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مقاله پژوهشی

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.با پالسمای سرد بر عملکرد و اجزای
عملکرد آن در رقابت با علفهای هرز
مژگان خاکیان –1حسن مکاریان –*2مهدی برادران فیروز آبادی –3مهدی مومنی –4حسین میرزایی مقدم

5

تاریخ دریافت1399/02/10 :
تاریخ پذیرش1399/05/11 :

چکیده
پیش تیمار بذر گیاه زراعی با پالسمای سرد از طریق تسریع جوانهزنی بذر می تواند قابلیت رقابت آن را با علف های هرز افزایش دهد .بهمنظوور
ارزیابی تأثیر پیشتیمار بذر با پالسمای سرد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در حضور علفهای هرز ،آزمایشی بهصورت فاکتوریو در قابو
طرح بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار در سال زراعی  1394-95در مزرعهی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد .فاکتورهای آزموایش
شام  :پیش تیمار بذر در شش سطح ،شاهد (بدون پیشتیمار) ،خیساندن بذر در آب به مدت  10ساعت ،پیشتیمار بذور با پالسمای سرد به مدت 15
و  30ثانیه ،خیساندن بذر در آب مقطر به مدت  10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  15و  30ثانیه و روش کنترل علفهای هرز در سه سطح :عودم
وجین ،وجین تمام فص و کاربرد تریفلورابین ( 1200گرم ماده مؤثره در هکتار) بودند .نتایج نشان داد که اثرمتقاب بین فاکتورهای آزمایشی بر تعداد
دانه در طبق ،عملکرد بیوبوژیک و دانه ،شاخص برداشت ،عملکرد روغن آفتابگردان و وزن خشک علفهایهرز معنیدار ( )p ≤ 0/01بود .در حضور
علفهای هرز ،روشهای مختلف پیشتیمار بذری سب افزایش معنی دار در تعداد دانه در طبوق و عملکورد بیوبوژیوک آفتوابگردان شود .هم،نوین،
پیشتیمار بذر با پالسمای سرد به مدت  30ثانیه عملکرد روغن و دانه را بهترتی به میزان  68/8و  58/5درصد در حضور علفهای هرز نسوبت بوه
تیمار شاهد (عدم پیش تیمار در حضور علفهای هرز) افزایش داد .براساس نتایج این پژوهش ،پیشتیمار بذر با پالسمای سرد میتواند صفات رشدی
و عملکرد آفتابگردان را از طریق بهبود قابلیت رقابت آن با علفهای هرز افزایش دهد.
واژههای کلیدی :تریفلورابین ،خیساندن بذر در آب ،کنترل غیرشیمیایی ،مدیریت تلفیقی علفهای هرز
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آفتابگردان ) (Helianthus annuus L.یکی از گیاهان مهو در
توبید روغن خوراکی در جهان است و روغن آن به علوت خصوصویات
ویژه از جمله پایداری اکسیداسیونی باال و وجوود اسویدهای چورب بوا
پیوند دوگانه مانند بینوبئیک اسید ،نقش مهمی از نظر تغذیه دارد (.)23
آفتابگردان در اوای فص رشد توان رقابتی کمی با علفهای هرز دارد
 2 ،1و  -3بهترتی دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکوبووژی و دانشویاران گوروه
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و به میزان قاب توجهی عملکرد آن بوسیله علوفهوای هورز کواهش
مییابد ،ازاینرو باید در برابر علفهای هرز بهطور کام حمایت شوود
( .)11در همین راسوتا در پژوهشوی گوزارش شوده اسوت کوه حضوور
علفهای هرز سب کاهش  31درصدی عملکرد آفتابگردان شد (.)33
استفاده از علفکشها روش اصلی کنترل علفهای هرز است ،با ایون
وجود استفاده نادرست از این تکنوبوژی ممکن است منجور بوه ایجواد
مشکالتی نظیر پسمان علفکوشهوا ،آبوودگی آبهوای زیرزمینوی و
مقاوم شدن علفهای هرز به علفکشها شود ( .)7بوه هموین خواطر
امروزه ،جامعهی کشاورزی برای کنتورل علوفهوای هورز تمایو بوه
استفاده از روشهای مدیریتی غیرشیمیایی ،نظیور روشهوای زراعوی
کنترل علفهای هرز پیدا کرده است ( .)12یکی از روشهوای زراعوی
برای افزایش رشد و قابلیت رقابت گیاهان زراعی با علوفهوای هورز،
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استفاده از پیش تیمار بذور با آب و سایر روشهای بهبود دهنوده بنیوه
بذر و استقرار آن در مزرعه است ( .)5پیش تیمار بذور با آب بوه مودت
معین ،یکی از راهکارهای مناس برای تقویت بنیه بذر و استقرار بهتر
گیاه،ه است که قب از کاشت انجام میشوود .مزیوت ایون روش در
گیاهانی که با بذر تکثیر میشوند ،افزایش سرعت جوانهزنی در شرایط
مختلف محیطی است .مزیت دیگر آن حصول یکسان رویش گیاه،ه
از بذر برای افزایش قدرت گیاه،ه و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاه
است ( .)27علت تسریع جوانهزنی در بذرهای آماده شده میتواند ناشی
از افزایش فعابیت آنزی های تجزیهکننوده مثو آبفوا آمویالز ،افوزایش
سطح شارژ انرژی زیستی در قاب افزایش تعداد و درعینحوال ارتقوا
عملکرد میتوکندریها ،افزایش سنتز  RNA ،DNAو  ATPباشد (.)3
در پژوهشی ،پیش تیمار بذور سویا ( )Glycine max (L.) MERRبا
آب سب افزایش معنیدار وزن هزار دانه ،عملکرد و هم،نوین درصود
پروتئین دانه نسبت به شاهد گردید ( .)6استقرار مطلوب گیاهان تحت
تأثیر روشهای پیش تیمار بوذری تواکنون بوهطوور موؤثر در کواهش
خسارت علفهای هرز بهکار گرفته شده اسوت .نصویری دهسورخی و
همکاران ( )24گزارش کردند که پیش تیمار بوذور بوبیوا چشو بلبلوی
( )Vigna sinensis (L.) Walpبا آب به مودت  7سواعت از طریوق
تسریع فرایندهای جوانهزنی و بهبود رشد گیاه زراعی ،بطور معنیداری
قابلیت رقابت آن را با علفهای هرز افزایش داد.
در سووالهووای اخی ور از فوونآوری پالسوومای سوورد در تحقیقووات
کشاورزی استفاده شده است و اثر مثبت آن در جوانهزنی بذور به اثبات
رسیده است ( .)31در فرایند توبید پالسمای سرد ،گازهوا تحوت تواثیر
میوودان ابکتریکووی یووک یووا چنوود ابکتوورون از دسووت داده و در اثوور
یونیزاسیون ،یونها و گونههای فعوال هیدروکسوی  ،اکسویژن ،اوزون،
پراکسیدهیدروژن و هم،نین نور ماورا بونفش بوجوود مویآینود (.)25
هنگامی که بذر تحت تاثیر این ات ها و رادیکالهای آزاد ایجواد شوده
قوورار گرفووت تغییراتووی در پوسووته بووذر ،خصوصوویات بیوشوویمیایی و
فیزیوبوژیکی آن ایجاد میگوردد ( .)18در فراینود پالسوما دهوی بوذر،
حمله رادیکال های اکسیژن و بمباران یونی سب ساییدگی پوسته بذر
می شود ( )30هم،نین خاصیت آبدوستی پوسته بوذر زیواد شوده و در
نهایت جذب آب توسط بذر افزایش موییابود ( .)18اعموال پالسومای
سرد روی بذر میتواند برخی از فرایندهای فیزیوبوژیکی را نیز در گیاه
از قبی فعابیت دهیدروژناز ،سوپراکسید دیسموتاز ،فعابیت پروکسویداز،
رنگدانههای فتوسنتزی ،کارایی فتوسنتزی و فعابیت نیترات ریدوکتاز را
نیز افزایش دهد ( .)21اثر مثبت پالسمای سرد در بهبوود خصوصویات
جوانهزنی بذر گیاهانی از قبی سولمهتوره ()Chenopodium album
( )29و سویا ( )18بوه اثبوات رسویده اسوت .بینو و همکواران ()18
هم،نین نشان دادند که شاخص درصد جوانهزنوی بوذور سوویا تحوت
تأثیر پالسمای سرد  16تا  66درصد افزایش داشت .هم،نین آنها ذکر
کردند که جذب آب در بذور تیمار شده  14درصد افزایش داشوت و در

