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 چکيده
 محلزی  رقز   بلبلزی چشز   لوبیزا  عملکزرد  اجزاا   و عملکرد بر بذر پرايمینگ و فراصوت امواج تأثیر بررسی منظوربه
 دانشزکه   مارعزه  در تکزرار  چهزار  بزا  تصزادفی  کامل ها بلوک طرح قالب در آزمايشی، هرز هافعل با رقابت در بسطامی
 فرکزان  ) اولتراسزونی   امزواج  لشزام  آزمزاي   تیمارهزا   شزه   اجزرا  1393سزا   در شاهرود صنعتی دانشگا  کشاورز 

kHz20) +  تريفلززورالی  کزز علززف + اولتراسززونی  امززواج ،(فصززلتمززا ) وجززی  + اولتراسززونی  امززواج ،وجززی  عززه 
 در لیتزر  2)شزه   توصزیه  دوز با تريفلورالی  + اولتراسونی  امواج ،هکتار( در لیتر )ي  يافتهکاه  دوز با ( ECدرصه48)

 کز  علزف +هیزهروپرايمینگ  ،وجزی  هیزهروپرايمینگ+  ،وجزی   عزه   + سزاعت(  هفزت  مهتبه) هیهروپرايمینگ ،هکتار(
 ،فصزل تمزا   وجزی   ،وجزی   عه  ،شه توصیه دوز با تريفلورالی  ک علف+هیهروپرايمینگ ،يافتهکاه  دوز با تريفلورالی 

 تیمارهزا   کاربرد داد نشان نتايج بودنه  يافتهکاه  دوز با تريفلورالی  ک علف و شه توصیه دوز با تريفلورالی  ک علف
 ايز   کامزل  دوز انزهاز  بزه  توانسزت  يفلزورالی  تر کز  علزف  يافتزه کاه  دوز با ترکیب در پرايمینگ و اولتراسونی  امواج
اولتراسونی  امواج ترکیبی تیمار دهه  افااي  را لوبیا دانه عملکرد و کاه  را هرز هاعلف خش  وزن و تراک  ،ک علف
 وجی  عه  تیمار به نسبت درصه3/52 و 62 ترتیببه را لوبیا بیولوژي  عملکرد و دانه عملکرد ،هرزعلف فصلتما  وجی +

 ترتیزب بزه  يافتهکاه  ک علف+اولتراسونی  امواج و يافتهکاه  ک علف+هیهروپرايمینگ کاربردهمچنی   داد  افااي 
 تنهايیبه يافتهکاه  دوز با ک علف کاربرد تیمار به نسبت هرز هاعلف کل تود زيست درصه 5/46 و 61 کاه  سبب
 يافتزه کزاه   دوز بزا  تلفیز   در پرايمینزگ همچنزی    و اولتراسزونی   امزواج  اربردک با آزماي  اي  نتايج اساس بر گرديه 
 يزا  فصلتما  وجی  تیمار معاد  عملکرد  ،هرز هاعلف خش  وزن دارمعنی کاه  ضم  توانمی تريفلورالی  ک علف

  آورد  دستبه ک علف کامل دوز مصرف
 

 هرزعلف تلفیقی يتمهير تريفلورالی ، اولیه، استقرار کليدی: هایواژه
 

   1 مقدمه

 سززط  بیشزتري   دارا  جهزان  در حبوبززات بزی   در لوبیزا 
 درصزه 22 دحزهو  داشزت   بزا  گیزا   اي  ها دانه است  زيرکشت
 هزا  پروتئی  برا  خوبی جايگاي  غذايی ارزش نظر از پروتئی 
عنزوان  به هرز هاعلف ( Bagheri et al., 2001) است حیوانی
 رونزه  می شمارهب لوبیا در عملکرد حهاکثر  هتولی موانع از يکی
 بزا  ايزران  کار لوبیا مناط  درصه94 موجود، آمارها  اساس بر

 يکی ( Bagheri et al., 1998) هستنه مواجه هرزعلف مشکل
 ماارع در هرز هاعلف مهيريت استراتژ  در مناسب اباارها  از

 باشزه مزی  هزا کز  علف از استفاد  لوبیا، جمله از زراعی گیاهان

                                                           
 h.makarian@yahoo.com، 09153598404 تلف  همرا : نویسنده مسئول:*

(Hartwig & Ammon, 2002 ) اسززتفاد  ،ايزز  وجززود بززا 
 نظیزر  مشزکتتی  ايجاد به است ممک  تکنولوژ  اي  از نادرست
 شزهن مقزاو   و زيرزمینزی  هزا  آب آلودگی ،هاک علف پسمان
-Caamal) شززود منجززر هززاکزز علززف بززه هززرز هززاعلززف

Maldonado et al., 2001 )  تزأثیر  و محاسز   بزه  توجزه  بزا 
 حزذف  عملکزرد،  حزهاکثر  به دستیابی در هاک علف العاد فوق
 نیسزت   عملزی  و معقوالنزه  مزهيريتی  هزا  برنامه از هاآن کامل

 در تحقیقزات  دادنسزوق  و جهيزه  هزا  ک علف تولیه بنابراي 
  هزا کز  علف کاربرد با شیمیايی مواد از حهاقل استفاد  جهت
بزه  هزا آن اربردکز  همچنزی   و کمتر مصرفی دوز با مؤثر و قو 

 کمتزر  اثرات مقاو ، ها بیوتیپ کاه  منظوربه اختتط صورت
 و بزر  پهز   هزرز  هزا علزف   أتزو  کنتزر   و زيسزت  محزی   بر
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 مزهنظر  همزوار   هاهاينه کاه  و پاشیس  باري  با بر باري 
 در تتشزی  هزر  بنزابراي   ( Goodarzi et al., 2006) باشزه می

کز  علف کردنجايگاي  و رزه هاعلف تلفیقی مهيريت جهت
 و اولتراسونی  امواج ماننه عارضه بهون و جهيه هايیروش با ها

 زيزاد   اهمیزت  سزال   محصزوالت  تولیزه  در توانهمی پرايمینگ
   باشه  داشته

 هزا آن فرکزان   که هستنه مکانیکی امواج ،صوتفرا امواج
مزی  و هسزتنه  بزااليی  انرژ  دارا  و بود  کیلوهرتا20 از بی 
 ,.Lipiec et al) شزونه  هزا بافزت  دمزا   بزاالرفت   سبب تواننه

 درصزه  45 تزا  30کاه  پژوهشگران راستا، همی  در ( 2004
 بزذور  تیمزار  از پ  را زنیجوانه درصه افااي  و زنیجوانه زمان
 کردنه  گاارش فراصوت امواج با (.Hordeum vulgare L) جو
 نفوذپزذير   فراصوتی، اجامو با تیمار اثر در که کردنه بیان هاآن

 افزااي   آن نتیجزه  کزه  يابهمی افااي  آب به نسبت جو پوسته
 اختیزار  در بیشزتر   حجز   در و راحتیبه آب و است دانه حج 
 بیشزتر  و تزر سريع بهتر، زنیجوانه نهايت در و گیردمی قرار دانه

 حرکت نتیجه در سلولی ديوار  سیالیت افااي  گیرد می صورت
 داليززل از يکززی احتمزاالا  آنهوسززمر ، در موجزود  غززذايی عناصزر 
 باشزه مزی  آمزیتز  آنزاي   فعالیزت  افزااي   و زنزی جوانه افااي 

(Yaldagard et al., 2008 ) بزر  فراصزوت  امزواج  مثبزت  تأثیر 
 شزه   گزاارش  نیا ديگر  محققان توس  زنیجوانه خصوصیات

 ;Maleki-Farahani & Fahiminejad, 2011 ;) اسززت

Marghaeizadeh et al., 2014; Mirshekari et al., 

2013 ) 
بهبزود  مختلزف  هزا  روش به نیا پرايمینگ ديگر سو  از
آب هزا آن تمزامی  در کزه  شزود می اطتق بذور زنیجوانه دهنه 
گاارش  (Duman, 2006) شودمی اعما  بذر شه کنتر  دهی
 ها شاخص و زنیجوانه رفتار بهبود از حاکی زياد  بسیار ها 
 ,.Elkoca et al) باشزه مزی  شزه  پزراي   بزذور  در آن به وطمرب

 را شه پراي  بذور در زنیجوانه در تسريع علت نامحقق ( 2007
 افزااي   آمیتز،آلفا مثل کننه تجايه ها آناي  فعالیت از ناشی
 افااي  ،ATP مقهار افااي  قالب در زيستی انرژ  شارژ سط 
 ارتقزا   حزا   عزی   رد و تعزهاد  افااي  ،RNA و DNA سنتا

 ( Afzal et al., 2002) کردنزه  اعزت   هزا میتوکنزهر   عملکرد
 فصزل  ابتزها   در زراعزی  گیزا   رشه و زنیجوانه سرعت افااي 
 کزاه   و زراعزی  گیزا   رقزابتی  قزهرت  افااي  موجب توانهمی

 محققزان  ( Neisi et al., 2015) گزردد  هزرز  هاعلف خسارت
 از بزذور  پرايمینگ و اولتراسونی  جاموا از استفاد  انهداد  نشان
 سزرعت  و زنزی جوانزه  در مؤثر فرآينهها  سرعت افااي  طري 
 ابتها  در غنی منابع از گیا  زودتر بردار بهر  و بذور شهنسبا
 قابلیت افااي  و گیاهچه ها ويژگی بهبود باعث توانهمی فصل،

