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  : چکیده

به  و بوده فلزات این ترینمهم از یکی کادمیم. است افزایش به رو سنگین فلزات توسط کشاورزي هايزمین آلودگی

هاي رشد گیاهی کنندهاستفاده از عناصر غذایی مفید مانند سلنیم و تنظیم. رودمی شمار محیطی به هايآالینده از یکی عنوان

پاشی سلنیم و به منظور بررسی اثر محلول. اکسید در کاهش سمیت برخی عناصر سنگین موثر شناخته شده استیتریکن

هاي رشد، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه مرزه در شرایط تنش کادمیم، دو آزمایش فاکتوریل مجزا اکسید بر شاخصنیتریک

. انجام شد 1395-96اي در دانشگاه محقق اردبیلی در سال یط گلخانهدر قالب طرح کامالً تصادفی و با سه تکرار در شرا

پس از کشت . ام انجام گردیدپیپی 150و  100، 75، )صفر(هاي شاهدکلرید در غلظتآلودگی خاك توسط محلول کادمیم

ول تیمارها شامل در آزمایش ا. اکسید اعمال شدپاشی سلنیم و نیتریکها، محلولبذر مرزه در خاك آلوده و رشد بوته

- در آزمایش دوم نیز گیاهان با نیتریک. بود) شاهد(میکروموالر و آب مقطر 40و  20، 10هاي پاشی سلنیم با غلظتمحلول

هاي رویشی مانند سپس شاخص. پاشی شدندمحلول) به عنوان شاهد(میکروموالر و آب 200و  100، 50هاي غلظت با اکسید

اد شاخه جانبی، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه، قطر ساقه و نیز تیمارهاي فیزیولوژیک و ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعد

هاي فتوسنتزي، میزان پرولین آزاد برگ، کربوهیدرات کل و بیوشیمیایی از جمله میزان محتواي نسبی آب، ثبات غشا، رنگیزه

میزان عناصر کادمیم و روي گیاه و شاخص اسانس هاي زیستی خاك، هاي کاتاالز و پراکسیداز، شاخصنیز فعالیت آنزیم

هاي هاي رویشی، رنگیزهدار تمام شاخصام کادمیم کاهش معنیپیپی 150غلظت  در نتایج نشان داد که. گیري گردیداندازه

چنین با هم. گردید مشاهده فتوسنتزي، محتواي نسبی آب و ثبات غشا و افزایش میزان کربوهیدرات، پرولین و فعالیت آنزیمی

در (پاشی سلنیم افزایش غلظت کادمیم، تجمع بیشتري از از این عنصر در ریشه و بخش هوایی حاصل شد، اما کاربرد محلول

پاشی سلنیم باعث سمیت کادمیم شد و محلول کاهشباعث ) در آزمایش دوم(اکسید پاشی نیتریکو محلول) آزمایش اول

جانبی و برگ، وزن خشک گیاه و ریشه و ه، وزن تر ریشه، قطر ساقه، تعداد شاخههاي رشدي مانند ارتفاع ساقافزایش شاخص

گردید و  و کل، کاروتنوئید و نشت سلولی غشا a ،bهاي فیزیولوژیک گیاه مانند پرولین، کربوهیدرات، کلروفیل شاخص

هاي شاخه جانبی و برگ و شاخصهاي رشدي مانند ارتفاع ساقه، تعداد اکسید نیز باعث افزایش شاخصپاشی نیتریکمحلول

کاربرد دو . گردید  و کل، کاروتنوئید و نشت سلولی غشا a ،bفیزیولوژیک گیاه مانند پرولین، کربوهیدرات، کلروفیل 

  .فاکتور مذکور همچنین باعث کاهش تجمع این فلز در بخش هوایی گردید

  داکسیفلز سنگین ، کادمیم، مرزه، نیتریک ،سلنیم: هاواژه کلید
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  مقدمه- 1- 1

. ، بهداشتی، خاصیت سیرکنندگی و صرفه اقتصادي داشته باشدصحیح و مدرن باید خوش طعم ماده غذایی مناسب براي

درصد حجم  80طوري که باید  ها در غذاي روزانه انسان الزامی است به وجود سبزي. ها این ویژگی را دارا هستند که اکثر سبزي

ها، مواد معدنی، مواد  نها از نظر دارا بودن انواع ویتامی سبزي  .تشکیل دهد) میوه و سبزي(کل غذا را محصوالت باغبانی 

شود، نقش بسیار مهمی را در  که باعث سهولت هضم غذا می فیبرپروتئنی، ترکیبات قندي و به لحاظ داشتن مقدار قابل توجهی 

ها حتی به مقدار بسیار کم براي الزم به ذکر است که بسیاري از مواد مورد احتیاج بدن، که وجود آن. کنند تغذیه انسان ایفا می

ها به حد  ها بسیار کم است در صورتی که در سبزيشود و یا مقدار آن ه حیات ضروري است در غذاهاي حیوانی یافت نمیادام

 غلظت از بیش با زاییخطر و مواد سمی محتوي ی که آلوده به فلزات سنگین هستند،گیاهان در که حالی در .وفور وجود دارد

   . باشندمی مجاز

است و  ییو دارو ياهیارزش تغذ يخوشبو و معطر است که دارا يسبز کی L Satureja hortensis . یمرزه با نام علم

ضد  تیخاص يمانند کاروکرول در مرزه وجود دارد که دارا یفنول باتیترک. است یدانیاکسیآنت تیخاص يآن دارا يهابرگ

 ).1379امیدبیگی، (خشدبیبه مرزه م يرینظیطعم تند و ب نیاست همچن ییایباکتر

و  شیمیایی کودهاي رویهبی مصرف از ناشی مشکالت و غذا و آب براي تقاضا افزایش و جمعیت افزون روز رشد

، تجمع فلزات سنگین را هاکارخانه و نشت هافاضالب با ها در جهت افزایش عملکرد محصوالت کشاورزي، آبیاريکشآفت

-به  زیاد آن جذب باعث خاك در سنگین فلزات زیاد غلظت .تداشته اسدر محصوالت غذایی مورد استفاده انسان در پی

می محسوب زیستی هايچرخه و انسان غذایی زنجیره به سنگین انتقال فلزات مسیر ترینمهم گردد گیاهانمی گیاه وسیله

 مسائل از یکی.  .)1389علی نژاد، ( شوندمی حیوان و انسان توسط مصرف، زمان در سالمتی مشکالت بروزکه منجر به . شوند

عنوان فلزاتی با عدد فلزات سنگین به .باشد می سنگین اتفلز به مختلف نگیاها یرکشتز كخا نشد دهلوآ یستمحیطیز

 ن،مولیبد ،نیکل روي،مس، ( نهاآ از اديتعد. متر مکعب تعریف شده استو چگالی بیشتر از پنج گرم برسانتی 20اتمی بیشتر از 

 از ريبسیاو  ونلکترا لنتقاا  و احیا- کسایشا يها کنشوا ،طبیعی شدر در که هستند وريضر فرمص کم عناصر )هنآ و منگنز

 رشد بازدارندگی و متابولیکی اختالالت موجب درخاکها آنها اضافی مقدار ولیکنند، می شرکت یگرد متابولیکی يیندهاآفر

  در حتی و بوده غیرضروري جیوه و کروم م،کادمی سرب، مانند آنها از دیگر تعدادي .شودمی گیاهی هايگونه  بیشتر در

 سطحی هاي خاك در سنگین فلزات مکانی تغییرات). 2012روبیو و همکاران، ( هستند سمی گیاهان براي نیز کم هايغلظت

 و طبیعی طور به فلزات این دیگر، عبارت به .باشد انسانی هايفعالیت و خاك مادري مواد تأثیر تحت است ممکن کشاورزي

 انسانی هاي اثرفعالیت بر اما .)2010،همکاران و غیاثی( دارند وجود خاك در مادر سنگ هوازدگی مانند غیرانسانی منابع از
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 فلزات، ذوب صنایع، توسعه مانند انسانی هايفعالیت درحقیقت. )2011همکاران،  و سرما( شوند می افزوده خاك به نیز

 خاك در سنگین فلزات بیشتر تجمع به منجر است ممکن سنگین فلزات اويح شیمیایی کودهاي مصرف معادن، استخراج

 وسیله به باشند داشته وجود محیط در زیاد مقادیر در که زمانی سنگین فلزات هاي یون). 2009مگانلی و همکاران، ( شود

الی و ( شوند می رشد کاهش و گیاه وسازسوخت در اختالل موجب و شده منتقل هوایی هاي اندام به و جذب گیاهان ریشه

 سبب است ممکن زیرا باشد می جدي تهدید یک خاك در سنگین فلزات زیاد مقادیر وجود این، بر عالوه). 2010همکاران، 

 افزایش محصوالت، کیفیت افت عملکرد، کاهش خاك، حاصلخیزي و زیستی هاي فعالیت کاهش خاك، ساختمان تخریب

لی و همکاران، ( شود غذایی زنجیره به ورود طریق از انسان سالمت طر انداختنبه خ و کشاورزي تولیدات در آنها غلظت

 فلزات انتقال و جذب در گیاهان این باالي پتانسیل و دارویی گیاهان در سنگین فلزات به آلودگی از گوناگونی موارد). 2006

  ).2012یم و همکاران، ابراه( است شده گزارش مختلف محققان وسیله به استفاده قابل هاي بخش به سنگین

در بسیاري از کشورهاي جهان . باشدسلنیم یک عنصر غیرضروري براي انسان و حیوانات است، که براي گیاه سودمند می

