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چکیده
 در ایتن.مدل های مبتنی بر مفهوم زمان گرمایی ابزار سودمندی برای پیش بینی جوانه زنی بذر در رابطه با زمان و دما هستتند
گرمایی بر مبنتای هفتت- مدل جوانهزنی، در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین انجام شد1395 آزمایش که در سال
 لوگنرمال و گاما) توستعه یافتت و دورههتای، نرمال معکوس، لوگلجستیک، گامبل، ویبول،تابع توزیع احتمال (لجستیک
 و ساری گل) با خروجی هتای متدلRGS003( زمانی جوانه زنی پیش بینی شده توسط این مدل ها برای دو رقم کلزای بهاره
،33 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8  دمتای ثابتت11  آزمون جوانهزنی برای هر رقم در.گرمایی نرمال مقایسه شد-جوانهزنی
 مدل زمان گرمایی لوگ نرمال برازش بهتری به دوره هتای زمتانی، نتایج نشان داد. درجۀ سلسیوس انجام شد36  و35 ،34
، بر پایۀ خروجیهای ایتن متدل.) داشتAICc= -1180( ) و ساریگلAICc= -1173( RGS003 جوانهزنی هر دو رقم
 زمان گرمایی. درجۀ سلسیوس برآورد شد5/60  و5/85  و ساری گل به ترتیبRGS003 دمای پایه برای جوانه زنی رقم های
 درجۀ سلسیوس ستاعت و120/00  و118/40  و ساری گل به ترتیبRGS003 زیر حد بهینه برای آغاز جوانه زنی رقم های
 درجتۀ31/47  و29/07 زمان گرمایی مورد نیاز برای تکمیل جوانه زنی این رقم ها در دماهای بیشتر از حد بهینه بته ترتیتب
 درجۀ سلسیوس بازدارندگی گرمایی جوانته زنتی33/17  هر دو رقم کلزا در دمای فراتر از.سلسیوس ساعت پیش بینی شد
 ضریبهای برآورد شده در این آزمایش می توانند در مدلهای شبیهسازی جوانهزنی دیگر رقمهتای کلتزا نیتز.نشان دادند
.استفاده شوند
.گرمایی- مدل جوانهزنی، کلزای بهاره، دماهای مهم، توزیع لوگنرمال، بازدارندگی گرمایی:واژگان کلیدی
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ABSTRACT
The models based on thermal-time concept are useful tools for predicting germination in relation to time
and temperature. In this study, conducted in 2016 at Ramin Agriculture and Natural Resources
University, thermal-germination model was developed based on seven probability distribution function
(Logistic, Weibull, Gumbel, Loglogistic, Inverse-Normal, Log-Normal and Gamma) and predicted
germination time courses by these models for two spring oilseed rape cultivars (RGS003, Sarigol) were
compared with the Normal thermal-germination outputs. Germination test were conducted at eleven
constant temperature regimes of 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 33, 34, 35 and 36 ºC. Results indicated that the
Log-Normal thermal-germination model gave best fit to germination time courses of both cvs. RGS003
(AICc=-1173) and Sarigol (AICc=-1180). Based on the outputs of this model, base temperature for
germination of cvs. RGS003 and Sarigol were estimated to be 5.85 and 5.60 ºC, respectively. The
suboptimal thermal-time to initiate germination were predicted as 118.40 ºC h in cv. RGS003 and 120.00
ºC h in cv. Sarigol, While thermal-time required to complete germination at supra-optimal temperatures
were estimated to be 29.07 ºC h in cv. RGS003 and 31.47 ºC h in cv. Sarigol. Also, both oilseed rape
cultivars showed thermoinhibition beyond averaged temperature of 33.17 ºC. Estimated parameters in this
study can be used in crop simulation models.
Keywords: Thermoinhibition; Log-normal distribution; Cardinal temperatures; Thermal-germination
model, Spring rape.
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مقدمه
دمای از جمله مهمترین عاملهاای محیطای ماثرر بار
جوانهزنی بذر است .دماهای کمینه یا پایه ( ،)Tbبهیناه
یااا مطلااو ( )Toو بیشااینه یااا س ا ( )Tcبااهعنااوان
دماهااای مهاام (کاردینااال) گسااتر ای از ایاان عاماال
محیطی را تعری میکنند کاه در نن جواناهزنای باذر
یکگونه معین رخ میدهد .بذرها در دماهاای کمتار از
 Tbیا بیشتر از  Tcقادر به جوانهزنی نیستند ،درحالیکه
سرعت و درصاد جواناهزنای در  Toدر بیشاینه میازان
است (.)Soltani et al., 2006
مدلهای جوانهزنی-گرمایی باهمنظاور کمایساازی
تا ریر دمااا باار دور هااای زمااانی جوانااهزناای و باارنورد
نستانه های گرمایی پاسخ جوانه زنای توساعه یاهتاهاناد
( Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986; Bradford,
 .)2002در این مادلهاا هارم مایشاود کاه سارعت
جوانهزنی ( )GRبرای هر کسر ( )Fractionبذری معین
 gاز جمعیت بذری با اهزایش دما از  Tbتاا  Toباهطاور
خطی اهزایش و با اهازایش بیشاتر دماا تاا  Tcباهطاور
خطی کاهش مییاباد ( .)Bradford, 2002در دماهاای
زیر حد بهینه ،تنوع زمان جوانهزنی بارای هار کسار g
پیامدی از تنوع م ادیر زمانگرماایی ماورد نیااز بارای
جوانه زنی نن کسر () )θT(gاست ،درحاالیکاه  Tbبارای
کاال جمعیاات بااذری راباات در نظاار گرهتااه ماایشااود
( .)Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986در
دماهااای بیش اتر از حااد بهینااه ،تنااوع  GRgدر میااان
کسرهای بذری پیامدی از تنوع  Tcدرون نن جمعیات
بذری () )Tc(gاست ،درحالیکه زمانگرمایی ماورد نیااز
برای جوانهزنی همۀ بذرها ( )θTcرابت هارم مایشاود
( .)Ellis et al., 1986در دماهای زیر حد بهینه ) θT(gبا
رابطۀ  1محاسبه میشود:
()1

θT(g) =(T-Tb )tg

ازننجاکه  GRgبه عنوان عکس زمان جوانه زنی کسار
 gجمعیاات بااذری ( )tgتعری ا ماایشااود ،رابط اۀ  1را
میتوان بهصورت زیر بازنویسی کرد:
()2

