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 خالصه

 نیهها. روی شههنبلیلماثههر میمههار نیتریههد اک ههید بههر م میهه  اثههراآ منمههی  لههود ی  رسههنید بررسههی میههزا   بههم منرههور

ههها خها  انجهام شهد.    در دانشهگاه محقهق اردبیلهی    مکهرار   ۳و بهها  یدر قاله  رهرح کهامالص مفهادف     لیه پهووه  بهم صهورآ فاکتور   

 Trigonella )سهها ی شههدند. سههر  بههیور شههنبلیلم  مههاه  لههوده ۳ام بههم مههدآ پههیپههی ۰۰و  ۰۰، ۳۰، ۰غلرههت  ۴ابتههدا در 

foenum-graecum L.   ) محلههوپ پاشههی نیتریههد اک ههید محههت  نههی همتههم ا  اوانههم ۲ههها کشههت شههد و پهه  ا  درو  خهها

رو ه قههرار  رفتنههد. صههمامی شههامل رههوپ سههاقم و   ۱۰نوبههت بههم فواصههل  ۳مههو ر در مههاکرو ۲۰۰و  ۱۰۰، ۰۰، هههای در غلرههت

صههماآ اههداد دانههم مههورد بررسههی قههرار  رفتنههد. ریشههم، ماههداد بههر ، و   مههر شاخ ههاره و ریشههم، سههغال بههر ، ماههداد غههال  و م

( همگههی در 2mm ۰۱/۱۰۱( و سههغال بههر    g ۰۲/۰و   مههر ریشههم   (، cm ۷/۲  رههوپ ریشههم  (cm ۲۲/۱۰رههوپ سههاقم   

دارای کمتهرین مقهادیر بودنهد ولهی محلهوپ پاشهی بها نیتریهد اک هید سهب  م میه  در ایهن اثهراآ               ppm ۰۰ سغال  لهود ی  

مههو ر مههاکرو ۰۰( میمههار محلههوپ پاشههی  2mm ۲۳/۳۰۲( و سههغال بههر    g ۲۰ /۰در صههماآ و   مههر ریشههم    منمههی شههد. 

ماههداد غههال  و ماههداد دانههم شههاهد اثههر متقابههل بههین   ،و   مههر شاخ ههاره ،در صههماآ ماههداد بههر  .دارای بیشههترین مقههادیر بههود

 سغوح  لود ی  رسنید با سغوح محلوپ پاشی با نیترید اک ید بودیم.

 

 من  فلزاآ سنگین، شنبلیلم، نیترید اک ید رسنید،  کلماآ کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .۱

 

متالههق بههم   ایسههالم و دو لرههم  دیهه اهیهه  دیهه، (  .Trigonella foenum-graecum L ) یبهها نههام علمهه  لمیشههنبل

هههای بر ههی  سههبزی ا  شههنبلیلم یههاه  .اسههت  Leguminosae (Fabaceae) یو ا  خههانواده  Papilionaceae یرخههانوادهی 

شهده در ب هیاری ا  غهیاها مهورد       سهر   اسهت کهم بهم صهورآ خهام، پ تهم و       یخهوراک  و یدارویه   یاهها    مهره  در پر مفر  و

 ،اشههتممنشهها  د یافشهها  رشههتم ماننههد و بههیور  رد رنهها اسههت و  سههاقم هههایشههمیر یدارا لمیشههنبل یههرد. اسههتماده قههرار مههی

بهم عنهوا     شهنبلیلم  بهر  هها و غهال  اهوا      .[۲] باشهد مهی  رنها  دیسهم  یهها  هل اسهت و دارای   ای   سهم بر ههم   یبر  ها

 .[۷] شوندیاستماده م ییو دارو ایمیادو اهیو بیور    بم عنوا    یسبز
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 یدرصهورم  یعنفهر سهم   نیه ا .[۰] متهر مکاه  ه هتند    ی هرم بهر سهانت    ۰ا   شهتر یب یبها گگهال   یفلزامه  ن،یعناصر سهنگ 

بههر  ههرم  کرو ههرمیم ۱۰ا    یکههم مورداسههتماده ان هها  و دام اسههت در غلرههت بهه اهیهها    یههیهههاخهها  بههم ب هه  قیههکههم ا  رر

