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 2گروه زيست گیاهی ،دانشکده علوم طبیعی ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران

 1گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
چكيده
مطالعات مقايسهاي تکوين گل ،صفات جديدي را براي بررسیهاي تبارشناختی فراهم میآورد .چنیین مطالعیاتی در
درک بهتر تکامل گل در زيرتیرههاي تیره باقاليیان مفید واقع شده است .با وجود اين ،اهمیت دادههاي تکوينی براي
ارزيابی موقعیت سیستماتیکی گونههاي مختلف يک جنس تاکنون نشان داده نشده است .در همیین راسیتا ،هید

از

پژوهش حاضر ،ارايه مسیر تکوينی گل در گونه ابريشم مصیري ) (Caesalpinia gilliesii (Hook). Dietrبیه عنیوان
عضوي از زيرتیره ارغوان و مقايسه آن باتکوين گل در ساير گونه هاي بررسی شده اين جینس اسیت .بیدين منظیور،
جوانههاي گل در سنین متفاوت جمعآوري شدند و در تثبیت کننده  FAAتثبیت شدند .پس از  17سیاعت ،نمونیههیا
شسته شدند و پیس از فلیس زدايیی در اتیانول  61درصید ،آبگییري آنهیا در محلیول اتیانول  39درصید ادامیه يافیت.
رنگ آمیزي نمونه ها در محلول  1/9درصد نیگروزين در اتانول خالص انجام شد .نتايج نشان میدهد که تفیاوت بیین
مسیرهاي تکوينی گل در گونههاي مختلف جنس  Caesalpiniaبرجسته است و عمدتا در مراحل ابتدايی نمیو ظیاهر
میگردد .در گونه  C. gilliesiiتمامی حلقهها با روندي تکجهتی آغازش میيابنید ،بیه اسیتثناي گلبیر هیا کیه بیا
الگوي دوجهتی ظاهر میگردند .الگوهاي متفاوت آغازش کاسبر

از جمله حالت مارپیچی ،متمايل بیه حلقیه اي و

تکجهتی تغییريافته در ساير گونههاي  Caesalpiniaگزارش شده است .بر خال

ساير گونههاي مطالعه شده از اين

جنس ،هم پوشانی در زمان آغازش حلقه هیاي مختلیف گیل در گونیه ابريشیم مصیري قابیل مشیاهده اسیت .الگیوي
تک جهتی آغازش و همپوشانی در زمان آغازش حلقهها ويژگیهاي پیشرفتهاي هستند که گونه ابريشم مصیري را از
ساير گونههاي مطالعه شده  Caesalpiniaمتمايز میسازد.
واژههایكليدی :ابريشم مصري ،آغازش تکجهتی ،تکوين گل ،همپوشانی


مقدمه
  
تییییره باقاليییییان ) (Fabaceaeشیییامل سیییه زيرتییییره

پروانه آسا ،ارغوان و شب خسب است .اين تیره به لحیا
تنوع جنس هاي گیاهی و همچنین ،ارزش غذايی بیا از
* dadpour@tabrizu.ac.ir
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اهمیت ويژهاي برخوردار است .امیروزه گییاهشناسیان بیا

