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Списък на съкращенията 

АТФ аденозин трифосфат 

БФ бърза (вариабилна) хлорофилна флуоресценция 

ЕТВ електрон-транспортна верига 

ЗФ забавена хлорофилна флуоресценция 

ИК индукционна крива 

ИНМ изкуствена невронна мрежа 

МР820 модулиран сигнал при 820nm 

НАДФ никотинамидадениндинуклеотид фосфат 

РЦ реакционен център 

СОМ самоорганизираща се мрежа 

ФС фотосистема 

ФСА фотосинтетичен апарат 

ICA анализ на независимите компоненти 

P680 и P700 реакционни центрове на ФС II и ФС I 

PCA анализ на главните компоненти 

RWC относително водно съдържание 

QA и QB хинонови акцептори на електрони от ФС II 
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Увод 

Нашият век се характеризира с внезапни климатични промени. Тези 

промени оказват разрушителен ефект върху флората и фауната на 

планетата и могат да доведат както до локални, така и до глобални 

екологични катастрофи (Solomon et al. 2007; Allen et al. 2010; Li et al. 

2013). Поради тази причина изучаването на растенията в условията на 

стрес вследствие на засушаване е от изключителна важност (Adams et al. 

1998). Но освен до засушаване, климатичните промени могат да доведат и 

до ерозия на почвата, което води до появата на стрес, свързан с дефицит 

на един или няколко хранителни елемента (Nearing et al. 2004). Дефицитът 

на хранителен елемент е с не по-малко значение за агрономите и за 

човечеството като цяло, тъй като липси на даден хранителен елемент в 

почвата водят почти винаги до драстични намалявания на добива и до 

измиране на растенията. Изучаването на състоянието на растенията в 

условия на стрес е от ключово значение не само за детайлното разбиране 

на тяхната физиология и биохимия, но и за екологията и агрономията. 

Като средство за детайлно изучаване на стреса ние използваме 

флуоресцентния анализ, свързан с процеса фотосинтеза. Фотосинтезата е 

сложен процес, който се осъществява предимно от растенията, но също 

така и от някои видове бактерии и водорасли. Фотосинтезата 

представлява, най-общо казано, процес, при който слънчевата енергия е 

заловена, складирана и преработена в организмите и използвана за 

тяхното развитие. Преобразуването и складирането на светлинната 

енергия в химична е разделено в две фази, наречени светлинна и 

тъмнинна фаза. Светлинната фаза на фотосинтезата се осъществява в 

реакционните центрове – протеинни комплекси, намиращи се във 

фотосинтетичната мембрана на тилакоидите. По време на тази фаза става 

превръщането на светлинната енергия в химична чрез разлагане на вода и 

отделяне на НАДФH като краен продукт. След това НАДФH се включва в 

тъмнинната фаза на фотосинтезата, където заедно с CO2 води до 

образуване на въглехидрати, необходими за жизнения цикъл на 

растението. При светлинната фаза става натрупване на водородни йони в 
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лумена на тилакоидната мембрана, което води до образуване на pH 

градиент, който от своя страна се използва за образуване на АТФ в АТФ-

синтазния комплекс. За нашите изследвания ние се интересуваме преди 

всичко от процесите в тилакоидните мембрани, съдържащи 

фотосинтетичните пигменти и електрон-транспортната верига, тъй като 

именно там възниква флуоресценцията, която изучаваме. Флуресценцията 

може да бъде бърза и забавена, което е свързано с времето на нейното 

излъчване. Бързата флуоресценция се регистрира около 5 ns след 

осветяване на реакционен център, докато забавената флуоресценция може 

да бъде регистрирана в продължение дори и на минути, а някои 

изследователи говорят и за часове след осветяването. В дисертацията са 

изследвани кинетиките на бързата и милисекундната забавена 

флуоресценция. 

В настоящата дисертация е изследвано как неблагоприятни условия 

на вегетация на растенията (дефицит на вода или на хранителни елементи) 

влияят върху фотосинтетичния апарат на изследваните растения, като са 

използвани JIP параметрите, развити в теорията на енергийните потоци, 

разработена от проф. Щрасер (Strasser et al. 2000). Използвайки тази 

теория и статистическия метод за анализ на главните компоненти, беше 

проучена възможността чрез анализиране на индукционните криви на 

бързата и забавената флуоресценция да се прави достатъчно добра оценка 

дали липсва някой макро- или микро- елемент в хранителната среда на 

растението и кой е той. След като беше установено, че използвайки 

данните, получени от индукционните криви на бързата и забавената 

флуоресценции, може да се правят достатъчно добри преценки за наличие 

на дефицит, бяха програмирани и невронни мрежи, чрез които може да се 

даде една адекватна оценка на база флуоресцентните криви за това кой 

елемент липсва в даденото растение. При по-задълбочени изследвания в 

тази област може да се развият невронни мрежи, които да дават оценка за 

липсата на повече от един хранителен елемент, и да се оцени процентното 

им съдържание в растението. Освен това същите мрежи могат да бъде 

обучени и за разпознаване на излишъци на хранителни елементи в 

растенята. 
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Освен изследване на дефицити и приложение на различни 

математични методи за анализ на индукционните криви, флуоресцентен 

анализ беше приложен и за изучаване на влиянието на засушаването 

върху фотосинтетичния апарат на растенията. 

Цели и задачи 

Прилагането на оптични и луминесцентни биофизични методи за 

диагностициране на стрес при растенията е сравнително нов подход 

(Barbieri 2012; Kalaji et al. 2012), но той дава много предимства на 

изследователите. От една страна, изследването може да се провежда в in 

vivo условия, тоест директно върху живо растение, като самото измерване 

не оказва увреждащо действие върху растителната тъкан. Същевременно, 

получаваният сигнал носи много богата и детайлна информация за 

процесите, протичащи във фотосинтетичния апарат на растителния обект 

по време на измерването. Вече са разработени подходи за обработка на 

данните, базирани на сигнала на хлорофилната флуоресценция, 

позволяващи да се изчисляват стойности на параметри, отразяващи 

конкретни процеси и реакции, а също така някои структурни 

характеристики на ФСА. С помощта на тези методи и подходи може да се 

даде много подробно описание на стресовия отговор (Kalaji et al. 2014).  

Някои видове стрес оказват специфично въздействие едновременно 

върху множество структури в растителната клетка. Към такива стресове 

можем да отнесем водния стрес и дефицит на различни минерални 

елементи (Strasser et al. 2010; Goltsev et al. 2012; Kalaji et al. 2014). В този 

случай стресовият отговор представлява една сложна картина на 

едновременна промяна на голяма група параметри и на изследователя е 

трудно да възприема и да анализира такива сложни сигнали. 

Привличането на математическите и статистическите методи и 

подходи, разработени за анализ на големи масиви от данни, би помогнало 

на изследователя по-лесно да анализира получаваните от оптичните 

сигнали експериментални данни и да извлича от тях най-нужната 

информация. 
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Затова настоящата дисертация има за цел да се разработят 

различни математични подходи  (статистически методи и числови 

решения) за вторична обработка на резултатите от флуоресцентни 

и оптични сигнали за по-детайлен анализ на стресовия отговор на 

фотосинтетичния апарат на висшите растения. 

В дисертацията е изследвана реакцията на фотосинтетичния апарат 

(ФСА) към засушаване, както и към стреса, свързан с дефицит на микро- и 

макроелементи в растенията.  

За реализация на поставената цел бяха формулирани следните 

задачи: 

I. Да се изгради база данни от измервания на индукционните криви на 

бързата флуоресценция (БФ), параметрите на JIP теста, параметрите на 

забавената флуоресеценция (ЗФ) и на сигнала на МР820 при изследване 

на следните експериментални модели: 

a. Засушаване на откъснати фасулеви листа; 

b. Засушаване на цели растения; 

c. Водни култури на млади растения царевица и домат, отглеждани при 

дефицит на един макро- или микроелемент (общо 9 варианта); 

d. Дефицит на един макро- или микроелемент при млади растения на 

царевица, грах и фасул, отглеждани като водни култури.  

II. Да се изгради и обучи невронна мрежа на база на данните, получени при 

запис на луминесцентния сигнал от засушени откъснати фасулеви листа, 

която да позволи определянето на водното съдържание в  листа in vivo; 

III. Да се анализира влиянието на липсата на макро- и микроелементи върху 

фотосинтетичния апарат в листа от царевица, домат, грах и фасул; 

a. JIP тест: описание на пълния набор JIP параметри и създаване на 

модел, използващ JIP параметрите; 

b. Анализ на независимите компоненти (ICA) на ИК на БФ и ЗФ на 

части от данни, получени от запис на луминесцентни сигнали от 

фасулеви растения, отгледани във водна култура; 

c. Aнализ на главните компоненти (PCA) на данни, получени от запис 

на луминесцентни сигнали от водни култури на растения царевица и 

домат, отглеждани при дефицит на един макро- или микроелемент;   
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d. Да се изгради и обучи невронна мрежа върху данни, получени от 

запис на луминесцентни сигнали от растения (фасул и грах), 

отгледани във водна култура при дефицит на един макро- или 

микроелемент, която да позволи детекция на минералния дефицит в 

листа in vivo. 

Материали и методи 
1. Материали 

Растителни обекти 

За експериментите са използвани общо 5 вида растения – фасул, 

царевица, домат, грах и живовляк, отглеждани по различен начин в 

зависимост от целта на експеримента. 

Растенията, използвани за изследване ефекта на дефицит на 

хранителни елементи върху фотосинтетичния апарат, бяха отглеждани 

при температура 26° C през деня и 18°C през нощта, а влажността беше в 

границите 50-60%. Фотопериодът на дневно/нощния цикъл беше 16/8h 

съответно. Интензивността на осветяване на пробите при измерване  на 

флуоресценцията беше 4000 μmol (фотони) m-2 s-1. Тези растения бяха 

отглеждани в модифицирана и немодифицирана хранителна среда на 

Hoagland. Експериментите бяха проведени с 4 вида растения: 

(1) Фасул Phaseolus vulgaris L. сорт Черен Старозагорски; 

(2) Царевица Zea mays L. cv. Marignan; 

(3) Домат Solanum lycopersicum L. cv. Maeva F1; 

(4) Грах Pisum Sativum L. 

За изследване на ефекта на засушаване бяха използвани фасул и 

живовляк. 

(1) Фасулът Phaseolus vulgaris за този експеримент беше отглеждан на 

почва в саксии във фитостатно помещение при контролирана 

температура 22-23°C, влажност на въздуха 60-65% и 12/12 

светло/тъмно цикъл. Преди измерване на флуоресценцията 

растенията бяха тъмнинно адаптирани за 1 час и след това бяха 

осветявани за 1s със светлина с  интензивност 2000 μmol фотони 

m−2s−1. За измерванията бяха използвани добре формирани първични 

листа на 20-25 дневни декапитирани растения. 
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(2) Живовлякът Plantago major L. беше събран от естествената му среда 

на обитаване, прехвърлен в саксии с торфена почва и оставен да 

расте на естествена светлина до момента на провеждане на 

експериментите. Обектите са тъмнинно адаптирани за 1 час и след 

това са осветявани в продължение на 1s със светлина с  интензивност 

2000 μmol фотони m−2s−1. 

За изследване на забавената флуоресценция растенията бяха 

осветявани с червена светлина с интензивност 1000 μmol (фотони) m-2 s-1 в 

продължение на 3 минути. 

Химични вещества 

За приготвянето на модифицираните и немодифицираните 

хранителни среди на Hoagland за целите на нашите експерименти бяха 

използвани химични съединения, закупени от фирма ET “Валерус”: KNO3 

(99%), Ca(NO3)2.4H2O (99%), MgSO4.7H2O (99.5%), Mg(NO3)2.6H2O (99%), 

MgCl2.6H2O (99%), Na2SO4 (99%), NaNO3 (99%), CaCl2 (98%), KCl (99.5%), 

NaH2PO4 (99%), NH4NO3 (99%), H3BO3 (99.8%), MnSO4.4H2O (99%), 

ZnSO4.7H2O (99.5%), CuSO4.5H2O (99%),  NaCl (99%), MnCl2.4H2O (99%), 

ZnCl2 (99%), CuCl2.2H2O и 1% железен цитрат. (NH4)6Mo7O24.4H2O (99%) 

е закупен от Alfa Aezar. 

Декапитиране 

Фасулевите растения бяха декапитирани чрез отрязване на стъблото 

над първичните листа заедно с връхната пъпка – апикална доминанта. 

Засушаване 

В експериментите със засушаване бяха използвани фасул и живовляк. 

За да се определи връзката между флуоресценцията и относителното 

водно съдържание в листа, бяха използвани откъснати фасулеви листа, 

засушавани в продължение на 45 часа. 

 При другия тип експеримент, свързан със засушаване на растителни 

обекти, бяха използвани цели растения фасул и живовляк, оставяни да се 

засушават (без да се поливат) за период от 12 дни. 