 افززااي  زمینززه نهايززت در و شززه  هززرزعلززف بززا گیززا  رقابززت
 Nasiri Dehsorkhi et) نمايزه  فراه  را عملکرد و تود ستزي

al., 2015 ) 
 در کزه  اسزت  هايیک علف جمله از )ترفتن( تريفلورالی 

 ک علف تري مصرفرپُ و شودمی مصرف کاشت از قبل و خاک
 هرز هاعلف همه بذر تقريباا که بود  هاآنیلی  نیترود  خانواد 
 را بزر  پهز   هزرز  هزا علزف  از اد زيز  تعزهاد  نیا و بر باري 
 Moradbeygi & Khara, 2011; Zand et) کنزه می کنتر 

al., 2007 )  از کزه  مصزرف  خزاک  است یکشعلف تريفلورالی 
 میتزوز  تقسزی   در دوک هزا  رشزته  تشکیل از جلوگیر  طري 
 و هززاسززلو  شززهنطويززل و سززلولی تقسززی  در اخززتت  باعززث

 ايز   امزا   گزردد مزی  هزرز  هزا علزف  بذر شهنسبا از جلوگیر 
 گیاهزان  شهنسبا رو  را خود منفی اتتأثیر توانهمی ک علف
 (.Glycine max L) سزويا  در که دهه نشان نیا حساس زراعی

 سلولی تقسیمات توقف با تريفلورالی  وسیلهبه رشه از جلوگیر 
  (Talbert, 1965) اسزت  شزه   گاارش مريستمی ها بافت در
 کنتزر   بزر  مختلزف   هزا کز  علزف  و جزی  و تأثیر مطالعه در
 که شه مشاهه  (.Phaseolus vulgaris L) لوبیا هرز هاعلف

 کاشزت پزی   کز  علزف  مصرف هنگا  هرزعلف کنتر  بهتري 
 حاصزل  شزهن سزبا  از پ  وجی  مرحله دو انجا  و تريفلورالی 

  ( Sadeghipour & Ghaffari Khaligh, 2005) شه
 رسزه مزی  نظزر به شه ، انجا  ا هپژوه  نتايج به توجه با
 بهبزود  طريز   از توانهمی اولتراسونی  امواج و پرايمینگ اعما 
 لوبیزا  گیزا   رقابزت  قابلیزت  در مزؤثر   نقز   گیاهچزه  استقرار
 داشزته  هزا ک علف مصرف کاه  و هرز هاعلف با بلبلیچش 
 بزر  خزاک  در تريفلزورالی   ک علف کاربرد تأثیر طرفی از باشه 
 مزورد  تاکنون اولتراسونی  امواج با شه  تیمار و شه  پراي بذور

 منظزور بزه  حاضزر  پزژوه   ،بنزابراي   اسزت   نگرفته قرار بررسی
 و عملکزرد  بزر  بذور پرايمینگ و اولتراسونی  امواج تأثیر بررسی
 کز  علزف  کزاربرد  شزراي   در بلبلزی چش  لوبیا عملکرد اجاا 

 گرديه  انجا  تريفلورالی 
 

 هاروش و مواد
 طزرح  قالزب  در 1392-93 زراعزی  سزا   در پزژوه    اي
 تحقیقزاتی  مارعزه  در تکزرار  چهزار  بزا  تصادفی کامل ها بلوک

 درجزه 54 جغرافیايی )طو  شاهرود دانشگا  کشاورز  دانشکه 
 دقیقزه 25 و درجزه 36 جغرافیزايی  عزر   و شزمالی  دقیقه57 و

 تیمارهزا    شزه  اجزرا  دريزا(  سط  از متر1345 ارتفاع و شرقی
 عزه   + )فراصزوت(  اولتراسونی  امواج کاربرد -1 شامل اي آزم

 -3 (،فصزل تمزا  ) وجی  + اولتراسونی  امواج کاربرد -2 وجی ،
 دوز بززا تريفلززورالی  کزز علززف + اولتراسززونی  امززواج کززاربرد
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 اولتراسزونی   امواج کاربرد -4 هکتار(، در لیتر )ي  يافتهکاه 
 -5 هکتززار(، در تززرلی2) شززه توصززیه دوز بززا تريفلززورالی  +

 -7 وجزی ، +هیهروپرايمینگ -6 وجی ، عه  + هیهروپرايمینگ
 -8 ،يافتزه کاه  دوز با تريفلورالی  ک علف + ینگهیهروپرايم
 -9 ،شزه  توصیه دوز با تريفلورالی  ک علف + ینگهیهروپرايم

 تريفلزورالی   کز  علف -11 ،فصلتما  وجی  -10 وجی ، عه 
 دوز بززا تريفلززورالی  کزز علززف -12 و شززه توصززیه دوز بززا

   بودنه  يافتهکاه 
 ،هزا کزرت  شزهن آمزاد   و ورز خاک عملیات انجا  از پ 
 متزر سانتی60 فاصلهبه هايیرديف در ما خرداد اواس  در کشت

 عزه   منظزور بزه  گرفزت   انجا  مترسانتی10 رديف رو  فاصله و
 کزه  شه درنظرگرفته جو  دو تکرار، دو بی  آبیار  آب اختتط
 خروج منظوربه ديگر  و تکرار هر به آب رسانهن منظوربه يکی
 چهزار  کزرت،  هر در تیمار هر برا  بود  بااليی تکرار زهک  آب
   شه  درنظرگرفته متر  ش  کاشت خ 

 از کزه  بزود  بلبلزی چش  لوبیا محلی تود  استفاد  مورد بذر
  شه  تهیه شاهرود شهرستان بسطا  منطقه

 غلظت دو با (EC درصه 48 )تريفلورالی  ترفتن ک علف
 هکتار( در لیتر ي ) يافتهکاه  و هکتار( در لیتر2) شه توصیه
 بزا  اسزمانیا  سزاخت  شارژ  ماتابی پاشس  با بذور، کشت از قبل
 در هکتزار  در لیتر300 محلو  حج  با و جت()تی بادبانی ناز 
 مخلزوط  خزاک  بزا  بتفاصزله  و شه برد  کاربه مربوطه ها کرت
 از قبزل  نیزا  نگپرايمهیزهرو  تیمزار  بزه  مربزوط  رها بذ گرديه 
 در سزم   نهشزه  خیسزانه   آب در سزاعت  هفت مهتبه کشت
صزوت  از قبزل  بزذور  همچنزی   گرديه  کشت مربوطه ها کرت
 بزرا   شزهنه   خیسزانه   آب در سزاعت  هفزت  مزهت به نیا دهی
 Digital ultrasonic) فراصزوت  حمزا   از فراصوت امواج اعما 
 شز   مزهت به کیلوهرتا24 ثابت فرکان  با (CD_4820 مه 
 بذور سم  گرديه  استفاد  مقطر،آب در محی  دما  در دقیقه
 منتقل مارعه به کاشت جهت بذور ساير همرا به شه دهیصوت
   شهنه 

 مرحلزه  در بوتزه  پزنج  تعزهاد  دانزه  عملکزرد  تعیزی   جهت
 غزتف  در جزود مو هزا  دانه شه  برداشت فیايولوژي  رسیهگی
 تزرازو   از اسزتفاد   بزا  دانزه  تعزهاد  شمارش از بعه و جهاساز 
 بزر  عملکزرد  نهايزت  در و شزهنه  وزن +01/0 دقزت  بزا  ديجیتا 
   گرديه  محاسبه هکتار در کیلوگر  حسب

 اثززر حززذف از پزز  ،هززرز هززاعلززف فلززور تعیززی  جهززت
 مترمربزع  يز   مسزاحت  بزه  کزوادراتی  تیمزار  هر در ا ،حاشیه

 تعزهاد  و شزه  داد  قزرار  کرت هر از نقطه سه در ادفیتص طوربه

 و شزمارش  بزر  پهز   و باري  ها گونه حسب بر هرز هاعلف
 رسزیهگی  مرحلزه  در هرز هاعلف از بردار نمونه .شهنه ربُکف

 خشزز ،مززاد  تعیززی  جهززت شززه  انجززا  لوبیززا فیايولوژيزز 
 رد مجزاا  کاغزذ   ها پاکت در کادر هر به مربوط هرز هاعلف
 درجزه 70 دمزا   در سزاعت 48 مزهت بزه  الکتريکزی  آون داخزل 
   شهنه  توزي  سم  و داد  قرار گرادسانتی

 و 4 نسززخه MSTATC افززاارنززر  توسزز  هززاداد  آنززالیا
 پزنج  احتما  سط  در و LSD آزمون با هاداد  میانگی  مقايسه
 شه  انجا  درصه
 

 بحث و نتایج
 هرزیهاعلف خشک وزن و تراکم
 غالزب  هزرز علزف  هزا  گونزه  آمزه ، دستهب نتايج اساس بر
-L.  Echinochloa crus) سززوروف شززامل آزمايشززی مارعززه

galli)، تززر سززلمه (Chenopodium album L.) تززاتور  و 
(Datura stramonium L.) تزراک   بزاالتري   البتزه  کزه  بودنه 

  بود  سوروف هرزعلف به مربوط
 هزا  روش اثزر  کزه  داد نشان هاداد  واريان  تجايه نتايج
 سزط   در هرز هاعلف خش  وزن و تراک  بر مختلف مهيريتی

 تیمارهزا  میزانگی   مقايسزه  ( 1 )جهو  بود دارمعنی درصه ي 
 خشز   وزن و تزراک   رفتزه،  کارهب تیمارها  همه که داد نشان
 بزه  آلزود   شزاهه  بزه  نسزبت  را هزرز  هاعلف هوايی تود زيست
   ( 2 )جهو  دادنه ه کا دار معنی طوربه هرزعلف

