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 هاترین یافتهمهم

گراد، درجه سانتی 52/1باشد. دمای پایه، عمیق و فیزیکی میبذر اگرجه دارای کمون ترکیبی فیزیولوژیکی غیر

   باشند.گراد میدرجه سانتی 52گراد، دمای سقف، درجه سانتی 55/55دمای مطلوب، 

 

  های محیطی، شوک حرارتیزنی، تنشکمون بذر، جوانه های کلیدی:واژه

 

 35-553-06شماره شناسه  طرح تحقیقاتی با  منبع یافته:

    ناصر باقرانی، امید انصاری، جاوید قرخلو نویسنده)گان(:

زنی و سبز شدن بذر علف هرز ز عوامل محیطی بر جوانههای شکست کمون و تأثیر برخی ابررسی روش عنوان:

  (.Parapholis incurva Lاگرجه )

 34-423-06 شماره:

 06/8/0431    تاریخ:

های کوتاه یافته

 علمی
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 و سایر مستندات( هاجدولها، اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

( و تعداد cT) شینهبی(، دمای o2T(، دمای مطلوب فوقانی )o1T(، دمای مطلوب تحتانی )oT، دمای مطلوب )(bTبرآورد دمای پایه ) -3-3جدول 

  (.L aincurvpholis aPar.اگرجه )رگرسیون غیر خطی در بذر ی ها( برای با استفاده از مدلofساعات بیولوژیکی )

P-value R2 fo tc to2 to1 to tb مدل 

 ایتکهدو 52/1(51/1) 55/55(63/1) - - 66/52(60/1) 55/11(33/3) 39/6 6661/6

6660/6 31/6 (NAN)12/92 66/52 (NAN) 66/25 (NAN) 02/19 (NAN) - 65/1 (NAN) ماننددندان 

 بتا 96/6(60/5) 52/51(31/1) - - 65/52(09/6) 35/93(33/2) 30/6 6665/6

  باشد.دهنده عدم توانایی مدل برای محاسبه خطای استاندارد مینشان NANباشد. و دهنده خطای استاندارد میاعداد داخل پرانتز نشان

 

 وضوعاهمیت م

های هرز حائز اهمیت علف هرز برای مدیریت صحیح و اصولی علف شناختیزیستشناسایی عوامل محیطی موثر بر 

های بر پیدایش علف شناختیبومو عوامل  کمونتوان به اهمیت بررسی اثر تیمارهای مختلف شکست می بنابراینباشد. می

های هرز راهکارهای طی استفاده کرد و برای کنترل بهتر علفها برای بررسی شرایط مختلف محیهرز پی برد و از آن

  اساسی را در زمان مناسب اعمال کرد.

 

 مقدمه )شرح مساله(

توانند در مزرعه سبز شوند و طور بالقوه میهای هرزی که بهداد علفزنی، سبز شدن و آشنایی با تعدرک بهتر جوانه

های هرز و همچنین تواند برای مدیریت و کنترل موثر علفها میآن سبزشدنبینی دقیق فنولوژی گیاه و زمان پیش

ها های هرز به زمان کنترل آنشد، زیرا تاثیر کنترل علفبینی پتانسیل آن برای انتشار به مناطق جدید مفید باپیش

توان به های هرز صادق است. با توجه به این مطالب میبستگی دارد که در هر دو روش کنترل مکانیکی و شیمیایی علف

 .های هرز پی بردکی بر پیدایش علفو عوامل اکولوژی کموناهمیت بررسی اثر تیمارهای مختلف شکست 

 


