Iranian Journal of Field Crop Science
Vol 48, No 2, Summer 2017 (527-534)
DOI: 10.22059/ijfcs.2017.208583.654127

علوم گیاهان زراعی ایران
)527-534  (ص1396  تابستان،2  شمارة،48 دورة

(Salvia mirzayanii) تعیین دماهای مهم جوانهزنی گیاه دارویی مروتلخ
با استفاده از رگرسیون غیرخطی
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چکیده
 آستانههای دمایی؛ تعیینکنندۀ،ﺟوانهزنی بذر مهمترین عامل تعیینکنندۀ موفقیت یا شکست استقرار گیاه است و چنانچه رطوبت در حد مناسب باشد
 در نتیجه پیشبینی زمان و سرعت ﺟوانهزنی در محدودۀ دمایی مناسب عامل تعیینکنندهای برای استقرار گیاه.سرعت و درصد نهایی ﺟوانهزنی است
) قالبSalvia mirzayanii(  این آزمایش با هدف ارزیابی مدلهای رگرسیونی برای برآورد دماهای مهم (کاردینال) بذر گیاه مروتلخ.خواهد بود
 بذرهای گیاه مروتلخ در. در آزمایشگاه زراعت دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه گیالن به اﺟرا گذاشته شد1394 طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در سال
 بهمنظور توصیف رابطۀ میان سرعت ﺟوانهزنی و دما از مدلهای. درﺟۀ سلسیوس قرار داده شدند40  و35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 تیمارهای دمایی
 و شاخص آکائیک0/89  ضریب تبیین،0/0026  با توﺟه به مقادیر ﺟذر میانگین مربعات خطا. بتا و دندانهای استفاده شد، درﺟۀ دوم، منحنی،دوتکهای
 بر پایۀ این مدل دماهای کمینه. این مدل برازش مناسبتری از سرعت ﺟوانهزنی بذر گیاه مروتلخ نسبت به دما داشت، در مدل دوتکهای-76/15
، میتوان در کشت گیاه مروتلخ، از لحاظ کاربردی. درﺟۀ سلسیوس بودند40/84 ،22/14 ،5/47  مطلوب (بهینه) و بیشینه (سقف) به ترتیب،)(پایه
.دماهای مهم برآوردشده در این آزمایش را مدنظر قرار داد
. ضریب تبیین، سرعت ﺟوانهزنی، دمای پایه، دمای بهینه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Seed germination usually is the most important determination of success or failure of plant establishment and if
moisture is in optimum, the temperature threshold determines the rate and final germination percentage therefore
prediction of the time and rate of germination in a suitable temperature range is decisive factor for plant
establishment. This experiment evaluated regression models to estimate the cardinal temperatures of Salvia
mirzayanii seeds and experiment carried out in completely randomized design with four replications in 2015 at the
laboratory of Faculty of Agriculture, University of Guilan, Iran. Salvia mirzayanii seeds were placed in thermal
treatments 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 ˚C. In order to describe the relationship between rate and temperature of
germination were used segmented, curve-linear, quadratic, beta and dent-like models. According to the value of
RMSE 0.26 Adj R2 0.89 and Akaike index -76.15 in segmented model, this model was more suitable for rate of Salvia
mirzayanii seed germination than temperature. Based on this model, base, optimum and maximum temperature were
5.47, 22.14 and 40.84 ˚C respectively. In terms of practical, estimated cardinal temperature in the experiment can be
considered in Salvia mirzayanii cultivation.
Keywords: Base temperature, coefficient of determination, germination rate, optimum temperature.
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مقدمه
جنس مریمگلی ) ،(Salvia sp.حدود  900گونۀ علفی
دارد و از این نظر بزرگترین جنس در تیرة نعناعیان
) (Lamiaceaeبهشمار میآید .این گیاه تنوع باالیی در
ایران داشته و شامل  70گونه است که  40درصد از
آنها بومی ایران هستند ).(Abdollahi et al., 2012
بذر این گیاهان حاوی  25تا  35درصد روغن است.
گیاهان خانوادة مریمگلی تأثیر دارویی دارند که از آن
جمله میتوان به ویژگی پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی)،
ضدمیکروبی ،ضدسرطان ،ضدالتهابی و بهبود توان
حافظه اشاره کرد ) .(Khoshnoud et al., 2014اسانس
این گیاهان بهعنوان مادة ضدعفونیکننده و
درمانکنندة بیماریهای عصبی استفاده میشوند
) .(Ghani et al., 2010گیاه مروتلخ ( Salvia
 ،)mirzayaniiیکی از گونههای مریمگلی است که از
گذشته کاربردهای زیادی در تغذیه و درمان دارویی
داشته است و به نامهای مریمگلی کارواندری ،مورپوژو
و مروتلخ نیز خوانده میشود ).(Mozaffarian, 2004
در عصارة این گیاه تأثیر پاداکسندگی و محافظ
سیستم عصبی گزارش شده است ( Khoshnoud et
 .)al., 2014گونۀ دارویی مروتلخ نخستین بار توسط
 (1982) Rechingerبه عالم گیاهشناسی معرفی شد و
آن را به نام  Salvia mirzayaniiنامگذاری کردند.
اینگونه از مهمترین و پرمصرفترین گونههای گیاهی
بهویژه در استان هرمزگان است که استفادة درمانی
فراوانی داشته و به دلیل کمی زادآوری ،رویشگاههای
طبیعی آن محدود است ،بنابراین اهلی کردن ،افزونش
و گسترش کشت اینگونه ضروری بهنظر میرسد
(.)Hajebi & Soltanipoor, 2006
دما تأثیر معنیداری بر آغاز ،قابلیت و سرعت
جوانهزنی دارد ) .(Flores & Briones, 2001بیشترین
درصد جوانهزنی در گیاهان در دامنة خاصی از دماها
رخ میدهد و در پایینتر و باالتر از این دامنة دمایی،
میزان جوانهزنی کاهش چشمگیری مییابد .سرعت
جوانهزنی نیز با افزایش دما تا دمای بهینۀ (مﻄلوب)
جوانهزنی ،افزایش و پس از آن کـاهش مییابد
) .(Kebreab & Murdoch, 2000جوانهزنی بذر هر