نهایت وزن خشک ساقهچه و ریشهچه سویا بوه ترتیو  21/9و 27/5
درصد نسبت به بذور تیمار نشده افزایش نشوان داد .سورا و همکواران
( )28تایید نمودند که پالسمای سرد ممکن است اثرات مثبت و منفوی
بر روی بذر داشته باشد ،بطوریکه مدت زمان پالسمای سرد روی بذر
از این نظر دارای اهمیت زیادی است ،به عنوان مثال ،آنها مدت زمان
 3تا  10دقیقه پالسمادهی روی بذر گیاه گندم سویاه ( Fagopyrum
 )aesculentumرا خیلی زیاد و دارای اثر منفوی دانسوتند .حوسوین و
همکاران ( )13با کاربرد توابش گاموا روی بوذور آفتوابگردان گوزارش
کردند که این تکنیک میتواند سب افوزایش جوانوهزنوی ،رشود و در
نهایت بهبود عملکرد آفتوابگردان شوود .بنوابراین ایون روش را بورای
نواحی که شرایط نامناس برای جوانهزنی بذور این گیواه وجوود دارد،
توصیه کردند .تابش گاما از طریق تاثیر بر ات ها و موبکولهوای درون
سلولها بویژه آب سب توبید رادیکال آزاد شده و ایون رادیکوالهوای
آزاد میتوانند منجر به سنتزپروتئین ،پراکسیداسیون بیپیودها و فعابیوت
آنزیمی در بذر شوند ( .)15با توجه به نتایج پژوهشهوای انجوام شوده
بهنظر میرسد پیش تیمار بذر با آب و پالسمای سرد از طریوق بهبوود
استقرار گیاه،ه نقش مؤثری در قابلیوت رقابوت گیواه آفتوابگردان بوا
علفهای هرز داشته باشد .بنابراین این پژوهش بهمنظور ارزیابی تأثیر
پیشتیمار بذر با پالسمای سرد در مقایسه با خیساندن بذر در آب ،بور
رشد و عملکرد آفتابگردان در حضور علفهای هرز انجام شد.

مواد و روشها
ایوون پووژوهش بووه صووورت آزمووایش فاکتوری و در قاب و طوورح
بلوکهای کام تصادفی با سه تکرار در مزرعوه تحقیقواتی دانشوکده
کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود روی گیاه آفتابگردان رق هایسوان
 33در سووال زراعووی  1394-95اجوورا شوود .موقعیووت مزرعووه از نظوور
جغرافیایی در  5درجه و  4دقیقه طول شرقی و  36درجه و  29دقیقوه
عرض شمابی واقع شده است و میانگین ارتفاع آن از سطح دریا 1420
متر است .فاکتور اول شام پویشتیموار بوذر در شوش سوطح :شواهد
(بدون پیشتیمار) ،خیساندن بذر در آب مقطور بوه مودت  10سواعت،
پیشتیمار بذور با پالسمای سرد به مدت  15ثانیه ،پیشتیمار بذور بوا
پالسمای سرد به مدت  30ثانیه ،خیساندن بذر در آب مقطر به مودت
 10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  15ثانیوه ،خیسواندن بوذر در آب
مقطر به مدت  10ساعت  +پالسمای سرد به مدت  30ثانیه و فواکتور
دوم کنترل علفهای هرز در سه سطح :تریفلوورابین  2500میلویبیتور
( 1200گرم ماده مؤثره در هکتار) ،شاهد (عدم وجوین) و وجوین تموام
فص بود .مدت زمان خیساندن بذر در آب بر اساس پیش آزموایش در
آزمایشگاه  10ساعت تعیین گردید .زمین مورد استفاده در سال قب از
آزمایش تحت آیش بود ،پو از شوخ عمیوق در پواییز سوال قبو ،
عملیات آمادهسازی زموین بوا مسواعد شودن شورایط آب و هووایی و

