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 چکیده

کش خاك مصرف تریفلورالین، در شرایط کاربرد علفلوبیا چشم بلبلی خصوصیات سبزشدن بذر و رشد بر  پرایمینگ بذر و ظور بررسی تاثیر امواج اولتراسونیکبه من
تیمار تکرار انجام شد. چهار هاي کامل تصادفی باشاهرود در قالب طرح بلوكصنعتی در دانشکده کشاورزي دانشگاه  1393 در سال اياي و گلخانهمزرعه آزمایش دو

 امواج -4 (یک لیتر در هکتار) کاهش یافته مقدارتریفلورالین با  -3 لیتر در هکتار) 2( توصیه شده مقدارتریفلورالین با  -2شاهد (عدم تیمار بذور)  -1هاي آزمایش شامل
 -8یمینگ هیـدروپرا  -7مـواج فراصـوت+تریفلورالین بـا مقـدار توصـیه شـده       ا -6امواج فراصـوت+تریفلورالین بـا مقـدار کـاهش یافتـه       -5فراصوت (اولتراسونیک) 

بودند. در هر دو آزمایش، نتایج نشان داد که کاربرد ترکیبـی  توصیه شده  مقداربا تریفلورالین +ینگهیدروپرایم -9  کاهش یافته مقداربا تریفلورالین  +ینگدروپرایمهی
کش کاهش یافته به تنهـایی گردیـد. در    ته باعث کاهش معنی دار درصد و سرعت سبز شدن بذور نسبت به کاربرد علفامواج فراصوت+تریفلورالین با مقدارکاهش یاف

درصد نسبت به شاهد شـد. در آزمـایش گلـدانی،     58/29و  27/25اي، تیمار امواج فراصوت باعث افزایش وزن خشک ساقه و برگ به ترتیب به میزان آزمایش مزرعه
بلبلی پیش  کاشت بذور لوبیا چشم درصد نسبت به شاهد گردید. براساس نتایج این پژوهش، 6/33وت باعث افزایش محتواي کلروفیل برگ به میزان کاربرد امواج فراص

ایی و شـاخص  هاي هو تیمار شده با امواج فراصوت و هیدروپرایمینگ در خاك تیمار شده با تریفلورالین سبب کاهش درصد و سرعت سبز شدن بذور، وزن خشک اندام
 گردد. سطح برگ می

  
 استقرار اولیه، ترفالن، رشد گیاهچه، رقابت :کلیدي هاي واژه

 
  1مقدمه

بـا داشـتن    L. Vigna sinensis  با نام علمی بلبلی چشم وبیال
درصد پروتئین، یکـی از مهمتـرین گیاهـان خـانواده      32تا  12حدود 

بوبات در ایران حبوبات به شمار می آید که نیمی از سطح زیر کشت ح
 از یکـی  عنوان به هرز هايعلف ).22( را به خود اختصاص داده است

اساس آمارهاي  ). بر6( باشندمی لوبیا عملکرد در حداکثري تولید موانع
 در گیردمی کاري صورت لوبیاموجود از تمام مناطق ایران که در آنها 

کنتـرل  بـه هرحـال،    ).8( دارد وجود علف هرز مشکلآنها  درصد 94
باشد.   بلبلی امري اجتناب ناپذیر می هرز در کشت لوبیا چشمهايعلف

 تریفلـورالین، اتـال فلـورالین،    هاي متعددي از قبیل کشعلف تاکنون
کلرتال دي متیل، اي پی تـی سـی+دي کلرامیـد، بنتـازون و      السو،

 به لوبیا هرز هايعلف مهار براي ایران در هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل
 درها کشاز جمله علف شیمیایی هاينهاده مصرف. است رسیدهثبت 
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 جملـه  از ايعدیده زیست محیطی معضالت موجب کشاورزي اراضی
منابع آب، افت کیفیت محصوالت کشاورزي و کاهش میزان  آلودگی

). بنابراین هر تالشی در جهـت  46( استها گردیده حاصلخیزي خاك
- ها با روشکشین کردن علفهاي هرز و جایگزمدیریت تلفیقی علف

هایی جدید و بدون عارضه مانند امواج اولتراسونیک و پرایمینگ مـی  
  تواند در تولید محصوالت سالم اهمیت زیادي داشته باشد. 

، امواج مکانیکی هستند که فرکانس آنهـا بـیش از   صوتفرا امواج
باال توانند سبب کیلوهرتز بوده و داراي انرژي باالیی هستند و می 20

 ) افزایش معنـی دار 42سرخی هللا لو ( ).27ها شوند (رفتن دماي بافت
سرعت جوانه زنی، طول ریشه چـه، طـول سـاقه چـه و وزن خشـک      

نسبت  دقیقه امواج فراصوت 4و  1در تیمارهاي همیشه بهار گیاهچه 
 30-45 نیز کـاهش ) 45(همکاران  و یلداگرد را گزارش داد.به شاهد 
 را زنی جوانه درصد افزایش و جو بذور در زنی هجوان زمان در درصدي

توجه بـه  با  .اند نموده گزارش فراصوت امواج با جو بذور تیمار از پس
تاثیر مثبت امواج فراصوت در افزایش سرعت جوانه زنی بذور، به نظر 

شـوند بـا اسـتفاده بهتـر از منـابع      رسد گیاهانی که زودتر سبز میمی
تواننـد قابلیـت   برخوردار شـده و مـی  محیطی از وضعیت رشد بهتري 

  هرز داشته باشند.  هايرقابت بیشتري با علف

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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دهنـده   افـزایش  هـاي روش تـرین  مهم جمله ازبذر نیز  پرایمینگ
 افـزایش  بـه  منجـر  توانـد می که است بذر زنی جوانهو سرعت  قدرت

 بـه  پرایمینـگ ). 2( شـود  هـرز  هايعلف با گیاه زراعی قابلیت رقابت
 در تمـامی  کـه  شود می اطالق بذور دهنده بهبود تلفهاي مخروش

. پـژوهش گـران بـا    )12( شودمی اعمال بذر شده کنترل آبدهی ها آن
 در را شـدن  سـبز  و جوانه زنی سرعت استفاده از این تکنیک، درصد و

 و هـا پایداري گیاهچه امر این نتیجه در که اندداده افزایش ذرت گیاه
عملکرد  نهایت در و شده بیشتر هرز نیز يهاعلف با ها آن رقابت قدرت

 هايآنزیم افزایش باعث پرایمینگ .)1افزایش یافته است (زراعی  گیاه
 این که گرددمی بذر در آسکوربات و قبیل گلوتاتیون از اکسیدانت آنتی
-می کاهش زنیجوانه طی در را لیپید پراکسیداسیون فعالیت هاآنزیم
  ).7 و39شوند (می زنیجوانه درصد افزایش باعث نتیجه در و دهند

