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چکيده
در اين پژوهش ،آناتومی برگ و ساقه  22گونه از جنس  Ornithogalumاز تیرره  Hyacinthaceaeدر ايرران بررسری
شده است .نمونههای گیاهی جمعآوری شده در محلول تثبیتکننده قرار گرفته ،سپس برشهای متعرددی از آنهرا برا
دست تهیه شد که پس از رنگآمیزی با رنگهای سبز متیل و کارمن و تهیه اساليد ،با میکروسرکو نروری مطالعره
شد .ويژگیهای تشريحی مختلفی نظیر شکل مقطع ساقه ،تعداد اليهها ،ضخامت و شکل سلولهای بافت اسکرانشیم،
ضخامت و تعداد غالف های آوندی ساقه و نیز تعداد اليه ،ضخامت و شکل سرلول هرای بافرت مزوفیرل ،ضرخامت و
تعداد غالفهای آوندی ،سلولهای پارانشیمی حفرهای (الکونا) ،تراکم روزنه در اپیدرم زيرين برگ ،بررسی شدند.
از اين میان ،صفاتی چون شکل مقطع ساقه ،وجود کررک ،ضرخامت اليره اسکرانشریم پوسرتی و تعرداد غرالف هرای
آوندی ساقه ،شکل و ضخامت اليه مزوفیل ،سلول های پارانشیمی حفرره ای ،تعرداد و ضرخامت دسرتجات آونردی و
انديس روزنه اختالفهای عمدهای را در میان گونه ها نشان دادند .صفات تشريحی برگ و ساقه صفات مناسبی برای

جداسازی گونهها در جنس  Ornithogalumهستند.
واژههاي کليدي :تیره  ،Hyacinthaceaeجنس  ،Ornithogalumآناتومی برگ ،آناتومی ساقه

جديررردترين ردهبنررردی مولکرررولی متعلررر بررره تیرررره

مقدمه
جرررنس  Ornithogalumگیررراهی علفررری ،پیرررازدار و

 Hyacinthaceaeاسرت (APG, 2003; Manning et

چندساله است که انتشار وسیعی در اروپا ،آسریا ،آفريقرا و

) ،al., 2009تیررهای ترک نیرا برا  311-011گونره کره در

ماداگاسکار دارد و حدود  151-111گونره از آن در دنیرا

راسررته  Asparagalsقرررار مرریگیرررد (Leszek and

گرررزارش شرررده اسرررت ;(Manning et al., 2007

) .Czarna, 2008جرنس  Ornithogalumتوسر کرارل

) .Martinez-Azorin et al., 2010اين جنس ،مطراب برا

لینه ) (Linnaeus, 1753در کترا
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با  21گونه و در فلور ايران ) (Parsa, 1950با  23گونره و

ديگر اين که اغل نمونههای موجود در هرباريوم به طور

 8واريترره از ايررران معرفرری شررده اسررت .در حررالی کرره

مطلو حفظ نمیشروند .مجموعره ايرن عوامرل محققران

 )2331( Rechingerدر فلورا ايرانیکا اين جنس را برا سره

علم تاکسونومی را با مشکل مواجه کرده است.

زيرجنس و  20گونه معرفی کرده است که از ايرن تعرداد

هدف از پژوهش حاضر ،به دست آوردن اطالعرات

 21گونه آن در ايران پراکنش داشته ،سه گونه انحصراری

بیشتر در زمینه آن دسرته از صرفات تشرريحی اسرت کره

ايران است .برا توجره بره ايرن موضرو کره گیاهران بررای

موج تفکیک و جدايی گونره هرا مریشروند و در علرم

سازش با شراي مختلف محیطی تغییراتی در خرود ايجراد

تاکسونومی اهمیت دارد.

مرریکننررد ،ايررن تغییرررات در مورفولررو ی ،فیزيولررو ی،
بافرتشناسرری و حترری در سررط سرلول نیررز رخ مرریدهررد،

مواد و روشها
گونررههررای مختلررف جمررعآوری شررده ،نمونررههررای

مشخص کند .اصروال سراختارهای درونری ترک لپره ایهرا

هربرراريومی بررر اسررا

فلررورا ايرانیکررا (Rechinger,

تنررو و تغییرررات بیشررتری نسرربت برره دولپررهایهررا دارنررد.

