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  دهیچک

 

تاکسزنننمی  شناسی سطح بذر و نیزز رزرده شناسزی اا کزارایی بزاریی در       اند که صفات ریزریختمطالعات فراوانی نشان داده

 Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpa ،Veronicaی رننزه  سزه ایزر  در ایز  مطالعزه   . دارند

beccabunga subsp. muscosa  وVeronica anagalloides subsp. heureka   در شمال شرق ایزران
و بزه لازام منرفنلزن ی    ی سطح بذر و نیز مطالعات ررده شناسی قرار ررفتند. ای  سزه ایررننزه   منرد بررسی ریزریخت شناس

وضزعیت   ،شباهتهای فراوانی به یکدیگر داشته و صفاتی مانند کرک، شکل بررهزا، تعزداد دانزه هزای مندزند در دانزه      تشریای 
نتایج حاصزل اا ایز    سااد. ا اا یکدیگر ددا میآنها رمقطع ساقه، ضخامت آئرانشیم و ضخامت آوندهای چنب و آبکش دمبررها 

ی فزنق الزذکر کارآمزد هسزتند. اا     در تفکیک سه ایر رننزه اندااه، تعداد، شکل، رنگ، و تزئینات سطح دانه تاقیق نشان داد که 
هزای  طرف دیگر، مطالعات ررده شناسی نشان داد که صفات بدست آمده اا تصاویر میکروسکنپ نزنری باثزت تفکیزک رننزه    

    شنند.منرد مطالعه نمی
 

  Beccabunga،گرده شناسی ، Veronica ،بذر ،ریزریخت شناسی کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه .1

 

در ای  ناحیه  Veronicaاست. تقریباً نیمی اا رننه های دنس  Veronicaدننب غربی آسیا مرکز تننع برای دنس 
رننه اندمیک است. مال سکننت ای   81که در بی  آنها  رزارش شده است Veronicaرننه  06در ایران  .[9]ودند دارد 

رننه ها امی  های مرطنب، مزارع کشت شده و شیب های پرصخره است. در چاپ ددید مقاله های سیستماتیک، یک 
و  5]. و ای  تاکسنن ددید برای ایران رزارش داده شده است [0]کشف شده است  Veronicaتاکسنن ددید برای دنس 

رننه است  566شامل  ( Scrophulariaceaeقبالً بخشی اا ، )Plantaginaceaeدر تیره  Veroniceaeقبیله [ 0

رننه  056با  Veronicaکه بیشتر در نناحی معتدل نیمکره شمالی و استرالیا تنایع شده اند. بزررتری  دنس در ای  قبیله، 
 .[8] می باشد hebeاست. اخیراً شامل رننه های استرالیایی اا کمپلکس 
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 .V. subsectنتایج به دست آمده اا مطالعات ماکرو و میکرومنرفنلن ی نشان داده است که اندااه دانه ها در 

Serpyllifoliae   ثرض( هستند. کاراکتر دانه در ای  رروه خیلی یکنناخت  1.41 -0.53)طنل( و  1.77-0.76بی(
تاکسنن به نمایندری  86و  Plantagoتاکسنن  Plantaginaceae  (18تاکسنن  اا  08. پنشش دانه در [0]است 

تعلق داشتند( تنسط میکروسکپ   Scrophulariaceaeقبالً به  کهDigitalis ،Linaria،  Veronicaدنس های 
 الکترونی منرد مطالعه قرارررفته است.

بندی ایردنس ایجاد می تاًیید شده است که منرفنلن ی ررده صفات معتبر مفیدی را در تعیی  حدود رننه ها و طبقه 
رننه بند با استفاده اا  09را که شامل  Veroniceaeدنس اا قبیله  89منرفنلن ی ررده  Hong  [1][.1و  2]کند 

 ( مطالعه کرد. LM) و میکروسکپ ننری SEM))میکروسکپ الکترونی 

م شد. هدف اا ای  کار : پیدا که در ایران پراکنده هستند انجا Veronicaرننه اا  81آنالیز منرفنلن ی ررده روی 
کردن صفات پالیننلن یکی که اا نظر سیستماتیکی مهم هستند واینکه تعیی  کنیم چه صفات ررده ای در تاکسنننمی 

سنراخ دار بیشتری  فراوانی را بی  رننه های -. مشخص شد که ررده اا ننع مشبک[1]ایردنسی اا ای  دنس مفید هستند 
 V. khorassanica است و کنچکتری  ررده در V. gentianoidesری  ررده متعلق به آامایش شده دارد. بزررت

