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 خالصه

و خطهران ناشهی اا ایهل دلهودای بهرای ایاهها  و        درسهنی  با توجه  به  مله ل  دلهودای ناشهی اا فلهزان سهنگیل اا جمله               

اثهر تیمهار نیتریه  اکلهید بهر تاثیهت اثهران منثهی دلهودای          دف بررسهی میهزا    پهووه  اارهر بها هه    ههها  در نتیجه  انههلا  

در قاله  طهرح    لیه پهووه  به  صهورن فاکتور    لیه اایهری برخهی صهثان مورفولوژیه  صهورن ارفهت        درسنی  اا طریق انهدااه 

سهاای  مهاه دلهوده   ۳پهی پهی ام به  مهدن      ۰۰و  ۰۰، ۳۰، ۰غلظهت   ۴هها ابتهدا در   خها  تکهرار انجهام شهد       ۳و بها   یکامالً تصادف

هثتهه  اا  ۲ههها کشههت شههد و پههو اا  درو  خهها (   .Trigonella foenum-graecum L )شههدند  سههذو بههبور شههنبلیل   

رواه قههرار  ۱۰نوبههت به  فواصهل    ۳میکهرو مهو ر در    ۴۰و  ۲۰، ۱۰، ۰ ههای  تحهت محلههوا پاشهی سهلنیوم در غلظههت   انهی  جوانه  

بهر،، وا  تهر شاخلهاره و ریشه ، سهط، بهر،، ت هداد غهالف و ت هداد دانه            ارفتند  صثاتی شهامل طهوا سهاق  و ریشه ، ت هداد      

(، وا  g ۸۸/۰(، وا  تههر شاخلههاره  cm ۲۴/۸طههوا ریشهه    (cm ۲۲/۱۱صههثان طههوا سههاق   مههورد بررسههی قههرار ارفتنههد   

دارای کمتههریل مقههادیر بودنههد   ppm ۰۰( همگههی در سههط، دلههودای   2mm ۰۲/۱۰۴( و سههط، بههر،   g ۰۸/۰تههر ریشهه    

( و وا  تهر  g ۲۴ /۰محلوا پاشی بها نیتریه  اکلهید سهب  تاثیهت در ایهل اثهران منثهی شهد  در صهثان وا  تهر ریشه               ولی 

ت هداد غهالف    ،در صهثان ت هداد بهر،     مهو ر دارای بیشهتریل مقهادیر بهود    کهرو می ۱۰( تیمهار محلهوا پاشهی    g ۳۴ /۲شاخلاره  

 با سطوح محلوا پاشی با نیتری  اکلید بودیم و ت داد دان  شاهد اثر متقابل بیل سطوح دلودای درسنی  
 

 شنبلیل  تن  فلزان سنگیل، سلنیوم، کلمان کلیدی: درسنی ، 

 

 

 مقدمه  .۱

 

اسهت که  به  صهورن خهام، پاته         یخهوراک  و یدارویه  ایاهها   امهره  در ههای براهی پهر مصهرف و    ایاه شنبلیل  اا سبزی

 یهها  یدسهتکار  و هها ف الیهت  نتیجه   در سهنگیل  ایهرد  فلهزان  شهده در بلهیاری اا غهباها مهورد اسهتثاده قهرار مهی         و سهر  

 به   نهرهها  و ینه یام ریه ا یهها دب شهد   دلهوده  و لیسهنگ  فلهزان  به   خها   شهد   دلهوده  شوند می وارد ایلت محیط در انلا 

 و یطه یمح مشهکالن  جهاد یا یاصهل  عوامهل  جمله   اا هها یسهبز  پهرور   در هها  دب لیه ا اا اسهتثاده  و یدبکه   انیرها  و هها اباله  

سهال  و    یه  اهیه ا  یه ، (  .Trigonella foenum-graecum L ) یبها نهام علمه    ل یشهنبل   باشهند یمه  انلها   یبهرا  یبهداشهت 
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 ل یاسهههت  شهههنبل  Leguminosae (Fabaceae) یو اا خهههانواده  Papilionaceae یرخهههانوادهیمت لهههق بههه  ا ایدو لذههه 

اسهت و   اید  سه  براهه    یبهر، هها   ،اشهت  منشه   د  یافشا  رشهت  ماننهد و بهبور ارد رنهت اسهت و  سهاق        هایش یر یدارا

