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Abstract
Microcharacters of seed coat and its surface patterns are valuable in the systematic consideration in
some genera. The aim of this study was to introduce the application of these data in assisting the
identification of Vicia L. species. Micromorphological traits of 90 seeds from 20 species of the genera
of the Vicia were studied in order to answer some systematic questions regarding this genus. The
morphology of the surface of these species were examined using a scanning electron microscope
(SEM). The results of the observations and analyses indicated that the pattern of seed coat
ornamentation was of Papillose type and their SEM pattern varied within and between accessions in
terms of tip-shape of the papillae, size (height), and amount of conation of papillae side ride. These
traits can be used in taxonomic revision of the Vicia genus. Based on these seed coat ornamentation
traits, four categories namely Colliculate with Tuberculate, Aculate projections from projections
peaks, Aculate and Tuberculate from below the peak were identified. These analyses can provide good
evidence for the close relationship of related species from the different species in a genus. It presents a
comprehensive guide regarding variety classification and cultivar introduction.
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چکيده
الگوهای ریزریختشناسی و تزئینات پوشش دانه در برخیاز جنن هنا ،ارزش بسنیاری در مطالعنات سیسنتماتیک دارد.
این مطالعه با هدف معرفی کاربرد این دادهها در کمک بنه شناسنایی گوننههنای جنن
صفات ریزریختشناسی  90نمونه دانۀ مختلف از  20گونه جن
این جن

مطالعه شد .ریختشناسی سطح دانۀ گونههای این جن

ماشنک  )Vicia L.انجنام شند.

ماشک برای پاسخ بنه برخنی از سنؤاالت سیسنتماتیک
با میکروسکوپ الکترونی نگاره  )SEMمقایسه شد.

نتایج مشاهدات و تجزیهها نشان داد ویژگیهای تزئینات پوشش دانه در گونههای مختلف بهصنورت برجسنتگی از ننو
 Papilloseو الگوی  SEMآنها در داخل و بین نمونهها ازلحاظ شکل ،ارتفا و نحوۀ بههنمپیوسنتن برجسنتگیهنا متننو
ماشک اسنتفاده شنود .براسنا ویژگنیهنای تزئیننات پوشنش داننه،

بوده است و میتواند در بازنگری دستهبندی جن

گونهها به چهار گروه گونههای تپهماهوری با آرایش زگیلی ،کلهقندی از نوك قلل منشأگرفته ،کلهقنندی از پنایینتنر از
نوك قلل منشأگرفته و زگیلدار تقسیم شدند .این تجزیهها ممکن است شنواهد خنوبی را از ارتبناز نزدینک گوننههنای
مختلف ،میان مجموعهای از گونههای این جن

فراهم کند و راهنمای مجمل دستهبندی واریتهها و معرفنی واریتنههنای

زراعی باشد.
واژههاي کليدي :پوشش دانه ،ریزریختشناسی ،سیستماتیک گیاهی.Vicia ،

مقدمه

رشنندی )Indeterminate type nodulating plant

ایننران یکننی از مننناب ذخیننرۀ ورایتننی گینناهی جننن

کنننموبنننیش مشنننابهند .از گیاهنننان جنننن

 Viciaدر

 Viciaاسنت  .)Smýkal et al., 2015بیشنتر گیاهنان

کشاورزی برای علوفه ،کود سبز ،در تغذیۀ انسان گوننۀ

ازنظنر ریخنتشناسنی و محندودبودن عنادت

 ،V. fabaباقال) و نیز صنای داروسازی استفاده منیشنود

این جن
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Holt Campeol et al., 2000; Duc et al., 2010

; .)and Birch, 1984اگرچنه گوننههنای جنن

Vicia

پراکندگی وسیعی در رویشنگاههنای مختلنف و شنرای
مختلننف بننومشننناختی دارد

Davis and Plitmann,

 )Mayer, 1991; 1970و نیام دارای تنو بسیاری اسنت
و از آن بنننرای شناسنننایی تاکسنننونومیکی بسنننیاری از
گونههای اینن جنن

اسنتفاده شنده ،)Maxted, 1995

گاهی تفکیک گونههای این جن

بهسختی امکانپنذیر

است .)Büyükkartal et al., 2013
برای تقسیمبندی گونههنا بنه بخنشهنای مختلنف از
روشهننای متفنناوتی اسننتفاده شننده اسننت بننرای مثننال
 )1888 Boissierجنننن