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

رسیدن رطوبت به حد ظرفیت زراعی در اوای خرداد مواه سوال 1395
صورت گرفت .در ابتدا زمین موورد نظور توسوط گواوآهن برگورداندار
شخ زده شد .سپ با استفاده از دو دیسک عمود بر هو  ،اقودام بوه
عم تسطیح زمین گردید .عملیات کاشت در نیمه دوم خردادماه انجام
شد .مزرعه آزمایشی شام  54کورت و هور کورت دارای چهوار خوط
کاشت به طول چهار متر بوده و فاصله بین ردیفها در هور کورت 60
سانتیمتر و فاصله کاشت روی ردیفها  25سانتیمتر در نظور گرفتوه
شد .بین هر کرت تا کرت بعدی یک ردیف نکاشت در نظر گرفته شد.
براساس نتایج آزمایش خاک ،بافت خاک مزرعه آزمایشی بومی رسوی
بود .کنترل علفهای هرز به وسیله وجین دسوتی در کورتهوایی کوه
تیمار وجین داشتند ،اعمال گردید .پیش تیمار بذور با پالسمای سرد در
آزمایشووگاه پالسوومای دانشووگاه صوونعتی شوواهرود انجووام شوود .بوورای
پالسمادهی بذور از دستگاه جوت پالسومای سورد (Plasma Supply
مدل  ،BK 9401ساخت شرکت پالسما ط ) استفاده شد و گاز مورد
اسوتفاده در آن آرگوون بوود (شوک  .)1پالسومای سورد ،پالسومای
غیرحرارتی است که در فشار اتمسفر با عبور گاز از میوان یوک میودان
ابکتریکی توبید میشود .بنابراین در توبید پالسمای سرد بیشتر انورژی
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ابکتریکی صرف اجزای ابکترون شده و بدبی چگابی بسیار ک ذرات،
دما در حد دمای اتاق باقی میماند ،بذا به این نوع پالسوما پالسومای
سرد اتمسفری گفته مویشوود ) .)14یکوی از انوواع روشهوای توبیود
پالسمای سورد اتمسوفری ،تخلیوه سود دی ابکتریوک (Discharge
) Barrier Dielectricاست .عم تخلیه بین دو ابکترود کوه حوداق
یکی از آنها با الیه دی ابکتریک پوشانده شده است ،صورت میگیورد.
این تخلیه با اعمال وبتاژ باالی متناوب بین دو ابکترود انجام گرفتوه و
وجود یک الیه دی ابکتریوک موانع از عبوور جریوان شودید میوان دو
ابکترود و وقوع جرقه میگردد ( .)25در نهایت ،پالسمای سرد بصورت
جریانی از ابکترون و پروتوون از قسومت نوازل ماننود دسوتگاه خوار
میشود و در ظاهر به مشابه یک شعله کوچوک مویباشود (شوک .)1
سپ  ،بذور براساس زمانهای تعریف شده در معرض جریان ابکترون
و پروتون (شعله پالسما) قرار مویگیرنود .پالسومای سورد دارای سوه
پارامتر فرکان  ،توان و وبتاژ میباشد .در ایون آزموایش تووان تخلیوه
سطوح پالسما 80وات ،وبتاژ استفاده شده  10کیلوو وبوت ،و فرکوان
بکار رفته  58کیلوهرتز بود (شک .)1

منبع تغذیه AC Amplifier
ابکترود بوبهای
Tube electrode
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مخزن گاز
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شکل  -1دستگاه جت پالسمای سرد ساخ ت ایران که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت و شامل سه بخش اصلی الف :منبع تغذیه که با
ولتاژ  10کیلوولت ،توان  80وات و فرکانس  58کیلوهرتز تنظیم شد .ب :کپسول ذخیره گاز ،ج :الکترود لولهای و نازل آن که محل خروج جریان
پالسمای سرد میباشد.
Figure 1- Cold plasma jet machine that has been used in this research. It consists of three main parts, power supply set with
voltage of 10 kV, power of 80 watt and frequency of 58 kHz, gas storage capsule and tubular electrode and its nozzle which is
the outlet of cold plasma current.

ترفالن (تریفلورابین  )EC %48تهیه شوده از شورکت پرتونوار بوه
مقدار  1200گرم ماده مؤثره در هکتار قب از کشت بذور با سو پواش
ماتابی شارژی ساخت اسپانیا با نوازل بوادبزنی شوماره  8002و حجو
محلول  280بیتر در هکتار و فشار  2/8بار در کرتهوای مربوطوه (در

هنگام بعد از ظهر) به کوار بورده شود و بالفاصوله توا عموق  5توا 10
سانتیمتر با خاک مخلوط گردید .برای تعیوین تعوداد دانوه در طبوق و
وزن صد دانه از هر کرت پنج بوته بهصورت تصادفی بهعنووان نمونوه
در آخر فص ( 12مهرماه سال  )1395برداشت شد و پ از شومارش
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و جداسازی دانهها از طبق ،آنها را در سایه قرار داده که سایه خشک
شوند و سپ توزین شدند .برای تعیوین عملکورد دانوه و بیوبوژیوک،
بوته های آفتوابگردان از سوطح دو متور مربوع بوا در نظور داشوتن اثور
حاشیهای برداشت شدند و دانهها برای تعیین عملکرد دانه پ از سایه
خشک شدن توزین شدند .هم،نین ،وزن خشک قسمتهای مختلوف
بوتههای برداشت شده پ از قورار دادن در اون بوا دموای  70درجوه
سانتیگراد به مدت  48ساعت بوا تورازوی دیجیتوال بوا دقوت 0/001
اندازهگیری و ثبت شد .عملکرد دانه بر مبنای رطوبت  14درصود دانوه
محاسبه شد .جهت تعیین زیستتوده خشک علفهای هرز نیوز بوا در
نظر داشتن اثر حاشیهای در هر کرت ،کوادرات یک متر مربعی در سه
نقطه بصورت تصادفی در هر کرت قورار داده شود و در هور کووادرات
علفهای هرز از سطح خاک درو شود و در پاکوتهوای مقووایی قورار
گرفت و به آزمایشگاه منتق گردید و سپ بوه مودت  48سواعت در
اون با دمای  70درجه خشک و با ترازوی دیجیتوال بوا دقوت 0/001
توزین گردید .پ از تبدی دادهها ،آنابیز آماری و تحلی آنهوا توسوط
نرمافزار ) MSTAT-Cنسخه  )1/42و رسو نمودارهوا بوا نورمافوزار
 Excelانجام شد و از آزمون  LSDدر سطح احتموال  5درصود بورای
مقایسه میانگینها استفاده گردید.

