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 خلاصه

 برابر درجو  یبر قابلیت تحمل گیاهچه با قارچ تریکودرمابذر جو ینگ پرایم-یوااثرات ب بررسی منظوربه

در سه تکرار طراحی  های کامل تصادفیبر پایه طرح بلوکفاکتوریل  صورتبه یآزمایش تنش فلز سنگین مس

شامل  یآزمایش عوامل. شد انجام 59دانشگاه محقق اردبیلی در سال  هایو آزمایشگاه گلخانهی مجموعهو در 

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

برای اجرای این آزمایش از تریکودرمای تجاری استفاده  .بود (میکرومولار  250، 25، 5/2، 25/0سطح مس )

آب مقطر و اده از تیمارهای مربوطه )با استف جو بذرو هیدروپرایمینگ پس از پرایمینگ  ،در آزمایش اصلیشد. 

جهت پرلیت، های حاوی در گلدانکاشت بذور در گلدان شد. پس از  هاقارچ تریکودرما( اقدام به کشت بذر

های تعیین شده نمک غلظتمحلول هوگلند و آرنون با ، آبیاری با استفاده از فلز سنگین مس تنشاعمال 

2CuCl .در ، طول ساقهشدید میکرومولار باعث کاهش  250و 25 مس در سمیت نشان داد،نتایج  انجام شد

کاهش دچار وفیل برگ کلر ،میکرومولار 250در سمیت و شد  طول ریشهمیکرومولار باعث کاهش  25

پرایمینگ و پرایمینگ و هیدرو-دار نبود، بایوبر سطح برگ و روزنه معنیسمیت مس تأثیر  شد.چشمگیری 

به شاهد تأثیری مثبت بر سطح برگ داشتند و سطح برگ را افزایش دادند ولی استفاده از سوسپانسیون نسبت 

 تأثیری نشان ندادند. سایر صفات ذکر شدهها بر تیماراین پیش
 

 .قابلیت استقرار گیاهچه ،سمیت مسجو، ، تریکودرما: کلمات کلیدی

 

  مقدمه  .1

است.  باعث مشکلات زیادی شدهی صنعتی، هابه علت فعالیتبه فلزات سنگین ها خاکآلودگی های اخیر در دهه

های کاغذ و منابع های معادن، کارخانهنخاله ،[18]های بشر مانند استخراج معدن و فرآیند ذوب فلزات برخی فعالیت

مشکل اصلی  .[11]ها در محیط نقش دارند اتمسفری این عناصر، همگی در افزایش مقدار فلزات سنگین و گسترش آن

های کشدر گیاهان زراعی تیمار شده با کودها و آفت .[21]ی غذایی است ها در زنجیرهام همیشگی آنفلزات سنگین دو

در شرایط تنش، رشد گیاه و عملکرد محصولات  .[16]شود باعث تنش می کهشود معمولاً سمیت مس دیده میدار  مس

تواند سمیت فلزات را ها میکاربرد میکروارگانیسمد که نااز طرفی مطالعات زیادی نشان داده [23].یابد زراعی کاهش می

 مورددر انواع مزارع کشاورزی های خاکزی است که ترین میکروارگانیسمتریکودرما یکی از گسترده .[13]کاهش دهد 

 نوان یکی عتوانند بهسازی محیط آلوده را داشته و میهای این قارچ توانایی پاکگونه بعضی از .[20]گیرد قرار می استفاده
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عامل ترکیباتی همچنین این  .[19] محیط به کار روند های موجود دراز منابع میکروارگانیسمی برای تجزیه زیستی آلاینده

رسد که به نظر می درنتیجه .[14]کند های زنده و غیرزنده را تحریک میهای مقاومت به تنشکند که واکنشرا آزاد می

د بذر استفاده کرد. که این عمل با بایوپرایم کردن بذر قابل انجام است. بایوپرایمینگ تلقیح بذر در بهبو این قارچتوان از می

بر  فلزات سنگینهای کاهش تأثیر سوء بررسی راهآنجائیکه  از .[24]شود های مفید برای حفاظت بذر گفته میبا ارگانیسم

و رشد  استقرار بهبودبر  قارچ تریکودرمااثر ن مطالعه ارزیابی ای برخوردار است. لذا هدف از ایرشد گیاهان از اهمیت ویژه

 .استجو در شرایط تنش فلز سنگین مس های گیاهچه

 
 

