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  (.Daucus carota L) هویج زنیجوانه کاردینال دماهای بینیپیش

 خطی غیر رگرسیون هایمدل از استفاده با آن غالب هرز علف گونه سه و

 *1دیانت مرجان

 ایران تهران. تحقیقات، و علوم واحد -اسالمی زادآ دانشگاه ،غذایی صنایع و کشاورزی دانشکده استادیار .1

 (90/11/1901 پذیرش: تاریخ ؛90/90/1901 دریافت: تاریخ)

 چکیده

 تواندمی زیرا است کلیدی فرایند یک هویج هرز هایعلف مدیریت در بذر زنیجوانه است. مشکل بسیار هرز هایعلف با مبارزه جهت از ویژه به هویج رشد مدیریت

 توصیف برای مانند دندان وای دو تکه مدل دو بررسی جهت آزمایش این کند. تعیین را آنها شدن سبز زمان و شوند می سبز هویج در که را هرزی یهاعلف تعداد

 پیر و (.Setaria glauca (L.) P. Beauv) واش اسب (،.Stellaria media (L.) Vill) گندمک (،.Daucus carota L) هویج زنیجوانه سرعت واکنش

 و علوم واحد -اسالمی آزاد دانشگاه در تکرار 4 با و تصادفی کامال طرح قالب در آزمایش گرفت. صورت دما به (.Conyza canadensis (L.) Cronq) بهار

 سرعت و درصد که داد نشان واریانس تجزیه از حاصل نتایج شدند. تیمار گرادسانتی درجه 40 و 49 ،90 ،99 ،00 ،09 ،10 ،19 ،0 ،0 دماهای با بذور شد. انجام تحقیقات

 سرعت خوبی به بهار پیر و شوا اسب ندمک،گ در مانند دندان مدل و هویج درای دو تکه مدل گرفتند. قرار دما تاثیر تحت درصد یک خطاء احتمال سطح در زنیجوانه

 ،60/40 ،40/14-16/10 ،04/9 گندمک در ، 11/49 ، 44/00 ،16/1 هویج در بیشینه و بهینه پایه، یهادما برتر، مدل به توجه با .نمودند توصیف دما به نسبت را زنیجوانه

 پایه دمای بودن ترپایین علت به هویج که داد نشان نتایج .بود گرادسانتی درجه 01/44 ،69/91-04/91 ،64/19 بهار پیر در و 41/44 ،60/99-00/94 ،16/14 واش اسب در

  کند. رقابت هرز هایعلف با تواندمی بهتر و داده را زودتر استقرار امکان آن به زودتر کشت بنابراین دنز جوانه زودتر تواندمی بررسی مورد هرز یهاعلف نسبت

 مانند دندان مدل متقاطع، خطوط مدل ،زنیجوانه سرعت زنی،جوانه درصد کلیدی: کلمات
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Abstract  

Carrot is a particularly difficult crop to manage in terms of weed control. For weed management of carrot, seed 

germination is a key process because it determines both the number of weeds that could potentially emerge and the 

timing of their appearance in the carrot. This study was done to evaluate two nonlinear regression models (Intersected-

lines and Dent-like) to describe response of germination rate to temperature in carrot (Daucus carota L.), Common 

chickweed (Stellaria media (L.) Vill.), Yellow foxtail (Setaria glauca (L.) P. Beauv.) and Canada fleabane (Conyza 

canadensis (L.) Cronq.). This experiment was based on completely randomized design with 4 replications at Islamic 

Azad University, Science Research Branch, in 2015. The seeds were treated with different temperatures (2, 5, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40 and 45oC). The analysis of variance showed that temperature had a significant effect on all seed 

germination percentage and germination rates. Intersected-lines model was superior in carrot and Dent-like model was 

superior for Common chickweed, Yellow foxtail and Canada fleabane. Base, optimum and maximum temperatures were 

predicted with appropriate model. Base, optimum and maximum temperatures were for carrot 1.67, 22.84, 43.16; 

common chickweed 3.58, 18.82-19.67, 42.75; Yellow foxtail 14.17, 33.75-34.92, 44.86 and Canada fleabane 13.74, 

