات عملکرد نمودار جعبهبهرهبا  89 
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 94  بر اسدداس مطالعات اولیهاین مدل (. Bouman & van Laar, 2006باشددد )مکتب دویت می هایمدل شددد. این مدل از گروه

به   ید  Spitters,1990; Spitters & Schapendonk, 1990کارائی مصدددرف نور  ، جذب  مربوط  ماده خشدددک    ( و تول 95 

(Kooman & Haverkort, 1994ارائه شددد )آمیز این مدل در سددهولت تفسددیر نتایج باعر کاربرد موفقیت . سدداختار سدداده و 96 

سدددازی فورترن پارامتر بوده و در محیط برنامه نویسدددی مترجم شدددیبه 47معادله و  80دارای  0مطالعات مختلف شدددده اسدددت. لینتول  97 

(FST)8   ( نگارش شده استKooman, 1995 اجرای .)ژیکی، توزیع برای مشخص کردن مراحل فنولو  پتانسیل  شرایط  در مدل 98 

 99 تشعشع   و حداکثر حداقل، های ورودی آب و هوایی شامل درجه حرارت های فیزیولوژیکی رشد به داده مواد فتوسنتزی و شاخص  

صول )      شد روزانه مح سرعت ر سنتزی )      d2-g DM m.-1روزانه منطقه نیاز دارد.  شع فعال فتو شع ساس میزان ت  d 2-MJ m  100-1( بر ا

700 nm,-400 کانوپی و  ( توسط ( 1کارایی مصرف نور-g DM MJ محاسبه می )  ساقه شود. توزیع ماده خشک به برگ ها، ها،  101 

شه  صفر فیزیولوژیک )درجه روزهای    ری سط مجموع درجه حرارت میانگین روزانه باالی  ها و غده، تابعی از مراحل نمو بوده که تو 102 

( 8V) فیزیولوژیکیدهی تا رسیدگی  ( و گل0Vدهی )گلزمینی به دو مرحله کاشت تا  گردد. در این مدل نمو سیب رشد( تعیین می  103 

سته است.          تجمع(. Novikova, 2017تقسیم شده است )     در این  همچنینماده خشک به شدت به میزان شاخص سطح برگ واب 104 

                                                           
1- Box plot 

2- Fortran simulation translator (FST) 



 

 

( رشد  d 2-g DM m-1) 8( در سرعت رشد وزن خشک برگ   DM leaf 1-leaf g 2m)  0کردن سطح برگ ویژه مدل با ضرب   105 

گردد. عملکرد غده از طریق حاصددلبددرب کل ماده خشددک تولیدی در شدداخص  ( محاسددبه میd 2-leaf m2 m-1) 4سددطح برگ 106 

 107  ،علمی منابع  از عملکرد با بهره گیری از داده های حد اکثر  مقاله این (. درStuttle et al., 1996شد )  برداشت محاسبه خواهد  

 108 است.  شده ارائه شرایط پتانسیل صرفاً برای بینی عملکردپیش

 109 

 110 اطالعات مورد نياز براي اجراي مدل 

به اطالعات موقعیت مکانی )طول و عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا( و طراحی شده  شرایط پتانسیل برای  0لینتول مدل  111 

( نیاز دارد. توصیه شده برای افزایش تششع  های روزانه هواشناسی )درجه حرارت حداکثر، حداقل وهای مطالعاتی و دادهایستگاه 112 

های (. اطالعات مکانی و دادهSteyn et al., 2016)ساله استفاده گردد 09روزانه هواشناسی با دوره  های دادهدقت در نتایج از  113 

 114 روش اساس بر روزانه های سازمان هواشناسی کشور برای هر ایستگاه مطالعاتی تهیه گردید. تشعشعمدت روزانه از بانک دادهبلند

 115 اختیار داشتن در شد. با های مختلف محاسبه( برای ایستگاهNassiri Mahallati, 2000الر ) و فان خودریان توسط شده ارائه

 116 زمین سطح در تشعشع ( نسبت0آنگستروم )معادله  معادلة اساس بر غروب آفتاب( و تا روز )طلوع طول در آفتابی ساعات تعداد

 117 (:van Laar et al., 1997شد ) ( محاسبه0S/Sهرروز ) درخورشیدی  تشعشع کل به

 (0معادله )
 