)GRg =1/tg =(T-Tb )/θT(g

در دماهای بیشتر از حد بهینه  θTcبا استفاد از رابطاۀ
 3محاسبه میشود:
() 3
یا
()4

θTc =(Tc(g) -T)tg
GRg =1/tg =(Tc(g) -T)/θTc

برای هر کسر جوانهزنی GRg ،را میتوان با اساتفاد
از دو خط راسات توصای کارد .شاین ایان دو خاط
معادل ) θT(gو  θTcاست و ن طۀ ت اطع ننهاا باهعناوان
 Toتعری می شود .همچناین ،دو ن طاه ای کاه در نن
 GRgبرابر صفر میشود باه ترتیان باهعناوان  Tbکال
جمعیت بذری و  Tcکسر جوانه زنی معاین  gجمعیات
بذری () )Tc(gتعری میشاوند ( ;Covell et al., 1986
 .)Ellis et al., 1986این مدل باهطاور گساترد بارای
م ایسۀ زمان جوانه زنای گوناههاای متتلا یاا بارای
یکگونه در زیستگا ها و شرایط ن و هاوایی متتلا
( ،)Alvarado & Bradford, 2002کمیساازی کماون
باااذر ( )Chantre et al., 2009و تعیاااین تااا ریر
پااایشتیمارهاااای باااذر یاااا تیمارهاااای پرایمینا ا
( )Hardegree & Van Vactor, 2000اساتفاد شاد
است .درک بهتری از الگوهای جوانهزنی بذر در غرباال
رقم ها و گیاهان زراعی از نظر دامنۀ تحمل به دماهاای
پااایین و باااا و همچنااین باارای شناسااایی مناااط
جغراهیایی که در نن یک گونه یا نژادگان (ژنوتیپ) قادر
به جوانه زنی و است رار گیاهچه موه یت نمیازی اسات،
سااودمند اساات )2016( Andreucci et al. .نسااتانۀ
دماهای مهم یعنی کمینه ،بهیناه و بیشاینه ( To ،Tbو
 )Tcرقمهای زمستانۀ علوهه ای کلزا را با م ایساۀ چناد
مدل خطی و غیرخطی به ترتین باین  29-33 ،3-4و
 38درجاۀ سلسایو بارنورد کردنادSoltani et al. .
( )2014نیااز بااا اسااتفاد از ماادل هیاادروترمال تااایم،
دماهای مهم کلزای خودرو ( )Volunteer canolaرا در
پاساخ بااه دمااا و خشااکی بارنورد کردنااد .بااااینحااال،
اطالعات دقی ی در مورد دماهای مهم و زماانگرماایی
مورد نیاز برای جواناهزنای باذر رقامهاای بهاارة کلازا
موجود نیست.
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تنااااوع ) θT(gیااااا ) Tc(gدرون جمعیاااات بااااذری
به طورمعمول با کاربرد توزیع احتماال نرماال توصای
مایشاود ( ;Covell et al., 1986; Ellis et al., 1986
 .)Alvarado & Bradford, 2002باااینوجاود ،کااربرد
دیگر توابع توزیع احتمال بسته به نوع رهتار جوانهزنای
باذر گوناههاا ( Watt et al., 2010; Mesgaran et al.,
 )2013; Derakhshan et al., 2016ممکن است منجار
به توصی مناسنتر دور های زمانی جوانهزنی در ایان
مدلها شود .در این نزمایش ،مدل جوانهزنای-گرماایی
بر مبنای هفات تاابع توزیاع احتماال توساعه یاهات و
دور های زمانی جوانهزنی پیشبینیشاد توساط ایان
مدلها برای دو رقم کلزای بهار با پیشبینیهای مدل
جوانهزنی-گرمایی مرسوم (مبتنای بار توزیاع احتماال
نرمال) م ایسه شد.
مواد و روشها
این نزمایش در ساال  1395در نزمایشاگا تکنولاوژی
بذر دانشگا کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
اجرا شد .در این بررسی پاسخ جوانهزنای باذر دو رقام
کلزای بهار ( RGS003و ساری گال) باه دماا ارزیاابی
شااد .هاار دو رقاام  RGS003و ساااریگاال از نااوع نزاد
گاارد اهشااان هسااتند .بااذر ایاان دو رقاام کلاازا در
هروردینما سال  1395از یک نزمایش م ایسۀ رقم در
مزرعۀ پژوهشای دانشاگا کشااورزی و مناابع طبیعای
رامین خوزستان گرد نوری شد .نزماون جواناه زنای در
دماهای رابات ،34 ،33 ،32 ،28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8
 35و  )0/2±( 36درج اۀ سلساایو انجااام شااد .ایاان
رژیمهای دمایی هم دامنۀ دمایی زیر حد بهیناه و هام
دامنۀ دماایی بیشاتر از حاد بهیناه بارای جواناهزنای
رقمهای کلازا را پوشاش داد .بارای هار رقام ،نزماون
جوانهزنی در قالن طرح کامل تصادهی باا چهاار تکارار
اجرا شد .سطح بذرها پیش از اجرای نزمایش با محلول
 0/5درصااد ساادیم هیپوکلریاات بااه ماادت  15رانیااه
ضدعفونی و ننگا با ن م طر شستشو داد شد .در هر
تکرار 100 ،بذر روی کاغذ صااهی واتمان شامار  1در
ظرف پتری پالستیکی  9سانتی متری قارار داد شاد و
ساپس کاغااذهاای صاااهی باا  7میلاایلیتار ن م طاار
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مرطو شادند .بارای کااهش هادررهت ن از طریا
تبتیر ،ظرف های پتری باا پااراهیلم پوشااند شادند و
اهزودن ن به ظرفهای پتاری در صاورت نیااز انجاام
شد .به منظور هم دمایی ن م طر با دمای اتاقک رشاد
(انکوباتور) ،ن م طر  24ساعت پیش از نغاز نزماایش
در اتاقک رشد قرار داد شد .باذرهایی کاه ریشاه چاۀ
ننها بهاندازة  2میلیمتر یاا بیشاتر خاارد شاد باود،
جوانه زد در نظر گرهته شدند .شمار بذرهای جوانه زد
روزانه  4یا  5مرتبه به مدت  21روز شمارش شد .کال
نزمایش ساه مرتباه تکارار شاد و میاانگین داد هاای
جوانه زنی هار رقام در هار دماا در هار سااعت معاین
شمارش شمار بذرهای جوانه زد بارای تجزیاۀ نمااری
استفاد شد .درصد جوانه زنی تجمّعی برای هار رقام و
رژیم دمایی در هر ساعت محاسبه شاد .ساپس ،زماان
صرفشد برای رسایدن جواناه زنای تجمّعای باه زیار
جمعیتهای  50 ،10و  90درصد از بیشینۀ جوانهزنای
در هر رژیم دمایی با درونیابی از منحنی پیشرهت این
هرنیند در برابار زماان محاسابه شاد ( Soltani et al.,
 .)2006سرعت جوانه زنی (GRg؛ عکس زمان جوانهزنی
برای هر کسر بذری معین  )gباهعناوان تاابعی از دماا
بهطور جداگانه برای هر رقم و کسر جوانهزنای ترسایم
شد و داد ها برای اجرای رویههای رگرسیون غیرخطی
توسط بازرسی چشمی به دو گارو دماهاای زیار حاد
بهینه و بیشتر از حد بهینه ت سیم شادند ( Covell et
 .)al., 1986; Hardegree, 2006جوانهزنی بذرها درون
یک جمعیت بذری به دلیل تنوع پاسخ هر بذر باه دماا
(یا تنوع سرعت جوانهزنی بذرها در یک دماای رابات و
1
کل دماهای مورد نزمون) از یک تابع توزیاع تجمّعای
دوجملااهای 2پیااروی ماایکنااد .از ایاانرو ،جوانااهزناای
مشاهد شد بر پایۀ تابع توزیع تجمّعای توزیاع نرماال
برحسن قضیۀ حد مرکازی ()Central limit theorem
شبیهسازی شد ( .)Chantre et al., 2009اهزون بر تابع
توزیع احتمال نرمال ،مدل جوانه زنی-گرمایی بر مبنای
هفت تابع توزیع احتمال دیگر توسعه یاهت و درنهایات
نستانه های پاسخ جوانه زنی رقمهای کلزا به دما بر پایۀ

1. Cumulative distribution function
2. Binomial

درخشان و همکاران :کاربردپذیری توابع توزیع احتمال در مدلهای زمانگرمایی جهت...