 لیتزر  يز   و 2 تريفلورالی  ک علف کاربرد تیمارها  بی 
 تولیزه  و تزراک   نظر از هرزعلف به آلود  شاهه تیمار با هکتار در
 ،داشزت  وجزود   دارمعنزی  تفزاوت  هزرز  هزا علزف  خش  ماد 
 لیتزر  ي  و دو میاانبه تريفلورالی  ک علف کاربرد که طوربه
 کاه  باعث ترتیببه کنتر  بهون شاهه با همقايس در هکتار در
 و 3/78 و هزرز  هزا علزف  خشز   مزاد   تولیه درصه 47 و 79
   شه  هرز هاعلف تراک  درصه 3/37

 تريفلزورالی   کز  علف که است شه  گاارش راستا اي  در
 هزرز  هاعلف) سوروف و تر سلمه هرز هاعلف خوبیبه توانست
 Cicer arietinum) نخزود  ارعزه م در را ما( آزماي  در غالب

L.)  نمايه کنتر (Abbassian et al., 2013 ) که پژوهشی در 
 هزرز  هزا علف کنتر  در مختلف ها ک علف مقايسه منظوربه

 خشز   وزن کزاه   درصزه  بیشتري  شه، انجا  لوبیا بر په 
 گزاارش  فلزورالی  تزر   کز  علزف  تیمارکاربرد در هرز هاعلف
  ( Farajee & Amiri, 2010) گرديه
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 آزمایش تيمارهای تحت هرزیهاعلف مطالعه مورد صفات واریانس تجزیه -1 جدول
Table 1. Analysis of variance of weed population characteristics as affected by trial treatments 

 

تغيير منبع  

Source of 

variation 

آزادی درجه  

Degrees of 

freedom 

Mean of Squares 
مربعات ميانگين  

 کل تعداد

 هرزیهاعلف
Total weed 

density 

 کل خشک وزن

 هرزیهاعلف

Total weed 
dry weight 

باریک تعداد

 هابرگ

Number of 

narrow 
leaf 

weeds 

 خشک وزن

 هابرگباریک

Narrow leaf 
weeds dry 

weight 

پهن تعداد

 هابرگ

Number of 
broad leaf 

weeds 

پهن خشک وزن

 هابرگ

Broad leaf 

weeds 
dry weight 

 تکرار
Replication 

3 790.722 1347.113 120.632 335.159 294.243 408.565 

 تیمار
Treatment 

11 15482.636** 24320.718** 4089.521** 5640.687** 3716.521** 6651.604** 

 خطا

Error 
33 438.51 606.247 111.874 118.285 124.879 242.844 

تغییرات ضريب  
C.V (%) 

 28.11 26.94 27.28 26.03 31.28 31.41 

 درصه ي  احتما  سط  در  دارمعنی بیانگر **
**: Significant P<0.01 

 

 ،فصزل تمزا   وجزی   تیمارهزا   از بعزه که  داد نشان نتايج
 تیمارهزا   بزه  مربوط هرز هاعلف خش  وزن و تراک  کمتري 
 و يافتزه کزاه   کز  علزف +يمینزگ پرا ،شزه  توصزیه  کز  علف

  دارمعنزی  نظزر  از که بود يافتهکاه  ک علف + اولتراسونی 
 ترکیبزی  تیمزار   (2)جزهو   داشزتنه  قزرار  آمزار   گرو  ي  در

 وزن و تزراک   کزاه   باعزث  يافتزه کزاه   ک علف+پرايمینگ
 نسزبت  درصه3/79 و 77 میاانبه ترتیببه هرزها علف خش 

 ترکیبزی  کزاربرد همچنزی    گرديزه   هزرز علف به آلود  شاهه به
 و تزراک   کاه  باعث يافتهکاه  ک علف+اولتراسونی  امواج
 درصزه 6/71 و 71 میزاان بزه  ترتیببه هرزها علف خش  وزن
 مزذکور  تیمارهزا   گرديزه   هزرز علزف  بزه  آلود  شاهه به نسبت

 دوز انزهاز   بزه  را هزرز  هزا علزف  خشز   وزن و تراک  توانستنه
 کزاه   هکتزار(  در لیتزر 2) تريفلزورالی   کز  علزف شه  هتوصی
 مثزل  یبرگز په  هرز هاعلف رو  تريفلورالی  کهآنجا از دهنه 

 Xanthium) تزززوق (،.Malva sylvestris L ) پنیزززرک

strumarium L.،)  تززاتور (Datura stramonium L.) و 
 نزهارد  کزافی  تزأثیر  (.Solanum nigrum L) سزیا   تزاجريا  

(Sadeghipour & Ghaffari Khaligh, 2005،) چنانچه لذا 
 توسز   کزه  باشنه  هرز هاعلف لیست در مذکور هرز هاعلف

 امززواج تیمارهززا  از اسززتفاد  شززونه،مززی کنتززر  تريفلززورالی 
 کز  علزف  يزا  وجزی   بزا  ترکیزب  در پرايمینزگ  و اولتراسونی 

مزی  نظزر بزه  کارآمزه  ،هزرز  هاعلف با مبارز  جهت يافتهکاه 
  نه رس

 بزا  هزرز  هزا علف مؤثر کنتر  برا  که است شه  گاارش
 نیزاز  پاشیس  تکرار و س  بیشتر مقهاربه هاک علف از استفاد 

 زراعزی  هزا  تکنیز   سزاير  بزا  آن تلفیز   کهحالی در ،باشهمی
 دهززه کززاه  را پاشززیسزز  تعززهاد و سزز  مقززهار توانززهمززی
(Norsworthy & Frederick, 2005 )  تاسز  شزه   گزاارش 

 بزا  (.Achillea millefolium L) بومزادران  گیزا   بزذور  تیمزار 
 بزه  نسزبت  گیا  خش  وزن و زنیجوانه افااي  فراصوت، امواج
 ( Mirshekari et al., 2013) داشززت همززرا بززه را شززاهه

Elkoca et al (2007)  هیزهروپرايمینگ  دادنزه  گزاارش  نیزا 
 رسزه می نظربه گرديه  نخود بذور زنیجوانه درصه افااي  باعث
 اولتراسونی  امواج و پرايمینگ اثر در بذور زنیجوانه در تسريع
 آن رقابزت  قابلیزت  و بلبلزی چش  لوبیا تود زيست افااي  باعث
 هزرز  هاعلف تود زيست کاه  توانهمی نهايت در که گرددمی
 بزا  که است شه  گاارش راستاهمی  در باشه  داشته دنبا به را

 هرزعلف خش  ماد  (،.Zea mays L) ذرت  تودزيست افااي 
 ,Johnson & Hoverstad) يابزه مزی  کزاه   سزط   واحه در

 کزز علززف داد نشززان پززژوه  ايزز  نتززايجهمچنززی   ( 2002
 طززوربزه  توانسزت  هکتزار(  در لیتزر 2) تريفلزورالی  شزه   توصزیه 
 ک علف به نسبت را هرز هاعلف خش  وزن و تراک  تر مؤثر

 کزز علززف کنززه  کنتززر  هکتززار( در تززرلی يزز ) يافتززهکززاه 
 هزرز علزف  تولیه  خش  ماد  و تراک  کاه  باعثشه  توصیه
 کزز علززف بززه نسززبت درصززه60 و 4/65 میززاانبززه ترتیززببززه

 دادنزه  گزاارش  Mahzari et al, (2013) گرديزه   يافتهکاه 
 اختتف موجب لیتر2 به 5/1 از فلورالی تر  دوز میاان افااي 
 سزیر  مزاارع  هرز هاعلف خش  وزن کنتر  بر دارمعنی آمار 

(Allium sativum L.) ،لیتززر5/2 و 2 مصززرف بززی  امززا شززه 
 کز  علزف  داد نشزان  نتزايج  نشزه   مشاهه   دارمعنی اختتف



 

130 

 1396 دومنيمة ، 2ة، شمار8/ جلدايرانهاي حبوبات پژوهش .../اج فراصوت تأثير امو ؛و همکاراننصيری 

 هزا بزر  پهز   به نسبت را بر باري  هرز هاعلف تريفلورالی ،
 وجزی   انزهاز   به توانست تیمار اي  کرد  کنتر  تر مؤثر طوربه

 را بزر  باريز   هزرز  هزا علزف  خشز   وزن و تراک  ،فصلتما 
 از عززار  شزاهه  تیمزار  بزا   دارمعنززی اخزتتف  و دهزه  کزاه  
   نهاشت  هرزعلف

 نیتزرو د  خزانواد   کز  علزف  تري  رمصرفپُ تريفلورالی 
 نیا و بر باري   هاک علف همه بذر تقريباا که بود  هاآنیلی 
 Zand) کنهمی کنتر  را بر  په هرز هاعلف از زياد  تعهاد

et al., 2007 ) کزه  اسزت  حزاکی  نیزا  ديگزر   تحقیقات نتايج 
 در بهتر  تأثیر هاک علف ساير به نسبت تريفلورالی  ک علف
 وجزی   و کز  علزف  ايز   بزی   و دارد لوبیا هرز هاعلف کنتر 
 ( Ramezani et al., 2002) نشزه  مشاهه   دارمعنی اختتف

 و پرايمینزگ  اثزر  در بزذور  زنزی جوانزه  در تسريع رسهمی نظربه
 و بلبلزی چشز   لوبیزا  تزود  زيسزت  افزااي   باعث فراصوت امواج
 زيسزت  کاه  توانهمی نهايت در که گرددمی آن رقابت قابلیت
 مثبت تأثیر به توجه با باشه  داشته دنبا به را هرز هاعلف تود 