باشند. در این مطالعه، از مقادیر : ضرایب آنگستروم میbو  a: طول روز )ساعت( و N: تعداد ساعات آفتابی )ساعت(،  nکه درآن، 118 

 119 (.0استفاده گردید )جدول  (Khalili & Rezaei-e Sadr, 1997ایران ) مختلف نقاط شده برای محاسبه آنگستروم ضرایب

ی، ارامترها پبت( به صورت پیش فرض وجود دارد. پارامتر )مقادیر ثا یس 0در مدل لینتول واسنجی و تعيين اعتبار مدل:  120 

زنی بعد جوانه  روز،   بوته در متر مربعسازی ،   تعداد تاریخ پایان مدل سازی ،تاریخ پایان مدل،  تاریخ کاشت ، رگبسطح ویژه اولیه  121 

ا ب کارایی مصرف نورو دمای پایه،  دهی تا رسیدگیاز شروع غده روزدرجه ،   دهیالزم تا شروع غده روزهایدرجه ،  از کاشت 122 

زمینی کشور از منابع علمی موجود استخراج و در مدل تغییر های مدیریت زراعی کشت بهاره سیبتوجه به شرایط اقلیمی و روش 123 

های مطالعاتی عملکرد در ایستگاه(0401-00)مراحل نمو و پنج ساله  (0804-00)های سه سالهاده(. مدل با د8یافت )جدول  124 

                                                           
1- Specific leaf area )SLA) 

2- Growth rate of leaf dry weight (GLV) 

3- Growth rate of leaf area (GLAI) 



 

 

زمینی )بدون عوامل عملکرد در شرایط بهینه رشد سیب(0471-70)ساله  01مراحل نمو و (0478-00)های پنج ساله با داده 0واسنجی 125 

شده از  سازیشد. در ارزیابی نتایج برای تعیین میزان پراکنش مقادیر مشاهده شده و شبیه 8محدودکننده و کاهنده رشد( تعیین اعتبار 126 

استفاده شد  0:0( و خط2Rتبیین ) شده از مشاهده شده از ضریب سازیمقادیر شبیه انحراف مقایسه ( و برایCV) 4ضریب تغییرات 127 

(2014 Rassam & Soltani,به منظور .) شاخصهای آماری جذر میانگینبینی مدل از پیش ارزیابی ( مربعات خطاRMSE)0 128 

(et al., 1991 Jamiesonحداکٍثر خطا ،)9 (ME( )Bouman & van Laar, 2006و شاخص ) 7تطابق (d ) 129 

(Willmott et al., 1985 )130  .گردیدافزار اکسل استفاده از نرم 0:0( استفاده شد. برای رسم خط 0( تا )8معادالت ) زا 

 131 

 132 یدر مرحله واسنج LINTUL سازييهمدل شبدر   یافته ييرتغ  ياهیگ يپارامترها -2جدول 

Table 2- The modified plant parameters in the LINTUL simulation model at calibration stage 133 

 ماخذ

Reference 

 تغيير یافته

modified 

 پيش فرض

Default 

 توصيف پارامتر

Description of parameter 

 پارامتر

Parameter 

Spitters & Schapendonk, 1990 0.03 0.02 

 سطح ویژه اولیه برگ

Initial specific leaf area (m2 

leaves g-1 DM leaves) 

SLAI 

Musapurgorgi & Hassan Abadi, 

2012; Parvizie et al., 2011; Taheri, 

2003; Hasan Panah & Hassan Abadi, 

2009; Hozori Ahl et al., 1999; 

Shojaei Nofrst, 2009 

*126 
100 

 تاریخ کاشت )روز از اول ژانویه(

Planting day (Julian Day) 

DAYPLAN 

 روز( 071بر اساس طول دوره رشد ارقام دیررس )

Depending on the length of growth 

Late varieties (160 day) 

286* 365 

تاریخ پایان مدلسازی )روز از اول  

 ژانویه(

Finish time of modelling 

(Julian day) 

FINTIM 

Taheri, 2003; Sadegh Zadehhamayati 

et al. 2001; Nowroozi, 2013 
7 5 

 تعداد بوته در متر مربع

Number of plants per m2 
NPL 

Torkaman, 2016; Nowroozi, 2013; 

