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  ها ترین یافته مهم

هاي  خروس خوابیده، توزیع قرمز و تاج خروس ریشه در دماي ثابت براي هر یک از سه گونه هرز فاالریس، تاج ◄

  .بینی برخوردار بودند ویبول و گامبل از بیشترین دقت پیش

زنی  هرز فاالریس، با افزایش دما مقدار ثابت هیدروتایم کاهش و آستانه پتانسیل آب براي جوانه براي علف ◄

  .فزایش یافتا

زنی  خروس، با افزایش دما هم مقدار ثابت هیدروتایم و هم آستانه پتانسیل آب براي جوانه براي دو گونه تاج ◄

  .کاهش یافت

  

آستانه پتانسیل آب، هیدروتایم، توزیع نرمال، توزیع ویبول، توزیع گامبل :کلیدي هاي واژه

91- 306-107طرح تحقیقاتی شماره شناسه   :منبع یافته

  ابوالفضل درخشان -جاوید قرخلو ): گان(نویسنده

قرمز و  خروس ریشه هاي هرز فاالریس، تاج زنی بذور علف توصیف کمی اثر دما و پتانسیل آب بر جوانه :عنوان

خروس خوابیده تاج

  91-306- 107 :شماره

24/12/1392  :تاریخ

های کوتاه  یافته

 علمی
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  اهمیت موضوع

تاثیر دما و پتانسیل آب و همچنین تعیین دماهاي کاردینال در این شرایط  هاي هرز تحت زنی علف سازي جوانه مدل

هاي هرز فاالریس، تاج خروس ریشه قرمز و تاج خروس خوابیده در مزرعه  بینی دقیق زمان سبز شدن علف پیش تواند در می

  .مفید باشد

  )شرح مساله(مقدمه 

قرار گرفته و  یگوناگون یکیو ژنت یطیمح یستعوامل ز یراست که تحت تاث  اي یچیدهپ یولوژیکیب یندبذر فرآ زنی جوانه

طور جداگانه بر به یادما و رطوبت با هم . شود یدر نظر گرفته م یاهانگ ها در چرخه زندگی دوره ترین یاتیاز ح یکینوان ع به

یابد، تعیین دماهاي کاردینال و سپس زنی تجمعی با دما تغییر می که جوانه از آنجایی. گذارند میاثر  زنی درصد و سرعت جوانه

هاي دمایی  زنی حاصل از رژیم هاي جوانه زنی، جایگزین مناسبی براي مقایسه منحنی مین زمان حرارتی مورد نیاز براي جوانهتخ

توانند بر القاي  هاي هرز موثر باشد، از طرفی تنش خشکی و دما می تواند بر قدرت رقابت علف تنش خشکی می. مختلف است

زنی بذرها تحت شرایط رطوبتی، شانس استقرار بیشتر گیاه و تراکم باالتر را در پی  جوانهتوانایی . کمون نیز تاثیر داشته باشند

هدف از انجام . تواند راهبرد مناسبی براي کنترل آنها فراهم آورد هاي هرز می زنی و سبز شدن علف بینی جوانه همچنین پیش. دارد

ده از مدل هیدروترمال تایم و نیز بررسی تاثیر دما و شوري بر این تحقیق توصیف کمی اثر متقابل دما و پتانسیل آب با استفا

  .باشد زنی بذور تاج خروس ریشه قرمز، تاج خروس خوابیده و فاالریس می جوانه
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)ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  .دماهاي زیر مطلوب بر مبناي ویبولدر خروس خوابیده  زنی بذرهاي تاج هاي جوانه مدل هیدروترمال تایم برازش داده شده به داده -9- 6شکل 

  