به بذور، زنیهجوان سرعت افااي  در پرايمینگ و فراصوت امواج
 از بهتر استفاد  با ،شونهمی سبا زودتر که گیاهانی رسهمی نظر
 تواننهمی و شه  برخوردار بهتر  رشه وضعیت از محیطی منابع
 طرفزی  از  باشزنه  داشزته  هرز هاعلف با بیشتر  رقابت قابلیت
 آن تلفیز   و هرز هاعلف بذور شهنسبا کاه  بر ترفتن تأثیر
 را هرز هاعلف تود زيست و تراک  توانهمی بذر ، تیمارپی  با
 در کزه  اسزت  داد  نشزان  تحقیقزات  دهه  کاه   مؤثر طوربه

 زراعزی  ها روش بايه ،هرز هاعلف مؤثر مهار برا  لوبیا زراعت
 باعزث  امزر  اي  چون گیرنه، قرار استفاد  مورد مااأتو شیمیايی و

 سزوددهی  و ردعملکز  افزااي   ،هزرز  هزا علزف  بزر  بیشزتر  فشار
 هزا  روش تلفی  لذا ( Shakh et al., 2006) شودمی محصو 

 ک علف يافتهکاه  دوز با آن تلفی  يا يکهيگر با شیمیايیغیر
 کاه  جهت در گامی توانهمی هکتار( در لیتر ي ) تريفلورالی 
 حصو  و هاک علف مصرف از ناشی محیطیزيست ها آلودگی
 باشه  مطلوب عملکرد

 

 هرزیهاعلف مطالعه مورد صفات ميانگين مقایسه -2 ولجد

Table 2. Mean comparison for weed population characteristics as affected by trial treatments 
 

پهن خشک وزن

هابرگ  
Broad leaf 

weeds 

dry weight 

(g/m2) 

 هابرگپهن تعداد
Number of 
broad leaf 

 weeds

)2(plant/m 

 خشک وزن

 هابرگباریک
Narrow leaf 
weeds dry 

)2(g/m weight 

 هابرگباریک تعداد

Number of narrow 
leaf 

)2(plant/m weeds 

 کل خشک وزن

 هرز هایعلف

Total weed 
 weight dry

)2(g/m 

علف کل تعداد

 هرزهای

Total weed 
 density

)2(plant/m 

 تيمارها
Treatments 

50.61 ef 35.75 de 49.42 c 45.75 c 100 de 81.5 de T1 

0 g 0 g 0 f 0 f 0 g 0 g T2 
35.37 f 23 ef 32.37 d 30.25 d 67.74 ef 53.25 ef T3 

85.39 bc 67.25 b 76.81 b 74 b 162.2 bc 141.3 b T4 

60.42 de 41.5 cd 53.29 c 51.5 c 113.7 d 93 cd T5 
0 g 0 g 0 f 0 f 0 g 0 g T6 

28.75 f 18.5 f 20.6 de 23.75 de 49.35 f 42.25 f T7 

98.51 b 69.75 b 88.64 b 73.5 b 187.2 b 143.3 b T8 
124.7 a 92.75 a 114.5 a 91.25 a 239.1 a 184 a T9 

0 g 0 g 0 f 0 f 0 g 0 g T10 

36.24 f 25 ef 14.38 ef  15 ef 50.62 f 40 f T11 
75.49 cd 55.25 bc 51.34 c 60.25 bc 126.8 cd 115.5 bc T12 

 باشنه  نمی  دارمعنی تفاوت دارا  درصه پنج سط  در LSD آزمون اساس بر مشترک حرف ي  حهاقل دارا  ها میانگی  ستون هر در
Means within each column followed by the same letter are not different at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 

T1: وجی  عه  + )فراصوت( اولتراسونی  امواج، T2: (فصلتما ) وجی  + اولتراسونی  امواج، T3: در لیتزر  )يز   يافتزه کزاه   دوز بزا  تريفلزورالی   کز  علف + اولتراسونی  امواج 

 + هیزهروپرايمینگ  :T7 ،وجزی   + هیزهروپرايمینگ  :T6 ،وجزی   عزه   + یزهروپرايمینگ ه :T5 ،هکتزار(  در لیتزر 2)شه  توصیه دوز با تريفلورالی  + اولتراسونی  امواج :T4 ،هکتار(

 دوز بزا  تريفلورالی  ک علف :T11 ،فصلتما  وجی  :T10 ،وجی  عه  :T9 ،شه توصیه دوز با تريفلورالی  ک علف + هیهروپرايمینگ :T8 ،يافتهکاه  دوز با تريفلورالی  ک علف

  يافتهکاه  دوز با يفلورالی تر ک علف :T12 ،شه توصیه
T1: ultrasonic waves (ultrasound) + no weeding, T2: ultrasonic waves + weeding (all season), T3: ultrasonic waves + reduced herbicide dose 

(trifluralin 1 L.ha-1), T4: ultrasonic waves + the recommended herbicide dose (2 L.ha-1), T5: hydro-priming + no weeding, T6: hydro-priming + 
weeding, T7: hydro-priming + reduced herbicide dose, T8: hydro-priming + recommended herbicide dose, T9: no weeding, T10: weeding (all 

season), T11: recommended herbicide dose, T12: reduced herbicide dose. 
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 لوبيا عملکرد اجزای و عملکرد
 بوته در غالف تعداد

  دارمعنزی  طزور بزه  آزمزاي   تیمارها  داد نشان نتايج
(p≤0.01)  دادنززه قزرار  تزأثیر  تحزت  را بوتزه  در غزتف  تعزهاد 

 تعزهاد  بیشتري  داد نشان تیمارها میانگی  مقايسه ( 3)جهو 
 کزه  شزه  مشاهه شه  توصیه ک علف تیمار در بوته در غتف
 را درصزه  50 افزااي   هزرز علزف  بزه  آلزود   شزاهه  به بتنس
 و هرز هاعلف حضور عه  احتماالا  (4 )جهو  داشت همرا به
 گزل  تعزهاد  بزارور   سزبب  تیمزار  ايز   در هزا آن رقابزت  عه 

 تشکیل گیا  در بیشتر  غتف تعهاد نتیجه در و شه  بیشتر 
 شاهه تیمار به مربوط بوته در غتف تعهاد کمتري  است  شه 
اولتراسونی  امواج تیمارها  با البته که بود هرزعلف به آلود 
 ازشزه   توصزیه  ک علف + پرايمینگ وشه  توصیه ک علف+

 راسزتا   در داشزتنه   قرار آمار  گرو  ي  در  دارمعنی نظر
 گزاارش  نیزا  Woolley et al, (1993) آزمزاي ،  ايز   نتايج
 Phaseolus vulgaris) سفیهلوبیا بوته در غتف تعهاد دادنه

L.) هزرز  هزا علزف  تزهاخل  مهت افااي  با  دارمعنی طوربه 
 افزااي   با انه،داد  نشان تحقیقات يافت  کاه  کاشت از پ 
 سطوح در دسترسقابل غذايی مواد کمبود ،هرز هاعلف تراک 
 افزااي   سزبب  متزراک   هزا  محزی   در گیاهی پوش  زيري 
بزه  و گرددمی آن از پ  يا قی تل حی  در هاگل رياش درصه
 مقزهار  و فتوسنتا مواد بی  موازنه ايجاد منظوربه ديگر عبارتی
 غزتف  دهنهۀتشکیل  هاگل از تعهاد  مواد، ذخیرۀ و تنف 
 تعزهاد  ،ايز   رب ز عزتو   و شزونه مزی  حذف فیايولوژيکی طوربه

 & Khan) گزردد مزی  تولیزه  نیزا  کمتزر   فرعزی  ها شاخه

Mumtaz, 1995 ) کاه  عوامل، اي  مجموع رسهمی نظربه 
 همزرا  بزه  هزرز علزف  وجزود  شزراي   در را بوته در غتف تعهاد
 ترکیبزی  کزاربرد  داد نشزان  مزا  نتزايج همچنی   داشت  خواهه
 هکتزار(  در لیتر2)شه  توصیه ک علف با شه تیمارپی  بذور
 تعهاد يعنی لوبیا عملکرد جاء تري مه  دارمعنی کاه  باعث
 سززمیت بززه تززوانمززی را نتیجززه ايزز  گرديززه  بوتززه در غززتف
 بززذور در ويززژ بززه بززاال هززا غلظززت در تززرفتن کزز علززف
 کزاه   باعث تريفلورالی  کهآنجا از داد  نسبت شه تیمارپی 
 جزانبی  هزا  ريشزه  تشزکیل  از ممانعزت  و ريشزه  خش  وزن
 هزا  انها  رشه نتیجه در و غذايی عناصر و آب جذب ،شودمی

 ,.Harvey, 1973; Bayer et al) دهزه مزی  کاه  را هوايی

1967; Lund et al., 1970 ) 
 ،شزه  توصزیه  کز  علزف  تیمزار  از بعزه  داد نشزان  نتايج
 امزواج  تیمارهزا   بزه  مربزوط  بوتزه  در غزتف  تعزهاد  بیشتري 

+اولتراسززونی  و وجززی +پرايمینززگ وجززی ،+اولتراسززونی 
 گزرو   يز   در  ردامعنی نظر از که بود يافتهکاه  ک علف