Hassan Abadi, 2011; Worthington, 

2006 

DAYPLN 

+ 18 

DAYPLN 

+ 12 
 DAYEM روز جوانه زنی بعد از کاشت

                                                           
1- Calibration 

2- Validation  

3- Coefficient of variation  

4- Root mean square error 

5- Maximum error 

6  - Index of agreement 



 

 

Days of emergence after 

plating time 

Nowroozi, 2013; Musa Purgorgi & 

Hassan Abadi, 2012; Taheri, 2003; 

Worthington, 2006; Novikova et al., 

2017 

800 1300 

دهیغدهدرجه روزهای الزم تا شروع   

Growth degree days to tuber 

initiation (°C d) 

TSUMTI 

Musa purgorgi & Hassan Abadi, 

2012; Taheri, 2003;Worthington, 

2006; 

 1200 

دهی تا رسیدگیدرجه روز از شروع غده  

Growth degree days from 

tuber initiation to maturity 

(°C d) 

TSUMMT 

Spitters & Schapendonk, 1990; 

Wolf, 2002 
3 2 

گراد(دمای پایه )درجه سانتی  

Tb (°C) 
TBASE 

Van Delden et al., 2001 3.1 2.5 

کارایی مصرف نور )گرم ماده خشک در 

 مگاژول(

light use efficiency (g DM 

MJ-1) 

LUE 

 134 

 (8معادله )
 

   ME = MAX (4معادله )

 (0معادله )

 

  

 135 باشد.می شده مشاهده و میانگین شده بینی شده و مشاهدهپیشمقادیر  ترتیب : بهṐو  iP ،iOدر این معادالت

 136 

 137 نتایج و بحث 

 138 واسنجی مدل



 

 

تاریخ ،  تاریخ کاشت ، رگبسطح ویژه اولیه شامل به منظور واسنجی مدل برخی پارامترها )مقادیر ثابت( : واسنجی مراحل نمو 139 

ع الزم تا شرو روزهایدرجه ،  روز جوانه زنی بعد از کاشت،   بوته در متر مربعسازی ،   تعداد تاریخ پایان مدل سازی ،پایان مدل 140 

سازی شبیههای  ( تا داده8تغییر یافت )جدول  کارایی مصرف نورو دمای پایه،  دهی تا رسیدگیاز شروع غده روزدرجه ،   دهیغده 141 

زمینی کاشت تا (. اولین مرحله نمو سیبVan Ittersum et al., 2003) یابند های واقعی انطباق کاملبا داده شده توسط مدل 142 

زایی روز بود. غده 8/79روز با میانگین  88تا  99 )مشاهده شده( برای این مرحله ازهای واقعی دادهمقادیر  ( است. دامنه0Vدهی )گل 143 

 Kooman, 144و رقم قرار دارد، ولی طول روز نقش بارزتری در این فرآیند دارد ) درجه حرارتزمینی تحت تاثیر طول روز، در سیب

درجه واقع شده باشند، تفاوت زیادی از نظر طول  01تا  81رافیایی غج های مطالعاتی که در عرضاینکه بین ایستگاه با توجه(. 1995 145 

. دامنه تغییرات روزمشاهده شد 00 ین مرحله دامنه تغییرات ا(، لذا van Laar et al., 1997این مرحله  نمو وجود ندارد )روز در  146 

درصد از تغییرات مشاهده را با حداکثر  80/1(. مدل Novikova, 2017روز گزارش شده است ) 04این مرحله در کشور روسیه  147 

و ضریب  8/70با میانگین  87تا  90بینی شده برای طول این مرحله بین پیش های مقادیرداده بینی نمود. دامنهروز پیش  08/7خطای  148 

بینی شده خطا پیش مربعات (. جذرمیانگینRassam & Soltani, 2014درصد بود که در حد مطلوبی قرار دارد ) 40/7تغییرات  149 

 Jamieson 150شود که مدل با دقت عالی )چنین استنباط می(. 4)جدول  محاسبه شد 00/1درصد و شاخص تطابق برابر  98/8برابر با 

et al., 1991) ( و توانایی خوبWillmott et al., 1985این مرحله مهم نمو را در )نموده است سازی واسنجی شبیه رحلهم . 151 

