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چکیده
 پراکنده در برخی رويشگگگگاههای ايران با اسگگگتهاده از ميکروسگگگکو نوری و الکترونی، جنس از نعناييان20  گونه متعلق به33 دانه گرده
 و مشخصات سطح اگزينHymenocrater oxyodontus ،Otostegia persica  ريخت شناسی گرده گونههای.( مورد بررسی قرار گرفتSEM) روبشی
 اين بررسگگگی. برای نخسگگگتين بار مورد مطالعه قرار گرفتPhlomis herba-venti subsp. lenkoranica  وS. hypoleuca  وSalvia splendens در
 پنج نوع، در مطالعه حا ضر، به عالوه. متو سط تا بزرگ ن شان داد، کوچک،اندازههای متغير قابلتوجهی را در دانههای گرده به صورت ب سيار کوچک
 شيار در دانههای گرده اعضای اين.پهن مشاهده شد-گرد و نيمهدوکی- مخروطی،کشيده- دوکی، نيمهدوکی،گرد-شکل دانه گرده به صورت دوکی
. مشاهده شدZ. tenuior  وZiziphora clinopodioides  گرچه به صورت هشتشياری نيز در گونههای،تيره به دو شکل سهشياری و شششياری بود
 چيندار،)foveolate(  چاله يا حهرهدار،)micro-reticulate( ) و ريزمشگگگ(کreticulate( ده نوع تزيي نات مختلف اگزين نيز به صگگگورت مشگگگ(ک
foveolate-( مشگگگ (ک- حهرهدار،)rugolate-foveolate( چيندار- حهرهدار،)bi-reticulate(  دو بار مشگگگ (ک،)rugulose(  چين ظريف،)rugulate(
 اين برر سی ن شان داد.) م شاهده شدmicro-foveolate-rugolate( چيندار-) و ريزحهرهدارfoveolate-rugulose( چين ظريف- حهرهدار،)reticulate
که م شخ صات دانههای گرده برای کاربردهای ط(قهبندی ارز شمند بوده و ممکن ا ست ابزار مهيدی برای تمايز بين جنسها و گونهها در ط(قهبندی
.نعناييان باشد
 شکل دانه گرده، شششياری، سهشياری، تزيينات، اگزين:واژههای کلیدی
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Summary
Pollen grains of 33 species species belonging to 20 genera of the family Lamiaceae distributed in some habitats in Iran were
studied using light and scanning electron microscope. For this purpose, pollen grains of Otostegia persica, Hymenocrater oxyodontus,
and exine sculpture of three species, namely, Salvia splendens, S. hypoleuca, and Phlomis herba-venti subsp. lenkoranica were studied
for the first time based on pollen morphology. The present study, therefore, showed considerable variation from very small, small, and
medium to large size in pollen grains. In addition, the shapes varied from prolate-spheroidal, sub-prolate, sub-spheroidal, and suboblate to spheroidal in our study. The pollen grains colps observed into two different shapes i.e. tricolpate and hexacolpate, although
octacolpate was observed in two species of Ziziphora clinopodioides and Z. tenuior. In the present study, 10 different exine
ornamentation of pollen grains viz. micro-reticulate, reticulate, foveolate, foveolate-rugulose, foveolate-reticulate, bi-reticulate,
rugolate-foveolate rugulose, regulate, and micro-foveolate-rugolate were also found. The present survey, therefore, indicateed that,
pollen characters are valuable for taxonomic applications and may be a useful tool to differentiate variation between genera and species
in the family Lamiaceae classification.