گیاه در گسترة دمایی خاصی صورت میگیرد ،که با
عنوان دماهای مهم (کاردینال) نامیده میشود .در این
گسترة دمای کمینه یا پایه ( ،1)Tbبهینه ( 2)Toو
3
بیشینه یا سقف ( )Tcقرار دارد ( Bewley & Black,
 .)1994دمای کمینه و بیشینه دماهایی هستند که به
ترتیب در پایینتر و باالتر از آن دماها جوانهزنی
متوقف میشود و دمای بهینه ،دمایی است که در آن
مرحلههای جوانهزنی در کوتاهترین زمان ممکن است
رخ دهد ،یعنی سرعت جوانهزنی در آن دما بیشینه
باشد ) (Alvorado & Bradford, 2002که برای ارائۀ
مدل پیشبینی جوانهزنی سه جزء یادشده ضروری
است .انواع مختلفی از مدلهای ریاضی برای تشریح
رابﻄۀ بین دما و سرعت جوانهزنی استفاده شده است.
 (2015) Etesami et al.در نتایج بررسیهای خود
اظهار داشتند که رابﻄۀ دما با سرعت جوانهزنی در بذر
گیاه چای ترش ) (Hibiscus sabdariffaبا تابع
دوتکهای و با درصد جوانهزنی توسط تابع دندانهای،
توصیف خوبی داشت و دماهای کمینه و بهینۀ این
گیاه به ترتیب برابر  11و  35درجۀ سلسیوس بودند.
نتایج آزمایش (2016) Jalilian & Kalili-Aghdam
نشان دادند ،دما تأثیر معنیداری بر سرعت و درصد
جوانهزنی بذر منداب ) (Eruca sativaداشت،
بهطوریکه سرعت جوانهزنی در دمای کمتر از  0/79و
باالتر از  47/6درجۀ سلسیوس متوقف شد .در تحقیق
 ،(2015) Taherabadi et al.دماهای مهم (دمای
کمینه ،بهینه و بیشینه) جوانهزنی بذرهای سه گیاه
بنگدانه ) (Hyoscyamus nigar L.به ترتیب ،0/66
 31و  41درجۀ سلسیوس ،تاجالملوک ( Aconitum
 11/48 ،2/84 )napellus L.و  41/05درجۀ سلسیوس و
شاهدانه ) (Cannabis sativa L.به ترتیب 26/8 ،2/6
و  42/8درجۀ سلسیوس گزارش شدند .بر پایۀ
آزمایشهای  (2014) Kheirkhah et al.دماهای مهم
بذر گیاه کاکوتی چندساله ( Ziziphora
 )clinopodioides Lam.بر پایۀ سه مدل خﻄوط
متقاطع ،بتا و چندجملهای برآورد شد که دماهای
1. Base temperature
2. Optimum temperature
3. Ceilling temperature
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کمینه  5تا  5/8درجۀ سلسیوس ،بهینه  22تا 22/6
درجۀ سلسیوس و بیشنه  39/5تا  40/5درجۀ
سلسیوس تعیین شدند(2013) Shamsi-Salari et al. .
در نتایج بررسیهای خود رابﻄۀ میان دما ،سرعت
جوانهزنی و درصد جوانهزنی را در بذر گیاه مریمگلی
( )Salvia officinalisبا استفاده از مدل درجۀ دوم به
دست آوردند .آنان دریافتند دمای  18درجۀ سلسیوس
بهترین دما برای جوانهزنی این گیاه است .به علت
اینکه دربارة دماهای مهم گیاهان خانوادة مریمگلی،
بهویژه گونۀ مروتلخ تحقیقات اندکی صورت گرفته
است ،هدف از این آزمایش تعیین دماهای مهم
اینگونه بوده است.
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جوانهزنی ثابت شود انجام و در صورت نیاز پیش از
بازگرداندن ظرفهای پتری به اتاقک رشد (انکوباتور)،
آب مقﻄر به میزان کافی به آنها اضافه شد .به هنگام
شمارش بذرهایی که طول ریشهچۀ آنها به اندازة 2
میلیمتر و یا بیشتر خارج شده بود ،جوانهزده تلقی
شدند ،شمارش بذرها تا هنگامیکه شمار بذرهای
جوانهزده ثابت شدند ادامه داشته است.
بهمنظور کمّی کردن سرعت جوانهزنی به دما،
تعیین دماهای مهم و شمار ساعتهای زیستی یا
بیولوژیک ) (e0مورد نظر برای جوانهزنی از رابﻄههای
زیر استفاده شد (:)Soltani et al., 2008
()1
()2