کنترل  براي استفاده مورد رویشیپیش هايکشترین علفعمده از
-). این علف8برد ( نام را تریفلورالین توانمی لوبیا مزارع هرز هايعلف

باشد که از طریق جلـوگیري از تشـکیل رشـته    کش خاك مصرف می
سـلولی و طویـل   هاي دوك در تقسیم میتوز باعث اختالل در تقسیم 

گردد. شدن سلول ها و جلوگیري از سبز شدن بذر علف هاي هرز می
تواند تاثیرات منفی خود را روي سـبز  کش میبا این وجود،  این علف

 از جلـوگیري  سـویا  شدن گیاهان زراعی حساس نیز نشان دهد که در
 هـاي بافـت  در سـلولی  تقسـیمات  توقف با فلورالین تري بوسیله رشد

   .)43گزارش شده است ( مریستمی
رسـد اعمـال   هاي انجام شده به نظر میبا توجه به نتایج پژوهش

پرایمینگ و امواج فراصوت از طریـق بهبـود اسـتقرار گیاهچـه نقـش      
هـاي هـرز و   موثري در قابلیت رقابت گیاه لوبیا چشم بلبلی بـا علـف  

هـا داشـته باشـد. از طرفـی تاثیرکـاربرد       کـش کاهش مصـرف علـف  
ین در خاك بر بذور پرایم شده و تیمار شده با امواج فراصوت تریفلورال

تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، این پژوهش با هدف 
بررسی تاثیر تیمار پرایمینگ بذر و امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه 
زنی و سبز شدن بذر و رشد گیاه لوبیا چشم بلبلی در شـرایط کـاربرد   

  اي انجام گردید.اي و مزرعهزمایش گلخانهترفالن در دو آ
  

  هامواد و روش
هاي کامل تصـادفی در چهـار   آزمایش اول به صورت طرح بلوك

تیمارهاي آزمـایش   انجام شد. 1393تکرار در شرایط گلخانه در سال 
 توصیه شـده  مقدارتریفلورالین با  -2شاهد (عدم تیمار بذور)  -1شامل

(یک لیتـر در   کاهش یافته مقدارورالین با تریفل -3 لیتر در هکتار) 2(
 مقـدار +تریفلورالین بـا  فراصـوت امـواج   -5فراصوت  امواج -4 هکتار)

 -7 توصیه شـده  مقدار+تریفلورالین با ج فراصوتاموا -6 کاهش یافته
کـاهش   مقـدار تریفلورالین بـا   +ینگ هیدروپرایم -8یمینگ هیدروپرا

بذر . توصیه شده بودند مقدار +تریفلورالین باینگهیدروپرایم -9یافته 

مورد استفاده توده محلی لوبیا چشم بلبلی بود کـه از منطقـه بسـطام    
هایی بـا قطـر   عدد بذر در گلدان 7. تعداد تهیه شدشهرستان شاهرود 

متر کاشته شـد. بـراي ایجـاد  زهکـش در تـه       سانتی 30و ارتفاع  25
ـ   سـانتی   2اع گلدان سوراخ هایی تعبیه و سپس در کف گلدان تـا ارتف

متري شن دانه درشت شسته شده ریخته و بقیه حجم گلدان با خاك 
قبل از کشـت بـه   ینگ پرایممربوط به تیمارهیدرو مزرعه پر شد. بذور

هاي مربوطه کشت گلدانساعت در آب خیسانده شد سپس در  7مدت 
ساعت در آب  7بذور قبل از صوت دهی نیز، به مدت  همچنین گردید.

 Digitalبراي اعمال فراصـوت از حمـام فراصـوت (    خیسانده شدند.
ultrasonic  4820مدل_CD  کیلـوهرتز بـه    24) با فرکانس ثابـت

). 13دقیقه در دماي محـیط در آب مقطـر، اسـتفاده گردیـد (     6مدت 
شمارش بذور جوانه زده در هر گلدان، به صورت روزانه تا ثابت شدن 

ز ثابـت شـدن تعـداد بـذور     تعداد بذور جوانه زده ادامه پیدا کرد. پس ا
، تعداد بـرگ، سـطح بـرگ،    ها از گلدان خارج شدهجوانه زده، گیاهچه

چـه و   چه، ساقه چه اندازه گیري شد. سپس ریشهچه و ساقهطول ریشه
 48هاي کاغـذي بـه مـدت    برگ هر گیاه بعد از قرار گرفتن در پاکت

زن داده شـدند و پـس از آن، و   قرار C 70°ساعت در آون و در دماي
دسـتگاه   از بـا اسـتفاده   کلروفیل محتواي گیري شد. خشک آنها اندازه
ــر  ــل مت ــدازه  ),Konika-Minolta Co SPAD-502(کلروفی ان

بـرگ در   3به این منظـور، از خطـوط میـانی هـر کـرت،      گیري شد. 
 3موقعیت مشابه بر روي بوته هاي مختلف انتخاب و میزان کلروفیل 

دستگاه فوق تعیین شد و میانگین ایـن   نقطه از هر برگ با استفاده از
  ).21( اعداد به عنوان عدد مربوط به آن کرت ثبت شد

  .)9(دست آمد  هب 1از طریق معادله  )PGدرصد سبز شدن (
  PG:   100*                                           1معادله 

اد کـل  تعـد  Nt:تعداد کل بـذرهاي جوانـه زده و   : Niکه در آن 
  بذرها می باشد.

  .)29( دست آمد هب 2معادله از طریق  )RG( سرعت سبز شدن 
  RG:                                                           2معادله 

ni   در روز  سبز شدهتعداد بذرi  ام وDi   تعداد روز پس از شـروع
  آزمایش می باشد. 

محاسـبه   3نیز با استفاده از معادله ) SVIشاخص بنیه گیاهچه (
  ).4گردید (
  :SVI                                                   3معادله 

 nبه ترتیب طول ریشه چه و سـاقه چـه و    SLو  RLکه در آن 
  تعداد کل بذر سبز شده در روز آخر می باشد.