) ،1990فلور شوروی ) (Komarov, 1968و فلور ترکیه

بنابراين ،اين صفات تا حدود زيادی تنو برین گونرههرا را

) (Davis, 1984شناسرررايی شررردند و از نظرررر صرررفات

مشخص میکند ) Ciler .(Cutter and Arnold, 1973و

تشريحی ساقه و برگ بررسی شدند (جدول .)2

بنابراين ،مطالعه آناتومی میتواند سیر تغییرات در گیراه را

همکاران ( )1122با مطالعه بر روی برگ و ساقه دو گونره

برای مطالعات تشريحی ،سه جمعیت از هر تاکسون

 O. nutansو  O. bouncheanumمشرخص کردنرد کره

انتخا شرد و قسرمتهرای مختلرف نمونره هرا از يرک

ايررن دو گونرره اخررتالفهررای عمرردهای از نظررر صررفات

بخش ثابت نمونهبرداری و در محلول اتانول  01درصد

تشريحی برگ دارند در حالی کره ويژگری هرای يکسرانی

و گلیسیرين با نسربت  9:2بره مردت  25روز نگهرداری

در ساقه داشتند Moret .و همکاران ( )2332بیران داشرتند

شده ،سپس برشگیری دسرتی و رنرگ آمیرزی توسر

شناسايی اعضای جنس  Ornithogalumاغلر مشرکل و

کررارمن زاجرری و آبرری متیررل انجررام شررد .نمونررههررا بررا

پیچیده اسرت ،بره ويرژه اگرر صررفا برر پايره ويژگریهرای

میکروسررکو نرروری ( Olympusمرردل  )BX-40و بررا

ريختشناسی باشرد .بره چنرد دلیرل :يکری ايرن کره تنرو

دوربین ديجیترال  canonعکرسبررداری شردند .بررای

درون گونررهای بررااليی دارد و مورفولررو ی اعضررای ايررن

محاسبه انديس روزنه از رابطه زير استفاده شد (Cutter

جنس وابسرتگی شرديد بره محری و زيستگاهشران دارد و

).and Arnold, 1973

تعداد سلولهای محافظ روزنه

انديس روزنه =
تعداد سلولهای محافظ روزنه  +سلولهای اپیدرم
جدول  -2گونههای مطالعه شده و مشخصرات رويشرگاه آنهرا =IAUGH .هربراريوم دانشرگاه آزاد اسرالمی واحرد گرمسرار  =TARIهربراريوم
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.
رديف

نام گونه

2

O. arcuatum

1

O. arcuatum

رويشگاه
شهرکرد ،کوهرنگ چشمه ديمه
کردستان ،کیلومتر  1غر میرا نزديک به روستای
الوطن

ارتفا (متر)

جمعآوری کننده

1911

حیدريان نايینی

2551

رونه مارک و
مظفريان

شماره هرباريومی
5901, IAHGH
29236, TARI
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شماره هرباريومی

رويشگاه

ارتفا (متر)

جمعآوری کننده

چهارمحال و بختیاری ،سبزکوه

1911-9211

مظفريان

57271, TARI

2011-2811

وندلبو و اسدی

27969, TARI

حیدريان نايینی

1348, IAUH

فروغی

5623, TARI

9

O. arcuatum

9

O. brachystachys

آذربايجان 11 ،کیلومتری جاده اهر به سمت تبريز

5

O. brachystachys

 91کیلومتری خرمآباد -مالوی

2111

6

O. brachystachys

تبريز کیلومتر  22جاده میانه

2811

0

O. narbonens

کردستان ،جاده بانه به سردشت

2521

8

O. narbonens

بوشهر ،پشت کوه ،چاهوک 15 ،کیلومتری بوشهر

811

فرهند

3

O. narbonens

خرمآباد ،نو يان

2801

حیدريان نايینی

1347, IAUH

21

O. pycnantum

شهرکرد ،تنکه صیاد ،پیرکوه

1511

مظفريان

59854, TARI

22

O. pycnantum

فار  ،دنا

1811-9111

صفايیان

58, TARI

21

O. pycnantum

فار  ،سیسخت ،دنا ،کوهگل

1911

ترمه و ايزديار

29

O. persicum

95کیلومتری باختران به کامیاران سمت چپ جاده

2101

29

O. persicum

خوزستان  11کیلومتری باغ ملک به هفت گل

25

O. persicum

رونه مارک و
مظفريان

حمزهای و
لشکربلوکی

29253, TARI
9, TARI

30230, TARI
470, TARI

811

اسدی و ابوحمزه

38874, TARI

2311-1511

مظفريان

45821, TARI

26

O. bungei

مازندران ،فیروزکوه

1111

اسدی و معصومی

50899, TARI

20

O. bungei

مازندران ،کردکوی

2511

شاهسواری

69820, TARI

28

O. bungei

مازندران 88 ،کیلومتری جاده ساری

2651

وندلبو و اسدی

29524, TARI

23

O. oligophylum

آذربايجان 3 ،کیلومتری جاده خلخال به اسالم

1151

اسدی و شهسواری

66008, TARI

11

O. oligophylum

آذربايجان ،غر ارومیه درهبند

1111

12

O. oligophylum

11

O. orthophylum

19

O. orthophylum

19

O. orthophylum

فار  ،نورآباد ،دشمن زياری ،روستای ابزالرو کروه
تساک

آذربايجان ،ماکو به خوی ،کوههرای جنرو غرر

رونه مارک و
فروغی

19874, TARI

1911-1651

اسدی و مظفريان

30305, TARI

2839

حیدريان نايینی

5902, IAHGH

1511-2311

مظفريان

45815, TARI

خرمآباد ،درود اشترانکوه

1111

رياضی

9681, TARI

15

O. cuspidatum

گیالن ،منجیل ،مناط امارلو ،نزديک راماش

2011

اسدی و شاهمحمدی

60093, TARI

16

O. cuspidatum

کهکیلويه و بويراحمد 91 ،کیلومتری دوگنبدان

811

اسدی و ابوحمزه

38529, TARI

10

O. cuspidatum

آذربايجان 9 ،کیلومتری جنو خلخال

2511

فرقاندوست

36249, TARI

18

O. sintenisii

گرگان 93 ،کیلومتری جاده اصلی بجنورد به مراوه تپه

151

اسدی و شهسواری

69191, TARI

13

O. sintenisii

مازندران ،غر محمودآباد

11

وندلبو و شیردلپور

15242, TARI

91

O. sintenisii

گرگان ،جنگل گلستان

081

اسدی و شاهسواری

69182, TARI

92

O. neurostegium

کرمانشاه ،اسالمآباد غر

2511

فتاحی و توکلی

2595, TARI

کلیساکندی
 91کیلومتری اراک به سمت همدان فرعی توره
فار  ،نورآباد ،ناحیه دشمن زياری روسرتای ابزالرو
کوه ستاک
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رديف