مواد و روشها
واکنش جوانهزنی به تغییر دماهای مهم بذر گونۀ
مروتلخ در هشت دمای ثابت ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5
 35و  40درجۀ سلسیوس در آزمایشگاه گروه زراعت
دانشکدة کشاورزی دانشگاه گیالن در سال 1394
بررسی شد .بذرهای مورد استفاده در این آزمایش از
شرکت باریج اسانس کاشان تهیه شدند .پیش از اجرای
آزمایش اصلی ،آزمون جوانهزنی بذرها بهمنظور
سنجش قوة نامیه انجام شد و بذرهای جوانهزده در
شمارش اولیه در روز هفتم و شمارش نهایی در روز
بیست و یکم انجام شد و قوة نامیۀ بذرها  84درصد به
دست آمد .آزمایش اصلی در قالب طرح کامل تصادفی
با چهار تکرار در انکوباتور با دقت  ±0/5درجۀ
سلسیوس و شرایط بهکلی تاریک اجرا شد .در هر تکرار
 25عدد بذر سالم در ظرفهای پتری با قﻄر 9
سانتیمتر به روش روی کاغذی (TP) 1قرار داده
شد ) .(ISTA, 2010برای تأمین رطوبت مورد نیاز ،پس
از قرار دادن بذرها در همۀ ظرفهای پتری ،به هر
ظرف پتری  5میلیلیتر آب مقﻄر اضافه شد .پیش از
اجرای آزمایش بذرها به مدت دو دقیقه در محلول
هیپوکلریت سدیم  5درصد غوطهور و ضدعفونی
سﻄحی شده و با آب مقﻄر فراوان شسته شدند.
شمارش بذرهای جوانهزده هر  12ساعت تا هنگامیکه

1. Top of paper

سرعت جوانهزنی D50 ،روز تا  50درصد جوانهزنی،
) f(Tتابع دما بوده و دامنۀ آن بین صفر و یک است و
 e0شمار ساعتهای زیستی مورد نظر برای جوانهزنی
هستند e0 .نشاندهندة کمترین شمار ساعتهای مورد
نیاز برای جوانهزنی در دماهای مناسب برای جوانهزنی
بوده و بنابراین  1/e0بیشترین سرعت جوانهزنی را
نشان میدهد .در این آزمایش پنج رابﻄۀ رگرسیونی
دوتکهای ،درجۀ دوم ،منحنی ،دندانهای و بتا برای
توصیف تغییر سرعت جوانهزنی در مقابل دما برازش
داده شدند که عبارتاند از:
 )1تابع دوتکهای (:(Mwale et al., 1994) 2)S
اگر
()3
اگر
اگر
 )2تابع درجۀ دوم ):)Mosjidis & Zhang., 1995( 3(Q
()4
 )3تابع منحنی): (C
4