هاي خوراکی براي افزایش مقدار قسمت باشد، از عناصري مانند سلنیمشکل رایج میمانند چین و مصر که کمبود غذا یک م

شده در هاي تحریکهمچنین براي رفع تنش. شوداستفاده می به صورت کوددهیاشی برگی یا پمحصوالت، از طریق محلول

هاي مربوط به آن نسبتا اما مکانیسم. شودگیاهان توسط سرما، خشکی، نور شدید، آب، شوري و فلزات سنگین استفاده می

هاي نیم در ایجاد مقاومت در برابر تنشبا تاکید بر نقش ترکیبات سل .است پیچیده هستند و به صورت کامل بیان نشده

ROS(هاي اکسیژن فعال هاي تنظیم گونهمطالعات بسیاري سلنیم را در مکانیسم. غیرزیستی
ها، بازدارندگی از اکسیدانو آنتی) ١

دخیل  جذب و جایگیري فلزات سنگین و نهایتا بازسازي غشاي سلولی و ساختار کلروپالست و بهبود سیستم فتوسنتزي

 محیطی هکننددهلوآ انعنو به زگا ینا ابتدا در. ستا ارپاید نسبتا لیکاراد یک نیتریک اکسید. )2012فنگ وهمکاران،(نستهدا

- داد که ننشا خیرا يسیهاربر هرچند ،گرفتار قر توجه ردمو
NO  مثل نمو و یکژفیزیولو مختلف يیندهاافردر  ندامیتو 

-، یگرف دطر از). 2007دوان و همکاران، (خالت نمایدد یشهر نمو و ریزابیما ملاعو به پاسخ ،نهروز نشد بسته ،نهدا نیزنهاجو

NO هاي آزاد اکسیژن رادیکالمتابولیسم  و گیاهی شدي رهاهتنظیمکنند عمل در سطهوا انعنو به ندامیتو)ROS (کند شرکت 

رایو دل(دارد خالتدنیز  یستیزغیر و یستیز يتنشها به پاسخ و مپیا لنتقاا درکه  ستا هشد داده ننشا تمطالعا از ريبسیا در و

  ).2004و همکاران، 

 یانتیره نعناع- 2- 1

خصوص در نواحی گونه هستند، که تقریبا در تمام نقاط دنیا به 3000جنس و بیش از  160گیاهان این تیره شامل حدود 

ي زندگی و نیازهاي بوده و از نظر نحوه ساله یا چند سالهاین گیاهان علفی، خشبی، یک ساله، دو. کنندمدیترانه رشد می

هاي هاي ترشحی یا حجرهماده موثره گیاهان این تیره عمدتا از نوع اسانس است که در کرك. اکولوژیکی بسیار متفاوت هستند

یز هاي مختلف این گیاهان، موسیالژ، تانن و مواد تلخ ندر اندام. شودها ساخته و ذخیره میمخصوص در برگ، ساقه و گل

                                                             
1. Reaction Oxygen Spaeis 
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مکزیکی، ریحان، آویشن باغی، گلی، گلاز گیاهان دارویی تیره نعناع، گیاهان نعناع، بادرشبی، مرزه، مریم. وجود دارد

  ).1384امید بیگی، (توان نام برد بادرنجبویه، زوفا، اسطوخودوس را می

  مرزه تاریخچه و منشا- 1- 2- 1

 رخانوادهیو ز تیره نعناعیاناز ساله گیاهی  یک Satureja hortensis. Lو نام علمی  Summer savoryبا نام انگلیسی  مرزه 

Nepetoidae لهیو قب Mentheae  2آن  يکروموزوم ها رشما که باشدمیn=48 یبوممرزه  ). 2008هادیان و همکاران، (باشدیم 

 ؛1992وهمکاران ،دیکسبی بن(قرار دارند ترانهیمد یشرق يدر بخش ها گونه از آن 30از  شیبو است  ياترانهیمناطق مد

- افتهیرشد  رانیا یو غرب یشمال يدر بخش ها یبه صورت وحش Saturejaچهل گونه از جنس ). 2004،  يو حجاز یگیدبیام

  ).1999همکاران  و آباد؛ 1982 نگریچیر(اند

  ي مرزههاشناسی اندامریخت- 2- 2- 1

هاي ریشه مرزه مستقیم بوده و از انشعاب. کندعیان تبعیت میهاي مورفولوژیکی این گونه از گیاهان خانواده نعناویژیگی

در این گیاه، ساقه چهارگوش و مستقیم است و ارتفاع آن به شرایط اقلیمی  محل رویش بستگی دارد و . فراوانی برخوردار است

ره است و در مرحله چوبی و بندرت کرکدار بوده و رنگ آن سبز تی ساقه )قسمت تحتانی. (متر استسانتی 60تا  30بین 

- یصورت م هیدر پا یده، شاخهيها عمودساقه). 1388امیدبیگی، (شوداي روشن تبدیل میگلدهی، رنگ آن به بنفش یا قهوه

داشته و به  یتاخوردگ یاست که در جهت طول ییهابرگ يگونه دارا نیا باشدیمتر میسانت 60تا  30وطول شاخه ها  ردیگ

کاسه گل  نیو همچن نیریها در سطح زبرگ يرو. اندو به صورت مجتمع در طول ساقه قرار گرفتهبوده  یخط- یلیشکل مستط

 یبه رنگ صورت یگلها دوجنس.)2004، يو حجاز یگیدبیام(شودیم دهید ،باشدیاسانس م يکه حاو یترشح يهاو گل غده

  ).1389طاهره مالحی، (گرم است  0.6تا 0.4اش دانهاي تیره و وزن هزار هاي قهوهمیوه کپسول داراي دانه. ،یبه ارغوان لیما

  و خواص دارویی مرزه موارد مصرف- 3- 2- 1

 يکننده قوا تیبادشکن، تقو )2008و همکاران ،  زدانپرستی(معده، مدر ي، مقومرزه به عنوان یک سبزي پرمصرف

 اثرهاي بررسی براي مطالعاتی نیز امروزه .)2008و همکاران ،  انیهاد(اسهال است آور و ضدآور، اشتهاتشنج، خلط، ضدیجنس

اکسیدانی کش، ضداسهال، مسکن و آنتیآور، قارچتشنج، خلط گوارشـی،ضد اثرهـاي نفخ، ضد نظیـر آن درمانی و دارویی

 نشان خود از بیشتري حساسیت منفی گرم باکتریهاي با مقایسه در آن اسانس به نسبت مثبت گرم باکتریهاي. انجام شده است

تواند در صنایع غذایی و را ثابت کرد و نشان داد که این گیاه می S.subspicataضدمیکروبی  خواص نتایج آزمایش. دنددا

 که کردند گزارش تحقیقـاتی باس و همکاران طـیدیک. داروسازي به عنوان یک منبع ضدمیکروبی مورد استفاده قرار گیرد

 ممانعت اثرات روي که تحقیقی در نیز و باشد مفید غالت در آفالتوکسین غلظت کنتـرل تواند بـرايمی کارواکرول مؤثره ماده

داوري و (استبه اثبات رسیده پارازیتیکوس آسـپرژیلوس قـارچ در آفالتوکسـین تولیـد رشد و روي مرزه اسانس کنندگی

و  نالولی، للنیوفی، بتاکارمنیپس نیهمچن ،مولیت ،مرزه شامل فنول ها،  کارواکرولاسانس  یاصل باتیکتر ).1395همکاران، 

 درصد40تا  30میزان کارواکرول . درصد است 2تا  1مقدار اسانس بین ). 2004، يو حجاز یگیدبیام(باشدیم دهایترپنوئ گرید
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هاي گیاهی برحسب منطقه جغرافیایی رویش، دهنده اسانسترکیبات تشکیل .اسانس بوده است  درصد30تا  20میزان تیمول  و

تغییر تواند هاي مختلف و در نهایت تفاوت ژنتیکی گیاه، میگیري از اندامسن گیاه در هنگام تهیه اسانس، اسانسرقم، 

دار و ترکیبات قندي و تعدادي توان از ترکیبات آهناز مواد دیگر پیکره رویشی این گیاه می. )1391کامکار و همکاران، (کند

و  دانتیاکس یآنت ،یبه عنوان عامل چاشن ايبه طور گسترده نیو الئوروز اسانس. )1388امیدبیگی، (از اسیدهاي آلی یاد کرد

مرزه  ییاسانس در اندام هوا زانیم ).2004 ،يو حجاز یگیدبیام(شودیاستفاده م يدر غذاها و صنعت داروساز يضدباکتر

حداکثر  اهیگ نیاسانس در ا نزایم یدر مرحله گلده. دارد یبستگ اهیگ شیمحل رو یمیاقل طیو به شرا بودهمتفاوت 

   .)1388امیدبیگی، (است

  اکولوژي رشد- 4- 2- 1

- یم یو مزارع شن یسنگالخ یو نواح ریگرم آفتابگ يهاو در محل یخشک آهک يهانیدر زم شتریمرزه ب ينوع خودرو

زند یگراد جوانه میسانت درجه 15تا  12 يبذور در دما. دارد ازین یگرم و نور کاف يبه هوا شیاصوال مرزه در طول رو. دیرو

حساس  نییجوان به درجه حرارت پا اهانیگ. باشدیگراد میسانت درجه 22تا  20 نیآنهاب يدرجه حرارت مطلوب برا یول

- یدرجه سانت 10 يرشد مرزه در دما. رونداز بین میشده و  یدچار سرمازدگ گرادیدرجه سانت- 2تا - 1در  کهیبطور و هستند