 Viciaرا بنننه دو بخنننش و

 ،)1892 Englerاین جنن

را بنه چهنار بخنش تقسنیم

کرد .عالوهبر این دانشمندان مختلنف تقسنیمبنندیهنای
دیگنننری را ارائنننه کنننردهانننند  .)Fedchko, 1984در
سال های اخیر در بررسیهای تاکسونومیکی این جنن ،
بنننهجنننای نینننام ،بیشنننتر از داننننههنننا و ویژگنننیهنننای

Buss et al., 2001; el-Elain et al., 2007
; )Pakravan et al., 2001همچنین از اینن ویژگنیهنا

می توان بنرای اممیننان از صنحت نموننههنایی کنه قنبال
متخصصان بهعنوان واریته شناسنایی کنردهانند Jaaska

 )and Leht, 2007; Jalilian et al., 2014و همینمور
برای شناسایی الگوهای تنو داخلگونهای استفاده کرد
 .)Mayer, 1991; Maxted, 1995این مطالعات مثنالی
از بهرهبرداری از مطالعات  SEMپوشنش داننههنا اسنت
کننه در جننن

 Petuniaتوس ن  Bahadurو همکنناران

 ،)1989در جنننننننننن

 Orthocarpusاز قبیلنننننننننۀ

 )Chuang and Heckard, 1991 Pediculareaeو
جننن

 (Ray et al., 2014 Psophocarpusبننرای

بازنگری سیسنتماتیک اسنتفاده شنده اسنت همنینمنور
ویژگننیهننای ریزریخننتشناسننی  20جننن

در خننانوادۀ

آاللننه  )Hoot, 1991 )Ranunculaceaو جننن هننای
 Axonopus ،Erysimum ،Brassicaو Hibiscus
Koul et al., 2000; Caas, 2001; El-Kholy et al.,
) )2011; Ghaempanah et al., 2013مطالعه و بررسی

ریزریختشناسی تزئینات سطح آنها بهدلیل یابتبودن و

شننده اسننت .اگرچننه از تکنیننکهننای دیگننری نظیننر

امکان شناخت بهتر استفاده شده است Hosseinzadeh

آننننالیزهنننای بیوشنننیمیایی داننننه ،)Lestern, 1979

 .)et al., 2008; Büyükkartal et al., 2013اهمینت

ایمینوشننیمیایی پننروت ین دانننه Lehle and Tanner,

مطالعۀ ساختار تشریحی دانه و دسنت ینابی بنه الگوهنای

) ،)Turner, 1977; 1973مطالعۀ کناریولويیکی 2013

فراسنناختاری  )Ultrastructureتزئینننات سننطح دانننه بننا

(Ruffini Castiglione et al., 2011; Caputo et al.,
و نشنانگرهای مولکنولی نینز van de Wouw et al.,

استفاده از عکن هنای میکروسنکوپ الکتروننی نگناره
اسکن) بهعننوان ویژگنیهنای تاکسنونومیکی Abdel

 )Khalik et al., 2008; Nabeh et al., 2013و حنل
مشکالت ردهبندی بهخوبی شناخته شده اسنت Günes

 )and Ali, 2011; Bahadur et al., 1989بنرای مثنال
می توان به استفاده از ویژگیهای ریزریختشناسی داننه
در شناسننایی آسننان شننباهتهننای بننین گونننهای و تنننو
فروگونهای و جداسازی واریتنههنا اشناره کنرد Adou-

2001; Frediani et al., 2004; Shiran et al., 2014
; )Wouw et al., 2001در شناسننایی و مبقننهبننندی

گونهها و واریتههای گیاهی جن

 Viciaاسنتفاده شنده

است ،با این حال با توجه به نتنایج متفناوت هنر ینک از
این روشها و فراوانی وجنود تشنابهات ریخنتشناسنی،
این مطالعات نتوانسته اسنت بنهخنوبی اخنتالفنظرهنای
فراوان موجود در این جن  ،در ردهبندیهای انجامشده
را حل کند  )Boissier, 1888; Engler, 1892و هننوز

تزئینات پوشش دانۀ برخیاز گونههای جن

 Vicia L.و ارزش عملی آنها در مبقهبندی

ایننن مشننکالت پابرجاسننت .اگرچننه دانسننتههننای کمننی
دربارۀ تزئینات سطح دانه بهویژه در جن

 Viciaوجنود
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جنبههای مختلف اکولويیک و زراعی این جن

بهویژه

معرفی واریتهها مطلوب باشد.