 ریچی و نگویانگیري محتوي نسبی آب در برگ به روش  اندازه
 بلبلی چشم لوبیا گیاه برگ نمونه از آبیاري قبل روز) انجام گرفت. 37(

 یـخ  ظرف حاوي در ها نمونه بالفاصله و شده گرفته صبح ساعات در
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هـا   نمونـه  تـوزین  از پـس . گردید منتقل آزمایشگاه به و شد داده قرار
انتی س درجه 5ساعت در آب مقطر و در دماي  24(وزن تازه)، به مدت 

گیـري   گراد قرار داده شد و مجدد وزن برگ (وزن تورژسانس) انـدازه 

گراد  درجه سانتی 75ساعت در دماي  24ها به مدت  شد. سرانجام برگ
گیـري شـد. در نهایـت     در آون قرار گرفت و وزن خشک برگ انـدازه 
  محاسبه گردید. 4محتواي نسبی آب برگ توسط معادله شماره 

                       4معادله 
  

  

در قالـب طـرح    1392-1393ی در سال زراعـ  ايآزمایش مزرعه
تکـرار در مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده      4هاي کامل تصادفی با  بلوك

دقیقـه   57جـه و  در 54( طول جغرافیایی  کشاورزي دانشگاه شاهرود
دقیقـه شـرقی و ارتفـاع     25درجـه و   36شمالی و عرض جغرافیـایی  

اي دقیقـا  مزرعـه  تیمارهاي آزمایش متر از سطح دریا) اجرا شد.1345
 -2شـاهد (عـدم تیمـار بـذور)      -1شـامل  مشابه آزمـایش گلـدانی و  

تریفلـورالین بـا    -3 لیتر در هکتار) 2( توصیه شده مقدارتریفلورالین با 
امـواج   -5فراصوت  امواج -4 (یک لیتر در هکتار) کاهش یافته مقدار

ــوت ــا فراصـ ــدار+تریفلورالین بـ ــاهش مقـ ــه کـ ــوا -6 یافتـ ج امـ
 -8یمینگ هیـدروپرا  -7 توصـیه شـده   مقـدار +تریفلورالین با فراصوت

ــدروپرایم ــا  +ینگ هیـ ــورالین بـ ــدارتریفلـ ــاهش مقـ ــه  کـ  -9یافتـ
پس از انجـام   ه بودند.توصیه شد مقدار+تریفلورالین با ینگهیدروپرایم

کشت در اواسط خرداد ماه در  ،هاعملیات خاکورزي و آماده شدن کرت
 سانتی متر10و فاصله روي ردیف متر  سانتی 60 ردیف هایی به فاصله

عدم اختالط آب آبیاري بین دو تکرار، دو جوي  به منظور انجام گرفت.
کـرار و  در نظر گرفته شد، که یکی به منظـور رسـاندن آب بـه هـر ت    

دیگري به منظور خروج آب زهکش تکرار باالیی بود. براي هر تیمـار  
 کـش  متري در نظر گرفتـه شـد. علـف    6خط کاشت  4در هر کرت، 

لیتـر در   2( توصـیه شـده   مقداربا دو  )EC%48تریفلورالین (ترفالن 
 19در صـبح روز کشـت (  لیتـر در هکتـار)    1( هکتار) و کاهش یافته

ش ماتابی شارژي ساخت اسپانیا و با حجم محلول ماه)، با سم پاخرداد
هاي مربوطه به کار برده شد و بالفاصـله  لیتر در هکتار در کرت 300

کـش مـورد   علـف با خاك مخلـوط گردیـد.   سانتی متري  10تا عمق 
ــاه بــود. اعمــال تیمارهــاي آزمــایش   اســتفاده محصــول شــرکت گی

انی صـورت  (هیدروپرایمینگ و فراصوت) دقیقا مشـابه آزمـایش گلـد   
ها از تعداد بذور سبز شده روي دو خط کاشت یادداشت برداريگرفت. 
صورت روزانه انجام گرفت. شمارش تا زمان ثابت شدن تعداد ه وسط ب

. پـس از آن درصـد و سـرعت سـبز شـدن      بذور سبز شده ادامه یافت
روز بعد از کشت،  55اندام هوایی نیز در  برداري محاسبه گردید. نمونه

دو خط کاشت کناري به عنوان حاشیه، از دو خط کشت میانی با حذف 
هاي کاغذي قرار داده شد ها بالفاصله درون کیسهصورت گرفت. بوته

و جهت اندازه گیري صفات مختلف به آزمایشگاه منتقـل گردیـد. در   
هاي کاغـذي  هاي برگ و ساقه جدا شد و درون پاکتآزمایشگاه اندام

سـاعت   72بـه مـدت    C 70°با دمـاي   قرار گرفتند و در درون آون
خشک و سپس توزین شدند. به این ترتیب مولفه هـاي وزن خشـک   

هـا توسـط نـرم افـزار      آنـالیز داده گیـري شـدند.    ساقه و بـرگ انـدازه  
MSTATC       و مقایسـه میـانگین داده هـا بـا روشLSD  در  و

  درصد انجام شد. 5سطح 
  

  نتایج و بحث
  ايآزمایش گلخانه

هاي نتایج تجزیه واریانس داده بز شدن:درصد و سرعت س
 5اي نشان داد که از نظر درصد سبز شدن در سـطح  آزمایش گلخانه

-درصد و از نظر سرعت سبز شدن درسطح یک درصد اختالف معنـی 
 ). 1داري بین تیمارها وجود داشت (جدول 

سـبز   درصد بیشترین که داد میانگین تیمارها نشان مقایسه نتایج
 و شـاهد  تیمارهـاي فراصـوت،   بـه  مربوط درصد 100 میزان به شدن
 تیمارهـاي  بـا  آمـاري  نظـر  از البتـه  کـه  بـود  یافته کاهش کشعلف

 همچنـین  و یافته کاهش کشعلف+هیدروپرایمینگ هیدروپرایمینگ،
). 2داشـتند (جـدول    قـرار  گروه یک در شده توصیه کشعلف کاربرد

کش کاهش یافته فنتایج نشان داد کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+عل
-طور معنـی کش کاهش یافته به تنهایی بهدر مقایسه با کاربرد علف

  گردید. داري باعث کاهش درصد و سرعت سبز شدن
کـش کـاهش یافتـه باعـث     کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف

 83/35و  6/28به ترتیب به میزان  کاهش درصد و سرعت سبز شدن
یافته به تنهایی گردید. ایـن  کش کاهش درصد نسبت به کاربرد علف

کش (کاهش یافته یا در حالی بود که کاربرد ترکیبی پرایمینگ با علف
بـذور در مقایسـه بـا     توصیه شده) از نظر درصد و سرعت سبز شـدن 

پرایمینگ سرعت داري نداشت.  کش به تنهایی تاثیر معنیکاربرد علف
 بخشد هبود میو درصـد جوانـه زنـی را در شرایط غیراپتیمم مزرعه ب

 قبیل از اکسیدانت آنتی يهـابه دلیل فعالیت بهتر برخـی آنـزیم). 23(
 پراکسیداسـیون  فعالیـت  پـرایم شـده،   بذور در آسکوربات و گلوتاتیون

، قابلیـت  )24 و14یافتـه (  کـاهش  بــذر  زنـی  جوانـه  طی در لیپیدها
 زنی در بذرهاي پرایمینگ شده دسترسی به مواد غذایی در طول جوانه

زنی  آسانتر شده، این بذرهـا بهتـر قـادر بـه کامل کردن فرآیند جوانه
هاي محیطی مانند شوري را به حتی استرس در زمان کوتاه هسـتند و

امواج  و مغناطیس ربایش در بررسی تأثیر ).23کنند (خوبی تحمل می
 میـدان  کنگر فرنگـی، گـزارش شـد کـه     بذور جوانه زنی بر فراصوت