شده است .در ادامه سعی میشود بیا مقايسیه تکیوين گیل

تکییییه بیییر تحقیقیییات میییدرن از جملیییه سییییتوينتیک،

با ساير گونه هاي اين جنس که قبال مطالعه شده اند ،مییزان

سیسیییتماتیک مولکییییولی ،آنییییاتومی ،مورفولییییويي و

کارآيی شاخصهاي تکوينی که در تعییین درجیه قرابیت

اکولويي در صدد روشنتر کردن جايگاه سیسیتماتیکی

گونه هاي يک جینس نقیش دارنید ،بررسیی شیود .گونیه

اعضییاي ايیین تیییره هسییتند (Haddad and Barnett,

ابريشم مصري به زيرتیره ارغوان تعلق دارد کیه بیر مبنیاي

)1989؛  .Engel, 1990افیزايش دادههیاي مولکیولی در

شییواهد مولکییولی يییک گییروه چنییدنیايی اسییت کییه

ارتباط با اين تیره ،منجیر بیه ارايیه بینشیی جديید دربیاره

زيرتیرههاي پروانهآسا و شبخسب از آن مشتق میشیوند

سیسییتماتیک باقاليیییان شییده اسییت .بییه مییوازات ايیین

) .(Tucker, 2003اين زيرتیره به لحیا شیکل و تکیوين

بررسیها ،مطالعات تکوينی گل آذين و گل می تواند در

گل بسیار متنوع است .گیل آذيین در ايین زيرتییره اغلیب

روشنتر شدن جايگیاه حقیقیی و فیلیوينی اعضیاي ايین

خوشه يا خوشه مرکب و گاه از نوع منفرد يا گرزن است.

تیره راهگشا باشد .چنین مطالعاتی ،زمینه جديیدي بیراي

گییلهییا اغلییب داراي تقییارن شییعاعی هسییتند (Tucker,

مقايسه فراهم می کند ،کیه طیی آن مسییرهاي نمیوي بیا

) .2002aگرچه برخی گیلهیاي ارغیوان ماننید گیلهیاي

يکديگر مقايسیه میی شیوند .بیدين ترتییب ،هیم صیفات

پروانه آسا ،در زمان گلدهی تقیارن کمیابیش يیک طرفیه

بیشتري براي مقايسه مد نظر قرار میگیرند و هیم د يیل

نشان میدهند ) .(Tucker, 2002bالگیوي انیدامزايیی در

عمیقتري درباره چگونگی ارتباط صفات ارايه می شود.

گیاهان اين زيرتیره نیز متنیوع اسیت و ترکیبیی از الگیوي

مطالعات تکوينی گیل بیه ويیژه زمیانی کیه مقايسیه بیین

مارپیچی و تکجهتی در میان حلقهها قابل مشیاهده اسیت

شمار زيادي از گونه هیا انجیام گییرد ،نتیايج بسییار قابیل

) .(Tucker, 1996با رشد آغازه گلبر هیا ،حاشییههیاي

توجهی حاصل میکند .در دو دهیه اخییر ،بررسییهیاي

گلبییر

شییکمی حاشیییههییاي گلبییر هییاي جییانبی را

انجام شده در بیش از  111گونه از تییره باقاليییان منجیر

میپوشاند و گلبر

هیاي جیانبی بیه نوبیه خیود لبیههیاي

پشیتی را احاطیه مییکننید .ايین الگیوي آرايیش

به شناسايی اصول کلی تکیوين گیل در سیه زيرتییره آن

گلبر

گرديد .در اين بررسیهیا مشیخص شید کیه میواردي از

گلبرگی ،الگوي حلزونی صیعودي اسیت کیه متفیاوت از

جمله نوع گل آذين ،تقارن گل ،موقعیت و شمار اندام ها

الگیوي حلزونیی نزولیی در پروانیهآسیا اسیت (Tucker,

در هیییر حلقیییه ،الگیییوي آغیییازش انیییدامهیییا ،تمیییايز و

).2003

تخصییصيییابی و نیییز الحییا انییدامهییا بییراي تفکیییک

مرزهاي نامشخص بین ابريشیم مصیري و جینس هیاي

زيرتیرههیاي باقاليییان قابیل کیاربرد هسیتند .(Tucker,

نزديییک از جملییه  Hoffmannseggiaمنجییر بییه تعییاريف

).2000a, 2000b, 2003

متعدد از برخیی گونیه هیاي مشیخص شیده اسیت کیه در

با وجود اين ،تاکنون مقايسه تکیوينی گیل در سیطو

طبقه بندي هاي مختلف در جنس هیاي متفیاوتی قیرار داده

پايین تکاملی از جمله گونههاي مختلف يک جنس کمتر

شدهاند ،به طیوري کیه ،تعیداد اعضیاي ايین تاکسیون در

مورد توجه قرار گرفته است .با در نظر گرفتن ايین مطلیب

منییابع مختلییف بییین  61تییا  279گونییه عنییوان شییده اسییت

در پژوهش حاضر ،تکوين گل در ابريشم مصري بررسیی

) .(Simpson et al., 2004بیا در نظیر گیرفتن مشیکالت
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تاکسونومیکی اين جنس ،مطالعات مقايسه اي تکوين گیل