رويشگاه

نام گونه

ارتفا (متر)

91

O. neurostegium

کرند غر ريجا

311

99

O. neurostegium

کرمانشاه ،پل ماهیت ،حبی وند

2111

جمعآوری کننده
نعمتی ،قادری،
حسنی

شماره هرباريومی
 ،5819هرباريوم
اداره منابع طبیعی
کرمانشاه
 ،5151هرباريوم

نعمتی و قادری

اداره منابع طبیعی
کرمانشاه

مشاهدات
نتايج حاصل از بررسری آنراتومی بررش عرضری سراقه،

سلول های اپیدرم نامنظم ،يک تا دو اليه پارانشیم پوستی
نررامنظم بررا  22دسررته آونرردی بسرریار کوچررک ،دارای

برررگ و تیررپهررای روزنرره در گونررههررای مختلررف جررنس

پارانشیم مغز و  25دسته آوند ،ماکزيمم ضخامت چرو

 Ornithogalumعبارتند از (شکلهای پیوستهای :)6-2

 211میکرومتر ،ماکزيمم ضخامت آبکش  51میکرومتر.
برگ :دارای اپیدرم تک اليره ،کروتین ضرخیم در

.O. arcuatum Stev.

بخرش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم در سررط فوقررانی،

ساقه :در گونه  O. arcuatumمقطرع عرضری سراقه

انديس روزنه پارانشیم اسفنجی برا ضرخامت 911-111

دايرهای ،سلول های اپیدرم تک اليهای مسرتطیلیشرکل،

میکرومتر 21 ،دسته آوند کوچرک و برزرگ ،آبکرش

دارای کرروتین ضررخیم در بخررش خررارجی سررلولهررای

دو طرفررره ،مررراکزيمم ضرررخامت غرررالف آونرررد 05

اپیدرم ،بردون کررک ،دارای پارانشریم مغرز و  91دسرته

میکرومتررر ،سررلول هررای پارانشرریمی حفرررهای  21عرردد،

آونرررد ،مررراکزيمم ضرررخامت چرررو  111میکرومترررر،

بدون رگبرگ اصلی مشخص.

ماکزيمم ضخامت آبکش  211میکرومتر.
برگ :دارای اپیدرم تک اليه ،مربعیشکل ،کروتین

.O. persicum Hausskn.

ضخیم فوقانی و تحتانی ،انديس روزنه  90درصرد-25 ،

ساقه :در گونره  O. persicumمقطرع عرضری سراقه

 11اليه پارانشیم اسفنجی برا ضرخامت  2111میکرومترر،

دايرررهای ،چرریندار ،سررلولهررای اپیرردرم بیضرروی تررا

 91دسررته آونررد کوچررک و بررزرگ ،آبکررش دو طرفرره،

کرررویشررکل ،تررک اليرره ،دارای روزنرره ،دارای کرروتین

مررراکزيمم ضرررخامت غرررالف آونرررد  951میکرومترررر،

ضخیم در بخش خارجی سرلول هرای اپیردرم اليره5-9 ،

سلول های پارانشیمی حفره ای  12عدد ،بردون رگبررگ

اليه پارانشیم پوستی با  29دسته آوندی بسریار کوچرک،

اصلی مشخص.

دارای پارانشیم مغز و  96دسته آوند ،ماکزيمم ضرخامت
چررو  111میکرومتررر ،مرراکزيمم ضررخامت آبکررش 51

.O. narbonens L.
ساقه :در گونه  O. narbonensمقطع عرضری سراقه

میکرومتر.
برگ :دارای اپیردرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در

دايرهای ،چیندار ،سلولهای اپیدرم ترک اليرهای بردون

بخش خارجی سلول های اپیدرم در سط تحتانی ،انديس

شرررکل ،دارای کررروتین ضرررخیم در بخرررش خرررارجی

روزنه  10درصد 21-8 ،اليه پارانشیم اسفنجی با ضخامت
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 511میکرومتر 10 ،دسته آوند بزرگ و  21دسته آونردی

برگ :دارای اپیدرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در

کوچررک ،آبکررش دوطرفرره ،مرراکزيمم ضررخامت غررالف

بخررش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم در سررط تحتررانی،

آوند  251میکرومتر ،سرلولهرای پارانشریمی حفررهای 21

انديس روزنه  18درصد 29-21 ،اليه پارانشیم اسرفنجی

عدد ،بدون رگبرگ اصلی مشخص.