 امززواج تیمزار  کززه اسزت  شززه  گزاارش  داشززتنه  قزرار  آمزار  
 لوبیزا  بوته در غتف تعهاد دارمعنی افااي  باعث اولتراسونی 

 پژوهشزی  درهمچنزی    گرديزه   (Ebadi, 2014) بلبلزی چش 
 Carum copticum) زنیان گیا  بوته در چتر تعهاد بیشتري 

L.) تیمزار  در کمتزري   و فراصزوت  امزواج  دقیقه پنج تیمار از 
 ,.Marghaeizadeh et al) شزه  مشزاهه   دهزی امزواج  عزه  

2014)   
Kaur et al, (2005) و هیزهروپرايمینگ  دادنه گاارش 

 عزه   بزا  مقايسزه  در درصه چهار مانیتو  با اسما  پرايمینگ
 هزا غزتف  و هزا گزل  هزا،  شاخه تعهاد افااي  سبب پرايمینگ
 امزواج  و پرايمینزگ  ارا د تیمارهزا   رسزه مزی  نظربه گرديه 

 افزااي   و بلبلزی چش  لوبیا رشه بهبود طري  از اولتراسونی 
 لیتر2 ک علف کاربرد تیمار و هرز هاعلف با آن رقابت قهرت
 افزااي   زمینه هرز هاعلف مطلوب کنتر  طري  از هکتار در

آورد  فزراه   را بلبلزی چش  لوبیا بوته در غتف تعهاد دارمعنی
  انه 

 
 فغال در دانه عدادت

بزه  تیمزار   هزا  ترکیب از کها هیچ که داد نشان نتايج
 نهاشزتنه  غزتف  در دانزه  تعزهاد  بزر   دارمعنزی  تأثیر کاررفته
 پزذير  تأثیر عزه   بزر  مبنزی  متعهد  ها گاارش ( 3 )جهو 
 گزاارش  محققان توس  محیطی عوامل از غتف در دانه تعهاد
 Ghanbari & Taheri Mazandarani (2003) اسزت   شه 

 افااي  در  دارمعنی تأثیر هرز هاعلف کنتر  دادنه گاارش
 رو  آن اثر اما داشت، لوبیا دانهصه وزن و بوته در غتف تعهاد
  اجاا که معتقهنه محققان نبود  دارمعنی غتف در دانه تعهاد

 در دانزه  تعهاد و گیا  در غتف تعهاد دانه، انهاز  ماننه عملکرد
 & Hansen) شززونهمززی کنتززر  ژنتیکززی طريزز  از غززتف

Shibles, 1987)  ثبزات  بزا  غزتف  در دانزه  تعهاد حبوبات در
 همزه  در تخز    هزا سلو  تعهاد زيرا ،است عملکرد جاء تري 
 قزرار  محیطزی  عوامل تأثیر تحت کمتر و است برابر هاناتخمه
 کمتزر  مراتببه عملکرد نوسانات در آن اثر بنابراي  و گیردمی
 Koocheki & Banayan) اسزت  عملکزرد  اجزاا   سزاير  از

Aval, 1994)  دانزه  تعهاد که داد  نشان مطالعات اکثر نتايج 
 از لوبیززا عملکززرد اجززاا  صززفات سززاير بززه نسززبت غززتف در

 رقابزت همچنزی    و زراعی شراي  به نسبت کمتر  حساسیت
 ( Hansen & Shibles, 1987) اسزت  برخوردار هرز هاعلف

 در شزه   اسزتفاد   بلبلیچش  لوبیا رق  رسهمی نظرهب بنابراي 
 پزذير  تزأثیر  بزهون  است توانسته بسطامی( )رق  آزماي  اي 
 سزاير  معزاد   هزرز  هزا علف رقابت و محیطی شراي  وسیلهبه

 ه کن تولیه غتف در دانه تیمارها
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 دانهصد وزن
 سط  در دانهصه وزن بر مختلف تیمار  ها ترکیب تأثیر

 میزانگی   مقايسزه  نتزايج  ( 3 )جزهو   بزود  دارمعنزی  درصه ي 
 دانزه صزه  وزن بیشتري  داد نشان (4 جهو ) مختلف تیمارها 

شه  توصیه ک علف و وجی  + اولتراسونی  امواج تیمارها  در
 درصزه  3/33 و 36 افزااي   باعزث  ترتیزب بزه  که شه مشاهه 
صزه  وزن کمتزري   گرديهنزه   هرزعلف به آلود  شاهه به نسبت
 بزی   البتزه  کزه  بود هرزعلف به آلود  شاهه تیمار به مربوط دانه

 کزز علززف+اولتراسززونی  امززواج تیمارهززا  و مززذکور تیمززار
 اخززتتفشززه  توصززیه کزز علززف+پرايمینززگ وشززه  توصززیه
 وزن کززاه  Makarian (2002) نشززه  مشززاهه   دارمعنززی
 تزن   اثزر  در بزر   سزط   دوا  کاه  دلیلبه را ذرت دانهصه
 گزاارش  هادانه پرشهن مرحله در ذرت رو  هرز هاعلف قابتر

 وزن دارمعنزی  کزاه   نیزا  مزا  آزماي  از حاصل نتايج در کرد 
 هزرز  هزا علزف  جمعیزت  افزااي   بزا  بلبلزی چشز   لوبیا دانهصه

   شه  مشاهه 
 امزواج  ترکیبزی  تیمارهزا   داد نشزان  مزا  نتزايج همچنی  
 کز  علفيمینزگ+ پرا و يافتزه کزاه   کز  علزف +اولتراسونی 

 وزن ،فصزل تمزا   وجزی   تیمزار  انزهاز  بزه  توانستنه يافتهکاه 
 در دسزتی  وجی  کهاي به توجه با دهنه  افااي  را گیا  دانهصه

 اسزت،  توجیهقابل ارزان کارگر وجود صورت در و محهود سطوح
 در رسزنه  مزی  نظربه کارآمهتر ترکیبی تیمارها  اي  از استفاد 
 امزواج  از اسزتفاد   داد گزاارش  Carlson (2013) راسزتا همی 
همچنزی    دهزه   کاه  را هاک علف برا  نیاز توانهمی صوتی

 و وجزی   عزه  +اولتراسزونی   امزواج  تیمارهزا   داد نشان نتايج
 تیمزار  بزا  دانزه صزه  وزن تولیزه  نظزر  از وجزی   عزه  +پرايمینگ

 کزه آنچه داشتنه  قرار آمار  گرو  ي  در يافتهکاه  ک علف
 مصزرف  گرچزه  که است اي  کرد استنباط توانمی نتیجه اي  از

 را بلبلزی چشز   لوبیا دانهصه وزن توانسته يافتهکاه  ک علف
 سزوء  تزأثیر  امزا  ،دهزه  افااي  هرزعلف به آلود  شاهه به نسبت
 هز   پزايی   دوزهزا   در حتی شیمیايی ماد  اي  محیطیزيست
 تیمارهزا   در دانزه صزه  وزن افزااي   ت نیسز  پوشیچش  قابل

 امکزان  و بیشزتر  تزود  زيسزت  وزن واسطهبه احتماالا پرايمینگ،
 اي  در دانه به رويشی ها انها  از فتوسنتا  مواد مجهد انتقا 
 دور  طو  افااي  از عمهتاا دانه وزن افااي  است  بود  تیمارها

 مخزان  قزهرت  مزورد  اي  در که باشهمی دانه رشهنپُ سرعت يا
 قزهرت  افزااي   بزه  Kaur et al, (2005)  دارد کلیزه   نقز  
 سزاکارز  و اينورتزاز  هزا  آنزاي   فعالیت افااي  نتیجه در مخان
 نخزود  شه  پراي  بذور از حاصل گیاهان غتف ديوار  در سینتاز
 ذرت در شزود  مزی  دانزه  بهتزر  شهنرپُ موجب که انهکرد  اشار 
 متوسز   شزاهه،  بزا  مقايسزه  در هیهروپرايمینگ که شه گاارش
 Moradi) داد افززااي  درصززه13 میززاانبززه را هااردانززه وزن

Dezfuli et al., 2009 )  امزواج  اعما  اثر در دانه وزن افااي 
 زنیزان  (،Ebadi, 2014) بلبلزی چشز   لوبیا گیاهان در فراصوت

(Marghaeizadeh et al., 2014) ذرت و (Rajabian, 

  است  شه  گاارش نیا (2013
 

 
 شده اعمال تيمارهای تأثير تحت بلبلیچشم لوبيا عملکرد اجزای و عملکرد یانسوار تجزیه -3 جدول

Table 3. Analysis of variance for yield and yield components of cowpea as affected by trial treatments 
 

تغيير منبع  

Source of 

variation 

آزادی درجه  

Degrees of 

freedom 

Mean of Squares 
مربعات نگينميا  

 غالف تعداد

 دربوته
Number of 

pod in plant 

 در دانه تعداد 

 غالف
Number of 

seed in pod 

 دانهصد وزن
100-seed 

weight 

 دانه عملکرد

Grain yield 

 بيولوژیک عملکرد

Biological yield 

 شاخص

 برداشت
Havest index 

 تکرار
Replication 

3 2.806 1.076 13.857 12458.28 97719.59 1.478 

 تیمار
Treatment 

11 14.356 ** 2.203 ns 38.456 ** 1200965.78 ** 5910169.94 ** 52.313 * 

 خطا

Error 
33 0.533 1.137 1.438 93380.92 125912.34 19.938 

تغییرات ضريب  
C.V (%) 