 اهیههو بههبور د  بهه  عنههوا  ا یبهه  عنههوا  سههبز شههنبلیل  بههر، ههها و غههالف جههوا   [۱] باشههدمههی رنههت دیسههث یهههااههلدارای 

  [۰] شوندیاستثاده م ییو دارو ای یادو

 یدرصهورت  یعنصهر سهم   لیه ا  [۱] متهر مک ه  هلهتند    یاهرم بهر سهانت    ۱اا  شهتر یب یبها گگهال   یفلزاته  ل،یعناصر سهنگ 

بههر اههرم  کرواههرمیم ۱۰اا   یکهه  مورداسههتثاده انلهها  و دام اسههت در غلظههت بهه اهیههاا ا یههیهههاخهها  بهه  باهه  قیههکهه  اا طر

 محهیط  در انلها   یهها  یدسهتکار  و هها ف الیهت  نتیجه   در سهنگیل  فلهزان   [۴] اهردد یمه  تیسهم  جهاد یمنتقهل شهود، باعه  ا   

  انیرها  و هها اباله   به   نهرهها  و ینه یام ریه ا یهها دب شهد   دلهوده  و لیسهنگ  فلهزان  ب  خا  شد  دلوده شوند می وارد ایلت

 انلها   یبهرا  یبهداشهت  و یطه یمح مشهکالن  جهاد یا یاصهل  عوامهل  جمله   اا هها یسهبز  پهرور   در ها دب لیا اا استثاده و یدبک

  باشندیم

باشههد کهه  در مههی ۰۰/۲۸ و وا  مولکههولی  ۳۴و دارای عههدد اتمههی  شههده یبنههدطبقهه  یفلههزشههب  جزوعناصههر ،ومیسههلن

  یافهزا  سهب   اهها  یا در ومیسهلن   [۲]شهوند  یرد ولهی اهاهی اوقهان در اهروه فلهزان دسهت  بنهدی مهی        اقرار می اروه نافلزان

  [۲] شودیم عملکرد با تر تیو در نها یدانیاکلیدنت تیف ال

 

 

 هاروش. مواد و ۲ 

 

در قالهه  طههرح کههامالً  لیههبهه  صههورن فاکتور یلههیدانشههگاه محقههق اردب یدر الاانهه  اههروه علههوم باغبههان   یدامهها لیهها

سهاای شهدند    مهاه دلهوده   ۳پهی پهی ام به  مهدن      ۰۰و  ۰۰، ۳۰، ۰غلظهت   ۴هها ابتهدا در   خها  تکرار انجهام شهد      ۳و با  یتصادف

انههی هثتهه  اا جوانهه  ۲ههها کشههت شههد و پههو اا درو  خهها (   .Trigonella foenum-graecum L )سههذو بههبور شههنبلیل  

 رواه قرار ارفتند  ۱۰نوبت ب  فواصل  ۳میکرو مو ر در  ۴۰و  ۲۰، ۱۰، ۰ های تحت تیمار سلنیوم در غلظت

هها صهورن ارفهت  به  منظهور      پهو اا برداشهت بهر،    AM300 مهدا  ADCشاخص سهط، بهر، توسهط دسهتگاه سهط، سهن        

برداشههت  اههها یا شهه یو ر ییباهه  هههوا  یپههو اا اتمههام دامهها ،و خشهه  ریشهه  و باهه  هههوایی کیههاه انههدااه ایههری وا  تههر

 دمهای  بها  دو  به   پاکهت  درو  سهذو  .شهد  لیهی ههزارم اهرم ت     یه بها دقهت    تهاا یجید تهرااوی  با هاشده جدا شد و وا  تر د 

بها   هها ایهری شهد  داده  انهدااه و وا  خشه  د      منتقهل شهد  شهد  سهاعت جههت خشه      ۲۲به  مهدن    اهراد یدرج  سهانت  ۲۰

در سههط، ااتمههاا  LSDشههده و مقایلهه  میههانگیل تیمارههها نیههز بهها دامههو   تجزیهه  SAS 3.1.9 افههزار دمههاری اسههتثاده اا نههرم

 صورن ارفت  ۱٪

 

 

 بحث و . نتایج۳

 

 دلههودایهههای رشههد شههنبلیل  نشهها  دا د کهه   نتههای  ااصههل اا تجزیهه  واریههانو تههاثیر تیمارهههای دامههای  بههر شههاخص  