31.73-31.94, 44.21ºC, respectively. These results showed that carrot germinated earliest among the studied species, 

because it had the lowest base temperature, so sooner planting it was caused sooner carrot establishment and less weed 

competition.  
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 مقدمه

 ءاعضاا  مهمترین از یکی (.Daucus carota L) هویج

 خاوراکی  هایریشه که است (Apiaceae) چتریان خانواده

 زراعی گیاه این (.Sulaeman et al., 2001) کندمی تولید

 منااط   در و باوده  آن همسایه کشورهای و افغانستان بومی

 اسات  شاده مای  کشات  کریساتین  دوره از قبال  ایمدیترانه

(Rose and O’Relly, 2006; Mabey 1997.) هااویج 

 کااه (Teófilo et al., 2009) اساات رشااد کنااد گیاااهی

 متحمل هرز هایعلف رقابت موجب به را زیادی خسارت

 انادازی  ساایه  اثار  (.Stall and Dusky, 2000) شاود مای 

 شادید  بسیار گیاهچه مرحله در هویج روی هرز هایعلف

 بسایار  هاویج  رشاد  دوره شارو   در هرز هایعلف و است

 تا شدن سبز ابتدای از هرز هایعلف زمانیکه هستند. رقابتی

 کااهش  عملکارد  %09 کنناد، مای  رقابات  هویج با برداشت

 بین در (.Martin et al., 2001; Litterick, 1999) یابدمی

 و خساارت  بیشاترین  هارز  هاای علاف  زراعای  محصول 00

  شاااوندمااای موجاااب هاااویج در را عملکااارد کااااهش

(Van Heemst, 1985.)  کااهش  طریا   از هارز  هاای علاف 

 غاذایی،  مناابع  بارای  مساتقی   رقابات  باا  که هویج ریشه اندازه

 دهناد می کاهش را هویج عملکرد شود،می ایجاد آب و ءفضا

(Vieira et al., 1997.) تغییار  باعا   هارز  هایعلف همچنین 

 دهناد مای  کاهش را آن بازارپسندی و شده هویج ریشه شکل

(Bell et al., 2000; Bellinder et al., 1997.) 

