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دريافت مقاله9312/00/00 :

بررسی تکامل و مکانیسم تکوین پرچم در )Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae

و گونههای نزدیک با بررسیهای میکروسکوپ الکترونی و فیلوژنی مولکولی
مريم سادات اسداللهی  ،9طاهر نژادستاری  ،9علی سنبلی  2و ايرج مهرگان *9
 9گروه زيستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ايران
 2گروه زيستشناسی ،پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارويی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران

چکیده
سرده  Salviaبه خاطر داشتن گل های دو پرچمی و ريخت شناسی خاص پرچم ها از ساير سرردههرای نعنايیران متمراي
است .گروههای طبیعی درون اين سرده شامل گونه هايی است که هر يک نوع مشخصی از پرچم را نشران مریدهنرد.
در پژوهش حاضر ،جايگاه تکاملی و مراحل تکوين پرچم در گونره  S. hypoleuca Benth.و گونرههرای خويشراوند
بررسی شد .نتايج به دست آمده نشان داد که گل دارای دو پرچم است و در هر يک آنها دو نیمه پشتی بساک رشرد
نیافته است اما دو انتهای عقبی به صورت يک ساختار پیچیده به هم متصل شده است که دسترسی گرده افشان به شهد
را دشوار میسازد .تمامی اين گونهها در شاخهای تکنیا با درجه حمايرت برا قررار گرفتنرد .بررسری تکروين پررچم
 S. hypoleucaنشان داد که ظهور و نمو نیمههای زايای بساکها پیش از ساير اندامهای زايشری اسرت و رشرد نهرايی
پرچم در اين گونه پیش از باز شدن گل اتفاق میافتد ،به طوری که گلهای باز شده مرحلره نهرايی تکروين پررچم و
دستگاه زايشی را نشان میدهد .با توجه به نتايج به دست آمده ،چنین به نظر مریرسرد کره مراحرل تکروين پررچم در
گونههای ن ديک به هم ،مشابه باشد.
واژههای کلیدی :تکوين ،فیلوژنی ،نعنايیانSalvia hypoleuca Benth. ،

مقدمه

زيرتیره تقسیم شده است و سررده  Salvia L.برا حردود

تیررره نعنايیرران ) (Lamiaceae/Labiataeبررا برریش از

 9000گونررره در منررراط مختلر ر

دنیرررا ،بررره زيرتیرررره

 230سررده و  0000گونره در دنیرا ) (Stevens, 2001و

 ،Nepetoideaeطايفه  Mentheaeتعل دارد (Walker

و  300گونررره در ايرررران يکررری از

) .and Sytsma, 2007همچنین ،دو سرده Lepechinia

مهمترين تیررههرای گیاهران گرلدار بره شرمار مریآيرد

 Willdو  Melissa L.به اين سرده بسیار ن ديک هسرتند

)Kharazian, 2009؛  .(Jamzad, 2012ايرن تیرره بره 0

و در کنررار يکررديگر گروهرری تررکنیررا را درون طايفرره

بررریش از  33جرررن

* iraj@daad-alumni.de
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 Mentheaeتشکیل میدهند )9101( Bentham .سررده

