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کمّيسازی واکنش سرعت جوانهزني گیاه دارویي مرزه به دما و پتانسیلآب
با استفاده از مدلهای رگرسیون غیرخطي
1

امیرحسن خدابخشی ،1بهنام کامکار *2و نفیسه خلیلی

 1و  .3کارشناس ارشد ،گروه زراعت ،دانشکدة تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 .2دانشیار ،گروه زراعت ،دانشکدة تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
تاریخ وصول مقاله1393/02/02 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/10/03 :

چكيده
این تحقی بهمنظور کمّیسازی واکنش سرعت جوانهزنی گیاه دارویی مرزه ( ،Satureja hortensis L.نسبت به دما و پتانسیل آب انجاام
گرفت .بدینمنظور ،جوانهزنی ایان گیااه تحات تاأثیر تیماارهاای دماایی ( 37 ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،12و  40درجاۀ ساانتیگاراد ،و
پتانسیلهای آب (صفر -0/5 ،-0/3 ،-0/1 ،و  -0/7مگاپاسکال ،در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشگاه علاوم کشااورزی و مناابع طبیعای
گرگان در سال  1392بررسی شد .نتایج نشان داد تأثیر دما ،پتانسیل آب و اثر متقابل آنها بر حداکثر درصد جواناهزنای ،سارعت در 50
درصد جوانهزنی و زمان رسیدن به  50 ،10و  90درصد جوانه زنی معنادار باود .همچناین باا کااهش پتانسایل آب ،درصاد و سارعت
جوانهزنی کاهش یافت .با اف ایش دما تا دمای  25درجۀ سانتیگراد درصد و سرعت جوانهزنی اف ایش و پاس از آن کااهش یافات .باا
ارزیابی سه مدل رگرسیون غیرخطی شامل مدل دوتکهای ،دندانمانند و بتا ،مدل بتا به عنوان مدل برتر انتخاب و دماهای پایاه ،مطلاوب
و سق

به ترتیب  23/98 ،7/56و  40درجۀ سانتیگراد و زمان بیولوییک جوانهزنی در پتانسایل صافر (تیماار شااهد 91/17 ،سااعت

برآورد شد .دماهای کاردینال جوانهزنی بهطور معنادار تحت تأثیر پتانسیل آب قرار نگرفت ،اما زمان بیولوییک جوانهزنی به ازای کاهش
یک مگاپاسکال پتانسیل آب 17/64 ،ساعت اف ایش یافت.
كلیدواژهها :دماهای کاردینال ،زمان بیولوییک ،مدل بتا ،مدل دندانمانند ،مدل دوتکهای.

* نویسنده مسئول

Email: kamkar@gau.ac.ir

امیرحسن خدابخشی و همکاران

 .1مقدمه

دماهای کاردینال و ضرایب مدل بارای مقایساۀ تاودههاای

مرزه 1گیاهی یکساله و علفی متعلا باه خاانوادۀ نعناعیاان

بذری نی هستند ] .[20از این میان ،سه تابع دوتکهای ،بتا و

است که بهعنوان گیاه دارویی در ایاران اساتفاده مایشاود.

