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  دهیچک
ات در تاکسونومی مطرر  سسردندس سره    در مقایسه با صفات ریخت شناسی، صفات تشریحی بعنوان صفات تقریباً پایدار و باثب 

 .Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpa ،Veronica beccabunga subspی گونره  زیرر 

muscosa  وVeronica anagalloides subsp. heureka    به لحاظ مورفولوژی شباسدهای فراوانی بره یدردی ر
سازدس در موجود در دانه و وضعیت دمبرگها آنها را از یددی ر جدا میداشده و صفاتی مانند کرک، شدل برگها، تعداد دانه سای 

این تحقیق سعی شده است تا با کمک صفات تشریحی صفات با ارزش تاکسونومیدی را برای جدا سازی آنها یافتس دو انردا   
ن و فست گرین برای رنگ ساقه و دم ل آذین برای این منظور اندخاب شدندس پس از برش گیری از اندامها، دو رنگ سافرانی

ندایج حاصل از این تحقیق نشان می دسد که مقطع ساقه، ضرخامت آررانشریو و ضرخامت آونردسای     آمیزی آنها اندخاب شدس 
   ی فوق الذکر کارآمد سسدندسچوب و آبدش در تفدیک سه زیر گونه

 

  Beccabunga،دمگل آذین ، Veronica ،ساقه ،آناتومی کلیدی: کلمات

 
 

  همقدم. 1

 

 آسیایی(-شامل گونه ی دیپلورید و )اروپایی Eubeccabungaشامل دو زیربخش  Beccabungaبخش 

V.beccabunga L. امریدایی وگونه ی تدراپلورید و()  V. americana است و زیربخشAnagallides  شامل
V.anagalis-aquatica ارد ولی دومین گروه می باشدس اولین زیربخش مطر  شده از نظر تاکسونومیدی مشدلی ند

،V.anagalis-aquatica  یک کمپلدس مبهو از چندین گونه و زیرگونه که از طریق سیبرید شدن به طور نزدیدی به
از س پس از یک تحقیق اساسی [5] سو مدصل می شوند و بیشدرین سطو  پلوریدی به صورت دیپلورید و تدراپلورید سسدند

س [4] شامل سه زیرگونه است که از نظر جغرافیایی مدنوع اند  .V.beccabunga Lجنوب غربی آسیا نشان داده شده که 
 . [3]اندازه جا  گل، طول خامه، شدل و اندازه کپسول می باشد  در فلور ترکیه صفات مدمایز کننده  آنها، شدل گل آذین،

 .Vو  .V. anagallis-aquatica L شامل anagalloides ، زیربخش Beccabungaبخش 

anagalloides Guss.  که یک مشدل تاکسونومیدی را نشان می دسدس بخشAlsinebe  یک گروه فوق العاده گنگ
 V. francispetae بعضی از تاکسون سای بررسی شده توزیع جهانی دارند  [س8]گونه و چندین زیرگونه است  33و شامل 
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M.A.Fischer,، V. siaretensis E.Lehm. وV. ceratocarpa C.A.Mey.  در محدوده کوه البرز در ایران
 Veronicaاز جنس   Beccabungaدر طی تحقیقات انجا  شده در مصر، تما  گونه سای بخش  س[3]اندمیک سسدند 

، که در اروپای مرکزی واقع شده استس مشاسدات اولیه در این زمینه نشان V. kaiseri در مصر گزارش داده شدندس به جزء 
 V.beccabunga و V.anagallis-aquatica،  V.catenata ، V. anagalloidesداد که جمعیت مصری از 

 .................,س[9] با آنهایی که در اروپای مرکزی بودند تفاوت داشدند
مدعلق به بخش  V.persicaاز عمده ترین مطالعات تشریحی، مطالعات بر روی چهار تاکسون 

pocilla،V.beccabunga   از بخشbeccabunga، V.multifida وV.officinalis  از بخشVeronica 
س بین صفات مورفولوژی کاراکدرسای برگ مهمدرین صفات برای جدایی  این تاکسونها بودندس یک [3]انجا  شده است 

مشاسده می شود که  V.officinalisو V.multifida اندودر  برگ مانند به صورت یک یا دو الیه غالف نشاسده ای در 
و  V.multifida ،V.officinalis مشاسده نمیشودس ساخدارگزیلو درV.beccabunga و V.persicaدر 

V.beccabunga بسیار گسدرش یافده استس کورتدس در V.beccabunga  بسیار توسعه یافده و ساخدار داخل سلولی
س بافت اسدلرانشیو در [6]ورو دارد عریضی داردس وجود یا فقدان و توزیع بافت اسدلرانشیو ارزش تاکسونومی قابل توجهی در فل

V.officinalis  به صورت منفرد است و درV.multifida  به صورت منفرد یا فیبرسای دسده شده است و فیبرسا شامل
بافت اسدلرانشیو وجود نداردس وجود غالف دسدجات آوندی در V.beccabunga و V.persica سلول استس در 6-3

یک ویژگی تاکسونومی مهو تشخیص داده شده است،  V.beccabungaو V.officinalisو V.multifida  برگهای
در یک الیه از سلولهای  V.officinalisدر سلولهای پارانشیو کوچک واقع می شودس در V.beccabungaاین غالف در 