، وا  تهر شاخلهاره، وا  تهر ریشه ، سهط، بهر،،       ت هداد بهر،   ، طهوا ریشه ،  طهوا سهاق   صهثان   رویدار درسنی   دارای م نی

   دارم نی درصد ۱در سط، ااتماا  ت داد دان ت هنیل محلوا پاشی با سلنیوم در صث  همبودت داد غالف و ت داد دان  
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و در  درصههد م نههی دار بههود ۱ر سههط، ااتمههاا د سههط، بههر،و  ت ههداد غههالف ،ریشهه وا  تههر  در صههثان ت ههداد بههر،، و

هههای ت ههداد دار نبههود  اثههر متقابههل بههرای دو تیمههار در صههثتم نههی و همهنههیل وا  تههر شاخلههاره صههثان طههوا سههاق  و ریشهه 

 بر، و 

 
 باشد(ب  م نی عدم م نی داری می nsدرصد و  ۱ی م نی داری در سط، درصد، ** ب  منزل  ۱ی م نی داری در سط،  * ب  منزل 

دار م نههی درصههد ۱در سههط، ااتمههاا دار و بههرای صههثت ت ههداد دانهه  درصههد م نههی ۱ت ههداد غههالف در سههط، ااتمههاا 

 ( ۱ی شماره های جدوابود 

 
  

 ، طههوا ریشهه (متههرسههانتی ۱۰/۲۲  میههزا  صههثان طههوا سههاق ههها بیشههتریل باتوجهه  بهه  جههدوا مقایلهه  میههانگیل داده

در میهها  تیمارهههای دلههودای بهها   (مربهه متههرمیلههی ۱۱۲  و سههط، بههر،( اههرم ۳۴/۰  (، وا  تههر ریشهه سههانتی متههر ۴/۱۰ 

 ۰۰هها مربهوط به  بیشهتریل سهط، دلهودای ی نهی        مربوط به  تیمهار شهاهد بهدو  دلهودای بهوده و کمتهریل میهزا  د          درسنی 

 ( ۲بود  جدوا شماره پی پی ام 

دارای  درصههد ۱در سههط، ااتمههاا ، صههثان طههوا سههاق  و طههوا ریشهه    سههلنیومدر میهها  تیمارهههای محلههوا پاشههی  

پاشههی بهها شههاهد نبودنههد  ولههی در صههثت وا  تههر شاخلههاره بیشههتریل    تثههاون م نههی داری در بههیل سههطوح ماتلههت محلههوا 

به     سهلنیوم که  بها یه  دیگهر اخهتالف م نهی داری نداشهتند         مهو ر میکهرو   ۱۰و  ۰محلهوا پاشهی   مقادیر مربوط ب  تیمارهای 

وا  تههر ریشهه   بیشههتریلبههود   اههرم( ۸۴/۱  میکرواههرم سههلنیوم ۴۰تیمههار ههها بههرای و کمتههریل د  (اههرم ۲۰/۲و  ۳۴/۲ترتیهه  

یل بههود  همهنهه اههرم( ۰۸/۰  د  مربههوط بهه  ایاههها  شههاهد  کمتههریلو  اههرم( ۲۴/۰  میکههرو مههو ر سههلنیوم  ۱۰نیههز تیمههار 

و کمتهریل د  در تیمههار ههای شههاهد و    میلهی متهر مربهه (   ۱۲/۳۱۸  میکههرو مهو ر سههلنیوم  ۲۰بیشهتریل سهط، بههر، در تیمهار    

 مشاهده شد میلی متر مرب (  ۸۳/۳۱۳ میکرو مو ر  ۴۰

 
 

 

    (MS)                 

 

 

 

 

 

ربعاتم نیانگیم -درصد  ۵مال ها در سطح احت: تجزیه واریانس داده۱جدول     

 تعداد دانه

 

 تعداد غالف

 

 سطح برگ

 

وزن تر 

 ریشه

 

وزن تر 

 شاخساره

 

 تعداد برگ

 

طول 

 ریشه

 

 طول ساقه

 