بررا ضررخامت  251میکرومتررر 98 ،دسررته آونرردی کرره 25
دسررته آونرردی آن بسرریار بررزرگ ،آبکررش دو طرفرره،

.O. brachystachys C. Koch
ساقه :در گونره  O. brachystachysمقطرع عرضری
ساقه بیضوی ،چیندار ،سلولهرای اپیردرم بردون شرکل،

مررراکزيمم ضرررخامت غرررالف آونرررد  205میکرومترررر،
سلول های پارانشیمی حفره ای  11عدد ،بردون رگبررگ
اصلی مشخص.

تک اليه ،فاقد روزنره ،دارای کروتین ضرخیم در بخرش
خارجی سلول های اپیدرم ،يک اليه پارانشیم پوسرتی برا

.O. bungei Boiss.

 16دسررته آونرردی کوچررک ،دارای پارانشرریم مغررز و 11

ساااقه :در گونرره  O. bungeiمقطررع عرضرری سرراقه

دسرررته آونرررد ،مررراکزيمم ضرررخامت چرررو 211-51

بیضویشکل ،کم و بریش چرین دار ،سرلول هرای اپیردرم

میکرومتر ،ماکزيمم ضخامت آبکش  11میکرومتر.

مستطیلی شکل ،تک اليره ،دارای روزنره ،دارای کروتین

برگ :دارای اپیدرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در

ضررخیم در بخررش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم ،دارای

بخررش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم در سررط تحتررانی،

کررک ،فاقررد بافررت کالنشرریم 6 ،اليرره پارانشرریم پوسررتی

انديس روزنه  99درصد 21-21 ،اليه پارانشیم اسرفنجی

کرویشکل بدون دسته آوندی آوندی ،دارای پارانشریم

برررا ضرررخامت  111میکرومترررر 25-21 ،دسرررته آونررردی

مغررز و  22دسررته آونررد ،مرراکزيمم ضررخامت چررو 81

کوچک و بزرگ ،آبکش دوطرفه ،مراکزيمم ضرخامت

میکرومتر ،ماکزيمم ضخامت آبکش  11میکرومتر.

غررالف آونررد  211میکرومتررر ،سررلولهررای پارانشرریمی
حفرهای حدودا  8عدد ،بدون رگبرگ اصلی مشخص.

برگ :دارای اپیردرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در
بخش خارجی سلول های اپیدرم در هر دو سط  ،انرديس
روزنه  90درصد 22 ،اليه پارانشریم اسرفنجی برا ضرخامت

.O. pycnanthum Wendelbo

 911-111میکرومتر 18 ،دسته آوندی کوچک و بزرگ،

ساقه :در گونه  O. pycnantumمقطع عرضی سراقه

ماکزيمم ضخامت غالف آوند  111میکرومتر ،سلول های

بیضویشکل ،کم و بریش چرین دار ،سرلول هرای اپیردرم

پارانشیمی حفره ای  29-29عردد ،بردون رگبررگ اصرلی

مستطیلیشکل ،تک اليره ،دارای روزنره ،دارای کروتین

مشخص.

ضخیم در بخش خارجی سرلولهرای اپیردرم 8-6 ،اليره
پارانشرریم پوسررتی کرررویشررکل بررا  28دسررته آونرردی

.O. orthophyllum Ten.

کوچک ،دارای پارانشیم مغز و  91دسته آوند ،ماکزيمم

ساقه :در گونره  O. orthophyllumمقطرع عرضری

ضررخامت چررو  251میکرومتررر ،مرراکزيمم ضررخامت

ساقه بدون شکل نامنظم و حاشیه با چرینخروردگیهرای

آبکش  51میکرومتر.

زياد ،سلول های اپیدرم بردون شرکل ،ترک اليره ،دارای

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931
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روزنررره ،دارای کررروتین ضرررخیم در بخرررش خرررارجی

.O. sintenisii Freyn

سلولهای اپیدرم 9-1 ،اليه پارانشیم پوستی نرامنظم برا 9

ساقه :در گونره  O. sintenisiiمقطرع عرضری سراقه

دسته آوندی کوچرک ،فاقرد بافرت اسکلرانشریم ،دارای

هاللی شکل و حاشیه برا چرینخروردگی زيراد و نرامنظم،

پارانشیم مغز و  19دسته آوند ،ماکزيمم ضخامت چرو

سلول های اپیدرم بدون شکل ،تک اليره ،دارای روزنره،

 111-211میکرومتررر ،مرراکزيمم ضررخامت آبکررش -51

دارای کرروتین ضررخیم در بخررش خررارجی سررلولهررای

 211میکرومتر.

اپیدرم ،فاقد بافرت کالنشریم ،دارای  1-2اليره پارانشریم

بارگ :ظرراهری کمررانیشرکل ،دارای اپیرردرم تررک

پوستی مرنظم ،فاقرد بافرت اسکلرانشریم ،دارای پارانشریم

اليه ،کوتین ضخیم در بخش خارجی سلول های اپیردرم

مغز و  21دسته آوندی کوچک در رديف اول و  3دسته

در هر سط خارجی ،انديس روزنره  21درصرد 8 ،اليره

آوندی بزرگ در رديف دوم ،ماکزيمم ضخامت چو

پارانشریم اسرفنجی برا ضرخامت  911میکرومترر11-20 ،

 251میکرومترررر ،مررراکزيمم ضرررخامت آبکرررش 211

دسررته آونرردی کوچررک و بررزرگ ،مرراکزيمم ضررخامت

میکرومتر.

