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 خلاصه

 بهجو  یگیاهچه بر قابلیت تحمل ،با قارچ تریکودرمابذر جو پرایمینگ -یوااثرات ب بررسیبه منظور 

در سه تکرار  های کامل تصادفیبر پایه طرح بلوکبه صورت فاکتوریل  یآزمایش ،فلز سنگین مس سمیت

 چهارشامل  یآزمایش عوامل. اجرا شد 59ی دانشگاه محقق اردبیلی در سال در حیاط گلخانهطراحی و 

رجی قارچ تریکودرما( و چهار سطح ، استعمال خاپرایمینگ-یواب ،پرایمینگ-، هیدروشاهد) تیمارپیش سطح

 بذرو هیدروپرایمینگ پس از پرایمینگ  ،در آزمایش اصلی .بود (میکرومولار  950، 95، 5/9، 95/0) مس

در گلدان شد. پس از  هاقارچ تریکودرما( اقدام به کشت بذرآب مقطر و با استفاده از تیمارهای مربوطه ) جو

محلول ، آبیاری با استفاده از فلز سنگین مس تنشجهت اعمال پرلیت، های حاوی در گلدانکاشت بذور 

نتایج این پژوهش نشان داد که ارتفاع و انجام شد.  2CuClهای تعیین شده نمک غلظتهوگلند و آرنون با 

های جو بشدت تحت تاثیر سمیت مس قرار گرفتند. بطوری که وزن خشک وزن خشک بوته و طول برگ

 950ها در غلظت برگمیکرومولار مس و ارتفاع بوته و طول 950و  95های های جو در غلظتبوته

سوسپانسیون تریکودرما تا حدودی اثرات سوء میکرومولار مس به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر کاربرد 

ینگ و هیدرو پرایمینگ ناشی از مسمومیت مس را بلحاظ ارتفاع بوته و طول برگ بهبود بخشید. بایو پرایم

بذرها گردید. همچنین بایوپرایمینگ بذرها منجر به  درصد و سرعت سبز شدنموجب افزایش  بذرهای جو

 هایی با وزن خشک بالا گردید.تولید بوته

  .بایوپرایمینگ، تریکودرما، جو، سمیت مس: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1

-و از اصلی های فیزیکینشت یکی از .[14]یابد در شرایط تنش، رشد گیاه و عملکرد محصولات زراعی کاهش می

که تراکم وقتی مس .[10]سازند شدت محدود می محیط، فلزات سنگین هستند که رشد گیاه را نیز بهکنندگان ترین آلوده

خطر های بیدر این مورد گسترش سریع فنّاوری .[16]ها شود تواند باعث خسارت زیادی به ارگانیسمبالایی دارد می

توانند در های معینی وجود دارند که میرسد. میکروارگانیسمضروری به نظر میاین فلز ی رفع محیطی و اقتصادی برا

عامل  .[11]باشند های بالای فلزات زنده بمانند و از پتانسیل بالایی در جهت تجمع فلزات سنگین برخوردار میغلظت

. [12]کند های زنده و غیرزنده را تحریک میبه تنشهای مقاومت کند که واکنشبیوکنترل تریکودرما، ترکیباتی را آزاد می

 ، دانشگاه محقق اردبیلیگرایش علوم و تکنولوژی بذردانشجوی کارشناسی ارشد -1

 یاستادیار فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه محقق اردبیل-9

 ، دانشگاه محقق اردبیلیشناسیقارچ -شناسی گیاهی دانشیار بیماری -3

 علوم و تکنولوژی بذر، دانشگاه محقق اردبیلیگرایش  دانشجوی دکتری-4
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توان از آن در بهبود بذر استفاده کرد. که این عمل با بایوپرایم کردن رسد که میهای این قارچ به نظر میبا توجه به توانایی

 با توجه به  .[15]شود میبذر گفته بهبود به منظور های مفید تلقیح بذر با ارگانیسم ،پرایمینگ-بذر قابل انجام است. بایو

 

ی گیاهان زراعی محسوب شود، لذا بررسی ی رشد بهینهتواند به عنوان محدود کنندهبود فلز سنگین مس میاینکه بیش

قارچ اثر ای برخوردار است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی آن بر رشد گیاهان از اهمیت ویژهء سوتأثیر های کاهش راه

 باشد.فلز سنگین مس میمسمومیت جو در شرایط های و رشد گیاهچه سبزشدن بودبهبر  تریکودرما

 

 

  هامواد و روش .2

تهیه شد. آزمایش به صورت  استان فارساز مرکز تحقیقات  زنجانرقم (  L.Hordeum vulgareبذرهای جو )

آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده  وحقیقاتی تهای کامل تصادفی در سه تکرار در گلخانه فاکتوریل در قالب طرح بلوک

-تیمار )شاهد، هیدروپیشکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. عوامل آزمایشی شامل چهار سطح 

میکرومولار( بود.   950، 95، 5/9، 95/0پرایمینگ، استعمال خارجی قارچ تریکودرما( و چهار سطح مس )-پرایمینگ، بایو

 Trichomix-HV از قارچ تریکودرمای تجارییش به منظور بایوپرایمینگ بذرها و تهیه سوسپانسیون قارچ، در این آزما

به منظور تهیه سطوح مختلف مس مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام هیدروپرایمینگ،  2CuClاستفاده شد. نمک 

ی نخی مرطوب، نتیگراد بین دو لایه پارچهی سادرجه 90ساعت با آب مقطر دیونیزه در دمای  19بذرهای جو به مدت 

-تیمار شدند. سپس بذور تیمار شده تا رسیدن به رطوبت اولیه در دمای اتاق خشک گردیدند. به منظور اجرای بایو

گرم  قارچ تریکودرمای  10گرم بذر  1000ساعت خیسانده شدند و سپس به ازای هر  8پرایمینگ ابتدا بذرها به مدت 

-درجه سانتی 30ساعت درون انکوباتور با دمای  4اضافه شد و پس از اختلاط کامل بذرها با قارچ، به مدت  تجاری به بذرها

لیتر آب اضافه شد.  94/0گرم قارچ تریکودرمای تجاری در  19/0گراد قرار گرفتند. جهت تهیه سوسپانسیون قارچ میزان 

ربوطه اضافه گردید )در نهایت مقدار قارچ موجود در هر پلات های ملیتر از این سوسپانسیون به پلاتمیلی 90سپس مقدار 

عدد بذر جو با تیمارهای مشخص در  19بود(. سپس تعداد  عدد بذر 19برابر با مقدار قارچ استفاده شده برای بایوپرایمینگ 

( انجام شد. 1590)غذایی هوگلند و آرنون  ها با محلولهای حاوی پرلیت کاشته شدند. آبیاری گلدانگلدانهر یک از 

-سرعت سبز ها اضافه شد.به گلداندو روز پس از کاشت های مختلف مس همراه با محلول غذایی هوگلند و آرنون غلظت

روز پس از کاشت بذور درصد سبز شدن، طول بوته، طول  5. گردید( تعیین 1581) شدن بر اساس معادله الیس و رابرتز

گیری شد. طول بوته و برگ با استفاده از خط در هر واحد آزمایشی اندازهاشت روز پس از ک 99برگ و وزن خشک بوته 

 80ساعت در آون  94ها به مدت متر اندازه گیری شد. وزن خشک بوته نیز پس از قرار گیری بوتهمیلی 1کش با دقت 

ها )بر اساس ال بودن توزیع دادهنرم گیری شد. پس از آزمون/ اندازه001گراد با استفاده از ترازوی با دقت سانتیدرجه 

و  SAS و SPSSمتغیرهای اندازه گیری شده توسط نرم افزار آماری  (ANOVA)ی واریانس ویلک(، تجزیه-آزمون شاپیرو

ها توسط برنامه در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت و رسم شکل LSDها با استفاده از روش مقایسه میانگین

EXCEL .انجام پذیرفت 

 

 

 نتایج و بحث           .3

تنش مس بلحاظ ارتفاع بوته در سطح احتمال یک درصد و از نظر  (،ANOVAها )با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

داری را تیمار اخلاف معنیدار بود. سطوح مختلف پیشوزن خشک بوته و طول برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی
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تفاع بوته و طول برگ در سطح احتمال یک درصد و از نظر وزن خشک بوته در سطح بلحاظ سرعت و درصد سبز شدن، ار

تیمار( در مورد وزن خشک بوته در سطح احتمال پیش×احتمال پنج درصد نشان داد. اثر متقابل عوامل آزمایشی )تش مس

افزایش سطوح مس در  (.1دار بود )جدول یک درصد و از نظر ارتفاع بوته و طول برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی

دار نبود و با بستر کشت موجب کاهش سرعت و درصد سبز شدن بذرهای جو گردید، اما این کاهش از نظر آماری معنی

تیمار شاهد )مس پایه موجود در محلول هوگلند و آرنون( در یک گروه آماری قرار گرفت. از سویی بایوپرایمینگ و 

درصد و سرعت سبز شدن بذرها گردیدند. بطوری که بایوپرایمینگ و هیدروپرایمینگ  هیدروپرایمینگ بذرها موجب افزایش

 درصدی در سبز شدن  945/14و  958/18درصد بالاترین درصد سبز شدن و با تسریع  44/15و  95/99بترتیب با افزایش 

 

داری بر ون تریکودرما اثر معنیاستفاده از سوسپانسی بذرها، بالاترین سرعت سبز شدن بذرها را به خود اختصاص دادند.