86

پیشبینیهای مدل دقی تر کمیسازی شد .در زیر هر
یک از این مدلهای جوانهزنی-گرمایی بهطور متتصار
شرح داد شد اند.
مدل جوانهزنی-گرمایی نرمال
توزیاااع تجمّعااای واروناااه (

Inverse cumulative

 )distribution ;percentage point function; ppfبرای
پیشبینی ) θT(gو تاابع توزیاع تجمّعای ( Cumulative
 )distribution function; cdfتوزیااع احتمااال نرمااال
برای پیشبینی درصد جوانه زنی  gدر دماهای زیر حاد
بهینه بهشرط زیر در مدل زمانگرمایی تعری میشود:
()5

)θT(g) =θT(50) +σ1 . probit(Gmax ×g

()6

)]

مدل جوانهزنی-گرمایی لجستیک
در دماهااای زیاار حااد بهینااه ،کاااربردپااذیری توزیااع
لجستیک در مدل زمان گرمایی باه شارح زیار ارزیاابی
شد:
()10

)

)(T-Tb )tg -θT(50

[ g=Gmax (Φ

σ1

که در این رابطههاا ) ،θT(50زماانگرماایی زیار حاد
بهینه برای جواناه زنای  50درصاد از جمعیات باذری
(میانگین ،میانه یا مد توزیع ))θT(g؛  ،σ1انحاراف معیاار
توزیع نرمال (هراسنجه یا پاارامتر نشااندهنادة انادازة
پااراکنش توزیااع ) )θT(gو  ،Gmaxبیشااترین جوانااهزناای
پیشبینایشاد باا مادل هساتند ،probit(g) .تبادیل
پروبیت یا توزیاع تجمّعای واروناه بارای توزیاع نرماال
استاندارد با میانگین صفر و خطای استاندارد یک و ،Φ
تبدیل اپال انتگرال یاا تاابع توزیاع تجمّعای بارای
توزیااع نرمااال اسااتاندارد بااا میااانگین صاافر و خطااای
استاندارد یک است که بهصورت زیر تعری میشود:
x -x

∫ e 2 dt

()7

-1

()11

]))

1

√2π 0

Gmax ×g

( θT(g) =θT(50) +σ1 . ln

)1-(Gmax ×g

)(T-Tb )tg -θT(50

( g=Gmax [1+ exp (-

σ1

در دماهای بیشتر از حد بهینه ،توزیاع لجساتیک را
میتوان به شرح زیر در مدل زمانگرمایی بهکار برد:
()12

)

Gmax -g

( Tc(g) =Tc(50) +σ2 . ln

)1-(Gmax -g

()13
-1
) )))-Tc(50

)

θT c

σ2

))

2

tg

(((T+

( g =Gmax - 1+ exp -
(

(

=)Φ(x

در دماهای بیشتر از حاد بهیناه ppf ،و  cdfتوزیاع
نرمال برای پیش بینی ) Tc(gو درصاد جواناه زنای  gدر
مدل جوانهزنی-گرمایی بهصورت زیر تعری میشوند:
()8

که در این رابطهها ) ،Tc(50دمای بیشینه بارای مهاار
 50درصدی جوانهزنی جمعیت بذری (میانگین ،میاناه
یا مد توزیع ) Tc(gجمعیت بذری) و  ،σ2انحاراف معیاار
توزیع نرمال (هراسانجه نشااندهنادة انادازة پاراکنش
توزیع ) )Tc(gهستند.

)Tc(g) =Tc(50) +σ2 . probit(Gmax -g

مدل جوانهزنی-گرمایی ویبول
در دماهای زیر حاد بهیناه ppf ،توزیاع ویباول بارای
پیشبینی ) θT(gو  cdfاین توزیع برای پیشبینی درصد
جوانهزنی  gدر مدل جوانهزنی-گرماایی باه شارح زیار
تعری میشوند:
()14

θT
) )((T+( c ))-Tc(50

()9

)]

tg

σ2

[ g=Gmax - (Φ

1

θT(g) =𝜇1 +σ1 .[- ln(1-(Gmax ×g))]𝜆1
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()15

()19
λ1

]]) )

(T-Tb )tg -μ1

( g=Gmax [1- [exp (-

σ1

کااه در ایاان رابطااههااا  σ1 ،µ1و  λ1بااه ترتیاان
3
2
1
هراسنجههای جایگا  ،پراکنش و شاکل توزیاع )θT(g
در دماهای زیر حد بهینه هساتند .هراسانجۀ پاراکنش
همسان هراسنجۀ انحراف معیار در توزیع نرمال است و
همرا با هراسنجۀ شکل انادازة پاراکنش ) θT(gرا بارای
این توزیع برنورد میکناد .هراسانجۀ شاکل چگاونگی
خمااش منحناای را مشاات ماایکنااد و بااه توزیااع
شکلپذیری باایی میدهد ( ;Mesgaran et al., 2013
 .)Derakhshan et al., 2016در دماهای بیشتر از حاد
بهینه ppf ،و  cdfتوزیع احتمال ویبول برای پیشبینی
) Tc(gو درصد جوانهزنی  gدر مدل جوانهزنای-گرماایی
بهصورت زیر تعری میشوند:

]]))

(T-Tb )tg -μ1
σ1

]))

()20

()17
λ2

θT
) ((T+( c ))-μ2

)

tg

σ2

()21

tg

)

σ2

(Tc(g) =μ2 +σ2 .[ln(ln

( g=Gmax - exp - exp -

]])

[

(

[

مدل جوانهزنی-گرمایی لوگلجستیک
باارای دماهااای زیاار حااد بهینااه ،ماادل زمااانگرمااایی
لوگلجستیک میشود:
1
λ1

)

Gmax ×g
)1-(Gmax ×g

λ1 -1

()23

] ) )

σ1

( θT(g) =μ1 +σ1 .

( g=Gmax [(1+

(T-Tb )tg -μ1

برای دماهای بیشتر از حد بهینه،
( g=Gmax - 1- exp -

]])

(

[

[

کااه در ایاان رابطااههااا  σ2 ،µ2و  λ2بااه ترتیاان
هراسنجههای جایگا  ،پراکنش و شاکل توزیاع ) Tc(gدر
دماهای بیشتر از حد بهینه هستند.
مدل جوانهزنی-گرمایی گامبل
مدل زمان گرمایی مبتنی بر توزیع گامبل برای دماهای
زیر حد بهینه بهصورت زیر تعری میشود:
]))

1
Gmax - g

θT
) ((T+( c ))-μ2

1

Tc(g) =μ2 +σ2 .[- ln(1-(Gmax -g))]λ2

( g=Gmax [exp [- exp (-

در دماهای بیشتر از حد بهیناه ،مادل جواناهزنای-
گرمایی مبتنی بر ایان توزیاع باه صاورت زیار تعریا
میشود:

()22

()16

()18
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1
Gmax × g

(θT(g) =μ1 +σ1 .[ln(ln

1. Location
2. Scale
3. Shape

1
λ

)2

()24
-1

()25

)1-(Gmax -g

λ2
σ2

)
] )

Gmax -g

( Tc(g) =μ2 +σ2 .

