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Introduction 

Climate change is rapidly degrading the conditions of crop production. For instance, 

increasing salinization and aridity is forecasted to increase in most parts of the world. 

As a consequence, new stress-tolerant species and genotypes must be identified and 

used for future agriculture. Stress-tolerant species exist but are actually underutilized 

and neglected. Quinoa, scientifically known as Chenopodium quinoa Willd. is a 

member of the Amaranthaceae family. Promoting the cultivation and nutrition of 

quinoa will diversify food products in the country, sustainable production, increase 

farmers' incomes and provide part of the community's food needs. Crop simulation 

models have been used for various studies such as selecting the appropriate cultivar, 

determining the best planting date, predicting the effect of diversity and climate change 

on growth. Field research requires a lot of time and money, while computer simulation 

models can save time and money by conducting extensive experimental simulations. 

Materials and Methods 

This research was conducted in two regions of Yazd province with 10 separate 

experiments in the form of a randomized complete block design with 3 replications. 

Experimental factors included 5 promising modified lines in Yazd Salinity Research 

Center with Titicaca cultivar. The lines consisted of four intermediate maturity lines, 

numbered 1 (NSRCQE), 2 (NSRCQC), 3 (NSRCQD), and 6 (NSRCQA), one late 

maturity line numbered 4 (NSRCQB), and the early maturity cultivar Titicaca numbered 

5. Sampling and note-taking were performed regularly, once every three days, in 

proportion to the progress of the phenological stages of each line. A model based on 

degree-day-growth was prepared in FST language. In preparing the length table, due to 

the short day of Quinoa, for all lines in the model up to 12.5 hours, the development 

speed was one, and after 13.8 hours, the development speed was zero. The base 

temperature in the model was 2 ° C. Then, the model was calibrated and evaluated with 

data taken from the field. 

Results and Discussion 
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RMSE (CV) coefficient of variation between 7 to 12%, root mean square error (RMSE) 

between 4.4 to 6.4 days, Wilmot agreement index (d) between 0.99 to 1, model 

efficiency (ME) between / 96 0 to 0.98, the mean deviation from the model (MB) was 

between 0.05 to 0.08 and the coefficient of determination (R2) was between 0.92 to 

0.98. These values indicated a good estimate of the day to flowering of quinoa with the 

model written in FST language, and the values of day to flowering simulated gained the 

necessary validity. The coefficient of variation of nRMSE (CV) is between 6.8 to 8.6%, 

the root mean square error (RMSE) is between 6.2 and 8.7 days, the Wilmot agreement 

index (d) is between 0.75 and 0.92, The mean deviation from the model (MB) was 

between 0.05 to 0.08 and the coefficient of determination (R2) was between 0.92 and 

0.98. These values indicated a good estimate of the day to physiological maturity with 

the model written in the FST language, and the day values to the simulated 

physiological maturity gained the necessary validity. Calibration and evaluation of 

model efficiency using root mean square error (RMSE), coefficient of variation or 

nRMSE percentage (CV), Wilmot agreement index (d), model efficiency (ME), and 

mean model deviation (MB), coefficient of explanation (R2), line test 1: 1 day until 

germination, flowering and good physiological maturity was estimated. 

Conclusion 

The results of this study indicated that the quinoa model prepared for quinoa in terms of 

degree-day-growth well predicts the developmental stages (emergence, flowering and 

maturation) of this plant in terms of maturity (early, medium and late) and can be its 

help determined the appropriate planting date in different areas. This calibrated sub-

model can now be used to evaluate different temperature and photoperiod effects for 

decision making in a wide range of growth environments in quinoa cultivation systems 

in current and future climatic conditions. Therefore, this sub-model can be used in 

educational-research and applied work in the field. 
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 ای های مزرعهنمو فنولوژیک کینوا بر اساس داده یسازهیشب

 چکیده

اعتبار  نییو تع یو واسنج( .Chenopodium quinoa Willd) نواینمو ک یسازهیشب یبرا یمدل هیپژوهش ته نیهدف از ا

کامل  یهاجداگانه و در قالب طرح بلوک شیآزما 10با  زدیدر دو منطقه استان  قیتحق نیاست. ا یامزرعه یهاآن بر اساس داده

بهمراه رقم  زدی یشور قاتیبخش اصالح شده در مرکز تحق دیام نیال 5شامل  های آزمایشعاملتکرار انجام شد.  3با  یتصادف

 نیهر ال کیمراحل فنولوژ شرفتیو متناسب با پ بارکیبه طور مرتب، هر سه روز  هایبردار ادداشتیو  یریگبود. نمونه کاکایتیت

 یهامدل با داده یابیو ارز یسپس اقدام به واسنج و هیته FST نویسیبرنامه رشد با زبان-روز-بر اساس درجه یانجام شد. مدل

 بی(، ضرRMSEمربعات خطا ) نیانگیجذر م یهامدل با استفاده از شاخص ییکارا یابیو ارز یبرداشت شده از مزرعه شد. واسنج

 نییتب بی(، ضرMBانحراف از مدل ) نیانگی(، مMEمدل ) یی(، کاراd) لموتی(، شاخص توافق وCV) nRMSE درصد ای راتییتغ

(2R آزمون خط ،)اکنون همو شده  تعیین اعتبارخوب برآورد شد. این مدل  کیولوژیزیف یدگیو رس یدهروز تا سبزشدن، گل 1:1

های های رشد در نظامگیری در طیف وسیعی از محیطتصمیم یبرا یودیو فتوپر ییتواند برای ارزیابی تاثیرات مختلف دمامی

 یو کاربرد یقاتیتحق -یآموزش یمدل در کارها نیاز ا نیجاری و آینده مورد استفاده قرار گیرد. بنابرا قلیمیدر شرایط ا نوایکشت ک

 استفاده کرد. توانیدر مزرعه م

 رشد-روز-درجه ،FST ،تاریخ کاشت: یدیکل کلمات

 

 مقدمه

های آند در بولیوی هکو بومی که است Amaranthaceaeاز خانواده گیاهی  Chenopodium quioa Willd کینوا با نام علمی