Keywords: Exine, hexacolpate, pollen grains shape, sculpture, tricolpate
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مقدمه
نعنگاييگان متعلق به نعنگاسگگگگا نان يکی از بزرگترين
تيرههای گياهی راسگگته فو اسگگت که دارای  220تا  236جنس
) (Duarte & Lopes 2007و بيش از 7000گونه در جهان میباشد
) .(Zhao et al. 2021اين تيره ،به علت داشگگتن روغنهای معطر،
چوب ،وجود گياهان زينتی و گياهان دارويی و همچنين ا ستهاده
در پخگگت و پز و از طرفی اه ميگگت ن در بومشگگگنگگاخ تی،
مردمگياه شنا سی و فلوري ستيک ،به يکی از متمايزترين تيرههای
نهاندانگان ت(ديل شگگده ( )Zhao et al. 2021که مدتهاسگگت به
عنوان يک گروه هدف برای م طال عات بيوسگگگيسگگگت مات يک و
ريزريخت شنا سی يا برر سیهای شيمی رايه شنا سی ب سياری از
گياهشگگگناسگگگان مورد توجه قرار دارد ( .)Stevens 2012نعناييان
شگگامل گياهان بوتهای يا درختی يکسگگاله ،دوسگگاله و چندسگگاله،
دارای پراکندگی تقري(ا جهانی اسگگت ،اما در سگگردترين مناطق با
عرض جغراف يايی يا ارت هاع ز ياد وجود ندارد ( Thorne 1992,
 .)Harley 2004اين تيره در ايران ،دارای  48جنس 425 ،گو نه
( )Ghahremaninejad et al. 2017و  97زيگگرگگگونگگه اسگگگگت
( )Rechinger et al. 1982که  165گو نه از اين گ يا هان بومی
هسگگگت ند .ت عداد گونه ها از م ناطق مرکزی به سگگگ مت شگگگر ،
جنوبشر و جنوب کاهش میيابد (.)Jamzad 2012, 2013
ريختشگگگناسگگگی گرده نعناييان در دنيا توسگگگط چندين
محقق بررسگگی شگگده ( Erdtman 1945, Cantino et al. 1992,
 )Doaigey et al. 2018ولی در ايران تنها جنسهای Nepeta L.
(Ranjbar et al. 2015, ( Salvia L. ،)Azizian et al. 2001
Naderifar et ( Dracocephalum L. ،)Jafari & Nikian 2008
 )Salmaki et al. 2007( Stachys L. ،)al. 2015مورد م طال عه
قرار گرفته ا ست .ريخت شنا سی دانه گرده در اين تيره تغييرات
چشگگمگيری از نظر اندازه (بسگگيار کوچک ،کوچک و متوسگگط)،
ن س(ت طول محور قط(ی به طول محور ا ستوايی ،شکل (دوکی تا
گرد ،نيمهدوکی تا دوکی کشگگگيده) تعداد منافذ (سگگگهشگگگياری
در نمای اسگگتوايی ،شگگششگگياری در نمای اسگگتوايی و تزيينات
اگزين به شگگگ کل های تک مهای ( ،)tuberculateريزمشگگگ (ک
( )micro-reticulateو دوبار مشگگگ(ک ( )bireticulateمیباشگگگند
(.)Myoung & Yuon 2012, Badamtsetseg et al. 2012
شکل ،اندازه و تزيينات اگزين که بيشتر از ريخت شناسی
دانه گرده در رفع م شکالت سي ستماتيک و فيلوژنتيک ا ستهاده
میشگگگود ،به ترت يب توسگگگط اردتمان ( )Erdtman 1945و مون
( )Moon 2008مورد مطالعه قرار گرفتند .تعدادی از رايه هايی
که مورد بررسگگی قرار گرفتند شگگامل ،Origanum vulgare L.
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 Phlomis tuberosaو  Thymus gobicus Czern.ا ست .اردتمان
( )1945دانه گرده را براسگگاا اندازه به ابعاد بسگگيار کوچک (زير
 10ميکرومتر) ،کوچک (بين  10تا  25ميکرومتر) ،متو سط (بين
 50تگگا  25م يکرومتر) و بزرگ (ب ين  50تگگا  100م يکرومتر)
د ستهبندی کرد .محققان ريخت شنا سی ،گرده  59گونه Salvia
را از نظر شگگگکل ظاهری نيز توصگگيف کردند و نشگگگان دادند که
دانههای گرده شششياری ،دوکی کشيده ،گرد يا کروی و مش(ک
هستند (.)Henderson et al. 1968
ريخت شناسی دانه گرده  Salvia viridis L.با استهاده از
ميکروسگگکو الکترونی و نوری مورد بررسگگی قرار گرفت که طی
نتايج به دسگگگت مده ،تزيينات اگزين در اين گياه به صگگگورت
مشگگگ (ک حهرهدار معرفی گرد يد ( )Gráfica 2020که با ن تايج
تحقيقات صگگگورت گرفته توسگگگط اُزلر و همکاران ( Özler et al.
 )2013روی اين گونه مشگگابهت داشگگت .هر دو تحقيق فو تاييد
میکند که دانه گرده  S. viridisهم به صورت شش شياری و هم
هشگگتشگگياری وجود دارد .دانههای گرده برخی جنسهای ديگر
نعناييان نيز مورد مطالعه قرار گرفته که شکل نها برا ساا اندازه
نسگگ(ت محور قط(ی به اسگگتوايی ،دوکی تا گرد (،)P/E = 1-1/4
نيمهدوکی ( )P/E = 1/1-33/4و دوکی-کشگگيده ()P/E = 1/2-4
دستهبندی شده است .منافذ دانه گرده تيره مذکور نيز به صورت
سه شياری و شش شياری ديده شده ا ست ( Myoung & Yuon
 .)2012ط(ق توضگگيحات فو  ،گرده کاکوتی کوهی ( Ziziphora
 )clinopodioides Lam.به شکل دوکی تا گرد ا ست ،درحالیکه
دانه گرده  Origanum vulgareدوکی ک شيده میبا شد .تزيينات
اگگگزيگگن دانگگه گگگرده در  O. vulgareريگگزمشگگگگ(گگک ،در
 Z. clinopodioidesمشگگگ(ک و در  Lamium album L.حهرهدار
اسگگگگت ( .)Badamtsetseg et al. 2012در فلور گرده تگگايوان،
ريختشگگگناسگگگی گرده برخی از گونههای متعلق به نعناييان نيز
توصگگگيف شگگگده اسگگگت ( .)Huang 1972به عالوه ،گرده های
جنس  Phlomis L.مطالعه شگگده و با خويشگگاوندان نزديک خود
 Eremostachys Bunge.و  Paraphlomis Prainمقاي سه شدهاند
( .)Azizian & Moore 1982به عالوه ،با تو جه به گو ناگونی
ويژگیهای جنينی و فيتو شيميايی ،د ستهبندی اردتمان ()1945
توسگگگط برخی ديگر از محق قان نيز مورد ح ما يت قرار گر فت
(.)Cantino & Sanders 1986
تحقيقات سيستماتيک نعناييان نشان داد که ويژگیهای
گرده ،کرک و برخی مشخصات ريختشناسی میتوانند ابزاری
مهيد برای تمايز بين جنسهای موجود در اين تيره و زيرتيرههای
ن باشد ( .)Kayaa & Kutlukh 2007ط(قهبندی سطح زيرتيره
در تيره مذکور ق(ال بر پايه ريختشناسی دانه گرده معرفی شده
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است ( .)Erdtman 1945بر اين اساا ،اين تيره به چهار زيرتيره
 Lamioideae ،Scutellarioideae ،Ajugoideaeو Nepetoideae
تقسيم گرديده که زيرتيرههای Scutellarioideae،Ajugoideae
و  Lamioideaeدارای دانههای گرده سهشياری ( )tricolpateو
زيرتيره  Nepetoideaeدارای دانههای گرده شششياری
( )hexacolpateاست ) .(Badamtsetseg et al. 2012اين در حالی
است که جديدترين مطالعات براساا ژنوم پالستيدی کدکننده
پروتين در  170رايه ،وجود  12زيرتيره در اين تيره را پيشنهاد
نموده است (.)Zhao et al. 2021
از نجايی که در نعناييان شگگگ(اهتهای ريختشگگگناختی
مانند شگگگکل گل ذين ،شگگگکل ،رنگ ،اندازه و طرز قرار گرفتن
گل(رگها ،شگگکل ،رنگ و پوشگگش برگهای سگگاقهای و قاعدهای،
شگگگکل سگگگاقه و غيره ،بين گونههای يک جنس و يا جنسهای
نزديک به هم ،گاهی باعث سردرگمی در ت شخيص و شنا سايی
نها میگردد ،لذا نياز به بررسی رايه شناختی بيشتری احساا
میگردد .از طرفی ،در ايران بي شتر تحقيقات گرده شنا سی روی
گونههای يک جنس و يا مقايسگگه درون ق(يلهای يا بين دو جنس
صگگگورت گرفته و مقايسگگگه بين گونههای مختلف يک تيره کمتر
انجام شده است .بنابراين در تحقيق حاضر ،ويژگیهای دقيقتری
از نظر گرده شنا سی بين برخی گونههای نعناييان با جمع وری از
مناطق روي شی ايران انجام گرديد و نيز به ارزيابی کار يی صهات
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قابل اعتماد ن در شنا سايی گونهها پرداخته شد .از سوی ديگر،
تگگا ک نون گزارشگگگی از مشگگگخصگگگگات ر يخگگتشگگگنگگا خ تی
گرده بر خی ج نس و گونگگه هگگای ا ين ت يره بگگا اسگگگ تهگگاده
از م ي کروسگگ گ کو نوری يگگا ا ل ک ترو نی در د نيگگا و ا يران
وجود نگگد اشگگگگت کگگه در اين تحقيق ،گونگگههگگا يی مگگانن گد
Hymenocrater
،Otostegia persica (Burm.) Boiss.
 oxyodontus Rech.fو مشگگخصگگات سگگطح اگزين در گونههای
 Salvia splendens Sellow ex Schult.و ،S. hypoleuca Benth.
)Phlomis herba-venti subsp. lenkoranica (Knorring
 Rech.fبرای نخستين بار گزارش میشوند.

روش بررسی
در پژوهش حاضر ،تعداد  33گونه و دو زيرگونه متعلق به
 20جنس از نعناييان در ايران در بازديدهای صحرايی در فصل
گلدهی از اوايل اردي(هشت  1399تا اواخر پاييز همان سال
جمع وری گرديد .سپس نمونهها جهت مطالعه و شناسايی به
هرباريوم دانشگاه گلستان منتقل شدند .شناسايی نمونهها با
مراجعه به فلورا ايرانيکا ( )Rechinger et al. 1982و فلور ايران،
تيره نعناييان ( )Jamzad 2012, 2013انجام شد .الزم به ذکر است
به علت عدم دسترسی به برخی گونهها ،از نمونههای هرباريومی
دانشگاه گلستان استهاده گرديد (جدول .)1

جدول  -1فهرست گونههای مورد بررسی (جمع وری شده و هرباريومی) در ايران
Table 1. List of the studied species (both collected and herbarium specimens) in Iran
Location, date, collector, Herbarium No.
Golestan prov.: Yanghidareh-Kalaleh, 11 Jul. 2004, Noroozi 1892

Taxon
Hymenocrater oxyodontus Rech.f.