) ))-μ2

θT c
tg

( 1+
(((T+

 g=Gmax([

مدل جوانهزنی-گرمایی نرمال معکوس
برای توزیع نرمال معکو  ppf ،به هرم بسته و ساد ای
وجود ندارد .بااین حال ،مدل زمان گرمایی مبتنی بر cdf
این توزیع برای دماهای زیر حد بهینه را مایتاوان باه
شرح زیر بیان کرد:
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]))

) ((T-Tb )tg -μ1 -σ1
σ1

(×

λ1
) ((T-Tb )tg -μ1

√) ×Φ (-

2λ1
σ1

( )) + exp

مااااادل جواناااااهزنااااای-گرماااااایی نرماااااال معکاااااو
بهصورت زیر تعری میشود:

()27

)

θTc
))-μ2 -σ2
tg

((T+

λ2

(×

σ2

2

√(T+(θTc ))-μ

) ×Φ -

2λ2
σ2

( ) + exp

θTc
))-μ2 -σ2
tg

((T+

σ2

( [

tg

()35

σ2

=Z

که در این رابطهها  ،гتابع گاما است که بهصاورت زیار
بیان میشود:
∞

Γ(λ)= ∫0 χλ-1 exp(-t) dt

) (ln((T-Tb )tg -μ1 )-σ1
λ1

θT
) (ln((T+( c ))-μ2 )-σ2
tg

λ2

( g=Gmax - [Φ

برازش مدلهای جواناهزنای-گرماایی باه داد هاای
تجمّعی دو رقم کلزا با اساتفاد از نارماهازار  SASو باا
رویااۀ  PROC NLMIXEDو بااه روش بهینااهسااازی
پایشهارم  Dual Quasi-Newtonدر ایان نارماهازار
انجام شد .برای ارزیابی برازش مدلها از شاخ ریشۀ
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو برای انتتا بهترین
تابع توزیع از شااخ نکائیاک ( )AICcاساتفاد شاد
(.)Burnham & Anderson, 2002

مدل جوانهزنی-گرمایی گاما
در توزیع گاما ppf ،و  cdfرا نمای تاوان در هارم بساته
بیان کرد و به صورت عددی محاسبه مای شاوند .بارای
دماهای زیر حد بهینه،
z
1
∫ zλ1 -1 e-z dz
Γ(λ1 ) 0

=g

که
) ((T-Tb )tg -μ1

()33

σ1

z
1
∫ zλ2 -1 e-z dz
Γ(λ2 ) 0

()36

)

)2k(k+1
n-k-1

( ) +2k+

RSS
n

( AICc=n.Ln

که  RSSجمع مربعات باقیماند ؛  ،nشامار نموناه و
 ،kشمار هراسنجههای مدل مورد نظار اسات .بهتارین
مدل در م ایسۀ مدل ها ،مدلی است که کمترین میزان
 AICcمحاسبهشد را داشته باشد.

=Z

نتایج و بحث

برای دماهای بیشتر از حد بهینه،

که

tg

g=Gmax - Φ

( g=Gmax [Φ

برای دماهای بیشتر از حد بهینه،
))Tc(g) =μ2 +exp(σ2 +λ2 .probit(Gmax -g
()30

])

√(T+(θTc ))-μ

)

))θT(g) =μ1 +exp(σ1 +λ1 .probit(Gmax ×g

()29

()34

(×
2

()36
])

λ2

θT
) ((T+( c ))-μ2

در دماهای زیر حد بهینه ،توزیع لوگنرمال را میتاوان
به شرح زیر در مدل زمانگرمایی بهکار برد:

()32

) ((T-Tb )tg -μ1

بااااارای دماهاااااای بیشاااااتر از حاااااد بهیناااااه

(

مدل جوانهزنی-گرمایی لوگنرمال

()31

σ1

tg

])

()28

) ((T-Tb )tg -μ1 -σ1

(×

λ1

√( g=Gmax [Φ

=g

برازش مدلهای زمانگرماایی مبتنای بار توزیاعهاای
نماری متتل به جوانه زنی تجمعی رقام  RGS003در
پاسخ به دماهای رابت گونااگون در شاکل  1و بارنورد

هراسنجهها در جدول  1ارائه شد است .م اادیر
نشااان داد ،میااان توزیااعهااای نماااری از نظاار دقاات
پیشبینی دور های زماانی جواناهزنای تفااوت زیاادی
وجود داشت (جدول  .)1مدل زمانگرمایی لوگنرماال
( )AICc= -1173و پااس از نن ماادلهااای مبتناای باار
توزیعهای نرماال معکاو ( )AICc= -1171و ویباول

( )AICc= -1170بهتاارین باارازش را بااه داد هااای
پیشاارهت جوانااهزناای رقاام  RGS003در براباار زمااان
داشتند .مدل زماانگرماایی گاماا ( )AICc= -970نیاز
نسبت به دیگر مدل هاا دقات کمتاری در پایشبینای
جوانهزنی این رقم داشت (جدول 1؛ شکل .)1
AICc
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*Gmax= Maximum germination; Tb= Base temperature (ºC); θT(50)= Thermal-time required for 50% germination of seed population at sub-optimal temperatures
=(ºC h); µ1=Location parameter of sub-optimal thermal-time distribution (ºC h); σ1= Standard deviation of sub-optimal thermal-time distribution (ºC h); λ1
=)Shape parameter of sub-optimal thermal-time distribution; θTc= Thermal-time required to complete germination at supra-optimal temperatures (ºC h); Tc(50
Maximum temperature to inhibit 50% germination of seed population (ºC); µ2= Location parameter of maximum temperatures distribution (ºC); σ2= Standard
=deviation of maximum temperatures distribution (ºC); λ2= Shape parameter of maximum temperatures distribution; RMSE=Root Mean Square Error; AICc
Akaike Information Criteria.

*  =Gmaxجوانهزنی بیشینه؛  =Tbدمای پایه (درجۀ سلسیو )؛ ) =θT(50زمانگرمایی مورد نیاز برای جوانهزنی  50درصد از جمعیت بذری در دماهای زیر حد بهیناه (درجاۀ سلسایو سااعت)؛
 =µ1هراسنجۀ جایگا توزیع زمانگرمایی زیر حد بهینه (درجۀ سلسیو ساعت)؛  =σ1انحراف استاندارد توزیع زمانگرمایی زیر حد بهینه (درجۀ سلسیو ساعت)؛  =λ1هراسانجۀ شاکل توزیاع
زمانگرمایی زیر حد بهینه؛  =θTcزمانگرمایی ازم برای تکمیل جوانهزنی در دماهای بیشتر از حد بهینه (درجۀ سلسیو ساعت)؛ ) =Tc(50دمای بیشینه برای جلوگیری از جوانهزنای  50درصاد
از جمعیت بذری؛  =µ2هراسنجۀ جایگا توزیع دماهای بیشینه (درجۀ سلسیو )؛  =σ2انحراف استاندارد توزیع دماهای بیشینه (درجۀ سلسیو )؛  =λ2هراسنجۀ شاکل توزیاع دماهاای بیشاینه؛
 =RMSEریشۀ میانگین مربعات خطا؛ =AICcشاخ نکائیک تصحیحشد .