 زیسات  شاناخت  هاویج  هارز  هایعلف مدیریت جهت

 در بحرانای  ایمرحله زنیجوانه است. ضروری بسیار شناسی

 پویایی اغلب و است هرز یهاعلف و گیاهان زندگی چرخه

 ایان  .(Kamkar et al., 2008) کناد مای  کنتارل  را جمعیت

 دماا،  مانناد  مختلفای  عامال  تاثیر تحت فیزیولوژیکی فرایند

 مهمی تاثیر دما یانم این در که گیردمی قرار نور و رطوبت

 است عاملی مهمترین دما دارد. بذور زنیجوانه و خواب بر

 سارعت  جملاه  )از هرز هایعلف و گیاهان نمو سرعت که

 نمو روی دما اثرات دهد.می قرار تاثیر تحت را زنی(جوانه

 زماان  بینیپیش برای استفاده مورد هایمدل اساس گیاهان

 دماایی  دامناه  (.Kamkar et al., 2011) اسات  زنای جواناه 

 تعریاف  بیشاینه  و بهینه پایه، دماهای توسط زنیجوانه برای

مای  افازایش  بهیناه  و پایه دماهای بین نمو سرعت شود.می

 از فراتار  و یافتاه  کااهش  بیشاینه  و بهیناه  دماهاای  بین یابد،

  شااودماای متوقااف پایااه دمااای از کمتاار و بیشااینه دمااای

(Shafii and Price, 2001.) بارای  ریاضی توابع از انواعی 

 .است شده استفاده دما و زنیجوانه سرعت بین رابطه شرح

 باه  زنای جواناه  واکنش توصیف برای مختلفی دمایی توابع

  تااااابع سااااه آنهااااا میااااان از کااااه دارد وجااااود دمااااا

  بتاااااااا ،(Intersected-lines Model) ایدو تکاااااااه

(Five-Parameters Beta Model) ماننااااد دناااادان و  

(Dent-like Model) زناایجوانااه واکاانش بررساای باارای 

 اناد گرفتاه  قارار  اساتفاده  ماورد  بقیاه  از بیشاتر  دما به بذرها

(Akram-Ghaderi, 2008.) کاه  است این توابع این امتیاز 

 ماننااد بیولااوژیکی مفهااوم دارای هاااماادل ایاان پارامترهااای

 شادن  سابز  و زنای جواناه  ذاتای  سارعت  ،کاردینال دماهای

 باه  بارای  هاا مادل  این از محققین از برخی بنابراین، .هستند

  پایاااه، دماااای یعنااای کاردیناااال دماهاااای آوردن دسااات

  اناااادکااارده  اسااااتفاده بیشاااینه  دمااااای و بهیناااه  دماااای 

(Jame and Cutforth, 2004; Hardegree, 2006.) 

 (Steinmaus, et al., 2000) همکاااران و اسااتینماوس

 پایاه  دماای  تعیین برای را جایگزین و مرسوم روش چندین

 و کامکاار  کردناد.  مقایساه  هارز  علاف  گوناه  0 زنیجوانه

 گیاااه مطالعااه در (Kamkar et al., 2011) همکاااران

 از اسااتفاده بااا (.Papaver somniferum L) خشااخاش

 عناوان  باه  راای دو تکه مدل غیرخطی رگرسیون هایمدل

 کردناد.  معرفای  زنای جواناه  سرعت بینیپیش در برتر مدل

 شادن  سابز  سارعت  ساازی  کمّای  مطالعاه  در همچنین آنها

 رگرسایون  هاای مادل  از استفاده با دما به واکنش در گندم

 انتخااب  برتار  مادل  عناوان  باه  را لجساتیک  مدل غیرخطی

 بااا (Zeinali et al., 2010) همکاااران و زینااالی .کردنااد

 درجاه  14 تاا  0 ثابات  دماایی  دامناه  در نای زجواناه  بررسی

 رقا   90 زنای جواناه  بارای  کاردیناال  دماهاای  ،گرادسانتی
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  همکااااران و کامکاااار .آوردناااد دسااات باااه را گنااادم

