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 چکیده
 یو الکترون ینور کروسگگگکو يبا اسگگگتهاده از م رانيهای ارويشگگگگاه یپراکنده در برخ  نعناييان،  از  جنس 20گونه متعلق به  33 گرده دانه

مشخصات سطح اگزين    و  Otostegia persica ،Hymenocrater oxyodontusهای گونهگرده  شناسی  ريخت ت.بررسی قرار گرف  مورد (SEM) ی روبش 

 بررسگگگی نيمطالعه قرار گرفت. ا بار مورد ی نخسگگگتينبرا  Phlomis herba-venti subsp. lenkoranica و  S. hypoleucaو Salvia splendens در

س  صورت  های گرده بهتوجهی را در دانهقابل ريتغم هایاندازه سط   اريب شان  بزرگ تاکوچک، کوچک، متو ضر، پنج نوع  به عالوه، . داد ن در مطالعه حا

اين اعضای   های گردهدانهشيار در  مشاهده شد.   پهن -دوکیگرد و نيمه-کشيده، مخروطی -دوکی، دوکیگرد، نيمه-دوکیصورت   شکل دانه گرده به 

. مشاهده شد  Z. tenuiorو  Ziziphora clinopodioidesهایشياری نيز در گونه صورت هشت  گرچه به  شياری بود، شش و  شياری و شکل سه  دبه  تيره

له يا حهره   micro-reticulate( و ريزمشگگگ)ک ) reticulateمشگگگ)ک )  صگگگورت به نيز  نيمختلف اگز نات ييتزنوع ده  دار (، چينfoveolateدار )(، چا

(rugulate( چين ظريف ،)rugulose   ( ک( بار مشگگگ )ک )  -دارحهره (،rugolate-foveolateدار )چين-دار(، حهرهbi-reticulate(، دو -foveolateمشگگگ

reticulateدار(، حهره-( چين ظريفfoveolate-ruguloseو ريزحهره )چين-دار( دارmicro-foveolate-rugolate )   شد شاهده  س . اين م شان   یبرر  دادن

شخصا  که  شمند   یبندط)قه یکاربردها یگرده براهای ت دانهم ست ابزار مه بوده ارز  یبندها در ط)قهها و گونهجنس نيب زيتما یبرا یديو ممکن ا

 نعناييان باشد.
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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 sub-

oblate 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 
 

 

 

 

 گلستانشده به دانشگاه  هيارای ميکر زهرهدکتر  يیبه راهنما نخست نگارندهارشد  یکارشناس نامهانيپا از مستخرج *

https://dx.doi.org/10.22092/botany.2022.357030.1287
mailto:z.karimi@gu.ac.ir
mailto:z.karimi@gu.ac.ir
mailto:karimiln@yahoo.com
mailto:z.karimi@gu.ac.ir
mailto:karimiln@yahoo.com


 1401(، 1)23... / رستنيها، جلد شناسی نعناييان بررسی گرده/  و کريمی حسنی                                                                                       26/26

 مقدمه

به  نعنگاييگان    نان يکی از   متعلق   ترين بزرگ نعنگاسگگگگا

جنس  236تا  220دارای  کهاسگگت  راسگگته فو های گياهی تيره

(Duarte & Lopes 2007)  باشد  میهان گونه در ج 7000بيش ازو

(Zhao et al. 2021).  معطر،   هایروغناين تيره، به علت داشگگتن

ستهاده    و يیدارو اهانيو گ ینتيز اهانيگوجود چوب،  همچنين ا

هميگگت  ن در       در پخگگت  پز و از طرفی ا   ،شگگگنگگاختی   بوم  و 

ستيک، به ي    گياهمردم سی و فلوري   هایتيره نيترمتمايزاز  یکشنا

 به هاسگگتمدت هک (Zhao et al. 2021)شگگده  ليت)د نهاندانگان

هدف برا  کي عنوان  ع    یگروه  طال يک و      م مات ات بيوسگگگيسگگگت

سی   ريختريز سی  شنا شيمی  رايه يا برر سی    های  س شنا از  یاريب

  نعناييان .(Stevens 2012مورد توجه قرار دارد )شگگگناسگگگان اهيگ

  ،، دوسگگاله و چندسگگالهسگگالهيک تیدرخ اي ایبوته اهانيشگگامل گ

مناطق با   ني، اما در سگگردتراسگگت یجهان )ايتقر یکندگپرا یدارا

هاع ز  اي  يیاي عرض جغراف ندارد  ادي ارت  ,Thorne 1992) وجود 

Harley 2004 نه گ 425جنس،  48 دارای، رانيدر ا(. اين تيره  و

(Ghahremaninejad et al. 2017)  اسگگگگت زيگگرگگگونگگه  97و

(Rechinger et al. 1982 ) نه  165 که هان   گ نياز ا گو   یومب يا

ن  ناطق  ها از  عداد گونه  د. تهسگگگت به سگگگمت شگگگر ،      یمرکزم

 .(Jamzad 2012, 2013) يابدشر  و جنوب کاهش میجنوب

  نيتوسگگگط چند ايدن درشگگگناسگگگی گرده نعناييان ريخت

 ,Erdtman 1945, Cantino et al. 1992بررسگگی شگگده )محقق 

Doaigey et al. 2018هایجنستنها در ايران  لی( وNepeta L.   

(Azizian et al. 2001)، Salvia L. (Ranjbar et al. 2015, 

Jafari & Nikian 2008) ،Dracocephalum L. (Naderifar et 

al. 2015)، Stachys L. (Salmaki et al. 2007 مورد )   عه طال   م

ست.  سی دانه گرده در    ريخت قرار گرفته ا  راتييغت اين تيرهشنا

  ،متوسگگط( و کوچک نظر اندازه )بسگگيار کوچک، از یريچشگگمگ

ستوايی،    س)ت طول محور قط)ی به طول محور ا   ی تاشکل )دوک ن

  شگگگياری )سگگگه منافذ   تعداد تا دوکی کشگگگيده(    یدوکمه ني گرد،

 و تزيينات يی اسگگتوادر نمای  شگگياریشگگش، يیاسگگتوادر نمای 

کل     نياگز مه های  به شگگگ )ک  زير(، tuberculate) ایتک   مشگگگ

(micro-reticulate)  مشگگگ)و دوبار( کbireticulateمی )  باشگگگند

(Myoung & Yuon 2012, Badamtsetseg et al. 2012). 