هستند .برخی گونه هرای ايرن سررده دارای بسراک پشرتی

 Salviaرا به  92بخش تقسیم کرد .علیرغم تنوع زيرادی

کاهش يافته است که يا به می ان ناچی ی دانه گرده تولیرد

که در شکل رويشری ،ترکیر شریمیايی متابولیرتهرای

میکنند يا هیچ گاه دانه گررده تولیرد نمریکننرد .در ايرن

ثانويرره ،ريخررتشناسرری گررل و مکانیسررم گررردهافشررانی

گررروه ،پرررچم دارای بسرراک بررادب نی شررکل اسررت و دو

 Salviaمشاهده میشود ،ترا مردتهرا

بساک پشتی ممکن است کامالً به هم متصرل باشرد يرا بره

همرره آنهررا برره دلیررل داشررتن صررفت مشررترک داشررتن دو

آسانی از هم جدا شوند .در اين گروه ،بساک هرای پشرتی

پرچم ،هر يک با رابط طويل شده بین دو نیمه بساک به

بررا رشررد در خررارج از محررور بسرراک ،تخررت شررده و ايررن

عنوان يک گرروه ترک نیرای طبیعری شرناخته مریشردند

وضعیت به ايجاد بساکهای بادب نی شکل کره از گلرويی

) .(Walker et al., 2004با اين وجود ،مطالعه Walker

جام گل بیرون زده بودنرد منجرر مریشرود .ممکرن اسرت

و همکرررراران ( )2000و همچنررررین مطالعرررره  Walkerو

نیمههای دو بساک مجراور کرامالً برا هرم ممر وج شروند،

 )2000( Sytsmaنشرران داد کرره گونررههررای ايررن سرررده

حتی اگر مران دسترسری جرانوران گررده افشران بره شرهد

گروهی طبیعی و تکنیا نیستند.

نشود .تنوع ريختشناسی پرچمها ارتباط ن ديکی برا نروع

گونه های مختل

گروههای تشرخی
ارتباطی مشخ

داده شرده درون سررده Salvia

گرده افشانی در گونه هرای مختلر

ايرن سررده دارد و بره

با پرچم نشان میدهرد (Walker and

همین علت به عنوان عنصری کلیدی در فرآيند گونهزايی

) .Sytsma, 2007شکل اجدادی ريختشناسری بسراک

سازشی در نظر گرفته مریشرود (Claβen-Bockhoff et

را میتوان به صورت پرچمی به نیمه های بساک بره هرم

) .al., 2003; 2004a;bفرآيند تکامل شکلهای مختلر

پیوسته در نظر گرفت .در برخی گونه ها ،دو نیمره پشرتی

ريخت شناسی بساک در سرده  Salviaکامالً مورد توافر

بساک رشد يافته ،اما به هم متصل نشدهاند .در گروهری

نیسررت .در حررالی کرره  Claβen-Bockhoffو همکرراران

ديگر ،دو نیمه پشتی بساک رشرد نیافتره ،امرا دو انتهرای

( )2000aبرررای ايررن فرآينررد نرروعی هررم سرراختی بررا منشرأ

عقبی بره صرورت يرک سراختار پیچیرده بره هرم متصرل

يکسررران را در نظرررر مررریگیرنرررد ،مطالعرررات  Walkerو

شده اند که دسترسی گرده افشانها به شهد گل را دشوار

 )2000( Sytsmaنشرران مرریدهررد کرره فرآينررد تغییرررات

میسازد .در گروهی ديگر ،نیمههای پشتی بساک وجود

ريخت شناسری رابرط بسراک هرا دارای حرداقل سره منشرأ

دارد اما به هم متصل نشدهاند .در برخی گونه ها ،دو نیمه

مستقل از يکديگر بوده و باعر شرباهت ظراهری برخری

بساک پشتی عقیم است و به طور کامرل بره هرم متصرل

شکلها (تکامل موازی) شرده اسرت .در هرر دو ديردگاه،

نیستند يا اتصال کوچکی دارند .در بخش Calosphace

گونه های ن ديرک بره هرم دارای ريخرت شناسری يکسران

 (Benth.) Eplingاز اين سرده ،به طور معمول دو نیمره

بساک هستند .در مطالعه حاضر ،تکوين پررچم و جايگراه

بساک نازا توسط رابط اتصالدهنده به هم متصل هستند.

تکاملی گونه  S. hypoleuca Benth.بررسی شده اسرت.

در زيرر سررده  Audibertia (Benth.) Eplingرابرط

مطالعررات مولکررولی ،جايگرراه تکرراملی آن را در گررروه
خواهد نمود .به عالوه ،مراحرل مختلر

بلند است؛ در برخی گونه ها نیمه های بساک پشتی عقریم،

 Salviaمشخ

در بعضی ديگر نیمههای بساک پشتی کامرل تحلیرل رفتره

تکوين پرچم در اين گونه با بررسریهرای میکروسرکو
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الکترونی مشخ

خواهد شد .همچنین در ايرران چنردين
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از آن بره

مدت  20ساعت در محلول  FAAتثبیت و پر

گونه  Salviaبا ريختشناسی ن ديرک بره S. hypoleuca

مدت  20ساعت با آب جاری شستشو داده شد .نمونره هرا

رويش دارد که پرژوهش حاضرر در نظرر دارد ترا جايگراه

از شستشرررو برررا آب جررراری و آب مقطرررر ،بررررای

فیلوژنتیک آنها و ارتباطشان را با يکديگر مشرخ

کنرد.