 V.persicaدر  در دو الیه سلول سای پارانشیو بزرگ واقع می شوندس بافت مزوفیل    V.multifida پارانشیو بزرگ و
فقط شامل سلولهای پارانشیو پرچین و در  V.multifida بسیار مدمایز است اما در V.beccabungaو

V.officinalis  س [7]شامل سلولهای کروی است 

 Veronica anagalis-aquaticaی در این تحقیق صفات تشریحی ساقه و دم ل آذین سه زیرگونه

subsp.oxycarpa, Veronica beccabunga subsp.muscosa, Veronica anagalloides 

subsp.heureka بخش  مدعلق بهbeccabunga  مورد بررسی قرار گرفده استس در این مطالعه کارایی صفات تشریحی
  در جداسازی تاکسونومیدی زیرگونه سای فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفده استس

 
 

  مواد و روشها .2
 

اندامهای مورد نظر در محلول نر  کننده  آناتومی ابددا نمونه سای جمع آوری شده را خشک می کنیوس به منظورانجا  مطالعات
یک ماه  1 س زمان الز  بسده به نوع گیاه از چند سفده تاند)اتانل خالص، آب مقطر، گلیسرین به نسبت مساوی( قرار داده شد

ودم ل آذین از چند نمونه تازه و خشک تهیه شدس  عرضی از ساقه مقاطع ،س برای بررسی ساخدار آناتومی نمونه سامدفاوت است
اسدفاده از تثبیت کننده به منظور انهدا  سلول بدون تغییر پس از آن باید نمونه سای خود را تثبیت کنیوس تثبیت نمونه : 

)اتانل، اسید  FAA س بدین منظور قطعات کوچک از اندا  سای مخدلف به محلول انجا  می شودماسیت و رنگ پذیری آن 
روز این نمونه سا برای تثبیت شدن در ابن محلول قرار گرفدند تا کامالً  11س در حدود فرمالدرید( مندقل شدند اسدیک خالص،

 به داخل بافدها نفوذ کندس
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 با روش ساقهو  دم ل آذین بافت از عرضی گیریبرشبرش گیری: پس از تثبیت شدن، برش گیری از بافدها صورت گرفت 

فست  -و بعد از برش گیری رنگ آمیزی بافدهای مورد نظر با روش سافرانین. انجا  شد تجاری تیغهای از اسدفاده با و دسدی
 انجا  گرفده استس [1]گرین 

 فست گرین مراحل زیر به ترتیب انجا  شدند: -در روش سافرانین
 پاک منظور به مرحله این قرار داده شدند دقیقه 11 مدت به درصد 11 ژاول آب درمحلول شده تهیه سایبرشابددا 

سزمان انجا  این مرحله به تغییر رنگ برش سا بسد ی دارد و زمانیده این برشها گیرد می انجا  سلولها داخل محدویات سازی
سیوس قرار می د دقیقه 11 زمان مدت به درصد 41 اتیلیک الدل دربه رنگ سفید در آمدند آنها را از آب ژاول برداشده و در 

 آبدقیقه انجا  می گیرد و سپس برشها توسط  31 تا 11 مدتبه  سافرانین رنگ توسط سابرش آمیزی رنگپس از آن 

 در برشها دادن قرارو پس از آن  ثانیه 11 مدت به پیدریک اسید محلول در برشها دادن قرار داده می شوندس مقطر شسدشو

قرار  دقیقه دو مدت به درصد 95 اتیلیک الدلکه زمان الز  برای این کار دو دقیقه استس سپس برشها را در  آمونیاک محلول
 کرد توجه ایدانجا  می شودس ب ثانیه 15 مدت به  گرین فست رنگ توسطمی دسیوس مرحله بعد رنگ آمیزی برشها است که 

 به تیره سبز نظر مورد محلول رنگ بطوریده شود رقیق مطلق اتیلیک الدل با باید ابددا از این رنگ، اسدفاده برای که

به دست می آیدس پس از رنگ آمیزی  سیاه یا روشن سبز به مدمایل رن ی ،الدل با رنگ ی ازنامناسب نسبت ترکیبس با نظرآید
 درده سمی استس توجه شود که این ما س انجا  شد ثانیه 15 زمان مدت در گزیلول محلول توسط سابرش از بریرنگ برشها،

 تثبیت کانادابالزا  چسب و المل ال ، از اسدفاده با را آنها طوالنی، مدت برای سابرش ن هداری منظور به میدوان نهایت

 سنمود
 
 

  نتایج .3
 

نشان داد که سراقه دارای سرطم مقطرع کرروی و      beccabungaبرش عرضی از قسمت میانی ساقه در گونه سای بخش 
شامل سلولهای مسدطیلی یا کروی شدل است س ضرخامت کوتیدرول تقریبراً    و دم ل آذین ساقه اپیدر  چهارگوش می باشدس 