  یشناس  ختياز ر بيشتر  که نيتزيينات اگز اندازه و شکل، 

س    رفعدانه گرده در  شکالت  ستهاده    کيلوژنتيو ف کيستمات يم ا

 مون و (Erdtman 1945تمان ) دتوسگگگط ار بي به ترت  ،شگگگودیم

(Moon  2008  مورد مطالعه قرار )  يیها  رايه  از یتعداد  .گرفتند 

 ،.Origanum vulgare L شگگامل گرفتند قرار یبررسگگ مورد که

 Phlomis tuberosa و .Czern gobicus Thymus  ست تمان دار .ا

 ريز)بسگگيار کوچک ابعاد دانه گرده را براسگگاا اندازه به ( 1945)

سط  (کرومتريم 25تا  10ن يب)، کوچک (کرومتريم 10   نيب)، متو

 (کرومتر   ي م  100تگگا  50 ني ب )و بزرگ   (کرومتر   ي م  25 تگگا 50

سته  سی   محققان ريخت .بندی کردد  Salviaگونه  59گرده  ،شنا

نشگگگان دادند که  وکردند  فيتوصگگگنيز از نظر شگگگکل ظاهری را 

و مش)ک  گرد يا کروی، ی کشيده، دوکشياریششهای گرده دانه

 (.Henderson et al. 1968) هستند

با استهاده از    .Salvia viridis Lده شناسی دانه گر  ريخت

بررسگگی قرار گرفت که طی   ميکروسگگکو  الکترونی و نوری مورد

صگگگورت  تزيينات اگزين در اين گياه به    ، مده  دسگگگت نتايج به  

)ک حهره  يد ) مشگگگ تايج      Gráfica 2020دار معرفی گرد با ن که   )

 .Özler et al) زلر و همکارانتوسگگگط اُتحقيقات صگگگورت گرفته 

  دييتافو   تحقيقدو  هر. هت داشگگتروی اين گونه مشگگاب (2013

و هم  شياری  شش  صورت  هم به S. viridisگرده که دانه  کندمی

های ديگر  های گرده برخی جنسدانه وجود دارد. شگگياریهشگگت

ساا اندازه   شکل  ن  همطالعه قرار گرفته ک نيز مورد نعناييان ها برا

(،  = P/E  1-4/1) گرد ات یدوکنسگگ)ت محور قط)ی به اسگگتوايی،  

(  = P/E 4/1-2) هديکشگگ-یدوک( و = P/E 33/1-4/1) یدوکمهين

 صورت ه مذکور نيز ب تيرهفذ دانه گرده امن شده است.   بندیدسته 

ست )   دهيد شياری شش  شياری و سه   Myoung & Yuonشده ا

 Ziziphoraی )کوه یگرده کاکوت(. ط)ق توضگگيحات فو ، 2012

clinopodioides Lam.)  شکل دوک ست  تای به  که  ، درحالیگرد ا

شيده می  Origanum vulgareدانه گرده  شد. دوکی ک تزيينات  با

 ريگگزمشگگگگ)گگک، در  O. vulgareاگگگزيگگن دانگگه گگگرده در   

Z. clinopodioides  مشگگگ)ک و درL. Lamium album دار حهره

، وانيدر فلور گرده تگگا(. Badamtsetseg et al. 2012اسگگگگت )

نعناييان نيز متعلق به  یهااز گونه یخشگگگناسگگگی گرده بر ريخت 

   یها گردهبه عالوه،   .(Huang 1972) ده اسگگگتشگگگ فيتوصگگگ

خود  کينزد شگگاوندانيبا خوو  شگگدهمطالعه   .Phlomis Lجنس 

.Bunge Eremostachys  وPrainParaphlomis  اند  شده  سه يمقا

(Azizian & Moore 1982.)  به     عالوه به جه  با تو ناگون  ،    یگو

( 1945) ی اردتمانبند، دسته يیايميتوش يو ف ینيجن هایويژگی

قان   ديگربرخی توسگگگط  فت      موردنيز از محق يت قرار گر ما  ح

(Cantino & Sanders 1986.) 

های که ويژگی نشان دادنعناييان تحقيقات سيستماتيک 

د ابزاری نتوانشناسی میو برخی مشخصات ريخت گرده، کرک

های تيره و زيرتيرهاين ود در های موجمهيد برای تمايز بين جنس

بندی سطح زيرتيره ط)قه. (Kayaa & Kutlukh 2007باشد )  ن

معرفی شده شناسی دانه گرده ريخت هيبر پاق)ال مذکور در تيره 
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اين تيره به چهار زيرتيره  ،اين اساا بر (.Erdtman 1945است )

Ajugoideae، Scutellarioideae ،Lamioideae و Nepetoideae 

 Ajugoideae، Scutellarioideaeی هازيرتيره گرديده کهسيم تق

و ( tricolpate) شياریهای گرده سهدارای دانه  Lamioideaeو

 شياریهای گرده ششدارای دانه Nepetoideaeزيرتيره 

(hexacolpate )است (Badamtsetseg et al.  2012) اين در حالی .

 کدکننده یديپالست نومژ براساا مطالعات نيدتريجداست که 

 شنهاديپ را رهيت نيدر ا رهيتريز 12 وجود ، رايه 170 در نيپروت

 .(Zhao et al. 2021) است نموده

شگگگناختی های ريختدر نعناييان شگگگ)اهت که يی نجا از

  گرفتن قرار طرزاندازه و   ، رنگ، شگگگکل  ن،ي ذ گل  شگگگکل مانند   

  ،ایهقاعد و ایهسگگاق یهابرگ پوشگگش و شگگکل، رنگ ،هاگگل)ر

های   های يک جنس و يا جنس   غيره، بين گونه  سگگگاقه و  شگگگکل 

سايی          شنا شخيص و  سردرگمی در ت نزديک به هم، گاهی باعث 

شناختی بيشتری احساا    گردد، لذا نياز به بررسی  رايه ها می ن

شتر تحقيقات  . از طرفی، در ايران بگرددیم س   گردهي ی روی شنا

 جنسای يا بين دو های يک جنس و يا مقايسگگه درون ق)يلهگونه

های مختلف يک تيره کمتر صگگگورت گرفته و مقايسگگگه بين گونه

  تریدقيق هایويژگی ،بنابراين در تحقيق حاضر  .انجام شده است  

سی   گرده نظر از از   ورینعناييان با جمع یهاگونهبرخی  نيب شنا

شی ايران  صهات   نيز و گرديدانجام  مناطق روي به ارزيابی کار يی 

سايی گونه  در  ن  اعتمادقابل  شد. ها شنا سوی ديگر،  پرداخته    از 

يخگگت         گزارشگگگی از مشگگگخصگگگگات ر نون  ک تی     تگگا خ  شگگگنگگا

خی  گرده   گونگگه     بر تهگگاده        جنس و  يره بگگا اسگگگ ت ين   هگگای ا

يران                     نيگگا و ا نی در د ترو ک ل نوری يگگا ا کو   کروسگگگگ ي م  از 

ين تحقيق       وجود نگگد  ننگگ  يی هگگاگونگگه  ،اشگگگگت کگگه در ا  دمگگا

Otostegia persica (Burm.) Boiss.، Hymenocrater 

oxyodontus Rech.f ی  هار گونهد نياگز سگگطح مشگگخصگگات  و

Salvia splendens Sellow ex Schult.  وS. hypoleuca Benth.  ،
Phlomis herba-venti subsp. lenkoranica (Knorring) 