  ). 17افزایش داد ( داريمعنی به طور ه زنی راجوان مغناطیسی

  وزن اشباع برگ _وزن خشک برگ  محتواي نسبی آب برگ (درصد)=   وزن تازه برگ _وزن خشک برگ   ×100
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 غشـاء  روي مکـانیکی  تـأثیرات  و حرارت ایجاد با فراصوت امواج
 صـورت  تـر  راحـت  آب جـذب  و کـرده  نفوذپذیر را بذر پوسته سلولی،

-می تسهیل پوسته از گیاهچه خروج و زنیجوانه نتیجه در که گیرد، می
گزارش دادند که درصد و سرعت  )15فاریابی و همکاران ( ).16شود (

دقیقه فراصوت نسبت به  4اي در اثر تیمار جوانه زنی بذور فلفل دلمه
) نیـز حـاکی از   40شاهد افزایش یافت. گـزارش سـکی و همکـاران (   

هاي فراصوت با شاهد در گیاه اسطوخودوس از  دار تیماراختالف معنی
الین بـه زیـر   کش خاك مصرف تریفلورزنی بود. علف نظر درصد جوانه

کش  واحد هاي پروتئین توبولین متصل شده و کمپلکس توبولین علف
شود که این امر بـه نوبـه خـود    ها میمانع پلیمریزه شدن میکروتوبول

) و در نهایت 19باعث اختالل در مرحله متافاز تقسیم میتوز می شود (
 رود.چه شده و گیاه از بین مـی چه و ساقهسبب اختالل در رشد ریشه

توان گفت بذور در تیمارهاي پرایمینگ و فراصوت، هر دو به مدت می
شوند، اما بذوري که عالوه بـر خیسـاندن   یکسان در آب خیسانده می

گیرند، به دلیل نفوذپذیرتر شدن تحت تاثیر امواج فراصوت نیز قرار می
پوسته این بذور در مقایسه با بذور پرایم شده و نیز تسریع فرایندهاي 

کـش قـرار   )، سریعتر در معرض مقادیر بیشـتر علـف  2 و1زنی ( جوانه
کش با نفوذ سریعتر در این بذور باعث کاهش یا متوقف گرفته و علف

گردد. در مجموع نتایج نشان داد پیش تیمار  کردن سبز شدن بذور می
بذور لوبیا چشم بلبلی در شرایط کاربرد تریفلورلین، کـاهش درصـد و   

  مراه دارد.سرعت سبز شدن را به ه
هاي آزمـایش گلـدانی   نتایج تجزیه واریانس دادهبنیه گیاهچه: 

داري در سطح یک درصـد از نظـر بنیـه    نشان داد  که اختالف معنی
). نتایج مقایسـه میـانگین   1گیاهچه بین تیمارها وجود داشت (جدول 

تیمارها نشان داد که بیشترین مقدار صفت بنیه گیاهچـه مربـوط بـه    
وت و شاهد بود، البته دو تیمار از نظر تاثیر براین صفت تیمارهاي فراص

). گزارش شده است کـه بـا   2در یک گروه آماري قرار داشتند (جدول 
اعمال تیمارهاي میدان مغناطیسی و امواج فراصوتی بر گیـاه زنیـان،   

زنی و ویگور بذور بهبود و عملکرد نهایی تحـت تـاثیر تیمارهـا     جوانه
یج نشان داد کاربرد ترکیبی بذور فراصوت دیده ). نتا33افزایش یافت (

داري شاخص بنیه گیاهچه را کاهش داد. به کش به طور معنیبا علف
کش کاهش یافته باعث کاهش طوري که کاربرد امواج فراصوت+علف

درصد نسبت به کاربرد امواج فراصـوت   68/88بنیه گیاهچه به میزان 
 در کـه  داد گزارش نیز )43( به تنهایی گردید. در همین راستا تالبرت

 سـلولی  تقسیمات توقف با فلورالین تري بوسیله رشد از جلوگیري سویا
  .است همراه مریستمی و کاهش رشد هاي بافت در

هاي آزمایش نتایج تجزیه واریانس دادهکلروفیل برگ (اسپد): 
داري در سـطح احتمـال یـک    اي نشان داد که اختالف معنـی گلخانه

). 1لروفیل برگ بین تیمارهـا وجـود داشـت (جـدول     درصد از نظر ک
) مربوط به تیمار امواج فراصوت 9/68بیشترین میزان کلروفیل برگ (

ــرگ (  ــل ب ــدار کلروفی ــرین مق ــود. کمت ــار 75/44ب ــه تیم ــوط ب ) مرب
کش توصیه شده بود که البته از نظر آماري با تیمارهاي فراصوت+علف

کـش  پرایمینگ+علفکش توصیه شـده، هیـدرو  هیدروپرایمینگ+علف
). در 2کاهش یافته و تیمار شاهد در یک گروه قرار داشـتند (جـدول   

آزمایش گلدانی مشاهده شده که تیمار امواج فراصوت باعث افـزایش  
درصد نسبت به شاهد گردید.  6/33محتواي کلروفیل برگ به میزان 

) نیـز افـزایش میـزان    33در همین راسـتا مرغـایی زاده و همکـاران (   
یل برگ گیاه زنیان در اثر پرتودهی با امواج فراصوت نسبت بـه  کلروف

شاهد را گزارش دادند. نتایج نشان داد کاربرد ترکیبـی پرایمینـگ یـا    
کش (اعم از کـاهش یافتـه و توصـیه شـده) باعـث      فراصوت با علف

کـش بـه   داري در کلروفیل برگ نسبت به کاربرد علـف کاهش معنی
ان کلروفیل برگ با افـزایش مقـدار   تنهایی گردید که این کاهش میز

کش سبب کش، به مقدار زیادي تشدید یافت. افزایش مقدار علفعلف
کـش  که علفکاهش بیشتر محتواي کلروفیل برگ گردید، به طوري

لیتر در هکتار) باعث کاهش محتواي کلروفیل برگ به  2توصیه شده (
در لیتـر   1کـش کـاهش یافتـه (   درصد نسبت به علف 48/11میزان 

هاي جانبی، سرعت  هکتار) گردید. تریفلورالین با اختالل در رشد ریشه
جابجایی یا جذب سطحی عناصر غذایی ضروري از جملـه نیتـروژن،   

دهد و باعث ایجاد عدم تعادل در مواد  فسفات و سولفات را کاهش می
). لذا محتواي کلروفیل کمتر حاصل شـده در  32شود ( معدنی گیاه می
کش بخصوص تیمارهایی که ابتدا بذور آن پرایم علف تیمارهاي حاوي

کـش  شده یا امواج دریافت کرده بودند و سپس در خاك داراي علـف 
 کشت شده بود به دور از انتظار نمی باشد.

