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دريافت مقاله3131/40/48 :

بررسی ویژگیهای دانه گرده در برخی گونههای گروه Grumosae

از جنس  Ranunculusدر ایران
منیژه پاکروان * ،آناهیتا جمشیدنژاد اول و اختر توسلی
گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه الزهراء (س) ،تهران ،ايران

چكيده
در پژوهش حاضر ،دانههای گرده  31گونهه از گهروه  Grumosaeاز جهن

 Ranunculusبها میكروسهكون نهوری و

سطح گرده  3گونه از آنها توسط اسكنینگ میكروسهكون الكترونهی بررسهی شهد .تمهامی گونههههای بررسهی شهده
دانههههههای گههرده کههروی داشههتند و  3گونههه،R. elbursensis ،R. aucheri ،R. asaiaticus ،R. afghanicus :
 R. eriorrhizus ،R. elymaticusو  R. leptorrhynchusدارای منفهذ (سهه ،چههار و شهش منفهذی) و شهش گونهه:
 R. oxyspermus ،R. millefolius ،R. macrorrhynchus ،R. macropodioides ،R. cicutariusو  R. rermeiدارای
شیار بودند .همچنین ،در سطح دانه گرده تهزيین بهه صهور مهو دار ) ،(undulateخارچههدار ) (micro echinateو
چروکدار ) (verucateمشاهده شد .در اين گونهها عالوه بر تیپهای گزارش شده توسط پژوهشهگران پیشهین تیهپ
جديدی از دانه گرده (تیپ  )Thalictrum flavumبرای اين جن

معرفی شد .در نهايت ،بر اساس ويژگهیههای دانهه

گرده ،گونههای مختلف از يكديگر تشخیص داده شد و برای گونههای اين جن

کلید شناسايی تهیه شد.

واژههای کليدی :دانه گرده ،شیار ،منفذ ،میكروسكون الكترونی اسكنینگ ،آالله ) ،(Ranunculusايران

مقدمه
جن

از آنها در ايران مهیروينهد ) .(Iranshahr et al., 1992از
 Ranunculus L.با نام فارسی آاللهه متعله بهه

ويژگیهای خاص اين گروه داشتن ريشهههای گوشهتی و

تیره ( Ranunculaceaeآالله) اسهت .بهر اسهاس گهزارش

ذخیهرهای اسهت ) .(Iranshahr et al., 1992گونههههای

با داشتن  044گونه به لحها

 )333۱( Tamuraاين جن
تعداد گونه بزرگترين جن
جهههان بههه ويههژه منهها

در تیره اسهت و در سراسهر

آالله در بیشتر زيستگاهها ،از منا

معتدل تا منا

قطبهی

و نیمهههقطبههی رويههش دارنههد .ايههن گونهههههها در منهها

معتدلههه پههراکنش وسههیعی دارد

گرمسیری نادر هستند و به نواحی کوهههای بلنهد محهدود

) .(Ghahreman, 1990در فلورا ايرانیكا  14گونه از ايهن

مهههیشهههوند .گونههههههههای  Ranunculusدر تنهههوعی از

در گروه  Grumosaeذکر شده است که  13گونهه

محیطهای زيستی نظیر جنگل هها ،چمنزارههای خشهک و

جن
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نمدار ،خاکهای مر وب ،درياچهها ،رودخانهها و دامنهه
کوههای مرتفع رشد میکنند.

مواد و روشها.
منههابع تاکسههونومیكی اسههتفاده شههده بههرای پههژوهش

بههه دلیههل وجههود تنههو ريختههی در بههین افههراد و

حاضههر ،فلههور ترکیههه ) ،(Davis, 1965فلههور عههرا

جمعیههتهههای يههک گونههه مشههكال تاکسههونومیكی

) (Townsend, 1980و فلهورا ايرانیكها (Iranshahr et

آالله وجود دارد .وجود پلیمورفیسم

) al., 1992بود .دانهههای گهرده از گونههههای آاللهه از

در ويژگههیهههای ريخههتشناسههی از ويژگههیهههای بههارز

نمونههههههههای هربهههاريوم دانشهههگاه الزههههراء )،(ALUH

است کهه شناسهايی آنهها را دشهوار

هربهههاريوم مؤسسهههه گیاهپزشهههكی کشهههور ) (IRANو

متعددی در جن
گونه های اين جن

میسازد و موجب تالش برای استفاده و معرفهی صهفا

هربهاريوم مؤسسهه تحقیقهها جنگهلههها و مراتههع کشههور

ثابت درون گونهای در مورد بررسی آنها میشود.

