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 ،.(Satureja hortensis L)های رشد مرزه بر شاخص تاثیر سدیم سلنیم

 تحت تنش فلز سنگین کادمیم 

 
 4. علیرضا قنبری3. حمیده فاطمی2. بهروز اسماعیل پور1ایرج عزیزی

 ژی و اصالح سبزی دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی کارشناسی ارشد، فیزیولو -1

 ردبیلیادانشگاه محقق عضو هیئت علمی علوم باغبانی -2

 انشجوی دکترای، فیزیولوژی و اصالح سبزی دانشگاه محقق اردبیلید-3

 هیئت علمی علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی عضو-4

 

  خالصه
 از یکی ه عنوانب و بوده فلزات کادمیم این ترینمهم از یکی است.  افزایش به رو سنگین فلزات توسط کشاورزی هایزمین آلودگی

 Satureja)رزهام بر گیاه مپیپی40، 20، 10به منظور بررسی اثر سلنیم با سطوح غلظت صفر ، رود. می شمار محیطی به هایآالینده

hortensis L).فی و با سه ام، یک آزمایش فاکتوریل در غالب طرح کامال تصادپیپی150و  100، 75سطوح صفر، ، تحت تنش کادمیم با

داد برگ و وزن تر و های رویشی مانند ارتفاع گیاه، قطر ساقه، تعداد شاخه جانبی، تعای انجام گرفت، سپس شاخصگلخانهتکرار در شرایط 

میزان ارتفاع  ام(پیپی100)که با افزایش غلظت کادمیمدهد های هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میخشک ریشه و اندام

میزان ارتفاع  بیشترین و رسد( به کمترین مقدار می85/2( و وزن خشک گیاه)37(، تعداد شاخه جانبی)08/1(، وزن تر ریشه)66/34ساقه)

 باشد.ام سلنیم میپیپی40( مربوط به سطح شاهد کادمیم و سطح 66/25( و شاخه جانبی)07/4(، قطر ساقه)66/50ساقه)

 

 کادمیم، مرزه، تنش فلزات سنگین، سلنیم.: کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

شرق مدیترانه  گیاهی علفی و یکساله از تیره نعناعیان   است که منشا آن از  .Satureja hortensis Lمرزه با نام علمی

 .(1پالسم مرزه در دنیاست)ایران یکی از مهمترن مخازن ژرم و جنوب اروپاست

 سوختی ادمو و یشهر بفاضال ،صنایع شامل مختلف منابع. دشو می منتشر طبیعت در که ستا محیطی هالیندآ فلز یک میمدکا

 كخا در راعنصر  ینا ارمقد فسفاته یهادکو هیژوبه ،شیمیایی یهادکو از دهستفاا همچنین. هنددمی یشافزا را هالیندآ ینا غلظت

 و دمیشو بجذ یشهر پوست طریق از حتیرا به فلز ینا ماا ،نیست وریضر هگیا شدای ربر چه گرا میمد(. کا3هد)دمی یشافزا

 تقسیم ه،گیا کلی شدر ،هالسلو شدر و تقسیم بر میمد(. کا8د)میشو بچو بافت واردپوپالستی آ یا سیمپالستی راه از سپس

 سبب میمد(. کا4میباشد) متغیر هگیا عنو حسب بر آن که تاثیر اردمیگذ ثرا نگیاها نمو و شدر تنظیم و مریستمی منطقه سلولی

(. 10شود)و کاروتنوئیدها در گیاهان در گیاهان عالی می b، کلروفیل aفیل وکلر ،کل فیلوکلر ارمقد کاهش، ابرگه وزنکر و وزکلر

 میکند متوقف را هگیا شدر و داده کاهش تشد به را یفتوسنتز ظرفیت ،ندزمی سیبآ پالستوکلری تیالکوئید یغشا به میمدکا

 آزاد یهالیکاراد مثل نکسیژا لفعا یها لیکاراد تولید سبب عنصر ینا که ستا ینا میمدکا تخریبی ثرا لیلد مهمترین.