پر ر

آبزدايی در شی های مختل

الکرل 10 ،00 ،30،30 :و

اين مطالعه به بررسری ايرن گرروه کوچرک از گونره هرای

 900درجه ،هر کدام به مردت  93ترا  20دقیقره قررار داده

ايرانی  Salviaپرداخته اسرت و فرآينرد احتمرالی تکروين

از آبزدايی با يرهای از طرال پوشرانده

پرچم در آنها را مشخ

کرده است.

شد .نمونه ها پ

الکترونررری اسرررکن )(SEM

شرررد و برررا میکروسرررکو

عکسبرداری شد .نمونه های بررسی شده شامل غنچههرای
مواد و روشها

گل  S. hypoleucaاز بدو تشرکیل ترا پریش از براز شردن

مطالعات ریختشناسی :نمونه های بررسری شرده در

کامل گل بود .در هر مورد غنچه ها با سروزن تشرري براز

مطالعه حاضرر اغلر بره صرورت ترازه از رويشرگاههرای

شد و از اندام های مختل

عکسبرداری شد .برای مقايسه،

طبیعی آن جم آوری شد (جردول  .)9بخرشهرای مرورد

نمونه ها گل باز شده اين گونه در کنار گونه های ن ديرک

از جمر آوری

به آن يعنریS. chloroleuca ،S. candidissima Vahl :

در محلول تثبیتکننده ( FAAالکرل  00درجره بره میر ان

،S. lachnocalyx Hedge ،Rech. f. and Aellen

 13درصد حجمی ،فرمآلدهید  30يا  30درجره بره میر ان

 S. limbata C. A. Mey.و S. sahendica Bioss. and

 90درصد حجمی و اسرتیک اسرید گالسریال بره میر ان 3

 Busheمطالعه شد.

نیاز برای مطالعات تکوينی ،بالفاصله پر

درصد حجمی) ) (Azizian et al., 2000قررار داده شرد.
غنچههرای گرل در مراحرل مختلر

تکروينی حرداقل بره

جدول  -9مشخصات رويشگاهی وهرباريومی نمونههای مطالعه شده ازگونه  Salvia hypoleucaو گونههای ن ديک به آن
محل و مشخصات جم آوری

نام گونه

جم آوری کننده

شماره هرباريومی

ايران :آذربايجان ،ارومیه

سنبلی

)SN (MPH

ايران :خراسان ،بجنورد ،راين ،کوههای آ داغ9000 ،متر

سنبلی ،کنعانی ،قلی پور

MPH-1742

S. hypoleuca

ايران :تهران ،پارک کوهسار 9000 ،متر

اسداللهی

)20 (IAUH

S. hypoleuca

ايران :مازندران ،تونل کندوان به سمت پل زنگوله 2033 ،متر

اسداللهی

)21 (IAUH

S. hypoleuca

ايران :از سمنان به شاهرود ،گردنه آهوان 9000 ،متر

مهرگان

)22 (IAUH

S. hypoleuca

ايران :مازندران ،از هراز به سمت فیروزکوه 0 ،کیلومتر مانده به سم 2000 ،متر

مهرگان

)23 (IAUH

S. hypoleuca

ايران :تهران ،کشکرک 9120 ،متر

اسداللهی

)24 (IAUH

ايران :فارس ،اقلید ،چغورسیاه 2000 ،متر

کنعانی

MPH-674

ايران :کردستان ،سنندج 91 ،کیلومتر به سمت کامیاران 9300 ،متر

سنبلی

MPH-106

ايران :آذربايجان ،تبري  ،بستانآباد 9311 ،متر

سنبلی

MPH-1592

Salvia candidissima
S. clorololeuca

S. lachnocalyx
S. limbata
S. sehendica
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مطالعااات مولکااولی :برررای مطالعررات مولکررولی از