نتایج و بحث
وزن خشک کل علفهای هرز
(L.

نتایج نشان داد که علفهرز غاب مزرعه آزمایشوی سووروف
 )Echinochloa crus-galliبود ،بوهطووریکوه در تیمارهوای عودم
وجین تراک این علف هرز به بیش از 500بوته در متر مربع میرسوید.
سووایر گونووههووای علووف هوورز از قبیوو تووا خووروس ریشووه قرمووز
( ،)Amaranthus retroflexus L.سوولمهتووره ( Chenopodium
 ،)album L.فرفیووون ( ،)Euphorbi sp.شوولمی ( Rapistrum
 ،)rugosum L.کنوفوحشوی ( (Hibiscus trionum L.و پی،وک
صوحرایی ( )Convolvulus arvensis L.نیوز در مزرعوه بوا توراک
اندک وجود داشتند .طبق جدول تجزیه واریان دادهها ،اثرات ساده و
اثرات متقاب تیمارهای آزمایش در سطح احتمال یک درصود بور وزن
خشک زیست توده علفهای هرز معنیدار شد (جدول  .)1هموانطوور
که در شک  2مشاهده میشود ،بیشترین وزن خشک علفهای هورز
مربوط به شاهد (عدم پیش تیمار در شرایط عودم وجوین) بوود .نتوایج
نشان داد که روشهای پیش تیمار بذری بهخصوص پالسمای سرد به
مدت  15و  30ثانیه توانست زیست توده علفهای هرز را نسوبت بوه
تیمار آبوده به علفهرز بهطور معنیداری کاهش دهد.

جدول  -1تجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد بررسی آفتابگردان تحت تاثیر تیمارهای آزمایش
Table 1- Analysis of variance (mean of squares) for investigated traits of sunflower as affected by experiment treatments
وزن ماده خشک
کل

عملکرد روغن

شاخص

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

وزن  100دانه

تعداد دانه در

درجه

منابع تغییر

Oil yield

برداشت

Grain yield

Biological yield

100 seed
Weight

طبق

آزادی

Sources of variation

6723.961 ns

0.863 ns

Seed number
per head
20260.36 ns

Df

Total weed dry
weight
4871.05 ns

56632.611 ns

Harvest
index
32.167 ns

84754.556 ns

**1927800.16

** 1132078.019

* 128.248

** 5016116.133

** 61254412.033

**78848.16

107178.925 ns

** 376.254

821307.047 ns

* 3282412.486

2

بلوک
()Block
کنترل

**28.959

** 139287.50

2

)(Control

2.739 ns

15835.07 ns

5

پیش تیمار
))Pretreatment
پیش تیمار × کنترل

**78848.16

** 399936.215

** 146.211

** 1415563.094

** 6502641.010

4.864 ns

** 46751.74

10

1840.64

64116.284

30.899

378489.490

1303952.498

4.081

12069.79

34

22.71

11.45

11.04

17.23

15. 23

14.08

13.60

× (Pretreatment
)Control

خطا
Error

ضری تغییرات (درصد)
**

*

و به ترتی بیانگر معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد و

ns

عدم وجود تفاوت معنیدار را نشان میدهد.

significant at 1% and 5% respectively and ns non-significant different.

اببته استفاده از تلفیق خیساندن بذر در آب و پالسما نیز تأثیر هو
افزایی در کاهش زیست توده علفهای هرز نسبت به شاهد نشان داد.
کاربرد تریفلورابین در شرایط مختلف نیز همانند تیمار وجوین توانسوت

)CV (%

*

and

**

سب کاهش معنیدار زیستتوده علفهای هرز نسبت به تیموار عودم
وجین شود .تریفلورابین پر مصرفترین علوفکوش خوانواده دینیتورو
آنیلینها میباشد که اکثر علفهای هرز باریکبرگ و نیز تعداد زیادی

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

از علفهای هرز پهنبرگ را کنتورل مویکنود ،مکانیسو عمو ایون
علفکش ،مهار تقسوی سولوبی و طویو شودن سولولهوا در ناحیوه
مریستمی ریشه میباشد ( .)32در پژوهشی دیگر کمترین تراک و وزن
خشک علفهای هرز مربوط به تیمارهوای تریفلوورابین در دز توصویه
شوووده ،خیسووواندن بوووذر در آب  +علوووفکوووش کووواهش یافتوووه و
اوبتراسونیک+علفکش کاهش یافته بود ،که نشان دهنده تأثیر مثبوت
پیشتیمار بذر در ترکی با علفکش و وجین بورای کواهش توراک و
وزن خشک علفهای هرز است ( .)24تسریع در جوانهزنی بذور و رشد
اوبیه گیاه،ه در اثر کاربرد پالسما ( )21و خیسواندن بوذر در آب ()24
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علت افزایش زیست توده گیاهان زراعوی و قابلیوت رقابوت آنهوا و در
نهایت کاهش زیستتوده علفهای هرز میباشد .پژوهشگران گزارش
کردنوود کووه استفاده از تکنیک خیسوواندن بووذر در آب در کنار سایر
روشهای کنترل علفهای هرز مانند عبفکوووش کاهش یافته و وجین
موویتوانوود بوووهعنووووان یک روش مؤثر ضمن افزایش کارایی کنترل
علوفهای هرز ،از کواهش عملکورد محصووول جلوووگیری کرده و از
طرفوی اثورات زیوانبوار زیسوت محیطوی علفکشها را کاهش دهد
(.)1

شکل  -2اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر وزن خشک کل علفهای هرز
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشد.
Figure 2- Interaction effect of experimental treatments on weeds dry matters
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test.