 محهی   در ان ها   یهها  یدسهتکار  و هها فاالیهت  نتیجهم  در سهنگین  فلهزاآ  .[۰]  هردد یمه  تیسهم  جهاد یمنتقهل شهود، باعه  ا   

 ااآیضها  و هها  بالهم  بهم  نهرهها  و ینه ی م ریه   یهها  ب شهد    لهوده  و نیسهنگ  فلهزاآ  بم خا  شد   لوده شوند.می وارد  ی ت

 ان ها   یبهرا  یبهداشهت  و یغه یمح مشهکالآ  جهاد یا یاصهل  عوامهل  املهم  ا  هها یسهبز  پهرور   در ها  ب نیا ا  استماده و ی بک

   .باشندیم

کهم در   باشهد ینشهانگر سهاده اسهت کهم شهامل دو امهم مه        یمولکهوپ  ها    دیه  ،ینگهاه کله   دیدر ( NO  دیاک  دیترین

هههد  ا   .[۴] کنههدیمهه میرا منرهه ییایمیوشههیو ب یولههوژیزیف ینههدهایا  فرا یم تلمهه هههایدامنههم ،یاهیهه  هههایا  بافههت یاریب هه

ههای  انجام این پووه  م می  در اثهراآ منمهی  لهود ی  رسهنید بها محلهوپ پاشهی نیتریهد اک هید اسهت مها بتهوا  ا   مهین             

  لوده بم  رسنید اهت کشت استماده کرد.

 

 

 ها. مواد و روش۲

      

در قالهه  رههرح کههامالص  لیههفاکتوربههم صههورآ  یلههیدانشههگاه محقههق اردب یدر  ل انههم  ههروه علههوم باغبههان   ی  مهها نیهها

سها ی شهدند.   مهاه  لهوده   ۳پهی پهی ام بهم مهدآ      ۰۰و  ۰۰، ۳۰، ۰غلرهت   ۴هها ابتهدا در   خها  مکرار انجهام شهد.     ۳و با  یمفادف

 نههی همتههم ا  اوانههم ۲ههها کشههت شههد و پهه  ا  درو  خهها (   .Trigonella foenum-graecum L )سههر  بههیور شههنبلیلم 

 رو ه قرار  رفتند. ۱۰نوبت بم فواصل  ۳کرو مو ر در ما ۲۰۰و  ۱۰۰، ۰۰، ۰ های در غلرت محت میمار نیترید اک ید

هها صهورآ  رفهت. بهم منرهور      په  ا  برداشهت بهر     AM300 مهدپ  ADCشاخص سهغال بهر  موسه  دسهتگاه سهغال سهن        

برداشههت  اههها ی  شههمیو ر ییب هه  هههوا  یپهه  ا  اممههام   مهها ،انههدا ه  یههری و   مههر و خشههد ریشههم و ب هه  هههوایی کیههاه

 دمهای  بها   و  بهم  پاکهت  درو  سهر   .شهد  نیهی ههزارم  هرم ما   دیه بها دقهت    تهاپ یجید مهرا وی  با هاشده ادا شد و و   مر   

بها   هها  یهری شهد. داده  و و   خشهد    انهدا ه     منتقهل شهد  شهد  سهاعت اههت خشهد     ۷۲بهم مهدآ     هراد یدرام سهانت  ۷۰

در سههغال امتمههاپ  LSDشههده و مقای ههم میههانگین میمارههها نیههز بهها   مههو   مجزیههم SAS 3.1.9 افههزار  مههاری اسههتماده ا  نههرم

 صورآ  رفت. ۰٪

 

 

 بحث و . نتایج۳

    

 لههود ی رشههد شههنبلیلم نشهها  دا د کههم هههای میمارهههای   مههای  بههر شههاخصنتههای  ماصههل ا  مجزیههم واریههان  مههاثیر  

، و   مهر شاخ هاره، و   مهر ریشهم، سهغال بهر ،       ماهداد بهر    ، رهوپ ریشهم،  رهوپ سهاقم  صهماآ   رویدار مانی رسنید  دارای 

سهغال   در. همهنهین محلهوپ پاشهی بها نیتریهد اک هید در صهماآ و   مهر ریشهم و سهغال بهر             بهود ماداد غال  و ماهداد دانهم   