 هامواد و روش .2

فاکتوریل  صورتبهتهیه شد. آزمایش  استان فارساز مرکز تحقیقات  زنجانرقم  ( L.Hordeum vulgareبذرهای جو )

حقیقاتی و آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی و منابع تدر سه تکرار در گلخانه  های کامل تصادفیدر قالب طرح بلوک

-پرایمینگ، بایو-تیمار )شاهد، هیدروپیشطبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. عوامل آزمایشی شامل چهار سطح 

میکرومولار( بود. در این آزمایش   250، 25، 5/2، 25/0پرایمینگ، استعمال خارجی قارچ تریکودرما( و چهار سطح مس )

استفاده شد. نمک   H -Trichomixبایوپرایمینگ بذرها و تهیه سوسپانسیون قارچ، از قارچ تریکودرمای تجاری منظوربه

2CuCl 12قرار گرفت. جهت انجام هیدروپرایمینگ، بذرهای جو به مدت  مورداستفادهتهیه سطوح مختلف مس  منظوربه 

ی نخی مرطوب، تیمار شدند. سپس بذور تیمار پارچه هیدولای سانتیگراد بین درجه 20قطر دیونیزه در دمای ساعت با آب م

ساعت  8پرایمینگ ابتدا بذرها به مدت -اجرای بایو منظوربهشده تا رسیدن به رطوبت اولیه در دمای اتاق خشک گردیدند. 

قارچ تریکودرمای تجاری به بذرها اضافه شد و پس از اختلاط  گرم  10گرم بذر  1000خیسانده شدند و سپس به ازای هر 

گراد قرار گرفتند. جهت تهیه سوسپانسیون قارچ درجه سانتی 30ساعت درون انکوباتور با دمای  4کامل بذرها با قارچ، به مدت 

از این سوسپانسیون به لیتر میلی 20لیتر آب اضافه شد. سپس مقدار  24/0گرم قارچ تریکودرمای تجاری در  12/0میزان 

 19برای بایوپرایمینگ  شدهاستفادهمقدار قارچ موجود در هر پلات برابر با مقدار قارچ  تیدرنهاهای مربوطه اضافه گردید )پلات

های حاوی پرلیت کاشته شدند. آبیاری گلدانهر یک از عدد بذر جو با تیمارهای مشخص در  19بود(. سپس تعداد  عدد بذر

های مختلف مس همراه با محلول غذایی هوگلند و آرنون ( انجام شد. غلظت1590غذایی هوگلند و آرنون ) ا محلولها بگلدان

کلروفیل برگ و روزنه  ،ساقه و ریشه، سطح برگروز پس از کاشت بذور طول  30ها اضافه شد. به گلداندو روز پس از کاشت 

سطح برگ  شد. یریگاندازهمتر میلی 1با استفاده از خط کش با دقت  ریشهساقه و گیری شد. طول در هر واحد آزمایشی اندازه

-SPADاز دستگاه کلروفیل متر ) یریگبهرهمیزان کلروفیل برگ با  یریگاندازه .محاسبه شد یمتریلیمبا استفاده از کاغذ 

ها در نظر گرفته صی از سبزینگی برگشاخ عنوانبه( SPADهای اسپد )داده کهیطوربه، مینولتای ژاپن( انجام پذیرفت. 502

ها )بر اساس آزمون نرمال بودن توزیع داده پس از آزمون گیری شد.اندازه  Porometerبا دستگاه  ایروزنههدایت  شد.

و مقایسه  SASو  SPSSآماری  افزارنرمشده توسط  یریگاندازهمتغیرهای  (ANOVA)ی واریانس ویلک(، تجزیه-شاپیرو

انجام  EXCELها توسط برنامه در سطح احتمال پنج درصد صورت گرفت و رسم شکل LSDا با استفاده از روش همیانگین

  پذیرفت.