 V.beccabunga)ریزشبکه ای( ای  ننع ررده فقط در  Microreticulateمشاهده می شند. همچنی  ررده اا ننع 
ننع ررده فقط )پنسته پنسته( ای    Scabrate است. ننع سنم ررده Mm 8مشاهده می شند. قطر سنراخ ها کمتر اا 

 مشاهده می شند. ای  رننه ررده چهار شکافی دارد. V.hederifoliaدر

در ای  مطالعه با کمک ریزریخت شناسی بذر و ویژریهای میکروسکنپی ررده سعی بر ای  است تا بتنان صفات 
، Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpaی رننه ایرمناسبی را دهت تشخیص میکروسکنپی سه 

Veronica beccabunga subsp. muscosa  وVeronica anagalloides subsp. heureka بدست 
 آورد.

 
 

  مواد و روشها .2

 

ها، نظیر طنل و ثرض، با استفاده اا استرینمیکروسکنپ انجام ررفزت. سزپس   ریری صفات ثمنمی مربنط به بذردر ابتدا اندااه

هزا  های میکروسکنپ الکترونی نگاره پرداخته شد. به ای  منظنر بزذر اا میکروررافها با استفاده های سطح آنبه بررسی ویژری
هزا تنسزط   هزا، سزطح بزذر   های هربارینمی و نمننه های دمع آوری شده ددا شدند و پس اا قرارریری بر روی استاباا نمننه
ثانیزه در مافظزه    826با ریه نزااکی اا طزال و پزاردینم بزه مزدت       SC 7620مدل  SPUTTER COATERدستگاه 

 VP  LEOخالء پنشش داده شد. سپس تنسط میکروسکنپ الکترونی نگاره اسک  شدند. نمننه ها وارد میکروسزکنپ مزدل  

کیلن ولت شدند. تصاویر مربنطه در بزررنمایی هزای مختلزف بزا ولتزا       15ناننمتر و ولتا  حداکثر  5/2با قدرت تفکیک  1450

 ایی کم نمایشگر نمای کلی بذر بند و درشت نمایی بارتر تزئینات سطح بذر را نشان داد.کیلن وات تهیه شدند. درشت نم 85
 می کنیمثدد غنچه ددا  85تا 86اا هر نمننه برای بررسی خصنصیات دانه های ررده تنسط میکروسکپ ننری ابتدا 

تنده به ننع  اای  پنشانده و بیشهسپس با در پنش ششدند. در شیشه ساثت تمیز حاوی مقداری مالنل شنینده قرار داده  و
بعد اا  . می شندهای ررده استفاده  اا مایع ظرف شنیی به منظنر تمیزی بهتر سطح دانه استفادهرننه کد رذاری رردید. 

و پنس  و با استفاده اا سنان تشریح شدههای بالغ اا رلها ددا بساک ،دقیقه که رلها به طنر کامل نرم شدند 86رذشت 



 

 

 

    
 

 

 

                                        

 3 

دانه های ررده اا بساک  وشده له  8و با مشاهده تنسط استرینمیکروسکنپقرار داده شدند درمالنل شنینده  ،شده ضدثفننی
مایع حاوی ماده شنینده و دانه های ررده  .ددا شدندسپس بساک ها و سایر قطعات خرد شده آنها اا ررده ها   شدند،خارج 

 اا ایشیشه آامایش لنله دای به اا میکروتینب ری منتقل شد. استفادهمیلی لیت 5/8به درون میکروتینب های  2تنسط سمپلر

 .کندمی دلنریری تندهی قابل میزان تا سانتریفن  مختلف مراحلدر رویی  مالنل همراه به ررده هایدانه شدن تخلیه
تخلیه شد به طنری  مخیلی آرامالنل رویی  سانتریفین  شدند.   (rpm)1دور 0666در دقیقه سه مدت به میکروتینبها سپس

ها آب مقطر اضافه رردید و به مدت سه دقیقه در های ررده در ته میکروتینب باقی ماندند، سپس به درون میکروتینبکه دانه
 ای  ررده هایدانه بندن کثیف و آلندری به خاطر. شد مالنل رویی به دقت خالی اًهمان دور سانتریفین  شدند و مجدد

میلی لیتر مالنل اسید استیک  5/2در آخری  مرحله شستشن پس اا تخلیه مالنل رویی،  .شد تکرار بار سه تا دو برای مرحله
 رویی مالنل تخلیه اا پس دور سانتریفین  شدند. 0666دقیقه در  سهو به مدت  اضافه شدرالسیال به درون میکروتینبها 

 دنش آب درحال حاوی ظرفسپس به داخل و  ریخته شد میکروتینب ها درون به استنلیز تااه تهیه شده مالنل

حجم اسید  یکحجم اسید استیک رالسیال به اضافه  نهکه مالنل استنلیز اا ترکیب کردن  تنده استقابل  .قرارررفتند
های ررده درمجاورت با استنلیز، رنگ مالنل به قهنه ای کم رنگ تا قرار ررفت  دانه با سنلفنریک غلیظ تهیه میشند.