جدول  .1برآورد ضریبها و معیارهای نیکویی برازش مدلهای زمانگرمایی برازش یافته به دورههای زمانی جوانهزنی کلزا رقم  RGS003در پاسخ به دماهای ثابت.
Table 1. Parameter estimates and goodness of fit criteria for thermal-time models fitted to germination time courses
of oilseed rape cv. RGS003 in response to constant temperatures
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شکل  .1جوانهزنی تجمّعی کلزا رقم  RGS003در دماهای رابت گوناگون (دایر ها) و برازش مدلهای زمان گرمایی مبتنی بر توابع
توزیع احتمال متتل (خطوط).
Figure 1. Cumulative seed germination (circles) of oilseed rape cv. RGS003 at various constant temperatures and
fitted thermal-time models (solid lines) based on different probability distribution functions.

باارای رقاام  ،RGS003باارنورد  Gmaxباار مبنااای
ماادلهااای متتل ا بااین  0/96تااا  0/98متغیاار بااود.
همچنین Tb ،برای این رقام بادون اخاتالف معنایدار
میان مدلهای زمان گرمایی بین  5/73تا  5/85درجاۀ
سلسااایو بااارنورد شاااد (جااادول  .)1مااادلهاااای
زماانگرماایی نرماال و لجساتیک بارنورد همساانی از

) θT(50داشتند ( 355درجۀ سلسیو سااعت) .بارنورد
 µ1بر مبنای مدل های متتلا باین ( 110/38توزیاع
لوگلجستیک) تاا  342/99درجاۀ سلسایو سااعت
(توزیع گاما) متغیار باود (جادول  .)1باه جازت توزیاع
گامبل ،هراسنجۀ  µ1در دیگر توزیعهای احتمال ن طاۀ
برخورد منحنی تجمّعی با محور  xیا م اداری از  xکاه
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توزیع تجمّعی برای نن  xیا م اادیر کمتار از نن صافر
اسات را نشاان مایدهاد ( ;Mesgaran et al., 2014
 .)Derakhshan et al., 2016بنابراین ،هراسانجۀ  µ1در
مدلهای مبتنی بر این توزیعهاا نشااندهنادة کمیناۀ
زمان گرمایی مورد نیااز بارای نغااز جواناهزنای ()θT(0؛
زمان درن ) است .چنانچه ) θT(gاز تابع توزیع احتماال
گامبل پیروی کند ،ننگاا کسار باذرهای جواناهزد در
 θT(g)=µ1در حاادود  0/36از بیشااینه ()0/36 × Gmax
است .درواقع ،هراسنجۀ  µ1در مدل زمانگرمایی گامبل
م دار مد توزیع ) θT(gرا نشان میدهاد ( Derakhshan
 .)et al., 2016برنورد هراسنجۀ  σ1بسته به نوع توزیاع
مورد استفاد در مادلهاای زماانگرماایی باین 5/44
(توزیع لوگنرمال) تا  239/37درجۀ سلسیو ساعت
(توزیع لوگلجساتیک) متغیار باود .هراسانجۀ  λ1نیاز
بسته به نوع توزیع احتماال مادل زماانگرماایی باین
 0/41تا  2816/14برنورد شد .اندازة پاراکنش ) θT(gدر
مدلهای مبتنی بر توزیع نرمال و لجساتیک برحسان
اندازة  σ1و در توزیعهای احتمال سه هراسنجه برحسن
اندازة هر دو هراسنجۀ  σ1و  λ1تعیین میشاود (جادول
 .)1میااان ماادلهااای جوانااهزناای-گرمااایی اخااتالف
معناایداری از نظاار باارنورد  θTcباارای رقاام RGS003
وجود نداشت و بهطور میاانگین معاادل  28/72درجاۀ
سلسیو ساعت پیشبینی شد (جدول  .)1بارای ایان
رقم ،مدلهای زمان گرمایی نرمال و لجساتیک بارنورد
همسانی از ) Tc(50داشتند ( 34/44درجاۀ سلسایو ).
در این مدلهاا Tc(50) ،دماایی را نشاان مایدهاد کاه
هرنیند بازدارندگی گرمایی جوانهزنای در  50درصاد از
بذرهای جمعیت مشاهد میشود .بهعبارتدیگار ،ایان
هراسنجه دمای بیشینه ای را نشان میدهاد کاه در نن
دما احتمال جواناهزنای جمعیات باذری  50درصاد از
 Gmaxاست .هراسنجۀ  µ2برای رقم  RGS003بر مبنای
توزیع گامبل معادل  34/16درجاۀ سلسایو بارنورد
شد که باه طاور معنای داری بازرگتار از بارنورد ایان
هراسنجه برای دیگر مدلهای جوانهزنای-گرماایی باود
(جدول  .)1در دماهای بیشینه ،هراسانجۀ  µ2در مادل
زمان گرمایی گامبل مد توزیع ) Tc(gرا نشان میدهاد و
بیااانگر دمااای بیشااینهای اساات کااه در نن دمااا کساار
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بذرهای جوانه زدة جمعیت بذری در حدود  0/64است.
هراسنجۀ  µ2برای دیگر توزیعهای نمااری باین 33/12
تا  33/45درجۀ سلسیو برنورد شد .این هراسنجه در
مدلهای مبتنی بر این توزیاعهاا دماای بیشاینهای را
نشان می دهد که در نن دما درصاد جواناهزنای باذرها
معادل  Gmaxاست () )Tc(Gmaxو در دماهای هراتار از نن
بذرها هرنیناد بازدارنادگی گرماایی جواناه زنای نشاان
می دهند .برنورد  σ2بسته به نوع توزیاع احتماال باین
 0/18تا  1/47درجۀ سلسیو و برنورد  λ2باین 0/59
تا  4/25متغیار باود (جادول  .)1مادل زماانگرماایی
لوگنرماال ( )AICc= -1180و پاس از نن مادلهاای
مبتنی بر توزیعهای نرمال معکو و گامبال ( =AICc
 )-1177پاایشبیناای دقیاا تااری از جوانااهزناای رقاام
ساریگل داشتند .مدل زمانگرمایی نرماال (AICc= -
 )1138نیز نسبت به دیگار مادلهاا دقات کمتاری در
پیش بینی جوانه زنی این رقم داشت (جادول 1؛ شاکل
 .)2بیشینه جوانه زنی بذر رقم ساریگل بسته به مادل
زمانگرماایی باین  0/96تاا  0/98بارنورد شاد .میاان
مدلهاای زماان گرماایی اخاتالف معنایداری از نظار
برنورد  Tbبرای این رقم کلزا وجود نداشت و بین 5/59
تا  5/65درجۀ سلسیو پایشبینای شاد .مادلهاای
زماانگرماایی نرماال و لجساتیک بارنورد همساانی از
) θT(50داشتند (حدود  374درجۀ سلسایو سااعت).
هراسانجۀ  µ1باارای رقام ساااریگال باار مبناای ماادل
زمان گرمایی گامبل معادل  343/65درجاۀ سلسایو
ساعت بارنورد شاد .بارنورد ( µ1یاا ) )θT(0بارای دیگار
ماادلهااا بااین ( 111/40توزیااع نرمااال معکااو ) تااا
 311/69درجۀ سلسیو ساعت (توزیع گاماا) متغیار
بود .برنورد  σ1بسته به مدل زمانگرمایی بین  5/51تاا
 265/10درج اۀ سلساایو ساااعت و باارنورد  λ1بااین
 0/28تا  3441/19متغیر بود (جدول .)2
هراساانجۀ  θTcدر رقاام ساااریگاال باادون اخااتالف
معنی دار میان مدلهاا باین  29/22تاا  31/93درجاۀ
سلسیو ساعت برنورد شد (جدول  .)2برای این رقم،
ماادلهااای زمااانگرمااایی نرمااال و لجسااتیک باارنورد
همسانی از ) Tc(50داشتند ( 34/32درجاۀ سلسایو ).
هراسنجۀ  µ2بر مبنای مدل زمانگرمایی گامبل معاادل
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 34/09درجۀ سلسایو و بار مبناای دیگار مادلهاا
() )Tc(Gmaxبااین  33/12تااا  33/53درج اۀ سلساایو
برنورد شد (جدول  .)2برنورد  σ2برای این رقام بساته