(Kamkar et al., 2008) وای دو تکااه هااایماادل از 

 سابز  و زنای جواناه  کاردیناال  دماهای تعیین برای لجستیک

 کردنااد. اسااتفاده (.Triticum aestivum L) گناادم شاادن

 هاای مادل  از (Soltani et al., 2006) همکااران  و سلطانی

 شادن  سابز  ساازی  مادل  برای مانند دندان وای دو تکه بتا،

 هاای عما   و دماهاا  در (L Cicer arietinum.) نخود گیاه

 مدل عنوان به را مانند دندان مدل و کردند استفاده متفاوت

 کردند. معرفی گیاه این شدن سبز بینیپیش در برتر

 هااایماادل کااارایی بررساای تحقیاا  ایاان از هااد 

 سارعت  بینای پایش  در مانند دندان وای دو تکه یرگرسیون

 تعیاین  و آن غالاب  هارز  علف ونهگ سه و هویج زنیجوانه

 بود. آنها کاردینال دماهای

 هاروش و مواد

 سه و سامسون نانتس رق  هویج ربذ زنیجوانه واکنش

 ،(.Stellaria media (L.) Vill) گنادمک  هارز علف گونه

 بهاار  پیر و (.Setaria glauca (L.) P. Beauv) واش اسب

(Conyza canadensis (L.) Cronq.)  0 ،0 دماهاای  باه، 

 در گاارادسااانتی درجااه 40 و 49 ،90 ،99 ،00 ،09 ،10 ،19

 طارح  قالب در آزمایش گرفت. قرار بررسی مورد ژرمیناتور

 00 تکارار  هار  بارای  شاد.  انجام تکرار 4 با و تصادفی کامال

 تهیپوکلری با عفونی ضد از پس که شدند انتخاب بذر عدد

 باا  هاایی دیاش  پتاری  درون ثانیه 19 مدت به درصد 1 سدی 

 باا  و گرفتند قرار واتمن صافی کاغذ حاوی متر سانتی 0 قطر

 باا  ژرمینااتور  در هاا دیاش پتاری  شادند.  مرطاوب  رمقط آب

 رطوبات  و شاب  سااعت  10 و روز سااعت  10 نوری تناوب

 .(Nandula et al., 2006) گرفتناد  قارار  درصاد  19 نسابی 

 صاافی  کاغذ مناسب حرارتی تبادل و رطوبت حفظ جهت

 شاد.  داشاته  نگاه  وبطا مر آزماایش  طای  در هادیشپتری

 از ساااعت 04 گذشاات از پااس زده جوانااه بااذور شاامارش

 تعااداد کاه  زماانی  تاا  شاد  انجاام  روز هار  آزماایش  شارو  

 مبناای  رساید.  ثابات  حاد  یاک  باه  زده جوانه بذور تجمعی

 آن رویت و بذر پوسته از چهریشه خروج بذور، زنیجوانه

 و درصاد  (.Jeffrey et al., 1987) باود  مسالح  غیر چش  با

 باذور  شامارش  با شد. محاسبه دما هر در زنیجوانه سرعت

 باذور  بارای  زنای جواناه  زمان متوسط روز هر در زدهجوانه

 روش از اساتفاده  باا  زنای جواناه  سرعت سپس شد. محاسبه

 (.Maguire, 1962) گردید محاسبه (1)معادله ماگیور

(1) Rs = ∑ 𝑆𝑖/𝐷𝑖𝑖=1
𝑛 

Rs: روز(، در بذر )تعداد زنیجوانه سرعت Si: باذر  تعداد 

 ام n شمارش تا بذر تعداد :Di و شمارش هر در زده جوانه

 از (بیشاینه  و بهیناه  )پایاه،  کاردینال دماهای تعیین جهت

 بار  کاه  زنای جوانه سرعت بین خطی غیر رگرسیون یهامدل

 مختلف دماهای و بود شده محاسبه روز دو بذر تعداد اساس

 (X )محاور  مستقل متغیر عنوان به دما آنها در که شد استفاده

 نظار  در (Y)محور وابسته متغیر عنوان به زنیجوانه سرعت و

 Hardegree, 2006; Jame and ) بااود شااده گرفتااه

Cutforth, 2004; Garcia-huidobro et al., 1982.) 

 باااا (Intersected-lines Model) ایتکاااه دو مااادل

 (4-0) معادالت از استفاده

(0) (T) 2 region (T), 1 region ,0if(T<T =f 

(9)  )bT-(T b (T)= 1 Region 

(4) T)-m(T c (T)= 2 Region 

bT: است زنیجوانه پایه دمای 

 (1-0) معادالت از استفاده با مانند دندان مدل

(0) o1<T≤TbT            
 (𝑇−𝑇𝑏)

𝑇𝑜1−𝑇𝑏)
f(t)= 

(1) c<T≤To2T         
(𝑇𝑐−𝑇)

(𝑇𝑐−𝑇𝑜2)
f(t)= 

o2<T≤To1T  F(t)=1 

cT≥T or <TcT  F(t)=0 
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cT: است. زنیجوانه بیشینه دمای 

 ,.et al., 1991; Phartyal et al) گردیدناد  تعیاین 

2003; Kocabas et al., 1999 Summerfield.) 