  درصههد  ۰ ، ماههداد غههال  و ماههداد بههیور در سههغال امتمههاپشاخ ههارهصههماآ ماههداد بههر ، و   مههر درصههد و  بههرای  ۱امتمههاپ 

ههای  دار نبهود. اثهر متقابهل بهرای دو میمهار در صهمت      صهماآ رهوپ سهاقم و رهوپ ریشهم مانهی       ولهی مهاثیر    بهر    بهود  مانی دار

(.۱ی شهههماره ههههایدار بهههود  اهههدوپ ماهههداد غهههال  مانهههی   و ماهههداد بهههر ، و   مهههر شاخ هههاره و ماهههداد دانهههم     
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 (MS) مربعات نیانگیم درصد ۵ها در سطح احتمال تجزیه واریانس داده ۱جدول 

 باشدبم مانی عدم مانی داری می nsدرصد و  ۱ی مانی داری در سغال درصد، ** بم منزلم ۰ی مانی داری در سغال  * بم منزلم

 

 ، رههوپ ریشههممتههر(سههانتی ۰۰/۲۷  صههماآ رههوپ سههاقم بیشههترین میههزا ، ههها دادهبامواههم بههم اههدوپ مقای ههم میههانگین 

در میهها  میمارهههای  لههود ی بهها   مربهه (متههرمیلههی ۲۳/۰۰۰  و سههغال بههر  ههرم(  ۳۷/۰ ، و   مههر ریشههم متههر(سههانتی ۰/۱۰ 

 ۰۰هها مربهوط بهم بیشهترین سهغال  لهود ی یانهی        مربوط بهم میمهار شهاهد بهدو   لهود ی بهوده و کمتهرین میهزا             رسنید 

 (.۲د  ادوپ شماره پی پی ام بو

 درصههد ۰در سههغال امتمههاپ  ، صههماآ رههوپ سههاقم و رههوپ ریشههم در میهها  میمارهههای محلههوپ پاشههی نیتریههد اک ههید 

 هرم(   ۲۰/۰ و   مهر ریشهم    در صهماآ  دارای مماوآ مانی داری در بهین سهغوح م تله  محلهوپ پاشهی بها شهاهد نبودنهد. ولهی         

 هها و کمتهرین    مهاکرو مهو ر    ۰۰مربهوط بهم میمهار محلهوپ پاشهی       مقهادیر  بیشهترین  کتهر مربه (  میلی ۲۳/۳۰۲  و سغال بر 

 درصد مانی دار بود. ۰برای  یاها  شاهد بود و این مماوآ در سغال امتماپ 
پاشددی ی میددانگین تیمارهددای محلددول : مقایسدده۳جدددول  

در سدطح احتمدال    LSDاکسید بدا اسدتفاده از آزمدون    نیتریک

۵٪ 

 

ی میانگین تیمارهدای آلدودگی آرسدنیک بدا     : مقایسه۲جدول  

٪۵در سددددطح احتمددددال   LSDاسددددتفاده از آزمددددون  

 

اثههر متقابههل بههین سههغوح  لههود ی ماههداد غههال  و ماههداد دانههم  ،و   مههر شاخ ههاره ،ماههداد بههر همهنههین در صههماآ 

-مالمرهم مهی   ۴کهم نتهای  ماصهل را در اهدوپ شهماره       مشهاهده شهد  سغوح محلوپ پاشهی بها نیتریهد اک هید      رسنید با 

 تعداد دانه

 

تعداد 

 غالف

 

 سطح برگ

 

وزن تر 

 ریشه

 

وزن تر 

 شاخساره

 

 تعداد برگ

 

 طول ریشه

 

 طول ساقه

 

 هدرج

یآزاد  

 منابع تغییر

 آرسنیک ۳ **۳۲۲/۳۲ **۱۳۵/۳۰ **۵۳۱۰/۵۱ **۳۹/۹۲ **۹/۱۰ **۳۵۲۲۳۰/۱۵ **۱۱/۰۱ **۵۹۰۵/۲۲
 