Golestan prov.: Almeh, 15 Jun. 2012, Azizi 7973

Lagochilus cabulicus Benth.

Golestan prov.: Azadshahr, 23 Apr. 2020, Hasani 7977

Lamium album L.

Golestan prov.: Gorgan, 26 May 2020, Hajilari 7972

Lavandula angustifolia Mill.

Gilan prov.: 9 May 2016, Kachoii 4430

Leonurus cardiaca L.

Golestan prov.: Almeh, 5 Jul. 2020, Hasani 7974

Lycopus europaeus L.

Mazanderan prov.: Noor, Shahrak-e Emam, 11 Jul. 2019, Babaii & Mahdavi 9087

Melissa officinalis L.

Mazanderan prov.: Noor, Shahrak-e Emam, 16 May 2020, Babaii & Mahdavi 7976

Mentha aquatica L.

Mazanderan prov.: Amol, 10 Aug. 2020, Hasani 1874

Me. longifolia (L.) Hudson

Gilan prov.: 20 Jul. 1969, Javaheri 2561

Nepeta cataria L.

Mazanderan prov.: Noor, Shahrak-e Emam, 22 Aug. 2020, Babaii & Mahdavi 7807

Origanum vulgare L.

Fars prov.: Shiraz to Jahrom, 9 Jun. 2004, Niyazi 6754

Otostegia persica (Burm.) Boiss.
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Table 1 (contd)

) (ادامه1 جدول

Phlomis herba-venti subsp.
lenkoranica (Knorring) Rech.f.

Khorasan Shomali prov.: Bojnourd, 17 May 2020, Karimi & Malkeshi 7808

Ph. herba-venti subsp. pungens
(Wild.) Maire ex DeFillipps

Semnan prov.: 5 Jul. 2016, Kaviani 3000

Ph. olivieri Benth.

Golestan prov.: Golestan forest, 17 May 2016, Karimi 7812

Prunella vulgaris L.

Mazanderan prov.: Amol, 10 Sept. 2020, Hasani 9865

Rosmarinus officinalis L.

Golestan prov.: Gorgan, 29 Sept. 2020, Hajilari 9873

Sa. nemorosa L.

Golestan prov.: Gorgan,12 Jun. 2020, Hasani 9508

Sa. officinalis L.

Golestan prov.: Gorgan,12 May 2020, Hasani 9506

Sa. splendens Sallow ex Schult.

Khorasan Shomali prov.: Bojnord, 13 Sept. 2020, Malkeshi 9501

Sa. hypoleuca Benth.

Khorasan Shomali prov.: Bojnord, 14 Sept. 2015, Malkeshi 9510

Scutellaria pinnatifida A. Ham.

Semnan prov.: 26 Jul. 2020, Ahad Khani 9511

Sc. tournefortii Benth.

Mazanderan prov.: Amol, 12 May 2020, Hasani 9502

Stachys alpina L.

Mazanderan prov.: Amol, 10 Aug. 2020, Hasani 9503

St. annua (L.) L.

Gilan prov.: 20 Jul. 2013, Heydari 9504

St. byzantina K. Koch.

Mazanderan prov.: Noor, Shahrak-e Emam, 15 Aug. 2020, Babaii & Mahdavi 9505

St. inflata Benth.

Mazanderan prov.: Behshahr, 8 Nov. 2011, Sarmadi 3345

St. lavandulifolia Vahl.

Markazi prov.: Arak, 11 May 1995, Mostafavi 3991

St. turcomanica Trautv.

Khorasan Shomali prov.: Bojnord, 22 May 2005, Kordi 4459

Teucrium hircanicum L.

Mazanderan prov.: Noor, Shahrak-e Emam, 11 Aug. 2014, Janighorban 7780

T. polium L.

Golestan prov.: Golestan forest, 26 May 2008, Karimi 5568

Ziziphora clinopodioides Lam.

Khorasan Shomali prov.: Shirvan, 5 Jul. 2012, Ghaviandam 6240

Z. tenuior L.

Golestan prov.: Marave-tapeh, 11 May 2012, Karimi 1163

ارزيابی دقيق صهات کمّی مانند مساحت دانه گرده و ساير صهات کيهی
Mac )Rasband 1997–2021(  تصوير و نرمافزار3-5 دانههای گرده از
. استهاده شدBiophotonics ImageJ
نتیجه
 شکل دانه گردهمطالعه دانه گرده نعناييان مشخص نمود که دانه گرده دارای پنج
،)sub-prolate(  نيمهدوکی،)perolate-spheroidal( گرد-شکل دوکی
) وoblate-spheroidal( گرد- مخروطی،)perolate( کشيده-دوکی
 برخی از دانههای، الزم به ذکر است.) بودsuboblate( پهن-نيمهدوکی
گرده گياهان مورد مطالعه به علت عدم تعداد کافی و يا از دست رفتن در
 فاقد تصاوير الکترونی و،حين مادهسازی برای ميکروسکو الکترونی
ZE ،ZG ،ZF 1 فقط دارای تصاويری با ميکروسکو نوری بودند (شکل
کشيده در- دانههای گرده به حالت دوکی.)A ،F ،L ،V ،ZD
،Ph. herba-venti subsp. lenkoranica ،N. cataria گونههای
،J 1  (شکلR. officinalis  وT. hircanicum ،St. inflata ،Pr. vulgaris