 زنای، جواناه  سارعت  :f  شاده  ذکر معادالت تمامی در

bT، 0T و mT در و بیشاینه  و بهیناه  پایاه،  دماهاای  بتیتر به 

 نماودار  تحلیل از مدل سنجی اعتبار برای شدند. گرفته نظر

 .شد استفاده (6 )معادله 0تبیین ضریب و 1باقیماندها

Radj (6) معادله
2 =  1 −

∑(𝑂𝑖−𝑃𝑖)2

∑(𝑂𝑖−Ō)2
 

 گیری اندازه مقادیر ترتیب به iP و iO معادله این در که

 باشاد. مای  مشااهدات  میاانگین  Ō  و شاده  بینیپیش و شده

 مقایساه  و آناالیز  SAS 9.1 افازار  نارم  از اساتفاده  باا ها داده

 در شااده حفاظاات LSD آزمااون از اساتفاده  بااا هااامیاانگین 

 افازار نارم  از هاا مدل برازش برای و درصد 0 احتمال سطح

Sigmaplot ver 11 گردید. استفاده 

 بحث و نتایج

 درصاد  کاه  داد نشاان  واریاانس  تجزیه از حاصل نتایج

 واشاساب  گندمک، هویج، زنیجوانه سرعت و زنیجوانه

 ندگرفت قرار دما تاثیر تحت درصد یک سطح در بهار پیر و

 دارد همخاوانی  محققان سایر نتایج با نتایج این (.1 )جدول

(Nerson, 2007; Page et al., 2006.) 

درجااه  09زناای در هااویج و گناادمک در  بیشااینه جوانااه

زنی اساب واش  گراد حاصل شد در حالیکه بیشینه جوانهسانتی

گاراد باه دسات    درجاه ساانتی   99و  00و پیر بهار به ترتیب در 

گونه مورد مطالعه در دماهاای پاایین    4(. در هر 0آمد )جدول 

اما در دماهای باال زنی افزایش یافته با افزایش دما درصد جوانه

گاراد  درجه سانتی 49ای که در هویج در کاهش یافته به گونه

و در سه گونه علف هرز گندمک، اساب واش و پیار بهاار در    

گزارشااات (. 0گااراد متوقااف شااد )جاادول درجااه سااانتی 40

ای خاص متعددی حاکی از اثر افزایشی درجه حرارت تا نقطه

  باشااادزنااای باااذور مااای  بااار درصاااد و سااارعت جواناااه   

(Tabrizi et al., 2004; Bannayan et al., 2006 .)

همچنین بیان شده است که انعقاد پروتئین و اختالل در کار 

غشاها از جمله عواملی هستند کاه باعا  کااهش سارعت     

 شاوند زنی بذرها در دماهای باالتر از دمای بهینه مای جوانه

(Balbaki et al., 1999 .)  تیگرساااون و همکااااران

(Thygerson et al., 2002  نیز کاهش کارایی متاابولیکی )

زناای در جوانااهباذرها را از دیگاار عوامال کاااهش سارعت    

 دماهای باالتر از دمای بهینه گزارش کردند.

 10زنیجوانه سرعت و درصد مربعات میانگین -1 جدول

Table1-Mean squares of germination percentage and germination rate of 
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 دما
Temperature 

9 5739.98** 4565.55** 2784.08** 2691.01**  0.00004473** 2.4631567E-7** 3.3706118E-7** 3.3300794E-7** 

 خطاء

Error 
30 8.01 12.32 12.40 17.17  0.00000122 6.345833E-11** 8.464839E-11 1.007988E-10 

تغییرات ضریب  
C.V 

- 6.95 11.26 15.29 16.01  20.06 2.91 3.61 3.88 

                                                           
1 Residuals Graph 
2 R2 adjusted 
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 بهار پیر و واش اسب گندمک، هویج، زنیجوانه درصد میانگین مقایسه -0 جدول

Table 2 –Mean comparison of germination percentage of carrot, common chickweed,  

yellow foxtail and canada fleabane 

 

(گرادسانتی) دما  

Temperature  

(ºC) 

زنیجوانه درصد  

Germination percentage 

 هویج

Carrot 

 گندمک

Common chickweed 

واش اسب  

Yellow foxtail 

بهار پیر  

Canada fleabane 
2 14.5 3.75 2.75 1.25 

5 24.5 19.5 7.5 5.5 

10 38.0 66.25 18.0 20.0 

15 70.0 78.25 12.75 14.75 

20 98.00 74.25 55.0 22.25 

25 69.75 59.25 64.50 62.0 
30 88.50 7.5 61.50 66.50 

35 3.75 2.0 6.75 57.0 

40 0 1.0 1.5 9.5 

45 0 0 0 0 

FLSD 4.08 5.06 5.08 5.98 

 