نتایج تجزیه واریـانس  هاي هوایی گیاه: وزن خشک اندام
داري از نظـر  اي نشان داد که اختالف معنیهاي آزمایش گلخانهداده

). 1هاي هوایی گیاه بین تیمارها وجود دارد (جـدول  زن خشک اندامو
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار وزن خشک ساقه 

- گرم در بوته) مربوط به تیمار شاهد بود که البته از نظر معنی 347/0(
). 2(جـدول   داري با تیمار فراصوت در یک گروه آماري قـرار داشـت  

داري در کش باعث کاهش معنیامواج فراصوت با علف کاربرد ترکیبی
وزن خشک ساقه گیاه نسبت به کاربرد امـواج فراصـوت بـه تنهـایی     
گردید، به طوري که کاربرد ترکیبی تیمار امواج فراصـوت بـه همـراه    

و  94کش کاهش یافته و توصیه شده به ترتیب باعـث کـاهش   علف
امواج فراصوت به  درصدي وزن خشک ساقه نسبت به کاربرد 12/73

  تنهایی گردید.
گرم در بوته) مربوط به تیمار  388/0بیشترین وزن خشک برگ (

داري با تیمار شاهد در یـک  امواج فراصوت بود که گرچه از نظر معنی
 ارزیـابی  بررسی ) در18گروه آماري قرار داشت. قلی پور و محمدي (

تیمار  این که ندداد تحت تاثیر میدان مغناطیسی نشان گندم زنی جوانه
داشت. نتایج نشان  گیاهچه و چه ساقه داري بر وزن خشکتاثیر معنی



  45     ...لوبیا چشم بلبلیبذر و رشد سبز شدن بر بذر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ  بررسی تاثیر

داري کش باعث کاهش معنیداد کاربرد ترکیبی امواج فراصوت با علف
در وزن خشک برگ گیاه نسبت به کاربرد امواج فراصوت به تنهـایی  
گردید، به طوریکه کاربرد ترکیبی تیمـار امـواج فراصـوت بـه همـراه      

و  7/72کش کاهش یافته و توصیه شده به ترتیب باعث کاهش  لفع
درصدي وزن خشـک بـرگ گیـاه نسـبت بـه کـاربرد امـواج         93/80

دهد که مکانیسم عمل ها نشان میفراصوت به تنهایی گردید. بررسی
تریفلورالین، مهار تقسیم سلولی و طویل شـدن سـلول هـا در ناحیـه     

سلولی باعـث کـاهش رشـد    باشد. کاهش تقسیم مریستمی ریشه می
هـاي هـوایی در اثـر    ریشه و به دنبال آن موجب کاهش رشـد انـدام  

رسـد اسـتفاده از   ). به نظر مـی 25کاهش جذب مواد غذایی می شود (
زنی و سبز شدن  امواج فراصوت و هیدروپرایمینگ بذور با تسریع جوانه

بع شود که گیاه از مناچه باعث میبذور و همچنین افزایش طول ریشه
غنی ابتداي فصل استفاده بیشتري کرده و در نتیجه بیوماس گیاهی را 

چه، گیاه را در معـرض  افزایش دهد. از طرفی طویل شدن طول ریشه
کـش بیشـتر قـرار داده و در نتیجـه زیسـت تـوده گیاهچـه در        علف

  یابد.کش همراه با بذور تیمار شده کاهش میتیمارهاي داراي علف
نتـایج تجزیـه واریـانس     چـه: طول و وزن خشک ریشـه  

داري در سطح اي نشان داد که اختالف معنیهاي آزمایش گلخانه داده
چـه بـین تیمارهـا وجـود     یک درصد از نظر طول و وزن خشک ریشه

). مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشـترین طـول   1داشت (جدول 
چـه مربـوط بـه تیمـار امـواج      و بیشترین وزن خشک ریشـه  چهریشه

اصوت بود، گرچه از نظر آماري با تیمار شاهد در یـک گـروه قـرار    فر
 بذور روي بر تحقیقی در )3همکاران ( و ). عباس زاده2داشتند (جدول 

 افـزایش طـول   باعث مغناطیسی شنبلیله نشان دادند که میدان  گیاه
گردید. اما در آزمایش حاضر تیمـار ترکیبـی    شاهد به نسبت چهریشه

داري در کش باعـث کـاهش معنـی   ک به همراه علفامواج اولتراسونی
چه نسبت بـه کـاربرد امـواج فراصـوت بـه      طول و وزن خشک ریشه

تنهـــایی و همچنـــین شـــاهد گردیـــد. کـــاربرد ترکیبـــی امـــواج  
لیتر در هکتار) باعث کاهش وزن  2کش توصیه شده ( فراصوت+علف

چه نسبت به تیمارهاي فراصوت و شاهد بـه ترتیـب بـه    خشک ریشه
درصد گردید. همچنین کاربرد ترکیبی امـواج   23/61و  25/65ان میز

چه نسبت به کش توصیه شده باعث کاهش طول ریشهفراصوت+علف
 4/73و  7/73تیمارهاي امواج فراصوت و شاهد به ترتیب بـه میـزان   

درصد گردید. در راستاي نتایج این پژوهش، گزارش شـده اسـت کـه    
هاي گندم  ل شدگی ریشه در گیاهچهتیمار تریفلورالین باعث مهار طوی

کـش روي  ). لذا به نظر می رسد تاثیر این علـف 26و ذرت می شود (
گیاهان پرایم شده و امواج دیده تشدید شده و کاهش معنی دار طول و 

 چه را به همراه داشته است.وزن ریشه
هاي حاصل از آزمـایش  نتایج تجزیه واریانس دادهارتفاع گیاه: 

درصـد از نظـر    1داري در سـطح  اد که اختالف معنـی گلدانی نشان د

). نتـایج نشـان داد   1ارتفاع گیاه بین تیمارها وجـود داشـت (جـدول    
بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمارهاي شاهد و امواج فراصوت بـود  

 روي بر را ) میدان الکترومغناطیس30). مهدوي و همکاران (2(جدول 
 باعث تیمار مشاهده کردند این ادند ود قرار بررسی مورد یکساله یونجه

چه گردید. همچنین نتایج مقایسه میـانگین نشـان   ساقه طول افزایش
کش توصیه شده (دو لیتر داد کاربرد تیمار ترکیبی امواج فراصوت+علف

درصد نسبت به کاربرد  15/90در هکتار) باعث کاهش ارتفاع به میزان 
 از ناشی است ممکن رشد شکاه امواج فراصوت به تنهایی گردید. این

 انتقال و جذب و) 11(سلولی  تقسیم روي بر تریفلورالین مستقیم تاثیر
  که در بذور پرایم شده تشدید شده است. )25(باشد  غذایی مواد

نتـایج تجزیـه   ) و تعداد برگ: LAIشاخص سطح برگ (
هاي آزمایش گلدانی نشان داد اخـتالف معنـی داري در   واریانس داده
رصد از نظر شاخص سطح برگ و تعداد برگ بین تیمارها سطح یک د