تعداد دانه در طبق

نتایج تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثرات سواده تیمارهوای
کنترل در سطح یک درصد بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان معنویدار
بود ،اما اثرات ساده پالسما بر این صوفت معنویدار نبوود .اثور متقابو
تیمارهای روش کنترل× پالسما نیز در سطح احتمال یوک درصود بور
تعداد دانه در طبق معنیدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میوانگین اثور
متقاب تیمارها نشان داد که در شرایط عدم وجین علفهای هرز ،همه
روشهای پیشتیمار بذری باعث افزایش معنیدار تعداد دانه در طبوق
گردید (شوک  .)3اموا در شورایط وجوین و کواربرد علوفکوش اکثور
روشهای پیش تیمار تاثیر معنیداری نسبت به شاهد عدم پیش تیمار
بر تعداد دانه در طبق نداشتند .نتایج نشان داد که ،تعداد دانه در طبوق
از  482/3عدد در تیمار شاهد عدم وجین و عدم پیش تیموار بوه 973

عدد تحت تاثیر خیسواندن بوذر در اب +پالسوما  15ثانیوه در شورایط
کاربرد علفکش افزایش یافت (شک  .)3دبی اصلی کواهش تعوداد
دانه در طبق در تیمارهای تداخ علفهرز در مقایسوه بوا تیمارهوای
کنترل ،استقرار طوالنیتر و تثبیت بیشتر علفهای هرز در مزرعه و در
نتیجه تشدید رقابت با آفتابگردان بر سر منابع رشد به ویوژه در دوران
پر شدن دانه گزارش شده است ( .)4در راسوتای نتوایج ایون پوژوهش
مبنی بر افزایش تعداد دانه در طبق تحت تأثیر خیسواندن بوذر در آب،
گزارش شده است که خیساندن بذر در اب بودبی راحتوی کوار و کو
هزینه بودن آن روشی بسیار مفید بورای افوزایش عملکورد محصوول
میباشد ( .)20طی پژوهشی که به منظور مطابعه تأثیر پالسمای سورد
1
بر بذر گیاه آرابیدوپسی از ابتدای رشد تا برداشت آن صورت گرفت،
1- Arabidopsis thaliana L.
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( .)16بنابراین می توان گفت که تاثیر مثبت پالسما و پیش تیمار بذور
با آب و کاربرد ترکیبی آنها توانسته است بوا بهبوود رشود آفتوابگردان
سب افزایش تعداد دانه در طبق گردد.

گزارش شد که پرتودهی پالسما به مدت سه دقیقه روی بذور خشک،
تمام مراح رشدی گیاه را سرعت بخشید و مشاهده شد کوه پالسوما
در مقایسه با شاهد ،منجر به افزایش  39درصدی تعداد دانه شده است
No Weeding
Weeding
Herbicide

a

ab
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a-f
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b-f
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800

ef

fg
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a-d
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Hydropriming
Plasma 15 seconds
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Hydropriming+
Hydropriming+
تیمارهای آزمایش
Plasma 15 sec
Plasma 30 sec

Treatments

شکل  -3اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر تعداد دانه در طبق آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 3- Interaction effects of experimental treatments on the seed number per head of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test.

وزن صد دانه
a
b

10
6
4
2

وزن  100دانه

b

8

)100 seed weight (gr

همانطور که نتایج تجزیه واریان دادهها نشان میدهد (جودول
 ،)1اثر ساده تیمارهای کنترل در سطح یک درصد بور وزن صود دانوه
معنیدار شد ،اما اثرات ساده پالسما و اثر متقاب تیمارهای آزمایش بر
این صفت معنیدار نبود .نتایج مقایسه میانگینها نشوان داد کوه وزن
صد دانه در تیمار وجین نسبت به عدم وجین افزایش یافت ،بهطووری
که بیشترین وزن صد دانه آفتابگردان در تیمار وجین  9/76گورم بوود
(شک  .)4پژوهشگران کاهش وزن صد دانه ذرت را به دبی کواهش
دوام سطح برگ در اثر تنش رقابت علفهای هرز روی ذرت در مرحله
پر شدن دانهها گزارش کردهاند ( .)19هم،نین ،در پوژوهش دیگوری
علت کاهش وزن صد دانه ذرت در اثر رقابت با علفهرز تا خوروس،
کاهش توان فتوسنتزی و کاهش انتقال مواد فتوسنتزی به دانوههوای
ذرت ذکر شده است ( .)6در همین راستا گزارش شدهاست که کنتورل
علفهای هورز از طریوق کواهش رقابووت و افووزایش عناصر غذایی
قابو دسوترس ،ظرفیووت منبووع را بوورای تووبیوود آسوومیالتهووا
افوزایش داده و باعوث افوزایش وزن دانه میشوود (.)8

12

0


Herbicide




No Weeding Weeding

تیمارهای آزمایش
Treatments

شکل  -4اثر تیمارهای کنترل علف هرز بر وزن صد دانه آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس
آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 4- Effect of weed control treatments on 100- seed
weight
Similar letter(s) on columns represent not significantly
different at the 5 % probability level (LSD) test.

عملکرد بیولوژیک

نتایج تجزیه واریان

نشان داد که اثر ساده کنترل در سطح یوک

تأثیر پیشتیمار بذر آفتابگردان...

درصد و اثر ساده تیمار پالسما در سطح پونج درصود صوفت عملکورد
بیوبوژیک را تحت تأثیر قرار داد .هم،نین ،اثورات متقابو تیمارهوای
کنترل × پالسما نیوز بور عملکورد بیوبوژیوک در سوطح یوک درصود
معنیدار بود (جدول  .)1نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابو تیمارهوا
نشان داد که عملکرد بیوبوژیک تحت تأثیر علفهای هورز نسوبت بوه
تیمار شاهد (وجین)  62/76درصود کواهش یافوت .پویش تیموار بوذر
آفتابگردان با پیش تیمار بذور با آب و نیز پالسما و کاربرد ترکیبی آنها
عملکرد بیوبوژیک آفتابگردان را در شرایط حضور علفهای هرز بطوور

معنیداری نسبت به شاهد بدون پیش تیمار در حضور علفهوای هورز
افزایش داد .هم،نین ،کاربرد پالسوما بوه مودت  15ثانیوه روی بوذور
پرای نشده توانست  54/9درصد عملکرد بیوبوژیک را در شرایط عودم
وجین نسبت به شاهد بدون پیش تیمار و بدون وجوین افوزایش دهود
(شوک  .)5اموا هموانطور کوه مشوواهده موی شوود در شورایط وجووین
روشهای پویش تیموار بوذری نتوانسوت تواثیری بور صوفت عملکورد
بیوبوژیک آفتابگردان ایجاد کند.
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شکل  -5اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد بیولوژیک آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 5- Interaction effect of experimental treatments on biological yield of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