نتايج
 

می تواند با افزودن بر مجموعه اطالعیات موجیود ،امکیان

ها)(organ initiation
اندام 
آغازش 
   

بررسی فیلوينتیکی دقیقتر و کاملتر را فراهم آورد.

آغازه گل در ابتدا بیضیويشیکل اسیت (شیکل .)A-2
اولییین انییدامهییاي شییکل گرفتییه بییر روي آغییازه گییل،



کاسبر ها هستند .آغازش کاسه گل بیا کاسیبر

روشها

موادو
نمونه بیرداري جوانیههیاي Caesalpinia gilliesii

 (Hook). Dietrاز اوايییل ارديبهشییتمییاه تییا اواسیی

پشیتی

شروع میشیود (شیکل  ،)B-2بیه دنبیال آن ،دو کاسیبر
جانبی به طور همزمان تشکیل میشیوند (شیکل  )C-2و در

خردادماه سال  2931در شمالغربی تهران انجام گرفت.

نهايت ،دو کاسبر

جوانه ها در اندازههیا و سینین مختلیف جمیعآوري و در

میییيابنیید (شییکل  .)D-2بنییابراين ،کاسییه گییل بییا الگییوي

تثبیییتکننییده  FAAتثبیییت گرديیید .بییه دنبییال دوره 17

تک جهتی تشکیل می شود ،بدين معنی که آغازش اندام هیا

ساعته تثبییت ،فلیسزدايیی ابتیدايی و سیسس آبگییري

از بخش پشتی گل به سوي بخش شکمی و در يک جهیت

نمونه ها به مدت  76ساعت در غلظت هاي متوالی اتیانول

پیش میرود .همزمان با آغازش کاسبر هاي شیکمی ،دو

 61درصد و سسس  37درصد انجام گرفت .با پايان يافتن

آغازه گلبر

در بخش پشتی ظیاهر مییشیوند (شیکل -2

آبگیري از نمونه ها ،رنگآمییزي آن هیا بیا نیگیروزين

 .)Cبا فاصله اندکی آغازه پرچم بیرونیی پشیتی نییز پديیدار

 1/9درصد محلول در اتانول  211درصد صورت گرفت

می شود .آغازش گلبیر

شیکمی

) .(Dadpour et al., 2008در مرحله بعید ،فلیسزدايیی

ادامه میيابد (شکل  )E-2و در نهايت ،آغازه گلبر هیاي

(Nikon

جیانبی ظییاهر میییشییود (شییکل  .)F-2بنییابراين ،الگییوي دو

) SMZ1500انجییام شیید .بییراي بررسییی کامییل مراحییل

جهتی در جريان آغازش گلبر

ها قابل رديابی اسیت کیه

تکوينی ،بالغ بر  111جوانه مطالعه شد .نمونه هاي آمیاده

در جريان آن آغازش اندام ها از بخشهاي شکمی و پشیتی

شییده بییا بهییرهگیییري از میکروسییکو نییوري بازتابشییی

در دو جهت به سمت مرکز پیش میرود .همزمان با کامیل

) (Nikon E600Dکییه داراي فیلتییر بازتابشییی زمینییه

شدن آغیازش گلبیر هیا آغیازه برچیه در مرکیز گیل بیه

تاريک و عدسی هاي شئی کاتاديوپتريک بیود ،بررسیی

صورت برجستگی بزرگی نمايان میشود (شیکل  .)F-2در

نهیايی نمونیههیا در زيیر استريومیکروسیکو

شییدند .بییدين منظییور ،ه یر نمونییه در ظییر

مخصییو

باقیمانیده در بخیش شیکمی آغیازش

هیا بیا تشیکیل گلبیر

اين زمان ،آغازه دو پرچم بیرونی جانبی و اولین آغازه هیاي