دندان مانند برای بررسی واکنش جوانه زنای باذرها باه دماا

جوانهزنی بذر بهخصوص در زمان رویارویی با تانشهاای

بیشتر از بقیه استفاده شادهاناد ] .[16 ،25 ،34در مطالعاات

محیطی یکی از بحرانیترین مراحل زنادگی گیاهاان اسات

اخیر ،کمّیسازی سرعت جوانهزنای در واکانش باه دماا و

] .[38جوانه زنی فرایند فی یولوییاک پیچیادهای اسات کاه

تنش خشکی با استفاده از مدلهای رگرسیون غیرخطای در

تحت تأثیر عوامل ینتیکی و محیطای قارار مایگیارد ]،27

جو و گندم بررسی و دماهای کاردینال این گیاهان بارآورد

 .[17دما و پتانسیل آب میتوانناد باا هام یاا جداگاناه بار

شد ] .[5، 8همچنین در تحقیقات دربارۀ گیاه خشخاش ،از

درصد و سرعت جوانهزنی اثر بگذارند ] .[11تاأثیرات دماا

ماادلهااای رگرساایون غیرخطاای در پاایشبیناای ساارعت

بر رشدونمو گیاه مبنای مدلهایی است کاه بارای پایشبینای

جوانهزنی استفاده شده است ] .[25در کمّیساازی سارعت

زمانبندی جوانهزنی استفاده میشود ] .[12جوانهزنی بذر هار

سب شدن گندم در واکنش به دما هم با استفاده از مدلهای

گیاه در گسترۀ دمایی خاصی صورت میگیرد که تحت عنوان

رگرسیون غیرخطی مدل لجستیک ،مدل برتر معرفای شاده

دماهای کاردینال پیشنهاد شاده اسات ] .[12در ایان گساتره،

است ] .[24برای ارزیابی پاسخ سب شادن ارزن دمروبااهی

دماهای کمینه ،بهینه و بیشینه قرار دارند که برای ارائۀ مدلهای

به دما نی از مدلهای مختل

رگرسیون غیرخطای اساتفاده

پیشبینی جوانهزنی تزماند ] .[31سرعت نمو گیاه با افا ایش

شده است ] .[1در مطالعهای دیگار ،باا ارزیاابی مادلهاای

دما بین دمای پایه تا دمای مطلوب اف ایش و نیا باا افا ایش

رگرسیون غیرخطی در کمّیسازی سرعت جواناهزنای ساه

بیشتر دما بین دمای مطلوب و دمای سق  ،کااهش ماییاباد

گیاه دارویی کدو تخمکاغذی ،سیاهدانه و گاوزبان به دماا از

] .[9همچنین سرعت جواناهزنای باا افا ایش دماا تاا دماای

مدلهای دندانمانند ،دوتکهای و بتا اساتفاده و پارامترهاای

مطلوب ،اف ایش و بعد از آن ،کاهش ماییاباد ] .[26باهطاور

جوانهزنی (دمای پایه ،دمای مطلاوب ،دماای ساق

و روز

معمول ،درصد جوانهزنی با بهباود قابلیات دسترسای باه آب

بیولوییک ،این گیاهان تعیین شده است ].[2

بهصورت خطی اف ایش ] [19و سرعت جوانهزنی باا کااهش

با توجه به اینکه در ساالهاای اخیار مصارف گیاهاان

پتانسیل آب کاهش مییابد ].[18

دارویی در دنیا اف ایش یافته اسات ،ساطح زیرکشات ایان

اثرهای شرایط ناامطلوب در طاول دورۀ جواناهزنای و

گیاهان نی رو باه افا ایش اسات .مطالعاات زراعای کمای

مراحل اولیۀ رشد گیاه نسبت به دیگر مراحل رشد مهامتار

دربارۀ جوانهزنی گیاه مرزه صورت گرفته است که از جمله

است .بنابراین ،جوانه زنی خوب و مناسب تحات محادودۀ

میتوان به ارزیابی تأثیر پرایمینا

بار جواناهزنای و رشاد

وسیعی از شرایط محیطی برای اساتقرار گیاهچاه ضاروری

گیاهچااه در دماهااای مختل ا

است ] .[13، 21مدلهای ریاضی متعاددی بارای توصای

خوزستانی اشاره کرد ] .[6با توجه به اینکه اطالعات زیادی

الگوی جوانهزنی در واکانش باه دماا و پتانسایل آب ارائاه

دربارۀ واکنش جواناهزنای ایان گیااه باه عوامال محیطای،

شدهاند ] .[15برخی از این مدلها ،برای پیشبینای واکانش

دماهای کاردیناال و دیگار پارامترهاای جواناهزنای وجاود

جوانهزنی تجمعی بهکاار مایروناد و قاادر باه پایشبینای

ندارد ،هدف پژوهش حاضر ،کمّیساازی واکانش سارعت

تحاات تاانش آب باار ماارزۀ

جوانه زنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیل آب با استفاده

1. Satureja hortensis L.
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از مدلهای رگرسیون غیرخطی و برآورد دماهای کاردیناال

متفاوت انجام گرفت و هر بار بذرهای جوانهزده از محایط

جوانهزنی این گیاه است.

جوانااهزناای خااارج شاادند .باادیهی اساات کااه در دماهااای
ن دیکتر به دمای بهینه بازۀ زمانی شمارش ،کوتاهتر اسات.

 .2مواد و روشها

معیار جوانهزنی خروج ریشهچه باه انادازۀ  2میلایمتار یاا

این تحقی در آزمایشاگاه تحقیقاات باذر دانشاکدۀ علاوم

بیشتر بود .پایان شمارش زمانی بود که در طای  48سااعت

زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعای گرگاان در

متوالی هیچ بذری جوانه ن ند یا اینکاه هماۀ باذور جواناه

سال  1392بار روی گیااه مارزه انجاام گرفات .تیمارهاای

ب نند .در طول آزمایش در صاورت نیااز ،باه تیمارهاا آب

آزمایشی شامل دما در هفات ساطح (،30 ،25 ،20 ،15 ،12

مقطر (تیمار شاهد ،یا محلولهای تهیهشده اضافه شد.