 سرعت واکنش سازی کمّی برای مناسب مدل انتخاب

 کاردیناال  دماهاای  دقیا   تعیین در دما، به نسبت زنیجوانه

 باه  گیااه  فنولاوژی  دقیا   بینای پایش  برای است. مه  بسیار

 دما به پاسخ در نمو سرعت توصیف برای ریاضی یهامدل

 هااایماادل (.Jame and Cutforth, 2004) اساات نیاااز

 برابار  در گیااه  نمو سرعت توصیف برای بسیاری غیرخطی

  اساات شااده پیشاانهاد زناایجوانااه توصاایف جملااه از دمااا

(Garcia-huidobro et al., 1982.) بارای  تحقیا   ایان  در 

 از دماا  باه  نسابت  زنای جواناه  سارعت  واکانش  ساازی  کمی

 مقاادیر  گردیاد.  اساتفاده  مانناد  دندان وای دو تکه هایمدل

 منظاور  به مختلف هایمدل مقایسه برای نظر مورد معیارهای

 باذور  زنای جواناه  سارعت  توصایف  بارای  برتر مدل انتخاب

 باه  توجاه  باا  اناد. شده ارائه 9 جدول در دما به نسبت مختلف

 دما به نسبت زنیجوانه سرعت توصیف منظور به معیارها این

 کاردیناال  دماای  تعیاین  جهات  گیااه  هار  بارای  برتار  مدل از

 از بزرگتاری  بخاش  مادل  بهتارین  گردید. استفاده زنیجوانه

  مربعاااات میاااانگین جاااذر و کااارده توجیاااه را تغییااارات

 ;Yousefi-Daz et al., 2006) دارد کااوچکتری خطاااء

Ajam Norouzi et al., 2007.) 

 باه  نماو  نسابی  سرعت تغییرات ایتکه دو هایمدل در

 بهیناه  دماای  از بیشاتر  و کمتار  دماهاای  برای جداگانه طور

 خااط دو تقاااطع محاال از بهینااه دمااای .شااودماای ترساای 

 ترتیاب  باه  بیشاینه  و پایاه  دماای  و شده محاسبه رگرسیونی

 از بیشتر و کمتر دماهای در رگرسیونی خط مبداء از عرض

 باه  توجه با (.Phartyal et al., 2003) باشندمی بهینه دمای

 مدل توسط شده برآورد بیشینه و بهینه پایه، دمای 9 جدول

 و 44/00 ،16/1 ترتیب به هویج زنیجوانه برای ایدو تکه

 زنای جواناه  سارعت  واکانش  .بود گرادسانتی درجه 11/49

 مانند دندان مدل از استفاده با توانمی را دما به گیاهان اکثر

 ایان  اسااس  بار  (.Soltani et al., 2006) کارد  توصیف نیز

 صاافر آن از کمتار  و دمااا یاک  در نمااو نسابی  ساارعت مادل 

 نماو  نسابی  سارعت  مقادار  ایان  از دماا  افازایش  باا  باشاد. می

 باا  رساد. می بیشینه به زیرین بهینه دمای در و یابدمی افزایش

 سارعت  زیارین  بهیناه  دماای  باه  رسایدن  تا دما بیشتر افزایش

 مجددا حد این از فراتر در دما افزایش است. ثابت نمو نسبی

 در سارانجام  و گاردد مای  نماو  نسابی  سارعت  کااهش  باع 

 در و رساد مای  صفر به مجددا نمو نسبی سرعت بیشینه دمای

 (.Soltani et al., 2006) بود خواهد صفر نیز باالتر دماهای
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 یا نزدیک خیلی ه  به زبرین و زیرین بهینه دماهای چنانچه