کنترل مؤثر علفهای هرز از طریق افزایش قابلیوت رقابوت گیواه
زراعی میتواند دبی افزایش عملکرد بیوبوژیوک در تیمارهوای وجوین
باشد .در همین راستا گزارش شده است که کنترل مطلوب علوفهوای
هرز میتواند توبیود محصوول بوبیوا را بهبوود بخشود ( .)10هم،نوین
گزارش شده است که خیسواندن بوذر در آب سوب افوزایش عملکورد
بیوبوژیک ذرت گردید ( .)2در ارتباط با تأثیر پالسما نیز گوزارش شوده
اسووت کووه پالسوومای سوورد موویتوانوود تمووام مراح و رشوودی گیوواه
آرابیدوپسی را تسریع بخشد .بدین ترتی پالسمای سرد روی بوذور
میتواند یک روش امیدوار کننده برای کاهش دورهی برداشت و بهبود
عملکرد بیوبوژیک باشد ( .)16در شورایط خیسواندن بوذر در آب و یوا
پالسما جوانه زنی سریعتر امکان بهرهبرداری مناس تر از نهوادههوای
محیطی مث آب ،نور و ...برای گیاه را فراه میکند .همینطور در اثر
این شرایط ،روابط رقابتی آفتابگردان و علف هرز به سود گیواه زراعوی
تغییر مییابد .برآیند این موارد در نهایت میتوانود منجور بوه افوزایش
مدت و سطح فتوسنتز کننده در این گیاه زراعی شده که متعاقو ایون

امر میزان تثبیت دی اکسیدکربن و طبعاً آسومیالت توبیودی و ذخیوره
هیدروکربنهای غیر ساختاری در قسمتهای مختلوف گیواه افوزایش
یافته و در نتیجه بیوماس توبیودی بیشوتر مویشوود .براسواس نتوایج
آزمایش ،پیشتیمار بذر آفتابگردان با پالسمای سرد یا خیسواندن بوذر
در آب و کاشت آن در خاک دارای تریفلورابین باعث کاهش معنویدار
عملکوورد بیوبوژیووک آفتووابگردان شوود .در نتووایج مشووابهی نصوویری و
همکاران ( )24گزارش کردند که کاشوت بوذور پورای شوده یوا پویش
تیمارشده با اموا اوبتراسونیک در خاک حاوی تریفلورابین تأثیر منفوی
بر رشد و عملکرد بوبیا چش بلبلی ایجاد نمود .افزایش سورعت جوذب
علفکش در بذور پرای شده دبی احتمابی کاهش رشد و عملکرد گیاه
در چنین شرایطی ذکر شده است .در شرایط وجین تاثیر پیشتیمار بذر
بر تعداد دانه در طبق (شک  )3و عملکرد بیوبوژیک و حتوی عملکورد
دانه آفتابگردان (شک  )6معنیدار نبود .در این رابطه به نظر میرسود
اگر چه روشهای پیش تیمار بذری ممکن است روی سرعت و درصد
جوانهزنی تاثیر داشتهاست اما در مراح بعدی رشد بدبی برخوورداری
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افزایش معنیدار عملکرد دانوه در شورایط وجوین ( 3714کیلووگرم در
هکتار) و علفکش ( 3515کیلوگرم در هکتار) نسبت به شورایط عودم
وجین در همین تیمارها گردید .تیمار کاربرد پالسما به مدت  30ثانیوه
روی بذور پرای نشده در شرایط عودم وجوین ،عملکورد را نسوبت بوه
شاهد بدون پیشتیمار در شرایط عدم وجین  58/5درصد افوزایش داد،
از طرفی تیمار عدم وجین تموام فصو سوب کواهش عملکورد دانوه
آفتابگردان به میزان  55/86درصد نسبت به تیمار وجین تمام فص در
شرایط بدون پیشتیمار گردید (شوک  .)6در هموین راسوتا بطیفوی و
همکاران ( )17کاهش  18تا  33درصدی عملکرد آفتابگردان را تحوت
تأثیر علفهای هرز گزارش کرده اند .پژوهشها ثابت کرده اسوت کوه
در گندم ( )Triticum aestivum L.و جو ()Hordeum vulgare L.
محتوای برخی از متابوبیتها پ از تیموار بوا پالسومای سورد تغییور
مییابد این تغییرات از این فرضیه پشتیبانی میکند که رادیکوالهوای
پالسما به دانهها نفوذ کرده و بر متابوبیس بذر مؤثر واقع شوده اسوت
( .)28هم،نین ،اثر پالسما بر بذر گیاه آرابیدوپسی از ابتدای رشد توا
برداشت آن بررسی شد ،نتایج نشان داد که پرتودهی پالسما به مودت
سه دقیقه روی بذور خشک ،تمام مراح رشدی گیاه را سرعت بخشید
و پالسما در مقایسه با شاهد ،منجر بوه کوتواهتور شودن  11درصودی
دورهی رشد و افزایش  56درصدی عملکرد دانه و هم،نوین افوزایش
12درصدی وزن هر دانه گردید (.)16

بوتهها از منابع کافی تفاوتها از بین رفته است و منجر به یکنوواختی
تعداد دانه در طبق ،زیست تووده و عملکورد آفتوابگردان در تیمارهوای
مختلف شده است .در ایون خصووص ده احمودی و همکواران ( )9در
مطابعه تاثیر تنش خشکی در مراح مختلوف رشود گیواه نخوود بیوان
کردند که اگرچه اثر تنش خشکی در مراح اوبیه رشد گیاه توا  51روز
پ از سبزشدن بر توبید ماده خشک شدید و اثرگذار بود ،اموا از ایون
زمان به بعد تا  81روز پ ازسبزشدن ،سرعت تجمع ماده خشک بوه
گونهای افزایش یافت که ماده خشک نهایی در تیمارهای تونش دیوده
با تیمار شاهد مشابه بود.
عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریان دادهها نشان داد که اثرات سواده کنتورل در
سطح احتمال یک درصد بر عملکرد دانه معنیدار بوود .هم،نوین ،اثور
متقاب تیمارهای کنترل علفهای هرز× پالسما نیز بر عملکرد دانه در
سطح یک درصد معنویدار شود (جودول  .)1براسواس نتوایج مقایسوه
میانگین اثرات متقاب  ،بیشترین عملکرد دانه متعلق بوه شواهد بودون
پیشتیمار در شرایط وجین ( 4543کیلوگرم در هکتار) بود که اببته بوا
تیمارهای پیشتیمار بذر با آب در شرایط وجین ،و پالسمای سورد بوه
مدت  15و  30ثانیه در شرایط وجین و خیساندن بذر در آب  +پالسما
به مدت  30ثانیه در شرایط وجین در یک گوروه آمواری قورار داشوت.
هم،نین نتایج نشان داد که پیشتیمار بذور پرای شده با پالسما سب
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شکل  -6اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد دانه آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 6- Interaction effect of experimental treatments on seed yield of sunflower
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