 8.38 15.28 6.03 15.82 6.14 13.59 

ns، * درصه ي  و پنج احتما  سط  در  دارمعنی و  دارمعنی عه  بیانگر ترتیببه ** و 
ns, * and **: Non significant and significant P<0.05 and P< 0.01, respectively 
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شه  )در آزماي  ما هیزهروپرايمینگ و  در اثر کاربرد بذور پراي 
طزور  زنی و ظهزور گیاهچزه بزه   زمان جوانهمهتامواج فراصوت( 

پوش يابه  در پی اي  امر گسترش تاجا  کاه  میمتحظهقابل
تزر  شزه  سزريع  گیاهی در مارعه حاصزل از کاشزت بزذور پزراي     

تر اي  بزذور باعزث   زنی يکنواختباشه  اي  امر در کنار جوانهمی
که بزر  آنجاشود سه  تعرق از تخلیه رطوبتی افااي  يابه  از می

ختف تبخیر، تعرق رابطه ناديکی با تولیه آسمیتت و فتوسنتا 
بردار  از رطوبت خاک توس  لذا اي  امر باعث بهبود بهر  ،دارد

 ,.Harris et alشود )شه  میيافته از بذور پراي گیاهان استقرار

تزوان گفزت اسزتفاد  از امزواج     طور کلی میبه ،(  بنابراي 2002
زنزی    و پرايمینگ با بهبود درصزه و سزرعت جوانزه   اولتراسونی

منه  گیزا  نسزبت بزه    بلبلی، سبب تسريع بهر بذور لوبیا چش 
هرز از منابع موجود در ابتها  فصل شه  که در چنی  ها علف

 باشه دانه گیا  به دور از انتظار نمیشرايطی افااي  وزن صه
 

 دانه عملکرد
 اثززر بززودن دارنززیمع واريززان  تجايززه از حاصززل نتززايج

 نشان درصه ي  سط  در را دانه عملکرد بر تیمار  ها ترکیب
 تیمارهزا   در دانزه  عملکزرد  میزانگی   مقايسزه  ( 3 )جهو  داد

 خشز   وزن و تزراک   کزاه   بزا  داد نشزان  (4 جهو ) مختلف
 بیشزتري   کزه  طوربه ،يافت افااي  دانه عملکرد ،هرز هاعلف

 وجززی +اولتراسززونی  امززواج ترکیبززی تیمززار در دانززه عملکززرد
 کز  علزف  تیمزار  با  دارمعنی نظر از که شه حاصل فصلتما 
 افزااي   توجیزه  در داشتنه  قرار آمار  گرو  ي  درشه  توصیه
 کزاه   احتمزالی،  داليزل  از يکی فراصوت، امواج اثر در عملکرد
 زيزرا   باشزه مزی  مارعه در هاآن بهتر استقرار و هاگیاهچه مر 
 بزه  گیاهزان  مقاومزت  افااي  فراصوت امواج مفیه راتاث از يکی

 Marghaeizadeh et) است بذر بنیه بهبود و آفات و هابیمار 

al., 2014 ) در مختلزف  شزیمیايی  هزا  کز  علزف  مقايسه در 
 عملکزرد،  افزااي   بزر  تیمار مؤثرتري  لوبیا، هرز هاعلف کنتر 
 در ،هرزعلف زا عار  شاهه تیمار با که بود تريفلورالی  ک علف
 ( Farajee & Amiri, 2010) گرفزت  قزرار  آمزار   کتس ي 

 بزه  آلزود   شزاهه  تیمزار  بزه  مربزوط  نیزا  لوبیزا  عملکرد کمتري 
 و مززذکور تیمززار بزی   البتززه کزه  بززود فصززلتمزا   در هززرزعلزف 

پرايمینزگ  وشه  توصیه ک علف+اولتراسونی  امواج تیمارها 
 وجزود   دارمعنزی  تفزاوت  آمزار   نظر ازشه  توصیه ک علف+

 عملکزرد  کزاه   باعزث  فصزل تما  در وجی  عه  تیمار نهاشت 
 در گرديه  فصلتما  وجی  تیمار به نسبت درصه5/50 میاانبه

 هزرز  هاعلف کنتر  عه  شه مشخص پژوهشی در راستا همی 
 بزه  نسزبت  قرما لوبیا دانه عملکرد درصه 2/41 کاه  موجب
 Ghanbari & Taheri) گرديززه شززه  وجززی  هززا کززرت

Mazandarani, 2003 )  رقابزت  تزهاو   کزه  رسزه مزی  نظزر بزه 
 منجزر  گیزا   رشزه  دور  تما  در بلبلیچش  لوبیا با هرز هاعلف
 گرديزه   هزرز  هزا علزف  وجی  عه  تیمار در عملکرد کاه  به

 هزرز  هاعلف رقابتی اثرات حذف باعث وجی  کهحالی در ،است
 افزااي   عملکزرد  نتیجه در و شه  بلیبلچش  لوبیا گیا  رو  بر
 ايز   کزرد  اسزتنباط  تزوان می نتايج اي  از آنچه است  کرد  پیها
 بزاال  عملکزرد  حصو  برا  هرز هاعلف صحی  کنتر  که است

  است  ضرور 
 ترکیبززززی تیمارهزززا   داد نشززززان نتزززايج همچنزززی   
 امزواج  و يافتزه کزاه   کز  علفپرايمینزگ+  پرايمینگ+وجی ،

 کز  علف انهاز  به توانستنه يافتهکاه  ک علف+اولتراسونی 
 عملکرد ،هرزعلف فصلتما  وجی  تیمارهمچنی   وشه  توصیه
 Sabet گزاارش  بزا  توافز   در یجزه نت اي  دهنه  افااي  را دانه

Zangeneh et al, (2014) مبززارز  دادنززه نشززان کززه اسززت 
 لوبیزا  هزرز  هزا علزف  کنتزر   در هاروش ساير به نسبت تلفیقی
 داد نشان ما پژوه  نتايج که بود حالی در اي  اما است  ترمؤثر

 دوز بززا پرايمینززگ و اولتراسززونی  امززواج ترکیبززی کززاربرد
 دارمعنزی  کزاه   باعزث  هکتار( در لیتر2) ک علفشه  توصیه
همچنزی    و هزا تیمارپزی   ايز   کزاربرد  بزه  نسبت دانه عملکرد
 را امزر  ايز   احتمزالی  داليل از يکی گرديه  تنهايی به ک علف
 نسزبت  باال دوزها  در تريفلورالی  ک علف سمیت به توانمی
 رو  را خزود  منفی اتتأثیر توانهمی فلورالی تر  ک علف داد 
 ،دهزه  نشزان  بزاالتر  ها دوز در زراعی گیاهان رشه و شهنسبا
 در تريفلزورالی   گر میلی ي  از بی  مقادير کاربرد که طوربه

 و ريشززه خشزز  وزن در دار معنززی کززاه  ک،خززا کیلززوگر 
  (Behran et al., 1979) نمود ايجاد سويا شاخسار 
 و اولتراسززونی  امززواج از اسززتفاد  رسززهمززی نظززربززه

 افزااي  همچنزی    و بزذور  شهنسبا تسريع با هیهروپرايمینگ،
 ابتزها   در موجزود  منزابع  از گیا  که شونهمی باعث ريشه طو 
 افزااي   گیزا   عملکزرد  نتیجه در و رد ک بیشتر  استفاد  فصل
 معززر  در را گیززا  ريشززه، طززو  شززهنطويززل طرفززی از يابززه 
 تیمارها  در گیا  عملکرد نتیجه در و داد  قرار بیشتر ک علف
  يابزه مزی  کزاه   شزه  تیمار بزذور  بزا  همزرا   کز  علزف  دارا 

 وجزی   عه +اولتراسونی  تیمارها  داد نشان ما نتايج همچنی 
 دانزه  عملکزرد  دارمعنزی  افزااي   باعث وجی  عه +مینگپراي و
 بزه  آلزود   شاهه به نسبت درصه8/39 و 2/40 میاانبه ترتیببه

 در دانزه  عملکزرد  افااي  ما نتايج راستا  در گرديهنه  هرزعلف
 ,Rajabian) ذرت گیاهزان  در فراصزوت  امواج تیمار اعما  اثر

 گاارش نیا (Marghaeizadeh et al., 2014) زنیان و (2013
 نشزان  نیزا  Ghassemi-Golezani et al, (2010) است  شه 
 طزور بزه  کزه  لوبیزا  مختلزف  ارقزا   بزذر  عملکرد بهبود که دادنه
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 مترمربزع  در دانه تعهاد و گیاهچه استقرار افااي  با غیرمستقی 
    باشهمی هیهروپرايمینگ تأثیر تحت آيه،می دستبه

 طريز   از بزذور  پرايمینگ و اولتراسونی  امواج از استفاد 
 شهنسبا سرعت و زنیجوانه در مؤثر فرآينهها  سرعت افااي 
 فصزل  ابتزها   در غنزی  منزابع  از گیا  زودتر بردار بهر  و بذور
 رقابت قابلیت افااي  و گیاهچه ها ويژگی بهبود باعث توانهمی
 و تزود  زيسزت  افزااي   زمینزه  نهايت در و شه  هرزعلف با گیا 
 ( Nasiri Dehsorkhi et al., 2015) نمايزه  فزراه   را دعملکر
 کز  علزف  مصرف گرچه داد نشان ما آزماي  نتايج کلی طوربه

 گیا  عملکرد ،هرز هاعلف مناسب کنتر  با توانستشه  توصیه
 قابزل  هزا کز  علف محیطیزيست سوء تأثیر اما ،دهه افااي  را