 در ایتکااه دو صااورت بااه ماننااد دناادان تااابع باشااند براباار

 و 99/09-09/04 ،41/1 دماهاای  مانناد  دندان مدل آید.می

 بیشااینه و تحتاانی( -)فوقاانی  بهیناه  پایاه،  دماهاای  را 00/40

 باه  توجاه  باا  مدل دو مقایسه کرد. برآورد هویج زنیجوانه

 کاه  داد نشاان  تبیاین  ضریب و خطاء مربعات میانگین جذر

 برتار  مادل  و داشته هاداده به بهتری برازشای دو تکه مدل

 بااود هااویج زناایجوانااه کاردینااال دماهااای بیناایپاایش در

ای دو تکه مدل شده گزارش .(0 و1 هایشکل و 9 )جدول

 درجاه  94 تاا  9 دمای در برگ باریک هرز هایعلف برای

  دماهاااای تخماااین بااارای مااادل بهتااارین گااارادساااانتی

  و منفارد  کاازرونی  (.Hardegree, 2006) اسات  کاردینال

 مادل  از (monfared et al., 2012 Kazeruni) همکااران 

 ریاازیتاااج کاردینااال دماهااای تخمااین باارایای دو تکااه

(Solanum nigrum)  و کورمیاک  ماک  کردناد.  اساتفاده 

 و بهینه پایه، دمای (McCormick et al., 2014) همکاران

 0/49 و 0/99 ،1/9 ترتیب به را 91 هیبرید رق  هویج بیشینه

 آماده  دسات  باه  نتایج با که کردند اعالم گرادسانتی درجه

 دلیال  باه  احتمااال  تفاوت این است. متفاوت تحقی  این در

 است. هویج ارقام در تفاوت

 خطی غیر رگرسیون مدل دو اساس بر بهار پیر و واش اسب گندمک، هویج، زنیجوانه کاردینال هایدما -9 جدول

Table3- Cardinal Temperature of carrot, Common chickweed, yellow foxtail and Canada fleabane based on 

two non-linear regression models 
 

 دما
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Temperature 

متقاطع خطوط مدل  

Intersected-line Model 
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 پایه

Base 
1.67 3.27 6.97 6.98 1.46 3.58 14.17 13.74 

 بهینه

Optimum 
22.84 17.66 35.75 33.42 - - - - 

فوقانی بهینه  

Upper Optimum 
- - - - 20.30 18.82 33.75 31.73 

تحتانی بهینه  

Lower Optimum 
- - - - 24.53 19.67 34.92 31.94 

 بیشینه

Maximum 
43.16 41.68 44.85 44.43 42.95 42.75 44.85 44.21 

تبیین ضریب  

R2 adjusted 
0.94 0.92 0.86 0.80 0.91 0.94 0.98 0.91 

 خطاء مربعات میانگین جذر

RMSE 
0.0008 0.00007 0.0001 0.0001 0.0009 0.00006 0.00003 0.00008 

 

دو  مدل توسط گندمک در بیشینه و بهینه پایه، دماهای

 بارآورد  گاراد ساانتی  درجه 14/41 و 11/16 ،06/9ای تکه

  ،04/9 ترتیاااب باااه دماهاااا ایااان کاااه حاااالی در شاااد

 ماادل توسااط گاارادسااانتی درجااه 60/40 ،16/10-40/14

  (.1 شکل و 9 )جدول شدند بینیپیش مانند دندان
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 )چپ( مانند دندان و)راست(ای دو تکه مدل دو برازش اساس بر بهار پیر و واش اسب گندمک، هویج، زنیجوانه سرعت بر مختلف دماهای تاثیر -1 شکل

Figure 1- Predicted (lines) germination rate of in carrot, common chickweed, yellow foxtail and canada 

fleabane at different constant temperatures using by Intersected-line (right) and Dent-like (left) models 
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با توجه به اینکه در مدل دنادان مانناد نسابت باه مادل      

خطااوط متقاااطع، ضااریب تبیااین باااالتر و جااذر میااانگین   

تر بود، بنابراین به عنوان مادل برتار در   مربعات خطاء پایین

زنی گندمک انتخااب شاد. در اساب واش    جوانه بینیپیش

گراد به ترتیب دماهای درجه سانتی 40/44و  60/90، 06/1

پایه، بهینه و بیشینه برآورد شده توساط مادل دنادان مانناد     

و جذر میاانگین   41/9بودند. ضریب تبیین توسط این مدل 

(. این درحالیست کاه  9بود )جدول  9991/9مربعات خطاء 

را  41/44، 60/99-00/94، 16/14ندان مانند دماهایمدل د

 کرد. بینیپیشبرای پایه، بهینه و بیشینه 

و جاذر   04/9با توجه به اینکه ضریب تبیین ایان مادل   

بااود ایاان ماادل باارازش  99999/9میااانگین مربعااات خطاااء 

(. برخاای 0و شااکل  9هااا داشاات )جاادول بهتااری بااه داده

 بیناای ای پاایشهااای دناادان ماننااد را باار   محققااان ماادل 

( ، جااودره .Cardaria draba Lزناای ازمااک ) جوانااه

(Hordeum spontaneum Koch.و جااااو ) موشاااای

(H.murinum L. مناسب دانساته ) ( انادHoseini et al., 2012 .)