2. Изчисляване на относителното водно съдържание 

Относителното водно съдържание на изсушаваните листа беше 

определяно гравиметрично: взима се група от 10-20 проби, като всеки 
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лист се претегля на везна, а сухото тегло беше определяно след 45-часово 

сушене в сушилня при 22°C и влажност 45-50%. Изчисляването на 

относителното водно съдържание в проценти (RWC%) беше извършвано 

по следната формула: 

   % 100 /f d t dRWC M M M M    (1) 

Тук с Mf е обозначено теглото на листа, измерено на везна за 

различните срокове на засушаване непосредствено след измерване на БФ, 

ЗФ и МР820. След това листът беше оставян да изсъхне напълно и беше 

измервано теглото му Md, което съответства на 0% RWC. Md беше 

измервано след пълното изсушаване на листа в сушилня при 104°C. Mt e 

масата на листа, измерена след пълното му овлажняване. За всеки 

индивидуален лист Mt, беше определяно чрез измерване на теглото 

веднага след овлажняването му. 

3. Хидропонно отглеждане на растенията 

За експериментите, свързани с определяне влиянието на дефицит на 

макро- и микроелементи, растителните обекти бяха отглеждани 

хидропонно във водни хранителни среди, приготвени по метода на 

Hoagland. Хранителните среди бяха с pH около 5.0, за да се осигури 

оптимално развитие на растителните обекти. 

4. JIP анализ 

За изучаване на влиянието на дефицитите на макро- и микроелементи 

върху фотосинтетичния апарат на изследваните растения, бяха използвани 

редица JIP параметри, получени от теорията на енергийните потоци. 

Променливата флуоресценция, която представлява разликата между 

максималното и минималното ниво на флуоресценция – FV = FM - FO, е 

важен параметър, който често се използва при анализите на 

флуоресцентните криви. Тази величина зависи от максималното квантово 

излъчване от ФС II. Ако стойностите на променливата флуоресценция са 

ниски, това означава, че активността на ФС II е понижена и че енергията 

на възбуждане се разсейва във вид на топлина. На базата единствено на 

този най-често използван параметър, характеризиращ индукционните 

криви, трудно може да се направи детайлен анализ на физиологичното 
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състояние на растенията. За тази цел по-подходящи могат да бъдат 

параметрите, получени от теорията на енергийните потоци на проф. 

Щрасер (Strasser 1981). В тази теория F0 и FM са представени като 

функции от енергетичните потоци, преминаващи през фотосинтетичния 

апарат, с J е означен потокът енергия, влизащ в антенния комплекс, а kAF, 

kAP и kAN, са съответно константата на флуоресценция, константата на 

първичната фотохимична реакция в антената и константата на всички 

останали преходи (между антената и пигментните комплекси или към 

реакционния център). 

5. Измерване на индукционни криви на бързата и 

забавената хлорофилна флуоресценция и 

модулирания сигнал при 820nm. 

Индукционните криви на бързата и забавената хлорофилна 

флуоресценция, както и модулираният сигнал при 820 nm, бяха измервани 

с флуориметъра Multifunctional Plant Efficiency Analyzer, M-PEA 

(Hansatech Instrument Ltd., King's Lynn, Norfolk, PE30 4NE, UK). 

Прехвърлянето и предварителната обработка на данните се извършва 

със софтуерния продукт – M-PEA Data Analyzer версия 4.4.3. От тази 

програма данните се прехвърят лесно в MS Excel или в Sigmaplot, където 

подлежат на допълнителна обработка. 

6. Числени алгоритми и статистически методи 

Числените алгоритми, използвани при конструирането и тренирането 

на невронната мрежа, включваха набора от инструменти за невронни 

мрежи (Neural Network Toolbox) в програмата Matlab® (The MathWorks, 

Inc). 

В отделни случаи са използвани и някои функции от програмите 

Microsoft® Excel, SigmaPlot (Systat Software, Inc.). 

За статистическата обработка на резултатите бяха използвани 

функции на програмата Matlab® (The MathWorks, Inc), както и на 

програмата STATISTICA 7 (StatSoft). 
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 Таблица 1. JIP параметри, използвани в дисертацията, и тяхната дефиниция. 

JIP параметри Описание 

АF
O

АP АN

k
F J

k k



 

Минимална флуоресценция – измерена при 

максимален брой отворени РЦ. 

AF
M

AN

k
F J

k
  

Максимална флуоресценция – измерена при 

максимален брой затворени РЦ. 

 

 
J O

J

M O

F F
V

F F





 

Относителна променлива флуоресценция – 

измерена на ниво J от OJIP кривата. Отразява 

количеството „затворени“ РЦ по отношение 

на общото количество РЦ във ФС II. 

δ(R0) 
Показва каква е вероятността електрон, 

намиращ се в някой от междинните 

преносители между ФС II и ФС I в ЕТВ, да 

редуцира крайните рецептори в акцепторната 

страна на ФС I. 

0
( ) 1Po

V

M M

F F

F F
     

Показва каква е вероятността за акумулиране 

на енергията на фотоните от ФС II в началния 

момент (t = 0), т.е. максималният квантов 

добив на първичната фотохимия. 

( ) 1Eo JV    Показва каква е ефективността на заловения в 

РЦ екситон да пренася електрона по ЕТВ след 

QA. 

( ) ( )
V

Eo Eo

M

F

F
   

Дава информация за квантовата ефективност 

при преноса на електрони в ЕТВ след QA
–, или 

квантовия добив на ЕТВ при t = 0. 

RC
( )

total

Chl  

Chl
Rc   

Показва вероятността дадена хлорофилна 

молекула да функционира като РЦ. 

 
0

FM
t

M tArea F F dt   

Дава цялата площ, заградена от OJIP кривата, 

за времевия интервал (0, tM). Тази площ дава 

информация за количеството електрони, които 

са пренесени от QA
– по ЕТВ. 

 
0

FJ
t

J M JArea F F dt   
Дава площта, свързана с J нивото на OJIP 

кривата. 

 
   

0 0 0

1
1

F FM M
t t

M t tM

M

F F dS t V dt
F F

   
  

 

Нормирана площ над OJIP кривата, може да се 

приеме за работата, необходима за пълното 

възстановяване на QA. Дава информация за 

общата активност на електрония транспорт. 

0
1

0

M
M

J

F F
S S

F F

 
  

 
 

Произведението от нормализираната площ 

над кривата OJ (SM) и относителната 

променлива флуоресценция, нормирана за 

частта OJ. 
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0.M

J

S M
N

V
  

Броят електрони, необходим за 

възстановяването на всички акцептори след 

QA в ЕТВ. Той показва колко пъти QA бива 

възстановяван докато всички РЦ се затворят, 

тоест до достигане на tM. 

0

0

( ).J P

MABS

RC V 
  

Отразява съотношението между количеството 

излъчващи флуоресценция молекули Chl a в 

антенните комплекси и в реакционния център. 

Показва количеството енергия, която се 

поглъща от един РЦ. С ABS е означен потокът 

фотони, които се поглъщат от пигментните 

молекули. 

0 0

J

TR M

RC V
  

Потокът енергия на възбуждане, уловена от 

един единствен RC в момента t0. 

300 50

0

0

4
s s

M

F F
M

F F

  
  

 
 

Дава информация за скоростта, с която се 

затварят реакционните центрове на ФС II. Той 

представлява максималната скорост, с която 

се възстановява QA, а възстановеният хинонов 

рецептор може да окислява следващите 

преносители в ЕТВ. 

1

RC

RC

ChlRC

ABS Chl



 

Показва концентрацията на реакционните 

центрове в целия хлорофилен пул. 

0 0 0

J

ET M

RC V


  

Показва каква част от уловената в RC енергия 

се пренася по ЕТВ след QA, т.е. дава 

информация за състоянието на електрон-

транспортната верига след преносителя QA. 

 0 01 I

J

RE M
V

RC V
   

Показва потокът електрони, пренесен през 

един активен РЦ и редуциращ крайните 

акцептори на ФС I в момент t0. 

0

0

0

01 1 1

P

ABS

P

PI
 

  
  

  
 

Индекс на производителността и показва 

каква е функционалната активност на ФС II, 

отнесена към погълнатата енергия. 

0

0
1

R

total ABS

R

PI PI



 


 

Дава информация за продуктивността на 

целия фотосинтетичен апарат, в това число 

ФС II, ФС I и ЕТВ между тях. 

0 0DI TRABS

RC RC RC

  
    
   

 

Показва каква е частта на дисипиращата 

енергия на електронния поток за един РЦ в 

началния момент t = 0. 
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Резултати и обсъждане 

В дисертацията е изследвано влиянието на засушаването на 

растенията и на дефицит на хранителни елементи върху фотосинтетичния 

апарат при висшите растения. Обект на нашите наблюдения са 

измененията на индукционните криви на бързата и забавената 

флуоресценция, както и на поглъщането при 820 nm, което отразява 

промяната на редокс състоянието на P700, предизвикани вследствие на 

тези два вида абиотичен стрес. За анализ на луминесцентните криви в 

контролни и в подложени на стрес растения бяха използвани следните 

подходи:  

 сравнение и анализ на формата на експерименталните индукционни 

криви на флуоресценцията и изчислените на базата на теория на 

енегийните потоци на проф. Щрасер (Strasser et al. 2004) JIP 

параметри, характеризиращи структурата и функциите на ФСА;  

 математичен анализ чрез PC, IC и два типа ИНМ на индукционните 

криви на БФ и ЗФ и изчислените от тях параметри.  

За да могат да се наблюдават промените, настъпващи във 

фотосинтетичния апарат вследствие на абиотичния стрес, прилаган по 

време на нашите експерименти, растенията са осветявани с различен по 

продължителност и интензитет светлинен поток.  

Приложението на ИНМ от типа с обратно разпространение на 

грешката върху данните, получени от откъснати и засушени фасулеви 

листа, и нейното обучение, позволява да се прави in vivo оценка на 

процентното водно съдържание в растителните тъкани.  

За разпознаване на растения, изпитали хранителни дефицити, 

приложихме два вида ИНМ – ИНМ с обратно разпространение на 

грешката и ИНМ от типа СОМ (самоорганизиращи карти). ИНМ с 

обратно разпространение на грешката показва много добри резултати в 

случая на разпознаването между два дефицита, докато при СОМ 

получихме добри резултати при разпознаване на дефицит на повече от 

два елемента. Резултатите при СОМ се подобряваха, когато кривите бяха 

предварително подложени на IC анализ (Анализ на независими 

компоненти).  
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1. Приложение на JIP анализ на фотосинтетичния 

апарат на висши растения за изследване и 

разпознаване на дефицити на макро- и 

микроелементи 

Направен е сравнителен анализ на OJIP кривите, получени за 

различни дефицити на макро- и микроелементи при осветяване за 1 

секунда с висока интензивност на светлината – 4000 μmol hν m-2 s-1.  

В този случай растенията са отглеждани директно върху среда, в 

която липсва даден хранителен елемент. Графиките на индукционните 

криви на хлорофилната флуоресценция са представени в логаритмичен 

мащаб на времето. На всички криви ясно се виждат характерните J и I 

фази. Тъй като фазата J се дължи на акумулацията на QA
-, то по нивото на 

относителната флуоресценция във фазата J можем да разберем как 

различните дефицити влияят върху фотоиндуцираната редукция на QA и 

последващото окисление на QA
– от фотосинтетичната електрон-

транспортна верига. На графиката, свързана с дефицит на макроелементи, 

кривите, отговарящи на растенията, подложени на дефицити на N, S и K, 

са разположени над контролната крива, докато случаите с дефицит на Mg 

и Ca се намират под контролата. 

Дефицит на азот 

Липсата на азот води до значително намаляване нивата на НАДФ+ и 

НАДФН в хлоропластите (Rubio-Wilhelmi et al. 2011), което от своя 

страна понижава активността на цикъла на Калвин-Бенсон. Увеличава се 

вероятността за редуциране на пластохинона или някой друг междинен 

преносител от феродоксина или НАДФН, но тъй като броят молекули 

НАДФН е сравнително малък, то се наблюдава увеличаване ролята на 

цикличния електронен транспорт в ЕТВ (Einali et al. 2013), като в случая 

се увеличава Fd-зависимия цикличен електронен транспорт. Цикличният 

електронен транспорт създава pH градиент в тилакоидните мембрани, 

необходим за индуциране образуването на нефотохимични гасители на 

възбуждането (Miyake et al. 2004).  

Значително по-ниската стойност на параметъра ψ(E0) за стресираните 

чрез азотен дефицит растения показва, че преносът на електрон след 

първичния хинон става с много по-малка вероятност. 
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Както се вижда от таблицата, липсата на азот у растението води до 

намаляване на електронния пренос по ЕТВ, отразено чрез параметъра 

φ(E0). 

Стойността на параметъра γ(RC) за стресираните растения е по-

ниска от стойността на този параметър за нестресираните растения. Това 

означава, че относителното количество на хлорофилните молекули, 

действащи като РЦ, при растения, отгледани в среда на азотен дефицит, са 

по-малко отколкото в контролните растения. Причина за това може да е 

по-ниското количество антенен хлорофил а в стресираните растения. 

На Фигура 1 са представени графично всички JIP параметри, които за 

нагледност и яснота са нормирани към параметрите на контролните 

растения.  

Високите стойности за двата параметъра – Area и AreaJ, показват, че 

при растенията, развиващи се в лишена от азот среда, се наблюдава 

увеличаване спрямо контролните растения на относителния електронен 

капацитет на преносителите в ЕТВ след QA. 