ثانیه تقلی در دمای  10درجه 30 ،ثانیه اتصال در دمای

برگ گیاهان تازه خشک شده با سیلیکاژل و نمونه هرای

 33درجرره و  9دقیقرره طويررل شرردن در دمررای  02درجرره

هرباريومی استفاده شد .در مجموع ،ژنوم کامل تعرداد 0

سانتیگراد ،به عالوه يک دوره اتصال اضافه به مردت 01

نمونه گونره  S. hypoleucaجمر آوری شرده از منراط

ثانیه در دمای  33درجره سرانتیگراد و يرک دوره طويرل

مختلر

ايرران ،در کنرار نمونرههرايی از ،S. ahendica

 S. candidissimaو  S. limbataاسرررتخراج شرررد.
استخراج ژنوم کامرل برا روش  CTABتغییرر يافتره و برا

شرردن نهررايی برره مرردت  0دقیقرره در دمررای  02درجرره
سانتیگراد بود.
پرررر

از ترررروالیيررررابی تررررراد

ناحیرررره ،ITS

کیررت اسررتخراج ( DNeasy Plant mini kitشرررکت

کروماتوگرامهای حاصرل از تعیرین تروالی  DNAبررای

 ،Qiagenآلمان) انجام شد .همانندسازی و تکثیرر ناحیره

اطمینررران و تصرررحی اشرررتباهات احتمرررالی برررا کمرررک

 ITSهستهای (شامل فاصلهانداز  ،ITS1ناحیه کد کننرده

توالیهای معکوس در نرماف ار  Sequencherبه صورت

 5.8Sو فاصلهانداز  )ITS2در يرک واکرنش  PCRو برا

چشمی بررسی شدند .برای مقايسه توالی به دست آمرده

اسررررررررتفاده از زوج پرايمررررررررر عمررررررررومی ITSA

برا تروالی ناحیره  ITSگونررههرای ديگرر سرررده  Salviaو

. (5΄ GGA AGG AGA AGT CGT AAC AAG

سردههای ن ديک ،از تروالی هرای موجرود در بانرک ژن

)΄ G 3و (5΄ CTT TTC CTC CGC TTA | ITSB

استفاده شد .هرمردير سرازی ترراد هرا برا اسرتفاده از

) TTG ATA TG 3΄) (Blattner, 1999يا زوج پرايمر

نررمافر ار Mac Clade (Maddison and Maddison,

(5΄ CCT TMT CAT YTA GAG GAA .ITS18S

) 2002انجام شد .مراتري

دادههرای هرمردير سرازی

)’ GGA G 3و (5΄ CCG CTT ATT | ITS28S

شده در نرماف ار ) PAUP 4 (Swofford, 2002با روش

)’ KAT ATG CTT AAA 3انجرام شرد (Muir and

بیشینه صرفهجويی ) (Maximum Parsimonyآنالی شد.

) .Schlotterer, 1999پروتکل  PCRبرای زوج پرايمرر

برره عررالوه ،دادههررا پر

از تعیررین مرردل تکرراملی توسررط

 ITSAو  ITSBشامل تقلی اولیه بره مردت  3دقیقره در

نرررماف ارهررای  PAUPو Modeltest 3.7 (Posada,

دمای  13درجه سانتیگراد 30 ،چرخره دمرايی شرامل 30

) ،2008در نرررمافرر ار MrBayes (Ronquist and

ثانیرره تقلی ر در دمررای  13درجرره سررانتیگراد 03 ،ثانیرره

) Huelsenbeck, 2003بررا روش بايسررین (Bayesian

اتصال در دمای  33درجره سرانتیگراد و  00ثانیره طويرل

) Analysisآنالی شد.

شدن در دمای  02درجه سانتیگراد و طويل شدن نهرايی
به مدت  0دقیقه در دمای  02درجه سانتیگراد بود.
پروتکررل  PCRبرررای زوج پرايمرهررای  ITS18Sو

نتایج
مطالعات ریخت شناسی :مراحل مختلر

تکروين

 ITS28Sشامل تقلی اولیه به مردت  3دقیقره در دمرای

گل گونه  S. hypoleucaدر شرکل  9نشران داده شرده

 33چرخره دمرايی شرامل 91

است .شکل  A-9غنچره براز نشرده گرل و شرکل B-9

 10درجه سانتیگراد ،سپ
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هستند .قطر تخمدان نی بیشتر شده ،به حردود