) (TARIبه دست آمده و توسط میكروسكون ديجیتال

بررسی دانه گرده در تیره آالله توسط پژوهشگران

 Dino-Eyeمدل  Am423و الكترونی نگاره مهدل مهدل

پیشههههین نظیههههرWodehouse ،)3310( Kumazawa :

 KYKY-EM3200بررسهههی شهههد .فهرسهههت اسهههامی

(،)3303( Andersen ،)33۱1( Erdtman ،)3310

نمونههای مطالعه شده در جدول  3موجود است.

 Erdtmanو همكهههههههههاران (Tomaszewski ،)3303

ول محهور قطبهی ) (Pو هول محهور اسهتوايی )(E

( Faegri ،)3303و Santisuk ،)333۱( Iversen

دانههههههای گههرده بهها بزرگنمههايی  344انههدازهگیههری و

( Petrov ،)3333و ،3344( Borrissova-Ivanova

عك برداری شد .برای هر گونه ،مقدار میهانگین هول

 )3343انجهههام شهههده اسهههت .جهههامع تهههرين بررسهههی

محورهای قطبهی و اسهتوايی ،نسهبت  P/Eو شهكل دانهه

گرده شناسی توسط  Clarkeو همكاران ( )3333انجهام

گههرده بههر اسههاس نسههبت  P/Eبههه پیههروی از Erdtman

شده اسهت .بهه هوری کهه بقهه بنهدی آنهها در مهورد

( )3381تعیین شده است .اندازهگیریهها حهداقل در 14

دانه های گرده هنوز نیز به ور وسهیعی مهورد اسهتفاده

گرده از هر فرد و حداقل در سه فرد انجام شده است.

قرار میگیرد .آنها دانه گرده آاللهههها را در سهه تیهپ

برای محاسبه درصد باروری دانه های گهرده په

مختلف قرار دادند که عبارتند از :الف) تیپ :R. acris

رنگآمیزی ،تعداد دانه های گهرده چروکیهده در 3444

دانه گهرده شهیاردار ) ،(zonocolpateشهامل  3گهروه؛

عههدد گههرده زيههر میكروسههكون شههمارش شههد .تعههداد

 :R.دانههههه گههههرده پُرمنفههههذ

گردههای چروکیده از  3444عدد گرده کسر مهیشهود

) (panoporateبهههها تزيینهههها  echinateو ) تیههههپ

تا درصد باروری به دست آيهد .دانهه ههای گهرده بهدون

micro-

پههیشتیمههار (اسههتولیز) ،ب ها يههک قطههره آب مقطههر روی

آالله و گرده ههای

از خشهک شهدن

ب) تیههههپ arvensis

 R. parviflorusدانه گرده پُرمنفذ با تزيینها
 .echinateاخیراً در ايران نیز جن

پايههای آلومینیومی قرار گرفتند .په

از

آن در برخی گونهها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته

نمونه و پوششدهی با ال در محفظه خه  ،از نمونهه هها

است ).(Pakravan et al., 2011

عك برداری شد .برای واژهشناسی از مقهاال معتبهر و

هههد از بررسههی حاضههر ،اسههتفاده از ويژگههیهههای
دانههای گرده برای تفكیک گونهها است.

سايت معتبر گهرده شناسهی  PalDatاسهتفاده شهده اسهت
).(Punt et al., 2007

3۱

 در ايرانRanunculus

 از جنGrumosae بررسی ويژگیهای دانه گرده در برخی گونههای گروه

= هرباريوم مؤسسهه گیاهپزشهكی کشهور؛IRAN = هرباريوم مؤسسه تحقیقا جنگلها و مراتع کشور؛TARI(  نمونههای بررسی شده-3 جدول
))= هرباريوم دانشگاه الزهراء (سALUH
نام گونه

