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 زنی، دما   بینی، تنش آبی، جوانهپیش های کلیدی:واژه

 

 41-337-41طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 

 

 جاويد قرخلو، امید انصاری، محمد طاهری، سحر آخوندی  نویسنده)گان(:

 

 

 های هرززنی بذر علفپاسخ جوانهسازی کمیتايم در دروترمالتايم، هیدروتايم و هیکاربرد مدل ترمال عنوان:

   به دما و پتانسیل آب (.Hordeum marinum Hudsجو ساحلی ) و (.Parapholis incurva Lاگرجه )

 41-333-41 شماره:

 62/1/4342   تاریخ:

های کوتاه یافته

  علمی
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 اهمیت موضوع

های هرز حائز اهمیت برای مديريت صحیح و اصولی علف علف هرز شناختیزيستشناسايی عوامل محیطی موثر بر 

های بر پیدايش علف شناختیبومتوان به اهمیت بررسی اثر تیمارهای مختلف شکست خواب و عوامل می بنابراينباشد. می

های هرز راهکارهای اساسی ها برای بررسی شرايط مختلف محیطی استفاده کرد و برای کنترل بهتر علفهرز پی برد و از آن

  را در زمان مناسب اعمال کرد.

 مقدمه )شرح مساله(

بینی دقیق توانند در مزرعه سبز شوند و پیشطور بالقوه میهای هرزی که بهآشنايی با تعداد علف زنیدرک بهتر جوانه

بینی پتانسیل آن ی هرز و همچنین پیشهاتواند برای مديريت و کنترل موثر علفها میآن سبزشدنفنولوژی گیاه و زمان 

ها بستگی دارد که در هر دو روش های هرز به زمان کنترل آنبرای انتشار به مناطق جديد مفید باشد، زيرا تاثیر کنترل علف

 های هرز صادق است. کنترل مکانیکی و شیمیايی علف

 

 هاترین یافتهمهم

زنی بذر اگرجه و جو ساحلی را در شرايط توان جوانهمی تايمتايم، هیدروتايم و هیدروترمالترمال هایبا استفاده از مدل

  را در زمان مناسب اعمال نمود. های صحیح کنترل و مديريتبینی کرد و روشمختلف دمايی و رطوبتی پیش

 زنی در بذر جو ساحلی در دماهای مختلف بیشتر از بذر اگرجه بود.سرعت جوانه -4

نسبت به شرايط تنش  بیشترینتايج مربوط به جو ساحلی نشان داد که اين گیاه در مقايسه با اگرجه حساسیت  -2

  خشکی دارد.

 زنی داشت.بینی جوانهتايم دقت باالتری در پیشترمالل نسبت به مدتايم و هیدروترمالهای هیدروتايم مدل -3
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 و سایر مستندات( هاجدولها، اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

دهنده ترتیب نشانبه θTσو  Tθ ،bTهای اسمزی مختلف. استفاده از توزیع لوگ نرمال در پتانسیلتایم با جدول. ضرایب برآورد شده مدل ترمال

 و جو ساحلی  (.Parapholis incurva Lذر اگرجه )ب دمای پایه، ضریب انحراف توزیع دمای پایه در جمعیت برای، تایمترمالضریب 

(Hordeum marinum Huds..) ه دهنداعداد داخل پرانتز نشانSE باشد.می  

 گونه گیاهی (MPa)پتانسیل آبی 
Tb (SE) 

(°C) 

θT (SE) 

(h°C) σθT (SE) R2 

 0/67 (0/05)0/68 (138/5)1751/7 (0/95)3/84- اگرجه صفر

 0/89 (0/09)1/38 (57/45)815 (0/75)0/14 جو ساحلی 

2/0-  0/68 (0/07)0/94 (94/41)1652 (0/38)0/7 اگرجه 

 0/76 (0/14)1/2 (115/2)1081 (1/12)0/16- جو ساحلی 

1/0-  0/76 (0/06)1/09 (82/71)1903/2 (0/27)1/17 اگرجه 

 0/81 (0/12)1/11 (94/99)1000/9 (0/66)1/59 جو ساحلی 

6/0-  0/78 (0/06)0/94 (77/39)1983/8 (0/21)2/44 اگرجه 

 0/69 (0/18)1/16 (191/2)1533/8 (1/19)0/21 جو ساحلی 

8/0-  0/71 (0/07)0/88 (136/9)2514/7 (0/26)2/47 اگرجه 

 0/48 (0/67)2/14 (1162/4)2731/2 (0/8741)3/97 جو ساحلی 

 
 

پتانسیل پایه و دهنده ضریب هیدروتایم، ترتیب نشانبه Ψb(50)σو  Hθ ،b(50)Ψجدول. ضرایب برآورد شده مدل هیدروتایم در دماهای مختلف. 

اعداد داخل  (..Hordeum marinum Hudsو جو ساحلی ) (.Parapholis incurva Lاگرجه )برای عیت ضریب انحراف توزیع پتانسیل پایه در جم

 باشد.می SEدهنده پرانتز نشان

 θH Ψb(50) σΨb(50) R2  گراد(دما )درجه سانتی

 0/84 (0/02)0/35 (0/07)1/18- (19/59)287/4 اگرجه 5

 0/84 (0/05)0/55 (0/08)0/57- (6/70)65/83 جو ساحلی 

 0/94 (0/04)0/7 (0/06)1/21- (8/47)136/5 اگرجه 40

 0/89 (0/12)1/08 (0/08)0/88- (5/55)50/03 جو ساحلی 

 0/86 (0/1)0/9 (0/13)1/55- (12/91)118/3 اگرجه 45

 0/8 (0/58)1/87 (0/21)0/83- (15/73)48/1 جو ساحلی 

 0/94 (0/03)0/67 (0/04)1/11- (3/96)71/19 اگرجه 20

 0/82 (0/12)1/05 (0/07)0/64- (3/44)26/7 جو ساحلی 

 - - - - اگرجه 25

 0/89 (0/05)0/65 (0/04)0/48- (1/07)9/33 جو ساحلی 

 