غررالف آونررد  205میکرومتررر ،سررلولهررای پارانشرریمی
حفرهای  21-0عدد ،بدون رگبرگ اصلی مشخص.

باارگ :دارای اپیرردرم تررک اليرره ،کرروتین ضررخیم در
بخش خارجی سلول های اپیردرم در هرردو سرط  ،انرديس
روزنه  91درصد 29-21 ،اليه پارانشیم اسفنجی با ضخامت

.O. oligophyllum E. D. Clark

 151میکرومتررر 29 ،دسررته آونرردی کوچررک و بررزرگ،

سااقه :در گونره  O. oligophyllumمقطرع عرضری

ماکزيمم ضخامت غالف آوند  31میکرومترر ،سرلول هرای

ساقه بیضویشکل و حاشیه با چینخوردگی ،سلول هرای

پارانشیمی حفررهای در حردود  3-8عردد ،بردون رگبررگ

اپیدرم مستطیلیشرکل ،ترک اليره ،دارای روزنره ،دارای

اصلی مشخص.

کوتین ضخیم در بخش خارجی سلولهای اپیردرم9-1 ،
اليه پارانشیم پوستی منظم بدون دستجات آوندی ،فاقرد

.O. cuspidatum Bertol.

بافت اسکلرانشیم ،دارای پارانشیم مغز و  21دسته آونرد،

ساقه :در گونه  O. cuspidatumمقطع عرضری سراقه

مرراکزيمم ضررخامت چررو  01میکرومتررر ،مرراکزيمم

کررروی تررا بیضررویشررکل و حاشرریه بررا چررینخرروردگی و

ضخامت آبکش  91میکرومتر.

نررامنظم ،سررلولهررای اپیرردرم مسررتطیلیشرکل ،تررک اليرره،

برگ :دارای اپیدرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در

دارای روزنرره ،دارای کرروتین ضررخیم در بخررش خررارجی

بخررش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم در هررر دو سررط ،

سلول های اپیدرم 5-9 ،اليه پارانشیم پوستی نرامنظم ،فاقرد

انديس روزنه  99درصد 22-21 ،اليه پارانشیم اسرفنجی

بافت اسکلرانشیم ،دارای پارانشیم مغز و  19دسته آوندی،

با ضخامت در حدود  211میکرومترر 25 ،دسرته آونردی

مررراکزيمم ضرررخامت چرررو  01میکرومترررر ،مررراکزيمم

کوچک و بزرگ ،ماکزيمم ضخامت غالف آونرد 215

ضخامت آبکش  91میکرومتر.

میکرومتر ،سلول های پارانشریمی حفرره ای در حردود21
عدد ،بدون رگبرگ اصلی مشخص.

برگ :دارای اپیدرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در
بخش خارجی سلولهای اپیدرم در هردو سط  ،انرديس
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روزنه  10درصد 6-5 ،اليه پارانشیم اسفنجی با ضخامت

مطالعات انجام شده بر روی تشري برگ گونه هرای

 911میکرومتررر29 ،دسررته آونرردی کوچررک و بررزرگ،

جنس  Ornithogalumنشان میدهرد کره اطالعرات بره

مررراکزيمم ضرررخامت غرررالف آونرررد  251میکرومترررر،

دست آمده (جدول  )1به منظرور مطالعره تاکسرونومیکی

سلول های پارانشیمی حفره ای 21عردد ،بردون رگبررگ

اين جنس تا حدودی مفیرد اسرت ،کره برا پرژوهشهرای

اصلی مشخص.

ديگر در اين جنس مطابقت داشرت ).(Boissier, 1884
تیپ روزنه در تمام گونه ها از نو آنموسیتیک بود و در

.O. nerustegium Boiss. & Blanche

هررر دو سررط فوقررانی و تحتررانی برررگ حضررور دارد

ساااقه :در گونرره  O. nerustegiumمقطررع عرضرری

(آمفیاستوماتیک) .اين ويژگری در بیشرتر اعضرای تیرره

ساقه بدون شکل و حاشیه با چینخروردگی ،سرلولهرای

 Hyacinthaceaeديده میشود ).(Lynch et al., 2006

اپیدرم مستطیلی شرکل ،ترک اليره ،دارای روزنره ،دارای

عامررل انررديس روزنرره نیررز از  21درصررد در گونرره

کرروتین ضررخیم در بخررش خررارجی سررلولهررای اپیرردرم،

orthophylum

 O.تررررررا  95درصررررررد در گونرررررره

دارای پارانشرریم مغررز و  5-9دسررته آونرردی متوس ر و 9

 O. narbonenseمتغیررر بررود .ايررن در حررالی اسررت کرره

دسرته آونردی بررزرگ ،مراکزيمم ضرخامت چررو 211

گونه هايی با انديس روزنه پايینترر در اقلریمهرای خشرک

میکرومتر ،ماکزيمم ضخامت آبکش  51میکرومتر.