  . مناسب است 8.2تا  5.6 نیکشت مرزه ب يخاك برا pH. شودیمتوقف م گراد

  کاشت مرزه- 5- 2- 1

 برداشت از پس سال 3 تا 2 بطورکلى کرد کشت تناوب به گیاهان اکثر با توان مى الهــیکس گیاهان ایرــس مانند را مرزه

در کشت  هافیفاصله رد. شودیمدر فصل بهار شروع  یاصل نیدر زم یفیکاشت رد. کرد کشت زمین همان در آنرا باید مرزه

بذر  کاشت عمق. عدد مناسب است 140تا  120  فیتعداد بذر در هر متر طول رد. به روش کشت دارد یمرزه متفاوت و بستگ

و سبب عدم  ستیمناسب ن شتریکاشت بذر در اعماق ب. باشدیم متریسانت 5/1تا  5/0 نیت و بومختلف متفا يهامرزه در خاك

  ).1389 ،یمالح. (شودینها مآ زنیجوانه

  برداشت مرزه- 6- 2- 1

 آغاز مرحله این از آنها رویشى پیکر برداشت اینرو از باشند مى اسانس مقدار حداکثر حاوى دهى گل مرحله در گیاهان

 مى ،گیاه بــمناس رویش جهت آن در موجود عناصر و خاك به رسیدگى آبیارى نظر از مناسب مراقبت صورت در. شود مى

 دومین .گیرد مى انجام دهى گل آغاز در همواره تــبرداش اولین .نمود تــبرداش محصول بار 3 حتى یا 2 سال طول در انتو

 کلیه و گیرد مى صورت داس یا ماشین توسط محصول برداشت. باشد مى مناسب اوایل مهر- شهریور اواخر معموال تــبرداش

 کــخش براى مناسب دماى. کنند مى کــخش را محصول آورى جمع از سپ. وندــش مى تــبرداش گیاهان هوایى هاى اندام

 در تن 8/1 تا 4/1 بین ىــرویش پیکر کــخش وزن عملکرد مقدار .تــاس گرادانتىــس درجه+ 40 مرزه رویشى هاى اندام شدن

 دراوایل بذر آورى جمع براى مناسب زمان. رسند مى ها میوه بذر شدن سبزروز پس از  160تا  140معموال  .تــاس هکتار
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 اطراف به اى ضربه کوچکترینکامال رسیده با  بذور. شود مى اى قهوه بتدریج شهریور اوایل از بذر رنگ. است ماه هریورــش

  .)1389مالحی، (است هکتار در کیلوگرم 300 تا150بین بذر محصول مقدار. شوندمی پراکنده

  تنش- 3- 1

گیاهان همانند  .گرددباعث کاهش رشد و نمو می ینه فیزیولوژي گیاه است کهتنش به مفهوم تغییر شرایط طبیعی و به

زدگی، ناشی از شوري، خشکی، سرما، یخ غیرزیستی ايههاي مختلف از جمله تنشسایر موجودات زنده تحت تأثیر تنش

ش بود برخی از عناصر یا بی هاي ناشی از کمبود وبی، تابش پرتوهاي فرابنفش و آسیبدماي باال، فلزات سنگین، شرایط غرقا

ن آفات، بیمارگرها و علف هاي هرز قرار گرفته و میزا هاي زیستی نظیرتنش همچنین گیاهان در معرض. گیرندخاك قرار می

هاي محیطی مهمترین عوامل کاهش دهنده عملکرد محصوالت کشاورزي در تنش. یابدمحصول تولیدي آنان نیز کاهش می

شدند، عملکرد واقعی باید برابر با عملکرد پتانسیل گیاهان می بود، در محیطی حادث نمیچه تنش هاي چنان. سطح جهان هستند

در نقاط . درصد پتانسیل عملکرد آنان است 20-10حالی که در بسیاري از گیاهان زراعی متوسط عملکرد گیاهان کمتر از 

ا در تولید محصوالت ك شاورزي تأثیر منفی بیشتري زموقعیت خاص جغرافیایی، عوامل تنشخاصی از کره زمین به دلیل 

  .)1393آئینی و همکاران، (دارند و کشاورزي در آن مناطق با تحمل هزینه بیشتر و بازده کمتر صورت می گیرد

  تنش فلزات سنگین- 1- 3- 1

 هاعنصر از آن 53وجود دارند که  یعیعنصر طب 90. ستندمترمکعب هسانتی /گرم 5از شیب یبا چگال یفلزات نیفلزات سنگ

فلز  17آنها،  تیحالل تیقابل هیو بر پا یکیولوژیزیف طیدر شرا. ستندیمهم ن یکیولوژیها از نظر بهستند اما همه آن نسنگی فلزات

ساتسنبل و پال (داشته باشد تیاهم ستمیها و اکوساندام يو برا اشندزنده وجود داشته ب يهاممکن است در سلول نیسنگ

جود هاي شدید انسانی در طول قرن گذشته بهخاطر فعالیتگی فلزات سنگین یک مسئله در حال رشد است که بهآلود  ).2002،

- زند که منجر به اثرات زیر میطور وسیعی به گیاهان آسیب میآمده و ثابت شده که فلزات سنگین، بسته به مقدار جذب، به

  :شود

 )pb(، سرب)2012مالیک و همکاران،( )As(، آرسنیک)2012کومار و همکاران، ( )Cd(عناصري مانند کادمیم- 1

توانند می )2011فنگ و همکاران، ( )Sb(آنتیموان و )2010کارتز و همکاران، ( )Al(، آلمینیوم)2011مروزك و واجسیک، (

، )Cu(، مس)pb(، سرب) 2009فایلک و همکارن، ( )Cd(فلزات سنگین مانند کادمیم- 2.تنش اکسیداتیوي را تحریک کنند

کنند و مقدار از فتوسنتز جلوگیري می)2012مالیک و همکاران،(  )As (آرسنیکو )2006فارگاساوا و همکاران، ( )Zn(روي

. )2009فایلک و همکارن، (کندفلزات سنگین مانند کادمیم تمامیت غشاي سلولی را تجزیه می- 3  .دهندکلروفیل را کاهش می

شاتانگیوا ( )Sb(آنتیموانو  )2004کائو و همکاران، ( )As(آرسنیک، )2010همکاران،  زمباال و( )Cd(عناصري ماننذ کادمیم- 4

، )(Cuمس ،)Mo( بدنی، مول)(Feفلزات آهن  نیا انیدر م. کننداز جذب عناصر ضروري جلوگیري می )2011و همکاران، 

 گریهستند و عناصر د یباالتر سم يهاعناصر نشانه هستند اما در غلظت ) (Crو کروم) (W، تنگستن) (Vومی، واناد)(Coکبالت
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ندارند و  یعملکرد خاص)U(ومیو اوران) (Pdومیپاالد ،)(Cdمی، کادم)Sb(مونیآنت ،)(Agنقره ،)(Hgوهی، ج)(As کیمانند آرسن

  ).2012 ،نظر و همکاران(باشند یسم اهانیها و گ سمیکروارگانیم يرسد برا یبه نظر م

  تاثیر فلزات سنگین روي گیاهان- 2- 3- 1

  رشد و نمو- 1- 2- 3- 1

 داتیمشکل بزرگ است، بلکه ممکن است تول کیمناطق مختلف در جهان  ينه تنها برا نیفلزات سنگ یآلودگ

 یم عیرا در سطوح شهر توز نیفلزات سنگ یآلودگ ،یو صنعت يکشاورز يها تیاز فعال ياریبس. کاهش دهد زیرا ن يکشاورز

 دیکنند و رشد وتولیرا مختل م سمیمتابول جهیتدر ن. دارند یمنف ریتاث يضروردر جذب و انتقال عناصر  نیفلزات سنگ .کند

منجر به کاهش رشد و کاهش سنتز  سرب، کروگرمیم 30از  شتریب). 2008سو و همکاران (دهد یمجدد را تحت فشار قرار م

متفاوت  گرید اهیبه گ اهیگ کیاز  نیو تحمل به تنش فلزات سنگ تیسم ).2004و همکاران  یرول(شودیدر برگ م لیکلروف

تنش،  نیمقابله با ا يبرا نیبنابرا .نداشت جهیبطور کامل نت یتحمل در سطح ملکول سمیمکان يبرا يادیز ياست، و تالش ها

 رییژن، تغ انیب).  2012و همکاران  هوانگ(دارند ازین ییایمیوشیب يندهایو فرا دهیچیپ یکیولوژیزیف طیشرا کیبه  اهانیگ

در . )2010اورانو و همکاران (مناسب تنش خواهد شد گنالیس افتیکه منجر به تحمل و در کیمتابول بیدر ترک رییتغ ن،ییپروت

شوند که داشته میاي به طور ضعیف توسعه یافته و یا از رشد بازاند، سیستم ریشههایی که با فلزات سنگین آلوده شدهگیاهچه

دار شمار کاهش معنی. کنددهد و بدین وسیله از رشد بیشتر جلوگیري میهش میپتانسیل جذب آب و نیتروژن از خاك را کا

فایزان (تواند به فعالیت فتوسنتزي کاهش یافته و مقدار نیتروژن پایین نسبت داده شودها، ناشی از فلزات سنگین، میو سطح برگ

فرنگی ند و از جذب آب و نیترات در نخودشدیدا سمی هست) Hg(و جیوه)Al(، آلومینیوم)Cd(کادمیم). 2011و همکاران، 

)Pisum sativum L  (هاي ضروري مانند هاي یونکنندهیابند و به حملها تجمع میکند و همزمان در ریشهممانعت می