 

 

 نتایج و بحث           .3

در سطح احتمال  طول ساقه و طول ریشهتنش مس بلحاظ  ،(ANOVA)ها با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده

 بهداری را لاف معنیتتیمار اخدار بود. سطوح مختلف پیشسطح احتمال پنج درصد معنیبرگ در  کلروفیل ازنظریک درصد و 

اثر متقابل عوامل تیمار بر روی روزنه و از تنش مس و پیش یکهیچبرگ در سطح احتمال یک درصد نشان داد.  سطح لحاظ
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افزایش سطوح مس در بستر کشت  .(1بود )جدول ندار معنیاز صفات  یکهیچتیمار( در مورد پیش×مس تنشآزمایشی )

درصدی طول ساقه به  141/40و  202/13و کاهش  5/2درصدی طول ساقه نسبت به شاهد در مس  131/8موجب افزایش 

و  5/2درصدی طول ریشه در مس  228/2افزایش موجب ، همچنین (1)شکل میکرومولار شد 250و  25 در مس ترتیب

مطابق با نتایج این آزمایش، . (2)شکل میکرومولار شد 250و  25 در مس تیبدرصدی آن به تر 234/14و  281/19کاهش 

در صفات مورفولوژیک  یتوجهقابلپژوهشگران مختلفی گزارش نمودند که  افزایش غلظت مس در بستر کشت موجب کاهش 

ی مختلف مس بر برخی هااثر غلظت یبامطالعه [7]در این راستا کارگر خرمی و جامعی  .[8] [10] [2] گرددگیاهان می

های بالای مس های رشدی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه گزارش کردند که میزان رشد طولی و وزن خشک گیاه در غلظتشاخص

نشان داد افزایش درصدی  122/3و  412/1میکرومولار به ترتیب  25و  5/2کلروفیل برگ در مس  کاهش چشمگیری داشتند.

 [16]فرناندز و هنریکوز [17] فوی و همکاراندر این راستا . (4)شکل درصد کاهش داشت 031/9میکرومولار  250اما در مس 

زیادی مس از تنفس گیاهی، تثبیت نیتروژن و متابولیسم گزارش کردند  [15] ال جائول و ساکس [22] ماکسیمیک و همکاران

 .کندها جلوگیری میاز فتوسنتز برگ شود وبه کاهش میزان کلروفیل منجر می درنهایتکند که پروتئین جلوگیری می

. بطوری که سطح برگ گردیدموجب افزایش  پرایمینگ بذرها و استفاده از سوسپانسیون-، بایوهیدروپرایمینگ

سطح  یدرصد 182/22و  101/25، 9/25افزایش  عثبا ترتیب بهبایوپرایمنگ و استفاده از سوسپانسیون  ،هیدروپرایمینگ

پژوهشگران متعددی گزارش نمودند که قارچ تریکودرما باعث افزایش رشد گیاهان شده و . (3)شکل برگ نسبت به شاهد شدند

تیمارها بر روی سایر صفات بی اما این پیش. [9] [5] [4] [3] [12]بر خصوصیات رشدی گیاهان دارد  یادهنده بهبوداثر 

دار نبودن گزارشاتی را مبنی بر معنی  [6]هی و همکاران فقیه عبدالل [1]تأثیر بوده که در این راستا تشکری فرد و همکاران 

 هی رشدی ارائه کردند.تیمار با تریکودرما بر روی ویژگی

 

 تریکودرما تیمارپیشو مس  از سمیت متأثرجو  اهیگ مرفوفیزیولوژیک صفاتبرخی  انسیوار هیتجز  -1جدول

 

 منابع تغییر

  میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
 روزنه کلروفیل برگ سطح برگ  طول ریشه طول ساقه

 *222/190919 *22/22029833 205144/1011** **59/4889812 *28/9110851 2 بلوک

  182/119113ns 29/21143885* 430/590813ns **20/3231228 **122/1441991 3 تنش مس

  12/0994444ns 2/1410833ns 920/332589** 19/13141112ns 309/858124ns 3 تیمارپیش

  1/3334915ns 4/8400251ns 190/134919ns 19/29842953ns 298/858201ns 5 تیمارپیش×تنش مس

 45283/245 119398/1 588490/114 801841/12 402440/1 30 خطا

 92241/34 119200/1 51258/23 19289/11 11928/11 - ضریب تغییرات )%(

nsددار در سطح احتمال پنج و یک درصدار و معنی، * و ** به ترتیب غیر معنی 
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 شکل مقایسه میانگین طول ساقه. -1شکل