 بررسی ريزريختشناسی دانه گرده توسط ميکروسکو نوری وSEM الکترونی
، ابتدا با استهاده از سوزن تشريح،برای مشاهده دانه گرده گونهها
شکافی در سطح کيسه بساکها ايجاد کرده و دانههای گرده را خارج
 زير ميکروسکو نوری مشاهده،%70 ساخته و پس از شستشو با الکل
شد و تعدادی عکس با ميکروسکو نوری دوربيندار موجود در گروه
 طول، ضخامت اگزين.زيستشناسی دانشگاه گلستان تهيه گرديد
، محور استوايی دانه گرده، طول محور قط(ی،بزرگترين قطر دانه گرده
منافذ و تعداد نها به خوبی قابل تشخيص بودند ولی برای مشاهده
،)Punt et al. 2007( دقيقتر اگزين و ج(ه و همچنين تزيينات سطح ن
دانههای گرده را پس از خروج از بساکهای خشک بالفاصله روی پايه
Azimishad et ( حاوی چسب کربنی قرار داده و پس از زراندود کردن
) واقع در مرکز پژوهشیSEM(  ن را به ميکروسکو الکترونی،)al. 2020
 تعيين اندازه دانه.متالوژی رازی کرج منتقل و تعدادی عکس تهيه شد
 براساا بزرگترين طول محور قط(ی و شکل دانه گرده مطابق با،گرده
 برای.)Erdtman 1945, Punt et al. 2007(  انجام گرفت،P/E نس(ت
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 ،)ZD ،ZA ،Q ،P ،Mدوکی-گرد در گونههای ،Lamium album
،S. officinalis ،M. aquatica،Ly. europeus ،La. cabulicus
 Sc. pinnatifida ،Sa. hypoleuca ،Sa. nemorosaو نيز در دو گونه
( Ziziphoraشکل  ،)ZF ZG،V ،J ،R ،ZC ،S ،H ،C ،B 1نيمهدوکی
در گونههای ،Ph. herba-venti subsp. pungens ،O. vulgare
،St. annua ،St. lavandulifolia ،St. byzantia ،Ph. olivieri
 M. longifolia ،Me. officinalis ،T. poliumو ( Ot. persicaشکل 1
 ،)L ،W ،I ،G ،X ،Z ZB ،O ،K ،Nمخروطی-گرد در گونههای
( St. alpina ،Le. cardiac ،H. oxydatus ،Lav. angustifoliaشکل 1
 )Y ،E ،D ،Aو نيمهدوکی-پهن در گونه  S. splendensمشاهده گرديد
(شکل .)T1
 شيار در دانه گردهدانههای گرده در اين تيره از لحاظ تعداد شيار به سهشياری
) (tri-colpateو شششياری ) (hexa-colpateدستهبندی شدند .دانههای
گرده سهشياری در گونههای  Leonurus cardiac ،Lamium albumو
همچنين در سه گونه از جنس ،St. annua ،St. alpina ،Phlomis
 La. cabulicus ،St. lavandulifolia ،St. byzantiaو  O. persicaوجود
داشت (شکل  .)B ،ZB ،Z ،Y X،O ،N ،M ،E ،C 1ساير گونهها
دارای دانههای گرده شششياری بودند (شکل  .)1طول شيار گونه
 Sa. spelendensبا  37/743±0/648بيشترين طول و گونه  St. alpinaبا
17/1±053/346کمترين طول را دارا بودند .در Ph. herba-venti subsp.
 lenkoranicaطول شيار  26/094±3/710بود ،در حالی که در گونههای
 O. persicaو  H. oxydontusبه علت عدم وجود تصوير الکترونی از گرده،
اندازه طول شيار ميسر نگرديد ،ولی در ساير گونهها بين  17/141تا
 35/652ميکرومتر اندازهگيری شد.
 تزيينات و ضخامت اگزيناگزين در اين تيره به صورت مش(ک ()reticulate
و ريزمش(ک ( ،)micro-reticulateحهرهدار ( )foveolateو چيندار
( ،)rugulateچين ظريف ( ،)ruguloseدوبار مش(ک (،)bi-reticulate
حهرهدار-چيندار ( ،)rugolate-foveolateحهرهدار-مش(ک (foveolate-
 )reticulateو حهرهدار-چين ظريف ( )foveolate-ruguloseديده شد.
دانههای گرده با اگزين مش(ک در گونههای ،St. byzantia ،St. alpina
 Me. officinalis ،M. longifolia ،M. aquaticو  H. oxoydontusوجود
داشت (شکل  .)H1 ،Z1 ،I1 ،G1 ،A11در گونه  St. inflataتزيينات
اگزين به صورت چيندار ظريف ( )ruguloseبود (شکل  .)ZA1 1سطح
اگزين به صورت حهرهدار-چيندار يا ريزحهرهدار-چيندار ظريف (شکل
 )ZE ،ZD1 1در گونههای ،R. officinalis ،Le. cardiaca ،N. cataria
 St. alpinaو  T. hircanicumمشاهده گرديد (شکل .)Y1 ،Q1 ،E1 ،J1 1
تزيينات در گونه  ،Lamium albumبه صورت حهرهدار-چين ظريف
(شکل  ،)C1 1در گونههای  Sc. tornefortii ،La. angustifoliaچالهدار
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يا حهرهدار (شکل  ،)W1 ،D1 1در گونههای
و Ph. herba-venti ،Ph. herba-venti subsp. pungens ،P. vulgaris
 subsp. lenkoranicaريزمش(ک (شکل  ،)P1 ،N1 ،M1 ،S1 1در گونه
 La. cabulicusچيندار (شکل  ،)B1 1در گونه  Ph. olivieriحهرهدار-
چيندار (شکل  )O1 1و در گونههای ،St. annua ،St. lavandulifolia
S. splendens ،Sa. nemorosa ،O. vulgare ،Salvia hypoleuca
به صورت دوبار مش(ک وجود داشت (شکل .)T1 ،K1 R1،U1 ،X1 ،ZB1 1
ضخامت اگزين در گونههای مختلف متهاوت بود ،به طوری که گونه
 Sc. tournefortiiبا  0/052ميکرومتر دارای کمترين و Lamium albumبا
 0/841ميکرومتر دارای بيشترين ضخامت و در ساير گونهها ،بين 0/246
تا  0/064ميکرومتر متغير بود .طول محور قط(ی ( )Pدانه گرده گونه
 Z. teniourبا طول  41/64ميکرومتر بيشترين طول ،در حالی که گونه
 St. turcommanicaبا  14/78ميکرومتر دارای کمترين طول بود.
در ساير گونههای مورد مطالعه ،طول گرده بين  14/415تا 39/915
ميکرومتر متغير بود .محور استوايی ( )Eدانه گرده گونه Sa. spelendens
با  51/238ميکرومتر بيشترين و گونه  St. turcommanicaبا 14/25
ميکرومتر دارای کمترين طول بود ،در حالی که در بقيه گونهها طول
محور استوايی بين  14/511تا  41/88ميکرومتر اندازهگيری شد.
 اندازه گردهبا توجه به جدول  2و ط(قهبندی اردتمان ( )1945میتوان
دريافت که اندازه گرده در گونههای متهاوت از کوچک تا متوسط متغير
بود .گونه  O. persicaبا  18/66ميکرومتر مربع کمترين و گونه
 Sa. spelendensبا  1835/991ميکرومتر مربع ،دارای بيشترين مساحت
بود .در ساير گونهها ،مساحت گرده بين  37/43تا 977/449
ميکرومتر مربع متغير بود .نس(ت محور قط(ی به محور استوايی گونه
 Sa. spelendensبا نس(ت 0/77±0/06کمترين نس(ت را داشت که
شامل گردههايی با شکل نيمهدوکی-پهن بود ،در حالی که
 Ph. herba-venti subsp. lenkoranicaبا نس(ت 1/59±0/33
دارای گردههای دوکی کشيده بود .در گونههای  O. persicaو
 H. oxoydontusنيز به ترتيب با نس(تهای  1/21±0/06و 1/00±0/02
به ترتيب دارای گردههای نيمهدوکی و دوکی-گرد بودند .در ساير گونهها،
اين نس(ت از  0/97تا  1/42متغير و شامل گردههای با شکل دوکی-گرد،
نيمهدوکی ،مخروطی-گرد ،نيمهدوکی-پهن بودند .نس(ت محور استوايی
به محور قط(ی گونه  La. cabulicusبا نس(ت  0/62±0/03کمترين و
گونه  Sa. Spelendensبا  1/310±0/10بيشترين نس(ت را دارا بود.
در گونه  Ph. herba-venti subsp. lenkoranicaبا نس(ت ،0/687±0/15
در گونههای  O. persicaو  H. oxoydontusنيز به ترتيب با نس(تهای
 0/0±82/04و  1/00±0/02و در ساير گونهها اين نس(ت از  0/62تا
 1/04متغير بود .صهات کمّی ديگر نظير بيشترين طول و عرض شيارها
نيز اندازهگيری گرديد که در جدول  2نشان داده شده است.
S. officinalis
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 صهات کمّی دانه گرده گونههای مورد بررسی-2 جدول
Table 2. Quantitative characters of the pollen grains of the studied species
Taxon
Hymenocrater oxyodontus
Lagochilus cabulicus
Lamium album
Lavandula angustifolia
Leonurus cardiaca
Lycopus europeus
Melisa officinalis
Mentha aquatica
M. Longifolia
Nepeta cataria
Origanum vulgare
Otostegia persica
Phlomis herba-venti
subsp. lenkoranica
Ph. herba-venti
subsp. pungens
Ph. olivieri
Prunella vulgaris
Rosmarinus officinalis
Salvia nemorosa
Sa. officinalis
Sa. splendens
Sa. hypoleuca
Scutellaria pinnatifida
Sc. tournefortii
Stachys alpina
St. annua
St. byzantina
St. inflata
St. lavandulifolia
St. turcommanica
Tecurium hircanicum
T. polium
Ziziphora clinopodioides
Z. tenuior