 ,.Vega‐Gálvez et al) هستند اهیگ نیکنندگان ا دیتول نیپرو و اکوادور مهمتر ،یویدر حال حاضر بول بوده وشیلی و پرو 

 در طوری که،ب ؛دارد خاک و خصوصیات دما دریا، سطح از ارتفاع فتوپریود، به سازگاری باالیی درپذیری این گیاه انعطاف (.2010

 قابلیت مرطوب و ایحاره خشک،نیمه خشک، و مناطقی با اقلیم 5/8تا  6بین  PHدریا،  سطح از متر 0-4000 ارتفاع با مناطقی

(. محصول Yang et al., 2016روز متغییر است ) 240تا  70 بین کشت مورد و نوع رقم منطقه به بسته کینوا رشد دوره. کشت دارد

معدنی دارد  مواد و هاویتامین غیراشباع، چربی اسیدآمینه، پروتئین، توازن ازنظر باالیی غذایی ارزش که است دانه گیاه اصلی این

(Fischer et al., 2017.) توان در اراضی فقیر و غیرقابل کشت نیز میحتی این گیاه سازمان خواروبار جهانی  هایبنابر گزارش

ترویج  .شودها توصیه میهای هرز و بیماریغالت به منظور کنترل علف با در تناوب زراعی کینوا کشت عالوه بر این .کشت کرد

شی از نیاز افزایش درآمد کشاورزان و تأمین بخ ،تولید پایدار ،کشت و تغذیه کینوا باعث تنوع بخشی محصوالت غذایی در کشور
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های شوری و خشکی با توجه به نقش بالقوه این گیاه در بهبود امنیت غذایی در آینده و تحمل باال به تنش .خواهد شد هعغذای جام

 .(FAO, 2014) گذاری کرداین گیاه نام را به نام 2013سازمان خوار و بار جهانی سال 

به بخش  . سیستم،کندرفتار هر سیستم را به طور کمی توصیف میای از معادالت است که معادله یا مجموعه ،مدل ریاضی

 از .کندتغییر میدر طی زمان هایی است که اثرات متقابل با هم داشته و شود که شامل بخشمحدودی از جهان واقعی اطالق می

 مطلوب خصوصیات تعیین مناسب، رقم و گیاه انتخاب جمله از مطالعات مختلف انجام برای زراعی گیاهان سازیشبیه هایمدل

 ،ایظرفیت تولید منطقه برآورد ،عملکرد خمین، ترشد بر اقلیم تغییر و تنوع اثر بینیپیش مدیریت زراعی، بهترین تعیین گیاهی،

اجرای  .استفاده شده استاکولوژیک بندی آگروانتقال تکنولوژی طبقه و های تحقیقاتیتعیین اولویت ،نژادیمشی برای بهتعیین خط

سازی تواند با انجام شبیهای میسازی رایانههای شبیهی به صرف وقت و هزینه زیاد نیاز دارد در حالیکه مدلاتحقیقات مزرعه

های اما باید توجه داشت که مدل (.Matthews et al. 2013) جویی در وقت و هزینه شوندهای وسیع باعث صرفهآزمایش

حالت آن است که به عنوان بلکه بهترین  ای شوندتوانند جایگزین آزمایشات مزرعهوجه نمیچسازی گیاهان زراعی به هیشبیه

نیاز به آزمایشات مزرعه را  تا حدودیخواهند توانست اعی زر گیاهانهای در این صورت مدل .ها استفاده شوندمکمل این آزمایش

های کاربردی برای محققین، دانشجویان، در آموزشسازی مدل .ها را بیشتر کنندکاهش دهند و اثربخشی نتایج این آزمایش

ها موجب شناخت و درک بهتر استفاده کنندگان از فرایندهای کارشناسان کشاورزی و حتی بهره برداران، ضمن کاهش هزینه

ی فنولوژی گیاهان بینهای متفاوتی برای پیشتا به حال مدل ؛خواهد شد زراعی ی، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهانزیست پیچیده

 ( Rahban et al., 2021., Bertero et al., 1999., Soltani et al., 2006زراعی مختلف استفاده شده است )

 گذاردمی گیاهان رشدی و فنولوژیکی هایبر ویژگی را تأثیر بیشترینزراعی  تیریمد یهاروش سایر به نسبت تاریخ کاشت که

(Pourghasemian et al., 2018)  تاریخ کشت مناسب کینوا  بهبود درصد سبز و رسیدن به حداکثر عملکرد دارد.و نقش مهمی در

رس کینوا برای کشت متوسطارقام ، کشت در شهریور و یا کشت بهاره برایدارد. ارقام زودرس کینوا بستگی به اقلیم منطقه و رقم 

مناسب در مناطق معتدل خشک کشور  تابستانهو یا کشت  اسفندس کینوا برای کشت در دیررارقام تابستانه، و یا کشت  مرداددر 

برگی باشند در طول زمستان زنده  12. این ارقام در مناطق معتدله در صورتی که در مرحله (Eghbali et al., 2021) هستند

 و رویشی که رشد زمانی تعیین یعنی کاشت تاریخ ترینمناسب تعیین (.Salehi et al., 2017) کنندمانند ولی بذر تولید نمیمی

 ,.Qulipor et al) رو شودروبه محیطی نامساعد شرایط با کمتر گیاه و داشته عوامل اقلیمی با را هماهنگی بیشترین گیاه زایشی

2003.) 