شده( مربوط به واقعی )مشاهده  حصول است. مقادیر فیزیولوژیک غده هادهی تا رسیدن ( مرحله شروع گل8Vدومین مرحله نمو ) 152 

باشد حرارت میقرار داشت. این مرحله از نمو بیشتر تابع درجه روز 0/78روز با میانگین  010تا  00این مرحله در دامنه  دورهطول  153 

(Kooman,1995 به دلیل تنوع اقلیمی تغییرات .)باشد )های مطالعاتی زیاد میروزانه بین ایستگاه حرارترجهدTorkaman, 154 

روز  اختالف  98احتماالً این عامل سبب گردید تا وقوع مرحله  رسیدگی فیزیولوژیک  محصول در ایستگاه های مطالعاتی (.2016 155 

 156  رارتیحهایی با متوسط دمای هوای باالتر موجب تجمع واحدهای ها یا مکانبرخی گزارشات حاکی از آن است که سال  داشته باشد .

کند تغییر می یزنژنوتیپ شده و با باالتر بودن دمای هوا در طی فصل رشد میانگین طول دوره نموبیشتری تا زمان رسیدگی برای همان  157 

(Mendham et al., 1981دامنه .) روز بود. ضریب تغییرات  77روز با میانگین  010تا  00بینی شده بین پیش های مقادیرداده 158 

(CVمحاسباتی مقادیر واقعی و پیش )159 0/40این مرحله  تا در. ضریب تغییرات حاسبه شدمدرصد 0/87و  9/89ر بینی شده به ترتیب براب 

خطا این مرحله به ترتیب به میزان  مربعات میانگین (. مقدار ضریب تبیین، جذرNovikova, 2017درصد نیز گزارش شده است ) 160 

 Jamieson 161سازی نماید )شبیهبا دقت مطلوبی نیز  را  گیاهدرصد بدست آمد. بنابراین، مدل قادر است این مرحله از نمو  10/7 و 0/1



 

 

et al., 1991 سازی این مرحله نمو دهد. در شبیهسازی را نشان مینیز قابل اطمینان بودن مقادیر شیبه 08/1(. شاخص تطابق 162 

ترتیب برابر خطا به  مربعات مقدار ضریب تبیین و جذرمیانگین برای  شرایط پتانسیل   WOFOSTاستفاده از مدل  با زمینیسیب 163 

د که شو( که با نتایج این تحقیق انطباق دارد. بنابراین، چنین استنباط میTorkaman, 2016گزارش شده است ) 0/7و  88/1 164 

 165  .شوندسازی پارامترهای تغییر یافته در مدل سبب گردیده مراحل نمو به خوبی شبیه

نهایی می باشد. جهت واسنجی مدل ابتدا  عملکرد تخمین زراعی گیاهان رشد هایمدل نهایی هدفواسنجی عملكرد پتانسيل:  166 

گیری شده ساله حد اکثر عملکرد اندازه 09های الزم است عملکرد پتانسیل مشاهده شده برآورد شود. به این منظور با استفاده از داده 167 

دهنده ی فوقانی هر مستطیل که نشانها(. در این نمودار میله0ای ترسیم شد )شکل های مطالعاتی، نمودار جعبهدر هر یک از ایستگاه 168 

باشند، به عنوان عملکرد پتانسیل مشاهده شده هر ایستگاه در نظر گرفته شد. از درصد می 01حداکثر عملکرد هر ایستگاه با احتمال  169 

 Zea mays L.( )Grassini 170( و ذرت )Brassica napus L.( )He et al., 2015این روش برای تعیین عملکرد پتانسیل کلزا )

et al., 2015 .( 0)جدول  های مطالعاتی، با افزایش عرض جغرافیایی ایستگاهچنین استنباط شد در این مطالعه ( استفاده شده است 171 

 172 97و  81ا های تبریز و شیراز به ترتیب برابر ب( بیشترین و کمترین مقدار آن مربوط به ایستگاه0یابد )شکل عملکرد پتانسیل افزایش می

(. این کاهش Haverkort, 1990یابد )(. با افزایش عرض جغرافیایی میانگین دمای روزانه کاهش می0کتار بود )شکل تن در ه 173 

