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  چكيده

 ة از بـست   CSM-CERES-Maizeهـاي پركـاربرد      مدل هاي داخلي كشور،   و منطبق بر نياز     مدلي توانمند  طراحي با هدف    بررسي،در اين   
فـرد مـدل ديگـر       بـه   منحـصر  هـاي ويژگـي ها از   يك از مدل   كديگر متصل شدند تا هر    ي به   SWAP  مدل  و 4 ة نسخ DSSAT يافزارنرم

ـ  مقادير از CERES-Maizeمدل  ،CERES-Maize-hbasedشده با نام پيشنهادي  داده توسعهتركيبي مدل در .  كند استفاده  رطوبـت  ةروزان
ـ  يهـا  و پـارامتر   گيـرد   بهره مي  SWAP مدل   شده توسط   محاسبه تعرق واقعي و پتانسيل و جذب آب توسط ريشه         -خاك، تبخير   ة روزان

 ورامـين   ةشـده در منطقـ     هاي ذرت كشت   براي ارزيابي مدل از داده     .كندبه آن ارسال مي     را محاسبه و   رشد ريشه و شاخص سطح برگ     
 ةخـوبي مـاد     خشك نشان داد كه هر دو مدل به        ة ماد مقداربيني   مدل در پيش   ةيافت  توسعه ة اصلي مدل و نسخ    ة نسخ ةمقايس .استفاده شد 

.  خشك مشاهده شـد    مادة متوسط و مقدار نهايي مجموع       مقدارر  داري بين عملكرد دو مدل د     اتفاوت معن . كنند ميسازي  خشك را شبيه  
شـده،    تيمـار بررسـي  12سـازي مـادة خـشك نهـايي در          يافته و اصلي مدل در شبيه       مقدار متوسط و مجموع خطاي مطلق نسخة توسعه       

 در  يافتـه   توسـعه  مـدل     موفـق  عملكرد دليل   در كل به   . كيلوگرم بر هكتار بود    5978 و   1271 كيلوگرم بر هكتار و      4207،  1021ترتيب    به
 مـادة  آ ،توان نتيجه گرفت كه اتصال دو مدل با موفقيت صورت گرفته و مدل تركيبي جديـد                مي ،) خشك مادة(هدف   سازي پارامتر شبيه

  .هاي مرتبط با رشد ذرت استاستفاده در پژوهش

  .CERES-Maize-hbased ،DSSAT ،SWAP تعرق، -آب خاك، تبخير  :ها واژه كليد
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