Rech.f  شوند.بار گزارش میستين ی نخبرا 

 

 روش بررسی

متعلق به زيرگونه  دوو  ونهگ 33تعداد  ،در پژوهش حاضر

در فصل  بازديدهای صحرايیدر  رانيدر ا نعناييان از جنس 20

 همان سالييز تا اواخر پا 1399 )هشتيارد لياوا از یگلده

به  يیجهت مطالعه و شناساها نمونه. سپس ديگرد  وریجمع

ها با نمونه يیشناسا شدند.دانشگاه گلستان منتقل  وميهربار

 ،رانيفلور ا و (Rechinger et al. 1982) کايرانيمراجعه به فلورا ا

( انجام شد. الزم به ذکر است Jamzad 2012, 2013) نعناييان رهيت

ی وميهربار یهانمونه ، ازهاگونه رخیببه  یبه علت عدم دسترس

 (.1)جدول  دياستهاده گرد دانشگاه گلستان

 

 در ايران و هرباريومی( شده ی ورجمعهای مورد بررسی )گونهفهرست  -1 جدول

Table 1. List of the studied species (both collected and herbarium specimens) in Iran 

Taxon Location, date, collector, Herbarium No. 
Hymenocrater oxyodontus Rech.f. Golestan prov.: Yanghidareh-Kalaleh, 11 Jul. 2004, Noroozi 1892 

Lagochilus cabulicus Benth. Golestan prov.: Almeh, 15 Jun. 2012, Azizi 7973 
Lamium album L. Golestan prov.: Azadshahr, 23 Apr. 2020, Hasani 7977 

Lavandula angustifolia Mill. Golestan prov.: Gorgan, 26 May 2020, Hajilari 7972 

Leonurus cardiaca L. Gilan prov.: 9 May 2016, Kachoii 4430 

Lycopus europaeus L. Golestan prov.: Almeh, 5 Jul. 2020, Hasani 7974 

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

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

Me. longifolia (L.) Hudson Mazanderan prov.: Amol, 10 Aug. 2020, Hasani 1874 

Nepeta cataria L. Gilan prov.: 20 Jul. 1969, Javaheri 2561 

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

Otostegia persica (Burm.) Boiss. Fars prov.: Shiraz to Jahrom, 9 Jun. 2004, Niyazi 6754 
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شناسی دانه گرده توسط ميکروسکو  نوری و ريختزيربررسی  -

 SEMالکترونی 

از سوزن تشريح،  ها، ابتدا با استهادهبرای مشاهده دانه گرده گونه

های گرده را خارج ها ايجاد کرده و دانهشکافی در سطح کيسه بساک

، زير ميکروسکو  نوری مشاهده %70ساخته و پس از شستشو با الکل 

موجود در گروه  دارنيدوربو تعدادی عکس با ميکروسکو  نوری شد 

. ضخامت اگزين، طول گرديدی دانشگاه گلستان تهيه شناسستيز

رين قطر دانه گرده، طول محور قط)ی، محور استوايی دانه گرده، تبزرگ

بودند ولی برای مشاهده  صيتشخ قابلی خوب بهها منافذ و تعداد  ن

 ،(Punt et al. 2007تزيينات سطح  ن )همچنين تر اگزين و ج)ه و دقيق

های خشک بالفاصله روی پايه های گرده را پس از خروج از بساکهدان

 Azimishad et) کردن از زراندود کربنی قرار داده و پسحاوی چسب 

al. 2020)، ن را به ميکروسکو  الکترونی  (SEM)  واقع در مرکز پژوهشی

تعيين اندازه دانه متالوژی رازی کرج منتقل و تعدادی عکس تهيه شد. 

 مطابق باترين طول محور قط)ی و شکل دانه گرده گرده، براساا بزرگ

برای (. Erdtman 1945, Punt et al. 2007)گرفت  انجام، P/Eنس)ت 

مانند مساحت دانه گرده و ساير صهات کيهی  کمّیارزيابی دقيق صهات 

 Mac (Rasband  1997–2021) افزارنرمتصوير و  3-5های گرده از دانه

Biophotonics ImageJ  .استهاده شد 
 

 نتیجه

 گرده دانه شکل -

ص نمود که دانه گرده دارای پنج مطالعه دانه گرده نعناييان مشخ

(، sub-prolateدوکی )(، نيمهperolate-spheroidalگرد )-شکل دوکی

( و oblate-spheroidalگرد )-(، مخروطیperolateکشيده )-دوکی

های برخی از دانهالزم به ذکر است، . بود( suboblateپهن )-دوکینيمه

و يا از دست رفتن در فی کاعداد عدم تبه علت گياهان مورد مطالعه  گرده

 وی برای ميکروسکو  الکترونی، فاقد تصاوير الکترونی ساز مادهحين 

 ZF،ZG ،ZE 1)شکل بودند يکروسکو  نوری با م یتصاويردارای فقط 

ZD،V ،L ،F ،A  .)در کشيده-حالت دوکیهای گرده به دانه  

 ،N. cataria، Ph. herba-venti subsp. lenkoranicaهای گونه

Pr. vulgaris، St. inflata، T. hircanicum وR. officinalis   1)شکل J ،

 Table 1 (contd)                                                                                                                                                                                       )ادامه( 1جدول 

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 
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M،P ،Q ،ZA ،ZD )، های ر گونهگرد د-دوکیLamium album، 
La. cabulicus،Ly. europeus ،M. aquatica، S. officinalis، 

Sa. nemorosa ،Sa. hypoleuca، Sc. pinnatifida در دو گونه نيز  و

Ziziphora  شکل(1 B،C ،H ،S  ،ZC، R،J ،V ،ZF ZG)، دوکینيمه 

 ،O. vulgare، Ph. herba-venti subsp. pungens یهادر گونه

Ph. olivieri،  St. byzantia، St. lavandulifolia،  St. annua، 

T. polium، Me. officinalis، M. longifolia وOt. persica    1)شکل 

N ،K،O ،Z ZB ،X ،G ،I  ،W،L )، هایگرد در گونه-خروطیم 

Lav. angustifolia، H. oxydatus،Le. cardiac ، St. alpina  1)شکل 

A،D ،E ،Y )  پهن در گونه-دوکینيمهو S. splendens  مشاهده گرديد

 .(1Tشکل )