محتییوي اتییانول  37درصیید کییه در بخییش مرکییزي آن

پرچم درونی در سطح پشتی نیز ظاهر میگیردد (شیکل -2

سوزن ظريفی تعبیه شده بود ،استقرار يافت .تصاوير خام

 .)Gبا ظهور آخرين آغازه هاي پرچم هاي بیرونی در سیطح

ديجیتالی توس دوربین  Nikon DXM1200با وضیو

شکمی ،روند آغازش با الگوي تکجهتی کامیل مییشیود

 29مگا پیکسل ،از سطو مختلف فوکال نمونه برداشت

(شکل  .)H-2روندي مشابه در جريان آغازش پیرچم هیاي

شد .يه هیاي تصیويري بیراي بهبیود عمیق مییدان و بیه

درونی نیز پیگیري میشود .بدين ترتیب که ابتدا پرچمهیاي

دست آوردن تصوير نهايی بیا کیفییت مطلیوب ادغیام و

جانبی ،سسس پرچم هاي شکمی تشیکیل مییشیوند (شیکل

فیییرآوري گرديدنییید ).(Dadpour et al., 2008

.)L-2
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شکل  -2روند آغازش اندامهاي گل (A .مريستم گل (B ،ظهور اولین آغازه کاسبر

در بخش پشتی (C ،تشکیل آغازه کاسبر هاي جیانبی

و پديدار شدن گلبر ها در بخش پشتی (D ،کامل شدن حلقه کاسبرگی با آغازش کاسبر هاي شکمی (E ،پديدار شدن آغیازه پیرچمهیاي
بیرونی در بخش پشتی و گلبر

در بخش شکمی (F ،پديدار شدن آغازه پرچمهاي بیرونیی و گلبیر هیا در بخیش جیانبی همزمیان بیا ظهیور

برچه (G ،آغازش پرچمهاي درونی در بخش پشتی (H ،پديدار شدن آغازههاي پرچمهاي درونیی در بخیش جیانبی و پیرچم بیرونیی در سیطح
شکمی I ،و  (Jآغازش پرچم درونی در سطح شکمی K ،و  (Lکامل شدن مراحل اندامزايی و ظهیور شییار برچیه در سیطح شیکمی :A .آغیازه
پرچم بیرونی :a ،آغازه پرچم درونی :C ،آغازه برچه :P ،آغازه گلبر  :S ،آغازه کاسبر .

ها
اندام 
نمو 

ها تابعی از الگوي آغازش آنها است.

باقی میمانند (شیکل  .)E-1بیه دنبیال آن ،رشید آغیازه

پشتی رشد شايان توجهی نشان مییدهید و در

گلبر ها با سرعت يکسان انجیام مییگییرد (شیکل -1

هیا انیدازه

هیا بیا

رشد کاسبر
کاسبر

گلبر

ها در جريان رشد برچه و پرچم ها کوچیک

تمامی مراحل تمايز ،نسبت به ساير کاسیبر

بزرگتري دارد (شکل  .)A-C-1در مراحیل مییانی نمیو،
کاسییبر هییا ک یرکدار میییشییوند و کاسییبر

پشییتی

چمییاقیشییکل میییشییود و سییاير کاسییبر هییا را احاطییه
میکند (شکل .)D-1

 .)Fپس از تمايز پرچم هاي آنتیپتالوس ،گلبیر

الگوي حلزونی صعودي شروع به هیمپوشیانی مییکننید
(شکل .)G-1
آغازه پرچم هاي بیرونی به تدريج رشید مییکننید و
طويل می شوند .با اتساع بخش انتهايی آغازه هاي پرچم،
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بساک ها شروع به تمايز میکنند (شکل  .)E-1در ابتیدا،