По-малката стойност на нормализираната площ SM за подложените на 

азотен дефицит растения показва, че частта на всички електронни 

акцептори, редуцирани до момента tM, когато всички РЦ се затварят, е по- 

 

 

Фигура 1. JIP-параметри, пресметнати от луминесцентни сигнали на БФ на 

растения Phaseolus vulgaris, отгледани в среда с дефицит на азот и желязо и 

нормирани към съответните параметри, пресметнати за контролните растения. 
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малка, отколкото при контролните растения. Въпреки това, за 

нормираната площ, свързана с нивото J (SJ), се наблюдава по-висока 

стойност при растенията, подложени на стрес, отколкото при тези, които 

не са стресирани. От друга страна, параметърът S1, изчислен за растения, 

отгледани в лишена от азот среда, е по-нисък от същия параметър при 

растения, развиващи се в среда без хранителни липси. 

Стойността на параметъра N за стресирани чрез липса на азот 

растения, е по-ниска от стойността на този параметър за контролните 

растения. Следователно при азотен дефицит, вследствие на повишаване 

капацитета на РЦ, по-малко на брой електрони са необходими за пълното 

възстановяване на акцепторите след QA. 

Стойността на параметъра ABS/RC е по-голяма за растения, 

развивали се в среда без азот, отколкото при растения, развиващи се в 

нормални условия. Това означава, че по-голямо количество фотони се 

поглъщат за единица време в антенните комплекси, обслужващи един РЦ. 

По-високата стойност на параметъра TR0/RC  за растения с липса на 

азот показва, че при тях се улавя по-голямо количество енергия в РЦ, 

отколкото при контролните растения. Стойностите на параметъра RC/ABS 

за растенията, подложени на стрес вследствие липса на азот, са по-ниски 

от тези на контролните растения. 

Фактът, че стойността на RE0/RC е по-ниска при растенията, 

отгледани в условия на азотен дефицит, спрямо контролните растения, 

показва, че много по-малко количество електрони успяват да редуцират 

крайните акцептори на ФС I. 

Двата индекса на производителност PI(ABS) и PI(total) имат много 

ниски стойности за стресираните растения в сравнение с нестресираните. 

Това показва, че като цяло липсата на азот оказва силно негативно 

влияние върху фотосинтетичния апарат. 

Микроелементи 

Дефицит на железни йони 

В хлоропластите се съдържа 90% от желязото, намиращо се в листата 

на растенията. Желязото участва в биосинтеза на хлорофил; то е и 

кофактор в жизнено важни метаболитни пътища на електронния 

транспорт в митоходриите и хлоропластите. ФС I съдържа 12 атома 
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желязо, докато във ФС II количеството на желязото е много по-малко, 

като основно е представено като нехемов клъстер между QA и QB (Ishikita 

and Knapp 2005). Желязо има и в Cyt563, Cyt f и Cyt C6, фередоксин 

NAD(P)H/PQ оксидоредуктаза, каталаза и аскорбат пероксидаза. 

Фотосинтезата води до образуване на активни форми на кислород и 

поради тази причина желязото играе важна роля за тяхната регулация, 

която се осъществява чрез фентоновата реакция. 

Железно-серните протеини се срещат в две форми – двуядрен 

клъстер 2Fe-2Se или четириядрен клъстер 4Fe-4Se. Тези клъстери 

участват в ЕТВ и имат много висок отрицателен редокс-потенциал. 

За фасулевите растения, отгледани в среда с дефицит на желязо, 

параметрите φ(P0) и δ(R0) имат по-високи стойности спрямо същите 

параметри, изчислени от ИК на БФ на растения, отгледани в нормална 

среда. Първият от двата параметъра дава информация, че в стресираните 

растения преносът на електрони от РЦ до QA се осъществява с по-голяма 

вероятност. Вторият параметър показва, че вероятността, с която 

електронът редуцира крайните акцептори на ФС I, е по-голяма за 

растенията, отгледани в среда без желязо. 

Останалите параметри, които са статистически достоверни, имат по-

ниски стойности спрямо тези на контролните растения. 

Параметърът VJ показва, че растенията, отгледани в среда без желязо, 

имат по-малко на брой затворени реакционни центрове в сравнение с 

контролните растения. φ(E0) и ψ(E0) дават информация, че вероятността за 

пренос на електроните след първичния хинонов акцептор, е много по-

ниска при стресираните растения. Причината за това вероятно се дължи 

на липсата на междинното нехемово желязо между QA и QB. Параметърът 

γ(RC) показва, че количеството хлорофил в подложените на минерален 

стрес растения е намалено. 

На Фигура 1 е дадено графично представяне на JIP параметрите за 

растения, отгледани в среда с дефицит на желязо, спрямо параметрите на 

контролни растения. 

Параметрите Area, AreaJ, SM, SJ и S1, които са свързани с площта на 

областта над OJIP кривата, показват, че електронният капацитет на ЕТВ е 

по-малък при стресираните растения. 



18 

 

Индексите на производителността, както и останалите параметри, 

показват, че липсата на желязо в растенията оказва негативно влияние в 

целия фотосинтетичен апарат. 

JIP анализ е приложен и за растения Phaseolus vulgaris, отгледани в 

среда с дефицит и на останалите микро- и макроелементи. 

На Фигура 2 е показано кои липсващи елементи на кои части от ЕТВ 

оказват влияние. 

Резултатите от JIP анализа показват, че флуоресцентните методи 

могат много добре да се използват за диагностициране на хранителни 

дефицити в растенията, както и за анализ на фотосинтетичния апарат. 

Ясно се забелязва, че всеки минерален дефицит променя различни 

параметри. За да се разбере до каква степен дефицитите на макро- и 

микроелементи оказват подобен или отличаващ се ефект върху 

фотосинтетичния апарат на различни видове растения, ще сравним 

изменението на JIP параметрите вследствие на дефицити между Zea mays, 

Phaseolus vulgaris и Pisum sativum. Анализираните минерални дефицити 

са от групата на макроелементите. 

Мултипараметричните диаграми дават възможност да се представи 

визуална картина, отразяваща функционалното състояние на ФСА на 

растенията, подложени на съответния стрес. 

Дефицит на азот 

На Фигура 3 са дадени параметрите, които ще бъдат сравнени. 



19 

 

 

 
 

Фигура 2. Схема на фотосинтетичния апарат в тилакоидните мембрани на висши растения, включваща АТФ-синтазния комплекс, 

както и реакциите, свързани с фотосинтетичния процес. В правоъгълниците са посочени хранителни елементи, чиито дефицити 

оказват влияние върху съответния участък на фотосинтетичния апарат: 1 група: (–S), (–Ca),  (–Mn) и (–Cl), влияят върху КОС във 

ФС II; 2 група: (–N), (–P), (–Mg), (–S), (–Ca), (–Fe), (–Cu), (–Zn), (–Mn) и (–B), оказват влияние върху цялата ФС II; 3 група: (–N), (–

P), (–Mg), (–K), (–S), (–Ca),(–Fe), (–Cu), (–Zn), (–Mn) и (–B), оказват влияние върху междинните преносители на ЕТВ; 4 група: (–

S),(–Ca),(–Fe) – върху ФС I; 5 група: (–N), (–P), (–K), (–Ca), (–Mn) и (–B), върху АТФ-синтазния комплекс; 6 група: (–N), (–P), (–

Mg), (–K), (–S) и (–Ca), влияят върху цикъла на Калвин-Бенсън; 7 група: (–N), (–P), (–Ca), (–Fe) и (–Mn), оказват влияние върху 

цикъла на НАДФ (Гольцев et al. 2014), с редакции). 
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Фигура 3. Сравняване на JIP параметри между растения Phaseolus vulgaris, Pisum 

sativum и Zea mays, пресметнати от луминесцентни сигнали на БФ за растения, 

отгледани в среда с дефицит на азот. 

Липсата на азот оказва почти еднакъв ефект върху фотосинтетичния 

апарат на Phaseolus vulgaris и Pisum sativum. Царевицата реагира по 

различен начин на азотния дефицит. 

Сравнителният анализ между Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Zea 

mays показа, че липсата на макроелементи оказва сходен ефект върху 

фотосинтетичния апарат на растенията от семейство Fabaceae, докато при 

царевицата ефектът е различен. От друга страна, бобът и грахът са 

типични C3 растения, докато царевицата е C4 растение, което също е 

предпоставка за наблюдаваните различия. 

Друго важно нещо, което трябва да се отбележи, е че дори и при 

растенията от едно и също семейство, каквито са боба и граха, се 

наблюдават достатъчно отчетливи различия в стойностите на JIP 

параметрите, което означава, че липсата на някой елемент, оказва 

видовозависим ефект върху фотосинтетичния апарат. 
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2. Приложение на забавената флуоресценция за анализ и 

определяне на дефицити на хранителни елементи в 

листа на Phaseolus vulgaris. 

Забавената флуоресценция, както и бързата, се излъчва основно от 

ФС II, като разликата между двата типа флуоресценции е в 

продължителността на излъчване (Goltsev et al. 2009a). Бързата 

флоуресценция се излъчва до около 5 ns след осветяване на растенията, 

докато забавената може да се регистрира в различни времеви интервали 

от 15-25 ns до минути след абсорбирането на светлинните кванти. 

Различията във времето на излъчване показват, че механизмите за 

формиране на БФ и ЗФ са различни, макар и двата типа излъчване да са 

свързани с ФС II. ЗФ се образува вследствие на обратен пренос на 

електрони и рекомбинация на зарядите в РЦ на ФС II. Редокс-състоянията 

на ФС II, рекомбинацията на които води до излъчване на ЗФ, са 

P+680Pheo–, P+680QA
–, Z+QA

–, Z+QB
– и SiZQB

–, като в милисекундната и 

микросекундната област състоянието, което излъчва с най-голяма 

вероятност, е Z+QA
– (Goltsev et al. 2009b). 

За количествено описание на сигнала на ЗФ сме използвали 

номенклатурата за максимумите и минимумите на ИК на ЗФ, въведена от 

проф. Голцев и проф.Йорданов (Goltsev and Yordanov 1997). Определяни 

са абсолютните значения на характеристичните точки в максимумите I1, I2 

и I3, както и в минимумите D1, D2, и са изчислявани отношенията I1/I2 и 

D1/D2. 

Индукционните криви на ЗФ, измерени на контролните растения и на 

растения, отгледани в условията на дефицит на макроелементи, са дадени 

на Фигура 4. 
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Фигура 4. Графично представяне на ИК на ЗФ, измерена при осветяване на 

растения Phaseolus vulgaris – контролни и отгледани при дефицити на 

макроелементи, със светлина с интензивност 1000 μmol  (фотони) m-2 s-1 в 

продължение на 3 минути. 

При сравняването на параметрите за различните дефицити с 

контролите се вижда, че дефицитът на калций понижава спрямо 

контролните растения стойностите на почти всички параметри, с 

изключение на отношението между минимумите. Липсата на калций води 

до силно намаляване на интензивността на излъчването.  

Интерес предизвиква магнезиевият дефицит, поради съществуваща  

хипотеза, че фазата D2-I3 е директно свързана с фотоиндуцирано 

акумулиране на магнезиеви йони в тилакоидите (Gaevski and Morgun 

1993). Но както се забелязва от графиките, липсата на магнезий в 

растенията не изменя стойностите на тези два параметъра и може да 

допуснем, че трансмембранният пренос на магнезиеви йони през 

тилакоидната мембрана няма значително участие във формирането на 
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тази фаза, по-вероятно е тя да се дължи на формиране на протонен 

градиент. 

Липсата на фосфор изменя значително стойностите на параметрите, 

като ги повишава спрямо контролите. 

Липсата на сяра почти не променя параметрите на ЗФ, докато липсата 

на азот води до изменения в стойностите им. 

Индукционните криви за дефицити на микроелементи са дадени на 

Фигура 5. 

 

 

 

Фигура 5. Графично представяне на ИК на ЗФ, измерена при осветяване на 

растения Phaseolus vulgaris – контролни и отгледани при дефицити на 

микроелементи, със светлина с интензивност 1000 μmol  (фотони) m-2 s-1 в 

продължение на 3 минути. 

От графиките се вижда, че при дефицит на микроелементи 

параметрите на ЗФ се отличават много по-слабо един от друг в сравнение 

с параметрите, измерени при растенията, страдащи от липса на 
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макроелементи. Единствено за растенията, отгледани в среда без хлор, 

измененията в стойностите на параметрите на ЗФ са значителни. Това 

показва, че липсата на микроелементи в по-малка степен оказва ефект 

върху механизмите на забавената флуоресценция, в сравнение с дефицита 

на макроелементи. 

Анализът на въздействието, което оказват дефицитите на различните 

макро- и микроелементи върху забавената флуоресценция, показва, че на 

този етап, заради своята комплексност, забавената флуоресценция дава 

значително по-малко информация от ИК на БФ за фотосинтетичния 

апарат на растенията, но от друга страна, анализите на БФ и ЗФ взаимно 

се допълват и са много по-информативни когато се разглеждат 

едновременно, отколкото ако се разглеждат отделно един от друг. 

3. Приложение на подхода за анализ на главните 

компоненти (PCA) при изследване на ефекта на 

дефицити на хранителни елементи в Zea mays и 

Solanum lycopersicum.  

Анализът на главните компоненти или PCA (Principal Component 

Analysis) е многокомпонентен статистически метод за анализ, чиято 

основна цел е да редуцира размерността на някакъв набор от данни 

(Jolliffe 2002). Това се постига след като данните от изходната база се 

трансформират до нов набор, наречен главни компоненти. Тези 

компоненти са некорелиращи (независими) един с друг и подредени по 

такъв начин, че първите няколко отразяват по-голяма част от вариациите 

на началната група данни (Ringner 2008). 