زراعی با سازگاری بهتر تقویم  های مدیریتی در مزرعه وبینی صحیح مراحل فنولوژی گیاهان زراعی برای بهینه سازی فعالیتپیش

فنولوژیکی ترین فازهای از مهم و سبزشدن زنیجوانه (.Hirich et al., 2014)باشدهای آگرواکولوژیک خاص بسیار مهم میسیستم

شود. باشد که همگی تحت تاثیر دما انجام میها میها و واکنشایی از فرایندهزنی بذر فرایند پیچیدهاستقرار گیاه است. جوانه
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با توجه به اینکه بسیاری از فرایندهای  .دهی یعنی عبور گیاه از مرحله رویشی به زایشی استمرحله گل ،فنولوژیک ترین مرحلهممه

سازی گیاهان زراعی الزم های شبیهکمی کردن نمو فنولوژیک در کلیه مدل ،کندفیزیولوژیک و مورفولوژیک با نوع گیاه تغییر می

 پرشدن دانه باشود. می دانهو رسیدگی خمیری یا شیری فاز وارد ،افشانیگرده از بعدکینوا گیاه  (. Soltani et al., 2006 ) است

 شود.می مشخص بذر بیرونی پوسته رنگ و آیندای درمیستاره صورت به و شوندمی باز هاکاسبرگ

اثر دما و فتوپریود را  ابتدا. انجام دادندبا رگرسیون خطی رقم کینوا به دما و فتوپریود را  9دهی سازی پاسخ گلمدلبرخی محققین 

 و سپس سازی کردنددهی را شبیهجداگانه مورد بررسی قرار دادند و فتوپریود آستانه، فتوپریود بحرانی، دمای پایه و دمای بهینه گل

بدون اثر متقابل دما و  آنها گزارش کردند. کردندسازی اثر متقابل دما و فتوپریود استفاده از پارمترهای بدست آمده برای مدل

بینی نماید. همچنین بدون دهی را خوب پیشتوانست زمان گلگراد بود مدل نمیدرجه سانتی 20فتوپریود زمانی که دما باالتر از 

 طهراببا مدت زمان رشد رویشی رقم و منفی  رابطهفتوپریود با عرض جغرافیایی منشا رقم  ،اثر متقابل، در دوره رویشی ارقام کینوا

 ,Bertero) معنی دار نداشت اثراثر متقابل، پارمترهای پاسخ دما و فتوپریود با عرض جغرافیایی منشا رقم  بررسی مثبت داشت. در

1999b.) 

 کشت داشتند. سازگاری این منطقه در کشت بهاره برای ارزیابی مورد کینوا هایژنوتیپ که کلیه داد نشانآزمایشی در کرج  نتایج

 و شده مرداد و در تیر هوا باالی دمای با دانه و پرشدن افشانیگرده شدن مرحله مصادف باعث 1397 سال اردیبهشت در نیمه دوم

 کافی غذای کمبود دلیل به و شهریور، مرداد هایماه در کینوا هایدانهشد. رسیدگی اجزای عملکرد و دانه عملکرد باعث کاهش

 .(Abasi et al., 2018داشت ) در پی را هجوم پرندگان خسارت زمانی، این مقطع در پرندگان برای

منظور مدیریت آفات و تنظیم برنامه آبیاری  به .کندبینی میفنولوژی، زمان وقوع یک فرآیند خاص در طی نمو موجود را پیشمدل 

گیاهان زراعی از زمان کاشت  نموسرعت  تعیین شود.گیاه  و برخی دیگر از مسائل دوران کاشت گیاه الزم است سرعت رشد و نمو

که شرایط آب و هوایی در طول  شوند. ازآنجاشدیداً وابسته به دمای محیطی است که این گیاهان با آن مواجه می تا زمان رسیدگی،

رابطه های مدیریتی در گیری توانند مبنای خوبی جهت تصمیمهای تقویمی نمیهای مختلف بسیار متنوع است، بنابراین تاریخسال

گیری مقدار گرمای تجمع یافته در طی زمان، یک قیاس زمانی بدین ترتیب با اندازه .با موجودات و مراحل رشد و نمو آنها باشند

شناختی از دقت بیشتری نسبت به تاریخ تقویمی برخوردار است و این معیار  آید که ازنظر معیارهای زیستدست می فیزیولوژیک به

 روش از گرمایی واحدهای محاسبه برای است.های مختلف متفاوت وتیپننوع گیاه بستگی داشته و در ژدر گیاهان مختلف به 

 است. پایه دمای از باالتر حرارت درجه میانگین مجموع رشد-روز-درجه. شودمی استفاده GDD یارشد -روز-درجه
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 نیا راتییدرجه روز بود. دامنه تغ 1893تا  2663 نیکاشت مختلف ب یهاخیدر تار نواینمو ک لیتکم یبرا ازیمورد ن یزمان حرارت

 یدگیو مرحله رس 890تا  348 ی، مرحله گرده افشان656تا  477 نیب یده، مرحله غنچه150تا  83 نیدوره سبز شدن ب یزمان برا

 (.Salehi et al., 2019)درجه روز برآورد شد  1121تا  143 کیولوژیزیف

 یسازهیروزانه است شب یمراحل نمو را بر اساس سرعت نمو که خود تابع دما ینمو در دو گروه هستند، برخ یساز هیشب یمدل ها

تهیه مدل  که (Nassiri et al., 2000)  کنندیم ینیبشیپ یتجمع ینمو را بر اساس درجه روزها شرفتیپ گریو گروه د کنند یم

 ه،یست و تها نوایاز جمله ک اهانیرشد گ یسازهیشب یهااز مدل ینمو بخش مهم یسازهیاز نوع دوم است. شب شده در این تحقیق

هدف از این تحقیق  باشد.یم یضرور نوایرشد ک یسازهیساخت مدل کامل شب یبرا ییهامدل ریز نیچن یسنجو اعتبار یواسنج

به لحاظ طول دوره رسیدگی مورد استفاده  رقم اقلیم و کاربردی برای تعیین بهترین تاریخ کاشت گیاه کینوا بسته به نوع یتهیه مدل

 .باشدمی رس و دیررس() زودرس، متوسط

 هامواد و روش

با ارتفاع متفاوت )اختالف  (2منطقه بعنوان و روستای ارنان  1منطقه بعنوان ) شهر یزد  یزداستان از منطقه  دودر این آزمایش 

آزمایش اول در مزرعه شخصی کشاورزی در شهر یزد با طول و  اجرا شد. 1بندی جدول طبق زمانمتر( 800 از سطح دریاارتفاع 