 گرده دانه در اريش -

 شياریسه به تعداد شيار لحاظ ازهای گرده در اين تيره دانه

(tri-colpate) ری شياو شش(hexa-colpate) های . دانهشدندبندی دسته

و  Lamium album، Leonurus cardiacهای شياری در گونهگرده سه

 ، Phlomis، St. alpina،St. annua جنس ازسه گونه همچنين در 

St. byzantia، St. lavandulifolia، La. cabulicus و O. persica وجود 

 هاگونه ريسا(.  C،E ،M ،N ،O ،Y  X،Z ،ZB ،B 1)شکل  شتدا

 (. طول شيار گونه1شکل ) بودندشياری های گرده ششدارای دانه 

Sa. spelendens  بيشترين طول و گونه 743/37±648/0با St. alpina  با
 .Ph. herba-venti subsp در .ندا بودکمترين طول را دار346/1±053/17

lenkoranica های در گونه لی کهدر حا ،بود 094/26±710/3شيار  طول

O. persica و  H. oxydontus  الکترونی از گرده، تصوير  وجودبه علت عدم

تا  141/17 بين هاگونه ريسادر  ولی ،گرديدنميسر طول شيار اندازه 

 گيری شد.اندازهميکرومتر  652/35

 نياگز ضخامت و ناتييتز -

 ( reticulateصورت مش)ک ) اگزين در اين تيره به

دار چين ( وfoveolateدار )(، حهرهmicro-reticulateش)ک )و ريزم

(rugulate( چين ظريف ،)ruguloseدوبار ،) مش)ک (bi-reticulate ،)

-foveolate) مش)ک-دار(، حهرهrugolate-foveolateدار )چين-دارحهره

reticulate) دارحهره و-( چين ظريفfoveolate-rugulose ديده )شد. 

 ،St. alpina، St. byzantiaهای با اگزين مش)ک در گونههای گرده دانه
M. aquatic، M. longifolia،Me. officinalis  و H. oxoydontus  وجود

تزيينات  St. inflata در گونه (. 1A1،G1 ،I1 ،Z1 ،H1)شکل  شتدا

سطح  .(ZA1 1)شکل  بود( ruguloseظريف ) دارصورت چين اگزين به

دار ظريف )شکل چين-داردار يا ريزحهرهچين-دارصورت حهرهاگزين به 

1 ZD1 ،ZE) هایگونه در N. cataria ،Le. cardiaca،R. officinalis ، 

St. alpina  وT. hircanicum شکل  گرديد مشاهده(1 J1،E1 ،Q1 ،Y1 .) 

ظريف  چين-دارحهرهبه صورت ، Lamium album در گونهتزيينات 

 دارچاله La. angustifolia، Sc. tornefortii هایگونه در ،(C1 1)شکل 

  S. officinalis هایدر گونه ،( D1،W1 1دار )شکل يا حهره
 P. vulgaris، Ph. herba-venti subsp. pungens، Ph. herba-venti و

subsp. lenkoranica ک )شکل ر(1يزمش S1،M1 ، N1،P1 ) ،هدر گون 

La. cabulicus شکل چين( 1دار B1)، گونه در Ph. olivieri دارحهره-

  ، St. lavandulifolia،St. annua های( و در گونهO1 1دار )شکل چين
Salvia hypoleuca،O. vulgare ، Sa. nemorosa،S. splendens  

 (. ZB1، X1،U1 ،K1 R1،T1 1)شکل وجود داشت صورت دوبار مش)ک به 

 گونه طوری کهبه ، بود های مختلف متهاوتضخامت اگزين در گونه

Sc. tournefortii  کمترين و ميکرومتر دارای 052/0با Lamium albumاب 
 246/0بين  ،هاگونه سايردر و ميکرومتر دارای بيشترين ضخامت  841/0

 ( دانه گرده گونهP. طول محور قط)ی )بود ميکرومتر متغير  064/0تا 

Z. teniour  لی که گونهحا ، درميکرومتر بيشترين طول 64/41با طول 

St. turcommanica  بود ميکرومتر دارای کمترين طول 78/14با . 

 915/39تا  415/14 بينطول گرده  ،مورد مطالعه هایونهگ ريدر سا

 Sa. spelendens گرده گونهدانه ( E. محور استوايی )متغير بودميکرومتر 
 25/14با  St. turcommanica ميکرومتر بيشترين و گونه 238/51با 

ها طول ، در حالی که در بقيه گونهبودميکرومتر دارای کمترين طول 

 گيری شد.ندازهميکرومتر ا 88/41تا  511/14 بينمحور استوايی 

 گرده اندازه -

توان ( می1945)تمان دبندی ارو ط)قه 2با توجه به جدول 

های متهاوت از کوچک تا متوسط متغير که اندازه گرده در گونه دريافت

 هو گونمربع کمترين  ميکرومتر 66/18با  O. persica گونه. بود

Sa. spelendens دارای بيشترين مساحت ،ميکرومتر مربع 991/1835ا ب  

  449/977تا  43/37 بينمساحت گرده  ،ها. در ساير گونهبود

 استوايی گونهمحور . نس)ت محور قط)ی به بودمتغير مربع  کرومتريم

Sa. spelendens  که  شتکمترين نس)ت را دا77/0±06/0با نس)ت 

 در حالی کهبود، پهن -دوکیبا شکل نيمه هايیشامل گرده

Ph. herba-venti subsp. lenkoranica  59/1±33/0با نس)ت  

 و O. persica یهاگونه در. بودهای دوکی کشيده دارای گرده

 H. oxoydontus  00/1±02/0 و 21/1±06/0های با نس)تنيز به ترتيب 

 ،هاساير گونه . دربودندگرد -دوکی و دوکیهای نيمهدارای گردهترتيب به 

گرد، -های با شکل دوکیو شامل گرده ريمتغ 42/1ا ت 97/0 از اين نس)ت

محور استوايی  . نس)تبودندپهن -دوکیگرد، نيمه-دوکی، مخروطینيمه

کمترين و  62/0±03/0با نس)ت  La. cabulicus گونه قط)یمحور به 

  ا بود.يشترين نس)ت را دارب 310/1±10/0 با Sa. Spelendens گونه

 ،687/0±15/0با نس)ت  Ph. herba-venti subsp. lenkoranica گونه در

های با نس)تبه ترتيب  نيزH. oxoydontus  و O. persica هایونهدر گ

تا  62/0از اين نس)ت ها ساير گونهو در  00/1±02/0 و 04/0±82/0

صهات کمّی ديگر نظير بيشترين طول و عرض شيارها  .دبومتغير  04/1

 .است داده شدهنشان  2که در جدول گرديد ی ريگاندازهنيز 
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 یبررس مورد یهاگونه گرده دانه یکمّ صهات -2 جدول

Table 2. Quantitative characters of the pollen grains of the studied species 

Taxon 

Polar axis 

length (µm) 

(P) 

Tropical 

axis length 

(µm) 

Ratio of 

polar to 

equatorial 

axis (P/E) 

Pollen area 

(µm2) 

Exin thickness 

(µm) 
Pollen size Groove 

length (µm) 

Groove 

width (µm) 

Largest 

groove 

width (µm) 

Smallest 

groove 

width (µm) 

Hymenocrater oxyodontus 35.41±0.68 35.49±0.72 0.02±1.00 107.7±3.17 0.079±0.004 Medium - - - - 