LSD= 2/1097 

اختلاف و حروف مشترک راهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

نشانگر مس  cu1باشند. )ها میگر عدم اختلاف بین میانگیننشان

25/0 ،cu2  5/2نشانگر مس ،cu3  و  25نشانگر مسcu4  نشانگر

 میکرومولار است.( 250س م

 
 شکل مقایسه میانگین طول ریشه. -2شکل

LSD= 2/9837 

اختلاف و حروف مشترک راهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

نشانگر مس  cu1باشند. )ها میگر عدم اختلاف بین میانگیننشان

25/0 ،cu2  5/2نشانگر مس ،cu3  و  25نشانگر مسcu4  نشانگر

 مولار است.(میکرو 250مس 

 
 

 شکل مقایسه میانگین سطح برگ. -3شکل

LSD=8/9137 

اختلاف و حروف مشترک راهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

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

نشانگر  Sنشانگر بایوپرایمینگ و  B نشانگر هیدروپرایمینگ،

 ال خارجی است(.سوسپانسیون یا استعم

 
 

 شکل مقایسه میانگین کلروفیل برگ. -4شکل

LSD= 2/1525 

اختلاف و حروف مشترک راهنما: در این شکل حروف متفاوت نشانگر 

نشانگر مس  cu1باشند. )ها میگر عدم اختلاف بین میانگیننشان

25/0 ،cu2  5/2نشانگر مس ،cu3  و  25نشانگر مسcu4  نشانگر

 ر است.(میکرومولا 250مس 
 

 

 گیرینتیجه .4

با توجه به نتایج این پژوهش غلظت بالای مس باعث کاهش قابل توجهی در صفات مورفوفیزیولوژیکی جو شد و قاارچ 

 .تأثیری نداشتتریکودرما بر کاهش اثرات سوء ناشی از تنش مس از نظر خصوصیات رشدی 

 

 

 منابع  .5

بر   Trichoderma atroviride. تأثیر همزیستی قارچ 1351ه،. تاجیک قنبری،  م،. بهمنیار،م.  تشکری فرد، ا،. تقوی قاسمخیلی، ف،. پیردشتی، .1

-81: 1های زراعی ایران. در خاک آلوده تیمارشده با نیترات مس. نشریه پژوهش (.Brassica napus L) های رشد و عملکرد دو رقم کلزا ویژگی

24 . 
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 Atriplexهای چهزنی و رشد گیاه. تأثیر سطوح مختلف عناصر سنگین بر جوانه1385، م. صابری، م.، طویلی، ع.، جعفری، م.، حیدری .2

lentiformis .112-120: 1. مجله علمی پژوهشی مرتع. 

 .34-42: 1در افزایش رشد گیاهان. دانش بیماری شناسی گیاهی.  Trichodermaهای . نقش گونه1350عراقی، م.  .3

های در گوجه فرنگی. مجله پژوهش  Trichoderma harzianum. بررسی اثر افزایش رشدی قارچ 1350ن. عراقی، م.، رهنما، ک.، لطیفی،  .4

 .102-118: 2تولید گیاهی. 

 Trichodermaو   Piriformospora indicaهای . پیامد کاربرد قارچ1354فقیه عبدالهی، ل.، پیردشتی، ه.، یعقوبیان، ی.، علوی، م.  .9

tomentosum  دارویی ریحان  بر رشد گیاه(Ocimum basilicum L.)  .در سطوح مختلف نیترات مس. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار

1 :122-113. 

 Aniethum graveolens)زنی و رشد گیاهچه شوید . تأثیر تیمارهای بیولوژیک بر جوانه1351فقیه عبدالهی، ل.، پیردشتی، ه.، یعقوبیان، ی.  .1

L.)  13-23: 3علوم و تکنولوژی بذر. تحت آلودگی مس. مجله. 

 Hibiscus)های رشدی و فیزیولوژیکی در گیاه بامیه های مختلف مس و نیکل بر روی شاخص. تأثیر غلظت1354کارگر خرمی، س.، جامعی، ر.  .2

esculentus L.) .34-44: 11. فرایند و کاربرد گیاهی. 

به تنش فلزات سنگین )مس و سرب(.  (Vigna radiate)بررسی پاسخ گیاه ماش . 1352گر، م.، صفی پورافشار، ا. سعید نعمت پور،ف. کشته .8

 .1-10دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم. 

 Trichoderma). تأثیر کاربرد همزمان کمپوست زباله شهری و سه گونه قارچ تریکودرما 1354متقیان، آ.، پیردشتی، ه.، بهمنیار، م.، متقیان، ب.  .5

spp.)  بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر غذایی در گیاه شاهی(Lepidium sativum L.) .21-40: 4. نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار . 