اجراشد. و آزمایش دوم در مزرعه  1398 -99در سال زراعی متر از سطح دریا  1200و ارتفاع  54°21′و  31°55′عرض جغرافیایی  

همان در متر از سطح دریا  2000ارتفاع و  54°14′و  31°17′با طول و عرض جغرافیایی  یزدشخصی کشاورزی در روستای ارنان

درجه  10تا  8بین  ی این دو ناحیهدماها حداقلاختالف  یعنی دو منطقه اقلیم تفاوت در نکته قابل توجه شد. زراعی اجراسال 

 (.1بود ) شکل گراددرجه سانتی 7تا  5بین  ی آنهادماها حداکثراختالف  و گرادسانتی

 آزمایش محلدر دو های کاشت تاریخ -1جدول

Table 1- Planting dates of the test sites 

February 

 اسفند

January 

 بهمن

September 

 مهر

September 

 نیمه شهریور

August 

 اول شهریور

July 

 مرداد

June 

 تیر

May 

 خرداد

April 

 اردیبهشت

Marc

h 

 فروردین

Resources 

29 29 20 6 23 26 28 28 29 29 

Yazd date of 

planting 

 یزد تاریخ کاشت منطقه

28 - - 12 19 24 30 29 
5 

may 
30 

Ernan date of 

planting 

 ارنان تاریخ کاشت منطقه
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 در زمان آزمایش (B( و روستای ارنان )Aشهر یزد )خالصه آمار هواشناسی  -1شکل

Figure 1- Summary of meteorological statistics of Yazd city (A) and Arnan village (B) at the time of the experiment 

 3های کامل تصادفی با قالب آزمایش طرح بلوکبرای هر دو منطقه و در  آزمایش جداگانه 10این تحقیق در های تاریخ کاشت

کاکا بود. تیقات شوری یزد بهمراه رقم تیالین امید بخش اصالح شده در مرکز تحقی 5های آزمایشی شامل عامل. انجام شدتکرار 

( و NSRCQD)2(NSRCQC ،)3(، NSRCQE)1های رس که در این آزمایش با شمارهها شامل چهار الین متوسطالین

6(NSRCQA یک الین دیررس که با شماره ،)4(NSRCQB و رقم زودرس )ماه  3 مشخص شد، بود. 5که با شماره کاکا تیتی

بدلیل سرمای زیاد، تاریخ کاشتی انجام نشد. از آنجایی که  بهمن در روستای ارنان و دی ،آبان، آذرماه 4یزد و در  آبان، آذر و دی

(، بنابراین دو تاریخ کاشت در شهریور ) نیمه اول Salehi et al. 2019تاریخ کاشت اصلی گیاه کینوا در منطقه یزد، شهریور است )

 یک در عمق و ، به روش خطیدست با متر،3*3هایی به ابعاد کاری در کرتخشکه روش به کاشت، و نیمه دوم شهریور( اجرا شد.

بوته در  64بعد از سبزشدن، تراکم بوته به  .شد و بالفاصله بعد از کاشت بصورت غرقابی آبیاری شد انجام متریسانتی دو تا

 مترمربع رسید. 

ایستگاه هواشناسی یزد واقع در فرودگاه شهر یزد با به محل کشت تهیه شد. ترین ایستگاه هواشناسی از نزدیک هواشناسی هایداده

های ایستگاه است و روستای ارنان بدلیل نداشتن ایستگاه هواشناسی از داده 54°16′و  31°54′طول و عرض جغرافیایی  

 استفاده شد. 54°06′و  31°18′طول و عرض جغرافیایی  با  کیلومتری این روستا 8هواشناسی روستای گاریز واقع در 

 بار و متناسب با پیشرفت مراحل فنولوژیک هر الین انجام شدها به طور مرتب، هر سه روز یکنمونه گیری و یادداشت برداری

(Salehi et al., 2019.)  متر بود. 2های دو ردیف از وسط هر کرت در طول مراحل فنولوژیک، مشاهده بوتهیادداشت برداری 

 های مورد بررسی بود.درصد بوته 50ها(، دهی و تغییر رنگ بوتهمالک عمل یادداشت برداری هر مرحله از نمو ) سبزشدن، گل

 .ترسیم شدند EXCEL  2010انجام شد و تمامی اشکال نیز در محیط EXCEL 2010محاسبات آماری با کمک نرم افزار 

A B 
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 استفاده شد. 3و  2، 1رشد از روابط -روز-برای محاسبه درجه

TMP=(Tmax+Tmin)/2                                            1معادله 

DTTi=TMPi-Tb                                                2معادله 

TTi=TTi-1+DTTi                                               3معادله 

 درجه DTTدمای پایه،  bTروزانه،  دمای حداقل minTروزانه،  دمای حداکثر maxTروزانه،  دمای میانگین TMPمعادالت  این در که

 .Soltani et al) هستند آن از قبل روز i-1ام و  i روز محاسبه برای نظر مورد روز iتجمعی،  رشد روز درجه TTروزانه،  رشد روز

2006). 

های کینوا به سه گروه زودرس، رشد محاسبه شده برای الین-روز-ابتدا درجهرشد -روز-درجهبرای بدست آوردن پایه اطالعات 

پس از محاسبه . (2) جدول  گروه در جدول قرار داده شد رشد هر–روز-های درجهبندی شد و میانه دادهرس و دیررس دستهمتوسط

با توجه به روزکوتاه روز جدول طول در تهیه. شد FST با زبان برنامه نویسی های کینوا اقدام به تهیه مدلروزهای ویژه الینطول

ساعت سرعت نمو صفر در نظر گرفته شد.  8/13ساعت سرعت نمو یک، و بعد از  5/12ها در مدل تا بودن کینوا، برای تمام الین

 گراد در نظر گرفته شد.درجه سانتی 2دمای پایه در مدل 

جدول  2های کینوا ماهه دوم، برای هر گروه از الین 6میالدی با  ماهه اول سال 6رشد -روز-های درجهبا توجه به تفاوت زیاد داده

. بعد از تهیه (Eghbali et al., 2021)تشکیل گردید( آذرتا  تیر) از  ماهه دوم 6ماهه اول ) از دی تا خرداد( و  6رشد -روز-درجه