Анализът на главните компоненти беше приложен върху данните, 

получени от индукционните криви на БФ и JIP параметрите, измерени за 

царевица и домат. 

Анализът на главните компоненти беше направен с помощта на 

програмен пакет Matlab, като за целта бяха използвани данните от 

индукционните криви на хлорофилната флуоресценция, измерена в листа 

на царевица и домати, отгледани върху среди с различен състав. 

Целта на приложението на анализа на главните компоненти беше да 

се провери кои JIP параметри най-чувствително отразяват промените във 
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ФСА на растенията, отглеждани в среди с дефицити на макроелементи и 

желязо. Статистиката на теста на Крускал-Уолис се дава от следната 

формула: 

 
 

2
12

3 1
1

i

k
i

n i

R
H N

N N n
  


  (2) 

като ni е броя наблюдения на група i, 

1

k

i

i

N n


 е общия брой измервания 

във всички k-групи, а Ri е сумата на ранговете ni в група i. Тестът на 

Крускал-Уолис беше направен със софтуерния продукт STATISTICA. 

След като беше направена статистиката на Крускал-Уолис, 

стойностите на JIP параметрите при различни дефицити бяха сравнени със 

съответните параметри, измерени за контролните растения. Сравняването 

беше направено чрез метода на Дънет. Този тест се прилага когато искаме 

да сравним стойностите на всяка група с контролата какъвто беше и 

случаят в нашия анализ.  

Тестът на Дънет се дава от следната формула: 

control AX X
q

SE


  (3) 

С 
controlX  и 

AX  са означени средните стойности на контролата и на 

сравняваната група, а SE е стандартната грешка. 

Към усреднените стойности на параметрите приложихме анализ на 

главните компоненти. Тъй като JIP параметрите не са напълно 

независими, прилагането на анализа на главните компоненти е напълно 

обосновано. Както беше казано по-горе, целта на този анализ е да 

редуцира многомерното пространство от вектори (на JIP параметрите) до 

по-ниско. За целта беше използван софтуерният пакет Matlab. 

Първоначално съставихме матрица, съдържаща данните от пресметнатите 

JIP параметри и след това към тази матрица беше приложена функцията 

princomp. Пълното описание на процедурата е дадено в Приложение № 3. 

При царевицата първият компонент определя до 70% от измененията в 

изследваните параметри, вторият компонент внася 14%, а третият – 6%. За 

доматите разпределенията са 54%, 25%,13% съответно за Компоненти 1, 2 

и 3. В нашия анализ се ограничихме само до първите два компонента, тъй 

като компонентите от по-висок ред дават по-малко информация. 
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Tаблица 2. Ефект от дефицита на минерални елементи в хранителната среда за отглеждане на домати върху стойностите на JIP 

параметрите. Към стойностите на JIP параметрите е приложен едномерен непараметричен статистически анализ на Крускал-Уолис. 

Средните стойности ± стандартното отклонение са пресметнати при основа n = 9. Статистическата значимост / достоверност 

спрямо контролата е определяна чрез теста на Дънет. 

JIP Control  (–Fe)  (–K)  (–Mg)  (–N)  (–P)  (–S)  (–Ca) 

φPo 0.787±0.00

1  

0.765±0.002

* 

0.699±0.026

* 

0.761±0.003

* 

0.745±0.004

* 

0.755±0.013

* 

0.767 

±0.003* 

0.768 

±0.003n 

φEo 0.447±0.00

5 

0.428 

±0.005n 

0.298±0.038

* 

0.409± 

0.006* 

0.362± 

0.011* 

0.386±0.020

* 

0.402 

±0.007* 

0.414 

±0.006n 

φRo 0.126±0.00

4 

0.175 ± 

0.008* 

0.122 

±0.010n 

0.119 

±0.006n 

0.084 ± 

0.006* 

0.100±0.009

n 

0.080± 

0.013* 

0.139 

±0.005n 

φDo 0.213±0.00

1 

0.235 ± 

0.002* 

0.301 ± 

0.026* 

0.239 ± 

0.003* 

0.255 ± 

0.004* 

0.245 

±0.013* 

0.233 

±0.003* 

0.232 

±0.003n 

δRo 0.281±0.00

8 

0.409± 

0.020* 

0.476 

±0.072n 

0.290 

±0.015n 

0.231 

±0.011n 

0.260±0.019

n 

0.196 

±0.028n 

0.336 

±0.008n 

ψEo 0.568±0.00

6 

0.560± 

0.006* 

0.414± 

0.042* 

0.537± 

0.006n 

0.485± 

0.012* 

0.510±0.022

* 

0.524 

±0.008* 

0.540 

±0.006n 

γRc 0.381 

±0.004 

0.335± 

0.005* 

0.330± 

0.004* 

0.348± 

0.003* 

0.349± 

0.005* 

0.376 

±0.005n 

0.363 

±0.002* 

0.346 

±0.004* 

t 

(Fm) 

318 ± 40  689 ± 26* 213 ± 48n 168 ± 43n 324 ± 30n 227 ±36n 268 ±57n 332 ±39n 
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ABS/

RC 

1.625 

±0.027 

1.993 

±0.048* 

2.037 ± 

0.035* 

1.872 ± 

0.024* 

1.873 ± 

0.045* 

1.665 

±0.033n 

1.755 

±0.019n 

1.893 

±0.035* 

TRo/

RC 

2.065 

±0.036  

2.606 ± 

0.067* 

2.947± 

0.119* 

2.459 ± 

0.039* 

2.517 ± 

0.071* 

2.206 

±0.044n 

2.289± 

0.023n 

2.466 

±0.050* 

DIo/

RC 

0.454 

±0.019  

2.104± 

0.093* 

1.067± 

0.228n 

2.001 

±0.099* 

1.523 ± 

0.135n 

2.079 

±0.236* 

2.082 

±0.092* 

2.072  

±0.102* 

PIABS 3.019 

±0.132  

2.072± 

0.102* 

2.104± 

0.093n 

2.001± 

0.099* 

1.523 ± 

0.135* 

2.079±0.236

n 

1.067 

±0.228* 

2.082  

±0.092* 

PItotal 1.184 

±0.074  

1.457 ± 

0.090n 

0.805 ± 

0.107n 

0.826 ± 

0.075n 

0.478 

±0.069* 

0.738±0.117

n 

0.556 

±0.110* 

1.061  

±0.083n 

ETo/ 

RC 

1.171±0.01

0  

1.457± 

0.033* 

1.184 

±0.090n 

1.320 

±0.012* 

1.215± 

0.009n 

1.118±0.031

n 

1.199 

±0.018n 

1.329 

±0.016* 

RC/ 

Cso 

5164 ± 76  4102 ± 172* 3570 ±217* 4654±111n 4352 ±89* 5127 ±213n 4826±120n 4438 ±78* 

REo/

RC 

0.329 

±0.011  

0.600 ± 

0.040* 

0.520 ± 

0.047n 

0.383 

±0.021n 

0.280 

±0.013n 

0.290 

±0.022n 

0.237 

±0.037n 

0.446 

±0.010n 

(*) – отклоненията от контролните стойности са достоверни при ниво на значимост α<0.05 

n – отклоненията от контролните стойности са недостоверни при ниво на значимост α≥ 0.05 

 

Tаблица 3. Ефект от дефицита на хранителни елементи в средата за отглеждане на царевица върху JIP параметрите. Към 

стойностите на JIP параметрите е приложен едномерен непараметричен статистически анализ на Крускал-Уолис. Средните 
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стойности ± стандартното отклонение са пресметнати при основа n = 9. Значимите стойности са сравнени с контролните чрез теста 

на Дънет. 

JIP Control  (–Fe)  (–K)  (–Mg)  (–N)  (–P)  (–S)  (–Ca) 

φPo 0.757 ±0.002  0.589 ± 0.018* 0.669 ±0.006* 0.634 ± 0.011* 0.677 ± 0.002* 0.754 ±0.003n 0.716±0.008* 0.597 

±0.013* 

φEo 0.403 ±0.007  0.146 ± 0.012* 0.312 ±0.008* 0.196 ±0.014* 0.291 ±0.008* 0.394 ±0.012n 0.294±0.021* 0.08±0.009* 

φRo 0.192 ±0.003  0.061 ± 0.007* 0.129 ± 0.003* 0.079 ± 0.005* 0.120 ±0.004* 0.192 ±0.012n 0.094±0.008* 0.042 

±0.005* 

φDo 0.243 ±0.002  0.411 ± 0.018* 0.331 ±0.006* 0.366 ±0.011* 0.323 ± 0.002* 0.246 ±0.003n 0.284 ±.008* 0.403 

±0.013* 

δRo 0.477 ±0.003  0.414 ± 0.021# 0.415 ±0.003* 0.404 ± 0.010* 0.412 ±0.011* 0.483 ±0.017n 0.320±0.006* 0.500 

± 0.024n 

ψEo 0.531 ±0.008  0.246 ± 0.017* 0.466 ± 0.007* 0.307 ± 0.018* 0.430 ± 0.012* 0.522 ±0.014n 0.408±0.026* 0.139 

±0.013* 

γR 0.371 ±0.003  0.359 ± 0.005n 0.357 ±0.002* 0.355 ±0.003* 0.348 ±0.003* 0.370 ±0.008n 0.343±0.009# 0.337 

± 0.005* 

t 

(Fm) 

258 ± 5    280 ±42n 212 ±12* 277 ±26n 196 � 26# 290 ±15n 170 ±9* 319±56n 

ABS/

RC 

1.698 ±0.024  1.793 ±0.038n 1.802 ±0.014* 1.814 ±0.021* 1.875 ±0.024* 1.714 ±0.062n 1.932±0.077# 1.973 

±0.042* 
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TRo/

RC 

2.243 ±0.036  3.055 ±0.074* 2.695 ±0.038* 2.870 ±0.067* 2.769 ±0.034* 2.274 ±0.090n 2.708±0.129* 3.309 

± 0.024* 

DIo/

R 

0.508 ±0.021  1.046 ±0.056* 0.549 ±0.013n 0.939 ±0.047* 0.686 ±0.036* 0.538 ±0.053n 0.853±0.093* 1.514 

±0.023* 

PIABS 2.112 ±0.110  0.277 ± 0.037* 0.994±0.063* 0.445 ± 0.049* 0.854 ±0.045* 2.038 ±0.168n 1.019±0.173* 0.127 

±0.017* 

PItotal 1.920 ±0.092  0.206 ±0.038* 0.705 ±0.044* 0.300 ±0.033* 0.600±0.038* 2.011 ±0.243n 0.490±0.091* 0.129 

±0.022* 

ETo/

RC 

1.190±0.007  0.747 ± 0.048* 1.253 ±0.012* 0.875 ±0.043* 1.190 ±0.032n 1.176 ±0.012n 1.079±0.020* 0.460 

±0.043* 

RC/

Cso 

4138 ±99  2285 ±457# 2813 ±178# 2879 ±253 3665 ±94n 4132 ±148n 3101 ±209n 1518 ± 139# 

REo/

RC 

0.567±0.004  0.307 ± 0.022* 0.520 ±0.007* 0.352 ±0.016* 0.489 ±0.015n 0.567 ±0.017n 0.346±0.011* 0.277 

±0.022* 

(*) – отклоненията от контролните стойности са достоверни при ниво на значимост α<0.05 

# – отклоненията от контролните стойности са достоверни при ниво на значимост α<0.01 

N – отклоненията от контролните стойности са недостоверни при ниво на значимост α≥ 0.05 



30 

 

Част от параметрите са с положителен знак, а другите – с 

отрицателен, но това не означава, че едните имат негативно, а другите – 

позитивно влияние. Това означава, че на координатната система едните са 

разположени върху положителната част на координатната ос, а другите са 

върху отрицателната. Тази забележка е важна, тъй като е възможно 

отрицателният знак да се възприеме като отрицателно въздействие. От 

таблиците също така се забелязва, че параметрите, формиращи 

компонентите, са различни за двата вида растения. За да разберем и 

анализираме каква точно информация ни дава анализът на главните 

компоненти за влиянието, което оказва върху фотосинтетичния апарат 

липсата на някой хранителен елемент, и как това изменя JIP параметрите, 

трябва да се разгледат графиките, свързващи индукционните криви, 

измерени за дефицитите, и самите параметри. Графиката, която ни дава 

тази информация, е направена чрез функцията biplot на софтуерния 

продукт Matlab – двойно графично представяне на функциите. На 

графиките JIP параметрите представляват вектори, започващи от началото 

на координатната система и достигащи до определени точки от 

графиките. Големината на вектора, както и посоката, указват до каква 

степен съответните JIP параметри участват в главните компоненти и как 

зависят от съответния дефицит. От друга страна, от данните от всяко 

измерване са пресметнати стойностите на двата компонента, което 

позволява те да бъдат представени като точки върху графика с 

координати Компонент 1/Компонент 2 (виж Фигура 6). Забелязва се, че 

точките, представляващи растения, подложени на хранителни дефицити, 

се обособяват в отделни групи и колкото е по-голям броят на 

измерванията, толкова по-отчетливо ще се забелязват различните 

дефицити. На графиките дефицитите са дадени в различни цветове и 

областите от параметричното пространство, в което те са разположени, са 

оградени в елипси със същия цвят, с който е обозначен дадения дефицит. 