تر و اجزای عملکرد کامل تشکیل گردد. ثانیاً کارایی میزان فتوسنتز افزایش وسرعت تنفس گردد، اوالً مراحل نمو بطئیدما سبب می 174 

آفریقای جنوبی میزان عملکرد قابل  (. درNg & Loomis, 1984یابد )انسیل افزایش میکاهش در نتیجه رشد بهتر و عملکرد پت 175 

 Machakaire 176تن در هکتار گزارش شده است ) 77و   8/97به ترتیب به میزان  89°و  84°زمینی در عرض جغرافیایی سیب  0حصول

et al.,  2016عرض جغرافیایی زمینی در کشور ژاپن در(. برخی محققین عملکرد پتانسیل سیبº8/40 وº9/04  به ترتیب به میزان 177 

 178 های جغرافیایی باال را دلیل افزایش پتانسیل عملکردتر بودن فصل رشد درعرضتن در هکتار برآورد نمودند. آنها طوالنی 74و  49

 179 (. Deguchi et al., 2015)ند ه انموداین مناطق عنوان 

لکرد محاسباتی بینی گردید. دامنه عمهای هواشناسی پنج ساله هر ایستگاه مطالعاتی اجرا و عملکرد پتانسیل پیشمدل با استفاده از داده 180 

 Molahlehi 181. نتایج مشابهی برای تعیین عملکرد پتانسیل در کشور لستو )بدست آمدتن در هکتار  8/78با میانگین  تن 88تا  91بین 

et al., 2013( و ژاپن )2015 Deguchi et al.,) ( 8گزارش شده است. مقدار ضریب تبیینR )84/1 182 د رحد  بدست آمد که 

 183 79/4درصد و حداکثر خطای محاسباتی  7/7(. ضریب تغییرات عملکرد محاسباتی Willmott et al., 1985)می باشدقابل قبولی 

                                                           
1- Attainable yield  



 

 

 184 49/8 خطا برابر با مربعات میانگین جذرسازی است. دهنده اطمینان بسیار خوب مدل در شبیهتن در هکتار محاسبه گردید که نشان

(. شاخص تطابق Jamieson et al., 1991گردد )سازی عملکرد توسط مدل عالی ارزیابی میدرصد محاسبه شد. بنابراین، شبیه 185 

ملکرد عبرای مراحل نمو و   واسنجی نتایج  شبیه سازی مدل در مرحله   از آنجا کهباشد. بدست آمد که در حد قابل قبول می 01/1 186 

 187 شود.های دیگر تعیین اعتبار شد که در ادامه به آن پرداخته میهای ساللذا مدل با داده .بود  قابل قبولغده ها   

 188 

 189 

 190 ت(اي )باکس پالهاي مطالعاتی با استفاده از نمودار جعبهزمينی در ایستگاهعملكرد پتانسيل سيب -1شكل 

 191 دهد.درصد نشان می 01هر مستطیل حداکثر عملکرد مشاهده شده در هر ایستگاه را با احتمال  در  فوقانیهای میله  

Fig. 1- Potential yield of potato in the studied stations by using the box plot 192 
Whiskers (vertical bars) above in each  box indicate the 90th percentiles. 193 

 194 

 195 اعتبار سنجی مدل

( 0Vدهی )سازی طول مراحل نمو نشان داد که در شرایط پتانسیل میانگین طول مرحله کاشت تا گلشبیه زمينی: مراحل نمو سيب 196 

دامنه روز ) 0/70 (8Vدهی تا رسیدگی )و میانگین طول دوره گل روز( 90-87دامنه تغییرات با )روز  0/74در مناطق مختلف کشور  197 

( مشاهده نشد. ضریب تغییرات p ≥19/1داری )بینی شده تفاوت معنی. بین مقادیر واقعی و پیشبدست آمد روز(  98-011تغییرات  198 

(CVمقادیر پیش )0 بینی شده مرحله نموV  8وV درصد بود که در حد مطلوبی قرار دارد ) 0/01و  99/8ترتیب برابر بهRassam 199 

& Soltani, 2014200 شیب خط با آن مقایسه و مراحل نمو سازی شدهو شبیه شده مشاهده هایداده بین خطی رگرسیون (. برازش 