گروه  3دفعه اجرا شد )  6برای کالیبراسیون، مدل تهیه شده بارها و در هر بار  اقدام به واسنجی یا کالیبراسیون مدل شد. نمو مدل

های شهر یزد گیریماهه دوم سال( و خروجی آن با اندازه 6ماهه اول و  6دفعه  2و برای هر گروه  رس و دیررسزودرس، متوسط

ده شد و دوباره مدل اجرا گردید تا بهترین خروجی رشد مدل دا-روز-های جدول درجهمقایسه شد. در صورت لزوم تغییراتی در داده

در این مطالعه تمامی  گیری بدست آمد که بعنوان برآورد نهایی پارامتر جدول انتخاب شد.ترین داده به مقدار اندازهو نزدیک

 .(2)شکل  تبدیل شد FST دستورات مدل به زبان
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 کینوانمو  برایهای کینوا رشد الین-روز-درجهمیانه  –2جدول

Table 2 - Mean degree-day-growth of quinoa lines  

 های کینوارشد الین-روز-پارامتر درجه

 زودرس متوسط رس دیررس مراحل نمو 

 ماهه نخست6 ماهه دوم6 ماهه نخست6 ماهه دوم6 ماهه نخست6 ماهه دوم6

 سبزشدن  92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5

 دهیگل  1072.7 1072.7 1155.5 1155.5 1333.8 1333.8

 فیزیولوژیک رسیدگی  1577.3 1577.3 17675.5 1767.5 2357 2357

 

 های روستای ارنان و بر اساس پارامترهای برآورد شده در واسنجی انجام شد.در نهایت ارزیابی مدل با داده

 شاخص nRMSE  (CV،)(، ضریب تغییرات یا درصد RMSEبرای واسنجی و ارزیابی کارایی مدل از جذر میانگین مربعات خطا ) 

روز تا سبزشدن،  1:1خط  (، آزمون2Rضریب تبیین )  (،MBمیانگین انحراف از مدل )  (،MEکارایی مدل )  (،d)  ویلموت توافق

 دهی و رسیدگی فیزیولوژیک استفاده شد.گل

RMSE ه است که هرچه شد استفاده شده مشاهده و شده سازیشبیه مقادیر بین اختالف مقایسه جهتRMSE  به صفر نزدیکتر

 عالی، سازیشبیه باشد درصد 10 از کمتر nRMSE مقدار چنانچهسازی بهتر انجام شده است. باشد نشان دهنده آن است که شبیه

. (Nassiri et al, 2019) شد خواهد ارزیابی ضعیف درصد 30 از بیشتر و متوسط درصد 30 تا 20 بین خوب،درصد  20 تا 10 بین

 توانسته و بوده ترموفق سازیشبیه در مدل که است آن بیانگر باشد، ترنزدیک یک به مدل توسط آمده دست به d مقدار چه هر

بهترین حالت  .(Willmott, 1982) دهد انجام شده مشاهده مقادیر به نسبت کمتری اختالف با را صفت بینیپیش میزان است

MB از واقعیت بیشتر تر باشد یعنی مدل صفر است و هر چه از صفر کمتر باشد یعنی مدل کمتر از واقعیت و هر چه از صفر بزرگ

 بین صفر و یک خوب است و بهترین حالت عدد یک باشد و بدترین حالت منفی باشد. MEزند. شاخص کارایی مدل تخمین می

 مقدار دهنده نشان به ترتیب b و a ضرایب :واقعی مقادیر و شده بینیپیش مقادیر بین (bو  aخطی)  ساده رگرسیون ضرایب

 1:1 خط روی شده بینیپیش نقاط اگر باشند.می 1:1 از خط رگرسیون خط شیب مقدار و مختصات مبدأ از رگرسیون خط انحراف

 Nassiri) است (b=1) درجه 45 شیب و (a=0) صفر مبدأ از عرض دارای 1:1 خط .مدل است بودن آلایده دهنده نشان گیرند، قرار

et al, 2019). 
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 رشد-روز-بر اساس درجه FST برنامه نویسی به زباننمو کینوا  دستورات مدل -2شکل

Figure 2. Quinoa development model commands in FST language based on Growing Degree Day (GDD) 

 ج و بحثینتا

دهی، رسیدگی فیزیولوژیک( در های کینوا ) سبزشدن، گلبینی سه مرحله اصلی نمو الینبرای پیش FSTمدل تهیه شده به زبان 

رشد واقعی مراحل -روز-های درجهپارامترهای مدل با استفاده از میانه دادهابتدا . آماده شد رس و دیررسسه گروه زودرس، متوسط

تنظیم پارامترهای عمل واسنجی یعنی سپس ، (2) جدول  ایی شهر یزد استخراخ شدندیشات مزرعهفنولوژیک بدست آمده در آزما

گیری سازی شده قابل مقایسه با مقادیر اندازهرشد مدل در محدوده معقول آنها انجام شد به طوری که نتایج شبیه-روز-جدول درجه

 بینی مراحل اصلی نمو با حداقل مقدارکه پیشبنحوی تغییر یافت 3به شرح جدول  2های جدول دادهدر نهایت در  .شده باشد

 های سنجش آماری صورت گیرد.شاخص
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  مدل نمو کینواهای کینوا بعد از واسنجی رشد الین-روز-مقادیر درجه –3جدول

Table 4 - Growing Degree Day (GDD)  values of quinoa lines after calibration of quinoa model 

 های کینوارشد الین-روز-پارامتر درجه

 مراحل نمو 
 دیررس

Late maturity 

 رسمتوسط

Medium maturity 

 زودرس

Early maturity 

 ماهه نخست6 ماهه دوم6 ماهه نخست6 ماهه دوم6 ماهه نخست6 ماهه دوم6

92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5  
 سبزشدن

Emergence day 

1246 1333.8 1055.5 1155.5 872.7 1072.7  
 دهیگل

Anthesis day 

1860 2546 1790.5 2324.5 1317.7 1770  

 رسیدگی فیزیولوژیک

Physiological 

Maturity 

 