Pollen area
(µm2)

Exin thickness
(µm)

Pollen size

Groove
length (µm)

Groove
width (µm)

Largest
groove
width (µm)

Smallest
groove
width (µm)

35.49±0.72
17.20±2.12
19.25±0.46
30.95±0.43
14.51±0.57
31.58±1.69
29.251±1.46
28.30±0.61
21.89±0.27
21.73±3.63
20.73±0.67
4.11±1.2

Ratio of
polar to
equatorial
axis (P/E)
0.02±1.00
0.08±1.10
0.09±1.10
0.76±0.97
0.08±0.98
1.06±0.04
1.10±0.12
1.021±0.93
1.16±0.07
1.315±0.16
1.13±0.22
1.21±0.06

107.7±3.17
394.50±13.74
351.12±15.30
749.59±62.86
209.92±55.93
94.21±19.18
880.89±153.74
741.67±23.37
518.81±28.21
699.94±153.58
471.63±9.23
66.18±0.11

0.079±0.004
0.084±0.005
0.841±0.006
0.196±0.014
0.099±0.007
0.246±0.016
0.151±0.01
0.12±0.01
0.118±0.01
0.096±0.01
0.096±0.003
0.16±0.01

Medium
Medium
Small
Medium
Small
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Small
Very small

24.95±5.042
18.436±0.597
26.209±0.803
17.141±0.915
33.424±0.212
26.091±0.483
21.328±0.574
23.793±2.382
18.365±2.419
-

0.777±0.106
3.035±0.333
2.470±0.346
2.539±0.562
0.779±0.115
0.921±0.116
1.358±0.184
0.825±0.132
0.515±0.044
-

1.472
4.935
3.935
4.259
1.903
1.635
2.126
1.226
0.658
-

0.292
1.025
1.053
0.344
0.206
0.321
0.549
0.468
0.294
-

32.16±1.15

21.84±0.04

1.59±0.33

517.17±79.83

0.084±0.004

Medium

26.094±3.710

3.644±0.606

5.744

1.257

29.08±0.14

1.59±24.69

1.16±0.12

610.89±52.14

0.087±0.003

33.82±1.187

1.944±0.4

4.929

0.496

45.28±1.17
32.11±0.95
35.34±0.25
3.05±35.69
29.73±0.05
39.92±5.21
32.63±0.86
23.29±0.37
22.69±2.08
20.57±0.99
34.21±0.45
21.81±1.29
37.31±3.003
28.90±4.43
14.78±1.4
31.29±2.59
21.49±1.35
30.05±1.9
41.64±1.08

0.92±21.50
2.20±23.79
0.52±26.06
34.261±0.97
26.63±0.839
51.24±3.05
32.65±1.63
20.87±0.7
17.76±0.29
21.24±1.77
26.98±1.13
18.02±0.42
27.73±0.31
24.03±0.80
14.25±0.5
21.98±0.73
17.60±0.97
28.16±2.72
41.88±1.38

1.33±0.11
1.36±0.08
1.37±0.08
1.06±0.15
1.12±0.03
0.77±0.06
1.004±0.055
1.129±0.045
1.27±0.10
0.97±0.04
1.28 ±0.05
1.21±0.08
1.34±0.10
1.17±0.01
1.031±0.074
1.42±0.07
1.25±0.12
1.11±0.06
1.00±0.05

600.27±21.02
874.23±162.94
695.43±81.57
977.45±40.71
715.59±23.33
1835.99±278.56
886.079±33.26
37.43±1.34
347.28±40.16
360.50±40.27
799.45±17.004
327.18±16.22
847.99±48.93
631.05±216.80
19.9±1.42
529.72±35.67
351.69±32.64
76.33±10.83
145.42±44.90

0.143±0.0008
0.121±0.005
0.067±0.003
0.093±0.004
0.082±0.003
0.131±0.012
0.064±0.007
0.113±0.009
0.052±0.004
0.102±0.01
0.087±0.004
0.075±0.003
0.073±0.003
0.090±0.004
0.080±0.008
0.115±0.007
0.086±0.006
0.129±0.006
0.100±0.008

27.451±0.626
31.160±0.720
35.652±1.012
32.42±2.187
26.829±1.468
37.743±0.648
29.574±2.181
25.782±0.204
17.053±1.346
0.234±31.070
23.700±0.160
2.178±30.493
30.821±0.319
32.165±1.756
-

1.639±0.335
1.093±0.134
0.971±0.167
1.617±0.211
1.997±0.399
1.766±0.167
1.790±0.136
0.465±0.037
3.251±0.753
3.240±0.412
1.686±0.356
1.906±0.218
2.470±0.262
1.538±0.119
-

2.818
2.14
1.894
4.11
3.729
2.812
2.715
0.733
6.056
5.703
4.704
3.018
3.605
1.903
-

0.565
0.355
0.278
0.61
0.906
0.719

Polar axis
length (µm)
(P)

Tropical
axis length
(µm)

35.41±0.68
27.86±4.73
20.99±0.14
29.79±0.21
14.41±0.743
33.75±2.96
32.63±0.25
0.26± 28.98
1.59±25.29
27.66±0.43
22.2±78.74
0.06±9.21

Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Medium
Small
Small
Small
Medium
Small
Medium
Medium
Small
Medium
Small
Medium
Medium

0.364
0.28
0.943
0.286
0.352
1.021
1.142
-
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،)D1 ،C1 ،B1(  تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)D ،C ،B( SEM  نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-1 شکل
.)D2 ،C2 ،B2 ،A( نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری
Fig. 1. Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (B, C, D), Surface sculpture in close view
(B1, C1, D1), Pollen grains using light microscope (A, B2, C2, D2).
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 تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)H ،G ،E( SEM
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 نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل
.)H2 ،G2 ،E2 ،F(  نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری،)H1 ،G1 ،E1(

Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (E, G, H), Surface sculpture in close view
(E1, G1, H1), Pollen grains using light microscope (F, E2, G2, H2).
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،)K1 ،J1 ،I1(  تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)K ،J ،I( SEM  نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل
.)L ،K2 ،J2 ،I2( نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (I, J, K), Surface sculpture in close view
(I1, J1, K1), Pollen grains using light microscope (L, I2, J2, K2).
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 تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک، )P ،O ،N ،M( SEM
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 نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل

.)P2 ،O2 ،N2 ،M2(  نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری،)P1 ،N1 O1،M1(
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (M, N, O, P), Surface sculpture in close view
(M1, N1, O1, P1), Pollen grains using light microscope (M2, N2, O2, P2).
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 تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)T ،S ،R ،Q( SEM

 نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل

.)T2 ،S2 ،R2 ،Q(  نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری،)T1 ،R1 S1 ،Q1(
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (Q, R, S, T), Surface sculpture in close view
(Q1, R1, S1, T1), Pollen grains using light microscope (Q2, R2, S2, T2).
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 تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)X ،W ،U( SEM
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 نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل

.)X2 ،W2 ،U2 ،V(  نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری،)X1 ،W1 ،U1(
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (U, W, X), Surface sculpture in close view
(U1, W1, X1), Pollen grains using light microscope (V, U2, W2, X2).
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 تزيينات سطح اگزين از نمای نزديک،)ZB ،ZA ،Z ،Y( SEM  نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو-) (ادامه1 شکل
.)ZB2 ،ZA2 ،Z2 ،Y2(  نمای دانه گرده با ميکروسکو نوری،)ZB1 ،ZA1 ،Z1 ،Y1(
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (Y, Z, ZA, ZB), Surface sculpture in close
view (Y1, Z1, ZA1, ZB1), Pollen grains using light microscope (Y2, Z2, ZA2, ZB2).
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شکل ( 1ادامه) -نمای کلی دانه گرده با استهاده از ميکروسکو  ،)ZD( SEMتزيينات سطح اگزين از نمای نزديک ( ،)ZD1نمای
دانه گرده با ميکروسکو نوری (.)ZG ،ZF ،ZE ،ZD2 ،ZC
Fig. 1. (contd). Polar and equatorial pollen grains using SEM microscope (ZD), Surface sculpture in close view (ZD1),
Pollen grains using light microscope (ZC, ZD2, ZE, ZF, ZG).

بحث
مطالعه دانه گرده  33گونه و دو زيرگونه از  20جنس
مورد مطالعه نشان داد که پنج شکل دوکی-گرد ،نيمهدوکی،
دوکی-کشيده ،مخروطی-گرد و نيمهدوکی-پهن در نعناييان ديده
میشود .الطايی ( )Al-taie 2019نيز در مطالعه خود به چهار
شکل دانه گرده دوکی-گرد ،نيمهدوکی ،دوکی-کشيده،
مخروطی-گرد و مخروطی اشاره کرده است .محققان در بررسی
 21گونه از  16جنس اين تيره ،تنها به سه شکل دوکی-کشيده،
گرد و نيمهدوکی اشاره کردهاند که اين مشخصه را برای جدا

کردن گونهها و يا رايههای باالتر قابل استهاده دانستهاند
( .)Badamtsetseg et al. 2012در تحقيق ديگری ،ريختشناسی
گرده  57جنس متعلق به دو زيرتيره  Lamioideaeو
 Pogostemonoideaeمطالعه شد و جنسهای مختلف از جمله
 Lagopsis (Bunge ex Benth.) ،Lamiophlomis Kudoو
 Phlomidoschema (Benth.) Vved.به ترتيب از ،Phlomis
 Marrubiumو  Stachysبراساا ساختار گرده از هم جدا
گرديدند (.)Abu-Asab & Cantino 1992, 1994
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بررسی حاضر نشان داد که دانههای گرده سهشياری در
گونههای ،St. alpina ،Le. cardiaca ،Lamium album
 St. lavandulifolia ،St. byzantia ،St. annuaو La. cabulicus
و سه گونه  Phlomisوجود داشت که نشاندهنده اين است که
دانههای گرده در اين تيره از لحاظ تعداد شيار در دو گروه
سهشياری و شششياری دستهبندی میشوند که با نتايج
) Badamtsetseg et al. (2012و  (2019) Al-Taieهمخوانی
داشت؛ گرچه حالت هشتشياری نيز در بين دانههای گرده
شششياری در دو گونه جنس  Ziziphoraمشاهده شد .در اين
مطالعه ،دانههای گرده  Otostegia persicaو Hymenocrater
 oxyodontusنيز برای نخستين بار بررسی گرديد که به ترتيب
دارای سه و شش شيار بودند.
به عالوه ،در تحقيق حاضر ،مشخص گرديد که طول شيار
در گونه  Sa. spelendensبا  37/743ميکرومتر بيشترين و در
گونه  St. alpinaبا  17/053ميکرومتر کمترين طول را داشت،
در حالی که در ساير گونهها بين  17/141تا  35/652ميکرومتر
متغير بود (در بيشتر گونهها طول شيار از عرض نها دو يا سه
برابر بزرگتر است) .برخی بررسیهای ريختشناختی دانه گرده
گونههايی از جنسهای Salvia ،Eremostachys Bunge ،Ajuga L.,
 Lamiumو  Phlomisبا استهاده از ميکروسکو الکترونی و نوری
مشخص شد که شکل گرده  Ajugaبه صورت دوکی-کشيده با
شيارهای نوک تيز و سطح اگزين شکافدار و دانههای گرده
 Lamiumبا شيارهای نوک تيز و طول دو برابر عرض بودند
).(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015