Lagochilus cabulicus 27.86±4.73 17.20±2.12 0.08±1.10 394.50±13.74 0.084±0.005 Medium 24.95±5.042 0.777±0.106 1.472 0.292 

Lamium album 20.99±0.14 19.25±0.46 0.09±1.10 351.12±15.30 0.841±0.006 Small 18.436±0.597 3.035±0.333 4.935 1.025 
Lavandula angustifolia 29.79±0.21 30.95±0.43 0.76±0.97 749.59±62.86 0.196±0.014 Medium 26.209±0.803 2.470±0.346 3.935 1.053 

Leonurus cardiaca 14.41±0.743 14.51±0.57 0.08±0.98 209.92±55.93 0.099±0.007 Small 17.141±0.915 2.539±0.562 4.259 0.344 

Lycopus europeus 33.75±2.96 31.58±1.69 1.06±0.04 94.21±19.18 0.246±0.016 Medium - - - - 

Melisa officinalis 32.63±0.25 29.251±1.46 1.10±0.12 880.89±153.74 0.151±0.01 Medium 33.424±0.212 0.779±0.115 1.903 0.206 

Mentha aquatica 0.26± 28.98 28.30±0.61 1.021±0.93 741.67±23.37 0.12±0.01 Medium 26.091±0.483 0.921±0.116 1.635 0.321 
M. Longifolia 1.59±25.29 21.89±0.27 1.16±0.07 518.81±28.21 0.118±0.01 Medium 21.328±0.574 1.358±0.184 2.126 0.549 

Nepeta cataria 27.66±0.43 21.73±3.63 1.315±0.16 699.94±153.58 0.096±0.01 Medium 23.793±2.382 0.825±0.132 1.226 0.468 

Origanum vulgare 22.2±78.74 20.73±0.67 1.13±0.22 471.63±9.23 0.096±0.003 Small 18.365±2.419 0.515±0.044 0.658 0.294 
Otostegia persica 0.06±9.21 4.11±1.2 1.21±0.06 66.18±0.11 0.16±0.01 Very small - - - - 

Phlomis herba-venti  

subsp. lenkoranica 
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 

Ph. herba-venti   

subsp. pungens 
29.08±0.14 1.59±24.69 1.16±0.12 610.89±52.14 0.087±0.003 Medium 

33.82±1.187 1.944±0.4 4.929 0.496 

Ph. olivieri 45.28±1.17 0.92±21.50 1.33±0.11 600.27±21.02 0.143±0.0008 Medium 27.451±0.626 1.639±0.335 2.818 0.565 
Prunella vulgaris 32.11±0.95 2.20±23.79 1.36±0.08 874.23±162.94 0.121±0.005 Medium 31.160±0.720 1.093±0.134 2.14 0.355 

Rosmarinus officinalis 35.34±0.25 0.52±26.06 1.37±0.08 695.43±81.57 0.067±0.003 Medium 35.652±1.012 0.971±0.167 1.894 0.278 

Salvia nemorosa 3.05±35.69 34.261±0.97 1.06±0.15 977.45±40.71 0.093±0.004 Medium 32.42±2.187 1.617±0.211 4.11 0.61 

Sa. officinalis 29.73±0.05 26.63±0.839 1.12±0.03 715.59±23.33 0.082±0.003 Medium 26.829±1.468 1.997±0.399 3.729 0.906 

Sa. splendens 39.92±5.21 51.24±3.05 0.77±0.06 1835.99±278.56 0.131±0.012 Medium 37.743±0.648 1.766±0.167 2.812 0.719 

Sa. hypoleuca 32.63±0.86 32.65±1.63 1.004±0.055 886.079±33.26 0.064±0.007 Medium 29.574±2.181 1.790±0.136 2.715  
Scutellaria pinnatifida 23.29±0.37 20.87±0.7 1.129±0.045 37.43±1.34 0.113±0.009 Small - - - - 

Sc. tournefortii 22.69±2.08 17.76±0.29 1.27±0.10 347.28±40.16 0.052±0.004 Small 25.782±0.204 0.465±0.037 0.733 0.364 

Stachys alpina 20.57±0.99 21.24±1.77 0.97±0.04 360.50±40.27 0.102±0.01 Small 17.053±1.346 3.251±0.753 6.056 0.28 
St. annua 34.21±0.45 26.98±1.13 1.28 ±0.05 799.45±17.004 0.087±0.004 Medium 0.234±31.070 3.240±0.412 5.703 0.943 

St. byzantina 21.81±1.29 18.02±0.42 1.21±0.08 327.18±16.22 0.075±0.003 Small 23.700±0.160 1.686±0.356 4.704 0.286 

St. inflata 37.31±3.003 27.73±0.31 1.34±0.10 847.99±48.93 0.073±0.003 Medium 2.178±30.493 1.906±0.218 3.018 0.352 
St. lavandulifolia 28.90±4.43 24.03±0.80 1.17±0.01 631.05±216.80 0.090±0.004 Medium 30.821±0.319 2.470±0.262 3.605 1.021 

St. turcommanica 14.78±1.4 14.25±0.5 1.031±0.074 19.9±1.42 0.080±0.008 Small - - - - 

Tecurium hircanicum 31.29±2.59 21.98±0.73 1.42±0.07 529.72±35.67 0.115±0.007 Medium 32.165±1.756 1.538±0.119 1.903 1.142 
T. polium 21.49±1.35 17.60±0.97 1.25±0.12 351.69±32.64 0.086±0.006 Small - - - - 

Ziziphora clinopodioides 30.05±1.9 28.16±2.72 1.11±0.06 76.33±10.83 0.129±0.006 Medium - - - - 

Z. tenuior 41.64±1.08 41.88±1.38 1.00±0.05 145.42±44.90 0.100±0.008 Medium - - - - 
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 ،(B1، C1، D1) نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(B، C، D)  ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -1 شکل

 .(A، B2، C2، D2) نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای
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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  نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(E، G،H )  ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1 شکل

(E1، G1، H1)، نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای (F،E2 ،G2 ، H2). 
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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 ،(I1،J1  ،K1) نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM  (I،J  ،K)ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل 

 .( I2،J2 ،K2 ،L) نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای
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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 نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ، SEM(M،N ،O ،P )  ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل  

(M1،N1 O1،P1 )، نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای (M2،N2 ،O2 ،P2 ). 
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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  نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(Q،R ،S ،T )   ميکروسکو از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل  

(Q1،R1 S1 ،T1 )، نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای (Q،R2 ،S2 ،T2 ). 
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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  نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(U، W،X )   ميکروسکو از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل 

(U1، W1،X1 )، نوری ميکروسکو  با گرده دانه نمای (V،U2 ،W2 ،X2 ). 
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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 نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(Y،Z ،ZA ،ZB )  ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل  