ارائه شده  3در شکل دهی گل تا کاشت از روز برای تعدادهای آماری و مقدار شاخص FSTنتایج اجرای مدل تهیه شده به زبان 

روز،  5/6تا  5/5( در دامنه RMSEخطا )  مربعات میانگین جذر دهی بر اساس این نتایج مقدارگل تا کاشت از روز است. برای تعداد

، کارایی 9/0تا  8/0( در دامنه  dتوافق ویلموت )  درصد، شاخص 5/13تا  5/9( در دامنه CV)  nRMSEضریب تغییرات یا درصد 

 83/0( در دامنه 2Rو ضریب تبیین ) 13/0تا  09/0( در دامنه MBاز مدل ) ، میانگین انحراف 76/0تا  43/0( در دامنه MEمدل ) 

مربوط به مقایسه خط رگرسیون  tنتایج آزمون  .است زده شده تخمین خوب بسیار دهیبنابراین مرحله گل .قرار گرفت 93/0تا 

اختالف معنی داری نداشت ) شکل  1:1نیز نشان داد که شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون با خط  1:1برازش داده شده با خط 

3.) 

 ( و کوچکترین2R=0.93های دیررس ) رگرسیون در الین معادله تبیین ضریب بزرگترین دهیگل تا کاشت از روز تعداد بررسی در

 دارد، نموی مراحل سازی اینشبیه در نقاط پراکندگی میزان از نشان امر این ( بدست آمد.2R=0.86تبیین در رقم زودرس )  بضری

 در تغییرات از درصد 93های دیررس الین در و درصد 86 رقم زودرس در خطی ساده رگرسیون معادله با که است معنا بدین و

 کینوا دهیگل تا کاشت از روز تعداد شده مقادیر مشاهده در تغییرات بوسیله دهی،گل تا کاشت از روز تعداد شده سازیشبیه مقادیر

 (.3است ) شکل  توضیح قابل
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دهی با مقادیر مشاهده شده در الین سازی شده روز تا گلهای شبیه( تطابق دادهMBبر اساس شاخص میانگین انحراف از مدل ) 

 (.3اجرا شد ) شکل  هادیررس کینوا بهتر از سایر الین

دهی قابل قبول است. سازی روز تا گل( در تمامی موارد مثبت شد بنابراین مدل در شبیهMEدر بررسی شاخص کارایی مدل ) 

رس محاسبه شد زیرا در این شاخص هر چه عدد به یک های متوسط( در الینME=0.76بهترین حالت شاخص کارایی مدل ) 

 (.3ی کمتر است ) شکل سازنزدیکتر باشد خطا شبیه

( در d=0.8توافق ویلموت )  کاکا و کمترین مقدار شاخصتی( در رقم زودرس تیd=0.9توافق ویلموت )  باالترین مقدار شاخص

 (.3های کینوا است ) شکل دهی در تمامی الینهای روز تا گلسازی خوب دادهرس محاسبه شد که نشان از شبیههای متوسطالین

 میانگین جذر مقدارکه  دروزهای متفاوت برای کینوا نشان دادما و طول درهای تجربی با مدل دهیواسنجی تعداد روز تا گلنتایج 

شیب و عرض از مبدا خط مد. در بررسی بدست آ 58/0تا  79/0( 2Rضریب تبیین ) روز و  8/7تا  2/7( RMSEخطا )  مربعات

نتایج واسنجی تعداد روز تا در تحقیقی دیگر  (.Bertero et al, 1999a) نداشتاختالف معنی داری  1:1رگرسیون با خط 

 جذر مقداربرای دو رقم جسی و زنو کینوا در آلمان نشان دادند که  CSM-CROPGROپراگر و همکاران با مدل توسط دهی گل

رقم بدست آوردند که به نتایج این برای هر دو  98/0( dتوافق ویلموت )  شاخصروز و  1/3 (RMSEخطا )  مربعات میانگین

 . (Prager et al, 2019) تحقیق نزدیک است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و C(، الین دیررس ) Bرس ) های متوسط(، الینAرقم زودرس )  در منطقه یزد دهیگل تا روزها شده سازیشبیه و شده مشاهده مقادیر -3شکل
(، کارایی dتوافق ویلموت )  (، شاخصCV)  nRMSE(، ضریب تغییرات یا درصد RMSEجذر میانگین مربعات خطا )  همراه ( بهDهای کینوا ) الین

 ) صاف( و خط رگرسیون ) بریده( 1:1(، خط 2R(، ضریب تبیین ) MB(، میانگین انحراف از مدل ) MEمدل ) 
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Figure 3- Observed and simulated values of days to flowering of Yazd region in early cultivar (A), medium maturity 

lines (B), late maturity line (C) and quinoa lines (D) with root mean square error (RMSE), coefficient of variation 

NRMSE (CV), Wilmot agreement index (d), model efficiency (ME), mean model deviation (MB), coefficient of 

determination (R2), line 1: 1 (smooth) and regression line (cut( 

های مشاهده شده آنها در سازی شده با دادهدهی شبیههای روز تا گلبه منظور ارزیابی و اطمینان از کارایی مدل تهیه شده، داده

 گرفت.) روستای ارنان( مورد ارزیابی قرار  2آزمایش میدانی منطقه 

 روز، شاخص 4/6تا  4/4( بین RMSEدرصد، جذر میانگین مربعات خطا )  12تا  7( بین CV)  nRMSEضریب تغییرات یا درصد 

و  08/0تا  05/0( بین MB، میانگین انحراف از مدل ) 98/0تا  96/0( بین ME، کارایی مدل ) 1تا  99/0( بین dتوافق ویلموت ) 

 FSTدهی کینوا با مدل نوشته شده به زبان خوب روز تا گل برآورد از نشان مقادیر بود. این 98/0 تا 92/0( بین 2Rضریب تبیین ) 