 و اولتراسزونی   امزواج  از اسزتفاد   مقابل در نیست  پوشیچش 
 کزز علززف يززا و وجززی  بززا ترکیززب در بززذور هیززهروپرايمینگ

 آن رقابت قهرت افااي  و گیا  رشه بهبود طري  از يافتهکاه 
 محیطزی زيسزت  آلودگی کاه  ضم  نهتوانمی هرز هاعلف با

 نیزا  گیزا   عملکزرد  افزااي   باعث ها، ک  آفت مصرف از ناشی
 گردنه 
 

 بيولوژیک عملکرد
 تیمارهزا   بزودن  دارمعنی واريان ، تجايه از صلحا نتايج

 نشزان  درصزه  ي  سط  در را بیولوژي  عملکرد بر شه  اعما 
 لوبیزا  بیولوژيز   عملکزرد  کزه  داد نشزان  نتزايج  ( 3 )جهو  داد

  دارمعنزی  طزور بزه  مهيريتی تیمارها  تمامی برا  بلبلیچش 
 مزؤثر  کنتزر   ( 4 جزهو  ) بزود  کنتزر   بزهون  شزاهه  از بیشتر

 ايز   در بیولوژي  عملکرد افااي  دلیل توانمی را هرز هالفع
 عملکززرد افززااي  Tewari et al, (2001) دانسززت  تیمارهزا 
  کردنه گاارش را هرز هاعلف کنتر  شراي  در نخود بیولوژي 

 عملکززرد حززهاکثر شززه  انجززا  میززانگی  مقايسززه بززه توجززه بززا
 فصلتما  وجی +اولتراسونی  امواج ترکیبی تیمار در بیولوژي 
3/52 بیولوژيز   عملکزرد  تیمار اي  در که طوربه ،شه حاصل
   داد  نشان افااي  هرزعلف به آلود  شاهه به نسبت درصه

 ترکیبی تیمارها  داد نشان حاضر پژوه  نتايجهمچنی  
 ک علف+پرايمینگ و يافتهکاه  ک علف+اولتراسونی  امواج
 عملکزرد  ،فصزل تما  وجی  تیمار هاز ان به توانستنه يافتهکاه 

 عملکزرد  افزااي   مزا  نتزايج  راستا  در نماينه  تولیه بیولوژي 
 ذرت گیزا   در فراصزوت  امزواج  تیمزار  اعمزا   اثزر  در بیولوژي 

(Rajabian, 2013) در همچنززی  اسززت  شززه  گززاارش نیززا 
 افزااي   باعزث  ذرت بزذور  پرايمینزگ  کزه  شه گاارش پژوهشی
 گرديزه  پرايمینزگ  عزه   بزه  نسبت ولوژي بی عملکرد دارمعنی

(Neisi, 2015 ) بسزتر  در گزرفت  قرار از پز   شزه  پراي  بذور 
 انگیاهز  در اسزتقرار  امزر  ايز   پزی  در و زد جوانزه  زودتزر  ،خود

 تزر يکنواخزت  حزا   عی  در و بهتر ،ترسريع بذور، اي  از حاصل
 بزا  بهتزر  رقابت سبب و (Abbasdokht, 2012) پذيردمی انجا 
 بزا  مقايسزه  در گیاهزانی  چنزی   واقزع  در  شودمی هرز هاعلف

 تزر  کوتزا   زمان طی در نشه پراي  بذور از آمه وجودبه گیاهان
 آب تزر بمطلو جذب با و داد  گسترش را خود ا ريشه سیست 

 مرحلزه  بزه  کننزه  فتوسزنتا  هزا  بخز   تولیزه  و غذايی مواد و
 لحزا  بزه  يطیشزرا  چنزی   تحقز   طرفی از رسنه می اتوتروفی
 بزذور  از حاصزل  گیاهان به ا ويژ  موقعیت اکولوژيکی و زيستی
 وضزعیت  اي  که طوربه ( Duman, 2006) دههمی شه پراي 
 نزور  آب، مثل محیطی ها نهاد  از ترمناسب بردار بهر  امکان

 روابز   شزراي ،  اي  اثر در طورهمی  دهه می گیا  به را غیر  و
  يابزه مزی  تغییزر  گیا  سود به هرزعلف و لبلیبچش  لوبیا رقابتی
 و مزهت  افزااي   بزه  منجزر  توانهمی نهايت در موارد اي  برآينه
 امزر  ايز   متعاقب که گردد گیاهان اي  در کننه فتوسنتا سط 
 و تولیزه   آسزمیتت  طبعزاا  و کزرب   اکسزیه د  تثبیزت  میاان
 هزا  قسمت در ساختار غیر ها هیهروکرب  ذخیر  طورهمی 
 بیشزتر  تولیزه   بیوماس نتیجه در و يافته افااي  گیا  مختلف
 کزاربرد  داد نشزان  مزا  آزمزاي   نتزايج  کلزی  طزور به شه  خواهه
 يافتزه کزاه   دوز بزا  بزذر  پرايمینزگ  و فراصزوت  امواج ترکیبی
 کنتزر   در توانزه می فصلتما  وجی  يا و تريفلورالی  ک علف

 لوبیزا  گیزا    خشز  مزاد   تجمع افااي  و هرز هاعلف مطلوب
 ،هزرز  هزا علزف  خسزارت  کاه  ضم  و بود  مؤثر بلبلیچش 
 دهه  کاه  نیا را هاک علف مصرف
 
 برداشت شاخص

 فیايولوژيز   مهز   هزا  شزاخص  از يکی برداشت شاخص
 هزا  انزها   از فتوسزنتا   مزواد  انتقزا   درصزه  بیزانگر  که است

 ،واريزان   تجايزه  از حاصزل  نتزايج  سزت  هادانزه  به گیا  رويشی
 در را برداشزت  شزاخص  بر شه  اعما  تیمارها  بودن دارمعنی
 بیشتري  داد نشان نتايج ( 3 )جهو  داد نشان درصه ي  سط 
 امزواج  ،شه توصیه ک علف تیمارها  در گیا  برداشت شاخص

 کز  علزف +پرايمینزگ  ،يافتزه کزاه   کز  علزف +اولتراسونی 
 هزرز علزف  از عزار   شزاهه  و وجزی  +اولتراسونی  ،يافتهکاه 
 قزرار  آمزار   گزرو   ي  در  دارمعنی نظر از که گرديه مشاهه 
 اسزت،  اسزتنباط قابزل  نتايج اي  از که آنچه  (4 )جهو  داشتنه
 تلفیقزی  ها روش ويژ به هرز هاعلف مؤثر کنتر  کهاست اي 
 در دارنزه   گیزا   برداشزت  شزاخص  افزااي   در سزاايی بزه  نق 

 بزا  ذرت برداشزت  شزاخص  اه کز  آزمزاي ،  اي  نتايج راستا 
 Yadavi) است شه  گاارش هرزعلف تهاخل ها دور  افااي 

et al., 2006)   
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Ebadi et al, (2014) امززواج اعمززا  دادنززه گززاارش 
 برداشزت  شزاخص  افااي  باعث دقیقه6 و 4 ،2 مهتبه فراصوت
 درصزه 4/10 و 8/1 ،6/5 میزاان بزه  ترتیزب بزه  بلبلزی چش  لوبیا
 داد نشزان  نتزايج  پژوهشزی  درهمچنی   گرديه  شاهه به نسبت

 برداشزت  شاخص افااي  باعث بلبلیچش  لوبیا بذور پرايمینگ
 Pakmehr et) گرديزه  پرايمینزگ(  )عه  شاهه به نسبت گیا 

al., 2011)   کزه  تیمارهزايی  داد نشزان  حاضزر  پزژوه   نتزايج 
 لوبیزا  بزا  را هزرز  هزا علزف  رقابزت  مناسزب،  کنتر  با توانستنه
 قزرار  لوبیزا  اختیار در را بیشتر  منابع دهنه، کاه  بلیبلچش 
 دانزه  تولیزه  بزه  را پزرورد   شیر  بیشتر قسمت توانستنه و داد 

 صزرف  نیزا  توجهیقابل میاان حا عی  در ولی دهنه، اختصاص
 بزا  مجمزوع  در ه شز  گیزا   کزل  تزود  زيسزت  و ا سزباينه  رشه
 کشزت  هکز  تريفلزورالی   کز  علزف  کاربرد مشکل گرفت نظردر

 ,Farajee & Amiri) دهزه مزی  قزرار  خطر معر  در را بعه 

 هزرز  هاعلف دستی وجی  کهاي به توجه باهمچنی   و (2010
 سزط   در کزاربرد   محزهوديت  کزارگر   زيزاد  هاينزه  دلیزل به

 بزذر   هزا  تیمارپزی   از اسزتفاد   ،دارد لوبیزا  ماارع از وسیعی
 دوز بززا فیزز تل در اولتراسززونی  امززواج و پرايمینززگ ماننززه
 شزاخص  و عملکزرد  به يابیدست منظوربه ک علف يافتهکاه 
 رسنه می نظربه کارآمه باالتر، برداشت

 
 بلبلیچشم لوبيا مطالعه مورد صفات ميانگين مقایسه نتایج -4 جدول

Table 4. Mean comparison for yield and some of yield components of cowpea as affected by trial treatments 
 برداشت شاخص

Harvest index (%) 
 بيولوژیک عملکرد

)1-(kg.h yield Biological 
 دانه عملکرد

)1-(kg.h yield Grain 
 دانهصد وزن

100-seed weight (g) 
 دربوته غالف تعداد

Number of pod in plant 
 تيمارها

Treatments 
32.42 bcd 5396.6 e 1746.5 de 18.28 ef 8.25 ef T1 
34.58 abc 7945.9 a 2751 a 25.28 a 10.5 bc T2 
36.77 ab 6077.9 d 2239 bc 21.42 c 9.75 bcd T3 
28.36 cd 4393.6 f 1264.2 fg 16.24 g 6.25 h T4 
32.9 bcd 5280.8 e 1734.6 de 18.1 ef 7.75 fg T5 

31.55 bcd 7301.6 b 2300.8 bc 23.33 b 10.75 b T6 
35.96 ab 6351.7 cd 2288.9 bc 19.48 de 9.25 de T7 
29.15 cd 4686.9 f 1382.5 efg 17.03 fg 6.75 gh T8 
27.25 d 3792.3 g 1044.3 g 16.17 g 6 h T9 

34.37 abc 6118.1 d 2108.6 cd 20.53 cd 9.5 cd T10 
39.54 a 6752.3 c 2676.1 ab 24.24 ab 12 a T11 

31.57 bcd 5225.3 e 1649 ef 18.45 ef 7.75 fg T12 
 باشنه نمی  دارمعنی تفاوت دارا  درصه پنج سط  در LSD آزمون اساس بر مشترک حرف ي  حهاقل دارا  ها میانگی  ستون هر در

Means within each column followed by the same letter are not at 5% level according to least significance difference (LSD) test. 