Точките, представляващи съответните дефицити, са оградени с елипси, за 

да се визуализират по-лесно и да се улесни анализирането на графиките. 

На Фигура 6 са дадени графичните представяния за връзката между 

параметрите и дефицитите за царевица и домат. 
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Фигура 6. Пространство на главните компоненти, съставено от JIP параметри, 

изчислени от луминесцентни сигнали, измерени от растения Zea mays (A) и 

Solanum lycopersicum (B) при дефицити на седем хранителни минерала: Fe, K, Mg, 

N, P, S и Ca, и от контролни растения, като са направени по 9 измервания. На 

фигурата е дадено разпределението на дефицитите на хранителни елементи и на 

контролни растения (общо 72 измервания, представени във вид на цветни точки, 

оградени в елипси със съответния цвят, отговарящи на даден дефицит на 

хранителен минерал) в зависимост от 16 променливи (JIP параметри) в 

пространството на първите два главни компонента. Чрез използването на анализ 

на главните компоненти, 16-мерното пространство на променливите е сведено до 

ново двумерно пространство. 



32 

 

От графичното представяне за Zea mays се вижда, че контролите и 

точките, отговарящи на дефицит на фосфор почти се припокриват, което 

означава, че липсата му оказва минимален ефект върху фотосинтетичния 

апарат. Колкото по-отдалечени от контролната група са групите, 

отговарящи на различен дефицит, толкова по-голям ефект върху 

растенията те отразяват. Както се вижда, липсите на Ca и Fe имат най-

голямо влияние върху царевицата. От друга страна, колкото по-близо до 

елипсата с точките се намира векторът на един параметър, толкова повече 

този параметър е изменен вследствие на дадения дефицит. Например при 

царевицата JIP параметърът φ(D0) е променен най-силно вследствие на 

липсата на Mg и Ca, и в по-малка степен от липсата на Fe. Параметрите 

TR0/RC и DI0/RC са повлияни най-силно от липсата на Fe. Липсата на 

фосфор оказва по-голям ефект върху параметъра γ(RC), отколкото 

липсата на желязо оказва върху него. Параметърът ABS/RC при 

царевицата е повлиян най-силно от липсата на K в сравнение с останалите 

дефицити. Координатите, отразяващи липсата на азот в царевицата, са 

групирани централно и върху тях оказват влияние най-вече параметрите, 

разположени върху положителната ос на Компонент 1, както и върху 

параметъра δ(R0). 

Анализът на резултатите за доматите се усложнява от факта, че 

повечето групи, изобразяващи JIP параметри на ИК при различни 

хранителни дефицити, са разположени в  центъра на координатната 

система. Въпреки това може да кажем, че липсата на S, Ca и N оказва най-

сериозен ефект върху фотосинтетичния апарат на домата. Липсата на S 

повлиява най-силно параметрите DI0/RC и φ(D0). Групата на дефицита на 

азот отново е разположена централно, като частично се припокрива с 

групите на фосфорен и магнезиев дефицит. Липсата на K оказва най-

голямо влияние върху γ(RC). Групата, представяща експеримента с липса 

на желязо, е разположена в центъра на координатната ос и точките са 

приблизително равноотдалечени от него, което предполага, че железният 

дефицит повлиява по еднакъв начин почти всички параметри. 

Прилагането на анализа на главните компоненти за изучаване на 

влиянието, оказвано от различните минерални дефицити върху 

растенията, дава адекватна представа за промените във ФСА на 
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изследваните растителни обекти, настъпили вследствие на този стрес, без 

да се налага използването на JIP анализ. 

4.  Приложение на подхода за анализ на независимите 

компоненти (ICA) при изучаване на индукционните 

криви на бързата и забавената флуоресценция 

Флуоресцентните сигнали, излъчвани от фотосинтезиращите обекти 

и измервани от флуориметрите, са комплексни. Те не се излъчват само от 

една хлорофилна молекула и записаният сигнал е от всички хлорофилни 

молекули, попаднали в обсега на измерващата апаратура. От друга 

страна, сигналите са с хетерогенен произход, защото имаме излъчване от 

хлорофилни молекули както от ФС II, така и от ФС I,  в случая за бързата 

флуоресценция, а произходът на сигналите, свързани със забавената 

флуоресценция, е от различни обратни преходи на електроните във ФС II. 

Тази комплексност на флуоресценцията прави индукционните криви 

сложни за интерпретация и поради тази причина приложихме метода за 

анализ на независимите компоненти за изучаване на индукционните 

криви на бързата и забавената флуоресценция. За целта беше използван  

програмния код RADICAL ver.1.1, написан за Matlab. Този код ни 

позволи да разложим флуоресцентните сигнали на БФ и ЗФ на 5 отделни 

сигнала. Използвахме флуоресцентни криви, получени от БФ и ЗФ на 

десетдневни декапитирани бобови растения, отгледани в хранителна 

среда на Hoagland. 

На Фигура 7 са дадени графиките, получени за ИК на БФ и сравнени 

със стандартната флуоресцентна крива. 

Сравнявайки двете графики веднага може да се забележи, че на 

разложените флуоресцентни криви много по-отчетливо се открояват J-I 

пиковете и могат да бъдат фиксирани точно, докато на стандартната ИК 

на БФ пикове липсват. На графика Ind.5 съвсем ясно се забелязва K-пика 

(0.1-1.0 ms), който обикновено е незабележим върху обикновените 

индукционни криви и се проявява само в диференциални криви след 

математическа обработка на сигналите. След използване на IC анализа 

този пик става ясно проявен и може да бъде фиксиран точно. На 

графиките на разложените сигнали се забелязват и няколко други пика, 
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които не се наблюдават на оригиналната крива, като например пика на 7 

ms, забелязван отчетливо на Ind1, Ind2 и Ind5. Естеството на тези пикове 

засега не е ясно. 

 

 

 

Фигура 7. (A) Графики на флуоресцентния сигнал на бързата флуоресценция, 

разложен чрез анализ на независимите компоненти (ICA). Съставните сигнали са 

обозначени с Ind  (1,2…5). (B) Стандартна ИК на БФ. 
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Фигура 8. (A) графики на флуоресцентния сигнал на забавената флуоресценция, 

разложен чрез анализ на независимите компоненти (ICA). Съставните сигнали са 

обозначени с Ind (1,2…5). (B) стандартна ИК на ЗФ с означения на минимумите и 

максимумите съгласно номенклатурата, въведена от проф. Голцев (Goltsev and 

Yordanov 1997). 

На Фигура 8 са дадени графиките на динамиките на независимите 

компоненти, изчислени от ИК на ЗФ (Фигура 8А), представени в 

сравнение с оригиналната индукционна крива (Фигура 8В). 
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Анализът на ИК на ЗФ е значително по-труден от този на ИК на БФ, 

тъй като още не е изградена стройна теория, описваща промяната на 

сигнала на ЗФ по време на индукция (аналогична на JIP теста за БФ). 

Въпреки това, разлагането на основния сигнал на независими сигнали 

чрез ICA метода може да ни даде важна информация, която остава 

незабелязана при анализа на оригиналния сигнал. Разлагането на ИК на 

ЗФ на 5 независими компонента и сравнението им с динамиката на 

оригиналния сигнал показва, че различните му фази имат доста по-

сложен характер и са формирани от няколко отделни фази. Също така в 

оригиналния сигнал не се проявяват пиковете и минимумите около 600 

ms, забелязващи се на графиките, получени от разлагането му. 

Използването на анализа на независимите компоненти при изучаване 

на ИК на БФ и ЗФ е напълно оправдано. Чрез този метод могат да се 

анализират по-детайлно индукционните криви както на бързата, така и на 

забавената флуоресценция. 

5. Приложение на невронни мрежи за определяне на 

относителното водно съдържание в листата на 

растения 

Невронните мрежи намират все по-широко приложение в 

биологичните науки. Използват се широко в генетиката и в молекулярната 

биология, където се работи с големи масиви данни и стандартните 

статистически анализи не са ефективни. В последните години невронните 

мрежи се прилагат за целите на екологията, аграрните науки, както и при 

изследването на различни биологични процеси, в това число и 

фотосинтезата (Samborska et al. 2014). 

За създаването на ИНМ беше използвана база данни от измерени 

сигнали на БФ, ЗФ и МР820 в листа от бобови растения (Phaseolus 

vulgaris, сорт Черен Старозагорски). 

Най-добрият критерий за определяне водния статус на растенията е 

относителното водно съдържание – Relative Water Content (RWC), в 

листата (Hassanzadeh et al. 2009). Когато RWC е под 70% се приема, че 

растението се намира в условие на стрес вследствие на засушаване (Loreto 

et al. 2004). 
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Измерваните листа бяха откъсвани и напълно овлажнявани чрез 

потапянето им под вода за 24 часа при 4°С. След отстраняване на 

остатъчната влага се измерваше теглото им, което отговаря на 100% RWC, 

Mt. След това всеки лист се изсушава при 22°C и 40-45% влажност на 

въздуха за период от 45 часа. Измерването на БФ, ЗФ и МР820 се 

извършва в различни периоди на изсушаване (0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, и 45 

h). Веднага след измерване на флуоресценциите се измерва теглото – Mf. 

След това листът се оставя да изсъхне напълно (24 ч. при 100°С) и се 

измерва теглото му – Md, което съответства на 0% RWC. Относителното 

водно съдържание се изчислява от следната формула: 

   % 100 /f d t dRWC M M M M    (4) 

За всеки лист са определени Mf, Md и Mt, като Mt e масата на листа, 

измерена след пълното му овлажняване. 

Изкуствената невронна мрежа беше конструирана, за да дава връзка 

между измерените експериментални данни и водното съдържание на 

листата. На входа на невронната мрежа се подаваха данните от 

измерените криви на БФ, ЗФ и ИК на сигнала на МР820, а на изхода – 

измереното относително водно съдържание на листата. За по-висока 

ефективност на мрежата данните трябва да бъдат обработени по 

определен начин. Първият начин е чрез функцията на Matlab prestd, която 

нормализира входните и изходните данни така, че те да имат средна 

аритметична стойност равна на нула и стандартно отклонение единица. 

След изпълняването на тази процедура, данните на изхода на мрежата се 

трансформират обратно в оригиналните данни чрез функцията poststd. 

Често размерността на входните вектори е прекалено голяма, а 

компонентите на вектора са с висока корелация помежду си. В този 

случай е необходимо да се редуцира размерността на входящия вектор. 

Процедурата, която може да извърши това действие, е анализ на главните 

компоненти (Principal Component Analysis). функцията prepca 

осъществява този анализ в Matlab. Методът на анализ на главните 

компоненти има три ефекта: 

a) ортонормиране на компонентите на входния вектор (така, че те да 

не корелират един с друг); 
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b) подреждане на ортонормираните входни вектори (главни 

компоненти) по такъв начин, че тези с най-големи вариации да са 

първи; 

c) елиминиране на компонентите, които имат най-малък принос за 

вариацията на изходния вектор. 

Мрежата, която конструирахме, беше многослойна с обратно 

разпространение на грешката (feedforward). Един от проблемите, 

възникващи при тренирането на мрежата по този алгоритъм, е така 

нареченото свръхфитиране (overfitting). При този проблем мрежата е един 

вид „претренирана“, тоест тя има минимална грешка, но когато се сложат 

непознати данни, мрежата не умее да обобщава резултата, тъй като е 

„запомнила“ примерите, използвани при тренирането. Mетод, който често 

се използва за решаването на този проблем, е т.нар. „ранно спиране“. При 

него данните се разделят на две групи, като първата група включва 

данните, необходими за трениране на мрежата (изчисляването на 

градиента, теглата и праговете), а във втората група са включени данни, 

необходими за проверка на валидността на тренирането. Грешката, която 

прави валидиращата група данни, първоначално намалява, както и 

грешката на данните, отговорни за трениране на мрежата. Когато мрежата 

започне да свръхфитира, тогава грешката на валидиращата група започва 

да нараства, което е знак за спиране на фитирането. “Bayesian 

regularization” е друг метод, използван в Matlab, за разрешаване на 

проблема със свръхфитирането. Този метод е използван в нашата мрежа, 

като ½ от данните, избрани случайно, са използвани за трениране на 

мрежата, ¼ за валидиране и ¼ за тест. 

В нашата работа за трениране и тестване на мрежата бяха използвани 

общо 1184 измервания на индукционни криви на БФ, ЗФ и МР. Данните 

от всяка крива бяха  обработени предварително чрез анализ на главните 

компоненти и само главни компоненти, чието разпределение на тоталната 

вариация беше по-голямо от 0.05%, бяха подавани на входа на мрежата. 

За оценка на ИНМ бяха изчислявани коефициентът на кореалция R2 и 

стандартното отклонение. 

Бяха конструирани и тренирани общо 9 невронни мрежи, използващи 

три типа входящи данни (Таблица 4): 
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a) индукционните криви на БФ, ЗФ и на сигнала на МР820 и тяхна 

комбинация; 

b) JIP параметрите: квантов добив на фотоиндуцираните електрон-

транспортни реакции за различни части от ЕТВ (φ(P0), φ(E0) и φ(R0)); 

ефикасност на електронния транспорт (δ(R0) и ψ(E0)); 

c) относителната концентрация на РЦ на хлорофила (γ(RC)); индексите 

на производителността (PI(ABS) и PI(total)); 

d) параметрите на ЗФ: амплитудата на първия пик и отношението между 

амплитудите на първия пик и втория пик на ИК на ЗФ (I1 и I1/I2). 