 Bracica junceaها در ها و شاخهطول ریشه). 2004وانگ و گریگر، (شوندمتصل می) K(و پتاسیم) Mg(، منیزیم)Ca(کلسیم

- کاهش رشد در گیاه خردل به. )2012جان و همکاران، (قرار داشتند کاهش یافت) Pd(و پاالدیوم ) Cd(ر معرض کادمیمکه د

احمد و همکاران (شودکاهش پتانسیل جذب آب و جذب نیترات می که باعث) Pd(و پاالدیوم ) Cd(دلیل سطوح باالي کادمیم

 L( روي پارامترهاي مورفولوژي در گیاه) Hg(و جیوه) Cd(یماثرات بازدارندگی عناصر سنگین مانند کادم). 2012،

Abelmoschus sculentum (اي از عالئم سمیت در پاسخ به تنش فلزات سنگین ممکن است  ناشی از دامنه. گزارش شده است

سلولی گیاهان شود که به عملکرد هاي آزاد میتنش بیش از حد فلزات باعث تشکیل رادیکال. ها در سطح سلولی باشدواکنش

شود و مقدار تنش فلزات سنگین منجر به کاهش وزن خشک و عملکرد بذر می. )2012احمد و همکاران ،(رساندآسیب می

شدت وزن خشک شاخه، ریشه و عملکرد ترین فلز براي عملکرد محصوالت و بهکادمیم سمی. آوردپرونئین بذر را پایین می

احمد و (بیشتر از منگنز است)Co(و کبالت) Cd(میزان سمیت نسبی کادمیم). 2011 احمد و همکاران،(دهدبذر را کاهش می

  .)2011همکاران، 
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  تنش اکسیداتیو- 2- 2- 3- 1

 ژنیاکس هاي آزادرادیکال ،شودیم جادیاختالل ا اهیو در گ رندیگیقرار م نیدر معرض تنش فلزات سنگ اهانیگ یوقت

)ROS(کالیها مانند راد ژنیاکس هاي آزادرادیکال .کندیرا فعال م )O2(دیپراکس دروژنیو ه )H2O2( کالیو راد 

 يبرا سیوندایاکسپر هايآسیبداشته باشد که منجر به  یعیطب سمیمتابول يرو يورآانیز راتیتاث تواندیم )- OH( لیدروکسیه

هاي احیا کنندگی زیاد مس یژگیها با وبرخی از یون ).2012هوانگ و همکاران،(شود اسیدهاي نوکلئیکها و ئینپروت ،دهایپیل

هاي پراکسیداسیون لیپید و غشاء و ها هستند مانند روي و کادمیوم به عنوان آغازکنندههایی که فاقد این ویژگیو شاید حتی یون

طی هاي محیپاسخ گیاهان به تنش). 2004شارما و همکاران، (اند هاي فعال اکسیژن شناخته شدههاي تولید گونهکنندهتحریک

گیاهان براي محافظت از ). 2002یاماگوچی و همکاران، (در سطوح مورفولوژیک، آناتومی، سلولی و مولکولی متفاوت است 

گروپا و همکاران، (اکسیدانی هستند هاي اکسیژنی داراي یک سیستم دفاعی آنتیلهاي ناشی از رادیکاخود در مقابل آسیب

2007.( 

  هاي ثانویهمتابولیت- 3- 3- 1

هاي مختلف فیزیولوژیکی تشکیل شده هاي اولیه با فعالیتهاي ثانویه گیاه یا تولیدات طبیعی گیاه از متابولیتولیتمتاب

هاي ثانویه در گیاهان، یک نقش حیاتی در ایجاد تعامل قوي بین گیاه و محیط، براي حفظ و بقاي گیاه بازي متابولیت. است

هاي ثانویه هیچ اگرچه متابولیت). 2012کالیبنستین، (سازدابولیت اولیه گیاه ضروري میها را براي متکنند، که این متابولیتمی

). 2012کاستا و همکاران، (تاثیر کوتاه مدتی بر بقاء گیاه ندارد ولی در دراز مدت، اثرات سودمندي بر حفظ وبقاء گیاه دارد

هاي بیوسنتز، براساس روش. شوندبندي میهاي خاصی طبقهکنند که به گروهمتابولیت ثانویه تولید می 100000گیاهان بیش از 

و ) فنیل پروپانوئیدها یا فالونوئیدها(، ترکیبات فنولیکی)یا ایزوپرونوئیدها(هاترپن: هاي ثانویه به سه گروه عمده شاملمتابولیت

  ).ها و گلیکوزیدهاي سیانوژنیکیآلکالوئیدها، گلوکوزینوالت(ترکیبات حاوي نیتروژن

  هاي ثانویه در گیاهاننقش متابولیت- 1- 3- 3- 1

شوند و در شرایط مختلف هاي ثانویه ترکیبات کلیدي هستند که باعث ایجاد طعم، رنگ و بو در گیاهان میمتابولیت

هاي ثانویه نقش متابولیت. کندها، به عنوان یک مکانیسم دفاعی از گیاهان حفاظت میهاي محیطی، آفات و پاتوژنمانند تنش

 و کمپوتوتسین وینبالستین، مانند داروهایی). 2011فانگ و همکاران، (می در صنایع دارویی، تغذیه و لوازم آرایشی داردمه

با وجود . سرطان کاربرد دارند مانند شدید هايبیماري درمان در اندشده هاي ثانویه تهیهمتابولیت از بسیاري توسط که نیکوتین

مقدار . ها به دلیل شرایط محیطی در گیاهان، متغییر استو گیاهان دارند، مقدار این متابولیت چنین کاربردهایی که براي انسان

  هاي ثانویه مختلف از یک گونه به متابولیت

هاي ثانویه انتقال و ذخیره متابولیت). 2010بارتون و کاریچوا، (گونه دیگر و همچنین در یک گونه یکسان متفاوت است

آغازش و . شوند، تحت تاثیر فاکتورهاي سلولی و بیوشیمیایی قرار داردمسیرهاي بیوسنتزي تولید میبه محل اصلی که توسط 

بران و همکاران، (هاي ثانویه نیز تحت تاثیر عوامل رشدي قرار داردتمایز ساختارهاي سلولی ویژه براي سنتز و تجمع متابولیت
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، نور و کمبود uvمانند فلزات سنگین، دما، خشکی، شوري، تابش غلظت آنها نیز تحت تاثیر چندین عامل غیرزیستی ). 2006

  ). 2012گواویا و همکاران، (مواد غذایی قرار دارد

 هاي ثانویهتاثیر فلزات سنگین بر متابولیت- 2- 3- 3- 1

یی ودارغیرن گیاهاص، از خاي اـهادهانوـخو ا ـگونههاز برخی در ثانویه ي متابولیتهاد وـجولیل دیی به ن داروگیاها

ت ترکیباو ا ـهلوـفن، اـمهم شامل ترپنهوه یست ساختی به سه گرزأ ــمنشس اــسار ــوالً بــه معمــثانویمتابولیت . نداهمتمایز شد

 دیو اکساالت ها تول )مینقره، کادم وم،یالنتانوم، اوروپ( يفلز يونهای ).2001ران، همکارد و گاربو(تقسیم میشوند دار وژننیتر

ها را با  نیانیآنتوس وسنتزیب يآشکار وربه ط نیفلزات سنگ). 1995 ،مارشنر(دهندیقرار م ریرا تحت تاث هیثانو يهاتیمتابول

 تجمع موثر فلزات). 1996و همکاران  بارانفسکا(کندیمحدود م ،)PLA(ازیالیآمون نیآالن لیفن- 1 تیاز فعال يریجلوگ

 یم شیدرصد افزا 35از  شتریکا را به بیشده جنس براس دیتول مقدار روغن )Mn(و منگنز) Zn(، روي)Fe(، آهن)Cr(کروم

را همچون  هیثانو يها تیمتابول يعملکرد باال )Cd(و کادمیم) Cu(مسکه  ستنشان داده شده ا). 2005 نهایو س نگیس(دهد

 نیهمچن).  1998 ،اولسون و برگلند(کندیم کیرا تحر نیتالیجید دیتول نیو همچن) 1977و همکاران  یزوکامیم(نیکونیش

و ) Co(کبالت). 2001و همکاران  ایتاپ- هیتر(کرده کیرا تحر )Beta vulgaris L(چغندر قنددر  نیبتاآالن دیتول )Cu(مس

تالش  کیدر ). 2001و همکاران  ایتاپ- هیتر(نشان داده  هیثانو يها تیمتابول دیتول يرا رو يزیآم کیتحر راتیتاث )Cu(مس

 )1990( چیاوبرونوو) 2004 ،رودراپا و همکاران(ساختند انیرا نما يفلز يها ونی ییمو يها شهیر ن،یبتا آالن دیتول لیتسه يبرا

 اثبات کردند به عالوه) L  Amaranthus caudtus( در کالوس ارقام را نیانیتجمع بتاس يرو )Cu(مس زیآم کیاثرات تحر

 چیاوبرونوو(دهد یم شیافزا )L lipidium sativum(گیاه شاهی را در ارقام نیدیپیعملکرد ل) کروموالریمZn( )900(روي

). 2000 پاند و همکاران(باشد یم )Zn(روي از رگذارتریعملکرد تاث شیدر افزا )Cu(مس  اگرچه ثابت شده است). 1990

 يدار یشدند به طور معن ماریومس ت میبا کادم ،که)Phaseolus vulgaris L ( ایو لوب) Avena sativa L (جو دوسر اهانیگدر