در امتداد میله قرار گرفتهانید و هیی گونیه خمییدگی را

شیار میانی ،بیه دنبیال آن دو شییار جیانبی در بسیاک هیا

نشان نمیدهند .همچنین ،میله پرچم هاي درونی همیواره

تشکیل می شود و در ايین رونید بسیاک هیاي بینچسیب

کوچکتر از میله پرچمهاي بیرونی است (شکل .)H,I-1

( (basifixedبه صورت پشیتچسیب ( (dorsifixedدر

برچه که در ابتدا شکل نیمکروي دارد ،به تدريج در

میآيند و میله هاي پرچم به قسمت پشتی بسیاک متصیل

بخش قدامی فرو رفتیه ،شیکافی در آن ايجیاد میی شیود.
ايجییاد شییکا

میگردد (شکل .)F,G-1

برچییه پییس از آغییازش تمییام انییدامهییا و

پس از کامل شدن تمايز بساک در حلقه پیرچمهیاي

تفکیک آغازه هاي مشترک اتفا میافتد .طول برچه بیه

بیرونییی ،تمییايز بسییاک در حلقییه پییرچمهییاي درونییی بییا

تدريج افزايش میيابد و شکا

آن نیز عمیقتر می شود

روندي مشابه انجام می گیرد .با اين تفاوت که بساک در

(شکل  .)J-1بسته شدن شکا

برچه از بخش قاعیده اي

اين پرچم ها يک برگشتگی به عقب نشیان میی دهید ،در

آن شروع می شود و بخیش انتهیايی برچیه تیا میدتی بیاز

حالی که در حلقه پرچم هاي بیرونی ،بساک هیا مسیتقیما

باقی میماند (شکل .)K-1

شکل  -1روند نمو اندام ها A .و  (Bنماي جانبی از تشکیل کاسه گیل C ،و (Dاحاطیه شیدن کامیل گیل توسی کاسیه گیل پوشییده از کیرک،
 (Eنماي جانبی در فقدان کاسبر

ها از رشد آغازه پرچمها و گلبر

بیرونی (G ،هم پوشانی بین گلبر

ها H ،و  (Iديد جیانبی از پیرچم هیاي نمیو يافتیه J ،و  (Kتمیايز برچیه و طويیل شیدن آن :A .پیرچم بیرونیی،

 :aپرچم درونی :C ،برچه :P ،گلبر  :S ،کاسبر .

ها (F ،شروع تمايز بساک و تشکیل شکا

میانی در بسیاک پیرچمهیاي
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بحث

براي گیاه مورد نظیر تلقیی میی شیود .بررسییهیاي انجیام

بررسی تکوين گل در ابريشم مصیري نشیاندهنیده

گرفته وجود تفاوت الگیوي آغازشیی را در زيرتییره هیاي

وجییود شییباهتهییا و تفییاوتهییايی در مقايسییه بییا سییاير

مختلف باقاليیان نشان داده است .پیژوهش حاضیر مطیابق

اعضاي زيرتیره ارغوان است .از جمله شباهت ها وجود

آنچه در برخیی ديگیر از اعضیاي زيرتییره ارغیوان ديیده

الگوي هم پوشانی حلزونی صعودي در جريان آغیازش

می شود ،وجود الگوي تیک جهتیی را در جريیان تشیکیل

ها است .همچون ساير اعضاي زيرتیره ارغوان،

کاسه گل و پرچمها اثبات مینمايد .با اين حالت ،الگیوي

شیکمی

هیا در جینس  Caesalpiniaمیی توانید

گلبر

با رشد آغازه گلبر
حاشیییههییاي گلبییر

ها ،حاشیههیاي گلبیر

آغازش کاسبر

هییاي جییانبی را میییپوشییاند و

متغیر باشد .در کنار الگوي تک جهتی ،حالتهیاي ديگیر

پشیتی

نیییز مشییاهده شییده اسییت -2 :مییارپیچی تغییییر يافتییه در

را احاطیه مییکننید ) .(Tucker, 2003بیا وجیود ايین،

 C. vesicariaکه مشیابه حالیت میارپیچی اسیت ،بیا ايین

تقارن گل در ابريشم مصري متفاوت از اغلب اعضیاي

تفاوت که دو کاسبر

جانبی همزمان تشکیل می شیوند.