От общия брой (1184) входни данни, 75% (888) са използвани за 

трениране, като те са избирани произволно от изчислителната процедура. 

Останалите 296 (25%) входни данни, бяха използвани да се тества 

мрежата доколко е добре обучена. Точността на работа на мрежата се 

оценява по R2 и SD, даващи корелацията между предсказваното 

относително водно съдържание и отчетените по тегловния метод 

стойности за всяка проба. 

Оптималният брой на невроните беше определен въз основа на 

минималните стойности на средната стандартна грешка на тренираните и 

предсказаните данни. Оптимизирането беше направено чрез вариране на 

невроните между 2 и 6. Най-добрите резултати бяха постигнати за 3 и 4 

неврона в скрития слой (Таблица 4). 

От Таблица 4 се вижда, че когато за входни данни бяха използвани 

индукционните криви, невронната мрежа показва най-високо ниво на 

корелация. За теста, БФ и ЗФ имат стойности на коефициента на 

детерминация R2 = 0.94 и R2 = 0.90 съответно, докато когато бяха 

използвани само данните за МР, грешката беше R2 = 0.56.  

Когато мрежата беше тренирана с всичките индукционни криви 

заедно, получихме R2 = 0.96. Това означава, че за да има много точно 

оценяване на относителното водното съдържание на листата, а оттам и за 

степента на засушаване на растенията, е необходимо да се измерят БФ, ЗФ 

и ИК на сигнала на МР820. Ниските стойности на корелация за ИК на 

сигнала на МР820 показва, че тези индукционни криви носят относително 

по-малко информация спрямо сигналите на БФ и ЗФ, но част от тази 
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информация не се припокрива и е различна от получената от 

флуоресценцията информация.  

Tаблица 4. Входни характеристики и статистически резултати от тестването на 

ИНМ. Като входни данни са подавани сигналите на БФ, ЗФ и МР820, стойностите 

на различни комбинации от JIP параметри и индукционните параметри I1 и I1/I2, 

изчислени от луминесцентните сигнали на ЗФ. Скритите неврони са 3 и 4. С R2 е 

означен коефициентът на детерминация, който дава степента на съвпадение между 

входящите и изходящите сигнали, с SD (Standart Deviation) е означено 

стандартното отклонение. 

Вид на 

входните 

данни 

Входящи 

стойности 

Главни 

компоненти 

Скрити 

неврони 

Всички данни Тестови данни 

R2 SD R2 SD 

Индукционни криви 

БФ 78 

 

7 3 

4 

0.94 

0.94  

7.0 

6.6 

0.94 

0.94 

6.95 

6.83 

ЗФ 40  30  3 

4 

0.93 

0.94 

7.84 

7.52 

0.90 

0.90 

8.68 

8.48 

МР 85  61  3 

4 

0.70 

0.72 

15.94 

15.75 

0.56 

0.44 

19.14 

24.94 

БФ, ЗФ, 

МР 

203  46   3 

4 

0.96 

0.98 

5.44 

5.05 

0.96 

0.96 

6.35 

6.11 

JIP параметри  

φPo, φRo, 

φEo 

3  3 3 

4  

0.77 

0.77 

14.09 

13.92 

0.77 

0.77 

13.52 

13.48 

δRo, ψEo, 

γRc 

3  3 3 

4  

0.86 

0.86 

10.94 

10.49 

0.85 

0.85 

11.24 

10.83 

PIABS, 

PItotal 

2 2 3  

4  

0.67 

0.67 

16.68 

16.67 

0.71 

0.69 

15.65 

15.68 

Всички 

параметри 

17  3 3  

4  

0.77 

0.77 

14.09 

13.94 

0.77 

0.77 

13.52 

13.32 

Индукционни параметри на ЗФ 

I1, I1/I2 2 2 3 

4  

0.88 

0.88 

14.15 

13.95 

0.87 

0.87 

13.97 

13.92 
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На Фигура 9 е дадено графичното сравняване между 

експерименталните данни за измереното по тегловния метод относително 

водно съдържание и изчислените от мрежата резултати. 

Забелязва  се, че когато за входни данни на мрежата бяха използвани 

JIP параметрите или параметрите на ЗФ (Таблица 4), стойностите за R2 са 

сравнително ниски, като най-високата корелация е получена за 

параметрите на ЗФ – R2 = 0.87, и за параметрите δ(R0), ψ(E0), γ(RC) – R2 = 

0.85. Тези резултати показват, че JIP параметрите и параметрите на ЗФ не  

 

 

Фигура 9. Резултати от тестирането на ИНМ с 3 скрити неврона, използващи на 

входа данни от индукционните криви на БФ (А), ЗФ (Б), МР (С) и всички криви 

заедно (D) (Goltsev et al. 2012). 

съдържат цялата информация, необходима за прецизно пресмятане на 

степента на засушаване на растенията. 
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Използването на ИНМ за определяне степента на засушаване на 

дадено растение се оказва надежден метод, който позволява бързо да се 

определи каква е относителната влажност на растението (измерването 

изисква няколкоминутна тъмнинна адаптация на растителния обект и 1 s 

регистрация на индукционни криви на трите вида сигнали. 

6. Приложение на невронните мрежи за определяне 

дефицити на различни хранителни макроелементи 

във Phaseolus vulgaris и Pisum sativum 

ИНМ с обратно разпространение на грешката  

Направените JIP анализи за растения, отглеждани в лишена от даден 

макро- или микроелемент среда, както и анализите на главните 

компоненти, приложени за такива растения, доказват, че ИК на БФ и ЗФ 

имат различен вид, в зависимост от липсващия елемент. Тези различия 

във вида на кривите ни дадоха основание да приложим невронни мрежи за 

разпознаване на това какъв елемент липсва в хранителната среда при 

отглеждането на растенията. За изграждане на ИНМ като входни данни 

използвахме индукционните криви, измерени в листа на Phaseolus vulgaris 

и Pisum sativum, отгледани в хранителна среда на Hoagland при различни 

дефицити на хранителни елементи. Растенията, използвани за тази задача, 

са отгледани в същите условия като царевицата и домата. 

И в този случай използвахме невронната мрежа с обратно 

разпространение на грешката. На входа на мрежата се подават 

последователните стойности на БФ и ЗФ, записвани при регистрация на 

индукционните им криви, измерени на растения, отгледани в среда с 

липса на някакъв минерал, а на изхода на мрежата се подават вектори с 

толкова на брой елементи, колкото са групите, които искаме да 

разграничим. Всеки изходен вектор има единица в позицията на дефицит, 

съответстващ на същия дефицит във входния вектор, и нули в останалите 

позиции. В нашия случай представените в мрежата дефицити бяха: (–Fe), 

(–K), (–N), (–P), (–Mg) и (Con) – контролните растения, отгледани в пълна 

хранителна среда. По този начин имаме 6-компонентен изходен вектор от 

вида [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0], като 1 отговаря на данните за първия дефицит, 
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подаван на входа. След изреждане на данните, отговарящи за първия 

дефицит, се подават данните за втория, като при тях изходният вектор има 

вида [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] и т.н. Мрежата отново е двуслойна, с 

логаритмично-сигмоидална (logsig) предавателна функция на невроните и 

от двата слоя. Поради естеството на логаритмично-сигмоидалната 

функция, тя се оказва подходяща за така конструираните входно-изходни 

вектори, тъй като връща стойности от 0 до 1. 

След като мрежата е тренирана, получаваните от нея 6-елементни 

вектори преминават през функцията compet, която обработва данните 

така, че получените вектори имат единица в точно една от позициите и 

нули в останалите. 

Използвахме ¾ от данните за трениране на мрежата чрез метода 

Bayesian Regularization посредством функцията на Matlab trainbr, като 

тренирахаме мрежата от 600 до 1000 пъти. Първата задача беше 

измерените ИК на БФ и ЗФ на фасулеви растения да бъдат използвани 

като входящи данни на мрежата и да се провери дали тя може да се 

прилага за разпознаване на дефицити на хранителни елементи. 

Първоначално в мрежата бяха подадени данните за ИК на БФ и беше 

тренирана при 600 повторения, като сменяхме броя на входните 

параметри (дефицити) и броя скрити неврони. Броят на ИК е 648. 

Данните, получени при тренирането на мрежата, са представени в 

Таблица 5. 

При използването на всички параметри (представящи растения с 5 

вида изследвани дефицити: (–Fe), (–K), (–N), (–P), (–Mg) и контролните 

растения) оптималната работа на мрежата за 600, 800 и 1000 повторения 

се достига при 8 скрити неврона. Поради тази причина избрахме да 

работим с 8 скрити неврона. Увеличаването на броя на скритите неврони 

не води до увеличаване на точността на мрежата. Също така, когато се 

използват кривите на БФ, имаме малко по-добър резултат за разпознаване 

на дефицитите, в сравнение с използването на ИК на ЗФ. От друга страна, 

увеличаването на повторяемостта на тренирането (епохите) след 800 
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Таблица 5. Входни и изходни данни на ИНМ, тренирана за разпознаване на 

хранителни дефицити във Phaseolus vulgaris. Броят тренирания на мрежата 

(епохи) варира от 600 до 1000. Броят на скритите неврони варира от 2 до 10, а 

входните параметри са 6, което отговаря на измервания на луминесцентни сигнали 

на БФ и ЗФ за растения, отгледани в среди с различни липси на хранителни 

минерали (5 варианта) + сигнали от контролни растения. 

Входни данни и брой 

тренирания 

Входни 

параметри 

Скрити 

неврони 

Грешни отговори (%) 

Трениране Тест Общо 

Phaseolus vulgaris – БФ (600) 6 2 43.6 43.8 43.7 

Phaseolus vulgaris – БФ  (800) 6 2 43.2 43.6 43.5 

Phaseolus vulgaris – БФ  (1000) 6 2 43.3 43.6 43.4 

Phaseolus vulgaris – БФ  (600) 6 4 25.7 35.8 28.2 

Phaseolus vulgaris – БФ  (800) 6 4 25.5  33.9 27.6 

Phaseolus vulgaris – БФ  (1000) 6 4 25.3 32.8 27.0 

Phaseolus vulgaris – БФ  (600) 6 8 25.9 29.6 26.8 

Phaseolus vulgaris – БФ  (800) 6 8 25.2 28.4 26.0 

Phaseolus vulgaris – БФ  (1000) 6 8 25.3 28.6 26.5 

Phaseolus vulgaris – БФ  (600) 6 10 25.5 30.2 26.7 

Phaseolus vulgaris – БФ  (800) 6 10 25.2 29.8 26.3 

Phaseolus vulgaris – БФ  (1000) 6 10 24.9 29.6 26.2 

Phaseolus vulgaris – ЗФ (600) 6 2 40.2 43.8 41.1 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (800) 6 2 56.5 60.0 57.4 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (1000) 6 2 41.0 42.6 41.4 

Phaseolus vulgaris – ЗФ (600) 6 4 26.2 33.5 28.0 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (800) 6 4 26. 7 32.2 28.1 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (1000) 6 4 26. 7 32.2 28.1 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (600) 6 8 25.8 32.9 27.5 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (800) 6 8 24.9 34.8 27.4 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (1000) 6 8 24.6 31.2 26.5 

Phaseolus vulgaris – ЗФ (600) 6 10 26.0 33.1 27.9 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (800) 6 10 24.5 31.0 26.5 

Phaseolus vulgaris – ЗФ  (1000) 6 10 24.7 31.5 27.1 
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повторения на практика не увеличава точността на мрежата и поради тази 

причина приехме, че оптималният брой повторения е 800. 

Следващото тестване на мрежата е направено за фасул и грах, но този 

път решихме като входни данни да използваме данни от измерените 

едновременно ИК за БФ, ЗФ и МР820. 

Обучената само за два параметъра мрежа дава много по-малка 

грешка спрямо мрежите, обучени за разпознаване на всички дефицити 

едновременно. За фасулевите растения мрежата дава най-голяма грешка 

при обучение за разпознаване на желязо и азот. Мрежата, обучена за 

разпознаване на фосфор, не дава никакви грешни резултати. От друга 

страна, когато в мрежата подадохме общия брой данни за всички 

анализирани варианти: контролни растения и подложените на  дефицити, 

грешката се увеличи до 52%. Това ни дава основание да приемем, че 

подходящата стратегия за разпознаването на дефицити на хранителни 

елементи е мрежата да бъде обучавана да разпознава всеки дефицит 

поотделно. 