غنچه براز شرده همران گرل را نشران مریدهرد .در ايرن

تشخی

مرحلرره غنچرره  2تررا  2/3میلرریمتررر طررول و حرردود 0/3

 9/3میلی متر رسیده است .رابط اتصال دهنرده در حرال

میلی متر عرض دارد و نیمره هرای زايرای بسراک شرکل

تشکیل است اما هنروز رابرط دو پررچم بره هرم متصرل

گرفتهاند .اما در اين مرحله هنوز رابط اتصرال دهنرده و

نیستند ،هر چند که نسبت به مرحله قبل ،فاصله کمتری

میله پرچم تکوين نیافته و قابل مشراهده نیسرت (شرکل

از يکديگر دارند .با رسیدن طول غنچره بره حردود  0و

 .)B-9خامه گرل بسریار کوتراه ،برا طرولی حردود 0/3

عرض حدود  0/3-0میلی متر و پیش از شکوفايی گل،

میلی متر است .به عالوه ،ديواره میانی تخمکها شرکل

همه اندام ها شکل نهايی خود را يافتره ،بره طرور کامرل

گرفته ،چهار برجستگی کوچک تخمدان قابل مشاهده

تشکیل شدهاند (شکل  .)F-9نیمههای زايای بساک در

است .با رشد گل و رسیدن طول غنچره بره حردود  3و

شکل و اندازه نهايی خود ،رابط اتصال دهنرده بره طرور

عرض حدود  9میلی متر ،اندازه نیمه های زايای بسراک

کامل تشرکیل شرده و در انتهرای آن نیمره هرای نرازای

اف ايش يافته ،هنوز رابرط و میلره پررچم قابرل مشراهده

بساک ديده میشود .خامه گل کامالً رشرد يافتره و بره

نیست (شرکل  .)C-9در ايرن مرحلره خامره گرل رشرد

شکل و اندازه نهايی خود رسیده ،در انتهای آن کاللره

يافته و طول آن به حدود يک میلی مترر رسریده اسرت.

دو شاخه قابل مشاهده است.

تخمدان نی رشد کرده ،حدود  0/3میلی متر قطرر دارد.

بررسی گرل برال در گونرههرای ،S. candidissima

کالله قابل مشاهده است .با

 S. limbata ،S. lachnocalyx ،S. chloroleucaو

اف ايش رشد غنچه گل و رسیدن آن به طول حردود 0

 S. sahendicaنشرران داد کرره سرراختار پرررچم در ايررن

و عرض حردود  2میلری مترر ،نیمره هرای زايرای بسراک

گونهها با ساختار پرچم در گونره  S. hypoleucaمشرابه

ب رگتر شده ،میله پرچم به طرول  0/3ترا  9میلری مترر و

است .در تمرامی ايرن گونره هرا ،بسراک هرا دارای رابرط

رابط اتصال دهنده قابل مشراهده اسرت امرا هنروز از دو

طويلی هستند که نیمه زايرای گرل را بره نیمره نرازای آن

انتهای بخش نازا به هم متصل نشدهانرد (شرکل .)D-9

متصل می کند و نیمره هرای نرازای دو پررچم در انتهرا بره

به عالوه ،در اين مرحله ،طول خامره گرل بره حردود 2

يکديگر متصل شدهاند (شکل .)2

از اين مرحله به بعد شکا

میلی متر و قطر تخمدان به حدود يک میلی مترر رسریده

مطالعات مولکاولی :در آنرالی مولکرولی داده هرای

است .با اف ايش ابعاد غنچه گل و رسیدن طرول آن بره

حاصررل از ناحیرره  ITSدر مجمرروع  0نمونرره از گونرره

حدود  3و عرض حدود  3میلی مترر ،نیمره هرای زايرای

hypoleuca

 S.همرررررراه برررررا نمونرررررههرررررايی از

بساک تقريباً به شکل و انردازه نهرايی خرود مریرسرند

 S. limbata ،S. candidissimaو  S. sahendicaبررای

(شکل  .)E-9در اين مرحله ،طول میله پرچم به حدود

شرد .در کنرار ايرن نمونره هرا،

نخستین بار تعیین ترراد

ناحیرره  ITSاز  900گونرره  ،Salviaدو گونرره از

 9تا  2میلی متر رسیده است .خامه گرل طويرلترر شرده

تررراد

(حرردود  3میلرریمتررر) ،لرروبهررای آن ب ره سررختی قابررل

 ،Lepechinia Willd.دو گونرره از ،Perovskia Kar.
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يرک گونره  ،Rosmarinus L.يرک گونره Zhumeria