بااه ماادل زمااانگرمااایی بااین  0/11تااا  1/33درج اۀ
سلسیو ساعت و برنورد  λ2بین  0/53تا  4/68متغیر
بود (جدول .)2

;)*Gmax= Maximum germination; Tb= Base temperature (ºC); θT(50)= Thermal-time required for 50% germination of seed population at sub-optimal temperatures (ºC h
µ1=Location parameter of sub-optimal thermal-time distribution (ºC h); σ1= Standard deviation of sub-optimal thermal-time distribution (ºC h); λ1= Shape parameter of
sub-optimal thermal-time distribution; θTc= Thermal-time required to complete germination at supra-optimal temperatures (ºC h); Tc(50)= Maximum temperature to inhibit
50% germination of seed population (ºC); µ2= Location parameter of maximum temperatures distribution (ºC); σ2= Standard deviation of maximum temperatures
distribution (ºC); λ2= Shape parameter of maximum temperatures distribution; RMSE=Root Mean Square Error; AICc= Akaike Information Criteria.

*  =Gmaxجوانهزنی بیشینه؛  =Tbدمای پایه (درجۀ سلسیو )؛ ) =θT(50زمانگرمایی مورد نیاز برای جوانهزنی  50درصد از جمعیت بذری در دماهای زیر حد بهیناه (درجاۀ سلسایو
ساعت)؛  =µ1هراسنجۀ جایگا توزیع زمانگرمایی زیر حد بهینه (درجۀ سلسیو ساعت)؛  =σ1انحراف استاندارد توزیع زماان گرماایی زیار حاد بهیناه (درجاۀ سلسایو سااعت)؛ =λ1
هراسنجۀ شکل توزیع زمانگرمایی زیر حد بهینه؛  =θTcزمانگرمایی ازم برای تکمیل جوانهزنی در دماهای بیشتر از حد بهینه (درجۀ سلسیو سااعت)؛ ) =Tc(50دماای بیشاینه بارای
جلوگیری از جوانهزنی  50درصد از جمعیت بذری؛  =µ2هراسنجۀ جایگا توزیع دماهای بیشینه (درجۀ سلسیو )؛  =σ2انحراف استاندارد توزیاع دماهاای بیشاینه (درجاۀ سلسایو )؛
 =λ2هراسنجۀ شکل توزیع دماهای بیشینه؛  =RMSEریشۀ میانگین مربعات خطا؛ =AICcشاخ نکائیک تصحیحشد .

Table 2. Parameter estimates and goodness of fit criteria for thermal-time models fitted to germination time courses of oilseed rape
cv. Sarigol in response to constant temperatures.

جدول  .2برآورد ضریبها و معیارهای نیکویی برازش برای مدلهای زمانگرمایی برازش یافته به دورههای زمانی جوانهزنی کلزا رقم ساریگل در پاسخ به
دماهای ثابت.
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شکل  .2جوانهزنی تجمّعی کلزا رقم ساریگل در دماهای رابت گوناگون (دایر ها) و برازش مدلهای زمان گرمایی مبتنی بر توابع
توزیع احتمال متتل .
Figure 2. Cumulative seed germination (circles) of oilseed rape cv. Sarigol at various constant temperatures and fitted
thermal-time models (solid lines) based on different probability distribution functions.

رابط اۀ بااین زمااانگرمااایی ( )θTمشاااهد شااد و
پیشبینیشد برای کسرهای متتل جوانهزنی ( )gهر
دو رقم بهارة کلزا بر مبنای مادل جواناهزنای-گرماایی
لااوگنرمااال در شااکل  3و تااابع توزیااع احتمااال )θT(g

پیشبینیشد بر مبناای ایان مادل در شاکل  4ارائاه
شااد اساات .باار پایااۀ توزیااع تجمعاای وارون اۀ توزیااع
لوگنرمال ،زماانگرماایی ماورد نیااز در دماهاای زیار
بهینه بارای رسایدن درصاد جواناه زنای نهاایی باه 5
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() )θT(90)( 90 ،)θT(50)( 50 ،)θT(10)( 10 ،)θT(05و 95
() )θT(95درصد از بیشینه ( )Gmaxبارای رقام RGS003
باااه ترتیااان معاااادل ،346/30 ،279/43 ،264/16
 431/84و  454/91درجۀ سلسایو سااعت (شاکل
3A؛ شکل  )4Aو برای رقم ساریگل به ترتین معادل
 459/00 ،363/65 ،290/60 ،274/04و 485/54
درجۀ سلسیو ساعت برنورد شد (شاکل 3B؛ شاکل
 θT(g) .)4Bشاخصاای اساات از ساارعت جوانااهزناای در
سطوح متتل دماهای زیر بهینه و هرچاه کوچاکتار
باشد سرعت جوانهزنی جمعیات باذری در ایان دماهاا
بیشاتر اسات ( .)Derakhshan et al., 2016بناابراین،
سرعت جوانه زنای رقام  RGS003در ساطوح متتلا
دماهای زیر بهینه بیشتر از رقم ساریگال باود .رابطاۀ
باااین دماهاااای بیشاااینۀ ( )Tcمشااااهد شاااد و
پیشبینیشد برای کسرهای متتل جوانهزنی ( )gهر
دو رقاام کلاازا باار مبنااای ماادل جوانااهزناای-گرمااایی
لااوگنرمااال در شااکل  5و تااابع توزیااع احتمااال )Tc(g
پیشبینیشد بر مبنای این مدل در شکل  6ارائه شد
است .دمای بیشینه برای احتمال جوانهزنای Tc(05)( 5؛
 95درصد بازدارندگی گرمایی جواناهزنای)Tc(10)(10 ،؛
 90درصد بازدارندگی گرمایی جوانه زنای)Tc(50)( 50 ،؛
 50درصد بازدارندگی گرمایی جوانه زنای)Tc(90)( 90 ،؛
 10درصد بازدارندگی گرمایی جوانهزنی) و Tc(95)( 95؛
 5درصااد بازدارناادگی گرمااایی جوانااهزناای) درصااد از
بیشینه برای رقم  RGS003به ترتیان معاادل ،35/82