۱۹۵/۲۵* ۹/۲۵* ۲۵۱۵/۵۹** ۹/۹۹** ۱/ ۳۱* ۱۱۳/۵۱* ۹/۵۳ns ۲/۲۱ns ۳ نیتریک اکسید 
 

۱۵۲/۳۲* ۱/۲۳** ۲۵۳/۲۰ns ۹/۹۹ns ۹/۲۰* ۱۰۳/۳۵* ۹/۱۳ns ۹/۲۵ns ۰ یدآرسنیک*نیتریک اکس  

 خطا ۳۲ ۲/۹۳ ۹/۲۱ ۳۱/۹۵ ۹/۲۵ ۹/۹۹ ۲۲۲/۲۵ ۹/۲۲ ۳۲/۵۹

۳۲/۱۱  ۵۲/۲۲  ۲۵۰/۲  ۲۲/۱۳  ۱۲/۲۲  ۱۲/۱۱  ۲۵/۵  ۵۳/۵ (٪ضریب تغییرات  )    

  صفات

 تیمارها
 

سطح 

 برگ

 

وزن تر 

 ریشه

 

طول 

 ریشه

 

طول 

 ساقه

 

۵۹۹/۱۳a ۹/۳۲a ۱۵/۵۹a ۲۲/۵۰a شاهد 

۲۱۳/۰۱b ۹/۲۲b ۱۲/۵۲b ۲۳/۵۳b ۳۹ 

ک
ید

سن
آر

 

۳۲۳/۵۵c ۹/۱۵c ۱۲/۳۲c ۱۰/۳۵c ۵۹ 

۱۹۱/۰۱d ۹/۹۱d ۱/۲۹d ۱۵/۲۱d ۰۹ 

  صفات

 

 تیمارها

 سطح برگ

 

وزن تر 

 ریشه

 

طول 

 ریشه

 

طول 

 ساقه

 

۳۱۳/۱۳c ۹/۲۹c ۱۲/۰۲a ۲۱/۲۱a شاهد 

۳۵۱/۱۳a ۹/۲۵a ۱۲/۰۲a ۲۱/۱۰a ۵۹ 

ک 
ری

یت
ن

دد
دی

س
 اک

۳۲۲/۵۱b ۹/۲۲b ۱۳/۲۹a ۲۲/۲۹a ۱۹۹ 

۳۲۵/۹۱c ۹/۲۹cb ۱۲/۰۳a ۲۱/۳۵a ۲۹۹ 
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محلهوپ پاشهی بها نیتریهد     کنید. با موام بم ادوپ مقای هم میهانگین اثهر متقابهل بهین سهغوح  لهود ی  رسهنید بها سهغوح           

کرو مههو ر محلههوپ پاشههی نیتریههد اک ههید و سههغال شههاهد ا  مهها ۰۰ا  مرکیهه  میمههاری (۲۴  ماههداد بههر  بیشههترین، اک ههید

مههو ر محلههوپ پاشههی  کرومهها ۲۰۰و   ۰۰ هههای میمههاریا  مرکیهه  (۱۴کمتههرین ماههداد بههر   باشههد و  لهود ی  رسههنید مههی 

نیههز   ههرم( ۰۴/۰  و   مههر شاخ ههاره بیشههترینپههی ام ماصههل شههد.  پههی ۰۰نیتریههد اک ههید و سههغال  لههود ی  رسههنید  

 محلههوپ پاشههی نیتریههد اک ههید و سههغال شههاهد ا   لههود ی  رسههنید بههود و   مههاکرو مههو ر ۰۰یمیمههارمرکیهه  مربههوط بههم 

پههی پههی  ۰۰کرومو ر محلههوپ پاشههی نیتریههد اک ههید و سههغال  لههود ی  رسههنید مهها ۲۰۰ میمههاری  ا  مرکیهه  کمتههرین   

 . رم( ۷۱/۰ دام بم دست  م

 ۰۰ا  مرکیهه  میمههاری  بیشههترین میههزا بههرای هههر  یههاه  (۰۰/۰۴  و ماههداد دانههم (۰۰/۴  بههرای صههماآ ماههداد غههال 

کمتهرین مقهادیر برای ههردو    کرو مو ر محلهوپ پاشهی نیتریهد اک هید و سهغال شهاهد ا   لهود ی  رسهنید ماصهل شهد و           ما

پههی پههی ام  ۰۰نیتریههد اک ههید و سههغال  لههود ی  رسههنید  مههو ر محلههوپ پاشههی رومههاک ۰۰میمههاری  ا  مرکیهه  ( ۰صههمت 

 بم دست  مد.