 از آزاد یهالیکاراد ینا با مقابله ایبر نگیاها. دمیشو روژنهید کسیداپر و  کسیلروهید یها لیکاراد ،کسایداسوپر

 هاییژو همیتاز ا لینوپر نزیمیآغیر یهاانکسیدانتیآ بین (. در7میکنند) دهستفاا نزیمیآغیر و نزیمیآ یهاانکسیدانتیآ



 

2 
 

-میمدکا کمپلکس تشکیل و میمدکا به لتصاا با و دهبو آزاد یهالیکاراد هکنندكپا که ستا نیاکسیدانتیآ لینوپر. ستا رداربرخو

 (.2دد)میگر عنصر ینا سمیت مانع لینوپر

به رار دارد و گرم بر مول و در گروه ششم جدول تناوبی ق 78.96و جرم اتمی  34فلز با عدد اتمی سلنیم یک عنصر شبه

ان و گیاهان به اکسیدانی سلنیم برای انسان، حیو(. خصوصیات آنتی5دلیل نزدیکی با گوگرد خواصی مشابه با این عنصر دارد)

. به طور کلی باشداکسیدانی میهای آنتیها موید این است که سلنیم بخش مهمی از ساختار آنزیماثبات رسیده است. بررسی

ها در سلول هایی است که ازنوآنزیم و سلنوپروتئین است و بخش مهمی از ساختار آنزیمسل 30سلنیم یک عنصر ضروری برای 

بر آسیب اکسیداتیو محافظت ها و غشاها در براها، از بافتکند. همچنین الحاق سلنیم به پروتئینهای آزاد محافظت میبرابر رادیکال

دهد، ن میتغییر مشخصی نشا GSHنیم، تحت تنش سرب میزان (. وروبیتس بیان کرد که گیاه در پاسخ به تیمار سل9کند)می

دررو و همکاران مشاهده سلنیم است. پ-های غیرسمی فلزهمچنین بیان کرد که اثرات حفاظتی سلنیم ناشی از تشکیل کمپلکس

ن افزایش ای افزایش یافت که (α-tocopherolوکوفرل)ت-کردند که تیمار سلنیم در گیاهان تحت تنش کادمیم، غلظت آلفا

شود. می کند که منجر به افزایش تحمل به تنشهای اکسیژن منفرد در کلروپالست کمک میهای گونهکنندهغلظت به پاك

طوح تیول و سکند و از طریق افزایش اکسیدان عمل میواستاوا و همکاران مشاهده کردند که سلنیم به عنوان یک آنتیسری

GSH (6)کند.پراکسیداسیون لیپیدها جلوگیری مییابد( از افزایش می %24)تا. 

 

 

 ها مواد و روش .2

 

اجرا  95در سال  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در سه تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی

حلول مصورت گرفت و ام( پیپی100،150، 75شد. آلودگی خاك توسط محلول کادمیم کلرید در چهار سطح کادمیم) شاهد، 

ر و خشک گردید کیلوگرمی مخلوط و خاك آلوده به مدت چهار ماه ت10های کادمیم کلرید به صورت کامل با توده خاك در گلدان

ها کدیگر در این گلدانیمتر از سانتی5تر شود، بعد از این مدت بذور مرزه با فاصله تا به شرایط آلودگی دراز مدت و طبیعی نزدیک

شی شد. مدت پاام( محلولپیپی40و  20، 10سلنیم )صفر، ند. بعد از مرحله چهاربرگی گیاه در سه مرحله با محلولکشت شد

یشی)ارتفاع گیاه، گیری صفات روپاشی، ارزیابی و اندازهپاشی دو هفته بود و یک هفته پس از آخرین محلولزمان بین دو محلول

برای  . ت گرفت.داد شاخه جانبی، تعداد برگ، وزن خشک گیاه و وزن خشک ریشه( صوروزن تر گیاه، وزن تر ریشه، قطر ساقه، تع

 استفاده گردید. LSDای د دامنهها از آزمون چنو برای مقایسه میانگین SAS v 9.1افزار ها از نرمتحلیل داده

 

 

 بحث و نتایج  .3

 

ی و د شاخه جانبهای ارتفاع ساقه، تعداروی شاخص دهد که تاثیر کادمیم برنتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس نشان می

اه، قطر و برای شاخص وزن تر گی دار استدرصد معنی5درصد و برای شاخص وزن تر ریشه در سطح 1وزن خشک گیاه در سطح 