 (.4کردند ) شکل  کسب را الزم اعتبار شده سازی دهی شبیهروز تا گل داشت و مقادیر

 که داد نشان کینوا دهی روز تا گل مورد در 1:1 خط با شده بینیپیش و شده مشاهده مقادیر بین رگرسیون خط شیب مقایسه

 برای کافی اعتبار از شده واسنجی مدل بنابراین .نداشت وجود 1:1 خط شیب و رگرسیون خط شیب بین داریمعنی اختالف

 .بود دهی کینوا برخوردارروز تا گل سازیشبیه

 میانگین جذر مقدارروزهای متفاوت برای کینوا نشان داد که های تجربی در دما و طولبا مدل دهیتعداد روز تا گل ارزیابینتایج 

شیب و عرض از مبدا خط مد. در بررسی بدست آ 78/0تا  85/0( 2Rضریب تبیین ) روز و  9/4تا  5/4( RMSEخطا )  مربعات

دهی با تعداد روز تا گل ارزیابینتایج محققین دیگر  (.Bertero et al, 1999a) اختالف معنی داری نداشت 1:1رگرسیون با خط 

( RMSEخطا )  مربعات میانگین جذر برای دو رقم جسی و زنو کینوا در آلمان نشان دادند که مقدار CSM-CROPGROمدل 

 Prager et) برای هر دو رقم بدست آوردند که به نتایج این تحقیق نزدیک است 997/0( dتوافق ویلموت )  روز و شاخص 5/1

al, 2019.) 
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( و C(، الین دیررس ) Bرس ) های متوسط(، الینAرقم زودرس )  در منطقه ارنان دهیگل تا روزها شده سازیشبیه و شده مشاهده مقادیر -4شکل
(، کارایی dتوافق ویلموت )  (، شاخصCV)  nRMSE(، ضریب تغییرات یا درصد RMSEجذر میانگین مربعات خطا )  همراه ( بهDهای کینوا ) الین

 ) صاف( و خط رگرسیون ) بریده( 1:1(، خط 2R(، ضریب تبیین ) MB(، میانگین انحراف از مدل ) MEمدل ) 

Figure 4 - Observed and simulated values of days to flowering of Arnan region in early cultivar (A), medium 

maturity lines (B), late maturity line (C) and quinoa lines (D) with root mean square error (RMSE), coefficient of 

variation NRMSE (CV), Wilmot agreement index (d), model efficiency (ME), mean model deviation (MB), 

coefficient of determination (R2), line 1: 1 (smooth) and regression line (cut( 

ارائه  5در شکل  فیزیولوژیک رسیدگی تا روز برای تعدادهای آماری مقدار شاخصمقایسه نتایج مدل با داده های اندازه گیری و 

تا  6/10( در دامنه RMSEخطا )  مربعات میانگین جذر بر اساس این نتایج مقدار فیزیولوژیک رسیدگی تا روز شده است. برای تعداد

تا  66/0( در دامنه  dتوافق ویلموت )  درصد، شاخص 14تا  5/10( در دامنه  CV)  nRMSEروز، ضریب تغییرات یا درصد  9/10

قرار گرفت بنابراین  91/0تا  88/0( در دامنه 2Rو ضریب تبیین ) 11/0تا  09/0( در دامنه MB، میانگین انحراف از مدل ) 68/0

مربوط به مقایسه خط رگرسیون برازش داده شده با  tنتایج آزمون  .است زده شده تخمین خوب بسیار فیزیولوژیک یمرحله رسیدگ

 (.5اختالف معنی داری نداشت ) شکل  1:1نیز نشان داد که شیب و عرض از مبدا خط رگرسیون برازشی با خط  1:1خط 

( و 2R=0.91های دیررس ) رگرسیون در الین معادله تبیین ضریب بزرگترین فیزیولوژیک رسیدگی تا کاشت از روز تعداد بررسی در

سازی شبیه در نقاط پراکندگی میزان از نشان امر این ( بدست آمد.2R=0.88رس ) های متوسطتبیین در الین ضریب کوچکترین

های الین در و درصد 88رس متوسطهای الین در خطی ساده رگرسیون معادله با که است معنا بدین و دارد، نموی مراحل این

مقادیر  در تغییرات بوسیله ، فیزیولوژیک رسیدگی تا کاشت از روز تعداد شده سازیشبیه مقادیر در تغییرات از درصد 91دیررس 

 (.5است ) شکل  توضیح قابل کینوا فیزیولوژیک رسیدگی تا کاشت از روز تعداد شده مشاهده

فیزیولوژیک با مقادیر مشاهده  سازی شده روز تا رسیدگیهای شبیه( تطابق دادهMBبر اساس شاخص میانگین انحراف از مدل ) 

 (.5ها اجرا شد ) شکل شده در الین دیررس کینوا بهتر از سایر الین
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( در d=0.66توافق ویلموت )  ر شاخصکاکا و کمترین مقداتی( در رقم زودرس تیd=0.68توافق ویلموت )  باالترین مقدار شاخص

های کینوا فیزیولوژیک در تمامی الین های روز تا رسیدگیسازی خوب دادهرس محاسبه شد که نشان از شبیههای متوسطالین

 (.5است ) شکل 

زنو کینوا در  برای دو رقم جسی و CSM-CROPGROپراگر و همکاران با مدل  رسیدگی فیزیولوژیکنتایج واسنجی تعداد روز تا 

برای هر دو رقم  895/0( dتوافق ویلموت )  روز و شاخص 7( RMSEخطا )  مربعات میانگین جذر آلمان نشان دادند که مقدار

 تولید چون دارد زیادی اهمیت انگیاه نموی مراحل یا فنولوژیک نمو بینیپیش بدست آوردند که به نتایج این تحقیق نزدیک است.

 به. باشدمی فنولوژی مراحل وقوع زمان تاثیر تحت زیادی حدود تا زراعی گیاهان سازیشبیه هایمدل در خشک ماده توزیع و

 Soltani et) باشند وابسته فنولوژیک نمو بینیپیش به فرآیندها سایر و برگ سطح تغییرات بینیپیش است ممکن ترتیب، همین

al., 2006.) 