(Y1،Z1 ،ZA1 ،ZB1 )، نوری ميکروسکو  اب گرده دانه نمای (Y2،Z2 ،ZA2 ،ZB2 ). 
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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 نمای ،(ZD1) نزديک ینما از اگزين سطح تزيينات ،SEM(ZD)  ميکروسکو  از استهاده با گرده دانه یکل نمای -)ادامه( 1شکل 

 .( ZC،ZD2 ،ZE ،ZF ،ZG) نوری ميکروسکو  با گرده دانه
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

جنس  20از زيرگونه دو و  گونه 33 گرده دانه مطالعه

دوکی، گرد، نيمه-دوکیمورد مطالعه نشان داد که پنج شکل 

ديده  نعنايياندر پهن -دوکیگرد و نيمه-کشيده، مخروطی-دوکی

( نيز در مطالعه خود به چهار Al-taie 2019ايی )طشود. المی

کشيده، -دوکی، دوکیگرد، نيمه-دانه گرده دوکیشکل 

 در بررسیمحققان کرده است. گرد و مخروطی اشاره -مخروطی

 کشيده،-دوکیبه سه شکل  ، تنهاتيره نيجنس ا 16گونه از  21

 که اين مشخصه را برای جدا  نداهکرد اشاره دوکینيمهگرد و 

 

 

 انددانسته استهاده قابلهای باالتر  رايه ايو ها گونه کردن

(Badamtsetseg et al. 2012،در تحقيق ديگری .) شناسی ريخت

 و Lamioideae هريتريزدو جنس متعلق به  57گرده 

Pogostemonoideae جمله مختلف از یهاو جنس شد مطالعه 

Kudo Lamiophlomis، (Bunge ex Benth.)Lagopsis   و

Phlomidoschema (Benth.) Vved. از  بيبه ترتPhlomis ،

Marrubium و Stachys  از هم جدا براساا ساختار گرده

 .(Abu-Asab & Cantino 1992, 1994)گرديدند 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Kudo
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شياری در های گرده سهبررسی حاضر نشان داد که دانه

 ،Lamium album، Le. cardiaca، St. alpinaهای گونه

St. annua ، St. byzantia، St. lavandulifolia  وLa. cabulicus 
اين است که  دهندهنشانکه  شتوجود دا Phlomisو سه گونه 

تعداد شيار در دو گروه  لحاظ ازگرده در اين تيره  هایدانه

شوند که با نتايج بندی میشياری دستهشياری و ششسه

)2012( .et altseg Badamtse  وaieT-Al )2019(  همخوانی

های گرده شياری نيز در بين دانهگرچه حالت هشت ؛شتدا

مشاهده شد. در اين  Ziziphoraشياری در دو گونه جنس شش

 Hymenocraterو Otostegia persica گرده یهادانه، مطالعه

oxyodontus  رديد که به ترتيب بررسی گنيز برای نخستين بار

 .بودنددارای سه و شش شيار 

مشخص گرديد که طول شيار  ،تحقيق حاضر دربه عالوه، 

ميکرومتر بيشترين و در  743/37با  Sa. spelendensدر گونه 

 ،شتميکرومتر کمترين طول را دا 053/17با  St. alpinaگونه 

ميکرومتر  652/35تا  141/17بين  هاگونه ريسا دردر حالی که 

ها دو يا سه طول شيار از عرض  ن هاگونه يشتردر ببود )متغير 

 گرده دانه شناختیختير یهایبررس یبرخ. (استبرابر بزرگتر 

 L Ajuga، eBung Eremostachys،Salvia.,های جنس از يیهاگونه

Lamium  وPhlomis  با استهاده از ميکروسکو  الکترونی و نوری

 با دهيکش-یصورت دوک به Ajugaشکل گرده که  شدمشخص 

 های گردهو دانهدار شکاف نيو سطح اگز های نوک تيزاريش

Lamium  بودندطول دو برابر عرض  و زيت نوکهای اريشبا 
.(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015) 

در اين تحقيق نشان داد که در تيره نيز مطالعه اگزين 

صورت مش)ک و ريزمش)ک،  هسطح اگزين بتزيينات ، نظر مورد

، دارچين-دارظريف، حهره دار، چيندار، چيندوبار مش)ک، حهره

 .بودندظريف  چيندار مش)ک و حهره-دارحهره

 ،M. aquaticی هادر گونههای گرده مش)ک دانه
M. longifolia،Me. officinalis  محققاننتايج  مشاهده گرديد. نيز 

 Menthaجنس  یهاگردهدر  نياگزينات ساختار تزيکه  دادنشان 

  صورت به M. pulegiumدر  شود کهديده می دو شکلبه 
 اين  محققان. ديده شد مش)کهای گونه هيو در بق مش)ک دوبار

 دانستند.بندی ارزشمند برای کاربردهای ط)قهصهت را 

 در  را Menthaجنس در مطالعات خود محققان  هگرچ

 دناهقرار داد Mentheaeه لي)، قNepetoideae رتيرهيز

(Cantıno et al. 1992)،  جنس موقعيت ولیMentha از نظر 

شناسی ريخت. (Celenk et al. 2008)است  دهيچيپ شناختی رايه

با استهاده از  Menthaگونه جنس  10اگزينگرده و ساختار 

داد که همه  نشانميکروسکو  نوری و ميکروسکو  الکترونی 

از نظر شکل  و همچنين (granularدار )دانه وی شيارشش هاگونه

( Celenk et al. 2008) ندبود دوکی متهاوتاز دوکی کشيده تا نيمه

سطح اگزين(  بجزحاضر )تحقيق حاصل از با مشاهدات  هک

 .شتهمخوانی دا

در تحقيق  Me. officinalis گونه در اگزين سطح تزيينات

اندازه متوسط دوکی و شياری و نيمهصورت ششحاضر به 

 Mentha جنس هایمشاهده شد که مشخصاتی حد واسط گونه

نشان همچنين تيره اعضای اين بررسی فيلوژنی  .دهدمی را نشان

های گرده مش)ک بوده و از نظر دارای دانهمذکور داد که گونه 

 رهيتاين  در داشتن قرارتاکسونوميکی  ن به لحاظ موقعيت 

  حدکه گاه مشخصاتی  وضعيتی نامشخص دارد، به طوری

 ددهیمرا نشان  Mentheaeو  Salvinieae لهيق)دو  واسط

(Moon et al. 2008). 

سطح  تزيينات ،در تحقيق حاضر Ly. europaeus گونهدر 

ديده گرد و اندازه کوچک -شياری و دوکیصورت شش به اگزين

ولی با  مطابقت (Al-taie 2019) الطايی که با گزارش شد

 ن را  شکل وکه اندازه دانه گرده را متوسط يگر های دگزارش

 شتدامغايرت  اندکرده گرد گزارش-مخروطی و يا دوکی-دوکی

(Yuon 2012 Myoung & Moon & Hong 2003,). 