 37 ،35و  40درجااۀ سااانتیگااراد ،و پتانساایل آب در پانج

درصد ،سرعت و زمان جوانهزنی با استفاده از نرمافا ار

سطح (صفر -0/5 ،-0/3 ،-0/1 ،و  -0/7مگاپاسکال ،بود و

جیاس 22011-انجاام گرفات ] .[23ایان نارم افا ار تاابع

تحقی بهصورت تج یۀ مرکب در مکان با سه تکرار انجاام

لجستیک را به دادههای جوانهزنی در برابر دما بارازش داده

گرفت ،بهطوری کاه دماا باهعناوان محایط و پتانسایل آب

و از طری درون یابی محاسبات تزم را انجام مایدهاد .در

به عنوان تیمار داخل محیط درنظر گرفتاه شاد .تیماارهاای

همۀ تیمارهای دمایی ،بارای هار تکارار منحنای پیشارفت

دمایی توسط انکوباتور ،با دقت  0/5درجۀ سانتیگراد تأمین

جوانه زنی در مقابل زمان (ساعت ،ترسیم و زمان تزم برای

شد .پتانسیلهای آب باا اساتفاده از پلایاتایلن گالیکاول

1

رسیدن به  50درصد حداکثر جوانهزنی از طری درونیاابی

 8000و براساس معادلۀ  1تهیه شد ]:[28
(،1

برآورد شد .همچنین سارعت جواناه زنای (در سااعت ،باا

]Ψ = 1.29[PEG] 2 T - 140[PEG]2 - 4[PEG

استفاده از رابطۀ  2محاسبه شد ]:[34

در این رابطه ψ ،پتانسیل اسام ی ماوردنظر؛  Tدماا؛ و

(،2

 PEGمقدار پلیاتیلن گالیکول موردنیازند.

R50 = 1/D50

در این رابطه R50 ،سارعت جواناه زنای؛ و  D50زماانی

برای هر تکرار 50 ،بذر گیاه مرزه انتخاب شد .بذور باا

است که طول میکشد تا جوانه زنی به  50درصاد حاداکثر

قرار گرفتن در محلول وایتکس  10درصد بهمدت  5دقیقاه

خود برسد.

ضدعفونی شده و پس از شستوشو با آب مقطار بار روی

باارای تعیااین دماهااای کاردینااال و زمااان بیولوییااک

یک تیه کاغذ صافی ،داخل پتاریدیاش قارار داده شادند.

جوانهزنی نی از رابطۀ زیر استفاده شد ]:[33

کاغذ صافی مورد استفاده بارای هار تیماار ،پیشاتر توساط

(،3

محلولهای پلی اتیلن گالیکول  ،8000با پتانسایلهاای آب

در ایاان رابطااه 1/e ،ساارعت جوانااهزناای؛ و  foزمااان

 -0/5 ،-0/3 ،-0/1و  -0/7مگاپاسکال خیسانده شده بودند

بیولوییک مورد نیاز برای جوانهزنی است .زمان بیولوییاک

و برای تیمار شاهد از آب مقطر استفاده شد .پتریدیاشهاا

جوانهزنی عبارت است از زماان تزم بارای جواناهزنای در

داخل هفت انکوباتور با دماهای ،35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،12

شرایط دمای مطلوب و ( f،Tتابع دماست که بین صافر (در

 37و  40درجۀ سانتیگاراد قارار گرفتناد .شامارش باذور

دمای پایه ،و یک (در دمای مطلوب ،تغییر میکند.

جوانهزده بسته به دمای مورد استفاده ،در باازههاای زماانی

توابع دمایی از روابط زیر بهدست میآید:

1. PEG

1/e = f(T)/fo

2. GS-2011
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 .1تابع بتا 1باا عالمات اختصااری  Bکاه معادلاۀ آن

مقادیر اولیه تا زمانی انجام می گیرد کاه بهتارین بارآورد از

بهصورت زیر است ]:[39

α

پارامترها بهدست آیاد .بهتارین بارآورد پاارامترهاای مادل
براساس خطاای معیاار کمتار پاارامترهاا و جاذر میاانگین

))((Tc-To/ To-Tb

(،4

))f(T) = ((T - Tb/ To - Tb) × (Tc - T/ Tc - Tb

مربعات انحراف کمتر رگرسیون مشخص میشود ] .[2برای

در این رابطه Tb ،دماای پایاه؛  Toدماای مطلاوب؛ Tc

انتخاب مدل برتر از میان مدل های مورد اساتفاده ،از جاذر

دمای سق ؛  aضریب ثابات؛ و  Tدماای متوساط روزاناه

میانگین مربعات انحرافات برای زمان جواناهزنای ،ضاریب

(دمای مورد آزمایش ،است.