و  1)شکل تیمار( در یک گروه آماری قرار گرفت بهبود سرعت و درصد سبز شدن بذرها نداشت و با تیمار شاهد )بدون پیش

ها زنی بذرداری بر درصد جوانهگزارش کردند که تنش مس اثر معنی [1]همسو با نتایج این پژوهش صابری و همکاران  (.9

سوی دیگر پژوهشگران متعددی گزارش نمودند که قارچ تریکودرما باعث افزایش رشد گیاهان شده و اثر بهبود نداشت. از 

در مطالعات خود اثر بهبود  [13]ام فاروق و همکاران . [7] [4] [3] [2] [9]ای بر خصوصیات رشدی گیاهان دارد دهنده

ها نشان داد که غلظت مقایسه میانگین داده گزارش نمودند. ی هیدروپرایمینگ بر سرعت و درصد سبز شدن بذرها رادهنده

 5/9 که غلظتها گردید، درصورتیمیکرومولار( موجب کاهش قابل توجهی در وزن خشک بوته 950و  95بالای مس )

یسه با میکرومولار مس در مقا 950میکرومولار مس از نظر این صفت با تیمار شاهد در یک گروه آماری قرار گرفتند. غلظت 

 95و  5/9های  است که غلظت های جو گردید. این در حالیشاهد موجب کاهش چشمگیری در طول بوته و برگ

میکرومولار مس نسبت به شاهد از نظر آماری اثر معنی داری بر طول بوته و برگ نداشت. از سوی دیگر بایوپرایمینگ و 

های بالای مس را بر وزن خشک بوته کاهش دهد. اما اشی از غلظتاستفاده از سوسپانسیون تا حدودی توانست اثرات سوء ن

هیدروپرایمینگ بذرها اثر مثبتی بر بهبود وزن خشک بوته تحت تنش مس نداشت. استفاده از سوسپانسیون تریکودرما و 

جو شد. های اثرات منفی ناشی از سمیت مس بر ارتفاع بوته و طول برگ کاهشبایوپرایمینگ بذرها تا حدودی موجب 

تری در شرایط تنش مس شد. مطابق با نتایج این آزمایش، های طویلبطوری که سوسپانسیون تریکودرما موجب تولید بوته

پژوهشگران مختلفی گزارش نمودند که  افزایش غلظت مس در بستر کشت موجب کاهش قابل توجهی در صفات 

. در این ([6]و کشته گر و همکاران  [8]زاده و همکاران محمد ، [1]گردد )صابری و همکاران مورفولوژیک گیاهان می

های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه های مختلف مس بر برخی شاخصی اثر غلظتبا مطالعه [5]راستا کارگر خرمی و جامعی 

)جدول  های بالای مس کاهش چشمگیری داشتندبامیه گزارش کردند که میزان رشد طولی و وزن خشک گیاه در غلظت

9).   

 تیمارپیشو فلز سنگین مس تنش متاثر از جو  اهیگ لوژیکفیزیومرفو صفاتبرخی  انسیوار هیتجز -1جدول
 

 منابع تغییر

  میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
 ارتفاع بوته  درصد سبز شدن سرعت سبز شدن

وزن خشک 

 بوته 
 طول برگ 

 0/00009999ns 39/049933ns 9 بلوک
/09090833**

41 
*004/0 93/98310833** 

  *ns00009409/0 84/894549ns 4/81438885** 0/035* 9/58419999 3 تنش مس

  **11/00548885 039/0* **4/81384448 ** 1900/49599 **0/0048399 3 تیمارپیش

  *0/00195ns 198/009981ns 9/45053404* **039/0 1/59844404 5 تیمارپیش×تش مس

 444/0 0389/0 594/0 019/0 39409/148 30 خطا

 588313/4 11419/34 514045/4 90989/19 111031/5 - ضریب تغییرات )%(

nsددار در سطح احتمال پنج و یک درصدار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 
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شکل مقایسه میانگین درصد سبز شدن.  -2شکل  

LSD= 11/134 

حروف مشترک  اختلاف وراهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

 Hنشانگر شاهد،  (SHباشند. ها میگر عدم اختلاف بین میانگیننشان

نشانگر  Sنشانگر بایوپرایمینگ و  B نشانگر هیدروپرایمینگ،

 (سوسپانسیون یا استعمال خارجی است.