روش بررسی گرده

محل جمعآوری

هرباريومی

نام هرباريوم

R. afghanicus Aitch. & Hemsl.

سمنان

13433

TARI

*

R. afghanicus Aitch. & Hemsl.

خراسان

۱4۱34

TARI

*

R. afghanicus Aitch. & Hemsl.

خراسان

۱4814

TARI

R. asiaticus L.

کرمانشاه

1804

TARI

*

*

R. asiaticus L.

لرستان

3003۱

TARI

*

*

R. asiaticus L.

فارس

83044

TARI

*

*

R. asiaticus L.

خوزستان

1444۱

TARI

*

*

R. asiaticus L.

خوزستان

310۱

TARI

*

*

R. aucheri Boiss.

اصفهان

113

TARI

*

R. aucheri Boiss.

کردستان

3044۱

TARI

*

R. aucheri Boiss.

فارس

۱3۱0

TARI

*

R. aucheri Boiss.

لرستان

30831

TARI

R. cicutarius Schlecht.

گرگان

۱4431

R. cicutarius Schlecht.

لرستان

30030

R. cicutarius Schlecht.

گیالن

0443۱

R. elbursensis Boiss.

تهران

03033

TARI

*

R. elbursensis Boiss.

قزوين

4133

ALUH

*

R. elbursensis Boiss.

تهران

۱033

ALUH

*

R. elymaticus Boiss. & Hausskn.

چهارمحال و بختیاری

180۱3

IRAN

*

*

R. elymaticus Boiss. & Hausskn.

فارس

114

TARI

*

*

R. elymaticus Boiss. & Hausskn.

کهكیلويه و بويراحمد

03۱33

TARI

*

*

R. eriorrhizus Boiss. & Buhse.

يزد

1۱84

IRAN

*

*

R. eriorrhizus Boiss. & Buhse.

يزد

3۱44

TARI

*

*

R. eriorrhizus Boiss. & Buhse.

يزد

34433

TARI

*

*

SEM

.LM

*

*

TARI

*

*

TARI

*

*

TARI

*

*

R. leptorrhynchus Aitch. & Hemsl

خراسان

833

TARI

*

*

R. leptorrhynchus Aitch. & Hemsl

خراسان

۱۱401

TARI

*

*

R. leptorrhynchus Aitch. & Hemsl

خراسان

48۱41

TARI

*

*

R. leptorrhynchus Aitch. & Hemsl

خراسان

۱۱003

TARI

*

*

R. macropodioides Briq.

دارزين

114۱۱

TARI

*

R. macropodioides Briq.

يزد

3134

TARI

*

R. macropodioides Briq.

يزد

33313

TARI

*

TARI

کرمان

۱0381

R. macrorrhynchus Boiss.

آذربايجان

33۱30

R. macrorrhynchus Boiss.

تهران

R. macrorrhynchus Boiss.
R. millefolius Soland.

R. macropodioides Briq.

*

TARI

*

*

14403

TARI

*

*

کرمانشاه

43313

TARI

*

*

کرمانشاه

138

TARI

R. millefolius Soland.

مريوان

0113

ALUH

*

*

R. millefolius Soland.

کردستان

۱38

TARI

*

*

R. millefolius Soland.

شاهرود

3434

TARI

*

*

R. oxyspermus Willd.

کاشان

4418

TARI

*

*

چهارمحال و بختیاری

۱8434

TARI

*

*

R. termei Iranshahr & Rech. f
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نتایج

شیارها در قطهب تقريبهاً بهه ههم پیوسهته ،در R. termei

مطالعه دانه گرده با ميكروسكوپ الكترونی.

شههیارها کههامالً پیوسههته و در ،R. macrorrhynchus

دانه های گهرده بهر اسهاس شهكل کلهی و نهو تهزيین

 R. millefoliusو  R. oxyspermusشیارها ناپیوسهته

سطحی بررسی شد .در تمامی گونههای بررسی شده دانهه

بودند .همچنهین ،ايهن گونهههها همگهی درون شهیارهای

گههرده کههرویشههكل بههود .دانههه گههرده در گونههههههای:

سطح دانه گهرده خهود دارای تهزيین  granulateبودنهد

R. elymaticus Boiss. & ،R. asiaticus L.

کههههههه تههههههراکم ايههههههن تههههههزيین درون شههههههیارهای

 R. eriorrhizus Boiss. & Buhse. ،Hausskn.و

macrorrhynchus

 R.انههههدک بههههود .شههههیار در

 R. leptorrhynchus Aitch. & Hemslدارای منفهذ

 R. cicutariusعمیه  ،در  R. macrorrhynchusو

) (poreو در گونههههای،R. cicutarius Schlecht. :

 R. oxyspermusتقريبهاً عمیه  ،در R. millefolius

R. millefoliu ،R. macrorrhynchus Boiss.

نسههبتاً عمیهه و در  R. termeiسههطحی بههود .در همههه

 R. oxyspermus Willd. ،Solandو R. termei

گونههای دارای دانه گرده منفذدار حاشهیه منفهذ تهزيین

 Iranshahr & Rech. f.شیاردار ) (colpateبهود .دانهه

،R.