تبیین ،ضریب همبستگی ،ضرایب رگرسیون سادۀ خطی در

 .2تابع دندان مانند 2با عالمت اختصاری  Dکاه معادلاۀ

رابطااۀ زمااان (ساااعت ،تااا جوانااهزناای مشاااهدهشااده و

آن بهصورت زیر است ]:[30
 Tb< T< To1اگر

)f(T) = (T - Tb)/(To1 - Tb

 To2< T< Tcاگر

)f(T) = (Tc - T)/(Tc - To2

 To1≤ T≤ To2اگر

f(T) = 1

T≤ Tb or T≥ Tc

اگر

پیشبینیشده استفاده شد .هرقدر ضریب تبیین مادل ماورد
استفاده با رگتار باشاد ،مادل ،درصاد تغییارات سارعت
جوانهزنی را بیشتر توجیه میکند .ضرایب  aو  bبه ترتیاب
نشاندهندۀ می ان انحراف خط رگرسیون از مبدأ مختصاات

f(T) = 0

و می ان اریب خط رگرسیون از خط یاک باه یاک اسات.

در این رابطه Tb ،دمای پایه؛  To1دمای مطلوب تحتانی؛

مقدار عددی ضرایب  aو  bبا استفاده از نارمافا ار آمااری

 To2دمای مطلاوب فوقاانی؛  Tcدماای ساق ؛ و  Tدماای

 SASتعیین شد .معناداری ضریب  aتوسط نرماف ار آمااری

متوسط روزانه (دمای مورد آزمایش ،است.

 SASو معناداری ضریب  bبا تعیین حدود اطمینان بررسی

 .3تابع دوتکهای 3با عالمت اختصاری  Sکه معادلاۀ آن

شد .معناداری ضریب  aبه این معناست که عارض از مبادأ

بهصورت زیر است ]:[35
Tb< T< To
To≤ T< Tc

خط رگرسیون از عرض از مبدأ خاط یاک باه یاک اریبای

اگر )f(T) = (T - Tb)/(To -Tb

دارد .معناداری ضریب  bبه این معناسات کاه شایب خاط

اگر)f(T) = 1 - (T - To)/(Tc - To

T≤ Tb or T≥ Tc

اگر

رگرسیون از شیب خط یاک باه یاک فاصاله دارد و خاط

f(T) = 0

رگرسیون نسبت به خط یک به یک دارای اریب است ].[9

در این رابطاه Tb ،دماای پایاه؛  Toدماای مطلاوب؛ Tc

پراکنش کمتر نقا در اطاراف خاط یاک باه یاک ،نشاانۀ

دمااای سااق ؛ و  Tدمااای متوسااط روزانااه (دمااای مااورد

کارایی بیشتر مدل است .با توجه به این معیارها ،به منظاور

آزمایش ،است.

توصی

تخمین پارامترهای هار مادل باا روش مطلاوبساازی

سرعت جوانه زنی گیاه مرزه نسبت باه دماا ،مادل

برتر برای تعیین دماهای کاردینال جوانهزنی تعیین شد.

تکراری با استفاده از رویۀ  PROCNLINدر نرماف ار آماری
 SASصورت گرفت .در روش مطلوبسازی تکراری با هر

 .3نتایج و بحث

بار وارد کردن مقادیر اولیۀ پارامترهاا ،مقاادیر نهاایی آن باا

نتایج تج یۀ واریاانس درصاد جواناهزنای ،سارعت در 50

روش کمترین توان های دوم تخماین زده مای شاود .تغییار

درصد جوانه زنی ،و زمان رسیدن باه  50 ،10و  90درصاد
حداکثر جوانه زنی نشان داد کاه تاأثیر دماا ،پتانسایل آب و

1. Beta Original
2 . Dent-like
3 . Segmented

تأثیرات متقابل دما و پتانسیل آب بر پارامترهای ذکرشده در
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سطح  1درصد معنادار بود (جدول  .،1باا کااهش پتانسایل

