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  ها ترین یافته مهم
 20، 12و دماي پایه آنها گراد  درجه سانتی 12 و 35، 36ترتیب   به فیکاریا وی خربزه وحش،دماي بهینه جغجغه

 50غلظتی که باعث کاهش . بود گراد  درجه سانتی25 و 44، 46ترتیب   و دماي حداکثر آنها بهگراد درجه سانتی 0و 
سد جغجغه تحمل باالیی ر نظر می به.  بار بود- 8 و - 6ترتیب  زنی بذور خربزه وحشی و جغجغه شد بهدرصدي جوانه

هاي فیکاریا با زنی غدهجوانه. توان تا حدودي به ساختار مرفولوژي برگ و ریشه آن نسبت دادبه خشکی دارد که می
آستانه تحمل . زنی به نصف رسید درصد جوانه- 5که پتانسیل اسمزي  طوري هافزایش پتانسیل اسمزي کاهش یافت ب

هاي هرز متحمل به شوري در نظر تواند جز علفبود که می مگاپاسگال -8/0ا بذور خربزه وحشی به خشکی برابر ب
  .گرفته شود

 

 

 

 

 

 

 اي، دماهاي کاردینال، شوري هاي غده تنش خشکی، ریشه : کلیديهاي واژه

  89- 283- 48طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

 

   سیما سهرابی- جاوید قرخلو  ):گان(نویسنده

 هاي هرز مهاجم جغجغه، خربزه وحشی و فیکاریا لفع زنی عوامل محیطی بر جوانهتاثیر برخی از بررسی  :عنوان

  89-283-48 :شماره

 19/3/1393   :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته
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   اهمیت موضوع 
، )Prosopis farcta( جغجغه مهاجم علف هاي هرز بر جوانه زنی بذر عوامل محیطی برخی از بررسی اثر
 هاي هرز علف شناسی زیست درك نقش مهمی در ficaria Ranunculus و )Cucumis melo(خربزه وحشی 

  .دارد هاي هرز علفاین  مدیریت مناسب هاي برنامه اعمال مهاجم و

 

  )شرح مساله(مقدمه 
از و غالب گشته  گیاهی در یک جامعه تواند است که می بومی و غیر بومی هاي گونه مهاجم هاي هرز علف

 استقرار در مهم یکی از مراحل زنی جوانه .تغییر یا جایگزینی پوشش گیاهی بر جوامع بومی تاثیر بگذاردطریق 
 زنیجوانه. زنی بستگی داردآنها در جوانه  توانهشدت ب به هاي هرز علف آمیز موفقیت استقرار .است علف هرز

 .شودناشی می متعدد خارجیکننده داخلی و  کنترلکنترل عوامل  بین فعل و انفعاالت پیچیدهدر نتیجه 
 تنش خشکی و درشرایطزنی  جوانههاي دماهاي کاردینال و مطالعه ویژگی یینتعهدف از انجام این تحقیق 

  . بودشوري
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  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

 )Ranunculus ficaria( و فیکاریـا  )Cucumis melo(  خربزه وحشی،)Prosopis farcta( دماهاي کاردینال جغجغه: جدول
  ).باشد اعداد داخل پرانتز خطاي استاندارد می( عبراساس مدل خطوط متقاط

  فیکاریا  جغحغه  خربزه وحشی  پارامترها
Tb )0 )59/0(  4/9 )8/1(  20 )49/0( )دماي پایه  
To )12 )3/1(  36 )8/0(  35 )7/3(  )دماي بهینه  
Tc )25 )42/0(  7/45 )79/0(  44 )2/2( )دماي سقف  
R2  98/0  95/0  98/0  

Pvalue  0001/0  002/0  001/0  
  

ســـطوح شـــوري (مگاپاســـگال)
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 .زنی بذور خربزه وحشی هاي مختلف نمک و دما بر درصد جوانه اثر متقابل غلظت: شکل

  