گهههههرده در eriorrhizus

 microechinateداشهههههههت .در asiaticus

 R.سهههههه منفهههههذی ،در

 R. elymaticusو  R. eriorrhizusفرورفتههه و در

 R. asiaticusو  R. elymaticusچهههار منفههذی و در

 R. leptorrhynchusمسهههطح تههها فرورفتهههه بهههود.

 R. leptorrhynchusشههش منفههذی بههود (شههكل .)3

 R. asiaticusو  R. elymaticusدرون منفههذ يههک

دانهههای گهرده در R. oxyspermus ،R. cicutarius

برجسههههتگی کههههروی تقريبههههاً بههههزرگ بهههها تههههزيین

 Willd.و  R. macrorrhynchusسههه شههیاری ،دانههه

 microechinateپراکنهههده و R. leptorrhynchus

گههرده  R. millefoliusچهههار شههیاری و دانههه گههرده

درون منفههذ تههزيین  microechinateمتههراکم داشههتند

 R. termeiپنج شیاری بود (شكل  .)1سهطح دانهه گهرده

(شكل .)1

در asiaticus

elymaticus ،R.

،R.

مطالعه دانههای گرده با ميكروسكوپ نوری.

 R. leptorrhynchus ،R. eriorrhizusو R. termei

درصد باروری برای گونههههای آاللهه محاسهبه شهد

دارای تزيینا خارچهدار و مو دار بود؛ در حالی کهه در

(جدول  .)1عالوه بر اين ،ول محور قطبی ) (Pو محور

،R.

استوايی ) (Eاندازهگیری و بر اساس نسبت هول محهور

 R. millefoliusو  R. oxyspermusعهالوه بهر تهزيین

قطبی به ول محور اسهتوايی شهكل دانهه گهرده در ايهن

خارچهدار و مو دار تزيین چهروکدار نیهز مشهاهده شهد

گونهها تعیین شد (جدول  ،8شكلههای  8تها  ،)3برخهی

(شكل .)1

از گونهههههها دارای دانههههههای گههرده بههزرگتههر از انههدازه

cicutarius

macrorrhynchus ،R.

در بین دانههای گرده شهیاردار ،در R. cicutarius

معمولی بودند (شكل .)4

بررسی ويژگیهای دانه گرده در برخی گونههای گروه  Grumosaeاز جن

 Ranunculusدر ايران

33

شهكل  -3تصهاوير میكروسهكون الكترونهی نگهاره از دانهه گهرده منفهذدار در ) R. eriorrhizus (C) ،R. elymaticus (B) ،R. asiaticus (Aو
)) R. leptorrhynchus (Dمقیاس= 34میكرومتر)

شهههكل  -1تصهههاوير میكروسهههكون الكترونهههی نگهههاره از دانهههه گهههرده شهههیاردار در )،R. cicutarius (A
) R. oxyspermus (D) ،R. millefolius (C) ،R. macrorrhynchus (Bو )) R. termei (Eمقیاس= 34میكرومتر)

شهكل  -1تصهاوير میكروسهكون الكترونهی نگهاره از تهزيین سهطح دانهه گهرده در )،R. eriorrhizus (D) ،R. elymaticus (C) ،R. cicutarius (B) ،R. asiaticus (A
) R. oxyspermus (H) ،R. millefolius (G) ،R. macrorrhynchus (F) ،R. leptorrhynchus (Eو )) R. termei (Iمقیاس= 34میكرومتر)
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 درصد باروری در گونههای آالله بررسی شده-1 جدول
نام گونه

هرباريومی

درصد باروری

R. afghanicus

13433

18/0

R. asiaticus

18044

44/13

R. aucheri

113

33/44

R. cicutarius

۱4431

41/03

R. elbursensis

03033

30/31

R. elymaticus

180۱3

38/41

R. eriorrhizus

1۱84

34/81

R. leptorrhynchus

833

4۱/41

R. macropodioides

114۱۱

44/81

R. macrorrhynchus

33۱30

34/3۱

R. millefolius

0113

43/3۱

R. oxyspermus

4418

43/43

R. termei

14801

33/۱

= کمهی کشهیده،prolate spheroidal = تقريبهاً کهروی،spheroidal = شهكل گهرده (کهروی، ول محور اسهتوايی، ول محور قطبی-1 جدول
.)subprolate
نام گونه