که با اف ایش دما تا دمای مطلوب ،فعالیت آن یمها و بهتباع

آب ،درصد و سرعت جوانهزنی کاهش یافات .باا افا ایش

آن کارایی واکنشهای آن یمی اف ایش مییابد که ایان امار

دما تا دمای مطلوب درصد و سرعت جوانه زنی افا ایش و

بهبود درصد و سرعت جوانه زنی را بهدنبال دارد .از طارف

بعد از آن کاهش یافت ،اماا حساسایت ایان مؤلفاههاا باه

دیگر ،درجۀ حرارتهای خیلی کم و خیلی زیاد نی موجب

پتانسیل آب بیشتر از دماا باود .در هماۀ دماهاا باا کااهش

غیرفعااال شاادن برخاای آن ا یمهااا و کاااهش ساارعت ایاان

پتانسیل آب ،حاداکثر درصاد جواناهزنای کااهش و زماان

واکنشها و در نتیجه کاهش درصاد جواناهزنای مایشاود

رسیدن به آن اف ایش یافت ،اما این تغییرات در همۀ دماهاا

] .[22در دماهای کم ،فعالیت متابولیکی بهطور نسبی کاهش

یکسان نبود ،به طوری که با اف ایش دما تاا دماای مطلاوب

مییابد و واکنشهای گیاهی نمیتوانند در گیاه انجام گیرند

( 20درجۀ سانتی گراد ،،تغییرات کاهش یافات و در دماای

و از طرفی ،دماهای زیاد برای مدت زمان طاوتنی موجاب

مطلوب به حداقل خود رسید و سپس با افا ایش دماا ایان

تخریب پروتئینها و در نهایت از بین رفتن بذر مایشاوند

تغییرات اف ایش یافت؛ بهطوری که در پتانسیلهای مختل

] .[29انعقاد پاروتئین و اخاتالل در کاار غشااها از جملاه

آب با اف ایش دما از  12باه  20درجاۀ ساانتیگاراد ،زماان

عواملی است که موجب کاهش سرعت جوانه زنی بذور در

رسیدن به حداکثر درصد جوانه زنی کاهش و سپس با ادامۀ

دماهای بیشاتر از دماای مطلاوب مایشاوند ] .[14کااهش

اف ایش دما از  20به  37درجۀ سانتیگراد ،افا ایش یافات.

کارایی متابولیکی بذور نی از دیگر عوامل کااهش سارعت

حساساایت درصااد جوانااهزناای بااه دمااا کمتاار از ساارعت

جوانه زنی در دماهای بیشتر از دمای مطلوب مشاهده شاده

جوانه زنی بود ،بهطوری که در دامنۀ گستردهتری از دمااهاا

است ] .[36همچنین کاهش سرعت جوانه زنای باا کااهش

درصد جوانهزنی ثابات باود ،اماا باا کااهش پتانسایل آب،

پتانسیل آب بهدلیل جذب سختتر و کندتر آب توسط بذر

دامنهای از دماها که در آن حداکثر جوانهزنای رخ مایدهاد

در شرایط تنش خشکی است .ایان نتیجاه پیشاتر در ارقاام
مختل ا

کاهش یافت (شکل .،1

پنبااه ] [7و در گناادم ] [10گا ارش شااده اساات.

سرعت جوانهزنی نسبت به درصد جوانهزنای شااخص

همچنین در گندم ،دماهای زیاد و کم از طری تغییر مقادار

حساااستااری از دماساات ] .[32واکاانش متفاااوت مرحلااۀ

آبسی یک اسید و حساسیت جنین به آن ،بر جوانهزنی باذر

جوانه زنی به درجۀ حرارتهای مختل

و گیاهچهها اثر منفی میگذارد ].[37

به این دلیل اسات

جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس درصد جوانهزنی ( ،)Gmaxسرعت در  50درصد جوانهزنی ( ،)R50زمان رسیدن به )D50( 50 ،)D10( 10
و  )D90( 90درصد حداكثر جوانهزنی

منابع تغییرات

DF

Gmax

R50

DF

D10

D50

D90

دما (،T

7

**2070/48

**717/75

6

**109/63

**307/74

**388/92

تکرار داخل دما (،E1

16

0/70ns

0/81ns

14

1/29 ns

0/65 ns

1/24ns

پتانسیل آب (،W

4

**

1127/87

**

823/95

4

**

457/31

**

865/61

**

427/27

اثر متقابل (،W × T

28

**58/37

**38/53

21

**38/37

**83/61

**29/83

خطا (،E2

64

7/90

0/0000001

50

165/55

82/74

68/02

-

5/53

7/74

-

8/54

4/39

2/92

CV

** و * :بهترتیب معناداری در سطح احتمال  1و  5درصد .برای خطا ،مقادیر میانگین مربعات و برای دیگر منابع ،تغییر مقادیر  Fآورده شده است.