 0V 201مرحله نمو  شده مشاهده درصد از تغییرات  70و  87از  بیش به ترتیب استقادر  مدل  بنابراین.داشتنداری معنی اختالف 0:0

بدست درصد  0/00از   کمترداشت وخطا در محدوده مطلوب قرار  مربعات میانگین (. جذرb8و  a8بینی نماید )شکل پیش را 8Vو  202 
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(. لذا  Jamieson et al., 1991; Willmott et al., 1985) گردید( در حد مطلوب تعیین d >01/1. شاخص تطابق )آمد 203 

 204 های مختلف کشور توسط مدل عالی ارزیابی گردید. برای ایستگاه سیب زمینی  سازی مراحل نموشبیه

ایستگاه تحت بررسی )در مجموع  01سال در هر یک از  01، مدل برای پتانسیلبینی عملکرد به منظور پیشاعتبار سنجی عملكرد:  205 

و جدول  C 8)شکلچندانی  نداشت  تفاوت 0:0بینی شده با خط بار( اجرا شد. شیب خط رگرسیون بین مقادیر مشاهده و پیش 011 206 

به منظور  ارزیابی مدل لینتول  جهت پیبش بینی عملکرد پتانسیل سیب در تحقیقی بدست آمد.  8R )70/1(. مقدار ضریب تبیین )8 207 

 208 حاصل. دامنه تغییرات .( Machakaire ,2015گزارش شده است )  74/1زمینی  در اقلیمهای مختلف آفریقا ضریب تبیین عملکرد  

درصد( در تخمین  70/0حداکثر خطا ) اضرحتن در هکتار برآورد گردید. در مطالعه  70/78با میانگین   87تا  99بین سازی شبیهاز  209 

محققین با استفاده از مدل لینتول  سایر(. 4)جدول  بدست آمدبینی شده (  پیش 70/78درصد میانگین عملکرد ) 09عملکرد،کمتر از  210 

 Machakaire et al., 211تن در هکتار ) 70تا  0/79زمینی را در مناطق مختلف آفریقای جنوبی در دامنه عملکرد پتانسیل  سیب

 Molahlehi et al., 212بینی نمودند )تن در هکتار پیش 09-81های مختلف زراعی کشور لسوتو در محدوده ( و در اقلیم2016

)جدول محاسبه شددرصد( نیز درحد مطلوب  01و شاخص تطابق ) بدست آمددرصد  01خطا کمتر از  مربعات میانگین جذر .(2013 213 

کشور برخوردار درنی زمیبینی عملکرد پتانسیل در مناطق اصلی کشت بهاره سیبمدل لینتول از دقت باالیی برای پیش .(. بنابراین4 214 

 215 است.
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Table 3- Results of evaluation of LINTUL model for simulation of development stages and yield of spring potato under potential conditions 217 

d RMSE 2R 

حداکثر 

 خطا

ME 

سازي شبيه

 شده

Simulated 

 مشاهده شده

Observed 

 تعداد

Number 

 متغير

Variable 

 ارزیابی مدل

Evaluation of 

model 

0.94 2.52 0.79ns 6.17 64.4 65.2 15 

 دهی )روز(کاشت تا گل

Planting to flowering (days) 
 واسنجی

 
0.97 6.01 0.90 ns 15.07 67.5 66.33 15 

 دهی تا رسیدگی )روز(گل

Flowering to maturating (days) 

0.90 2.35 0.73 ns 3.85 62.67 61.9 50 
 عملکرد

)1-Yield (kg.ha 

0.93 2.44 0.78 ns 4.68 63.4 64.5 25 
 دهی )روز(کاشت تا گل

Planting to flowering (days) 

 ns 18.46 64.9 70.4 25 0.81 8.02 0.92  اعتبار سنجی
 دهی تا رسیدگی )روز(گل

Flowering to maturity (days) 

0.91 2.42 0.63 ns 9.69 62.89 61.8 100 
 عملکرد

)1-Yield (kg.ha 
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یط دهی تا رسيدن و عملكرد سيب زمينی در شرادهی، گلبينی شده تعداد روز از کاشت تا گلمقادیر مشاهده شده و پيش -2شكل 

 پتانسيل 
 نشان داده شده است. 0:0خط

Fig. 2- Observed and predicted values of days from planting to flowering, flowering to maturity and yield 

of potato under potential conditions 
1:1 line is also shown. 