زيرتیره ارغوان است .اغلب گل هیاي زيرتییره ارغیوان

 -1الگوي متمايیل بیه حلقیهاي در  C. pulcherrimaکیه

داراي تقییارن شییعاعی هسییتند ) .(Tucker, 2002aدر

در اين حالت تمام کاسبر

پشیتی بیه

ابريشم مصري تقارن گل کمابیش يک طرفه است کیه

طور همزمان تشکیل می شوند -9 .الگوي تک جهتی تغییر

پشتی در مقايسه با

يافتییه کییه در  C. vesicariوجییود دارد و مشییابه حالییت

ها است .چنین حالتی قبال در گونه هیاي

تکجهتی است ،با اين تفاوت که کاسبر هیاي شیکمی

ديگیییري از ايییین جییینس ماننییید ،C. cassioides

به طور متیوالی ظیاهر مییشیوند )(Tucker et al., 1985

 C. pulcherrimaو  C. vesicariaگزارش شده است

(شکل .)9

گلبر

هاي جانبی به نوبه خود لبههاي گلبر

در نتیجه نمو قابل مالحظه کاسبر
ساير کاسبر

ها به جز کاسبر

) .(Tucker et al., 1985در حالت تقیارن يیک طرفیه
فق يک سطح تقارن قابل تشخیص است کیه دو نیمیه
آن تصوير آيینهاي يکديگرند .ايین حالیت در بسییاري
تییرههیاي گییاهی پیشیرفته ديیده مییشیود (Tucker,

) .1999تقارن يک طرفه که در جريان آغازش اندام ها
در ابريشم مصري ظاهر می شود ،بعدها در طی تکیوين
و در جريان تمايز متفاوت گلبیر

هیا و کاسیبر

هیا

تقويت میشود.
امیروزه مطالعیات تکیوينی نشیان داده اسیت کیه طییی
تکوين ،تمام آغازه هاي يک حلقه همزمان با هیم تشیکیل

شکل  -9الگوي آغازش کاسبر

در گونیههیاي ،Caesalpinia

 )2مییارپیچی تغییییر يافتییه در )1 ،C. vesicariaالگییوي متمايییل بییه

نمیییشییوند .بلکییه ،آغییازه انییدامهیا در هییر حلقییه بییا نظییم

حلقهاي در  )9 ،C. pulcherrimaالگوي تکجهتی تغییر يافتیه در

مشخص آغازش میيابد ،که اين الگو يک ويژگی ثابیت

 )7 ،C. vesicariتکجهتی در .C. gilliesii

مطالعه تکوين گل در ابريشم مصري ) (Caesalpinia gilliesii (Hook). Dietrو مقايسه آن با ساير گونههاي Caesalpinia

الگوي دو جهتی آغازش گلبر

69

که در گونه مورد

نکته شايان توجه ديگر در جريان تکوين گیل ابريشیم

پژوهش مشاهده گرديد تیاکنون در اعضیاي ديگیر ايین

مصري وجود همپوشانی در جريان آغازش حلقهها است.

جنس گزارش نشده است.