یری گندازههای اساقه، تعداد برگ و وزن خشک ریشه، تفاوت معنی داری مشاهده نشده. ولی تاثیر سلنیم برای تمامی شاخص

 طر ساقه ، تعداد قهای ارتفاع ساقه، وزن تر ریشه، داری ندارد. اثر متقابل سلنیم و تنش کادمیم برای شاخصشده تفاوت معنی
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 های رویشی مرزه: تجزیه واریانس تاثیر سلنیم و کادمیم بر شاخص1جدول 

 داری است.و عدم تفاوت معنی 1و  5دار بودن در سطح احتمال به ترتیب معنی ns*، ** و 

 

ولی  دار استدرصد معنی1درصد و برای وزن خشک ریشه در سطح 5و وزن خشک گیاه در سطح  شاخه جانبی، تعداد برگ

 داری مشاهده نشدبرای وزن تر گیاه تفاوت معنی
 

مربوط به سطح شاهد کادمیم و  (66/50)ساقه مقایسه میانگین اثر متقابل سلنیم و تنش کادمیم نشان داد که بیشترین ارتفاع

باشد. ام سلنیوم میپیپی20ام کادمیم و سطح پیپی100( مربوط به سطح 66/34ام سلنیم و کمترین ارتفاع ساقه)پیپی40غلظت 

( مربوط 08/1ام سلنیم و کمترین وزن تر ریشه)پیپی 40ام کادمیم و پیپی150( مربوط به سطح 76/2بیشترین وزن تر ریشه)

( مربوط به سطح شاهد کادمیم و غلظت 07/4باشد. بیشترین قطر ساقه)ام  سلنیم میپیپی 40ام و غلظت پیپی 100سطح  به

باشد. بیشترین تعداد شاخه سطح صفر سلنیم میام  سلنیم و کمترین قطر ساقه مربوط به سطح شاهد کادمیم و پیپی 40

( مربوط به سطح 37ام سلنیم و کمترین تعداد شاخه جانبی)پیپی 40غلظت ( مربوط به سطح شاهد کادمیم و 66/25جانبی)

ام کادمیم و پیپی 150( مربوط به سطح 173بیشترین تعداد برگ)باشد. ام سلنیم میپیپی 40ام کادمیم و غلظت پیپی 100

باشد. ام سلنیم میپیپی  40و سطح ام کادمیم پیپی 100( مربوط به سطح 95ام سلنیم و کمترین تعداد برگ)پیپی 10سطح 

( 85/2ام سلنیم و کمترین وزن خشک گیاه)پیپی 10( مربوط به سطح شاهد کادمیم و سطح 02/6بیشترین وزن خشک گیاه)

( مربوط به سطح 90/0بیشترین وزن خشک ریشه)باشد. ام سلنیم میپیپی 20ام کادمیم و سطح پیپی 100مربوط به سطح 

 20ام کادمیم و سطح پیپی 100( مربوط به سطح 33/0کادمیم و سطح صفر سلنیم و کمترین وزن خشک ریشه) امپیپی 100

 باشد.ام سلنیم میپیپی

 

 

 

 

 

مربعات نیانگیم       

  خشک وزن

 ریشه

 

 خشکوزن 

 گیاه

 

 برگتعداد 

 

تعداد شاخه 

  جانبی

 قطر ساقه

 

 ریشهوزن تر 

 

وزن تر 

 گیاه

 

هساقارتفاع   درجه  

یآزاد  

 منابع تغییر

0/03ns 

0/06ns 

0/10** 

03/0  

5/92** 862/80ns 24/40** 

6/00ns 

7/73* 

91/2  

0/12ns 

0/30ns 

0/39* 

13/0  

1/01* 

0/25ns 

0/74* 

30/0  

56/26ns 

7/87ns 

24/54ns 

81/24  

350/43** 

0/94ns 

17/29* 

95/6  

3 

3 

9 

32 

 کادمیم

 سلنیوم

 کادمیم*سلنیوم

 خطا

2/19ns 

2/68* 

96/0  

2361/47ns 

2436/86* 

60/828  

96/27  30/22  39/21  77/7  07/11  62/26  85/28  46/6   (٪ضریب تغییرات)  
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 : مقایسه میانگین اثرات متقابل سلنیم و تنش کادمیم2جدول 