Mm 5/3-3 سکه این الیه کوتیدولی روی اپیدر  را می پوشراندس در زیرر اپیردر  یرک الیره کالنشریو       ( 3و  1)جدول  است
از الیه سرای آررانشریمی غرالف نشاسرده ای      مشاسده می شود و زیر کالنشیو چند الیه سلولهای آررانشیو حضور دارندس پس

دیده می شود واین غالف، غالف اسدلرانشیمی را در بر گرفده استسدر ایرن نمونره سرا کرامبیو  تشرخیص داده نمری شرودس        
 س (3و  3، 1)شدل  سلولهای مغز بزرگ و کروی سسدند

 

 

 V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa . برش عرضی ساقه در گونه1شکل 

E  )اپیدرم(Cl  )کالنشیم(C )کورتکس( SS )غالف نشاسته ای( Ph  )آوند آبکش(Xy  )آوند چوب(p )پارانشیم مغز( 
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 Veronicaصفات مورد بررسی درتشریح مقایسه ای ساقه  .1جدول 

 مقطع ساقه بخش گونه

ضخامت 

 اپیدرم

ضخامت 

 کالنشیم

ضخامت 

 آئرانشیم

ضخامت 

 چوب

 ضخامت
 آبکش

V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa beccabunga  2.7 کرویMm 3Mm 23.5Mm 25.3Mm 6.6Mm 

V.beccabunga subsp.muscosa beccabunga  2.8 چهارگوشMm 3.2Mm 35.2Mm 15.8Mm 6.2Mm 

V.anagalloides subsp.heureka beccabunga  3.2 کرویMm 3.6Mm 19.1Mm 22.7Mm 7.3 Mm 

 

 
با  V. anagalloides subsp. heureka  -4و  V. beccabunga subsp. muscosa3  -2و  1از ساقه: . بخش هایی از برش عرضی2شکل 

 ,4X  10Xهای بزرگنمایی

 

 Veronica دمگل آذینصفات مورد بررسی درتشریح مقایسه ای  .2جدول 

 بخش گونه
مقطع دم 

 گل آذین

ضخامت 

 اپیدرم

ضخامت 

 کورتکس

ضخامت 

 چوب

 ضخامت
 آبکش

V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa beccabunga  
 کروی

4.7Mm 5.2Mm 20.1Mm 6Mm 

V.beccabunga subsp.muscosa beccabunga  
 کروی

2.8Mm 23.7Mm 19.7Mm 5.9Mm 

V.anagalloides subsp.heureka beccabunga  
 کروی

4.1Mm 5.8Mm 13.8Mm 6.8 Mm 
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 -V.anagalis-aquatica,subsp.oxycarpa2-    V.beccabunga,subsp.muscosa3 -1بخش هایی از برش عرضی دم گل آذین:. 3شکل 

V.anagalloides,subsp.heureka 4های با بزرگنماییX  10X, 
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 بحث .5
 

ندایج به دست آمده از آناتومی ساقه و د  گل آذین نشان داد که در برش عرضی ساقه: شدل مقطع ساقه، ضخامت اپیدر ، 
 .Vمت آررانشیو و ضخامت چوب و آبدش در نظر گرفده شد مشاسده شد که مقطع ساقه در گونه ضخامت کالنشیو، ضخا

beccabunga subsp. muscosa و در تقریباً چهار گوش استV. anagalis-aquatica subsp. 

oxycarpa    و V. anagalloides subsp. heureka   کروی شدل استس ضخامت اپیدر  و ضخامت کالنشیو
ه گونه تقریباً مشابه است و نزدیک به سو سسدند و این صفات به عنوان صفات مهو و مدمایز کننده ای محسوب در سر س

 .Vنمی شوندس ضخامت آررانشیو به طور قابل مالحظه ای مدمایز کننده است بطوریده ضخامت آررانشیو در 

beccabunga subsp. muscosa  بیشدر است و سپس درV. anagalis-aquatica subsp. oxycarpa  و
 .Vاز سمه کمدر استس ولی بر عدس ضخامت بافت چوب و آبدش در   V. anagalloides subsp. heureka در

anagalis-aquatica subsp. oxycarpa   و  V. anagalloides subsp. heureka   بیشدر ازV. 

beccabunga subsp. muscosa یو و ضخامت چوب و آبدش صفات است در ندیجه می توان گفت ضخامت آررانش
مهمی برای تفدیک گونه سای این بخش محسوب می شوند ساین صفات سمچنین در برش عرضی د  گل آذین مورد بررسی 
قرار گرفت و مشاسده شد که در برش عرضی د  گل آذین سو ضخامت آررانشیو و ضخامت چوب و آبدش مدمایز کننده 

 سسدندس

 

 گیرینتیجه .6
 

، Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpaی یق جداسازی تاکسونومیدی سه زیرگونهتحقدر این 
Veronica beccabunga subsp. muscosa  وVeronica anagalloides subsp. heureka  با کمک

ساقه،  صفات تشریحی ساقه و دم ل آذین مورد مطالعه قرار گرفتس ندایج حاصل از این تحقیق نشان می دسد که مقطع
 ی فوق الذکر کارآمد سسدندسضخامت آررانشیو و ضخامت آوندسای چوب و آبدش در تفدیک سه زیر گونه
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