 
شکل مقایسه میانگین درصد سبز شدن. -1شکل  

LSD= 0.0156 

ختلاف و حروف مشترک اراهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

 Hنشانگر شاهد،  SH)باشند. ها میگر عدم اختلاف بین میانگیننشان

نشانگر  Sنشانگر بایوپرایمینگ و  B نشانگر هیدروپرایمینگ،

 .(سوسپانسیون یا استعمال خارجی است

 

  جوبر شاخص های رشد گیاهچه سمیت مس  و تیمار تریکودرماپیشآثار متقابل   -2 جدول

رگطول ب  آثارمتقابل  ارتفاع بوته وزن خشک بوته 

       تریکودرما    

       

 مس

3433/11  BCD 

9333/10  FECD 

9533/5    FEG 

9533/11  BC 

99/0        BAC 

94/0        BDAC 

94333/0  BDAC 

34994/0  FE 

0433/13  BAC 

9933/19  BC 

59/10      ED 

5133/19  BC 

 شاهد

 هیدروپرایمینگ

 بایوپرایمینگ

وسپانسیونس  

95/0  

4/19         BA 

4433/5     FG 

3/10         FECD 

1094/13  A 

41994/0  A 

99333/0  DC 

40994/0  BA 

41333/0  A 

9/13         BA 

4533/11   DC 

19           BDC 

9433/14  A 

 شاهد

 هیدروپرایمینگ

 بایوپرایمینگ

 سوسپانسیون

5/9  

 

3933/11  BCD 

0133/10  FED 

4994/11  BCD 

0133/11  BECD 

99994/0  DC 

3/0           F 

99994/0  BDC 

44333/0  A 

44/19      BC 

1894/19  BDC 

9994/13  BA 

9933/19  BDC 

 شاهد

 هیدروپرایمینگ

 بایوپرایمینگ

 سوسپانسیون

95         

 

3994/11  BCD 

4994/8    G 

18/10      FECD 

9333/10  FECD 

93333/0  DC 

91/0         DC 

91333/0  BDAC 

45333/0  DE 

14/19      BDC 

8094/5    E 

3333/19  BDC 

8333/11  DC 

 شاهد

 هیدروپرایمینگ

 بایوپرایمینگ

 سوسپانسیون

950         

 

4389/1  1919/0  9349/1   LSD 

 

 

 گیرینتیجه .4

ما با توجه به نتایج این پژوهش غلظت بالای مس باعث کاهش قابل توجهی در صفات مورفولوژیکی جو شد و قارچ تریکودر

 تا حدودی اثرات سوء ناشی از تنش مس را از نظر خصوصیات رشدی بهبود بخشید.
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 منابع  .5

 Atriplexهای چهزنی و رشد گیاه. تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه1385صابری، م.، طویلی، ع.، جعفری، م.، حیدری، م.  .1

lentiformis .119-190: 1. مجله علمی پژوهشی مرتع. 

 .34-49: 1در افزایش رشد گیاهان. دانش بیماری شناسی گیاهی.  Trichodermaهای . نقش گونه1350ی، م. عراق .9

های مجله پژوهش در گوجه فرنگی.  Trichoderma harzianum. بررسی اثر افزایش رشدی قارچ 1350عراقی، م.، رهنما، ک.، لطیفی، ن.  .3
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Abstract 

In order to evaluate the effects of bio-priming by Trichoderma harzianum on copper 

tolerance of barley seedlings, a factorial experiment was conducted based on randomized complete 

block design, with three replications in Research Farm of faculty of Agriculture and Natural 

Resources in University of Mohaghegh Ardabili in year 2016. Experimental factors included pre-

treatment (non-priming, hydro-priming, bio-priming, exogenous application of Trichoderma) and 

copper stress (0.29, 2.9, 29, 290 µM). In the main experiment after seed pre-treatments, barley 

seeds were sown in plastic pots. After seed planting, the different copper concentrations (as CuCl2) 

were applied along with hoagland-arnon nutrient solution. The results indicated that the length and 

dry weight of plants and the length of leaves were significantly decreased when the concentration 

of copper was increased. So that, plant dry weight was significantly reduced at 29 and 290 μM 

concentrations of copper and plant and leaf length were further declined at 290 µM. On the other 

hand, external use of Trichoderma alleviated the deterrent impacts of copper toxicity on plant and 

leaf length. Bio-priming and hydro-priming of seeds significantly increased emergence percentage 

and rate. The seedlings obtained from barley seeds, which were primed with Trichoderma, were 

heavier than seedlings produced from untreated (control) seeds. 
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