 تیمار
ارتفاع 

 ساقه

تعداد شاخه  قطر ساقه وزن تر ریشه

 جانبی

وزن خشک  تعداد برگ

 گیاه

وزن خشک 

 ریشه

0cd 

 bc83/45 1/48dc 2/79d 22/50bc 98/33ef 4/90bdac 0/55bc 0سلنیم
10سلنیم  bac83/4

7 

1/45dc 3/74ba 24/16ba 163/33ba 6/02a 0/65ba 
20سلنیم  ba16/49 2/53ba 3/27bdc 22/33bdc 150/67bdac 5/46ba 0/82ba 
40سلنیم  a66/50 2/21bac 4/07a 25/66a 172/33a 5/37bac 0/64ba 

Cd75 

 efg66/37 1/42dc 3/36bdc 21/66bdc 115/00edcf 3/79edfc 0/66ba 0سلنیم
10سلنیم  ed16/41 1/70bdc 3/45bc 23/33bac 131/67ebdac

f 

4/59ebdac 0/56bc 
20سلنیم  ef83/39 1/63bdc 3/36bdc 27/33ba 146/67bdac 4/25ebdfc 0/61bac 
40سلنیم  efg00/39 2/09bac 3/16bdc 20/50edc 146/67bdac 4/28ebdfc 0/57bc 

Cd100 

 fg83/35 2/21bac 3/61ba 21/83bdc 161/33bac 6/02a 0/90a 0سلنیم
10سلنیم  fg66/35 2/09bac 3/40bdc 22/00bdc 145/00ebda

c 

3/14ef 0/76ba 
20سلنیم  g66/34 1/42dc 2/94dc 19/50ed 105/00edf 2/85f 0/33c 
40سلنیم  fg16/36 1/08d 2/98dc 18/00e 95/00f 2/85f 0/33c 

Cd150 

 dc50/44 1/80bdc 2/91dc 22/16bdc 105/00edf 5/40bac 0/54bc 0سلنیم
10سلنیم  efg00/37 2/21bac 3/51bac efg37/00 173/33a 3/58edf 0/90a 
20سلنیم  ef16/39 2/52ba 3/37bdc 21/00dc 116/67ebdcf 3/25ef 0/69ba 
40سلنیم  efg33/38 2/76a 3/29bdc 20/50edc 126/67ebdac

f 

4/13ebdfc 0/65ba 
 .دهدنمی نشان LSD آزمون براساس را داریمعنی تفاوت درصد 5 احتمال سطح در آماری لحاظ از ستون هر در مشترك حروف         

 گیرینتیجه .4

 
های ا در شاخصرگیاهان تحت تنش کادمیم، میزان تاثیر این آلودگی کاربرد سلنیم در دهد که ها نشان مینتایج حاصل از بررسی

هدولی برای درا کاهش می و وزن خشک ریشه وزن خشک گیاه، ارتفاع ساقه، وزن تر ریشه، قطر ساقه ، تعداد شاخه جانبی، تعداد برگ

 داری مشاهده نشد.شاخص وزن تر گیاه تفاوت معنی
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ABSTRACT 
Pollution of agricultural land by heavy metals is increasing. One of the most important of these metals is cadmium 

and is considered as one of the environmental pollutants. In  order to investigate the effect of foliar spraying of 

selenium concentration ( 0, 10, 20, and 40 ppm )on Savory Satureja hortensis L, under cadmium stress with levels 

of 0, 75, 100 and 150 ppm, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with three 

replications in Mohaghegh Ardebili University at 2016. Vegetative indices such as plant height stem diameter, 

number of lateral branches, leaf number and fresh and dry weight of root and aerial parts were evaluated. The 

results showed that with increasing selenium concentration, plant height, number of lateral branches and number 

of leaves increased under cadmium stress conditions. the results showed that with increasing cadmium 

concentration (100 ppm), stem height (34.66), root fresh weight (1.018), number of lateral branches (37) and dry 

weight of the plant (2.85) To the lowest value and The highest stem height (50.66), stem diameter (4.27) and lateral 

branch (25.66) were related to the control level of cadmium and the level of 40 ppm selenium. 
 

Keywords: cadmium, heavy metals stress, Savory, selenium.   

 