ИНМ от типа на самоорганизиращите се мрежи 

Самоорганизиращите се карти са особен тип невронни мрежи, които 

могат да бъдат използвани за квалифициране и разпознаване на данни 

(Laaksonen and Honkela 2011). Затова избрахме този тип невронна мрежа, 

за да анализираме до каква степен дефицити на микро- и макроелементи в 

хранителната среда могат да бъдат разпознавани по луминесцентните 

параметри. В тези изследвания използвахме данни от индукционните 

криви на БФ, регистрирани in vivo в листа на Phaseolus vulgaris. За 

конструирането на самоорганизиращата се карта беше използван 

софтуерен пакет, написан на  Matlab. За да бъде намален броят на 

входните данни, избрахме по 50 проби за дадена ИК, съответстващи на 

някой дефицит. От друга страна, броят на променливите (в случая 

времето) също беше голям. Затова избрахме да усредним времевия 

диапазон на флуоресцентния запис в няколко интервала. Тези интервали 

съответстваха на интервалите, които се приема, че са от най-съществено 

значениe при изучаване на ИК на БФ. Първият интервал – от 0 до 500 mks, 

обхваща началния момент на флуоресценцията O, както и K-пика, който 
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се появява в интервала 200-300 mks. Вторият усреднен интервал – 300 mks 

до 3ms, обхваща появата на J-фазата в ИК на БФ, която се появява около 

втората милисекунда от началото флуоресценцията. Третият интервал – 

от 3 ms до 30 ms, обхваща I-фазата, появяваща се около 20 ms след 

началото на флуоресценцията. Четвъртият, последен интервал, в който 

бяха усреднени ИК – от 30 ms до 300 ms, обхваща появата на P-фазата, 

която започва около 200 ms след началото на флуоресценцията. По този 

начин получихме четри променливи и постигнахме значително 

опростяване на входните данни. 

Получени по този начин, входните данни бяха подавани на входа на 

СОМ, където подлежаха на предварителна обработка. Мрежата се тренира 

чрез групиращ алгоритъм, при който след като е определен невронът-

победител, следва групиране на останалите неврони около него, в 

зависимост от разстоянието между тях, което от своя страна се определя 

от разстоянията между входните вектори. 

На Фигура 10 е дадено групирането на данните от ИК на БФ за 

дефицити на желязо и магнезий, заедно с ИК на контролните растения, 

измерени на листа от Phaseolus vulgaris. 

Грешката при групирането или топографската грешка за тези входни 

данни е Rt = 0.007, докато общата грешка е R = 5.3; или имаме 

приблизително 95% правилно групиране на данните. В горния край на 

хексагоналната решетка са попаднали експерименталните точки, 

представляващи ИК на БФ, измерени в обекти с дефицит на желязо, в 

средата са ИК на контролните растения, а в долния край на решетката са 

ИК за варианта с магнезиев дефицит. 
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A B C 

   

Фигура 10. Разпределение в хексагонална решетка на данните от ИК на БФ, 

измерени на листа от Phaseolus vulgaris за дефицит на желязо, магнезий и 

контролни растения, след използването на ИНМ от вида самоорганизираща се 

мрежа. На входа на мрежата са подавани усреднените данни на индукционните 

криви. На фигура A е представено групирането на типовете данни. На фигура B е 

дадено количественото разпределение на данните в хексагоналната решетка. 

Всяка група е представена от свой цвят. На фигура C са изобразени единствено 

чрез цветове граничните области и областите, в които са групирани основната 

част от данните. Топографската грешка е Rt = 0.007, а общата грешка R = 5.3. 

Използването на ИНМ от типа СОМ за разпознаване на хранителни 

дефицити в растения се оказва много ефективно и може да намери 

широко приложение не само в изучаването на фотосинтетичния апарат, а 

и при решаване на практически задачи, свързани със селското стопанство. 

Обобщение 

Хлорофилната флуоресценция представлява мощен източник на 

информация при изучаване на фотосинтезиращи обекти и широко се 

прилага за изследване на растенията. Идукционните криви на БФ, ЗФ и 

разсейването при 820 nm, както и пресметнатите от тях параметри, в 

голяма степен отразяват моментното състояние на фотосинтетичния 

апарат и се разглеждат като „пръстов отпечатък“ на растението 

(Papageorgiou and Govindjee 2004). Основният проблем за потенциалните 
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потребители на такава информация е необходимостта да се познават 

детайлите на структурата и функциите на ФСА и механизмите на 

формиране на изследваните сигнали. 

В научните среди много по-голямо внимание се отделя на 

изучаването на кривите на БФ, отколкото на ЗФ, за което има ред 

причини. Това се дължи най-вече на по-лесния и по-бърз начин за 

регистрация на бързата флуоресценция (Kautsky and Hirsch 1931). Тя е 

била наблюдавана 20 години по-рано от забавената флуоресценция 

(Strehler and Arnold 1951). Въпреки че ИК на БФ и ЗФ са изучавани много 

години, все още не съществува точна еднозначна интерпретация на тези 

криви, което се дължи на комплексността на сигнала, получаван от 

изследваните фотосинтезиращи обекти. Особено трудни за интерпретация 

са ИК на ЗФ, което се дължи от една страна, на далеч по-трудния за 

изпълнение от техническа гледна точка метод за регистрация на сигнала, 

и от друга страна, на постъпващия сигнал, състоящ се от множество 

различни по време на излъчване и механизми на формиране кинетични 

компоненти, чиято сложност прави сигнала на ЗФ труден за 

дешифриране. Поради тези причини изучаването и използването на ИК на 

ЗФ е приоритет на сравнително малък брой учени. 

Използването на ИК на БФ често се свежда до анализиране на 

максималната стойност и на минималната стойност на измерената 

флуоресценция, както и на параметъра на бързата флуоресценция FV/FM, 

за който се приема, че е индикатор за квантовата ефективност на 

първичната фотохимична реакция (Bjorkman and Demmig 1987). 

Същевременно този параметър отразява една от най-стабилните 

функционални характеристики на ФС2, показваща незначителни промени 

в резултат на стресови въздействия (Stirbet and Govindjee 2011). Появата 

на апаратура, позволяваща едновременно да се регистрират сигналите на 

БФ, ЗФ и сигнала на разсейването на 820 nm светлина върху 

фотосинтезиращи обекти in vivo, даде възможност на изследователите да 

интерпретират тези сигнали, да получат допълнителна информация  и  по-

дълбоко да разберат механизмите на формиране на процесите, 

определящи трите сигнала (Goltsev et al. 2003; Goltsev et al. 2005, 2009b). 
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По този начин може да се формира много по-завършена картина за 

фотосинтетичния апарат на изследваните обекти. 

Един изключително информативен подход за изучаване на 

флуоресцентните криви на БФ е използването на JIP параметрите, развити 

в теорията на енергийните потоци (Strasser et al. 2000; Strasser et al. 2004). 

От тази теория се извежда богат набор параметри, които дават много 

информация за физиологичното и енергетично състояние на 

фотосинтетичния апарат. Основният проблем при използването на тези 

параметри е, че изчисляването им често е трудоемко, а самото им 

интерпретиране е сложно и понякога нееднозначно. 

В настоящата работа се опитахме да намерим подходи за пълноценно 

използване на информация, получавана от растителните обекти по 

отношение на стресовата реакция, като процедурата по извличането на 

скритата (закодираната в сигнала) информация да бъде лесна, проста и да 

не изисква специализирана подготовка на потребителя. 

Първият етап в анализа на суровите данни беше изчисляването на 

параметри, отразяващи различни структурни или функционални 

характеристики на фотосинтетичния апарат на растенията. Анализът на 

ИК на БФ включваше изчисляване на JIP параметри. От ИК на ЗФ бяха 

отчетени точки на кривата, характеризиращи основните максимуми и 

минимуми, и изчислени отношения помежду им. От сигнала на МР 820 е 

възможно да бъдат изчислени параметри, отчитащи скоростите на 

фотоокисление и последващата редукция на хлорофила на реакционния 

център на ФСI, P700 (данните не са представени). Всички параметри 

заедно описват цялостното моментно състояние на изследваното 

растение, което може да се визуализира чрез радиалните диаграми. 

Общият брой параметри е около 25, което затруднява сравнителната 

оценка на ефекта на стресовото въздействие и изисква допълнителна 

математическа обработка и анализ. 

Вторият етап (вторична обработка на данните) се прилага, когато е 

необходимо да се анализира стресовата реакция на ФСА, което 

предполага да се сравнят множество обекти (контролни и подложени на 

стресовото въздействие, всяка група – с достатъчен брой повторения), 

всеки от които да бъде представен от индукционни криви (стотици 
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експериментални точки) или изчислени от тях параметри (десетки 

параметри). Този етап цели да се намали този огромен брой данни до 

оптимален брой параметри, най-добре отразаващи стресовата реакция на 

ФСА, закодирана в анализираните сигнали. Изчислението се осъществява 

чрез Анализ на Главните Компоненти (за параметрите или за кривите) или 

Анализ на Независимите Компоненти (за анализ на динамиката на 

процесите по време на индукционните преходи). Изчислените параметри 

не носят определен физически смисъл, но отразяват индуцираните от 

стреса промени във фотосинтетичния апарат и могат да се използват за 

характеризиране на стресовия ефект в растението като цяло за различни 

изследвани обекти. Освен това, PCA позволява да се оцени приносът на 

отделните параметри (и процесите, които те представят) за общата 

стресова реакция. 

Когато изследваните обекти включват няколко групи растения, които 

се характеризират с различен стресов отговор, или към определен обект са 

приложени различни по своя характер или резултат стресови въздействия, 

то чрез допълнителна математична обработка изследваните обекти могат 

да се разделят по групи според характера или силата на стресовата 

реакция или да се направи количествена оценка на стресовия ефект. Тази 

обработка се постига в третия етап. 

Тези процедури, прилагани за обработка на луминесцентите и 

оптичните сигнали, са обобщени в Схема 1. 

Беше направен JIP анализ на ИК на БФ, измерени при дефицити на 

хранителни макро- и микроелементи за Phaseolus vulgaris, Zea mays и 

Pisum sativum, което представлява първичната обработка на данните. 

Получените резултати бяха представени чрез радиални диаграми (виж 

Фигура 3), което дава добра нагледност за промяната, която дефицитите 

на различни хранителни елементи предизвикват в изследваните JIP 

параметри. 

За целите на работата бяха избрани тези JIP параметри, които носеха 

най-голяма информация за състоянието на фотосинтетичния апарат. 

Пресмятането им се извърши съгласно формулите, изведени от проф. 

Щрасер (Strasser et al. 2004) на база ИК на БФ. 
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Схема 1. Процедури, прилагани за обработка и анализ на луминесцентните и 

оптичните сигнали, получени при осветяване на подложени на стрес растителни 

обекти. Първоначално на всички изследвани обекти (контроли + подложени на 

стрес растения) се измерва флуоресценцията с апаратите MPEA и PEA. 

Измерваните сигнали са бърза флуоресценция (PF), забавена флуоресценция (DF) 

и поглъщане при 820nm (MR). Измерените флуоресцентни сигнали се представят 

като индукционни криви IC на бързата флуоресценция и индукционни криви DC 

на забавената флуоресценция. IC и DC се подлагат на първична обработка и от тях 

се изчисляват JIP и IC параметрите, Vox и Vred. Изчислените параметри от 

първичната обработка на данните за контролните и  подложените на стрес 

растителни обекти се подлагат на вторична обработка, която включва анализ на 

главните компоненти (PCA) и анализ на независимите компоненти (ICA), чрез 

които се характеризират стресовите реакции в зависимост от обекта. Данните, 

получени от вторичната обработка на резултатите, се използват за обучение на 

изкуствените невронни мрежи, които биват два типа – самоорганизираща се 

мрежа (СОМ) и мрежа с обратно разпространение на грешката. Тези мрежи се 

използват за разпознаване на дефицита на хранителни елементи в случая на 

минерален стрес, за определяне на водното съдържание в откъснати листа или за 

извличане на допълнителна информация. 

Сравняването на стойностите на JIP параметрите, получени от ИК на 

БФ на трите вида растения (Phaseolus vulgaris, Zea mays и Pisum sativum) 

за различни дефицити на някои макроелементи, ни дава добра 

информация за това как реагират различните видове растения на този вид 

стрес. Забелязахме, че близките видове растения, Phaseolus vulgaris и 

Pisum sativum, проявяват сходни реакции, докато царевичните растения 

реагират по различен начин на дефицитите. Приликите и различията в 

ефектите върху фотосинтетичния апарат, предизвикани от липсата на 
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някой хранителен елемент, могат да служат за основа, върху която да бъде 

изграден достатъчно добър алгоритъм за разпознаване на дефицитите 

единствено чрез изучаване на индукционните криви на флуоресценцията. 

За първичната обработка на данните използвахме също така и 

параметри, пресметнати от ИК на ЗФ, които бяха изчислени съгласно 

метода, предложен от проф. Голцев (Goltsev and Yordanov 1997). Тези 

параметри бяха използвани и за анализ на стрес вследствие на някакъв 

хранителен дефицит. Тези параметри не бяха толкова чувствителни към 

този вид стрес, както JIP параметрите. 

За вторичната обработка на данните използвахме два математични 

подхода – PCA (анализ на главните компоненти) и ICA (анализ на 

независимите компоненти), чиято цел беше да се извлече максимална 

информация от ИК на БФ и ЗФ. 

Прилагането на анализа на главните компоненти (PCA) за изследване 

на бързата флуоресценция, измерена за растения Zea mays и Solanum 

lycopersicum, страдащи от различни дефицити на макроелементи, ни 

позволи да извлечем зависимости между ИК на БФ, измерена за някои 

дефицити от една страна, и JIP параметрите от друга страна. От 

направения анализ се получи, че JIP параметрите са повлияни по различен 

начин от дефицитите, което означава, че този математичен подход може 

частично да се използва за бърза диагностика на минералния статус на 

растенията. 

Следващият математичен подход, който използвахме при вторичната 

обработка на данните, е прилагането на анализа на независимите 

компоненти (ICA) към криви на бързата и забавената флуоресценция. 

Този метод ни позволява да разложим сложните флуоресцентни сигнали 

на съставящите ги. 