زندگی مریکننرد ) .(Lynch et al., 2006در گونرههرای

برگ :دارای اپیدرم ترک اليره ،کروتین ضرخیم در

زيرجنس  ،Ornithogalumتنها گونه O. orthophylum

بخش خارجی سلولهای اپیدرم در هردو سط  ،انرديس

فاقد کرک بوده ،ساير گونه ها در حاشریه بررگهرا دارای

روزنرره  96درصررد 22-21 ،اليرره پارانشرریم اسررفنجی بررا

کررررک هسرررتند .در زيررررجنس  ،Beryllisتنهرررا گونررره

ضخامت  951میکرومترر 22 ،دسرته آونردی کوچرک و

 O. narbonenseدارای کرک بوده ،ساير گونههای ايرن

بزرگ ،ماکزيمم ضخامت غالف آوند  151میکرومترر،

زيرررجنس فاقررد کررک هسررتند .ايررن صررفت تررا حرردودی

سلول های پارانشیمی حفره ای در حردود  8عردد ،بردون

مررررریتوانرررررد اعضرررررای دو زيررررررجنس  Beryllisو

رگبرگ اصلی مشخص.

 Ornithogalumرا از يکديگر متمايز کند که برا جردايی
زيررجنسهرا برر اسرا

بحث

صرفات ريخرتشناسری در فلرورا

ايرانیکا مطابقت دارد .مزوفیل برگ در اغل گونره هرا بره

از نظر آناتومی ،تفاوت هايی در میان گونه هرای مطالعره

صررورت يکنواخررت اسررت و تنهررا اسررتثنا در گونررههررای

شده ديده شد .به همین دلیل تفاوت ويژگیهرای تشرريحی

 O. brachystachysو  O. orthophylumديده مریشرود

در بررین گونررههررای جررنس  Ornithogalumدر جداسررازی

در اين گونه ها ،پارانشریم نرردهای فقر در سرط تحترانی

تاکسونهايی با شباهت ريختی زياد ،به دلیل دشرواریهرای

ديررده مرریشررود .و در گونررههررای ،O. nerustegium

موجرررود در تشرررخیص آنهرررا از يکرررديگر کرررارآيی دارد.

 O. oligophyllum ،O. sintenisiiو O. pycnantum

مهمترين صرفات تشرريحی کره موجر تمرايز گونره هرا از

مزوفیل تنها از يک نرو پارانشریم اسرفنجی تشرکیل شرده

يکديگر شده است در جدول  1نشان داده شده است.

است.
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جدول  -1صفات کمی و کیفی حاصل از برشهای آناتومی برگ در گونههای جنس  Ornithogalumدر ايران
رديف

نام گونه

شکل سلولهای
اپیدرم

کرک

انديس روزنه
(درصد)

تعداد اليههای

موقعیت پارانشیم نردهای

2

O. arcuatum

مربعی

ندارد

90

هر دو سط

1

O. narbonens

مستطیلی

دارد

95

هر دو سط

9

O. persicum

بدون شکل

دارد

10

هر دو سط

9

O. brachystachys

5

O. pycnantum

6

O. bungei

پارانشیم نردهای
يک رديف
يک رديف در سط فوقرانی،
 9-1رديف در سط تحتانی
يک رديف در سط فوقانی و
 9-1رديف در سط تحتانی

بدون شکل

ندارد

99

در سط تحتانی

2-1

مستطیلی

ندارد

18

ندارد

ندارد

بدون شکل

ندارد

90

هر دو سط

2-1

0

O. orthophyllum

مستطیلی

ندارد

21

سط تحتانی

2

8

O. oligophyllum

مستطیلی

دارد

99

ندارد

ندارد

3

O. sintenisii

مستطیلی

دارد

91

ندارد

ندارد

21

O. cuspidatum

بدون شکل

دارد

10

22

O. nerustegium

بدون شکل

دارد

96

ندارد

تعداد دستجات

ضخامت غالف آوندی

تعداد سلولهای پارانشیمی

آوندی

(میکرومتر)

حفرهای

2

O. arcuatum

25-11

2111

91

951

12

1

O. narbonens

6-0

111-911

21

05

21

9

O. persicum

8-21

511

21-10

251

21

9

O. brachystachys

21-21

111

25-21

211

8

5

O. pycnantum

21-29

251

98

205

11

6

O. bungei

22

111-911

18

111

29-29

0

O. orthophyllum

8

911

20-11

205

0-21

8

O. oligophyllum

21-22

211

25

215

21

3

O. sintenisii

21-29

151

29

31

8-3

21

O. cuspidatum

5-6

911

29

251

21

22

O. nerustegium

21-22

951

22

151

8

رديف

نام گونه

تعداد اليههای
پارانشیم اسفنجی

ضخامت پارانشیم
اسفنجی
(میکرومتر)

هر دو سط

يک رديف
ندارد

تعررداد سررلولهررای پارانشرریمی حفرررهای  12عرردد در

متغیر بوده ،با تعداد اليه های پارانشیم اسرفنجی کرم و بریش

 O. arcuatumتررا  0عرردد در  O. orthophylumمتغیررر

ارتباط مستقیم دارد .تعداد دستجات آوندی نیرز از  91عردد

است .ضخامت پارانشیم اسفنجی نیز از  2111میکرومترر در

در  O. arcuatumترا  21عردد در  O. narbonenseمتغیرر

 O. arcuatumتررا  211میکرومتررر در O. oligophyllum

بوده ،معموال برا ضرخامت غرالف آونردی ارتبراط مسرتقیم
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دارد.