  Helianthus annuus L (آفتابگردان  يسطح برگ ها). 1986 ،و همکاران نینستیو(افتی شیافزا) put( نیسیمقدار پوتر

 چیشدند، ه ماریت )Cu(مس ای )Cd(کادمیم با بیکه به ترت یزمان ینشان دادند ول) spd( نیدیدر مقدار اسپرم يدارکاهش معنا)

 در مقدار يرییتغ چیجاکوبسن و همکاران گزارش کردندکه ه ).2000 ،روپا و همکارانگ(نبود)spm( نیدر سطح اسپرم ینوسان

که در معرض )Obancher (گل جالیزو  )Hordeum vulgare L (جو اهانیگ يهابرگ )spm(اسپرمین و )spd(اسپرمیدین

 یتجمع م )put(پوتریسین ،يریرگمدت قرا ایغلظت  شیاما با افزا). 1992جاکوبسن و همکاران (ندارد گرفتند،قرار  ومیکروم

و  نیل(دهد یکاهش م)Oryza sativa L (برنج  يرا در برگ ها) put(نیسیپوتر مس، ماریو کائو گزارش کردند که ت نیل. ابدی

راي و (شودباعث افزایش تولید فیالنتین و هیپوفیالنتین می 1تنش کادمیم در گیاه دارویی فیالنتوس آمارانتوس .)1999 ،کائو

افزایش کادمیم، کروم و سرب باعث کاهش میزان لینالول و افزایش  )L  Ocimum basilicum(در ریحان). 2005اران، همک

  ). 2011پراساد و همکاران،(شودمیزان متیل چاویکول می

                                                             
1. Phyllanthus amarus schum 
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  اختالل مواد غذایی- 4- 2- 3- 1

تأثیر کادمیم بر . وري گیاه استیکی از دالیل بروز سمیت ناشی از کادمیم در گیاهان، برهمکنش آن با عناصر غذایی ضر

جذب و توزیع عناصر غذایی در گیاه می تواند دلیل برخی کمبودهاي عناصر درگیاهان باشد که باعث برهم خوردن تعادل 

کادمیم از لحاظ شیمیایی شبیه روي است، وظایف ). 1996دادکا و همکاران، (گردد عناصر غذایی و کاهش باروري گیاه می

گرنت، (و ممکن است به جاي روي جذب شده و در گیاه انتقال یابد ) 2001منگال، (کند در گیاه را تقلید می متابولیسمی روي

هاي کادمیم و روي نشان دهنده اهمیت برهمکنش آنها در جذب و انتقال از ریشه به اندام هوایی و این تشابه در ویژگی). 1998

  ).2004آن، (باشد نجیره غذایی میهاي خوراکی و در نهایت ورود به زتجمع در بافت

  کادمیم- 3- 3- 1

  ماهیت شیمیایی و فیزیکی- 1- 3- 3- 1

کادمیم در شکل عنصري، فلزي . باشدمی 48جدول تناوبی با عدد اتمی  Bکادمیم یک عنصر فلزي متعلق به گروه دوم

هایی در روي، سرب و ها و کربناتکادمیم اغلب در طبیعت به صورت ترکیبات اکسیدي، سولفید. باشداي و نرم مینقره- سفید

برگ و فري(ها وجود دارندباشد و به صورت نادر در مقادیر بزرگ به صورت کلریدها و سولفاتهاي معدنی مس میسنگ

- دهد به سادگی وارد سبزيگیاهی تحرك زیادي ارد که اجازه می- این عنصر غیرضروري در سیستم خاکی ).1974همکاران، 

شود که ندین فرایند حیاتی را مختل کند، که باعث رشد ضعیف و عملکرد اقتصادي پایین در گیاهان میتواند چشده می ها

  .)2008شمسی و همکاران، (شودروي سالمتی انسان از طریق زنجیره غذایی میمنتج به اثرات سمی بر

  منشا و منابع آلودگی- 12-2- 1

 تسولفا و فسفاته يهادکو شامل نهاآ مهمترین که ستا هدش داده تشخیص ممیدکا گیدلوآ منبع پنج نیاد سراسر در

 میدا تفضوال در میمدکا به دهلوآ ییاغذ هجیر طریق از که میدا يها دکو ورزي،کشا ضیارا در بفاضال فمصر روي،

 رطو به میمدکا انمیز که هایی كخا و زسو بنزین يها  ماشین هیژو به فسیلی يها سوخت و تمسفرا طریق د،ازشو می یافت

 هیددگر ارشگز بفاضال لجن و يتمسفرا تسوبار میمدکا به كخا گیدلوآ منبه ترین هعمد پاارو در. ستا باال نهاآ در طبیعی

چراتی و ملکوتی، (یدآ می بحسا به میمدکا به كخا گیدلوآ منبع مهمترین فسفاتی شیمیایی يهادکو لیااسترا در که حالی در

1383.(  

  رشد و نمو- 3- 3- 3- 1

هنوز به طور کامل شناخته  میکادم تیسم سمیاما مکان. شودیم يبندعنصر حدواسط طبقه کیبه  تیظ سمااز لح میکادم

از  يبرگ ها و کوتاه قد یو تاخوردگ ردیگیقرار م ریتحت تاث میکادم لهیباز شدن روزنه ها، فتوسنتز و  تعرق  بوس. استنشده

به ساقه با  شهیاز ر تراتیاز جذب وانتقال ن میکادم). 2001 ، و همکاران ویالساند(باشدیم میکادم تیسم یعالئم اصل

 يرو میکادم یبازدارندگ اثرات. )1996 ،هرناردز و همکاران(کندیم يریدر سا قه، جلوگ ردوکتازتراتین میآنز یبازدارندگ

 يعالئم قهوه اها، ارشگزدر اکثر  اهیگ کیومتریب يپارامترها گری، سطح برگ و دشهیتجمع وزن خشک و تر، ارتفاع، طول ر
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اختالف ). 1997 ، ردانویو  ویواسل(مشاهده شده است برگ و کلروز برگ یناستیبرگ، اپ ياقهوه- رنگ قرمز ریی، تغشهیشدن ر

- یگیژو نیو همچن ماری، مدت تشهیر طیبکار برده شده در مح میمختلف کادم يهااز غلظت یشده، ناش انیب تیدر درجه سم

منجر به انتقال کلروز برگ به زرد شدن و نکروز نوك  میغلظت کادم ایو  ماریمدت ت شیافزا. باشدیم مگونه ها و ارقا يها

 نیتجمع فلزات سنگ يکه به طور معنادار لیدل نیبه ا شودیم دهیها د شهیدر ر يشتریبا وضوح ب تیسم يهانشانه. شودیبرگ م

 گریدر پاسخ به د گیاهان ،ستین میدر باال تنها مخصوص کادم شده ذکرعالئم ). 2005و همکاران   يفو(در آنها باالتر است

وزن تر و خشک در همه اندام ها همراه  زانیدر م شی، با افزااهیرشد گ يرو میکادم یاثرات منف. شودیم دهید زین نیفلرات سنگ

 نیکه آنها در چند لیدل نیابه  کندیم کیرا تحر يویداتیفلزات تنش اکس یبا آلودگ تیسم ).1993وهمکاران   ایمو(است

- یمضر م اهیگ يابر دایباال شد يها در غلظت هاROS). 1995 ،حسینی و زرگري(رندیها درگ ROSمختلف گسترش  سمیمکان

- یو جهش م یساختار سلول رییکند واغلب باعث تغ دیرا اکس دهایاس کیو نوکلئ دیپی، لنیپروتئ تواندیم ROS.  باشد

 نیو از ب ROS يهادکنندهیتول نیها توسط واکنش بROSسطوح  داریپا يحالت ها نیتعادل ب). 2000 دجیو گاتر ولیهال(شود

مانند  کندیها عمل م ROS يهازکنندهییمختلف به عنوان تم يهانیپروتئ) 2001پال (شودیم نییتع ROS يبرنده ها

و ) GR(ردوکتازونیگلوتات، )APOX(دازی، آسکوربات پراکس)CAT(، کاتاالز)SOD( سموتازید دازیسوپراکس

فلزات  گریدر تقابل با د اما شودیم داتویباعث تنش اکس میمشخص شده که کادم). 2005و همکاران   دسیبناو(نیوردوکسیت

 ).2003 نیسال(کندیعمل نم ROS دیتول يرو میبه طور مستق رسدیبه نظر م  نیسنگ

  حد سمیت کادمیم در خاك و گیاه- 4- 3- 3- 1

گرم بر کیلوگرم است و میلی1هاي غیر آلوده کمتر از نو گزارش کردند که غلظت کادمیم اکثر خاكبوالن و آدریا

گزارش  )1995(که آلوويدر حالی). 2003بوالن و آدریانو، (گرم بر کیلوگرم استمیلی2.5تا  1.5غلظت بحرانی آن در خاك 

گرم بر کیلوگرم کادمیم میلییک تا سه  هايلوده، غلظتگرم کادمیوم غیرآمیلی1هاي صفر تا هاي حاوي غلظتداد که خاك

یک تا پنج کارینی حد مجاز کادمیم را . گرم بر کیلوگرم آلوده هستندمیلی10تا  3هاي هاي حاوي غلظتنسبتا آلوده و خاك

زندي و سهرابی، (گرم بر کیلوگرم استمیلی30تا  5گرم بر کیلوگرم بیان نموده است و حد بحرانی کادمیوم در گیاه میلی