= 𝑇𝑓

()5
𝑜𝑇𝑇𝑐−
𝑏𝑇𝑇𝑜−

𝑇 × 𝑇 − 𝑇𝑏 × 𝑇𝑐 −

1
𝑜𝑇𝑇𝑐−
𝑏𝑇𝑇𝑜−

𝑜𝑇 𝑇𝑜 − 𝑇𝑏 × 𝑇𝑐 −



2. Segmented
3. Quadratic
4. Curvelinear
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 )4تابع دندانهای ):1(D
()6

اگر
اگر
اگر

 )5تابع بتا ):2(B

()7
در این توابع Tb ،دمای کمینه T01 ،دمای بهینۀ
پایین (مﻄلوب حداقل) T02 ،دمای بهینۀ باال (مﻄلوب
حداکثر) T0 ،دمای بهینه Tc ،دمای بیشینه و  αمیزان
انحنای تابع بتا (ضریب ثابت) T ،دمای میانگین روزانه،
 c ،bو  dضریبهای ثابت رگرسیون هستند.
فراسنجههای باال ،عرض از مبدأ ) (aو ضریب رگرسیون
) (bبا استفاده از رویۀ  Proc NLINدر نرمافزار SAS
نسخۀ  9.1برآورد شدند .مدلهای برازش دادهشده بر
پایۀ جذر میانگین مربعات ،ضریب تبیین و
فراسنجههای مدل رگرسیون خﻄی و همچنین
شاخص آکائیک ) 3(AICمقایسه شدند .این شاخص از
رابﻄۀ زیر به دست آمد:
() 8
در این رابﻄه AIC ،شاخص آکائیک (معیاری برای
سنجش نیکویی برازش) nobs ،شمار مشاهدهها و npar
شمار فراسنجههای بهکاررفته در هر مدل است .آزمون
مقایسۀ ضریب رگرسیون و عرض از مبدأ با استفاده از
نرمافزار  MSTATCانجام شد .مقایسۀ میانگین سﻄوح
دمایی با استفاده از آزمون توکی در سﻄح احتمال 5
درصد انجام شد.
نتایج و بحث
نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،تأثیر دما بر سرعت و
درصد جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ در سﻄح احتمال 1
1. Dent Like
2. Beta
3. Akaike Information Criterion