شناسی مشخص شد که جنس در مطالعه گردهبه عالوه، 

Mentha ا ارت)اط را ب نيشتريبLycopus (لهيدر ق Mentheae 

ر دو جنس گرده د شناسیريخت يل،همين دلکه به  رددا

Mentha  وLycopus هستند ) ش)يهبه هم  اريبسBriquet 1896, 

Henderson 1968 گرچه در تحقيق حاضر، به علت عدم وجود .)

ی الکترونی انجام بردارعکس، Lycopusگرده کافی از جنس 

در اين که نگرفت ولی با توجه به تصاوير ميکروسکو  نوری 

 مشاهده نگرديد.چنين ش)اهتی  ،دانجام ش تحقيق

سطح اگزين تزيينات ، Lamium albumگونه  در

گرد بود -و شکل  ن دوکی داردانهظريف و  چين-دارحهره

دانه  ( که1992، 1994اساب و کانتينو )-که با تحقيق ابو

گرد و دارای سطح -، دوکیشياریسهگرده گونه مذکور را 

؛ عليرغم شت، توصيف کردند همخوانی داداردانهاگزين 
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 دانکردهگزارش محققان که سطح اگزين را ريزمش)ک عنوان 
.(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015) 

دارای دانه  Lagochilus cabolicus گونه اين تزيينات در

کشيده -و شکل دوکی دارنيسطح اگزين چبا  شياریسهگرده 

( Azimishad et al. 2020شاد و همکاران ). مطالعات عظيمیبود

 Lagochilusهای که تزيينات اگزين در گونه نشان داد
 صورت بهو يا  کمش)ک، دوبار مش)ک و ريزمش) صورت به

دارای  گونهنياها  ن قيدر تحقشود که مش)ک ناکامل ديده می

 گزارش شده است. کاگزين دوبار مش)

های در تزيينات سطح اگزين در گونه در بررسی حاضر،

Stachys در گونهشود؛ چنانچه تنوع مشاهده می St. inflata به 
 St. alpina مش)ک و در St. byzantiaظريف و در  دارصورت چين

 و  St. lavandulifoliaیهاگونهدر و  دار ظريفچين-دارحهره

St. annua تزيينات  گرچه گاهی برای. بودصورت دوبار مش)ک  به

اما  ،گرددیمی متهاوت اعالم هاگزارش گونه کسطح اگزين در ي

ک صورت مش) به S. lavandualifolia در گونه تزيينات اگزين

(Al-Taie 2019) و ريزمش)ک (2007 et al. Salmaki) گزارش 

دوبار نيز   St. palustris گونهدر  تزيينات سطح اگزيناست.  شده

( و برای گونه Badamtsetseg et al. 2012گزارش شده )مش)ک 

Scutellaria tournefortii دوکی و اندازه کوچک، با شکل نيمه

 ابدار مشاهده گرديده است که شياری و تزيينات اگزين حهرهسه

 (2011)و ( 1992، 1994اساب و کانتينو )-ابوت مطالعا

Hasaninejad et al. وگستاف تطابق دارد ولی با گزارش 

(Wagstaff 1992)  دارسوراختا  ريزمش)کاز را تزيينات اگزين که 

 متهاوت است.گزارش کرده 

در اين تحقيق، مشخص شد که دو زيرگونه عالوه بر اين، 

Ph. herba-venti subsp. pungens، Ph. herba-venti subsp. 

lenkoranicaa  بودندصورت ريزمش)ک  به یدارای سطح اگزين .

 .Ph. herba-venti subspمشخصات دانه گرده زيرگونه

lenkoranica شياری و دوکی و اندازه متوسط، سهبا شکل نيمه

 084/0و ضخامت اگزين  59/1نس)ت قط)ی به استوايی 

گردد، در حالی بار گزارش می ( برای نخستين2ميکرومتر )جدول 

قابل دار چين-دارصورت حهره به Ph. olivieriکه اگزين در گونه 

، تنوع ساختار سطح اگزين در جنس بررسی حاضر. بودمشاهده 

Phlomis  سطح ساير محققان  که یصورت در، نمود دييتارا 

 اندنموده زارشگريزمش)ک  منقوط و-را مش)کاگزين 
.(Zafar et al. 2006, Erkara et al. 2011, Firdous et al. 2015) 

ی گلميمرنشان داد که جنس همچنين مطالعه حاضر  

(Salvia بود( دارای تزيينات اگزين دوبار مش)ک و ريزمش)ک .

های مورد بررسی در ای ج)ه در گونهگرچه نحوه  رايش ش)که

 ی ساده دروجهپنجهای متنوع اين تحقيق به شکل

Sa. nemorosa  در  دارليزگی وجهپنجتاSa. splendens  و
از يکديگر متهاوت  Sa. hypoleucaبيضوی )گاهی مثلثی( در 

 صورت به Sa. officinalis اگزين در گونه حولی سط ،بودند
 Sa. splendensمشخصات سطح اگزين در  شد.ديده  يزمش)کر

مطالعه حاضر گزارش  بار توسطبرای نخستين  Sa. hypoleucaو 

ی نيز توسط اش)کهشياری و تزيينات های ششدانه گردد.می

( که از نظر Ranjbar et al. 2015شده ) دييتا محققان برخی

های مختلف شکل و اندازه و نوع و  رايش تزيينات در گونه

تحقيق ديگری  . در(Jafari & Nikian 2008)باشند متهاوت می

مشخص  ،شد مانجاهای خويشاوند  ن و  رايه Salviaکه روی 

گرديد که هترومورفيسم يا چندشکلی در منافذ و تزيينات گرده 

نظر مهای مختلف دانه گرده از شيارها و شکل تعدادهمچنين و 

 (Moon et al. 2008)شود استوايی ديده مینمای نمای قط)ی و 

که دانه  شده اشاره( نيز 2015و در بررسی رنج)ر و همکاران )

شياری بوده های خويشاوند  ن، ششايهگرده در اين جنس و  ر

متناسب با افزايش سطح پلوييدی  Sa. splendensو فقط گونه 

دارای شيارهای بيشتری شده است. تحقيق حاضر، نتايج اين 

 .نمود دييتامطالعات را 

ی در اين بررستحت  N. cataria در گونه ی گردههادانه

شياری با شش ،(isopolar)صورت موناد و هم قط)ی تحقيق به 

دار و اندازه چين-دارريزحهره صورت بهتزيينات سطح اگزين 

هشت گونه بومی ايران از جنس  دانه گردهمتوسط ديده شدند. 