 های مختلفدقیقه برای رننه پنجتا  سه. امان ای  مرحله با تنده به تغییر رنگ صنرت ررفته اا پیدا میکندر پررنگ تغیی
است. طی ای  امان مالنل استنلیز بر روی پروتنپالست دانه ررده، بخشی اا دیناره ررده و منادی که ممک  است  متفاوت

و پروتئی  اثر رذاشته و آنها را بر طرف می نماید. در ضم  با تغییر سطح دانه های ررده را بپنشانند نظیر قطره های روغ  

بهتر دانه های ررده  و دقیق تر وضنحاا سبز مایل به ارد به رنگ کهربایی تیره باثت ایجاد  0رنگ ریه خاردی دیناره ررده 
 ،و برای اا بی  بردن اثر آنتی اکسیدانی استنلیزشده تخلیه  دور، مالنل رویی 0666دقیقه سانتریفین  در  اا سهشند پس می

پس  .شدند مطابق با شرایط قبل سانتریفین  دوبارهو اضافهب ها نمیلی لیتر اسید استیک رالسیال به درون میکروتی دوحدود 
 سهدت به م دوبارهو رردید درصد اضافه  86(KOHمیلی لیتر مالنل پتاس ) دوبه میکروتینب ها  ،اا تخلیه مالنل رویی

نهایی اا آب مقطر ی دهت شستشن شدتخلیه  به آرامیمایع رویی اینکه .پس اا ررفت صنرت  ندور سانتریفی 0666دقیقه در 
 شد.استفاده 

 (LM)آماده ساای دانه ررده برای میکروسکپ ننری 

ه شزده را وارد تیزنب   پس اا خالی کردن مالنل رویی تینب ها اا رلیسیری  ،با استفاده اا پنست یک قطعه  رتی  آماد
تزا   آن بزرروی   رتزی  مندزند   تزا  کزرده  رزرم  کمی را رم کرده و مقداری دانه ررده همراه با  رتی  روی رم قرار می ریرد.

و رملزی را روی آن مزی    قزرار داده سپس چهار قطعه خمیر ررد کنچک در اطراف  رتزی  بزر روی رم    ،ذوب رردد اندااه ای
بزرای  حرارت قرار می دهیم تا  رتی  باا شند ودانه های ررده در تمام سزطح رم رسزترش یابزد.    رذاریم و سپس روی کمی 

سپس بزا اسزتفاده اا میکروسزکپ نزنری بزا       استفاده شدرنگ اطراف رمل های تهیه شده رک بیممانعت اا خشک شدن رم
و همچنزی    ((equatorial viewو نمزای اسزتنایی    (polar view)رزرده را اا نمزای قطبزی     85تعداد  ×100ثدسی 
 اندااه ریری رردید. Eبه P نسبت 

 

 

 نتایج .3
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منرد بررسی قرار ررفت. بذرها به اشکال کروی تا کلینی کشیده دیده  های منرد مطالعه شکل و پنشش سطح بذردر تاکسنن
 V. beccabunga چند ودهی منظم مربعی است ولی در های اپیدرمی به صنرتشکل سلنل می شنند.

subsp.muscosa  سلنلهای اپیدرمی اا سلنلهای چندودهی بزرگ تشکیل شده که دارای دیناره های شعاثی با ثمق

-066میکرومتر( و طنل بذرها اا ) 266-566) متنسط که به طنر نامنظم ضخیم شده است. ثرض بذرها در ای  رننه ها بی 
 .(8؛ شکل 8)ددول  میکرومتر( متغیر است 166

 
 Veronicaهای های بذر در گونهیژگی. و1جدول 

section species subspecies General shape  Testa surface  

beccabunga  V.anagalis-aquatica oxycarpa Plano- convex; ± smooth Reticulate 

beccabunga  V.beccabunga muscosa flat,± convex Reticulate-striate 

beccabunga V.anagalloides heureka Plano- convex Reticulate-corrugate 

 

 
-V.anagalis  -1، سطح مقطع(B ،، نمای کلیA)با استفاده از میکروسکپ الکترونی V.beccabungaتصاویر سطح بذر در بخش  12-3شکل 

aquatica,subsp.oxycarpa 2-  V.beccabunga,subsp.muscosa 3- V.anagalloides,subsp heureka 