دوره   17شماره   1بهار 1394
233

امیرحسن خدابخشی و همکاران

مجااذور میااانگین مربعااات انحااراف ،ضااریب تبیااین،

مدل دندانمانند و دوتکهای در پتانسیل صفر (تیمار شااهد،

ضرایب رگرسیون و رابطۀ زماان (سااعت ،تاا جواناهزنای

در سطح  1درصد معنادار و در مدل بتا در همۀ پتانسیلهاا

مشاهدهشده و پیشبینی شده معیاارهاای ماورد بررسای در

غیرمعنادار بود و مقدار عددی آن نیا نسابت باه دو مادل

مقایسۀ مدلهای استفادهشده بارای انتخااب مادل برتار در

دیگر به یک ن دیکتر بود (جدول  .،2به طور کلی ،ضریب

توصی

تبیین در مدل بتا در پتانسیلهای مختل

سرعت جوانهزنی به دما در پتانسیلهاای مختلا

بیشتر از مدلهای

آب است (جدول  .،2با مقایسۀ این معیارها مشاهده شد که

دندان مانند و دوتکهای بود .از طرف دیگر ،مجذور میانگین

ضریب رگرسیون ( aمی ان انحراف خط رگرسیون از مبادأ

مربعات انحراف برای زمان جوانهزنی و ضریب تغییرات در

مختصااات ،در ماادلهااای دناادانماننااد و دوتکااهای در

مدل بتا در مقایسه با مدلهای دندانمانند و دوتکهای بارای

پتانسیلهای صفر (شاهد ،و منفی یک مگاپاسکال در سطح

پتانساایلهااای مختل ا

آب کوچااکتاار بااود (جاادول .،2

 1درصد و همچناین در مادل دوتکاهای در پتانسایلهاای

همچنین پراکندگی نقا در اطراف خاط یاک باه یاک ،در

 -0/3و  -0/7مگاپاسکال در سطح  5درصاد معناادار و در

مدل بتا کمتر از مدلهاای دنادانمانناد و دوتکاهای اسات

مدل بتا در همۀ پتانسیلها غیرمعنادار بود .همچنین ضاریب

(شکل .،3

( bمی ان اریب خط رگرسیون از خط یک باه یاک ،در دو
جدول  .2جذر میانگین مربعات اشتباه ( ،)RMSEضریب تغییرات ( ،)CVضریب تبیین ( )R2و ضرایب رگرسیون ( aو  )bبرای مدلهای
مختلف رگرسیونی در پتانسیلهای مختلف آب ( RMSEمربوط به زمان جوانهزنی و برحسب ساعت و  SEخطای استاندارد است)
مدل

بتا

دندان
مانند

دوت
کهای

W

RMSE

CV

R2

a ± SE

b ± SE

0

8/02

6/65

0/92

10/93 ± 7/58

0/90 ± 0/06

-0/1

26/11

14/24

0/90

-20/08 ± 16/51

1/12 ± 0/08

-0/3

58/82

24/15

0/57

16/15 ± 47/21

0/93 ± 0/18

-0/5

44/96

18/71

0/47

58/57 ± 49/43

0/75 ± 0/19

-0/7

24/98

9/05

0/86

-18/96 ± 33/13

1/07 ± 0/11

0

37/62

24/52

0/81

-168/37 ± 35/58

2/65 ± 0/28

-0/1

44/31

21/81

0/86

-85/87** ± 28/02

1/60 ± 0/14

-0/3

182/06

53/09

0/50

-274/12 ± 146/13

2/54 ± 0/57

-0/5

118/61

41/25

0/39

-117/11 ± 130/41

1/67 ± 0/52

-0/7

35/16

12/44

0/77

-24/68 ± 46/63

1/11 ± 0/16

0

41/19

24/44

0/84

-215/90** ± 38/97

3/17** ± 0/31

-0/1

53/20

23/16

0/88

-145/24 ± 33/64

2/08 ± 0/17

-0/3

203/03

54/85

0/55

-386/69* ± 162/97

3/12* ± 0/64

-0/5

132/77

43/84

0/47

-239/59 ± 145/98

2/24 ± 0/59

-0/7

21/90

7/74

0/92

-73/52* ± 29/05

1/29 ± 0/10

* و ** :در  aنشاندهندۀ اختالف معنادار با صفر و در  bنشاندهندۀ اختالف معنادار با یک است.
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0

0

0.015

0

-1

D

-3

-1
-3

-3

0.005

-5
-5

سرعت جوانه زنی

0.01

-7
-7

50

40

30

20

دما

0.01

-5
-7

0

0.005

-1
-3

0

-5

0

30

40

50

-7

0

10

B
سرعت جوانه زنی

-1

0.015

0

دما

20

0

10

0.015

0

S

-0.1
-0.3
-0.3

0.005

-0.5

-0.5

سرعت جوانه زنی

-0.1

0.01

0

-0.7
-0.7

40

50

10

20

30

0

شکل  .2رابطۀ سرعت جوانهزنی با دما (برحسب درجۀ سانتیگراد) در پتانسیلهای مختلف آب (برحسب مگاپاسکال) با استفاده از مدلهای
بتا ( ،)Bدندانمانند ( )Dو دوتکهای ()S