درصد معنیدار بود (جدول  .)1مقایسۀ میانگینها
نشان داد ،با افزایش دما از  5تا  20درجۀ سلسیوس،
درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی افزایش و پس از
آن با افزایش دما کاهش یافتند .بیشترین درصد و
سرعت جوانهزنی در دمای  20درجۀ سلسیوس
(بهترتیب  81درصد و  0/021عدد در ساعت) مشاهده
شدند (جدول .)2
میانگینهای سرعت و درصد جوانهزنی در مقابل
هشت سﻄح دمایی نشان داد ،بیشترین سرعت و درصد
جوانهزنی بذر مروتلخ در دمای  20درجۀ سلسیوس بوده
است و در دماهای  5و  40درجۀ سلسیوس هیچگونه
جوانهزنی مشاهده نشد .چنین به نظر میرسد که با
افزایش دما از  5تا  20درجۀ سلسیوس ،درصد و سرعت
جوانهزنی افزایش مییابد و در دماهای بیشتر از  20درجۀ
سلسیوس کاهش مییابد .پس از برازش مدلهای مختلف
برای توصیف سرعت جوانهزنی نسبت به دما ،بهمنظور
معرفی بهترین و کارآمدترین مدل برای توصیف سرعت
جوانهزنی در دماهای متفاوت ،از فراسنجههای متفاوتی
برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد که نتایج آن در
جدول  3ارائه شده است.
این فراسنجهها شامل ضریب تبیین مدل رگرسیون
غیرخﻄی ،انحراف معیار خﻄای مدل و شاخص آکائیک
هستند .در ارزیابی مدلهای رگرسیونی غیرخﻄی بین
مدلهایی که پس از برازش رابﻄۀ خﻄی بین مقادیر
مشاهده شده و مورد انتظار بهدستآمده از آنها ،عرض از
مبدأ آن با صفر و ضریب رگرسیون آن با یک اختالف غیر
معنیدار داشته باشد ،مدلی برتر خواهد بود که ضریب
تبیین باالتر و جذر میانگین مربعات خﻄای
کوچکتری داشته و همچنین واجد کمترین شاخص
آکائیک باشد .در ارتباط با رابﻄۀ خﻄی یادشده باید
خاطرنشان کرد ضریب رگرسیون با اختالف
غیرمعنیدار از یک ،بیانگر همخوانی بیشتر مقادیر
مشاهدهشده و مورد انتظار سرعت جوانهزنی است و از
سوی دیگر نبود اختالف عرض از مبدأ صفر نشانگر این
است که عرض از مبدأ خط رگرسیونی ،از عرض از
مبدأ خط  1:1اختالف معنیدار ندارد ( Sabouri et al.,
 .)2012شاخصهای رابﻄۀ خﻄی یادشده و فراسنجههای
مدلهای غیرخﻄی ارزیابیشده در جدول  3ارائه شده
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است .مدلهای برازششده برای سرعت جوانهزنی در
شکل  1نشان دادهشده است .مدل بتا با توجه به
اختالف معنیدار ضریب رگرسیون خﻄی آن با یک
( )P<0/001مدل مناسبی نیست .اما برای دیگر مدل-
ها ،بنا بر دادههای مندرج در جدول  ،3ضریب
رگرسیون خﻄی در مدل دوتکهای و دندانهای،0/939 ،
مدل درجۀ دوم  0/907و مدل منحنی  0/922است
که اختالف غیرمعنیداری از یک دارند و مقادیر
احتمال معنیداری ) (Probabilityآنها بهترتیب
 0/4650 ،0/5550و  0/4760به دست آمد .افزون بر
آن در ارزیابی رگرسیونی  1:1مدلها ،عرض از مبدأ
این مدلها بهترتیب دوتکهای و دندانهای،0/000623 ،
درجۀ دوم  0/000947و منحنی  0/000841است .با
توجه بهاشتباه استاندارد یادشده اختالف غیر
معنیداری از صفر یا مبدأ خط رگرسیون دارند و
مقادیر احتمال معنیداری ) (Probabilityآنها به
ترتیب  0/5396 ،0/6330و  0/5414به دست آمد.
شکل  2رابﻄۀ خﻄی بین مقادیر مشاهده شده و
مقادیر پیشبینیشده بر پایۀ مدل را نشان میدهد .با
توجه به توضیحهای پیشین ،مدل تکهای از بین این
سه مدل ضریب تبیین باالتر ،جذر میانگین مربعات
خﻄای کمتر و شاخص آکائیک کمتر داشته و لذا
بهعنوان برترین مدل برای کمّیسازی جوانهزنی بذر
گیاه مروتلخ نسبت به دما ،تابع دوتکهای شناسایی شد.
دماهای مهم مروتلخ با استفاده از چهار مدل درجۀ
دوم ،دوتکهای ،منحنی و دندانهای محاسبه شدند .در
این شکل منحنیهای رسم شده بر پایۀ نتایج مشاهده
شده و پیشبینیشدة مدلهای درجۀ دوم (شکل ،)1-a
دوتکهای (شکل  ،)1-bمنحنی (شکل  )1-cو دندانهای
(شکل  )1-dبرازش شدهاند .در جدول  4دماهای
کمینه ،بهینه و بیشینه با استفاده از مدلهای مناسب
ارائه شدهاند .دمای بهینه با استفاده از مدلهای درجۀ
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دوم و دوتکهای به ترتیب بین  17/37و  22/14و بازة
دمایی بهینه  20/67-23/80در مدل دندانهای برآورد
شدند .همچنین دمای بیشینه با استفاده از چهار مدل
درجۀ دوم ،دوتکهای ،منحنی و دندانهای بین  39/96و
 41/98به دست آمدند .دمای کمینۀ برآورد شده با
مدلهای درجۀ دوم ،دوتکهای ،منحنی و دندانهای بین
 4/18تا  5/57درجۀ سلسیوس برآورد شدند .در گیاه
ارشتۀ خﻄایی ( )Lepyrodiclis holosteoidesاین
دماها به ترتیب  24/4 ،-0/32و  53/32درجۀ
سلسیوس گزارش شدهاند ( .)Mijani et al., 2012در
گیاه دارویی کاکوتی چندساله ( Ziziphora
 )clinopodioides Lam.دمای کمینه بین  5تا 5/8
درجۀ سلسیوس ،بهینه بین  22تا  22/6درجۀ
سلسیوس و بیشینه بین  39/5تا  40/5درجۀ
سلسیوس متغیر بوده است ( Kheirkhah et al.,
 .)2014افزون بر دماهای مهم ،شمار ساعتهای
زیستی الزم برای جوانهزدن  50درصد از بذرها با
استفاده از این مدلها  42/84تا  59/88ساعت برآورد
شد که وجود اختالف دقت بین مدلهای استفاده شده
را نشان میدهد .بهطوریکه باالترین دقت مربوط به
برآورد مدل تکهای و دندانهای است که کمترین اشتباه
استاندارد را دارند (2007) Ajam-Norouzi et al. .این
مدت را برای بذر گیاه باقال بین  6/65و  9/31ساعت
برآورد کردند .منحنیهای مربوط به مقادیر مشاهدهشده
و پیشبینیشدة سرعت جوانهزنی برای مدلهای برتر
همراه با رگرسیون خﻄی برای این مقادیر و ضریب تبیین
رابﻄه در شکل  2نشان دادهشده است .در این مدلهای
خﻄی نیز بیشترین ضریب تبیین در آغاز برای مدلهای
دوتکهای و دندانهای ( ،)0/94سپس برای مدل منحنی
( )0/93و برای مدل درجۀ دوم ( )0/90بهدست آمد
مقادیر ضریب تبیین تصحیحشده ) (Adj R2در جدول 2
ارائه شده است.