گرم بر کیلوگرم بیان کرده میلی12/0و همچنین سازمان بهداشت جهانی حد مجاز کادمیم در محصوالت کشاورزي را ) 1393
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Prevention of Food Adulteration Act Indian (PFA) : #  
CODEX Commission Alimentarius  ¥:   

  سلنیم- 4- 1

  ماهیت شیمیایی- 1- 4- 1

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

عنوان یک بل بهها قاز مدت) Se(سلنیم). 2006فریمان و همکاران،(دلیل نزدیکی با گوگرد خواصی مشابه با این عنصر دارد

از آن ). 1957اسوارزاند و فالتز، (مشخص شد که یک عنصر ضروري است 1957که در سال عنصر سمی مورد نظر بود، تا این

گرفت ولی در گیاهان اي در انسان و حیوانات مورد بررسی قرارطور گستردههاي محیطی بهپس نقش سلنیم در کاهش تنش

نوع بیماري با کمبود  40رساند و بیش از طور مستقیم بر سالمتی آسیب میمبود سلنیم بهکمتر بررسی شد و مشخص شده که ک

 ).2003تاپیرو همکاران، (مرواریدعروقی، بیماري کبدي و آبهاي قلبیسلنیم همراه است مانند بیماري کیشان، سرطان، بیماري

ها موید این است که سلنیم بخش بررسی. ات رسیده استاکسیدانی سلنیم براي انسان، حیوان و گیاهان به اثبخصوصیات آنتی

سلنوآنزیم و سلنوپروتئین  30به طور کلی سلنیم یک عنصر ضروري براي . باشداکسیدانی میهاي آنتیمهمی از ساختار آنزیم

مچنین الحاق ه. کندهاي آزاد محافظت میها در برابر رادیکالهایی است که از سلولاست و بخش مهمی از ساختار آنزیم

  ).2000شارما و همکاران، (کندها و غشاها در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت میها، از بافتسلنیم به پروتئین

  اثر بر رشد گیاه- 2- 4- 1

روتراك (شود می محسوب ها میکروارگانیسم و گیاهان ها، انسان حیوانات، براي ضروري ریزمغذي یک عنوان به سلنیم

راندمان غلظت عنصر براي رشد و نمو طبیعی الزم  .دهدسلنیم سه سطح فعالیت بیولوژیکی را نشان می). 1973و همکاران، 

 سمی اثرات به منجر تواند می باال هاي غلظت واستفاده کرد  هوموستاتیک عملکرد حفظ براي توان می را متوسط غلظتاست، 

 Lactuca (و کاهو) Lolium perenne (چچم چندساله مطالعات مختلف بر روي گیاهان .)2004هامیلتن و همکاران، (شود

sativa (هاي پایین، اثرات مفیدي داردهاي باال مضر است ولی در غلظتاست که سلنیم در غلظتثابت کرده) هارتیکاینن و

  حد مجاز کادمیم در گیاه  حد مجاز کادمیم در خاك  سازمان گزارش دهنده

*EU 
3  5/0  

€NZWWA  3  -  
əSEPA  -  2/0 -1/0  

CEPA  3/0   -  
#PFA  -  3/0  

¥CODEX  -  15/0 -01/  
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 در بمناس هاي غلظت در خشک وزن و تازه وزن ریشه، و ساقه طول در سلنیم اثر که است شده داده نشان ).200همکاران، 

 انواع حضور در پارامترها این افزایش دهد می نشان که دارد وجود هایی گزارش همچنین. دارد مثبت تأثیر مختلف گیاهان

 که است شده گزارش بار اولین براي) 1980( همکاران و سینگ. است سلنیم محافظتی اثرات دهنده نشان ها،تنش مختلف

 نیز رشد به مثبت پاسخ. داد افزایش را Brassica juncea ايخردل قهوه در دهما خشک عملکرد و رشد سلنیت صورت به سلنیم

کدو  رشدي پاسخ ).1999، هارتیکاینن و سو(است شده گزارش )Glycine max(سویا و چچم کاهو، مانند دیگر گیاهان در

 گزارش محیط UVB اشعه یطدر شرا گرم لر لیترمیلی 1.5 غلظت در اسپري پاشی برگی سلنیم به Cucurbita pepo مسمایی

 تاثیرات. شد مشاهده Cucurbita maxima.L تنبل کدو هاي میوه عملکرد بر کننده تحریک اثر و )2005گرم و همکاران، (شد

و سیب  )2001سو وهمکاران، (کاهو،)200هارتیکاینن و همکاران، ()  Lolium perenne(گیاه چچم در نیز مشابه

 در کل کلروفیل و a، b کلروفیل در سلنیم اثر .مشاهده شد )2004توراکاینن و همکاران،() Solanum tuberosum L(زمینی

 در شد، کلروفیل محتواي افزایش باعث تر پایین هاي غلظت. گرفت قرار بررسی مورد)  L Eichhornia crassipes( آبیسنبل

ده است که با افزایش غلظت سلنیم، مقدار مشخص ش. )2011مان و همکاران، (داشتند منفی اثر باالتر هاي غلظت که حالی

. پاشی بستگی داردیابد و مقدار این افزایش به غلظت و مدت محلولافزایش می )Hordeum vulgare(کلروفیل نیز در گیاه جو

  ). 2011لیو و همکاران، (عالوه افزایش مستمر در مقدار کلروفیل، پس از چهار هفته بعد از کشت نیز مشاهده شدبه

  هاي غیرزیستیاثر بر تنش- 3- 4- 1

رود، گیاه را از هاي کم بکار میدهد وقتی که سلنیم در غلظتدست آمده از تحقیقات محققان مختلف نشان مینتایج به  

- 1(هايگزارش کردند که سلنیم در غلظت )2005(انکانگ و همکار. کندآسیب ناشی از تنش شوري محافظت می

-، همچنین تجمع قندهاي محلول در آب در برگPODو  SODهاي رد که رشد، فعالیت آنزیمپایین تمایل دا )میکروموالر5

اعمال شده، تاثیرات سودمند روي رشد و ) میکروموالر30- 10(هاي باالتراگرچه غلظت. هاي گیاهچه خربزه را تحریک کند

هانی که داراي کمبود آب هستند، هدایت مشاهده کردند که در گیا )2007(تادینا و همکاران. کاهدها را میفعالیت آنزیم

طور معناداري باالتر اي بهسلنیم در گیاهان دچار تنش، هدایت روزنهکه کاربرد تر است، درحالیطور معناداري پاییناي بهروزنه

که . تر بودالبا) PS2( 2طور معناداري کارامدي فتوشیمیایی حقیقی فتوسیستمسلنیم، بهتیمار گیاهان تحت تنش خشکی با . است

یک واکنش معنادار بین تاثیرات سلنیم و کمبود آب، روي . باشداحتمال ناشی از بهبود مدیریت آب گیاهان در طول تیمار می

سلنیم در گیاهان تحت نقش حفاظتی  )2010( در یک مطالعه اخیر روي گیاه گندم، چو وهمکاران. پتانسیل تنفسی مشاهده شد

و میزان  MDAمعناداري مقدار) گرم بر کیلوگرممیلی1(آنها مشاهده کردند که تیمار با سلنیم. دتنش سرمایی را گزارش کردن

O2تولید 
، که نشان داد تیمار سلنیم پراکسیداسیون لیپید غشا و هاي رشدیافته تحت تنش سرمایی، کاهش یافتدر گیاهچه -

ایسه با گیاهان شاهد، تیمار سلنیم مقدار آنتوسیانین، دهد، همچنین در مقتنش اکسیداتیو در گیاهان تحت تنش را کاهش می

یائو و همکاران کاربرد مقدار مناسب سلنیم .  دهدفالوونوئید و ترکیبات فنولی گیاهان حساس به تنش سرمایی را افزایش می

ي هوایی گیاه گندم که در هاو پراکسیداسیون لیپید غشاي بخش اکسیدانی را افزایش دهدطور معناداري توانایی آنتیتواند بهمی
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O2ثابت کردند که تیمار سلنیم مقدار تولید )2010(  یائو و همکاران. هستند را کاهش دهد UV-Bمعرض تنش تابش 
و مقدار  -

MDA هاي گندم رشد یافته در شرایط تنش تابش در ریشهUV-B دهدرا کاهش می.  

  اثر بر تنش فلزات سنگین- 4- 4- 1

مخصوصا در کشورهاي در حال توسعه  انسان،سنگین در محصوالت منجر به تهدید سالمتی  یافته فلزاتسطوح افزایش

پاشی برگی یا براساس کوددهی براي یک جریان تکنولوژي براي کاربرد کودهی سلنیم به صورت محلول. شودمانند چین می

- توسط تنشیافته هاي گسترشمزمان آسیبطور هو به رودکار میهاي خوراکی محصوالت بهافزایش مقدار سلنیم در پروتئین

براي مثال در یک آزمایش مشخص شد که اضافه کردن . )2010برودلی و همکاران، (کندهاي مختلف محیطی را خنثی می

طور معناداري تجمع این فلزات سنگین کاهش یافت و همزمان سلنیت به گیاه کاهو که حساس به سرب و کادمیم است، به

وروبیتس بیان کرد که گیاه در پاسخ به تیمار سلنیم، تحت  ).2004هی و همکاران، (معین تسهیل شد جذب عناصر ضروري

هاي دهد، همچنین بیان کرد که اثرات حفاظتی سلنیم ناشی از تشکیل کمپلکستغییر مشخصی نشان می GSHتنش سرب میزان 

- لنیم در گیاهان تحت تنش کادمیم، غلظت آلفاپدررو و همکاران مشاهده کردند که تیمار س. سلنیم است- غیرسمی فلز

هاي اکسیژن منفرد در کلروپالست هاي گونهکنندهافزایش یافت که این افزایش غلظت به پاك) α-tocopherol(توکوفرل

مشاهده کردند که سلنیم به عنوان  )2009(واستاوا و همکارانسري. شودکند که منجر به افزایش تحمل به تنش میکمک می

از پراکسیداسیون لیپیدها ) یابدافزایش می% 24تا( GSHکند و از طریق افزایش سطوح تیول و اکسیدان عمل میآنتی یک

 ( فرنگیاثرات سودمند تیمار سلنیم براي تخفیف سمیت کادمیم در نخود )2010ازمان و همکاران ، نحس(.کندجلوگیري می

Pisum sativum L  (هاي فتوسنتزي رنگیزه تیمار سلنیم سطوح. بررسی شد) کلروفیلa+b را افزایش داد) و کاروتینوئیدها .