0
-1

شده

-5
-7

0
0.015

0.005
0.01
زمان تا جوانه زنی مشاهده شده

0

0

0.01

-1

شده

-3

0.005

زمان تا جوانه زنی پیش بینی

D

0.01

B

-3

0.005

-5
-7

0
0.005
0.01
زمان تا جوانه زنی مشاهده شده

0.015

S

0

0.01

-0.1

شده

-0.3

0.005

-0.5
-0.7

0
0.015

0.005
0.01
زمان تا جوانه زنی مشاهده شده

0

زمان تا جوانه زنی پیش بینی

0.015

زمان تا جوانه زنی پیش بینی

0.015

0.015

0

شکل  .3زمان (برحسب ساعت) تا جوانهزنی پیشبینیشده با استفاده از توابع بتا ( ،)Bدندانمانند ( )Dو دوتکهای ( )Sدر برابر مقادیر
مشاهدهشده در پتانسیلهای مختلف آب (برحسب مگاپاسکال)

با درنظر گرفتن موارد ذکرشده ،بهنظر میرسد مدل بتا

شد (شکل  .،2در مطالعات دیگر نی با استفاده از مدلهای

در مقایسه با مدلهای دندانمانند و دو تکهای برازش

رگرسیون غیرخطی در کمّیسازی سرعت جوانهزنی در

بهتری از دادهها دارد ،بنابراین بهعنوان مدل برتر انتخاب

گیاه دارویی خشخاش مدل دوتکهای ] ،[25در کدو
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و دمای مطلوب

تخمکاغذی ،سیاهدانه ،گاوزبان و رازیانه مدل دندانمانند

کاردینال شامل دمای پایه ،دمای سق

] [1، 4و در ماریتیغال مدل بتا ] [3مدل برتر معرفی شدند.

بهطور معناداری تحت تأثیر پتانسیل آب قرار نگرفتند؛ اما

در مدل بتا که بهعنوان مدل برتر انتخاب شد ،در 50

اثر کاهش پتانسیل آب بر زمان بیولوییک جوانهزنی در

درصد جوانهزنی در پتانسیل آب صفر (تیمار شاهد ،دمای

سطح  1درصد معنادار بود و با کاهش پتانسیل آب بهطور

پایه برابر با  7/56درجۀ سانتیگراد ،دمای مطلوب 23/98

خطی اف ایش یافت ،بهطوری که به ازای کاهش 0/1

 40درجۀ سانتیگراد و زمان

مگاپاسکال پتانسیل آب زمان بیولوییک جوانهزنی 17/64

درجۀ سانتیگراد ،دمای سق

ساعت اف ایش یافت (شکل .،4

بیولوییک جوانهزنی  91/17ساعت برآورد شد (جدول .،3
همچنین مشاهده شد که با کاهش پتانسیل آب ،دماهای

جدول  .3برآورد ضریب  ،aدمای پایه ( ،)Tbدمای مطلوب ( ،)TOدمای مطلوب تحتانی ( ،)TO1دمای مطلوب فوقانی ( ،)TO2دمای سقف
(( )TCبرحسب درجۀ سانتیگراد) و زمان بیولوژیک ( )Foبرای  50درصد حداكثر جوانهزنی (برحسب ساعت) با استفاده از مدلهای
رگرسیونی در پتانسیلهای مختلف آب (برحسب مگاپاسکال)
مدل