نظررر پارسرریمونی غیررر اطالعرراتی و  210جايگرراه از نظررر

 ،Rech.f. and Wendelboيک گونه Dorystaechas

پارسیمونی اطالعاتی بودند .درخت اجماع قاط حاصل

 Bioss. and Helder. ex Benth.و يرررک گونررره

از تحلیررل پارسرریمونی از ترکی ر

 3000از کوترراهترررين

 Meriandra Benth.در کنررار نمونررهای از Melissa

درختان تشکیل شد که  2022گام طول داشرت و دارای

 officinalis L.به عنوان برون گروه آنالی شد .مجموعه

ثبات  0/320برود .بررای تعیرین درجره حمايرت

داده های حاصل از تعیین تراد

ناحیره  ITSشرامل 003

باز بود که از آن میان  210جايگاه ثابرت 19 ،جايگراه از

شکل  -9مراحل مختل

شاخ

شاخهها ،آزمون بوت اسرتر برا روش سرري برا 20000
تکرار انجام شد.

تکوين پرچم در گونه  (A .Salvia hypoleucaغنچه باز نشده S. hypoleuca؛  (Bغنچه باز شده بره طرول  2میلریمترر؛

 (Cغنچه باز شده به طول  3میلی متر؛  (Dغنچه باز شده به طول  0میلی متر؛  (Eغنچه باز شده به طول  3میلری مترر؛  (Fغنچره براز شرده بره طرول 0
میلیمتر ( :ATنیمههای جلويی بساک؛  :Cرابط اتصالدهنده؛  :fمیله؛  :oتخمدان؛  :stiکالله؛  :styخامه).
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شکل  -2مورفولوژی پرچم در گونههای ن ديک به  (A .Salvia hypoleucaپررچم در S. sahendica؛  (Bپررچم در S. limbata؛  (Cپررچم در
S. candidassimi؛  (Dپرچم در S. cloroleuca؛ پرچم در  :AT( .S. lachnocalyxنیمرههرای جلرويی بسراک؛  :Cرابرط اتصرالدهنرده؛  :fمیلره؛
 :oتخمدان؛  :stiکالله؛  :styخامه).

برای انجام آنالی بايسین ابتردا آزمرونی بررای تعیرین

از شرراخههررای آن نشرران داده شررده اسررت (پیوسررت .)9

مدل تکاملی  DNAانجام شد که نتايج آن به ايرن شرر

درخت اجماع قاط حاصل از تحلیل پارسریمونی کرامالً

است :نروع مردل تکراملیGTR+I+G :؛ نرر جانشرینی

با درخت حاصل از آنالی بايسین مطاب بود که در اينجا

بازها برای  A-Cبرابر با  A-G ،9/2010برابر با ،3/0923

به صورت درختی مج ا آورده نشده است .نتايج حاصل

 A-Tبرابر با  C-G ،2/0301برابر با  C-T ،0/3320برابرر

از بوت استر درخت حاصل از تحلیرل پارسریمونی در

با  3/3010و  G-Tبرابر با  9/0000بود؛ سهم جايگاههای
ثابت برابر با  0/39390و شاخ

پیوست  9مشخ

شده است.

شرکل پرراکنش گامرا

در پیوست  9نشران داده شرده اسرت کره گونره هرای

 0/1010چهررار زنجیررره محاسرربهای مونررت کررارلو بررا

مختل

 Salviaدر گروه های مختلفی قرار گرفته اند .دو

 3000000نسل انجام شد و يک چهارم آغازی نسرلهرا

گونه سرده  Perovskiaدر موقعیت خرواهری نسربت بره

شرردند .در پايرران محاسرربه ،درخررت اجمرراع 30

گروه اصلی با حمايت بوت استر  10درصد و احتمرال

درصدی تشکیل شد که احتمالهای پسین روی هر يک

پسین  0/11ديده می شود .بخش عمده ای از گرروه هرای

حررذ
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تشکیل شده دارای میر ان حمايرت پرايین اسرت .برا ايرن

