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 هاترین یافتهمهم

زنیی بیه دمیا عنوان مدل برتر جهت توصیی  سیرعت جوانیهمانند بههای مورد بررسی، مدل دنداندر بین مدل *

  انتخاب شد.

زنیی نندید شییطانی در شیرا   مانند دمای مطلوب تحتانی و مطلوب فوقانی برای جوانهبا استفاده از مدل دندان *

   گراد برآورد شد.درجه سانتی 55/93و  47/12ترتیب بدون تنش )شاهد( به

   گرفتند.های مختل  آب قرار نتأثیر پتانسیلزنی تحتدماهای نارد نال جوانه *

   گراد تحمل ا ن گیاه به شوری افزا ش  افت.درجه سانتی 95با افزا ش دما تا  *

 

 زنی، سو ا، دماهای نارد نال، گیاه مهاجم  پتانسیل آب، سرعت جوانه های کلیدی:واژه

 39-919-29 طرح تحقیقاتی به شماره شناسه  منبع یافته:

 فر، محبوبه بصیری، شهناز طاطاریآسیه سیاهمرگو ی، فرشید قادری نویسنده)گان(:

 ( .Cleome viscosa Lنی بذر نندد شیطانی )زبررسی اثر دما، خشکی و شوری بر جوانه عنوان:

 31-121-31 شماره:

 8/6/3131     تاریخ:

 های کوتاهیافته

  علمی
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 مقدمه )شرح مساله(
 

شوند، بنابرا ن موفقیّت در ا ن مراحیل تر ن مراحل زندگی گیاهان محسوب میر گیاهچه از مهمزنی و ظهوجوانه

تأثیر خود قرار دهد. ا ن مرحله توس  عوامیل محیطیی مختلفیی ماننید تواند نل مراحل زندگی  ک گیاه را تحتمی

وسییله ا نکه آلودگی اولیه مناطق بیه گیرد. با توجه بهتأثیر قرار میدما، شوری، رطوبت و میزان انسیژن محی  تحت

  پذ رد، لذا شناخت انولوژی بذر ا ن گیاهان از ضرور ات است.های هرز عمدتاً از طر ق بذر صورت میعل 

 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

 
 . شیطانی هرز کنجدزنی بذر علفاثر دماهای مختلف بر درصد )الف( و سرعت )ب( جوانه

 وضوعاهمیت م
 

( اسیت. در حیال Capparidaceae( گیاهی از خانواده نیور ).Cleome viscosa Lشیطانی با نام علمی ) نندد

های بسیار باال ی از آن در مزارع شرق استان گلسیتان )نللیه، گیالیکش و رامییان( قابیل رس یت اسیت. حاضر ترانم

شیمار ای منطقیه بیهای بیرای تنیوّع گونیهنننیدهافزا ش ترانم و گسترش چشمگیر ا ن گیاه در منطقه، عامل تهد د

هرز، برای ممانعت از تهاجم آنها به نواحی جد د هایزنی بذر عل آ د. از آندائی نه شناسا ی عوامل مؤثر بر جوانهمی

های نو ن ننترل، مفید خواهد بود. بنابرا ن دانستن اطلعیاتی دربیاره گیری برای انتخاب روشو همچنین در تصمیم

  هرز الزامی است.زنی برای ارائه  ک استراتژی مناسب در مد ر ت ا ن عل های محیطی جوانهنیاز