50

فلورا ايرانیکا مطابقت دارد و تنها گونره  O. cuspidatumاز

بررسی ويژگیهای تشريحی سراقه نیرز ماننرد بررگ

زيرجنس  Ornithogalumفاقد کرک و گونه O. bungei

نشان میدهد که اطالعات به دست آمده (جردول  )9بره

در زيرجنس  Berylisدارای کرک اسرت .همچنرین ،عردم

منظور مطالعه تاکسونومیکی و تفکیک گونره هرا ترا حرد

حضور بافت اسکلرانشیم و حضرور کمترر اليره هرای بافرت

زيادی مفید بوده است که با پژوهشهای سراير محققران

کالنشرریم در گونررههررای زيرررجنس  Ornithogalumبرره

در مررورد گونررههررای ديگررر ايررن جررنس مطابقررت دارد

اسررتثنای  O. nerustegiumعرراملی تفکیررک کننررده برررای

).(Boissier, 1884

اعضای دو زيرجنس محسو میشود .بیشرترين ضرخامت

مقطع ساقه در اعضای اين جنس با شکل هرای مختلرف

بافت چو و آبکش نیز مربوط به گونره  O. arcuatumاز

دايرررهای ،بیضرروی ،برردون شررکل ،بررا حاشرریه صرراف تررا

زيررجنس  Berylisو کمتررين آن بره  O. oligophylumو

چرینخرورده مشراهده شرد و تنهرا گونره  O. arcuatumبرا

 O. cuspidatumاز زيرجنس  Ornithogalumتعل دارد.

مقطع دايرهای کامل و منظم ديده میشرود .صرفت کررک

به طور کلی ،مطالعات تشريحی نشان می دهد کره

نیز در ساقه مانند برگ اعضای دو زيرجنس ( Berylisفاقرد

صرررفات تشرررريحی در رده بنررردی و شناسرررايی بهترررر

کرک) و  Ornithogalumدارای کرک از يکرديگر جردا

گونرررررره هررررررای جررررررنس  Ornithogalumارزش

شده که با جدايی آنها بر اسا صرفات ريخرتشناسری در

تاکسونومیکی دارد.

جدول  -9صفات کمی و کیفی حاصل از برشهای آناتومی ساقه در گونههای جنس  Ornithogalumدر ايران
رديف

نام گونه

اليههای

تعداد دستجات

کالنشیم

آوندی کالنشیم
ندارد

مقطع ساقه

کرک

وجود روزنه

2

O. arcuatum

دايرهای

ندارد

ندارد

5-6

1

O. narbonens

دايرهای چیندار

ندارد

ندارد

9-5

ندارد

9

O. persicum

دايرهای چیندار

ندارد

دارد

6-0

ندارد

9

O. brachystachys

بیضوی چیندار

ندارد

ندارد

6-0

ندارد

5

O. pycnantum

بیضوی کم و بیش چیندار

ندارد

دارد

ندارد

ندارد

6

O. bungei

بیضوی کم و بیش چیندار

دارد

دارد

ندارد

ندارد

0

O. orthophyllum

دارد

دارد

2-9

23

8

O. oligophyllum

دارد

دارد

1-9

21-21

3

O. sintenisii

دارد

دارد

ندارد

ندارد

21

O. cuspidatum

ندارد

دارد

2

11

22

O. nerustegium

دارد

دارد

9-6

ندارد

بدون شکل ،نامنظم و حاشیه
با چینخوردگی زياد
بیضوی و حاشیه با
چینخوردگی زياد
هاللی وحاشیه با
چینخوردگی زياد و نامنظم
کروی تا بیضوی وحاشیه با
چینخوردگی نامنظم
بدون شکل و حاشیه با
چینخوردگی
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... - 9 ادامه جدول

حداکثر ضخامت
آبکش

حداکثر
ضخامت چو

تعداد دستجات
آوندی مرکز ساقه

تعداد دستجات
آوندی

اليههای اسکلرانشیم

نام گونه

رديف

)(میکرومتر

)(میکرومتر

اسکلرانشیم

211

111

91

5-6

6-8

O. arcuatum

2

51

211

25

25

21-25

O. narbonens

1

51

111

96

99

0-21

O. persicum

9

11

51-211

11

ندارد

21

O. brachystachys

9

51

251

91

15

9

O. pycnantum

5

11

81

22

23

1-9

O. bungei

6

51-211

211-111

19

ندارد

ندارد

O. orthophyllum

0

91

01

21

ندارد

ندارد

O. oligophyllum

8

211

251

3-21

ندارد

ندارد

O. sintenisii

3

91

01

19

ندارد

ندارد

O. cuspidatum

21

51

211

9-5

29

9-5

O. nerustegium

22
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a2

a1

b2

b1

c2

c1

d2

d1

پیوست  -2برش عرضی برگ در گونههای  O. persicum ،O. narbonens ،O. arcuatumو O. brachystachys

( a1مقیا

 51میکرومتر) و ( a2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. arcuatum

( b1مقیا

 51میکرومتر) و ( b2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. narbonens