( میكرومترE) ول استوايی

( میكرومترP) ول قطبی

P/E

شكل دانه گرده

1۱/13

-

-

13/33

14/1

3/44

کروی

10/13

14/40

13/31

3/44

تقريباً کروی

10/33

8۱/4۱

8۱/08

80/18

3/13

کمی کشیده

10/13

14/13

14/10

14/01

14/43

3/30

کمی کشیده

18/۱3

18/38

1۱/13

11/33

18/34

10/33

3/44

کروی

R. eriorrhizus

1۱/8۱

1۱/۱1

1۱/01

1۱/۱8

1۱/۱3

1۱/0۱

3/44

کروی

R. leptorrhynchus

18/30

18/44

18/4۱

18/04

18/41

18/34

3/44

کروی

R. macrorrhynchus

14/04

14/31

13/10

14/13

13/43

13/0۱

3/44

کروی

R. millefolius

10/33

10/00

13/30

10/38

10/34

13/81

3/44

کروی

R. oxyspermus

13/44

11/48

18/03

1۱/14

13/81

13/84

3/38

تقريباً کروی

R. macropodioides

11/31

18/13

1۱/0۱

10/1۱

10/40

13/13

3/33

تقريباً کروی

R. termei

13/34

13/۱

13/41

1۱/31

14/0۱

13/۱3

3/48

تقريباً کروی

کمترين

میانگین

بیشترين

کمترين

میانگین

بیشترين

R. afghanicus

-

-

-

11/8۱

18/14

R. asiaticus

13/08

13/43

14/38

13/۱1

R. aucheri

1۱/10

1۱/4۱

10/8۱

R. cicutarius

11/38

1۱/8۱

R. elbursensis

18/13

R. elymaticus

بررسی ويژگیهای دانه گرده در برخی گونههای گروه  Grumosaeاز جن
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شكل  -8تصهاوير میكروسهكون
نوری از نمهای قطبهی دانهه گهرده
منفذدار در )،R. afghanicus (A
)R. aucheri ،R. asaiaticus (B
)(D) ،(C

elbursensis

،R.

)) R. leptorrhynchus (G) ،R. eriorrhizus (F) ،R. elymaticus (Eمقیاس= 14میكرومتر)

شكل  -۱تصاوير میكروسهكون نهوری از نمهای اسهتوايی دانهه گهرده
منفهذدار در )R. elbursensis ،R. aucheri (B) ،R. asaiaticus (A
)R. leptorrhynchus ،R. eriorrhizus (E) ،R. elymaticus (D) ،(C

)) (Fمقیاس= 14میكرومتر)

شههكل  -0تصههاوير میكروسههكون نههوری از نمههای قطبههی دانههه گههرده
شهههیاردار در )،R. macrorrhynchus (B) ،R. cicutarius (A
)،R. oxyspermus (D) ،R. millefolius (C
)) R. termei (F) ،(Eمقیاس= 14میكرومتر)

R. macropodioides
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R. millefolius ،R. macrorrhynchus (B) ،R. cicutarius (A)  تصاوير میكروسكون نوری از نمای استوايی دانه گرده شهیاردار در-3 شكل

) میكرومتر14= )مقیاسR. termei (F) ،R. macropodioidess (E) ،R. oxyspermus (D) ،(C)

،R. elbursensis (D) ،R. cicutarius (C) ،R. aucheri (B) ،R. asaiticus (A)  دانههه گههرده بههزرگتههر از حالههت معمههول در-4 شههكل
) میكرومتر14= )مقیاسR. oxyspermus (I) ،R. millefolius (H) ،R. leptorrhynchus (G) ،R. eriorrhizus (F) ،R. elymaticus (E)

بررسی ويژگیهای دانه گرده در برخی گونههای گروه  Grumosaeاز جن

 Ranunculusدر ايران
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بحث
بر اساس بقه بندی  Clarkeو همكاران ( )3333دانه

تیپ دانههای گرده پُرمنفذ ( 0نا  3منفذ) و کروی هستند

گرده آاللهها در سهه تیهپ بهه نهامههای( R. acris :بها 3

و دارای تزيین خارچهه دارو مهو دار هسهتند .بهر اسهاس

گروه) R. arvensis ،و  R. parviflorusقرار میگیرنهد

بقهبندی  Clarkeو همكاران ( )3333در تیره آالله ههر

که تیپ اول شامل گردههای شهیاردار و دو تیهپ ديگهر

سه تیپ مذکور دارای دانههههای گهرده پُرمنفهذ هسهتند.