). نتایج مقایسه میانگین آزمایش گلدانی نشـان  1وجود داشت (جدول 
داد که بیشترین مقدار شاخص سطح بـرگ و بیشـترین تعـداد بـرگ     

 2مربوط به تیمار امواج فراصوت بود گرچه همـانطور کـه در جـدول    
شاهد در یک گروه آماري قرار داري با تیمار مشهود است از نظر معنی

) برتري میـانگین نسـبت سـطح    33داشتند. مرغایی زاده و همکاران (
دقیقه امواج فراصوت را نسـبت بـه تیمـار شـاهد (عـدم       5برگ تیمار 

کاربرد امواج) در گیاه زنیان گزارش دادنـد. نتـایج نشـان داد کـاربرد     
هش کش (توصیه شـده یـا کـا   ترکیبی بذور صوت دهی شده با علف

داري تعداد برگ و شاخص سطح برگ گیـاه را در  یافته) به طور معنی
  مقایسه با کاربرد امواج فراصوت به تنهایی و یا حتی شاهد کاهش داد، 

  
کش کاهش یافته به طوریکه کاربرد ترکیبی امواج فراصوت+علف

درصدي شاخص سطح  62/89درصدي تعداد برگ و  79باعث کاهش 
توان گفت رد امواج فراصوت به تنهایی گردید. میبرگ نسبت به کارب

 سلولی، غشاء روي مکانیکی تأثیرات و حرارت ایجاد با فراصوت امواج
)، که در اثر این فرآینـد، تریفلـورالین   16کرده ( نفوذپذیر را بذر پوسته

زنی را کاهش داده یا  سریعتر و راحت تر جذب این بذور گشته و جوانه
 کننـدگی  مهـار  اثـر  است ممکن تریفلورالین وهعال کند. بهمتوقف می

 شدن بزرگ براي ضروري فرآیندهاي روي بر مستقیم، غیر و مستقیم
   ).36(باشد  داشته RNA یا پروتئین سنتز جمله از سلول
  

 آزمایش مزرعه اي
هاي نتایج تجزیه واریانس داده درصد و سرعت سبز شدن:

اري در سطح احتمال یک داي نشان داد، اختالف معنیآزمایش مزرعه
درصد از نظر درصد و سرعت سبز شدن بـین تیمارهـا وجـود داشـت     

  ).3(جدول 
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  47     ...لوبیا چشم بلبلیبذر و رشد سبز شدن بر بذر امواج اولتراسونیک و پرایمینگ  بررسی تاثیر

  تجزیه واریانس صفات مورد بررسی لوبیا چشم بلبلی تحت تاثیر تیمارهاي اعمال شده در شرایط مزرعه -3جدول
Table 3- Analysis of variance for investigated traits of cowpea as affected by trial treatments in field condition 

 منبع تغییر
Source of 
variation 

 درجه آزادي
Degrees of 
freedom 

Mean of Squares میانگین مربعات 

 درصد سبزشدن
Emergence 
percentage  

سرعت 
 سبزشدن
Rate of 

emergence 

 کلروفیل
Leaf 

chlorophyll 

محتواي نسبی 
 آب برگ

Relative 
water 

content 

وزن 
خشک 

 برگ
Leaf dry 
weight 

وزن 
خشک 
 ساقه

Stem dry 
weight 

 ارتفاع
Height 

 بلوك
Block 

3 2.14ns 0.221ns 422.764* 16.712ns 1.094ns 0.313* 5.88ns 

 تیمار
Treatment 

8 64.008** 13.34** 464.485** 54.259* 1.313* 0.64** 70.236** 

 خطا
Error 

24 6.873 1.356 95.326 19.799 0.402 0.08 17.421 

 ضریب تغییرات
C.V (%) 

 30.71 33.25 29.6 6.64 24.87 17.02 13.17 

 عدم وجود تفاوت معنی دار را نشان می دهد. ns  درصد و  5و  1** و * به ترتیب بیانگر معنی داري در سطح احتمال 
** and *  significant at 1% and 5% respectively and ns non-significant different 

 
اي بیشترین مقایسه میانگین تیمارها نشان داد در آزمایش مزرعه

درصد و سرعت سبز شدن مربوط به تیمار شاهد بود که البته از نظـر  
کـش  آماري با تیمارهاي فراصوت، هیـدروپرایمینگ و کـاربرد علـف   

). 4(جـدول  کاهش یافته به تنهایی، در یک گروه آماري قرار داشـت  
نتایج نشان داد که درصد و سرعت سبز شدن بذور تیمار شده با امواج 

کـش کـاهش یافتـه و    فراصوت و کاشت شده در شرایط کاربرد علف
داري نسـبت بـه تیمـار شـاهد، پرایمینـگ و      توصیه شده بطور معنـی 

کش کاهش یافته به تنهایی، کاهش یافت. و علف فراصوت به تنهایی
کش کاهش یافته باعث کاهش درصد اصوت+علفترکیب تیماري فر

درصـد   13/68و  83/64و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب به میزان 
کش کاهش یافته به تنهایی گردید. همچنـین،  نسبت به کاربرد علف

کش کاهش یافته باعث کاهش درصد ترکیب تیماري پرایمینگ+علف
درصـد   8/53و   4/50و سرعت سبز شدن بذور به ترتیب بـه میـزان   

ترکیـب   کاهش یافته بـه تنهـایی گردیـد.    کشنسبت به کاربرد علف
درصـدي   78کش توصیه شده باعـث کـاهش   تیماري فراصوت+علف

درصدي سرعت سبز شدن بذور نسبت بـه   87/80درصد سبز شدن و 
کاربرد امواج فراصوت بـه تنهـایی گردیـد. همچنـین تیمـار ترکیبـی       

درصدي  77/44باعث کاهش کش توصیه شده هیدروپرایمینگ+علف
درصدي سـرعت سـبز شـدن نسـبت بـه تیمـار        33/54سبز شدن و 

  هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید. 
هاي آزمایش نتایج تجزیه واریانس داده ):کلروفیل برگ (اسپد

داري در سطح احتمال یک درصد اي نشان داد که اختالف معنیمزرعه
). مقایسـه  3اشـت (جـدول   از نظر کلروفیل برگ بین تیمارها وجود د

اي بیشـترین میـزان   میانگین تیمارها نشـان داد در آزمـایش مزرعـه   
) مربوط به تیمار فراصوت بود که البته از نظـر  35/48کلروفیل برگ (

 آماري با تیمارهاي هیدروپرایمینگ و شاهد در یک گروه قرار داشت.
 85/55کش کاهش یافته باعث کاهش ترکیب تیماري فراصوت+علف

درصدي کلروفیل برگ نسبت به کاربرد امواج فراصـوت بـه تنهـایی    
کش توصیه شده گردید. همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف

درصدي محتواي کلروفیل برگ نسبت به کاربرد  93/56باعث کاهش 
  ). 4تیمار هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید (جدول 