 
به  beccabungaدانه ررده در رننه های بخش  دهد کهتنسط میکروسکنپ ننری نشان میررسی دانه ررده ب
شکل دانه ررده در دید قطبی کروی به نظر می رسد و در دید استنایی بر اساس نسبت طنل  هستند. tricolpateصنرت 

طنل مانر قطبی ) V.beccabunga ده درتری  دانه رربزرگشکل است.  ایمانر قطبی به مانر استنایی، استنانه
طنل مانر ) V.anagalloides تری  دانه ررده درکنچک میکرومتر( و 9/21 مانر استنایی برابر میکرومتر و 1/22برابر

 .(2، شکل 2)ددول  مشاهده شد میکرومتر( 26 مانر استنایی برابر میکرومتر و 5/89قطبی برابر
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 ونه های  سیزاب  بر اساس میکروسکوپ نوریگ.  مشخصات دانه های گرده 2جدول 

Species P (µm) E (µm) P/E (µm) Shape (in polar view) Shape (in equatorial view) 

V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa 21.7 20.2 1.07 Oblate Spheroidal to suboblat  

V.beccabunga subsp.muscosa 22.3 23.9 0.93 Oblate Spheroidal to suboblat  

V.anagalloides subsp.heureka 19.5 20 0.97 Oblate Spheroidal to suboblat  

 

 
 نمای قطبی( Bاز نمای استوایی، A)Veronicaاز جنس  beccabungaتصاویر میکروسکپ نوری  دانه گرده در بخش . 2شکل 

1-  V.anagalis-aquatica,subsp.oxycarpa 2-  V.beccabunga,subsp.muscosa 3- V.anagalloides,subsp heureka بزرگنمایی(

100X). 

 

 

 بحث .4
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اندااه، تعداد، شکل، رنگ، و تزئینات سطح دانه اا اراش تاکسنننمیکی باریی برخنردار است .اندااه دانه ها در ای  بخش 
عداد بذرها در سه رننه متفاوت است میلیمتر تغییر می کند. ت 5/6تا  2/6میلیمتر و ثرض  0/6تا  1/6کنچک است و به طنل 
 V.anagalloidesثدد ، در  05تا  55بی    V.beccabunga subsp.muscosaبطنریکه تعداد بذرها در 

subsp.heureka  06  ثدد و درV.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa   ثدد مشاهده شده  16تا  15بی

اا یک سن په  و اا طرف دیگر مادب است. دانه به رنگهای ارد مادب ویا -است.شکل دانه در ای  بخش به صنرت تخت
و قهنه ای دیده می شند. ثالوه بر ای  صفات متمایز کننده که در دانه باثت تشخیص رننه ها اا یکدیگر می شند ، سطح 

-Reticulateقشر خاردی دانه صفت قابل تنده دیگری است.  ای  سطح به صنرت مشبک دیده می شند که در دو ننع 

striate))  و(Reticulate-corrugate) .تقسیم شده است 

نتایج به دست آمده اا مطالعه دانه ررده که با میکروسکپ ننری انجام شد، نشان داد که صفات ررده شناسی در نظر 
ده شد ررفته شده به خنبی باثت تفکیک رننه های ای  بخش نمی شنند و حائز اهمیت نیستند. با بررسی ای  صفات مشاه

که شکل ای  رننه ها اا دید مانر قطبی و استنایی تقریباً مشابه است. تنها اندااه دانه ررده در ای  بخش قابل تنده است. 
 که بیشتری  اندااه را دارد و  V.beccabunga subsp.muscosaدر  23.9(E)× (P)22.3اندااه دانه ررده 

19.5(P)× 20(E) در V.anagalloides subsp.heureka کمتری  اندااه را دارد. 
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، Veronica anagalis-aquatica subsp. oxycarpaی تاقیق دداساای تاکسنننمیکی سه ایررننهدر ای  
Veronica beccabunga subsp. muscosa  وVeronica anagalloides subsp. heureka  با کمک

قرار ررفت. نتایج حاصل اا ای  تاقیق  بررسیمنرد  ری دانه رردهریز ریخت شناسی سطح بذر و مطالعات میکروسکنپ نن
اا  ی فنق الذکر کارآمد هستند.در تفکیک سه ایر رننهاندااه، تعداد، شکل، رنگ، و تزئینات سطح دانه نشان می دهد که 

های کیک رننهطرف دیگر، مطالعات ررده شناسی نشان داد که صفات بدست آمده اا تصاویر میکروسکنپ ننری باثت تف
 شنند.منرد مطالعه نمی
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