چه جو. اولین زنی و رشد گیاه. بررسی تأثیر تنش فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و سرب بر جوانه1385محمد زاده، آ.، چائی چی، م.، توکلی، م.  .10

 .1-3ش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. همای

، چاپ سوم، تهران: 1382و فرهاد جباری،  احسان زادهی علی احمدی، پرویز ای بر فیزیولوژی گیاهی، ترجمه، مقدمه1555هاپکینز، ویلیام،  .11

 انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم.

و انواع مختلف کودهای آلی بر رشد و نمو سویا.  (.Trichoderma spp). تأثیر تریکودرما 1382یزدانی، م.، پیردشتی، ه.، تاجیک، م.، بهمنیار، م.  .12

 .19-82: 1مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی. 

13. Anand, P., Isar, J., Saran, S., Kumar Saxena, R. 2006. Bioaccumulation of copper by Trichoderma viride. Bioresource 

Technology,97: 1018-1025. 

14. Cardona, R., Rodriguez, H. 2006. Effects of Trichoderma harzianum fungus on the incidence of the charcoal rot disease 

on sesame. Revista de la Facultad Agronomia (LUZ), 23:42-47. 

15. El-Jaoual, T., Cox, D.A. 1998. Manganese toxicity in plants. Journal of Plant Nutrition, 2: 353-386. 

16. Fernandes, J.C., Henriques, F.S. 1991. Biochemical, physiological, and structural effects of excess copper in plants. The 

Botanical  Review, 57: 246-273. 

17. Foy, C.D., Chaney, R.L., White, M.C., 1978. The physiology of metal toxicity in plants. Annual Review of Plant 

Physiology, 29: 511–566. 

18. Gavrilescu, M. 2004. Removal of Heavy Metals From the Environment by Biosorption. English for Life Science. 3: 219-

232. 

19. Harman, G. 2006. Overview of Mechanisms and Uses of Trichoderma spp. The American Phytopathological Society 

(Phytopathology), 96:190-194. 

20. Harman, G., Howell, Ch.R., Viterbo, A., Chet, I., Lorito, M. 2004. Trichoderma species opportunistic, avirulent 

plantsymbionts. Nature Reviews Microbiology, 2:43-56. 

21. He, JY., Ren, YF., Zhu, C., Jiang, D. 2008. Effects of cadmium stress on seed germination, seedling growth and seed 

amylase activities in rice (Oryza sativa). Rice Science, 4:319–325. 

22. Maksymiec, W., Russa, R., Urbanik-Sypniewska,T., Baszvriski, T. 1994. Effect of excess Cu on the photosynthetic 

apparatus of runner bean leaves treated at two different growth stages. Physiologia Plantarum, 91:715-721. 

23. Pessarakli, M. 2016. Plant and Crop Strees.Third edition, New York, CRC Press. 1245 pp. 

24. Reddy, P.P. 2013 . Recent Advances in Crop Protection. New Delhi, India: Springer. 

 

 



 

6 

 

 

Evaluation of seedling establishment of barley under copper stress in the presence of 

Trichoderma harzianum 

 

4, Ahmad Javadi3, Mahdi Davari2, saeid Khomari1Mahdieh Mazaher 

1-MSc Student, university of Mohaghegh Ardabili. 

2-Assistant Professor, university of Mohaghegh Ardabili. 

3-Associate Professor, university of Mohaghegh Ardabili. 

4-PhD Student, university of Mohaghegh Ardabili.  

 

 

Abstract  

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 and Seed Technology Lab 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, external use of Trichoderma) and concentrations of copper (0.29, 2.9, 29, 290 µM). 

Commercial Trichoderma was used in this experiment. 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. For copper stress, CuCl2 was added in Hogland-Arnon 

nutrient solution. Results revealed that root lenght was significantly reduced at 29 and 290 μM concentrations of 

copper and shoot length and chlorophyll at 290 μM of copper were further declined. Copper toxicity effect was 

not significant on leaf area and stomatal conductance. Hydro-priming, bio-priming and external use of 

Trichoderma had a positive effect on the leaf area compared to control, but these pre-treatments had no effects 

on the other measured traits. 

Keywords: Trichoderma harzianum, Barley, Copper toxicity, Seedling establishment. 