مطالعه اگزين نيز در اين تحقيق نشان داد که در تيره
مورد نظر ،تزيينات سطح اگزين به صورت مش(ک و ريزمش(ک،
دوبار مش(ک ،حهرهدار ،چيندار ،چين ظريف ،حهرهدار-چيندار،
حهرهدار-مش(ک و حهرهدار چين ظريف بودند.
دانههای گرده مش(ک در گونههای ،M. aquatic
 Me. officinalis ،M. longifoliaنيز مشاهده گرديد .نتايج محققان
نشان داد که ساختار تزيينات اگزين در گردههای جنس Mentha
به دو شکل ديده میشود که در  M. pulegiumبه صورت
دوبار مش(ک و در بقيه گونههای مش(ک ديده شد .محققان اين
صهت را برای کاربردهای ط(قهبندی ارزشمند دانستند.
گرچه محققان در مطالعات خود جنس  Menthaرا در
زيرتيره  ،Nepetoideaeق(يله  Mentheaeقرار دادهاند
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) ،(Cantıno et al. 1992ولی موقعيت جنس  Menthaاز نظر
رايهشناختی پيچيده است ) .(Celenk et al. 2008ريختشناسی
گرده و ساختار اگزين 10گونه جنس  Menthaبا استهاده از
ميکروسکو نوری و ميکروسکو الکترونی نشان داد که همه
گونهها شششياری و دانهدار ( )granularو همچنين از نظر شکل
از دوکی کشيده تا نيمهدوکی متهاوت بودند ()Celenk et al. 2008
که با مشاهدات حاصل از تحقيق حاضر (بجز سطح اگزين)
همخوانی داشت.
تزيينات سطح اگزين در گونه  Me. officinalisدر تحقيق
حاضر به صورت شششياری و نيمهدوکی و اندازه متوسط
مشاهده شد که مشخصاتی حد واسط گونههای جنس Mentha
را نشان میدهد .بررسی فيلوژنی اعضای اين تيره همچنين نشان
داد که گونه مذکور دارای دانههای گرده مش(ک بوده و از نظر
موقعيت تاکسونوميکی ن به لحاظ قرار داشتن در اين تيره
وضعيتی نامشخص دارد ،به طوری که گاه مشخصاتی حد
واسط دو ق(يله  Salvinieaeو  Mentheaeرا نشان میدهد
).(Moon et al. 2008
در گونه  Ly. europaeusدر تحقيق حاضر ،تزيينات سطح
اگزين به صورت شششياری و دوکی-گرد و اندازه کوچک ديده
شد که با گزارش الطايی ( )Al-taie 2019مطابقت ولی با
گزارشهای ديگر که اندازه دانه گرده را متوسط و شکل ن را
دوکی-مخروطی و يا دوکی-گرد گزارش کردهاند مغايرت داشت
(.)Moon & Hong 2003, Myoung & Yuon 2012
به عالوه ،در مطالعه گردهشناسی مشخص شد که جنس
 Menthaبيشترين ارت(اط را با  Lycopusدر ق(يله Mentheae
دارد که به همين دليل ،ريختشناسی گرده در دو جنس
 Menthaو  Lycopusبسيار به هم ش(يه هستند ( Briquet 1896,
 .)Henderson 1968گرچه در تحقيق حاضر ،به علت عدم وجود
گرده کافی از جنس  ،Lycopusعکسبرداری الکترونی انجام
نگرفت ولی با توجه به تصاوير ميکروسکو نوری که در اين
تحقيق انجام شد ،چنين ش(اهتی مشاهده نگرديد.
در گونه  ،Lamium albumتزيينات سطح اگزين
حهره دار-چين ظريف و دانه دار و شکل ن دوکی-گرد بود
که با تحقيق ابو -اساب و کانتينو (  ) 1992 ،1994که دانه
گرده گونه مذکور را سه شياری  ،دوکی -گرد و دارای سطح
اگزين دانه دار  ،توصيف کردند همخوانی داشت ؛ عليرغم
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گزارش محققان که سطح اگزين را ريزمش(ک عنوان کرده اند
).(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015
اين تزيينات در گونه  Lagochilus cabolicusدارای دانه