در خصوص تأثیر خیساندن بذر در آب روی گیاهوان نیوز گوزارش

شده است که پیشتیمار بذور ذرت بوا آب از طریوق افوزایش فعابیوت
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درصد بر صفت عملکرد روغن دانه معنیدار بود .هم،نین اثور متقابو
کنترل علفهای هرز × پالسما در سطح احتمال یک درصد بر صوفت
مذکور مؤثر واقع شد (جدول  .)1همانطور کوه در شوک  6مشواهده
میشود خیساندن بذر در آب در شرایط وجین بیشترین عملکرد روغون
( 2117کیلوگرم در هکتار) را به همراه داشت که اببته با شاهد (بودون
پیشتیمار) در شرایط وجین تفاوت آماری نداشت .هم،نین در شرایط
عدم پیشتیمار با پالسما (تیمارهوای شواهد و خیسواندن بوذر در آب)
عملکرد روغن در شرایط وجود علفهرز بهطور معنیداری نسوبت بوه
تیمار وجین کاهش نشان داد .با کاربرد پالسوما روی بوذور خیسواندن
بذر در آب به مدت  15و 30ثانیه ،عملکورد روغون در شورایط وجوین
بهطور معنیداری از تیمار عدم وجین بیشتر بود .در شرایط عدم وجین
تیمار کاربرد پالسما به مدت  30ثانیه روی بذور پرای نشده ،عملکورد
روغن را نسبت به شاهد بدون پیشتیمار در شرایط عدم وجوین 68/8
درصد افزایش داد ،هم،نین عدم وجوین تموام فصو سوب کواهش
عملکرد روغن آفتابگردان به میوزان  56/11درصود نسوبت بوه تیموار
وجین تمام فص در شاهد (بدون پیشتیمار) گردید (شک .)7

آنزی های مؤثر در متابوبیس ساکارز نظیر ساکارز سینتتاز ،اینورتازهوا و
ساکارز فسفات سینتاز باعث افزایش وزن هزار دانه و عملکرد میشوود
( .)22بهطور کلی ،تدوام رقابت علفهای هرز بوا آفتوابگردان در تموام
دوره رشد گیاه منجر به کاهش عملکرد در تیمار عدموجین علفهوای
هرز گردید ،در حابی که عالوه بر وجوین ،پویش تیموار بوذور بوا آب و
پالسمای سرد با افزایش سرعت جوانهزنوی و اسوتقرار اوبیوه سوریعتر
دانهرستها سب کاهش اثرات رقابتی علفهوای هورز بور روی گیواه
آفتابگردان شده و در نتیجه عملکرد افزایش پیودا کورد .مشوابه نتوایج
بدست آمده در عملکرد بیوبوژیک ،تریفلورابین در اکثر تیمارهوا سوب
کاهش رشد و عملکرد دانه گردید ،اما در تیمارهایی که خیساندن بوذر
در آب یا پالسما بکار رفته بود میزان کاهش عملکرد دانه بیشتر بوود.
به نظر میرسد اثرات سو علفکش خواک مصورف تریفلوورابین روی
گیاه زراعی در شرایط پیش تیمار بذر تشدید میشود.
عملکرد روغن

نتایج نشان داد که تأثیر تیمارهای کنترل در سوطح احتموال یوک
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شکل  -7اثر متقابل تیمارهای آزمایش بر عملکرد روغن آفتابگردان
حروف مشترک روی ستونها نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال پنج درصد میباشند.
Figure 7- Interaction effect of experimental treatments on sunflower oil yield
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

عباس دخت و همکاران ( )1گزارش کردند که تیمار خیساندن بذر
در آب سب افزایش عملکرد روغن آفتابگردان توا  1614کیلووگرم در
هکتار نسبت به تیمار شاهد شد .طی پژوهشی مشاهده شد که در بذور
خی شده به مدت  10دقیقه و پرتودهی پالسما جوانهزنی بوذر سوویا
نسبت به بذور خشک سریعتر و با قدرت بیشتری اتفواق افتواده اسوت
( .)28از نتایج چنین استنباط میشود کوه حضوور علوفهوای هورز از
طریق جذب منابع مورد نیاز گیاه مانند ،آب ،نور و عناصر غذایی سب

کاهش رشد و عملکرد آفتابگردان میشود .هم،نین افوزایش سورعت
جوانهزنی و رشد اوبیه دانهرسوتهوا در روش خیسواندن بوذر در آب و
پال سما نیز توانسته است گیاه آفتابگردان را از نظر رشدی در وضوعیت
مطلوبتری قرار داده و قابلیت رقابت آن را با علفهای هورز افوزایش
دهد و در نهایت منجر به عملکرد باالتر روغن در آفتابگردان شود.
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بوده است ،اما از نظر آماری با شاهد (بدون پیشتیمار) در حضور علف
هرز ،کاربرد علفکش در شرایط بدون پیشتیمار ،پالسومای سورد بوه
مدت  30ثانیه در شرایط عدم وجین در یک گروه آماری قورار داشوت
(شک  .)8تأثیر خیساندن بذر در آب بر افزایش شاخص برداشت گیواه
بوبیا توسط محققوین دیگور نیوز گوزارش شوده اسوت ( .)26شواخص
برداشت پایین در بعضی تیمارها به کمبود مواد فتوسنتزی قاب انتقوال
به دانه که همان مقصد اقتصادی است نسبت داده میشود (.)19

شاخص برداشت

نتایج حاص از تجزیه واریان  ،معنیدار بودن اثرات سواده تیموار
پالسما بر شاخص برداشت را در سطح یک درصد نشان داد ،اما اثرات
ساده کنترل بر صفت مذکور معنیدار نشد ،هم،نین اثر متقاب تیمارها
در سطح احتمال یک درصد بر این صوفت معنویدار بوود (جودول .)1
مقایسه میانگین اثرات متقاب تیمارهای آزمایش حاکی از آن بوود کوه
پالسمای سرد به مدت  30ثانیه روی بذور که در آب خیسواندن شوده
بود در شرایط علفکش بهترین تیمار برای افزایش شواخص برداشوت
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Figure 8- Interaction effect of experimental treatments on sunflower harvest index
Similar letter(s) on columns represent not significantly different at the 5 % probability level (LSD) test .