 33/66 ،34/31 ،35/44و  33/49درجااۀ سلسااایو
(شکل 5A؛ شکل  )6Aو برای رقم ساریگل به ترتین
معااااااادل  33/66 ،34/23 ،35/17 ،35/48و 33/52
درجۀ سلسیو بارنورد شاد (شاکل 5B؛ شاکل .)6B
همچنااین ،جوانااهزناای بااذر رقاام  RGS003در دمااای
 36/55درجۀ سلسیو و در رقم ساریگال در دماای
 36/10درجۀ سلسایو باه طاور کامال متوقا شاد
() .)Tc(0بنابراین میتوان اظهار داشت که دامنۀ تحمال
رقم  RGS003به دماهاای بااا در مرحلاۀ جواناهزنای
اندکی بیشتر از رقم سااریگال باود .ایان ضاراین باه
همرا دیگر خروجای هاای مادل جواناه زنای-گرماایی
لااوگنرمااال باارای محاساابۀ ساارعت جوانااهزناای
زیرجمعیت های متتل (رابطاه هاای  2و  )4اساتفاد
شد (شکل  .)7م ادیر  Toبرای هر دو رقم کلازا در هار
زیرجمعیت با محاسبۀ ن طۀ قطع تابعهای پاسخ دمایی
زیاار بهینااه و بیشااتر از حااد بهینااه تعیااین شااد
( .)Hardegree, 2006م اادیر  Toمحاسابهشاد بارای
زیرجمعیتهای متتل رابت نباود .م ادار  Toبارای 5
() )To(90)( 90 ،)To(50)( 50 ،)To(10)( 10 ،)To(05و 95
درصد () )To(95برای جوانهزنی رقم  RGS003به ترتین
معااااااادل  31/91 ،32/10 ،32/65 ،32/83و 31/81
درجۀ سلسیو و برای جوانهزنی رقام سااریگال باه
ترتیاااان معااااادل  31/83 ،31/91 ،32/27 ،32/39و
 31/79درجۀ سلسیو تعیین شد (شکل .)7

شکل  .3رابطۀ بین زمانگرمایی مشاهد شد (نمادها) و پیشبینیشد (خط) در دماهای زیر بهینه برای کسرهای متتل
جوانهزنی کلزا رقم  )A( RGS003و ساریگل ( )Bبر مبنای مدلهای جوانهزنی-گرمایی لوگنرمال.
Figure 3. The relationship between observed (symbols) and predicted (line) sub-optimal thermal-time for different
germination fractions of oilseed rape cv RGS003 (A) and Sarigol (B) based on the Log-Normal thermal-germination
model.
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گرمایی مبتنی بر توزیع لوگنرمال برای کلزا- تابع توزیع احتمال زمانگرمایی زیر بهینۀ پیشبینیشد با مدل جوانهزنی.4 شکل
. را نشان میدهندθT(95)  وθT(90) ،θT(50) ،θT(10) ،θT(05)  خطوط عمودی از چپ به راست.)B( ) و ساریگلA( RGS003 رقم
Figure 4. Probability distribution function of the predicted sub-optimal thermal-time for the thermal-germination
model based on the Log-Normal distribution for oilseed rape cv RGS003 (A) and Sarigol (B). Vertical lines from left
to right shows θT(05), θT(10) , θT(50) , θT(90) and θT(95).

 رابطۀ بین دماهای بیشینۀ مشاهد شد (نمادها) و پیشبینیشد (خط) برای کسرهای متتل جوانهزنی کلزا رقم.5 شکل
.گرمایی لوگنرمال-) بر مبنای مدلهای جوانهزنیB( ) و ساریگلA( RGS003
Figure 5. The relationship between observed (symbols) and predicted (line) maximum temperatures for different
germination fractions of oilseed rape cv RGS003 (A) and Sarigol (B) based on the Log-Normal thermal-germination
model.

گرمایی مبتنی بر توزیع لوگنرمال برای کلزا رقم- تابع توزیع احتمال دماهای بیشینۀ پیشبینیشد با مدل جوانهزنی.6 شکل
. را نشان میدهندTc(95)  وTc(90) ،Tc(50) ،Tc(10) ،Tc(05)  خطوط عمودی از راست به چپ.)B( ) و ساریگلA( RGS003
Figure 4. Probability distribution function of the predicted maximum temperatures for the thermal-germination model
based on the Log-Normal distribution for oilseed rape cv RGS003 (A) and Sarigol (B). Vertical lines from right to
left shows Tc(05), Tc(10) , Tc(50) , Tc(90) and Tc(95).
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شکل  .7رابطۀ بین سرعت جوانهزنی مشاهد شد (نمادها) و پیشبینیشد (خطوط) و دما برای کسرهای 10 ،)GR05( 5
( )GR90( 90 ،)GR50( 50 ،)GR10و  95درصد ( )GR95جوانهزنی در کلزا رقم  )A( RGS003و ساریگل (.)B
Figure 7. Relation between observed (symbols) and predicted (lines) germination rate and temperature for fractions 5
(GR05), 10 (GR10), 50 (GR50), 90 (GR90) and 95% (GR95) germination in oilseed rape cv RGS003 (A) and Sarigol
(B) (C).

جوانه زنی بذرها درون یک جمعیت بذری به دلیال
تنوع پاسخ هر تاک باذر باه دماا از یاک تاابع توزیاع
تجمعی دوجملهای پیروی مایکناد ( Chantre et al.,
 .)2009از اینرو ،جوانهزنی مشاهد شد بایستی بر پایۀ
تااابع توزیااع تجمعاای یااک توزیااع احتمااال مناساان
شبیهسازی شود .در این بررسی ،دقیا تارین رهیاهات
زمانگرمایی برای شبیهسازی پاسخ جواناهزنای هار دو
رقم بهارة کلزا به دماهای رابات باا هارم یاک توزیاع
احتمال لوگنرمال برای هردوی زمانگرمایی زیر بهینه
و دماهای بیشینه جمعیت باذری باه دسات نماد .بار
مبنای این رویکرد ،یک کمینه دما برای جوانهزنی کال
بذرهای هر جمعیت ازم است ( 5/84درجۀ سلسیو
برای رقم  RGS003و  5/60درجۀ سلسیو برای رقم
ساریگل) .درحالیکه در دماهای بیشتر از حاد بهیناه
یک م دار رابات زماانگرماایی بارای جواناهزنای کال
جمعیاات بااذری مااورد نیاااز اساات ( 29/07درجااۀ
سلسیو ساعت برای رقم  RGS003و  31/47درجاۀ
سلسیو ساعت برای رقم ساریگل) ،جواناهزنای هار
کسر معین از جمعیت بذری در دماهای زیر حد بهیناه
به تجمع واحدهای معین زمان گرماایی وابساته اسات.
بااذرها در دماهااای بیشااتر از حااد بهینااه هرنینااد
بازدارندگی گرمایی جوانهزنی نشاان مایدهناد ،یعنای
چنانچه دما از حد معینای ( 33/18درجاۀ سلسایو
برای رقم  RGS003و  33/16درجاۀ سلسایو بارای