گرده سهشياری با سطح اگزين چيندار و شکل دوکی-کشيده
بود .مطالعات عظيمیشاد و همکاران ()Azimishad et al. 2020
نشان داد که تزيينات اگزين در گونههای Lagochilus
به صورت مش(ک ،دوبار مش(ک و ريزمش(ک و يا به صورت
مش(ک ناکامل ديده میشود که در تحقيق نها اينگونه دارای
اگزين دوبار مش(ک گزارش شده است.
در بررسی حاضر ،در تزيينات سطح اگزين در گونههای
 Stachysتنوع مشاهده میشود؛ چنانچه در گونه  St. inflataبه
صورت چيندار ظريف و در  St. byzantiaمش(ک و در St. alpina
حهرهدار-چيندار ظريف و در گونههای  St. lavandulifoliaو
 St. annuaبه صورت دوبار مش(ک بود .گرچه گاهی برای تزيينات
سطح اگزين در يک گونه گزارشهای متهاوت اعالم میگردد ،اما
تزيينات اگزين در گونه  S. lavandualifoliaبه صورت مش(ک
( )Al-Taie 2019و ريزمش(ک ( )Salmaki et al. 2007گزارش
شده است .تزيينات سطح اگزين در گونه  St. palustrisنيز دوبار
مش(ک گزارش شده ( )Badamtsetseg et al. 2012و برای گونه
 Scutellaria tournefortiiبا شکل نيمهدوکی و اندازه کوچک،
سهشياری و تزيينات اگزين حهرهدار مشاهده گرديده است که با
مطالعات ابو-اساب و کانتينو ( )1992 ،1994و ()2011
 Hasaninejad et al.تطابق دارد ولی با گزارش وگستاف
( )Wagstaff 1992که تزيينات اگزين را از ريزمش(ک تا سوراخدار
گزارش کرده متهاوت است.
عالوه بر اين ،در اين تحقيق ،مشخص شد که دو زيرگونه
Ph. herba-venti subsp. ،Ph. herba-venti subsp. pungens
 lenkoranicaaدارای سطح اگزينی به صورت ريزمش(ک بودند.
مشخصات دانه گرده زيرگونه Ph. herba-venti subsp.
 lenkoranicaبا شکل نيمهدوکی و اندازه متوسط ،سهشياری و
نس(ت قط(ی به استوايی  1/59و ضخامت اگزين 0/084
ميکرومتر (جدول  )2برای نخستين بار گزارش میگردد ،در حالی
که اگزين در گونه  Ph. olivieriبه صورت حهرهدار-چيندار قابل
مشاهده بود .بررسی حاضر ،تنوع ساختار سطح اگزين در جنس
 Phlomisرا تاييد نمود ،در صورتی که ساير محققان سطح
اگزين را مش(ک-منقوط و ريزمش(ک گزارش نمودهاند
).(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015
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مطالعه حاضر همچنين نشان داد که جنس مريمگلی
( )Salviaدارای تزيينات اگزين دوبار مش(ک و ريزمش(ک بود.
گرچه نحوه رايش ش(کهای ج(ه در گونههای مورد بررسی در
اين تحقيق به شکلهای متنوع پنجوجهی ساده در
 Sa. nemorosaتا پنجوجهی زگيلدار در  Sa. splendensو
بيضوی (گاهی مثلثی) در  Sa. hypoleucaاز يکديگر متهاوت
بودند ،ولی سطح اگزين در گونه  Sa. officinalisبه صورت
ريزمش(ک ديده شد .مشخصات سطح اگزين در Sa. splendens
و  Sa. hypoleucaبرای نخستين بار توسط مطالعه حاضر گزارش
میگردد .دانههای شششياری و تزيينات ش(کهای نيز توسط
برخی محققان تاييد شده ( )Ranjbar et al. 2015که از نظر
شکل و اندازه و نوع و رايش تزيينات در گونههای مختلف
متهاوت میباشند ) .(Jafari & Nikian 2008در تحقيق ديگری
که روی  Salviaو رايههای خويشاوند ن انجام شد ،مشخص
گرديد که هترومورفيسم يا چندشکلی در منافذ و تزيينات گرده
و همچنين تعداد شيارها و شکلهای مختلف دانه گرده از منظر
نمای قط(ی و نمای استوايی ديده میشود )(Moon et al. 2008
و در بررسی رنج(ر و همکاران ( )2015نيز اشاره شده که دانه
گرده در اين جنس و رايههای خويشاوند ن ،شششياری بوده
و فقط گونه  Sa. splendensمتناسب با افزايش سطح پلوييدی
دارای شيارهای بيشتری شده است .تحقيق حاضر ،نتايج اين
مطالعات را تاييد نمود.
دانههای گرده در گونه  N. catariaتحت بررسی در اين
تحقيق به صورت موناد و هم قط(ی ) ،(isopolarشششياری با
تزيينات سطح اگزين به صورت ريزحهرهدار-چيندار و اندازه
متوسط ديده شدند .دانه گرده هشت گونه بومی ايران از جنس
 Nepetaنيز به وسيله ميکروسکو الکترونی مورد بررسی قرار
گرفت و گرده جنس  Nepetaبه شرح موناد ،همقط(ی ،دوکی-
کشيده يا بيضوی ،تقري(ا به صورت دايرهای در نمای قط(ی با
شش شيار هم اندازه و فاصله يکسان و اندازه متوسط دانه
گرده توصيف شدند ( .)Azizian et al. 2001در بررسیهای
گردهشناسی ديگری از دانههای گرده جنس مذکور ،شکلهای
دوکی-گرد يا گرد و شششياری در  N. catariaديده شد
( .)Pădure 2014نتايج مطالعات فو الذکر با نتايج به دست مده
در اين تحقيق مطابقت داشت.
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در بررسی خصوصيات کمّی و ريختشناختی گرده
گونههای جنس  Nepetaبا استهاده از ميکروسکو های الکترونی
و نوری گزارش شده که در همه گونهها به صورت شعاعی متقارن،
همقط(ی و شششياری ،گرد ،دوکی-گرد ،نيمهدوکی و
دوکی-کشيده با تزيينات اگزين ريزمش(ک و دوبار مش(ک
بودند ( )Talebi et al. 2020که براساا اين تزيينات،
 N. haussknechtii Bornm.به بخش جديدی منتقل شد
( .)Razavi et al. 2018اين در حالی است که تزيينات اگزين
مشاهده شده در اين تحقيق با گزارش طال(ی ( Talebi et al.
 )2020تطابق نداشت.
بررسی ريختشناسی دانههای گرده جنس  Teucriumدر
اين تحقيق نشان داد که دانههای گرده گونههای مورد مطالعه،
موناد ،جورقطب با تقارن شعاعی و دارای سه شيار در سطح
استوايی بوده و از نظر شکل به دو صورت نيمهدوکی و دوکی-
کشيده ديده شدند .تزيينات سطح اگزين مطالعه شده نيز به
صورت ريزحهرهدار-چيندار ظريف يا زگيلدار ديده شد که با
مطالعه سيّار ( )Sayyar 2014مطابقت دارد؛ گرچه وی در بررسی
گونههای کلپوره در پاياننامه خود ،شکل دانه گرده همه گونهها
را به صورت دوکی-گرد و دوکی کشيده و از نظر تزيينات سطح
اگزين ،به دو نوع زگيلدار و چالهدار با بر مدگیهای کمتر از يک
ميکرومتر و چالهدار گزارش نمود که از نظر نوع نامگذاری
تزيينات اگزين با اين تحقيق متهاوت بود.
نتیجهگیری
در اين تحقيق مشگگگخص شگگگد ،برخی از گونههای تيره تحت
بررسگگی (نعناييان) از نظر اندازه ،کوچک و يا بسگگيار کوچک بودند و
دستهای ديگر در اندازههای متوسط قرار داشتند که میتواند به علت
تنوع تعداد کروموزومها در گونههای اين تيره باشگگگد .برای تاييد اين
مطلب ،مطالعه روی ريختشگگناسگگی گرده  Menthaنشگگان داد اندازه
گرده گو نه های ن برای روشگگگن سگگگاختن روابط ژنی در ق(ي له
 Mentheaeمهيد اسگگگت و همچنين رابطهای بين سگگگطح پلوييد يا
تعداد کروموزوم و اندازه گرده در سطح گونه وجود دارد ،به طوری که
سطوح پلوييدی باال در جنس  ،Menthaبه ا ستثنای M. longifolia
و  ،M. piperitaرابطه مسگگگتقيمی با افزايش اندازه دانه گرده دارد
( .)Celenk et al. 2008همچنين ،در برر سی حا ضر م شخص گرديد
که گونههای مورد بررسگگی از نظر شگگکل دانه گرده ،تزيينات سگگطح
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اگزين ،ضگخامت اگزين ،طول و عرض شگيارها ،فاصگله بين شگيارها،
تعداد شگ گ يارها و اندازه گرده حتی گونه های يک جنس مت هاوت
هسگگگتند و میتوانند به عنوان صگگگهاتی مؤثر در جدا کردن گونهها
اسگگتهاده شگگوند؛ گرچه برای هر گونه نوع صگگهات و يا تعداد صگگهات
متمايز کننده متهاوت میباشد .مون و همکاران ()Moon et al. 2009
نيز در بررسگگگی فيلوژنی نع ناي يان براسگگگگاا توزيع ويژگیهگای
ريختشناختی مانند تزيينات گرده ،شکل گرده و شکل و انواع کرک
در اين تيره به گروههای تکنيا دسگگگت يافتند که تا حد ز يادی با
محدوديتهای زيرق(يله ن مطابقت داشگگت .همچنين ،اين محققان
نتوان ستند هيچ صهت سيناپومورف ريخت شناختی را برای هر گروه
تشگگگخيص دهند ،در حالی که نوروزی و همکاران ( Noroozi et al.
 )2021چنين نتيجهای را در بررسگگگی تيره گل گاوزبان به دسگگگت
وردهاند .از نظر اين محققان ،گرچه ريختشگگناسگی دانه گرده کمک
شگگايانی در فيلوژنی میکند ولی به ن معنا نيسگگت که يک يا چند
صگگهت محدود مانند اندازه و شگگکل دانه گرده و يا تعداد منافذ برای
جدا کردن و تمايز تمامی جنس ها ،ق(ي له ها و زيرتيره های نعناييان
قابل اسگگگتهاده باشگ گند ،بلکه برای هر جنس و يا ق(يله ،يک يا تعداد
متنوعی از صگگگهات متهاوت وجود دارد که ممکن اسگگگت برای موارد
مذکور ارزش تکاملی داشگگگته ولی در موارد مشگگگابه ديگر ،اين نوع
ارزش گذاری وجود نداشگگگته باشگگگد .به همين دل يل ،در تحقي قات
فيلوژنی تيرههای گياهی ،ارزش تکاملی صهات گردهای متهاوت بوده
و گاه تنوع در اين مسئله به تاثير عوامل زيست-محيطی و جغرافيايی
بر میگردد (نوروزی و همکاران  .)2021در تحقيق ديگری که روی
گردهشگگگ ناختی گو نه های  Lagochilus Bunge ex Benth.از
نعناييان متمرکز بود ،نتايج م شابه باال حا صل شد که تاييد نمود
برخی صهات در يک گونه و يا جنس ممکن است صهتی پومورف
يا پيشگگگرفته باشگگگد ،حال ن که در گونه و جنس ديگر صگگگهتی
اجدادی محسگگوب گردد .لذا انتخاب صگگهت تکاملی در اين تيره
بايستی با دقت صورت گيرد ).(Azimishad et al. 2020
سپاسگزاری
اين مقاله بخشی از پاياننامه دانشجويی کارشناسی ارشد
است که به اين وسيله نگارندگان از معاونت پژوهشی و فناوری،
مالی و اداری و همچنين پشتي(انی و مديريت گروه زيستشناسی
دانشگاه گلستان که در حمايت علمی و فراهم کردن امکانات الزم
صميمانه همکاری نمودند ،سپاسگزاری و قدردانی میگردد.
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