 هدرج

یآزاد  

 منابع تغییر

۱۲۲۱/۲۲** ۱۱/۱۱** ۳۵۱۲۵۳/۲۱
** 

۲/۱۱** ۲۱/۳۱** ۳۳۲۳/۱۵*

* 

 آرسنیک ۳ **۳۲۱/۳۳ **۱۳۲/۳۲
 

۳۲۳/۳۵** ۱/۵۵* ۳۳۵۵/۱۳* ۲/۲۲* ۲/۱۲ns ۲۵/۲۵* ۲/۵۱ns ۳/۱۳ns ۳ سلنیوم 
 

۲۱/۳۳** ۲/۳۲* ۳۳۱/۵۳ns ۲/۲۲ns ۲/۱۱ns ۱۲/۲۱* ۲/۱۱ns ۲/۵۳ns ۲ *سلنیومآرسنیک  

۵۳/۳  خطا ۳۲ ۳/۱۵ ۱/۳۱ ۲۲/۳۱ ۲/۲۳ ۲/۲۲ ۳۲۳/۳۱ ۲/۱۱ 

۱۵/۱  ۳۳/۱۳  ۱۱/۳  ۲۱/۱۳  ۱۱/۲۳  ۳۲/۱۳  ۲۳/۲  ۲۱/۳ (٪ضریب تغییرات  )    
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 ٪۵در سطح احتمال  LSDی میانگین تیمارهای آلودگی آرسنیک با استفاده از آزمون : مقایسه۲جدول  

 

 

 درصد ۵در سطح احتمال  LSDبا استفاده از آزمون  سلنیومی میانگین تیمارهای محلول پاشی : مقایسه۳جدول  

 

 

ت هداد غهالف و ت هداد دانه  اثهر متقابهل بهیل سهطوح دلهودای درسهنی  بها سهطوح              ،همهنیل در صثان ت هداد بهر،  

جه  به    کنیهد  بها تو  مالاظه  مهی   ۴که  نتهای  ااصهل را در جهدوا شهماره       مشهاهده شهد  محلوا پاشهی بها نیتریه  اکلهید     

ت هداد   بیشهتریل ، سهلنیوم اثهر متقابهل بهیل سهطوح دلهودای درسهنی  بها سهطوح محلهوا پاشهی بها            جدوا مقایل  میهانگیل  

باشههد و و سههط، شههاهد اا دلههودای درسههنی  مههی  سههلنیوممیکههرو مههو ر محلههوا پاشههی  ۱۰ترکیهه  تیمههاری ( اا ۰۰بههر،  

و سهط، دلههودای درسههنی    سههلنیوممیکرومههو ر محلهوا پاشههی   ۴۰و  ۰هههای تیمهاری  اا ترکیهه  (۱۰ت ههداد بهر،    کمتهریل 

 پی پی ام ااصل شد    ۰۰

میکهرو   ۲۰اا ترکیه  تیمهاری    ت هداد بیشهتریل  بهرای ههر ایهاه     (۰۲  د دانه  و ت هدا  (۰۰/۳  برای صهثان ت هداد غهالف   

 ۴۰تیمههاری  اا ترکیهه  کمتههریل ت ههدادو سههط، شههاهد اا دلههودای درسههنی  ااصههل شههد و   سههلنیوممههو ر محلههوا پاشههی 

  (۲و  ۳۳/۰ ب  ترتی   پی پی ام ب  دست دمد ۰۰و سط، دلودای درسنی   سلنیوممیکرومو ر محلوا پاشی 

  صفات

 تیمارها
 

 سطح برگ

 

 وزن تر ریشه

 

 طول ریشه وزن تر شاخساره

 

 طول ساقه

 

۵۱۲/۲۲a ۲/۳۳a ۳/۲۲a ۱۱/۳۲a ۲۱/۵۲a شاهد 

۳۲۱/۲۲b ۲/۲۳b ۲/۱۱b ۱۵/۲۲b ۲۳/۵۲b ۳۲ 

رس
آ

ک
یـ

ن
 

۳۱۲/۲۵c ۲/۱۱c ۱/۳۱c ۱۲/۳۲c ۲۲/۱۳c ۱۲ 

۱۲۳/۱۱d ۲/۲۳d ۲/۳۳d ۳/۱۳d ۱۵/۱۲d ۲۲ 

  صفات

 

 تیمارها
 سطح برگ

 

 وزن تر ریشه

 

 طول ریشه وزن تر شاخساره

 

 طول ساقه

 