نتیجهگیری
براساس نتایج این پژوهش ،روشهای پویشتیموار بوذری ماننود
خیساندن بذر در آب و پالسمای سرد در شرایط وجین تاثیر معنیداری
بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان نداشت ،اموا در شورایط عودم
وجین روشهای پیشتیمار بذری به تنهایی و در ترکیو بوا یکودیگر
سب افزایش معنیدار صفات تعداد دانه در طبق و عملکرد بیوبوژیوک
آفتابگردان گردید .هم،نین ،پیشتیمار بذر با پالسمای سرد به مودت
 30ثانیه توانست در شرایط حضور علوفهوای هورز ،ضومن افوزایش
صفات عملکرد بیوبوژیک ،دانه و روغن آفتابگردان ،زیستتوده خشک
علفهای هرز را بهطور معنیداری کاهش دهد .با توجه به نتایج ایون
پوژوهش اسووتفاده از پالسوومای سوورد بوه موودت  30ثانیووه روی بووذور

آفتابگردان قب از کاشت می تواند جایگزین فرایند خیسواندن بوذر در
آب گردد .با توجه به اینکه پالسمادهی در ایون پوژوهش بوا دسوتگاه
توبید پالسمای با ظرفیت کاری اندک و در سطح آزمایشگاه انجام شد،
بنابراین جهت کاربرد تجاری این روش ضوروری اسوت کوه محققوین
دستگاهای توبید پالسمای سرد با قابلیت پالسمادهی مقدار بوذر زیواد
طراحی نمایند .بطورکلی ،پیشتیمار بذر آفتابگردان با پالسومای سورد
در شرایط تعیین شده در آزمایشات میتواند بعنوان روشی سازگار و بی
خطر برای محیط زیست ،از طریق بهبود شرایط جوانهزنوی و افوزایش
سرعت بهرهمندی گیاه از منابع موجود باعث افزایش رشد گیاه زراعوی
و قابلیت رقابت آن نسبت به علفهای هرز شده و ضمن جلووگیری از
کاهش شدید عملکرد ،مصرف علفکشها را نیز کاهش دهد.
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Effect of Pretreatment of Sunflower (Helianthus annuus L.) Seed with Cold
Plasma on its Yield and Yield Components in Competition with Weeds
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Introduction: Sunflower (Helianthus annuus L.) is a major worldwide oilseed crop that develops slowly
during the initial weeks after planting. Weed competition with sunflower during the first four weeks after crop
emergence can reduce sunflower yield significantly. Promoting seed germination is the most direct way to
improve sunflower growth and competition with weeds. Per-treatment of seed by cold plasma through
accelerating seed germination can increase competitive ability of plant with weeds. Cold plasma treatment
significantly increased wheat growth and yields. Thus, increasing plant growth can improve competitive ability
of it with weeds. The aim of this study was to investigate the effect of cold plasma treatment on growth and yield
of sunflower in competition with weeds.
Materials and Methods: This experiment was carried out as factorial based on randomized complete block
design with three replications at Shahrood University of Technology (latitude of 36° 25 'N and longitude of 54°
57' E with an elevation of 1345 m) in 2016. Experimental factors were including cold plasma at six levels:
control, hydro-priming of seeds for 10 hours, pretreatment of seeds with cold plasma radiation for 15 and 30
seconds, hydro-priming of seeds for 10 hours + cold plasma radiation for 15 and 30 seconds and weed control at
three levels: control (no weeding), weeding all season and application of trifluralin (1200 g. a.i. ha -1). Dielectric
barrier discharge plasma jet was operated in ambient air under sterile conditions in the laboratory of Faculty of
Physics, Shahrood University of Technology. After seed priming in distilled water for 10 hours, sunflower seeds
were taken in petri plates and treated with the plasma for determined times. Seeds were planted in the field
immediately after cold plasma treatment. Seed number per head, 100 seeds weight, harvest index, biological,
grain and oil yield of sunflower and weed dry weight were recorded. 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 seed number per head, biological and grain yield, harvest
index, oil yield and weed dry weight significantly affected by interaction effects of treatments. Results showed
that biological, oil and seed yield of sunflower decreased by 62.76, 56.11 and 55.86% in weed-infest than weedfree treatments respectively. Seed number per head and biological yield of sunflower significantly increased by
using different pretreatments methods than control in the weed-infest conditions. Also, pretreatment of seeds
with cold plasma for 30 seconds increased oil and seed yield of sunflower by 68.8 and 58.5 percent respectively
in the weed infest treatment than control. The plasma treatment of soybean seeds up to 2 min showed positive
effects on their germination rate and seedling growth. Cold plasma has essential roles in a broad spectrum of
developmental and physiological processes in plants, including reducing the bacterial bearing rate of seeds,
changing seed coat structures, increasing the permeability of seed coats, and stimulating seed germination and
seedling growth. In addition, plasma treatment also could improve the physiological metabolism of the plant,
such as de-hydrogenase activity, superoxide dismutase and peroxidase activities, photosynthetic pigments,
photosynthetic efficiency and nitrate reductase activity. It seems that hydro-priming technique and cold plasma
irradiation with improving seed germination and seedling early growth can led to more and faster germination
and better competition of sunflower plants with weeds.
Conclusion: Based on our results, pre-treatment of seeds by cold plasma and hydro-priming in addition to
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reducing weed biomass, could significantly improve the growth characteristics and yield of sunflower through
increasing crop competitive ability with weeds.
Keywords: Hydropriming, Integrated weeds management, Non-chemical control, Trifluralin