جدول  .1نتایج تجزیۀ واریانس میانگین مربعات خصوصیات جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ تحت تأثیر دماهای مختلف
Table 1. ANOVA of mean square of Salvia mirzayanii germination characteristics affected by different temperature
Germination
rate
**0.00025
0.0000017
13.13

** :معنیدار در سﻄح احتمال  1درصد.

Germination
percent
**3573.64
7.16
7.30

df
7
24

Source of variation
Temperature
Error
)Coefficient of variation (%
** Significant at 1% probability level.
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 مقایسه میانگین درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ.2 جدول
Table 2. Mean comparison of Salvia mirzayanii seed germination rate and percentage
Temperature
(°C)

Germination percent
(%)

5
10
15
20
25
30
35
40

0.00g
28.00e
48.00d
81.00a
64.00b
54.00c
18.00f
0.00g

Germination rate
(number of germinated seeds in hour)
0.00d
0.008c
0.009c
0.021a
0.018b
0.016b
0.008c
0.00d

ضریب تبیین مدل4 ،)Root MSe(  فراسنجههای ارزیابی برازش مدلهای غیرخﻄی شامل؛ جذر میانگین مربعات خﻄا.3 جدول
) مربوط به رابﻄۀ خﻄیr2(  ضریب تبیین،)a(  عرض از مبدأ،)b( ( و ضریب رگرسیونAIC)  شاخص آکائیک،)Adj R2( غیرخﻄی
بین مقادیر سرعت جوانهزنی مشاهدهشده و پیشبینیشدة حاصل از هر مدل غیرخﻄی در گیاه مروتلخ
Table 3. Fitting nonlinear model parameters including RMSD, Adj R2, AIC and b, a, r2 related to linear regression
observed and predicted germination rate for each nonlinear model
Nonlinear regression parameters
Nonlinear model
Root MSe
Adj R2
Quadratic
0.0028
0.869
Curvelinear
0.0027
0.879
Dent like
0.0026
0.860
Segmented
0.0026
0.895
Beta
0.0109
-*