رقم ساریگل) هراتار رود جواناهزنای کسار معینای از
جمعیات باذری متوقا خواهاد شاد .باهایانترتیاان،
احتمال جوانهزنی هر زیرجمعیت حاصل ترکیبای از دو
توزیع تجمعی لوگنرمال برای زمانگرمایی زیر بهینه و
دماهای بیشینه خواهد بود .ازم به یادنوری اسات کاه
برای این دو رقم کلزا هرم تنوع  Tbدر میان باذرهای
جمعیت در پاسخ به دماهای زیر بهینه () )Tb(gو تناوع
 θTcجمعیت بذری در پاسخ به دماهاای بیشاتر از حاد
بهینااه () )θTc(gارزیااابی شااد ،امااا ماادل زمااانگرمااایی
مشمول ایان هارمهاا دقات کمتاری در پایشبینای
دور های زمانی جوانه زنی داشات (داد هاا نشاان داد
نشد است) .نستانه هاای گرماایی برنوردشاد در ایان
بررساای باارای دو رقاام کلاازای بهااار بااا نسااتانههااای
گزارششد برای رقم هاای کلازای زمساتانۀ علوهاه ای
( )Andreucci et al., 2016و کلزای خاودرو ( Soltani
 )et al., 2014تفاااوت زیااادی داشاات .باارای ملااال،
 )2014( Soltani et al.نساااتانههاااای  To ،Tbو Tc
جوانهزنی کلزای خودرو را در شارایط بادون تانش باه
ترتیااان  26/98 ،2/73و  41/48درجاااۀ سلسااایو
گزارش کردند .مدل زمان گرمایی توسعهیاهته بر مبنای
توزیع احتمال لوگ نرمال خروجیهایی است که از نظر
زیست شناختی معنی دار دارناد و از ایان رو مایتوانناد
برای م ایسۀ واکنش جوانه زنی رقمها و گونهها به دماا
استفاد شوند .برای ملال ،باین دو رقام بهاارة کلازا از
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نظر کمینه دمای مورد نیاز برای نغاز هرنیند جوانه زنی
و نیااز از نظاار دمااای بیشااینۀ ازم باارای مهااار کاماال
جوانه زنی بذرها تفاوت معنایداری وجاود داشات ،اماا
زمان درن برای نغاز جوانهزنی در دماهای زیر بهیناه،
نسااتانۀ گرمااایی مااورد نیاااز باارای رخااداد هرنینااد
بازدارندگی گرمایی جوانه زنی و زمانگرمایی مورد نیااز
برای تکمیل جوانه زنی در دماهای بیشتر از حد بهیناه
برای دو رقم به طور همسانی بارنورد شاد .بازدارنادگی
گرمایی بهعنوان مهار موقت جواناهزنای یاک جمعیات
بذری در هنگام اهزایش دمای خاک به هراتار از دماای
بهینه برای جوانهزنی تعریا مایشاود ( Watt et al.,
 .)2011; Huo & Bradford, 2015این هرنیناد در هار
دو رقم بهارة کلزا در گساترة دماایی کاوچکی رخ داد.
بهطوریکه ،در رقم  RGS003جوانهزنی جمعیت بذری
تنها با اهزایش  3/37درجۀ سلسیو از نستانۀ گرمایی
مورد نیاز برای نغاز بازدارندگی گرمایی باذرها (کاه در
این دما درصد جوانه زنای جمعیات باذری در بیشاینه
است) بهطاور کامال متوقا شاد .همچناین ،در رقام
ساری گل اهزایش دمایی معادل  2/94درجۀ سلسیو
برای کاهش درصد جوانهزنی جمعیت بذری از  Gmaxبه
صاافر ازم بااود .توزیااع احتمااال لااوگنرمااال باارای
متغیرهای کمی پیوسته ای بهکاربرد می شود که چوله
باه راسات باشاند ( .)Evans et al., 2000شاکل ()4
چولگی توزیع زمانگرمایی زیر بهینه به راست و شاکل
( )6چولگی توزیع دماهای بیشینۀ جمعیات باذری باه
راست را بهخوبی برای هر دو رقم کلزا نشان مایدهاد.
اهاازون باار ایاان ،هراساانجۀ  λتوزیااع ویبااول ()<2.6
بهروشنی چولگی به راست هر دو توزیع ) θT(gو ) Tc(gرا
ت یید میکند ( Watt et al., 2010; 2011; Mesgaran
 .)et al., 2013; Derakhshan et al., 2016چاولگی

97

) θT(gبه راست باه ایان معناسات کاه جمعیات باذری
ذخایر بیشتری از بذرهایی دارد کاه م اادیر  θTبسایار
کمتری دارند ،از اینرو در دماهای زیر بهینه بهسارعت
جوانه دار خواهند شد .چاولگی توزیاع ) Tc(gباه راسات
نشااان ماایدهااد ،هاار یااک از ایاان جمعیااتهااا کساار
باازرگتااری از بااذرهایی بااا  Tcبساایار کمتااری دارنااد.
ازننجاییکه سرعت و درصد جوانهزنی توساط اخاتالف
بین دمای محیط نبنوشی و  Tcبذرها تعیین مایشاود،
بنابراین کسر بزرگی از جمعیتهای بذری هار دو رقام
در دماهای بیشتر از حد بهینه قادر به جوانهزنی بود و
بازدارندگی گرمایی کسر معینی از ایان جمعیاتهاای
بذری در دمای بااتری رخ میدهد .نستانههای گرمایی
که در این بررسی برای دو رقم بهارة کلزا تعیاین شاد،
م ادیر اولیۀ مورد نیاز برای پیشبینی زمان از نبنوشای
تا جوانه زنی بذر را به عنوان نتستین مرحلۀ نموی گیا
زراعی در اختیار قرار می دهد .برای پایش بینای دقیا
سبز شدن بذرهای این گیا می توان زمان گرمایی مورد
نیاز برای این مرحله را به میزان مورد نیاز از جوانه زنی
تا ظهور در سطح خاک اضاهه کرد.
نتیجهگیری کلی
مدل جواناه زنای-گرماایی مبتنای بار توزیاع احتماال
لوگ نرمال ،الگوهای جوانه زنی مشاهد شاد در هار دو
رقم بهارة کلزا را بهتر از دیگر مادل هاا توصای کارد.
نستانه های گرمایی که در این بررسی بارای رقام هاای
کلزا تعیین شد تفاوت جواناه زنای ایان جمعیات هاای
بذری در پاسخ به دماا را باه خاوبی توضایح مای دهاد.
ضرینهای برنوردشد در ایان نزماایش مایتوانناد در
مدلهای شبیهسازی جوانهزنی دیگر رقمهای کلزا نیاز
استفاد شوند.
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