بتا

دوتکهای

دندانمانند

W

a

Tb

TO

TC

Fo

0

0/59 ±0/24

7/56 ± 3/11

23/98 ± 0/88

40/00 ± 0

91/17 ± 2/01

-0/1

0/62 ± 0/06

9/00 ± 0

21/67 ± 0/44

40/00 ± 0

113/3 ± 3/31

-0/3

0/23 ± 0/05

9/00 ± 0

18/00 ± 0

40/00 ± 0

174/7 ± 10/14

-0/5

0/24 ± 0/06

9/00 ± 0

18/00 ± 0

40/00 ± 0

193/8 ± 10/03

-0/7

0/59 ± 0/08

9/00 ± 0

18/16 ± 0/37

40/00 ± 0

212/1 ± 6/14

0

-

5/00 ± 0

23/24 ± 1/07

40/00 ± 0

67/89 ± 4/45

-0/1

-

5/00 ± 0

21/75 ± 0/83

40/00 ± 0

89/53 ± 6/39

-0/3

-

5/00 ± 0

17/00 ± 0

40/00 ± 0

128/5 ± 7/18

-0/5

-

5/00 ± 0

17/00 ± 0

40/00 ± 0

145/4 ± 7/33

-0/7

-

5/00 ± 0

17/17 ± 0/27

40/00 ± 0

179/1 ± 3/10

Tb

TO1

TO2

TC

Fo

0

3/00 ± 0

19/31 ± 1/59

28/00 ± 0

40/00 ± 0

84/09 ± 0

-0/1

3/47 ± 1/96

18/00 ± 0

28/00 ± 0

40/00 ± 0

113/2 ± 3/58

-0/3

3/00 ± 0

18/00 ± 0

22/00 ± 0

40/00 ± 0

145/3 ± 9/19

-0/5

3/00 ± 0

18/00 ± 0

22/00 ± 0

40/00 ± 0

164/0 ± 9/53

-0/7

3/00 ± 0

18/00 ± 0

22/00 ± 0

38/23 ± 1/83

198/6 ± 6/91

دوره   17شماره   1بهار 1394
236

كمّیسازی واكنش سرعت جوانهزنی گیاه دارویی مرزه به دما و پتانسیلآب با استفاده از مدلهای رگرسیون غیرخطی

50

50

40

40

y = 8.110x + 22.55

دمای ب ینه

30

20
10

دمای پایه

30

y = 0.1405x + 8.2624

20
10

0

0
0.2

0

-0.4
-0.2
فشار آب

-0.8

-0.6

0.2

200

40

100

y = -176.4x + 100.5
R² = 0.933

50

30

y = 40

دمای سق

زمان بیولوژی

250

50

150

0

-0.4
-0.2
فشار آب

-0.6

-0.8

20
10

0

0
0.2

0

-0.4
-0.2
فشار آب

-0.6

-0.8

0.2

0

-0.4
-0.2
فشار آب

-0.6

-0.8

شکل  .4تأثیر فشار آب (برحسب مگاپاسکال) بر دمای پایه (◊) ،مطلوب (□) و دمای سقف (∆) (برحسب درجۀ سانتیگراد) و زمان
بیولوژیک برای  50درصد حداكثر جوانهزنی برآوردشده (برحسب ساعت) با استفاده از مدل بتا

 .4نتيجهگيری

ساارعت جوانااهزناای بااود .ماادل معرفاایشااده و ضاارایب

براساس نتایج پاژوهش حاضار ،مادل بتاا ،مادل برتار در

برآوردشده در مدلسازی واکنش جوانهزنی و سب شدن گیاه

کمّیسازی واکنش سرعت جوانه زنی گیاه مارزه باه دماا و

بسیار ارزشمندند و امکان کمّیسازی این مراحل را فاراهم

پتانسیل آب تعیین شد .دماهای کاردینال جوانه زنی در گیاه

میآورند.

مرزه تحات تاأثیر پتانسایل آب قارار نگرفتناد ،اماا زماان
بیولوییک جوانه زنی با کاهش پتانسیل آب باه طاور خطای

منابع

اف ایش یافت .براساس مدل برتر ،دمای پایاه  ،7/56دماای

 .1اشراقینژاد م ،کامکار ب و سالطانی ا ( ،1389بارآورد

 40درجۀ سانتیگراد بارآورد

دماهای کاردینال برای مدلسازی روز تا سب شادن در

شدند .زمان بیولوییک جوانهزنی در پتانسایل صافر (تیماار

ارزن دم روباهی .اولین کنفرانس بین المللای مدلساازی

شاهد 91/17 ،،ساعت بود و باه ازای هار  0/1مگاپاساکال

گیاه ،آب ،خاک و هوا.101-112 :

مطلوب  23/98و دمای سق

کاهش پتانسیل آب 17/64 ،ساعت افا ایش یافات .دماا و

 .2اکاارم قااادری ف ( ،1387مطالعااۀ نمااو کیفیاات بااذر،

پتانسیل آب بر مؤلفههای جوانه زنی گیاه دارویی مرزه تأثیر

جوانهزنی ،طول عمار و زوال باذر در برخای گیاهاان

معناداری داشتند .با کاهش پتانسیل آب ،درصاد و سارعت

دارویی :کدو تخمکاغذی ( Cucurbita pepo. convar.

جوانهزنی کاهش یافت .با اف ایش دماا تاا دماای مطلاوب،

 ،،var. styriacaساایاهدانااه ( ،Nigella sativa L.و

درصد و سرعت جوانه زنای افا ایش و بعاد از آن کااهش

گاوزبااان ( .،Borago officinalis L.دانشااگاه علااوم

یافت ،اما حساسیت این مؤلفهها باه پتانسایل آب بیشاتر از

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان .رسالۀ دکتری.

دما بود .همچنین حساسیت درصد جوانهزنی به دما کمتر از
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