Резултатите, които получихме от прилагането на PC и IC анализите 

за изучаване на дефицитите на хранителни елементи в растенията 

Phaseolus vulgaris, Zea mays и Pisum sativum, бяха използвани за 

конструиране на ИНМ, която да разпознава хранителните дефицити, 

използвайки данните от ИК на БФ и ЗФ. Обучихме два типа невронни 

мрежи. Първата беше от типа с обратно разпространение на грешката, 

чието обучение се извършва на база на сравняването на входящи данни с 
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желани изходни данни. След като веднъж мрежата е обучена да 

разпознава данните, на входа ѝ се подават непознати стойности и се 

проверява до каква степен тя може да ги разпознае. Мрежата, която 

тренирахме, се справяше добре и разпознаваше непознати данни с грешка 

приблизително 1% при условие, че на входа се прилагаха два типа данни, 

които трябваше да се разпознават. В нашия случай, това бяха контролни 

данни и данни за неизвестен дефицит. При прилагане на по-голям брой 

входни данни, например ИК на БФ и ЗФ за всички дефицити и за 

контролните растения, грешката беше голяма. Тоест, подходът е 

подходящ за разпознаване на липса на даден минерал, ако мрежата е 

тренирана само за него. 

Другата невронна мрежа, която изградихме, беше от вида 

самоорганизираща се мрежа или СОМ. Този тип невронни мрежи, 

използвани за класифициране на информация, имат голяма точност, което 

ги прави изключително полезни за изследване на дефицити, както и за 

агроиндустрията. Обработката на данните е сравнително лесна и бърза, а 

самото трениране на мрежите е много по-бързо от тренирането на 

мрежите с обратно разпространение на грешките. В дисертацията беше 

показано, че ако входните данни за дефицити са от ИК на БФ, JIP 

параметрите на които се отличават по стойности, или има различие във 

вида на флуоресцентните им криви, тогава се наблюдава много малка 

грешка и резултатите се групират в строго обособени клъстери. 

  Когато ИК на БФ, измерени за растения, отгледани в модифицирани 

хидропонни среди, лишени от някой хранителен елемент, бяха 

предварително обработени чрез ICA и след обработката бяха използвани 

като входящи данни за ИНМ от типа СОМ, се постигна висока точност в 

разпознаването на дефицитния елемент. Това показва, че кривите от 

флуоресцентния сигнал, подложени на IC анализ, съдържат допълнителна 

информация, която остава недостъпна за изследователя, но може да се 

извлече чрез предложения подход. 

За изучаване влиянието на засушаването върху фотосинтетичния 

апарат на растения използвахме два вида растителни обекти – Phaseolus 

vulgaris и Plantago major. Бяха изследвани ИК както на БФ, така и на ЗФ, 

и беше установено, че липсата на вода води до различни промени във 
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фотосинтетичния апарат. Фасулевите растения, които са влаголюбиви, 

запазваха своята фотосинтетична активност до последния, 12-ти ден на 

измерванията, докато сухоустойчивият живовляк започна да намалява 

своята фотосинтетична активност до пълното ѝ спиране на 12 ден от 

засушаването. Това подсказва, че толерантните към суша растения, с цел 

да запазят своята жизненост и енергия, преустановяват фотосинтетичния 

процес, което вероятно се явява адаптивен механизъм за оцеляване в 

условия на суша. Подобна приспособителна реакция бе показана за 

устойчивия на засушаване вид Haberlea rhodopensis (Strasser et al. 2010; 

Yordanov et al. 2012). 

За допълнителен анализ на засушаването беше използвана ИНМ, 

обучавана да разпознава степента на засушаване на дадено растение. За 

входни данни бяха използвани ИК на БФ, ЗФ и МР820, както и някои JIP 

параметри, а за изходни данни бяха използвани относителните водни 

съдържания на растенията, които се пресмятаха по определена формула 

по тегловния метод. 

Невронната мрежа показа изключително точни резултати при 

разпознаване на процентното водно съдържание в растенията, когато на 

входа бяха задавани данните за ИК на БФ, ЗФ и МР820. При задаване 

само на един вид данни на входа грешката беше по-голяма, като най-

ниска степен на разпознаване беше получена, когато за входни параметри 

бяха използвани кривите на MР820. 

Може да се обобщи, че прилагането на ИНМ за изучаване 

фотосинтетичния апарат и разпознаване на различни стресови фактори, 

като дефицити на хранителни елементи или степен на засушаване, е 

напълно оправдано с оглед на постигнатата висока точност. Този подход 

може да бъде полезен не само при изучаване на процеса фотосинтеза, но и 

да намери чисто практическо приложение в агроиндустрията. 

В дисертацията са разгледани различни математични методи за 

анализ на фотосинтетичния апарат в условия на стрес. Беше направен 

детайлен JIP анализ на фасулеви растения, отгледани при различни 

дефицити на макро- и микроелементи. Бяха приложени различни 

математични подходи за анализ на индукционните криви на БФ и ЗФ. 
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Получените резултати имат висока информативна стойност по 

отношение на охарактеризиране на фотосинтетичния апарат на растенията 

в in vivo състояние, както и за оценка на първичната им реакция към 

въздействия на екологичните фактори на средата. Това открива 

потенциални възможности за използване на флуоресцентните методи в 

решаването на съответни задачи от аграрни практики. Предлаганите в 

работата математични подходи за обработка и анализ резултатите от 

флуоресцентните изследвания значително повишават информационната 

стойност на методите, те могат да бъдат усъвършенствани и използвани в 

бъдещи изследвания. 

Изводи 

1. Индукционните криви на бързата хлорофилна флуоресценция са 

чувствителен източник на информация за реакциите на растения, 

подложени на абиотичен стрес вследствие на дефицит на микро- или 

макро- хранителни минерали. 

2. При липсата на макроелементи най-чувствително се променяха 

следните JIP параметри: VJ, VI, М0, ABS/RC, TR/RC, PI(ABS), PI(total), 

Area и δ(R0). Всички изследвани параметри бяха силно повлияни 

единствено при липса на калций. Параметрите φ(P0), φ(E0), δ(R0), γ(RC) 

и ψ(E0), М0, ABS/RC, TR/RC, PI(ABS) и PI(total), са чувствителни към 

липсите на микроелементи, а най-слабо чувствителни са параметрите 

VJ, VI. 

3. Сравняването на JIP параметрите на различни видове растения 

посредством мултипараметрични радиални диаграми показа сходства в 

стресовата реакция между растенията от семейство Fabaceae – 

Phaseolus vulgaris и Pisum sativum от една страна, и различие между 

тях и Zea mays – от друга. 

4. При отглеждане на растения в среди с различни хранителни дефицити, 

измерените ИК на ЗФ се отличаваха едни от други и това може да се 

използва като индикатор за определяне на липси на хранителни 

минерали. От изследваните макроелементи, липсите на N, Ca или P 
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оказват най-голям ефект върху параметрите на ЗФ, а при липсата на 

микроелементи най-голям ефект е установен за Fe и Cl. 

5. Чрез прилагането на анализа на главните компоненти (PCA) беше 

постигнато опростяване на интерпретацията на  резултатите, получени 

от JIP теста. Най-силен е стрес-индуцираният ефект върху 

параметрите, образуващи първия компонент на PC анализа, и в по-

малка степен – върху JIP параметрите, формиращи втория компонент. 

За царевицата първият компонент беше съставен от следните 

параметри: PI(ABS), φ(R0), PI (total), φ(E0), ψ(E0), φ(Po), RE0/RC, 

ET0/RC, RC/Cs0, φ(D0), DI0/RC и TR0/RC, а във втория компонент 

участваха параметрите γ(RC), t(Fm), δ(R0), TR0/RC, ET0/RC и ABS/RC. 

За доматите първият компонент включваше следните JIP параметри: 

PIABS, φ(P0), φ(E0), ψ(E0), RC/CS0, TR0/RC, DI0/RC и φ(D0), а в състава на 

втория компонент влизаха JIP параметрите φ(R0), RE0/RC, PI(total), 

δ(R0), t(Fm), ET0/RC, RC/CS0 и γ(RC). 

6. Изкуствена невронна мрежа от типа с обратно разпространение на 

грешките беше обучена да разпознава нивото на водното съдържание в 

откъснати листа от фасулеви растения. При използване на 

индукционните кинетики на БФ, ЗФ и МР820 като входни данни на 

мрежата, беше постигната детерминация R2 = 0.96 между изчислените 

от мрежата резултати и определените с тегловния метод стойности на 

относителното водно съдържание. 

7. Изкуствена невронна мрежа с обратно разпространение на грешката 

беше обучена да разпознава дефицити на хранителни елементи във 

фасул и грах по данни от ИК на БФ, ЗФ и МР820. Оптимални 

резултати в разпознаването на дефицити във фасулевите растения бяха 

постигнати за слой от 8 неврона, когато на входа бяха подавани само 

данни от два типа обекти – контролни растения и такива, подложени 

на дефицит на някой елемент. В този случай грешката варираше от 0% 

за дефицит на P, до 5.3% за дефицит на N. Подобни резултати бяха 

получени и при изследване на дефицити на хранителни елементи в 

Pisum sativum. Когато на входа на ИНМ с 8 скрити неврона бяха 

подавани данни, съдържащи луминесцентни криви за дефицит на P и 
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на контролни растения, грешката беше минимална и стигаше до 2.2%, 

а при дефицит на азот грешката на разпознаването възлизаше на 5.1%. 

8. Показано е, че ИНМ от вида „самоорганизиращи се карти“ могат 

успешно да се прилагат за разпознаване на хранителни дефицити в 

растения Phaseolus vulgaris дори когато на входа се подават повече от 

2 типа данни. Най-висока точност беше постигната когато на входа 

бяха подавани данни за ИК на БФ за дефицити на Fe, Mg и ИК на БФ 

за контролни растения, предварително обработени чрез метода за 

анализ на независимите компоненти (ICA) – 4.5%. Комбинацията от 

тези дефицити и контролни растения имаше максимална грешка – 

20.6%, когато на входа се подаваха следните JIP параметри: VJ, δ(R0), 

PI(ABS) и PI(total). За комбинацията от ИК на БФ за дефицит на N, P и 

K най-висока точност беше постигната, когато входните данни бяха 

предварително подложени на допълнителен „анализ на независимите 

компоненти“, ICA, като грешката беше 8.0%. 

Приноси 

1. За първи път е използван анализ на независимите компоненти (ICA) за 

изучаване на индукционните криви на бързата и забавената 

флуоресценция. Чрез този анализ сложният луминесцентен сигнал се 

разлага на съдържащите го сигнали. Така разложените сигнали 

съдържат в себе си допълнителна информация, която остава скрита, 

ако се изучава само първоначалния сигнал. Ние използвахме тази 

допълнителна информация за повишаване ефективността на работа на 

невронните мрежи. 

2. В дисертацията беше направен детайлен JIP анализ на дефицити на 

макро- и микроелементи за Phaseolus vulgaris, Zea mays и анализ на 

макроелементи за Pisum sativum. Бяха анализирани 22 JIP параметъра 

(ABS/RC, TR0/RC, M0, RC/ABS, PI(ABS), PI(total), ET0/RC, RE0/RC, 

Area, AreaJ, SM, SJ, S1, NJ, N, VJ, VI, δ(R0), φ(P0), φ(E0), ψ(E0) и γ(RC)) 

3. и беше показано, че тези параметри съдържат много информация и 

могат да бъдат използвани не само за оценка на състоянието на 
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фотосинтетичния апарат в норма, но и за оценка на промяната му под 

действие на факторите на околната среда. 

4. Чрез JIP анализ показахме специфичност на стресовия отговор в 

растения, принадлежащи към различни таксономични групи, и 

отгледани в условията на дефицити на някои макроелементи – 

Phaseolus vulgaris, Pisum sativum и Zea mays. Показахме, че при 

представителите на семейство Fabaceae дефицитите предизвикват 

изменения в едни и същи JIP параметри, за разлика от Zea mays, където 

стресът засяга група от други JIP параметри. 

5. Чрез прилагане на анализ на главните компоненти (PCA) показахме, че 

индукционните криви на бързата флуоресценция могат да бъдат 

използвани за разпознаване на хранителни дефицити на макро- и 

микроелементи в растенията. Чрез този анализ показахме също, че JIP 

параметрите се влияят по различен начин от дефицитите на макро- и 

микроелементи. 

6. За изучаване ефекта на засушаване върху фотосинтетичния апарат и за 

разпознаване на процентното водно съдържание в откъснати листа от 

растения, обучихме ИНМ с обратно разпространение на грешката. 

Показахме, че когато на входа се подават индукционни криви на БФ, 

ЗФ и МР820, невронната мрежа разпознава водното съдържание в 

листата с голяма точност – R2 = 0.96. 

7. Обучихме изкуствена невронна мрежа с обратно разпространение на 

грешката за разпознаване на дефицити на макро- и микроелементи в 

растенията. Установихме, че точността на разпознаване на дефицити е 

95%, ако на входа на ИНМ се подават два сигнала – например 

индукционните криви на БФ и ЗФ на контролните растения и тези на 

растения с известен дефицит. 

8. Обучихме изкуствена невронна мрежа от типа на самоорганизиращите 

се карти (СОМ) за определяне на дефицити на някои хранителни 

елементи. Точността на разпознаване на дефицитите беше 95.5%, 

когато данните бяха предварително обработени чрез ICA. 
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