AIC
-74.62
-75.05
-74.15
-76.15
-51.13

Root MSe
0.00251
0.00218
0.00207
0.00207
0.000076

linear regression parameters
Adj R2
b±SE
0.8921
0.9075±0.118
0.9195
0.9224±0.102
0.9290
0.9392±0.097
0.9290
0.9392±0.097
0.8779
0.0258±0.0036

a±SE
0.00094±0.0015
0.00084±0.0013
0.00062±0.0012
0.00062±0.0012
0.0125±0.00004

. میزان حقیقی برای این شاخص به دست نیامد، با توجه به برازش نشدن مناسب مدل بتا:*

 درجۀ دوم و دندانهای، دوتکهای، دماهای مهم سرعت جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ با استفاده از مدلهای منحنی.1 شکل
Figure 3. Cardinal temperature for germination rate of Salvia mirzayanii seeds using curvedlinear, segmented,
quadratic and dent like models
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جدول  .4فراسنجههای برآوردشده با استفاده از مدلهای برتر شناساییشده شامل دمای کمینه ) ،(Tbدمای بهینه ))T01( ،(T0دمای
بهینۀ پایین )T02( ،دمای بهینۀ باال ،دمای بیشینه ) (Tcو شمار ساعتهای زیستی ) (e0برای جوانهزنی  50درصد بذرهای گیاه مروتلخ
Table 4. Estimated parameters using the best identified model including Tb, To, Tc and e0 for germination 50% of seeds
e0
54.22±4.56
59.88±39.37
42.84±3.75
47.00±0.00

Tc±SE
39.96±1.12
41.98±5.89
40.84±1.91
40.96±1.91

T02±SE
23.80±1.95

T01±SE
20.67±1.85

T0±SE
_
17.37±9.86
22.14±1.55
_

Tb±SE
5.57±1.06
4.18±6.006
5.47±2.74
5.47±2.74

Nonlinear regression model
Quadratic
Curvelinear
Segmented
Dent like

شکل  .2رابﻄۀ رگرسیونی سرعت جوانهزنی مشاهدهشده و پیشبینیشده برای مدلهای برتر در جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ
Figure 4. Regression relationship between the observed and predicted germination rate using the best models in
Salvia mirzayanii seed germination

فراسنجههای برآوردشده در مدل دوتکهای برای
دمای کمینه ،بهینه ،بیشینه به ترتیب ،22/14 ،5/47
 40/84درجۀ سلسیوس و شمار ساعتهای زیستی
 42/84ساعت بودند ،همچنین در مدل دندانهای به
دلیل اختالف اندک از مدل دوتکهای میتوان بازة
دمایی بهینه  20/67-23/80را در نظر گرفت .درواقع
گیاه مروتلخ برای آغاز جوانهزنی به دمایی حدود 5
درجۀ سلسیوس نیازمند است ،بهتدریج با باال رفتن دما
تا دمای بهینه کمترین میزان جوانهزنی افزایش
مییابد و پس از رسیدن به نقﻄۀ بهینۀ جوانهزنی ،با
افزایش بیشتر دما از دمای بهینۀ باال ،جوانهزنی آن
کاهش مییابد .همچنین در دامنۀ دمایی بهینۀ پایین
( )T01و بیشینه ( )T02بیشترین سرعت جوانهزنی را
میتوان مشاهده کرد .نتایج این آزمایش با نتایج
 (2013) Shamsi-Salari et al.روی مریمگلی ( Salvia
 )officinalisمبنی بر اینکه سرعت جوانهزنی بذر این
گیاه از دمای  10تا  20درجۀ سلسیوس افزایش و پس

از این دما بهتدریج کاهش مییابد همخوانی دارد .در
آزمایش روی سه گیاه بنگدانه ،تاجالملوک و شاهدانه
در بازة دمایی  10تا  40درجۀ سلسیوس ،بیشترین
درصد جوانهزنی در دمای  20درجۀ سلسیوس مشاهده
شد اما دمای بهینه در سه گیاه به ترتیب  11 ،31و
 26درجه گزارش شده است ( Taherabadi et al.,
 .)2015در گونۀ  Salvia aegyptiaca L.بازة دمایی
بین  10تا  40درجۀ سلسیوس مشخص شد و دمای
 30درجۀ سلسیوس بهعنوان دمای بهینه معرفی شد
) .(Gorai et al., 2010بدین ترتیب با استفاده از
دماهای مهم برآورد شده میتوان مدلهای پیشبینی
سرعت جوانهزنی بذر گیاه مروتلخ را ارزیابی کرد.
همچنین بهمنظور تأمین بهینۀ نیازهای دمایی
رقمهای مختلف گیاه مروتلخ در طول جوانهزنی
پیشنهاد میشود این گیاه در مناطقی کشت شود که
دما در فصلهای کشت با دمای مهم این گیاه
همخوانی داشته باشد.
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