ها در انس دادهنتایج تجزیه واریمحتواي رطوبت نسبی برگ: 
درصد  5داري در سطح اي نشان داد که اختالف معنیآزمایش مزرعه

از نظر محتواي رطوبت نسبی برگ بین تیمارها وجود داشت (جـدول  
). مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که بیشترین درصد رطوبت 3

درصد) مربوط به تیمار شاهد بود که البتـه از نظـر    7/74نسبی برگ (
کـش  اري با تیمارهاي فراصوت و کاربرد ترکیبـی فراصـوت+علف  آم

توصیه شده در یک گروه قرار داشتند. این در حالی بود کـه کمتـرین   
کش توصیه درصد رطوبت نسبی مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ+علف

کش طوري که کاربرد تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علفشده بود. به
 16اي رطوبت نسبی برگ به میـزان  توصیه شده باعث کاهش محتو

رسـد امـواج   ). بـه نظـر مـی   4درصد نسبت به شاهد گردیـد (جـدول   
چه باعث افزایش جذب رطوبـت  فراصوت از طریق افزایش طول ریشه

شود که در نهایت باعث بهبود رشد گیاهچه لوبیـا چشـم   از خاك می
 فراصوت جاموا از استفاده آزمایشی با گردد. در همین راستا دربلبلی می

 ایـن  شـد کـه   گزارش کیلوهرتز بذرهاي تربچه تیمار و 700شدت  با
 13 باعث افـزایش  همچنین و سرعت جوانه زنی افزایش باعث تیمار

). براسـاس  41گردید ( شاهد به نسبت چهریشه درصدي طول 16 الی
نتایج بدست آمده احتماال تاثیر مثبت هیدروپرایمینگ و فراصـوت بـر   

چه در معرض و افزایش طول ریشه سبب شده تا گیاهجوانه زنی بذور 
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چـه  کش بیشتري قرار گرفته و در مراحل بعدي رشد طول ریشهعلف
کاهش بیشتري نشان دهد و دسترسی آن به رطوبت خـاك کـاهش   

  یابد.
نتـایج تجزیـه واریـانس    : هاي هوایی گیـاه وزن خشک اندام

ـ هاي آزمایش مزرعه داده داري از نظـر  یاي نشان داد که اختالف معن
). 3هاي هوایی گیاه بین تیمارها وجود دارد (جـدول  وزن خشک اندام

نتایج مقایسه میانگین تیمارها نشان داد بیشترین وزن خشـک سـاقه   
گرم در بوته) مربوط به تیمار فراصـوت بـود گرچـه بـا تیمـار       38/2(

گرم در بوته) در یک گروه آماري قرار داشـت.   05/2هیدروپرایمینگ (
گرم در بوته) مربوط به تیمـار   12/1ترین مقدار وزن خشک ساقه (کم

کش توصیه شده (دو لیتر در هکتـار) بـود کـه از نظـر     فراصوت+علف
ــا تیمارهــاي هیــدروپرایمینگ+علف کــش توصــیه شــده و آمــاري ب

کش کاهش یافته در یـک گـروه قـرار داشـتند     هیدروپرایمینگ+علف
اعث افزایش وزن خشک ساقه ). تیمار فراصوت و پرایمینگ ب4(جدول 

درصد نسبت بـه شـاهد گردیـد. در     13و  27/25به ترتیب به میزان 
) افـزایش وزن خشـک   13همین راستا عبادي قهرمانی و همکـاران ( 

دقیقـه بـا امـواج     2ساقه گیاه لوبیا چشم بلبلی در اثـر اعمـال تیمـار    
فراصـوت در مقایســه بــا شــاهد را گــزارش دادنــد. ترکیــب تیمــاري  

درصـدي وزن   35کش توصـیه شـده باعـث کـاهش     وت+علففراص
کش توصیه شده به تنهایی گردید. خشک ساقه نسبت به کاربرد علف

کش توصیه شده باعـث  همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف
درصدي وزن خشک ساقه نسـبت بـه کـاربرد تیمـار      24/34کاهش 

د که کـاربرد  کش توصیه شده به تنهایی گردید. این در حالی بوعلف
لیتـر در هکتـار) در   1ترکیبی این پیش تیمارها با مقدار کاهش یافته (

داري  کش کاهش یافته به تنهایی تفاوت معنیمقایسه با کاربرد علف
-کش در غلظتتوان به اثرگذاري بیشتر علفنداشت. این نتیجه را می

هاي باالتر در بذور پـیش تیمـار شـده نسـبت داد. ترکیـب تیمـاري       
درصـدي وزن   8/52کش توصیه شده باعـث کـاهش   صوت+علففرا

خشک ساقه نسبت به کـاربرد امـواج فراصـوت بـه تنهـایی گردیـد.       
کش توصیه شده باعـث  همچنین تیمار ترکیبی هیدروپرایمینگ+علف

درصدي وزن خشک ساقه نسـبت بـه کـاربرد تیمـار      37/44کاهش 
 51/3گ (هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید. بیشترین وزن خشک بـر 

گرم در بوته) مربوط به تیمار هیدروپرایمینگ بود که البتـه بـا تیمـار    
داري در یـک گـروه قـرار    گرم در بوته) از نظر معنـی  43/3فراصوت (

). تیمـار فراصـوت و پرایمینـگ باعـث افـزایش وزن      3داشت (جدول 
درصـد نسـبت بـه     24/31و  58/29خشک برگ به ترتیب به میزان 

دار وزن خشـک   ) افـزایش معنـی  42ی هللا لـو ( سـرخ شاهد گردیدنـد.  
 دقیقـه امـواج فراصـوت    4و  1گیاهچه همیشه بهار را در تیمارهاي 

کش توصیه ترکیب تیماري فراصوت+علفنسبت به شاهد گزارش داد. 
درصدي وزن خشک برگ نسبت به کاربرد  57/49شده باعث کاهش 

ــی      ــار ترکیب ــین تیم ــد. همچن ــایی گردی ــه تنه ــوت ب ــواج فراص ام
درصدي وزن  33کش توصیه شده باعث کاهش هیدروپرایمینگ+علف

  خشک برگ نسبت به کاربرد تیمار هیدروپرایمینگ به تنهایی گردید.