فعالیت . افزایش یافت) پراکسیدازسوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز، کاتاالز و گلوتاسیون(اکسیدانیهاي آنتیسطوح سیستم

تیمار . دهدمیم را افزایش میکند به کاهش آسیب اکسیداتیوي و تحمل به تنش کادآنتی اکسیدانی افزایش یافته کمک می

تیمار سلنیم مقدار عناصر درشت . دهدسلنیم مقدار آب نسبی را در مقایسه با گیاهان تحت تنش کادمیم افزایش می

سلنیم همچنین پراکسیداسیون لیپید را کاهش . دهدرا در گیاهان تحت تنش افزایش می) P، فسفرK، پتاسیمNنیتروژن(مغذي

  ).2004موسی و عبداهللا، راغب(ی بر روي ثبات غشاي سلولی دارددهد و اثرات مثبتمی

  :ر تنش اکسیداتیوبتاثیر - 5- 4- 1

 این سپس. شود می ROS تولید به منجر مختلف فیزیولوژیکی فرآیندهاي در اکسیژن از برداري بهره و مصرف

 از و سازي خنثی براي سیستم واناییت از بیش ROS سطوح که وقتی و شوند می خنثی گیاه هاي سیستم توسط ROS هاي سیستم

 تولید در ناهماهنگی این. شود می تعیین اکسیداتیو تنش شرایط عنوان به این و شود می ظاهر تنش شرایط است، آنها بردن بین

 علت به یا توزیع تولید، در اختالل دلیل به بیشتر که دهد رخ اکسیدانی آنتی ظرفیت عدم علت به است ممکن ROS تخلیه و

ROS است حد از بیش .ROS یا ها پروتئین ها، چربی به تواند می حد از بیش DNA سیگنال انتقال مسیر بنابراین برساند، آسیب 

 در اکسیدانی آنتی ظرفیت ترویج براي است شده داده نشان زیادي تحقیقات در لنیمس. کند می مهار را سلولی طبیعی عملکرد و

در گیاهان باشد مانند تنش سرما،  ROSتواند ناشی از تجمع ها میبسیاري از تنش .تموثر اس مختلف هاي تنش تحت گیاهان
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تواند یک حالت تهدید براي گیاه یاشد اما می ROS افزایش تولید . خشکی، دماي باال، غرقابی، شوري و تنش فلزات سنگین

مایتلر، (کنندهاي دفاعی عمل میروش به عنوان یک سیگنال براي فعال کردن پاسخ به تنش و ROS بسیاري معتقدند که 

2002(.  ROS عمدتا شامل یون سوپراکسید)O2*-(پراکسید، هیدروژن)H2O2
OH(هاي آزاد هیدروکسیل، رادیکال)*

*( ،

O2(اکسیژن واحد
ROO(پراکسیداسیونو رادیکال آزاد ) CH3(، رادیکال متیل)*

*،LOO
. )2012فنگ و همکاران، (باشدمی) *

یابد و گسترش می +Fe3و ) Cuیا(+Fe2شود و مقدار میها تحریک، فرایند انتقال یک سري از الکترونO2بعد از گسترش 

OH(سپس براي گسترش رادیکال هیدروکسیل
H2O2با ) *

*
شود و غشاي سلولی عال میفکه به میزان زیادي (دهدواکنش می 

یک . شودمی ROSهان موجب تعادل در سوح افزایش یافته ها در گیااکسیدانعمدتا دو نوع آنتی). هدرا تحت تاثیر قرار می

آسکوربات ، )CAT(، کاتاالز)POD(، پراکسیدازSODها هستند مانند نوع مواد با وزن مولکولی پایین است و نوع دیگر آنزیم

پسون و تام)(GR(و گلوتاتیون ردوکتاز) GPOX(، گوایکول پراکسیداز)GSH-PX(، گلوتاسیون پراکسیداز)APX(پراکسیداز

ها واکنش ROSهاي کاتالیزري با طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق آنزیمتوانند بهها میاکسیداناین آنتی). 1987همکاران، 

را  ROSها، تولید و حذف اکسیدانطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق تنظیم آنتیسلنیم به .)2012فنگ و همکاران، (دهند

خنثی کردن تنش محیط در گیاهان با استفاده از سلنیم ممکن است یک مکانیسم کلیدي براي   ROSتنظیم سطوح. کنترل کند

O2میکروموالر240کمتر از (گیردهاي گیاهی  در سطح پایین قرار میدر سلول ROSدر شرایط معمولی، تولید . باشد
و  -*

O2میکروموالر 720- 240اگرچه در شرایط تنش، سطوح مسئول به ) در کلروپالست H2O2میکروموالر5/0
- 5و  -*

تواند گسترش بیش هاي رشد، میمادهافزایش مقدار جزئی سلنیم به پیش ).2002مایتلر، (دهدافزایش می H2O2میکروموالر 15

  ).2010کارتز و همکاران، (هاي محیطی رادر گیاهان حساس به تنش H2O2و  O2، مخصوصا را کاهش دهد ROSاز حد 

  نیتریک اکسید- 5- 1

  ماهیت شیمیایی- 1- 5- 1

کشف شد و ابتدا به عنوان نیتروژن هوایی شناخته  1772اکسید ابتدا توسط جوزف پریستلی در سال نیتریک

 .گرفتهمین دلیل بسیار مورد توجه قراربه. اکسید ابتدا در سیستم پستانداران کشف شدنیتریک. )1974پریستلی، (شد می

اکسید نیتریک .)1979کلپلر، (شودکنترل میهاي غیرقابل ک مستی همراه با خندهنیتروژن هوایی یا گاز خنده که باعث تحری

ها RNS. )2014نصیرخان و همکاران، ( )RNS(گر نیتروژن استهاي واکنشهاي متعلق به زنجیره گونهیکی از نیتروژن

، )N2O3 ،N2O4(تترااکسید نیتروژن ودي و تري، )ONOO(هانیتراتمانند پراکسی. هاي با قابلیت فعالیت مجدد هستندمولکول

- ها حاصل واکنش نیتریکاین مولکول). NO2(اکسیدديو نیتروژن) SNOS(نیتروساتیول، اس)GSNO(نیتروساگلوتاسیوناس

اکسید نیتریک. )2016یان و همکاران، (است) -*O2(هاي سوپراکسیدهاي مولکولی اتمسفر و یا آنیونبا اکسیژن) NO(اکسید

هاي اکسید و پاسخبه ارتباط بین نیتریک تحقیقات و اخیراهمچنین . رنگ و همچنین یک رادیکال آزاد استییک گاز ب

  . )1979کلپلر، (استبیولوژیکی گیاهان متمرکز شده
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 بر رشد گیاه نیتریک اکسید اثر- 2- 5- 1

زنی بذر، امل تسریع جوانهکند، شاکسید نقش مهمی در فرایندهاي فیزیولوژیکی مختلف در گیاهان بازي مینیتریک

هی (سرکوب انتقال گل) 1998لشم و همکاران، (، تنظیم بلوغ و پیري در گیاهان)2000بلیگنی و همکاران، (کاهش خواب بذر

 هاي زیستی و غیرزیستیو چندین پاسخ به تنش) 2006ژانگ و همکاران، (دخالت در سبز شدن توسط نور) 2004و همکاران، 

اکسید، مقاومت کاربرد خارجی نیتریککنددر گیاهان را تنظیم می هاي عفونیري، گرما و بیماريمانند تنش خشکی، شو

عنوان سیتوتوکسین یا به اکسید در گیاهان، چندین عمل بیولوژیکی پیچیدهنیتریک. دهدهاي ویژه را افزایش میگیاهان به تنش

اکسیدانت موثر، عمدتا د، به عنوان یک اکسیدانت قوي یا یک آنتیاکسیعملکرد دوگانه نیتریک. دهدرا انجام می سیتوپروتانت

هاي طبیعی کار رود، متابولیسماکسید در دوزهاي باال بهوقتی نیتریک. اکسید و شرایط محیطی بستگی داردبه غلظت نیتریک

اسید در غشاها، پروتئین نوکلئیک توانایی آسیب به) هاي باالدر غلظت(اکسیدثابت شده است که نیتریک. زندهم میگیاه را به

که در معرض یابد وقتیهاي جو و یونجه کاهش میفتوسنتز در برگ. )2000یاماساکی و همکاران،(هاي باال را داردغلظت

 .Daucus carota subsp (هاي سوسپانسیونی هویجتواند تنفس در سلولاکسید مینیتریک. گیرنداکسید قرار مینیتریک

sativus (هش دهدکا) ،هاي انتقالی فتوسنتزي اکسید مانع از جفت شدن الکتروننیتریکسطوح باالي ). 2002زاتینی و همکاران