Nepeta  ی قرار بررس مورد ميکروسکو  الکترونی لهيوس بهنيز

-دوکی، قط)یهمموناد، شرح  به Nepetaس جنگرفت و گرده 

با  یقط) یدر نما یارهيصورت دا به )اي، تقریضويب اي کشيده

 و اندازه متوسط دانه  کسانيفاصله و اندازه  هم شيارشش 

 هایبررسیدر (. Azizian et al. 2001) گرده توصيف شدند

 هایشکل مذکور، جنسگرده  یهادانه ی ديگری ازشناسگرده

ديده شد  N. catariaدر  شياریشش و گرد ياگرد -دوکی

(Pădure 2014 نتايج مطالعات .) مده دست بهبا نتايج الذکر فو  

 .شتدر اين تحقيق مطابقت دا
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  گرده شناختیختير و کمّی اتيخصوص یبررس در 

 یالکترون هایکروسکو يمبا استهاده از  Nepeta جنس یهاگونه

متقارن،  یصورت شعاع ها بهدر همه گونه کهشده  گزارش یو نور

 دوکی و گرد، نيمه-دوکی، شياری، گردششو  یقط)هم

 دوبار مش)ک و  مش)کزير نياگز با تزيينات کشيده-دوکی

 ،تزيينات نيا براساا که (Talebi et al. 2020) بودند

.Bornm N. haussknechtii منتقل شد یديبه بخش جد 

(Razavi et al. 2018.)  نياگز تزييناتاين در حالی است که 

 .Talebi et al)طال)ی با گزارش  قيتحق نيشده در ا مشاهده

 .شتتطابق ندا( 2020

 در Teucrium جنس گرده یهادانه یشناسختير یبررس
مطالعه،  های موردگرده گونه یهاداد که دانه نشان قيتحق نيا

سطح  در اريدارای سه ش وتقارن شعاعی  با، جورقطب موناد

-دوکی ودوکی نيمه به دو صورتل استوايی بوده و از نظر شک

 به نيز تزيينات سطح اگزين مطالعه شده کشيده ديده شدند.

 با شد کهدار ديده دار ظريف يا زگيلچين-دارريزحهرهصورت 

در بررسی  ویگرچه  ؛مطابقت دارد( Sayyar 2014) ارسيّ مطالعه

ا هشکل دانه گرده همه گونه ،نامه خودهای کلپوره در پايانگونه

تزيينات سطح گرد و دوکی کشيده و از نظر -دوکیصورت  را به

يک کمتر از  یهایبا بر مدگ دارچاله و دارزگيلنوع به دو  ،اگزين

 ینوع نامگذار از نظر کهگزارش نمود  دارميکرومتر و چاله

 .بودمتهاوت  قيتحق نيبا ا نيتزيينات اگز

 

 یریگجهینت

تيره تحت  ی هاونهگدر اين تحقيق مشگگگخص شگگگد، برخی از 

کوچک و يا بسگگيار کوچک بودند و   ،اندازه از نظربررسگگی )نعناييان( 

به علت   تواندیمی متوسط قرار داشتند که   هااندازهی ديگر در ادسته 

برای تاييد اين     ه باشگگگد. تيراين ی ها گونه در  ها کروموزومتنوع تعداد  

اندازه  نشگگان داد  Menthaگرده  شگگناسگگیمطلب، مطالعه روی ريخت

نه گرده  ل  یروشگگگن سگگگاختن روابط ژن ی  ن برای ها گو   هدر ق)ي

Mentheae اي  ديي سگگگطح پلو نيبای رابطه اسگگگت و همچنين  دي مه  

وجود دارد، به طوری که  تعداد کروموزوم و اندازه گرده در سطح گونه 

ستثنا  ، بهMenthaجنس در  سطوح پلوييدی باال    M. longifolia یا

طه  ، M. piperita و با راب نه    مسگگگتقيمی  ندازه دا گرده دارد  افزايش ا

(Celenk et al. 2008      ضر مشخص گرديد (. همچنين، در بررسی حا

شگگکل دانه گرده، تزيينات سگگطح   از نظری مورد بررسگگی هاگونهکه 

اگزين، ضگخامت اگزين، طول و عرض شگيارها، فاصگله بين شگيارها،      

ندازه گرده حتی       يارها و ا عداد شگگگ هاوت   ی يک جنس م اه گونه ت ت

  ها گونه در جدا کردن   مؤثرصگگگهاتی   عنوان به  توانند یمهسگگگتند و  

گرچه برای هر گونه نوع صگگهات و يا تعداد صگگهات   ؛اسگگتهاده شگگوند

(  Moon et al. 2009باشد. مون و همکاران )متمايز کننده متهاوت می

يان براسگگگگاا     یلوژنيفنيز در بررسگگگی  ناي   یهگا یژگيو عيتوز نع

کرک   انواع زيينات گرده، شکل گرده و شکل و  مانند ت شناختی ريخت

با    یادي که تا حد ز    دسگگگت يافتند   نيا کت  های گروه به  اين تيرهدر 

. همچنين، اين محققان  شگگتمطابقت دا ن  لهيق)ريز یهاتيمحدود

ست    گروههر  یرا برا شناختی ريخت ناپومورفيس صهت   چيهند نتوان

 .Noroozi et alنوروزی و همکاران )  ، در حالی کهندده صيتشگگگخ

گاوزبان به دسگگگت      در بررسگگگی تيره گل ای را چنين نتيجه ( 2021

  کمک گرده دانه یشگگناسگگختير گرچهاند. از نظر اين محققان،  ورده

  چند اي کي که سگگت ين معنا  ن به یول کندیم یلوژنيف در یانيشگگا 

  یبرا منافذ تعداد اي و گرده دانه شگگکل و اندازه مانند محدود صگگهت

نعناييان     یها رهيرتيز و ها له يق) ،ها جنس یتمام  زيتما  و کردن جدا 

  تعداد اي کي ،لهيق) اي  و جنس هر یبرا بلکه  ند،شگگگاب  اسگگگتهاده  قابل

  موارد یبرا اسگگگت ممکن که دارد وجود متهاوت صگگگهات از یمتنوع

نوع   نيا موارد مشگگگابه ديگر،  درولی  داشگگگته  یتکامل  ارزشمذکور  

  قات يتحق در ،لي دل نيهم به  .باشگگگد  نداشگگگته  ی وجود گذار ارزش

بوده   متهاوت یاگرده صهات  یتکامل ارزش ،یاهيگ یهارهيت یلوژنيف

  يیايو جغراف یطيمح-ستيعوامل ز ريبه تاث مسئله نيو گاه تنوع در ا

در تحقيق ديگری که روی  (. 2021د )نوروزی و همکاران  گردیبر م

نه    گرده ناختی گو ز ا .Lagochilus Bunge ex Benthهای  شگگگ

شابه باال  نعناييان  شد   متمرکز بود، نتايج م صل  که تاييد نمود  حا

برخی صهات در يک گونه و يا جنس ممکن است صهتی  پومورف  

جنس ديگر صگگگهتی  که در گونه و  يا پيشگگگرفته باشگگگد، حال  ن

لذا انتخاب صگگهت تکاملی در اين تيره    اجدادی محسگگوب گردد.

 .(Azimishad et al. 2020)بايستی با دقت صورت گيرد 
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