( c1مقیا

 51میکرومتر) و ( c2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. persicum

( d1مقیا

 51میکرومتر) و ( d2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. brachystachys

شکلهای  c1 ،b1 ،a1و  d1بزرگنمايی  21و شکلهای  c2 ،b2 ،a2و  d2بزرگنمايی 91

مطالعه تشريحی برگ و ساقه گونههای جنس  Ornithogalumاز تیره  Hyacinthaceaeدر ايران

a2

a1

b2

b1

c2

c1

d2

d1

پیوست  -1برش عرضی برگ در گونههای  O. orthophyllum ،O. bungei ،O. pycnantumو O. oligophyllum

( a1مقیا

 51میکرومتر) و ( a2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. pycnantum

( b1مقیا

 51میکرومتر) و ( b2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. bungei

( c1مقیا

 51میکرومتر) و ( c2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. orthophyllum

( d1مقیا

 51میکرومتر) و ( d2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. oligophyllum

شکلهای  c1 ،b1 ،a1و  d1بزرگنمايی  21و شکلهای  c2 ،b2 ،a2و  d2بزرگنمايی 91
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61

a2

a1

b2

b1

c2

c1

پیوست  -9برش عرضی برگ در گونههای  O. cuspidatum ،O. sintenisiiو O. nerustegium

( a1مقیا

 51میکرومتر) و ( a2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. sintenisii

( b1مقیا

 51میکرومتر) و ( b2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. cuspidatum

( c1مقیا

 51میکرومتر) و ( c2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. nerustegium

شکلهای  b1 ،a1و  c1بزرگنمايی  21و شکلهای  b2 ،a2و  c2بزرگنمايی 91

مطالعه تشريحی برگ و ساقه گونههای جنس  Ornithogalumاز تیره  Hyacinthaceaeدر ايران

a2

a1

b2

b1

c2

c1

d2

d1

پیوست  -9برش عرضی ساقه در گونههای  O. persicum ،O. narbonens ،O. arcuatumو O. brachystachys

( a1مقیا

 151میکرومتر) و ( a2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. arcuatum

( b1مقیا

 151میکرومتر) و ( b2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. narbonens

( c1مقیا

 151میکرومتر) و ( c2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. persicum

( d1مقیا

 151میکرومتر) و ( d2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. brachystachys

شکلهای  c1 ،b1 ،a1و  d1بزرگنمايی  9و شکلهای  a2و  c2بزرگنمايی  21و شکلهای  b2و  d2بزرگنمايی 91
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a2

a1

b2

b1

c2

c1

d2

d1

پیوست  -5برش عرضی ساقه در گونههای  O. orthophyllum ،O. bungei ،O. pycnantumو O. oligophyllum

( a1مقیا

 151میکرومتر) و ( a2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. pycnantum

( b1مقیا

 151میکرومتر) و ( b2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. bungei

( c1مقیا

 151میکرومتر) و ( c2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. orthophyllum

( d1مقیا

 51میکرومتر) و ( d2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی برگ در گونه O. oligophyllum

شکلهای  b1 ،a1و  c1بزرگنمايی  9و شکلهای  b2 ،a2 ،d1و  c2بزرگنمايی  21و  d2بزرگنمايی 91

مطالعه تشريحی برگ و ساقه گونههای جنس  Ornithogalumاز تیره  Hyacinthaceaeدر ايران

a2

a1

b2

b1

c2

c1

پیوست  -6برش عرضی ساقه در گونههای  O. cuspidatum ،O. sintenisiiو O. nerustegium

( a1مقیا

 51میکرومتر) و ( a2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. sintenisii

( b1مقیا

 51میکرومتر) و ( b2مقیا

 15میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. cuspidatum

( c1مقیا

 151میکرومتر) و ( c2مقیا

 51میکرومتر) برش عرضی ساقه در گونه O. nerustegium

شکلهای  c1بزرگنمايی  9و شکلهای  b1 ،a1و  c2بزرگنمايی  21و  a2و  b2بزرگنمايی 91
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Anatomical studies of leaf and stem
on Ornithogalum (Hyacinthaceae) in Iran
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and Mostafa Assadi 3
¹ Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
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Abstract
In this study, leaf and stem (scape) anatomy of 11 species of the genus Ornithogalum
(Hyacinthaceae) in Iran were studied. Plant samples were collected and then fixed and
handmade cross-sections of leave were prepared and stained with methyl green and carmine.
Several slides were studies and photographed with light microscope (LM). Various anatomical
characters such as: general shape of stem in transverse section, thickness- number and shape of
cell layers of epidermal, sclerenchymateous-cortical parenchyma, number and thickness of
vascular bundles of stem and thickness, number and shape of cell layer of epidermal,
mesophylle, number and thickness of vascular bundles of leaves, number of lacunae and index
of stoma from both upper and lower epidermis were compared among species. Anatomical
characters consisted of shape of stem, thickness and number of cortical sclerenchymateous,
vascular bundles of stem, mesophylle, lacunae and index of stoma which were all useful
characters in comparative anatomy. The leaf anatomical features of the genus Ornithogalum
were relatively reliable in specific level.
Key words: Hyacinthaceae, Ornithogalum, Stem and Leaf anatomy
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