  
  مقایسه میانگین صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهاي اعمال شده در شرایط مزرعه -4جدول

Table 4- Mean comparison plant parameters in field experiment affected by trial treatments 

 تیمارها
Treatments 

 درصد سبزشدن 
Emergence 
percentage  

(%) 

 سرعت سبزشدن 
Rate of 

emergence (seed 
/day) 

 کلروفیل 
Leaf 

chlorophyll 
(spad) 

محتواي نسبی 
 آب برگ

Relative water 
content (%) 

وزن خشک 
 برگ

Leaf dry 
weight 

(g/plant) 

شک وزن خ
 ساقه

Stem dry 
weight 

(g/plant) 
 

  ارتفاع
Height 
(cm) 

T1 100a 6.137a 44.61a 74.7a 2.417c 1.784bc 29.75bc 
T2 89.28ab 5.243ab 48.35a 69.06abc 3.432ab 2.387a 37.5a 
T3 30.35d 1.563d 21.35bc 65.4bc 2.211c 1.569c 29.5bc 
T4 19.64d 1.003d 27.85bc 70.15ab 1.731c 1.127d 28.5bc 
T5 74.35ab 4.62ab 44.67a 66.1bc 3.515a 2.051ab 39a 
T6 42.85cd 2.267cd 30.07bc 64.56bc 2.308c 1.533cd 28.5bc 
T7 41.07cd 2.11cd 19.24c 62.72c 2.354c 1.141d 28c 
T8 64.85bc 3.673bc 25.45bc 64.32bc 2.421c 1.735bc 34.5ab 
T9 86.28ab 4.903ab 35.24ab 66.56bc 2.562bc 1.662bc 30bc 

LSD value 27.31 1.69 14.25 6.49 0.92 0.41 6.09 
  درصد داراي تفاوت معنی داري نمی باشند. 5در سطح  LSDدر هر ستون میانگین هاي داراي حداقل یک حرف مشترك بر اساس آزمون 

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 
T1 شاهد :T2 اولتراسونیک :T3کش کاهش یافته : اولتراسونیک+علفT4کش توصیه شده : اولتراسونیک+علفT5 پرایمینگ  :T6کش کاهش یافته : پرایمینگ+علفT7 :

  کش کاهش یافته: علفT9ه کش توصیه شد: علفT8کش توصیه شده پرایمینگ+علف
T1: Control T2: Ultrasonic waves T3: Ultrasonic waves + reduced herbicide dose T4: Ultrasonic waves + recommended herbicide 

dose T5: Hydro-priming T6: Hydro-priming + reduced herbicide dose T7: Hydro-priming + recommended herbicide dose T8: 
Recommended herbicide dose T9: Reduced herbicide dose. 
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هاي حاصل از آزمـایش  نتایج تجزیه واریانس دادهارتفاع گیاه: 

داري در سطح یک درصد از نظر اي نشان داد که اختالف معنیمزرعه
). مقایسـه میـانگین   3ارتفاع گیاه بین تیمارها وجـود داشـت (جـدول    

ــه تیمــار  تیمارهــا نشــان د ــوط ب ــاه مرب اد کــه بیشــترین ارتفــاع گی
هیدروپرایمینگ بود که از نظر آماري با تیمارهاي امـواج فراصـوت و   

کش توصیه شده در یک گروه قرار داشتند. تیمار امواج فراصـوت  علف
و  7/20و پرایمینگ باعث افزایش ارتفاع گیاه بـه ترتیـب بـه میـزان     

) 5). افضل و همکاران (4ول درصد نسبت به شاهد گردیدند (جد 7/23
نیـز گــزارش دادنــد بــین پــیش تیمارهــاي بــذري هیــدروپرایمینگ،  

CaCl2     آســکوربات و ســرمادهی، تیمــار بــا نمــک ،CaCl2  و
هیدروپرایمینگ موثرترین تیمارها در افزایش رشد طولی ریشه و ساقه 

) گزارش 13گندم در تنش شوري بودند. عبادي قهرمانی و همکاران (
دقیقـه   8مار بذور لوبیا چشم بلبلی با امواج فراصوت به مدت دادند تی

درصد نسبت به شاهد گردید.  5/22باعث افزایش ارتفاع گیاه به میزان 
همچنین نتایج نشان داد کاربرد ترکیبی تیمارهاي امـواج فراصـوت و   

و  24کش توصیه شده به ترتیب باعث کاهش هیدروپرایمینگ با علف
گیاه نسبت به کاربرد این تیمارها بـه تنهـایی   درصدي ارتفاع  21/28

  گردید.
  

  گیري کلینتیجه
بر اساس نتایج این آزمایش، هیدروپرایمینگ بذر و کاربرد امواج  

زنـی و  فراصوت از طریق افزایش سرعت فراینـدهاي مـوثر در جوانـه   
بـرداري زودتـر   سرعت سبز شـدن بـذور لوبیـا چشـم بلبلـی و بهـره      

تواند باعث بهبود سـرعت  نی در ابتداي فصل میها از منابع غ گیاهچه
رشد گیاهچه، افزایش محتواي کلروفیل و رطوبت نسبی برگ، افزایش 

بلبلی شود. البته  ارتفاع و بطور کلی زیست توده هوایی گیاه لوبیا چشم
بلبلی بیشتر از  تاثیر مثبت امواج فراصوت بر صفات مختلف لوبیا چشم

یج این پژوهش نشـان داد چنانچـه بـذور    اثر هیدروپرایمینگ بود. نتا
هیدروپرایم شده و امواج دیده در خاك حاوي تریفلورلین کشت شوند، 
درصد و سرعت سبز شدن، محتواي کلروفیل و شاخص سـطح بـرگ   

کـش بـه تنهـایی    آن نسبت به عدم پیش تیمار بذور و کـاربرد علـف  
دیده و  رسد بذور تابشداري پیدا خواهد کرد. به نظر میکاهش معنی

انـد  زنی آغـاز نمـوده  هاي آنزیمی را براي جوانهپرایم شده که فعالیت
شوند با سرعت بیشتر و زمان کوتاهتري وقتی که در خاك کشت می

کـش بالفاصـله روي   کش تریفلورالین را دریافت کـرده و علـف  علف
زنی را متوقـف یـا کـاهش    زنی تاثیر گذاشته و جوانهفرایندهاي جوانه

رحالیکه بذور پرایم نشده و یا تابش ندیده مـوانعی از قبیـل   دهد، دمی
-کش قرار مـی پوسته و پوشش هاي جنینی دارند که بر سر راه علف

کش را به درون بـذر کـاهش داده یـا بـه     گیرد و جذب و انتقال علف
رسد تاخیر در شـروع فراینـدهاي   اندازد. از طرفی به نظر میتاخیر می

شـود  ) سبب می2زنی در بذور تیمار نشده (متابولیکی دخیل در جوانه
کش قرار گیرد و تاثیر سوء آن را که بذر در معرض مقادیر کمتر علف

بر این بذور کاهش دهد.  بطور کلی نتایج این پژوهش نشان داد کـه  
کش خاك مصرف تریفلورالین، پیش تیمار در شرایط عدم کاربرد علف

گ در بهبود رشـد و عملکـرد   بذري با امواج فراصوت یا هیدروپرایمین
باشد، اما پیش تیمار بذري در شرایط کاربرد لوبیا چشم بلبلی موثر می

کش سبب کاهش درصـد و سـرعت سـبز شـدن و متعاقبـا      این علف
 شود.   کاهش رشد و تولید زیست توده در گیاه لوبیا چشم بلبلی می
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