هاي پایین رشد و نمو در اگرچه در غلظت). 1997لشم و همکاران، (کندها جلوگیري میها و ریشهشود و از نمو شاخهمی

     ).2001بلیجنی و الماتیا، (کندگیاهان را تسریع می

  هاي غیرزیستیبر تنش نیتریک اکسید اثر- 3- 5- 1

هاي مختلف هاي مختلف محیطی، شیمیایی و مکانیکی به سرعت در گونهاسید توسط چندین نوع مختلف تنشنیتریک

اکسید خارجی، هدر کاربرد نیتریک. کندهاي مختلف غیرزیستی را تنظیم میشود و پاسخ گیاهان به تنشگیاهان تحریک می

میزان نشت یونی و میزان  تعرق را کاهش  ،دهدهاي تحت تنش خشکی را کاهش میهاي گندم و گیاهچهآب در برگ رفت

متا و - گارسیا(دهدبدین وسیله مقاومت گیاهان به تنش خشکی را افزایش می. کندها را تحریک میدهد و بسته شدن روزنهمی

کند و باعث بهبود محافظت می در برابر تنش شوري هاي جوان برنج راد گیاهچهنیتروپروسایتیمار با سدیمپیش). 2001الماتینا، 

هاي لوپین زرد را زنی بذر و رشد ریشه در گیاهچهجوانه). 2002یدا و همکاران، اوچ(شودابلیت زیستی در گیاهان میرشد و ق

 (دهدرت تحت تنش شوري را افزایش میهاي ذرشد و وزن خشک را در گیاهچه). 2003کاپیرا و همکاران، (دهدافزایش می

هاي برنج را هاي تحریک شده توسط گرما در گیاهچهنیتروپروساید آسیبپیش تیمار با سدیم). 2006ژانگ و همکاران، 

اکسید در طول دماهاي زیاد، سطح نیتریک). 2002اوچیدا و همکاران، (شودمی 2دهد و باعث جفت شدن فتوسیستمکاهش می

ROS اکسید در گیاهان سنتز درونی نیتریک سنگین درشرایط تنش فلزات ).2002نیل و همکاران، (دهدن را کاهش میگیاهارد

. باشد اما ممکن است ار محیط اطراف و از خاك نیز وارد گیاه شودسنتز درون گیاه میمحل اصلی گیرد، در اصل صورت می

زوم، کلروپالست و هاي مختلف مانند میتوکندري، پراکسیندامکها در اROSاکسید در سلول گیاهی، همسو با تجمع نیتریک

- گزارش شدهاکسید عنوان منبع سنتز درونی نیتریکآندوپالسمی و آپوپالست بههمچنین شبکه. شوندسیتوپالسم بیوسنتز می

گسترش هاآنزیم در حضور و یا عدم حضورسیون و احیاءهاي اکسیدااکسید در روشنیتریک. )2011فرولیک و دارنر، (است
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- نیترات مانند گزانتینهاي وابسته به کنندگی آنزیمی شامل واکنشاحیاهاي ، روش)2011گوپتا و همکاران، (یابدمی

نیترات (mtNiو ) اکسید ردوکتازنیترات وابسته به نیتریکNR( ،Ni:NOR )(ردوکتاز، نیترات)XOR(اکسیدراکتاز

   .)2013، تاوري و همکاران(باشدمی )میتوکندریایی

بر رشد و مورفولوژي گیاه )میکروموالر SNP )0،50،100،200به منظور بررسی اثر غلظت هاي مختلف نیتروپروساید 

 100و  50غلظت هاي نتایج نشان داد که.صورت گرفت)میکروموالر 50،100،200(شاهی تحت تاثیر سطوح مختلف مس 

باعث افزایش وزن تر وخشک  SNPتیمار  و مس در گیاه شاهی دارداثر مطلوبی بر بهبود تنش فلز سنگین  SNPمیکروموالر 

همچنین . شود،کلروفیل کل و کاروتینوئیدها در گیاهان تحت تنش مس میbوaاندام هوایی و ریشه، افزایش محتواي کلروفیل 

هید اندام هوایی دآلددار آلدهیدهاي اندام هوایی در همه غلطت هاي سمی مس و کاهش مالونموجب کاهش معنی SNPتیمار

همزمان  ماریو ت میاثر کادم. )1388، و همکاران یسیرئ(میکروموالر مس شد 100و ریشه و سایر آلدهیدهاي ریشه در غلظت 

 میسد ماریت نشان داد که) Melia azedarach L (تلخ تونیز اهیگ یکیولوژیزیشاخصهاي ف یبر رشد و برخ دیتروپروساین میسد

از آنجا که اکثر فاکتورهاي  .شد دیتروپروساین میبدون سد مارینسبت به ت شهیدار وزن تر ر یمعن شیباعث افزا دیتروپروساین

ماده نقش  نیشد که ا ريیگجهیقرار نداشتند نت دیتروپروساین میماده سد ریتلخ تحت تاث تونیشده در ز ريیرشدي اندازه گ

آزمایش تاثیر نیتریک  ).1394و همکاران یمصلح آران( کندینم فایا نیدر برابر عناصر سنگ اهیگ نیدر حفاظت ا یمحسوس

، تحت تنش مس نشان داد که تیمار نیتریک اکسید، طول ریشه ها و شاخه ها و ) Portulaca oleracea L (اکسید روي خرفه

سید مقدار نیتریک اک. تحت تنش مس افزایش یافت bو  aهمچنین وزن شاخه ها و ریشه هاي تازه و همچنین مقدار کلروفیل 

پیش تیمار با . پراکسیداز کاهش یافت کربوهیدرات هاي محلول را افزایش داد و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانی به جز کاتاالز و

و  فندرسکی( و روزنه هاي فتوسنتزي بازي می کند ROSنیتریک اکسید نقش حفاظتی را در تیمار با تنش مس، با واکنش با 

انجام شد  HU3022هاي برنج واریته روي ریشه ها و شاخه) SNP(میکروموالر سدیم نیتروپراسید 50تاثیرات ). 2015،همکاران

براي برنج هاي مورد تنش، باعث کاهش جذب  SNPکاربرد مقادیر هم مول . میکروموالر کادمیم بودند، 50که تحت تنش 

 O2و  H2O2سطوح . دید جلوگیري می کندکادمیم و از تاثیرات سمیت تحریک شده بوسیله کادمیم توسط غشاي در حال تج

تاثیرات زیان آور کادمیم در گیاه  NOکه کاربرد خارجی  نشان دادنتایج . کاهش یافت SNPبه طور قابل توجهی توسط تیمار 

را در مقابل سمیت )NO(نقش حفاظتی نیتریک اکسید )2016(سینگ و همکاران .)2014سینگ و شاه،(برنج را تقلیل می دهد

Asبراي گیاهانی که در معرض NOکاربرد. کردندارزیابی  ،در برنج) As5 (آرسنات
  OsLsi1وOsLsi2اند سطوح قرار گرفته 5

را  GSH/GSSGو نسبتGSHمقدار  As5.به طور معناداري متابولیسم تیول را تحت تاثیر قرار داد As5تنش . را کاهش داد

هاجلوگیري کرد و تاثیر معناداري در شاخه As5کمبود آهن توسط ازالقاي NOکاربرد. را افزایش داد PCsکاهش داد و سطح 

Asمی تواند براي مقابله با سمیت  NOقطعا کاربرد خارجی . داشت  هاي آهنبه سطح بیان ژن انتقال دهنده
5

  .سودمند باشد 

  اهداف پژوهش- 6- 1

 يهانیو زم طیدر مح میر کادممخصوصا عنص نیبه عناصر سنگ یآلودگ زانیم ،انجام شدهبا توجه به بررسی منابع 

در حال  زین يمحصوالت کشاورز ياتقاضا بر زانیم تیجمع شیبا افزا گرید ياز سو. است شیدر حال افزا زین يرزوکشا
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Abstract:  

Contamination of agricultural land is increasing. Cadmium is one of the most 

important heavy metals and one of the environment pollutants. Plants growth regulators 

such as Nitric Oxide has positive effects on soil  and environmental and can serve suitable 

alternative for chemical fertilizers.Selenium has known as an element to reduce the 

toxicity of heavy metal. In order to evaluation of effect of  nitric oxid  and selenium on 

growth, physiological and biochemical characteristic of savory ( Satureja hortensis.L )  

under cadmium stress condition, two seperated factorial experimens based on completely 

randomizad design was conducted in three replication in laboratory and research 

greenhouse of Mohaghegh Ardabili University at 2016-2017. Experimental factors 

included soil contamination by cadmium (0, 75, 100 and 150 mg/kg soil),  spray with plant 

growth regulator nitric oxid and selenium nutrition has been  done, the treatments of first 

experiment  Selenium was solubilized with concentrations of 10, 20 and 40 μM and 

distilled water (control). In secound experiment Plants with nitric oxide (50, 100 and 200 

μM) and water (as control) were soluble., then physiological and biochemical growth 

indexes were measured. The result indicated that concentration of 150 ppm of cadmium 

caused a significant reduction in all growth criteria, photosynthetic pigments, relation 

water content, membrane integrity. This concentration of cadmium to increase the 

carbohydrates, leaf proline, antioxidant enzyme activity. The higher content of this 

element accumulation resulted in root and air part but the application of plant nitric oxid 

and selenium spray improve the toxcity of cadmium in plant and accumulation of this 

metal decrease especially in air part of palnt. 

Keywords:cadmium,  heavy metall, nitric oxide, selenium,  savory 
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