در اين گونره پریش از براز شردن گرل اتفراق مری افترد و

وجود ،اعضای هر يک از شاخههای تشکیل شده دارای

گل های باز شده مرحله نهايی تکروين پررچم و دسرتگاه

نوع پرچم يکسانی هستند .تیر هرای مختلر

پررچم برا

ريخت شناسی بسراک و رابرط خراص خرود بره چنردين
گروه تقسیم می شوند .گروههای پايهای دارای رابطهای
کوترراه (تی ر هررای  K ،L ،D ،Cو  Jدر پیوسررت  .)9در
گروه های تاجی رابط بساک ها بلندتر و نیمه های بساک
غیر همسان بوده (تی

زايشی را نشان میدهد.
.تیپ های ریخت شناسی پرچم در سرده :Salvia

در تی  Aنیمه های پشتی بساک رشد يافته اند .اما به هم
متصل نشده اند .در تی  Bدو نیمره پشرتی بسراک رشرد
نیافتهاند امرا دو انتهرای عقبری بره صرورت يرک سراختار
پیچیده به هم متصل شده اند که دسترسی گرده افشران را

هرای  F ،H ،E ،N ،B ،Aو  )Iدر

به شهد دشوار می سازد .درتی  Nنیمههای پشتی بساک

برخی گروهها يکی از نیمهها نازا يرا کرامالً تحلیرل رفتره

اندکی رشد يافته يا کامالً عقیم است بره طروری کره يرا

است.

دانه گرده تولید نمیکنند يا بسیار اندک تولید میکننرد.

گونه های مطالعه شده در تحقیر حاضرر همگری در

اين نوع پرچم شرکلی شربیه برادب ن دارد .در ايرن تیر ،

يک شاخه با حمايت بوت استر  11درصرد و احتمرال

بسرراکهررای پشررتی بررا رشررد در سررمت خررارج از محررور

پسررین  0/13قرررار گرفتررهانررد (شرراخه  .)B1اعضررای ايررن
شاخه مانند ساير اعضای گروه  Bدارای ريخرت شناسری
پرچم از تی  Bهستند .در همره ايرن گونره هرا ،يکری از

بساک تخت شده و اين وضعیت بره ايجراد بسراک هرای
بادب نی شکل که از گلويی جرام گرل بیررون زده بودنرد
منجر می شوند ،دو بساک مجاور ممکن کامالً بره درون
يکديگر نفوذ کرده ،ممکن اسرت کرامالً بره هرم متصرل

نیمه های بساک نازا و در دو پرچم مجاور به هرم متصرل

باشند يا بره آسرانی از هرم جردا شروند ،در صرورتی کره

شده ،رابط بساک ها بلندتر از میله پرچم است .نتايج اين

ممکن است دسترسی به شهد حتماً بلروک نشرده باشرد.

تحلیررل نشرران داد کرره ريخررتشناسرری پرررچم ارتبرراط

در تی

 Eنیمه های پشتی بساک عقریم هسرتند و توسرط

مشخصی با نتايج حاصل از فیلوژنی نشان میدهد.

رابط اتصال دهنرده بره هرم متصرل شرده انرد .در تیر

H

نیمه های پشرتی بسراک عقریم هسرتند و برازوی اتصرالی
وجود دارد .در تی

 Fدو نیمه پشتی بساک عقیم هستند

بحث و نتیجهگیری
گرل برال در گونره  S. hypoleucaدارای دو پررچم

و نیمه های عقبی بساک يا اصالً به هم متصل نشده اند يرا

است که در هر يرک آنهرا دو نیمره پشرتی بسراک رشرد

کمی به هم متصل شده انرد .در تیر  Iنیمره هرای پشرتی

نیافته است اما دو انتهای عقبی به صرورت يرک سراختار

بساک تحلیل رفته اند (پیوست  .)9برا توجره بره فیلروژنی

پیچیده به هم متصل شده است که به صرورت مرانعی در

سرده  ،Salviaارتباط ن ديک بین ريخت شناسری پررچم

برابر نفوذ آسران جرانوران گررده افشران عمرل مری کنرد.