(، الین دیررس ) Bرس ) های متوسط(، الینAرقم زودرس )  در منطقه یزد فیزیولوژیک رسیدگی تا روزها شده سازیشبیه و شده مشاهده مقادیر -5شکل
Cو الین ) ( های کینواDبه ) همراه  ( جذر میانگین مربعات خطاRMSE ضریب تغییرات یا درصد ،)nRMSE  (CVشاخص ،)  ( توافق ویلموتd ،)

 ) صاف( و خط رگرسیون ) بریده( 1:1(، خط 2R(، ضریب تبیین ) MBاز مدل )  (، میانگین انحرافMEکارایی مدل ) 

Figure 5 - Observed and simulated values of days to physiological maturity of Yazd region in early cultivar (A), 

medium maturity lines (B), late maturity line (C) and quinoa lines (D) with root mean square error (RMSE), 

coefficient of variation nRMSE (CV), Wilmot agreement index (d), model efficiency (ME), mean model deviation 

(MB), coefficient of determination (R2), line 1: 1 (smooth) and regression line (cut) 
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های مشاهده سازی شده با دادهشبیه فیزیولوژیک های روز تا رسیدگین از کارایی مدل تهیه شده، دادهبه منظور ارزیابی و اطمینا

 ) روستای ارنان( مورد ارزیابی قرار گرفت. 2شده آنها در آزمایش میدانی منطقه 

روز،  7/8تا  2/6 ( بینRMSEدرصد، جذر میانگین مربعات خطا )  6/8تا  8/6( بین CV)  nRMSEضریب تغییرات یا درصد 

( بین 2Rو ضریب تبیین )  08/0تا  05/0( بین MB، میانگین انحراف از مدل ) 92/0تا  75/0( بین dتوافق ویلموت )  شاخص

 داشت و مقادیر FSTبا مدل نوشته شده به زبان  فیزیولوژیک خوب روز تا رسیدگی برآورد از نشان مقادیر بود. این 98/0تا  92/0

 (.6کردند ) شکل  کسب را الزم اعتبار شده سازی شبیه فیزیولوژیک رسیدگیروز تا 

 نشان کینوا فیزیولوژیک روز تا رسیدگی مورد در 1:1 خط با شده بینیپیش و شده مشاهده مقادیر بین رگرسیون خط شیب مقایسه

 برای کافی اعتبار از شده واسنجی مدل بنابراین .نداشت وجود 1:1 خط شیب و رگرسیون خط شیب بین داریمعنی اختالف که داد

 .بود کینوا برخوردار فیزیولوژیک روز تا رسیدگی سازیشبیه

برای دو رقم جسی و زنو کینوا در  CSM-CROPGROبا مدل  سایر محققینتعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک  ارزیابینتایج 

برای هر دو رقم  895/0( dتوافق ویلموت )  روز و شاخص 7( RMSEخطا )  مربعات میانگین جذر آلمان نشان دادند که مقدار

 (.Prager et al, 2019) بدست آوردند که به نتایج این تحقیق نزدیک است

. 
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(، الین دیررس ) B رس )های متوسط(، الینA رقم زودرس ) در منطقه ارنان فیزیولوژیک رسیدگی تا روزها شده سازیشبیه و شده مشاهده مقادیر -6شکل
Cهای کینوا ( و الین (Dبه ) همراه  ( جذر میانگین مربعات خطاRMSE ضریب تغییرات یا درصد ،)nRMSE  (CVشاخص ،)  ( توافق ویلموتd ،)

 ) صاف( و خط رگرسیون ) بریده( 1:1(، خط 2R(، ضریب تبیین ) MB) (، میانگین انحراف از مدل ME) کارایی مدل 

Figure 6 - Observed and simulated values of days until physiological maturity of Arnan region in early cultivar (A), 

medium middle lines (B), late line (C) and quinoa lines (D) with root mean square error (RMSE), coefficient of 

variation nRMSE (CV), Wilmot agreement index (d), model efficiency (ME), mean model deviation (MB), 

coefficient of determination (R2), line 1: 1 (smooth) and regression line (cut( 

به  (Nassiri, 2000) بینی مراحل مختلف فنولوژی گیاهان استو کاربردی در پیش متداولرشد، پارامتر -روز-از آنجایی که درجه

های در آزمونمکانستیکی ساده قابل استفاده است.  هایدر ساخت مدل و را مشخص نمودمناسب  توان تاریخ کاشتکمک آن می

 (.Rahban et al, 2021) استهای پیچیده تر از مدلبیشهای ساده مدلقدرت که  مشخص شدانجام شده توسط محققین 

های به هزینه و شتهمختلف ندا هایاقلیمهای تجربی به لحاظ کاربرد در دیت مدلهای مکانستیکی ساده عالوه بر اینکه محدومدل

نمو کینوا  مکانیستیکی مدل ریز یسنجو اعتبار یواسنج ه،یتهدر ضمن . ندارندنیاز هم زیاد برای تعیین پارامترهای مناطق جدید 

 باشد.یمدر آینده  نوایرشد ک یسازهیساخت مدل کامل شبکمکی در جهت 

 گیرینتیجه
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دهی و مراحل نمو ) سبز شدن، گل به خوبی رشد-روز-بر حسب درجه تهیه شده برای کینوال نمو مدنتایج این مطالعه نشان داد که 

و می توان به کمک آن تاریخ  کندمی ینیبشیپرس و دیررس( رس، متوسطدرسیدگی( انواع این گیاه به لحاظ رسیدگی ) زو

دمایی و مختلف  راتیتاث یابیارز یتواند برایماکنون کالیبره شده هممدل زیر نیامناسب کاشت در مناطق مختلف تعیین کرد. 

مورد  آیندهو  یجاردر شرایط اقلیمی  کینوا کشت یهارشد در نظام یهاطیاز مح یعیوس فیدر ط یریگمیتصم برای فتوپریودی

 .کرداستفاده توان میتحقیقاتی و کاربردی در مزرعه  -مدل در کارهای آموزشیزیربنابراین از این  .ردیاستفاده قرار گ
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