۳۱۳/۳۳b ۲/۲۲b ۲/۲۱a ۱۳/۳۳a ۲۲/۵۳a شاهد 

۳۳۱/۲۳ba ۲/۲۳a ۲/۳۳a ۱۳/۲۳a ۲۲/۳۳a ۱۲ 

وم
نی

سل
 

۳۵۳/۱۱a ۲/۲۲ba ۲/۲۱ba ۱۳/۲۱a ۲۱/۳۱a ۲۲ 

۳۱۳/۳۳b ۲/۲۱b ۱/۳۳b ۱۲/۲۱a ۲۱/۲۱a ۳۲ 
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 است  LSDدرصد در دامو   ۱ار عدم وجود اختالف م نی دار در سط، ااتماا اروف  تیل مشاب  در هر ستو  بیا 

 

 

 گیرینتیجه .۴
 

دارای اثهران مثییهد و م نهی     سهلنیوم تهوا  اثهت   ب  صورن کلی بها توجه  به  نتهای  ااصهل  و مطال هان ابشهت  مهی        

 کهه  شههده مشههاهدهههها دارد  داری در تاثیههت دثههار منثههی دلههودای  بهها فلههزان سههنگیل و بهبههود صههثان مورفولوژیهه  د    

 ،ییسهرما  ،یخشهک  مثهل  یلهت یرایغ یهها تهن   به   یشهتر یب مقاومهت  یدارا وم،یسهلن  اا یغنه  طیمحه  در کهرده  رشد اها یا

 اهیههدر بافههت ا لیکههل عناصههر سههنگ ریدر مقههاد رییههسههب  ت  ومیافههزود  سههلن  [۸] باشههندیمهه لیسههنگ عناصههر و یشههور

  [۳] شودیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵:مقایسه میانگین اثرات متقابل آلودگی با آرسنیک و محلول پاشی با نیتریک اکسید توسط آزمون ال اس دی در سطح احتمال ۳ جدول

 درصد

 محلول پاشی صفت

دینیتریک اکس  

 تیمار

 تعداد برگ تعداد غالف تعداد دانه آلودگی آرسنیک

۳۵d ۳bac ۳۳c ۲  

۲ 
 

۵۳۳/۱۱cb ۳/۳۳ba ۱۱a ۱۲ 

۱۲a ۳/۱۱a ۵۵cb ۲۲ 

۵۲/۱۱c ۳bac ۵۱b ۳۲ 

۳۲/۱۱d ۲/۱۱bcd ۳۳d ۲  

۳۲ ۵۱/۳۳c ۲/۱۱bcd ۳۲ed ۱۲ 

۵۵b ۳bac ۲۱ef ۲۲ 

۳۲/۳۳d ۳bac ۲۲gf ۳۲ 

۱۲f ۲d ۲۲gf ۲  

۱۲ ۲۱/۱۱f ۲/۳۳dc ۲۱gf ۱۲ 

۳۳e ۳bac ۱۳g ۲۲ 

۱۵/۳۳g ۱e ۲۱gf ۳۲ 

۲/۱۱i ۲/۳۳e ۱۱g ۲  

۲۲ ۲/۳۳i ۲/۳۳e ۲۲gf ۱۲ 

۳/۳۳h ۱e ۱۳g ۲۲ 

۲i ۲/۳۳e ۱۱g ۳۲ 
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ABSTRACT  
With regard to the issue of pollution from heavy metals, including arsenic and dangers of this 

pollution on plants and consequently humans this present study was done with purpose of evaluate the 

effect of selenium treatment on the reduction of the negative effects of arsenic contamination by 

measuring some morphological traits. This research was a factorial based on completely randomized 

design with 3 replications. The soils were first contaminated at 4 concentrations of 0, 30, 60 and 90 

ppm for 3 months. Then seeds of Trigonella foenum-graecum L. were cultured in soils and after 2 

weeks of germination under selenium spray at 0, 10, 20 and 40 mM concentrations in 3 times at 

intervals of 10 days. Characteristics including stem and root length, leaf number, shoot and root fresh 

weight, leaf area, number of pods and number of seeds were investigated. Stem lenght (15.72 cm), 

root lenght (8.74 cm), fresh weight of shoots (0.88 g) and leaf area (104.67 mm2) all was at lowest 

measures in 90 ppm arsenic contamination but spraying selenium causes improvements in these 

negative effects. In traits like root fresh weight (0.24 g) and fresh weight of shoots (2.34 g) has highest 

values. In terms of number of leaves, number of pods and number of seeds, the interaction between 

levels of contamination of arsenic with selenium solution was observed. 

 

Key words: arsenic, fenugreek, heavy metals stress, selenium 

 
 