و فیلرروژنی کررامالً آشررکار اسررت .در واق ر هررر يررک از

بررسی مراحل تکوين و رشد پرچم در اين گونره نشران

گروههای دارای ريختشناسی پرچم يکسان ،متشکل از

داد که ظهور و نمو نیمه هرای زايرای بسراک هرا پریش از

گونررههررايی بررا منشررأ يکسرران از نظررر فیلرروژنی هسررتند.

ساير اندام های زايشی است .به عالوه ،رشد نهايی پرچم

گونه های ايرانی که در مطالعه حاضرر بررسری شرده انرد
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...  و گونههای ن ديک با بررسیهای میکروسکوSalvia hypoleuca Benth. (Lamiaceae) بررسی تکامل و مکانیسم تکوين پرچم در

 برا توجره بره، بره همرین دلیرل. را نمايان سراختSalvia

،S.

chloroleuca ،S.

candidissima (شرررررامل

قرابت اين گونه ها در نترايج بره دسرت آمرده از بررسری

 وS. limbata ،S. lachnocalyx ،S. hypoleuca

 چنین بره نظرر مری رسرد کره مراحرل،فیلوژنی اين سرده

 همگرری دارای ريخررتشناسرری پرررچمS. sahendica

.تکوين پرچم در آنها نی مشابه باشد

 در ايرن گونره هرا هماننرد سراير.)2 مشابه هستند (شرکل
 دو نیمره پشرتی بسراک رشرد،B گونههای متعل به تی

سپاسگزاری
پژوهش حاضر بخشی از نتايج پايان نامره کارشناسری

پیچیررده برره هررم متصررل شرردهانررد کرره مرران دسترسرری

 نگارندگان از کارکنران هربراريوم دانشرگاه.ارشد است

 نتايج حاصل از.)9 گرده افشان به شهد میشود (پیوست

( وIAUH) آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقرات تهرران

(Claβen-Bockhoff et اين پرژوهش مطالعرات پیشرین

هربرراريوم پژوهشررکده گیاهرران دارويرری دانشررگاه شررهید

 را تأيید نمود و ارتباط تنگاتنگیal., 2003; 2004a; b)

.( سپاسگ اری مینمايندMPH) بهشتی

بین فیلوژنی و ريختشناسی پرچم در گونرههرای سررده

نیافته است اما دو انتهای عقبی به صرورت يرک سراختار
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بررسی تکامل و مکانیسم تکوين پرچم در ) Salvia hypoleuca Benth. (Lamiaceaeو گونههای ن ديک با بررسیهای میکروسکو ...

پیوست  -9درخت اجماع  30درصد حاصل از آنالی بايسین ) (Bayesian Analysisدادههای حاصل از  ITSگونههای مختلر
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از تیرره Lamiaceae

سرده  Salviaو خويشاوندان .اعداد با ی شاخهها احتمال پسین ) (Posterior Probabilityو اعداد پايین شاخهها حمايت بوتاسرتر شراخههرايی را
نشان میدهد که در آنالی بیشینه صرفهجويی ) (Maximum Parsimonyبه صورت گروههای تکنیا با حمايت با تر از  30درصد بره دسرت آمدنرد.
ريختشناسی پرچم در گروههای مختل

گونهای در سرده  Salviaسمت راست آنها رسم شده است.
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Abstract
The genus Salvia L. includes a group of plants having two stamens with a special
morphology. Natural groups within this genus consist of species with special type of stamen
morphology. In this paper, phylogenetic placement and developmental stages of stamen of S.
hypoleuca Benth. were studied. Examination of this and related species showed that each
flower had two stamens with posterior thecae not expressed and the distal posterior ends of
the adjacent connectives were fused into a complex structure blocking access to nectar. All
species with such type of stamens grouped into a monophyletic clade with robust support.
Study of stamen development in S. hypoleuca showed that normal, anterior thecae were
evolved before the other organs and that the stamen found its final matured form before
flower opened. In an opened flower, stamen and reproductive organs could be found in their
final maturestage. In addition, it seemed that stamen development in related species should be
similar.
Key words: Development, Phylogeny, Lamiaceae, Salvia hypoleuca Benth.
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