دارای گردههای منفذدار هستند .دانههای گرده شهیاردار

تیپهای  R. arvensisو  R. parviflorusهر دو تكتهوم

در مطالعهه حاضهر در تیهپ  ،R. acrisگهروه R. acris

(جبه) چروکدار ) (verrucateو  14منفهذ يها بیشهتر در

قرار میگیرند ،اما دانههای گرده منفذدار اين مطالعهه در

هر گرده دارند ،امها تیهپ  Thalictrum flavumتكتهوم

هیچ کدام از دو تیهپ  R. arvensisيها R. parviflorus

چروکدار ندارد و منافذ آن بسهیار کمتهر اسهت .چهون

قههرار نمههیگیرنههد بلكههه در تیههپ ديگههری از بقهههبنههدی

دانههای گرده منفذدار مشاهده شهده در بررسهی حاضهر

 Clarkeو همكاران ( )3333بهه نهام تیهپ Thalictrum

فاقهههد تهههزيین چهههروکدار بهههود در نتیجهههه در تیهههپ

آاللهه نیسهت

 Thalictrum flavumقرار میگیرنهد (Tatlidil et al.,

 flavumقرار میگیرند که مربوط به جن

و تاکنون در گونه های آالله گزارش نشده است .در اين

).2005

کلید شناسايی گونههای گروه  grumosaeاز جن

Ranunculus

 .a -3دانه گرده منفهذدار 1 .......................................................................................................................
 .bدانه گرده شهیاردار 3 ............................................................................................................................
 .a -1دانه گرده سه منفذی ،حاشیه منفذها فرورفته 14. R. eriorrhizus ....................................................

 .bدانه گرده بیش از سه منفذی 1 .............................................................................................................
 .a -1دانه گرده چهار منفذی ،درون منفذ يک برجستگی کروی تقريباً بزرگ 2. R. elymaticus .............

 .bدانه گرده بیش از چهار منفهذی 8 .........................................................................................................
 .a -8دانه گرده پنج منفذی ،حاشیه منفذها فرورفته 5. R. asiaticus .........................................................

 .bدانه گرده بیش از پنج منفذی ۱ ............................................................................................................
 .a -۱دانه گرده شش منفذی 6. R. aucheri ............................................................................................

 .bدانه گرده بیش از شش منفذی 0 ..........................................................................................................
 .a -0حاشیه منفذ مسطح تا فرورفته 11. R. leptorrhynchus ...................................................................
 .bحاشیه منفذ فرورفته 7. R. afghanicus ................................................................................................
 .a -3دانه گرده پنج شیاری ،شیارها کامالً به هم پیوسته و سطحی 13. R. termei ......................................

 .bدانه گرده سه يا چهار شهیاری 4 ............................................................................................................
 .a -4دانه گرده چهار شیاری ،شیارها ناپیوسهته 9. R. millefolius .............................................................

 .bدانه گرده سه شهیاری 3 ........................................................................................................................
 .a -3شیارها عمی  ،در قطب تقريباً پیوسهته 34 ..........................................................................................
 .bشیارها تقريباً عمی  ،ناپیوسهته 33 ...........................................................................................................
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10. R. cicutarius ...................................................................................  دانه گرده کمی کشیده.a -34
3. R. macropodioides ..................................................................................  دانه گرده تقريباً کروی.b
1. R. oxyspermus ..................................................................................  دانه گرده تقريباً کروی.a -33
8. R. macrorrhynchus ..........................................................................................  دانه گرده کهروی.b

جنگلها و مراتهع کشهور بهه خها ر در اختیهار گذاشهتن
.نمونههای هرباريومی سپاسگزاری مینمايند

.سپاسگزاری
نگارندگان از مسؤوالن هرباريوم مؤسسهه تحقیقها
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Palynological study of some species in
Grumorsae group of the genus Ranunculus in Iran
Maneezheh Pakravan *, Anahita Jamshid nejad Avval and Akhtar Tavassoli
Department of Biology, Faculty of Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

Abstract
In this research, pollen grains of some species of Grumorsae group of Ranunculus were studied.
In doing so, pollen grains of 13 species were studied by light microscope and the surface of nine
pollen grains has studied by Scanning Electron Microscope. Among these species, in addition to
previous pollen types in the genus Ranunculus, a new type (Thalictrum flavum L.) was reported.
Finally, we could distinguish the species based on pollen grains characters and prepare an
identification key.
Key words: Pollen grain, Colpus, Pore, SEM, Ranunculus, Iran
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