 است. LSDدرصد در آزمون  ۵گر عدم وجود اختالف معنی دار در سطح احتمال ستون بیانحروف التین مشابه در هر 

 

 

 گیرینتیجه .۲

 

 ۵مقایسه میانگین اثرات متقابل آلودگی با آرسنیک و محلول پاشی با نیتریک اکسید توسط آزمون ال اس دی در سطح احتمال :۲جدول 

 درصد

 محلول پاشی صفت

دینیتریک اکس  

 تیمار

تر شاخسارهوزن  تعداد غالف تعداد دانه آلودگی آرسنیک  تعداد برگ 

۲۵c ۳cb ۲/۲۱b ۲۱c ۹  

۹ 
 

۵۲/۵۵a ۲/۵۵a ۵/۰۲a ۱۲a ۹۵  

۵۲b ۳/۵۵b ۳/۲۵cb ۵۳b ۹۱۹  

۲۱cb ۳cb ۳/۵۵c ۵۰b ۹۲۹  

۲۲/۵۵c ۲/۵۵cd ۲/۲۳d ۳۲d ۹  

۳۹ ۳۹d ۲/۵۵cd ۲/۳۰d ۳۹ed ۹۵  

۲۳/۳۳c ۳cb ۲/۱۲ed ۲۵edf ۹۱۹  

۲۲/۵۵ed ۲de ۱/۲۱edf ۲۵edf ۹۲۹  

۱۰ef ۲de ۱/۳۰egf ۲۲egf ۹  

۵۹ ۲۱ef ۲/۳۳cde ۱/۵۵egdf ۲۵egdf ۹۵  

۱۰ef ۲de ۱/۵۹egdf ۲۲egf ۹۱۹  

۱۲f ۱gf ۱/۲۰egdf ۱۰egf ۹۲۹  

۲/۵۵g ۹/۳۳gh ۹/۲۵g ۱۱gf ۹  

۰۹ ۹g ۹h ۹/۱۲gf ۱۲g ۹۵  

۲/۵۵g ۹/۳۳gh ۹/۱۳gf ۱۰egf ۹۱۹  

۱۲ef ۱/۵۵fe ۹/۲۱g ۱۲g ۹۲۹  
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مهوا   مهت نیتریهد اک هید دارای اثهراآ ممییهد       بم صورآ کلی بها مواهم بهم نتهای  ماصهلم و مغالاهاآ  یشهتم مهی        

پههووه   دیههههها دارد. ورفولوژیههد   و مانههی داری در م میهه   ثههار منمههی  لههود ی  بهها فلههزاآ سههنگین و بهبههود صههماآ م 

 اهیهه  یبههر رشههد و مورفولههوژ  (کرومههو ریم ۰،۰۰،۱۰۰،۲۰۰  دیتروپروسههایم تلهه  ن یاثههر غلرههت ههها  یبههم منرههور بررسهه 

 SNP مههارینشهها  داد کههم م  ینتهها صههورآ  رفههت. (کرومههو ریم ۰۰،۱۰۰،۲۰۰سههغوح م تلهه  مهه    ریمحههت مههاث یشههاه

  مهای  مهاثیر نیتریههد    .[۱]شههود یمه محهت مههن  مه     اهها  یدر   شههمیو ر ییو   مهر وخشههد انهدام ههوا     یباعه  افهزا  

حههت مههن  مهه  نشهها  داد کههم میمههار نیتریههد اک ههید، رههوپ ریشههم  ، م Portulaca oleracea Lاک ههید روی خرفههم 

 .[۳]محت من  م  افزای  یافت  ها و شاخم ها و همهنین و   شاخم ها و ریشم های ما ه
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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 nitric oxide 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 nitric oxide spray at 0, 50, 110 and 010 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 (15.28 cm), 

root lenght (8.7 cm) and leaf area (101.91 mm2) all was at lowest measures in 90 ppm arsenic 

contamination but spraying nitric oxide causes improvements in these negative effects. In traits like 

root fresh weight (0.26 g) and surface area (358.83 mm2) of leaves has highest values. In terms of 

number of leaves, fresh weight of shoots, number of pods and number of seeds, the interaction 

between levels of contamination of arsenic with nitric oxide solution was observed. 
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