T1: وجی  عه  + )فراصوت( اولتراسونی  امواج، T2: (فصلتما ) وجی  + اولتراسونی  امواج، T3: در لیتزر  )يز   يافتزه کزاه   دوز بزا  تريفلزورالی   کز  علف + اولتراسونی  امواج 

 + هیزهروپرايمینگ  :T7 ،وجزی   + هیزهروپرايمینگ  :T6 ،وجزی   عزه   + يمینگهیزهروپرا  :T5 ،هکتزار(  در لیتر 2)شه  توصیه دوز با تريفلورالی  + اولتراسونی  امواج :T4 ،هکتار(

 دوز بزا  تريفلورالی  ک علف :T11 ،فصلتما  وجی  :T10 ،وجی  عه  :T9 ،شه توصیه دوز با تريفلورالی  ک علف + هیهروپرايمینگ :T8 ،يافتهکاه  دوز با تريفلورالی  ک علف

  يافتهکاه  دوز با ی تريفلورال ک علف :T12 ،شه توصیه
T1: ultrasonic waves (ultrasound) + no weeding, T2: ultrasonic waves + weeding (all season), T3: ultrasonic waves + reduced herbicide dose 

(trifluralin 1 L.ha-1), T4: ultrasonic waves + the recommended herbicide dose (2 L.ha-1), T5: hydro-priming + no weeding, T6: hydro-priming + 
weeding, T7: hydro-priming + reduced herbicide dose, T8: hydro-priming + recommended herbicide dose, T9: no weeding, T10: weeding (all 

season), T11: recommended herbicide dose, T12: reduced herbicide dose. 

 

   گيریتيجهن
 کمتري  ،فصلتما  وجی  تیمارها  از بعه داد نشان نتايج

 کز  علف تیمارها  به مربوط هرز هاعلف خش  وزن و تراک 
+اولتراسزونی   و يافتزه کزاه   ک علف+پرايمینگ شه ،توصیه
 گزرو   يز   در  دارمعنزی  نظزر  از که بود يافتهکاه  ک علف
 اولتراسونی  امواج از استفاد  گفت توانمی داشتنه  قرار آمار 

 لوبیزا  بزذور  زنزی جوانزه  سزرعت  و درصزه  بهبزود  با پرايمینگ و

 هرز هاعلف به نسبت گیا  منه بهر  تسريع سبب ،بلبلیچش 
 تزأثیر  ديگزر  سزو   از ،شزه   فصزل  ابتزها   در موجزود  منابع از

 و هزرز  هزا علف بذور شهنسبا کاه  در تريفلورالی  ک علف
 پرايمینززگ و اولتراسززونی  امززواج هززا تکنیزز  بززا آن تلفیزز 
 افزااي   برا  را شراي  ،هرز هاعلف مناسب کنتر  با توانهمی
 نمايه  فراه  گیا  عملکرد و رشه
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Introduction 
 The mechanism of seed priming is to initiate the repairing system for membrane and the metabolic 

preparation for germination through controlling water absorption rate of seed. As a result, the germination 

capability and resistance to unfavorable conditions of seed can be promoted obviously. Ultrasound is defined 

as acoustic waves at frequencies greater than 20 kHz that can be an effective method of improve germination 

and growth characteristics of plants. Mirshekari et al. (2013) found that treating common narrow seeds with 

ultrasonic irradiation increases its germination and primary growth. There is no knowledge about the effect 

of ultrasonic waves and seed priming on plant competition with weeds. Thus, the objective of this research 

was to study the effect of ultrasonic waves and seed priming on yield and yield components of cowpea 

(Vigna sinensis L.) in competition with weeds. 

Materials and Methods 
 Experiment was conducted at the research field of Shahrood University of Technology (latitude of 36° 

25 'N and longitude of 54° 57' E with an elevation of 1345 m) as randomized complete block design with 

four replications in during the growing season of 2013-2014. Treatments included; ultrasonic waves 

(ultrasound) + no weeding, ultrasonic waves + weeding (all season), ultrasonic waves + reduced herbicide 

dose (trifluralin 1 L.ha-1), ultrasonic waves + the recommended herbicide dose (2 L.ha-1), hydro-priming + no 

weeding, hydro-priming + weeding, hydro-priming + reduced herbicide dose, hydro-priming + 

recommended herbicide dose, no weeding, weeding (all season), recommended herbicide dose, and reduced 

herbicide dose. In hydro-priming treatment, seeds were treated with water before sowing for 7 hours. Also 

for ultrasonic treatment, the seeds before sonication (for 6 minutes) treated with water for 7 hour. Trifluralin 

used in recommended dose (2 L.ha-1) and reduced herbicide dose (1 L.ha-1), therefore immediate mixed with 

soil before planting. Statistical analyses of data were performed with statistical software MSTATC. 

Significant differences between means refer to the probability level of 0.05 by LSD test. 

 

Results and Discussion 

 The results showed that all treatments decreased significantly biomass and density of weeds in 

comparison to control (no weeding). No significant difference was observed in density and shoot biomass of 

weeds between the application of hydro-priming + trifluralin 1 L.ha-1 and ultrasonic waves + trifluralin 1 

L.ha-1 with trifluralin 2 L.ha-1 treatment. Hydro-priming + reduced herbicide dose and ultrasonic waves + 

reduced herbicide dose treatments decreased total weed biomass by 61 and 46.5% in comparison to using 
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reduced herbicide dose treatment. In this regard Abbasdokht et al (2012) reported that density and shoot 

biomass of weeds was similar between reduced herbicide dose (Nicosulfuron 40 g.a.i. ha-1) + hydro priming 

and recommended herbicide dose (Nicosulfuron 80 g.a.i. ha-1). During priming, seeds are partially hydrated 

so that pre-germinative metabolic activities proceed, while radicle protrusion is prevented, then are dried 

back to the original moisture level (McDonald, 2000). Ghassemi-Golezani et al, (2008) suggested 

hydropriming as a simple and effective method for improving seed germination and seedling emergence of 

lentil in the field. Also the results indicated that the combined use of ultrasonic waves + weeding (all season) 

treatment increased grain and biological yield by 62 and 52.3 percent in comparison to control (no weeding) 

treatment respectively. Rajabian (2013) reported that seed pretreatment of corn by ultrasonic waves 

increased the grain and biologic yield in comparison to control significantly. The results indicated that no 

significant difference was observed in grain yield between the application of hydro-priming + trifluralin 1 

L.ha-1 and ultrasonic waves + trifluralin 1 L.ha-1 in comparison to trifluralin 2 L.ha-1 and weeding (all season) 

treatments. Whereas, sowing pretreated seeds by ultrasonic waves and hydro-priming in soil containing 

recommended trifluralin dose decreased the investigated traits in comparison to application of pre-treatments 

alone and recommended herbicide dose. In this regard, Moradbeygi and Khara (2011) observed a significant 

reduction due to increased trifluralin concentrations on root and shoot length and dry weight of sunflower 

plants. Based on Yaldagard et al, (2008), one of the possible explanations could be that the mechanical 

effects of ultra-sonication produced numerous small holes in the coating and after steeping in the water a 

significant rise in seedling moisture resulted. It has been suggested that the sonication process accelerates the 

imbibition of water through the pericarp. Sonication may create or enlarge fissures in the protective coating 

surrounding the seed and pericarp. The superiority of sonication may be due to a higher holding capacity and 

higher porosity, which increase oxygen availability. Generally it seems that pre-treatment of cowpea seeds 

by hydro-priming and ultrasonic waves can increase competitiveness of bean plant with weeds through 

increasing crop growth rate. The results showed that proper combination of trifluralin herbicide along with 

seed priming could be used to control the weeds in the bean and obtain seed yield comparable with weed-

free conditions.  

Conclusion 
 Both hydro-priming and ultrasonic waves had the effects on accelerating germination and improving 

competitive ability of bean plant. Hydro- or ultrasonic waves priming showed better plant growth than that 

without priming treatment when exposed to competition conditions. Pretreated seeds in combination to low 

herbicide dose had the best effects on the weed suppression and increasing crop yield. Based on our results, 

priming and sonication of seeds in combination with reduced dose of herbicide can be an effective method of 

weeds control and increase crop yield and also reduce herbicide consumption. 
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