 



 

 

 

 گيري نتيجه

ی گل دهمراحل فنولوژیکی )کاشت تا گل دهی ، به خوبی قادر است نشان داد این مدل   LINTUL1-POTATO ارزیابی مدل 

 سازی شبیه در مدل مناسب ساختار دهنده نشان کهشبیه سازی نماید . در کشت بهاره سیب زمینی تا رسیدن فیزیولوژیک (را 

 زمان مناسب، کاشت تاریخ انتخاب)مزرعه مدیریتی های ریزی برنامه در میتواند مدل این بنابراین .است فنولوژیکی مراحل

در ارهمچنین آن با دقت باالیی  عملکرد پتانسیل قرار گیرد.  استفاده مورد ، مبارزه با آفات و بیماریها  ، علفهای هرز و...  ( کوددهی

به اگرواکولوژیکی  مطالعاتدر  کارآمد عنوان ابزاری لذا به . ی نمایدمبینی  زمینی کشور پیشمناطق مختلف کشت بهاره سیب

  مربوط به تغییر اقلیم  می تواند مطرح باشد.  در تحقیقاتو حتی بندی تولید، تعیین خأل عملکرد  منظور پهنه
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Evaluation of LINTUL1-POTATO Model for Simulation of Development 

Stages and Potential Yield of Spring-Sown Potato (Solanum tuberosum L.) 

in Iran 

 

Abstract  

Introduction 

Potato (Solanum tuberosum L.) has a special place in the crop production systems of Iran and due to its 

nutritional value has an important role in the food security of the country during the coming decade. 

Therefore, increasing potato production is crucial to overcome future food demand. However, due to 

limited land and water resources higher production could be achieved through increased yield per unit 

area. Success in this scope calls for an accurate estimation of potential yield of potato in order to reduce 

the yield gap in different production regions over the country. Crop simulation models are known as 

powerful tools for prediction of potential yield at regional level. However, the accuracy of yield 

prediction is strongly dependent on the quality of required input data for models. Therefore, universal 

crop models with minimum input data, e.g. LINTUL, are recommended where enough data at regional 

scale are not available. In this research LINTUL1-POTATO model was calibrated and validated for 

prediction of developmental stages and potential yield of spring-sown potato in Iran over the selected 

production regions 

 

Materials and Methods 

This study was conducted in 10 selected stations covering the most important potato production regions 

of the country. Maximum attainable yield of each station was estimated using box plots of the observed 

yields and the upper 90% probability was considered as observed potential yield. Duration of 

development stages of potato were obtained from the previously conducted researches in the selected 

stations. LINTUL1-POTATO model was calibrated in the selected stations by adjusting crop 

parameters of the model according to the published data on spring-sown potato. The performance of 

the calibrated model was tested using statistical measures. After calibration, the model was validated 

against data set independent from the data used during calibration. Prediction ability of the model was 

then evaluated using R2, CV, root mean square error (RMSE), normalized RMSE (RMSE%) and index 

of agreement (d). 

 

Results and Discussion 

The calibrated model was able to simulate the duration of development stages including planting to 

flowering and flowering to maturity as well as potential yield of potato in the selected stations and the 

model performance was statistically confirmed. The results of validation showed that the model 

simulates the length planting to flowering stage in the range of 59 to 78 days, duration of flowering to 



 

 

maturity in the range of 43 to 98 days and the potential yield from 55 to 76 t ha-1 in different stations. 

There was no significant difference between observed and simulated values (P<0.05). The value of the 

coefficient of variation (CV) of the simulated variable was always less than 10%. Duration of planting 

to flowering (RMSE%= 3.82, R2= 0.78), flowering to maturity (RMSE% = 11.04, R2 = 0.81), and finally 

yield (RMSE%= 3.91, R2= 0.63) were simulated precisely with a d-value between 0.88-0.93 for the 

studied variables.  

 

Conclusion 

The results showed that LINTUL1-POTATO was able to predict the development stages and potential 

yield of spring-sown potato in different production regions over the country. The calibrated model can 

be used in further studies on yield gap analysis and agroecological zoning of potato. 
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