بدين معنی که اندامهاي گل در يک حلقه میتوانند پیش

با توجه به اينکه الگیوي رايیج در زيرتییره اجیدادي

از کامل شدن حلقه قبلی شروع بیه آغیازش کننید (شیکل

ارغوان به عنوان الگوي مارپیچی معرفی شده است ،ايین

 )2363( Tucker .)9پیشنهاد کرده است کیه ايین حالیت

الگو يک حالت ابتدايی تلقی میشود و به نظر مییرسید

که يک نوع ظهیور زودرس تقیارن زيگومیورفی اسیت و

تمامی اين الگوهیا ،از الگیوي میارپیچی مشیتق شیدهانید

در گروههاي بسیار پیشرفته رخ مییدهید .وي وجیود ايین

) .(Prenner, 2004چگیونگی ايین اشیتقا در شیکل 7

حالییت را در  19گونییه از  21طايفییه پروانییهآسییا گییزارش

نشان داده شده است .بنابراين ،وجیود الگیوي دو جهتیی

کییرد .در گونییه مییورد مطالعییه ،وجییود هییمپوش یانی میییان

در گونییه مییورد پییژوهش میییتوانیید نشییاندهنییده نییوعی

کاسبر ها و گلبر ها ،میان گلبر ها ،پیرچم بیرونیی

تخصص يافتگی باشد.

و برچه و نیز میان پرچم بیرونی و درونیی نشیان داده شیده
است .جالب توجه است که وجود همپوشیانی تیاکنون در
ساير گونیههیاي  Caesalpiniaگیزارش نشیده اسیت .در
مجموع ،میتوان گفت با توجه به اينکیه هیمپوشیانی بیین
حلقهها در طی تکوين گل يک صفت تخصیص يافتیه بیه
شمار میآيد ) ،(Tucker, 1989وجود همپوشانی بیا در
گونه مورد مطالعه حاضر نوعی تمايل به تخصص يیافتگی
را نشان میدهید و شیاهدي بیر پیشیرفته بیودن آن از نظیر
تکوين گل است.

شییییییییییکل -9
ديییاگرام گییل و
میزان همپوشانی بین حلقهها در گونه ابريشم مصري ،از بییرون بیه
سییمت داخییل در شییکل سییمت راسییت :کاسییبر هییا بییا الگییوي
شکل  -7مراحل اشتقا الگوهاي آغازشی متنوع و مشتق شیده از

تکجهتی ،گلبر

الگوي مارپیچی يا هلیکال

تکجهتی و پرچم درونی با الگوي تکجهتی.

ها با الگوي دو جهتی ،پرچم بیرونی با الگیوي
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مقايسهاي تکوين گل میتواند براي مرزبندي و تفکیک

 نخسیتین گیام در راسیتاي شیناخت،پژوهش حاضیر

 تیداوم مطالعیاتی از ايین دسیت در.گونههیا مفیید باشید

تفاوتهاي بین گونهاي در جريان تکوين گل در جینس

.درک روند تکاملی اين سرده راهگشا خواهد بود

 اسییت کیییه نشیییان میییدهییید مطالعیییاتCaesalpinia
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A study on the floral ontogeny in Caesalpinia gilliesii (Hook). Dietr
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Abstract
Comparative floral ontogeny provides new characters for phylogenetic studies. Such studies
have been useful for better understanding of floral evolution within the subfamilies of Fabaceae.
However, the significance of floral ontogenetic data for evaluation of systematic position
among different species of a genus has not yet been demonstrated. The aim of this study was to
present a complete ontogenetic pathway of Caesalpinia gilliesii, as a member of
Caesalpinioideae and to compare the results with other studied species of the genus. For this
purpose, flower buds of different ages were collected and fixed in FAA. After a fixation period
of 24 h, the samples were rinsed, dissected in 70% ethanol and further dehydrated in 95%
ethanol prior to being stained with 0.5% nigrosin black in ethanol. The results showed that
differences between ontogenetic pathways of Caesalpinia species were prominent and mostly
appeared early in development. In C. gilliesii all whorls initiated unidirectionally except for
petals that appeared bidirectionally. Different orders of sepal initiation have been reported for
other studied species including helical, tendency towards whorl and modified unidirectional. In
contrast to other studied species, C. gilliesii showed overlap in the time of initiation between
different whorls. Unidirectional order of initiation and overlap of organ initiation were both
advanced characters that distinguished C. gilliesii from other studied species of Caesalpinia.
Key words: Caesalpinia gilliesii, Unidirectional initiation, Floral ontogeny, Overlap
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