دماهای پایه، بهینه و بیشینه برآورد شده در پیر بهار توساط  

 گراد ودرجه سانتی 49/44و  40/99، 04/1ای دو تکهمدل 

 01/44، 69/91-04/91، 64/19توسااط ماادل دناادان ماننااد 

(. شابیه باه   1و شاکل   9گاراد بودناد )جادول    درجه سانتی

گندمک و اسب واش مادل دنادان مانناد مادل بهتاری در      

 (.9بینی دماهای کاردینال این علف هرز بود )جدول پیش

 بینای پایش  قابلیات  در تفااوت  دهناده  نشاان  نتاایج  این

 متفااوت  گیاهاان  درهاا  مادل  توسط شدن سبز و زنیجوانه

  است.

 هاای مادل  از اساتفاده  باا  که داد نشان تحقی  این نتایج

 را شادن  سابز  و زنای جواناه  تاوان مای  خطی غیر رگرسیون

 مادل  خطی غیر رگرسیون هایمدل بین در نمود. بینیپیش

 اسب گندمک، در مانند دندان مدل و هویج درای دو تکه

 را هاا گوناه  زنای جواناه  سارعت  خاوبی  باه  بهار پیر و واش

 جاذر  کمتارین  باه  توجاه  با و نمودند توصیف دما به نسبت

 بهتارین  تبیاین  ضاریب  بیشاترین  و خطااء  مربعاات  میانگین

 بررسای  ماورد  باذور  شدن سبز و زنیجوانه برای را برازش

 بارآورد  پارامترهاای  و هاا مادل  این از بنابراین دادند. نشان

 اساتفاده  زنای جوانه زمان بینیپیش در توانمی آنها از شده

 پاساخ  توصایف  در استفاده مورد هایمدل ترینرایج کرد.

 هساتند.  مبتنی کاردینال دماهای مفاهی  بر زنیجوانه دمایی

 هاای علاف  پویاایی  هاای مدل مه  پارامترهای از دماها این

 مدت طوالنی اثرات بینیپیش برای توانندمی و هستند هرز

 مورد هرز هایعلف جمعیت پویایی بر مدیریتی هایروش

 یهاا علف مدیریت یهاروش کارایی گیرند. قرار استفاده

 قارار  هارز  یهاا علاف  زنای جواناه  زماان  تااثیر  تحات  هارز 

 در دتوانا مای  زنیجوانه نیازهای از اطال  بنابرین گیرد،می

 شود. واقع مفید هرز یهاعلف مدیریت هایروش طراحی

 دارای بهاار  پیار  و واش اساب  هارز  علاف  دو آنجاییکاه  از

 زمااان بنااابراین بودنااد هاا  بااه نزدیااک کاردینااال دماهااای

 شارو   گندمک از دیرتر و بوده ه  به شبیه آنها زنیجوانه

 بسایار  یهاا علاف  با رقابت در هویج کنند.می زنیجوانه به

 کنتاارل جهاات کماای هااایکااش علااف و اساات ضااعیف

 دماهاای  بررسای  اسات.  شاده  ثبات  آن در هارز  هایعلف

 دماای  باودن  تار پایین علت به هویج که داد نشان کاردینال

 تواناد مای  بررسای  ماورد  هارز  علف گونه سه به نسبت پایه

 امکااان آن بااه زودتاار کشاات بنااابراین زنااد جوانااه زودتاار

 هارز  هاای علاف  باا  تواناد می بهتر و داده را زودتر استقرار

 کند. رقابت
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