دارد ،)Roti – Michelozzi and Valenti, 1981
مطالعات رینزریخنتشناسنی محندود بنا میکروسنکوپ

مواد و روشها

الکتروننی نگناره Roti – Michelozzi and Valenti,

تعداد  90نمونه از  20گونۀ مختلنف بنومی از جنن

 )1981; Hosseinzadeh et al., 2008و برخننی از

ماشک ،از منامق مختلف ایران ،جم آوری و بخشنی از

و خانوادۀ آن Voronchikhin,

آنها در هرباریوم دانشگاه صنعتی اصنفهان ،نگهنداری و

 )1988امالعات خوبی را دربارۀ تاکسونهای آنها ارائنه

بخش دیگنر بنرای اسنتفاده در مطالعنات مقایسنهای ،در

کرده است .به کارگیری ویژگیهای ریزریخنتشناسنی

مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان کشنت شندند.

حاصننلاز  SEMدر مطالعننات مختلننف بننهدلیننل فقنندان

بسیاری از نمونهها از زیستگاههای مبیعنی جمن آوری و

دسننتورالعملهننای  )descriptorمناسننب بننرای تفسننیر

تعداد کمی نیز از مؤسسنۀ تحقیقنات جنگنلهنا و مراتن

عک های میکروسکوپی ،تا حد زینادی پیچینده اسنت.

دریافت شدند .دانههای مطالعنهشنده و محنل دریافنت و

برخننیاز پژوهشننگران بننرای تجزیننه و تحلیننل دادههننای

نگهننداری آنهنننا در جنندول  1فهرسنننت شننده اسنننت.

مطالعننات ریننزریخننتشناسننی از آنالیزهننای چننندمتغیره

ریختشناسی دانههای گیاهان کشتشده ارزیابی شد .با

;van de Wouw et al., 2003

کلید شناسایی موجود در فلورا ایرانیکنا (Chertkova-

 .)Shiran et al., 2014کمیکنردن مقنادیر مربنوزبنه

 Zertova, 1979کلیننۀ نمونننههننا بننه  4بخننش Sect.

صفات شکل و اندازه نتوانسته است بنهخنوبی مبقنات و

Sect. Cracca (Medik) ،Anatropostylia Plitm.

دسنتههنا را از هنم تفکینک کنند Muszynski et al.,

 Sect. Ervilia Link ،S.F. Grayو Sect. Vicia

 )1986برای مثال کاربرد تجزیه هنای چنندمتغیره نشنان

گروهبندی شدند .دستکم سه دانه از هر نمونه ،انتخاب

داده اسننت تنننو ممتنند و گننروههننای مبیعننی ،براسننا

و بننا میکروسننکوپ نننوری بینوکننولر) ویژگننیهننای

ریزریختشناسی تشخیص داده نمیشوند McVaugh,

ریخننتشناسننی آنهننا نظیننر اننندازه ،شننکل کلننی ،قطننر و

 .)1943این مطالعنه بنرای بررسنی وضنعیت مبقنهبنندی

تزئینات کلی اندازهگیری و یبت شد همچننین سنه داننه

 Viciaدر داخننل جننن  ،بننا اسننتفاده از

از هر گونه برای مطالعات  SEMو تهیۀ الگنوی عمنومی

امالعات ریزریختشناسی دانه بهعنوان مالك احتمنالی

تزئینات دانه در نظر گرفته شند .بندین منظنور داننههنا از

 Viciaدر سطح

نیامها جدا و تمیز شدند و بدون هرگوننه خشنککنردن

گونه ،مراحی شند .هندف دیگنر اینن مطالعنه ،ارزینابی

آلننومینیم

گونههای جن

عد

کمنک گرفتنهانند

موجننود جننن

سیستماتیک برای گروهبندیهای جن

برخی از صنفات قابنل اسنتفاده در شناسنایی گوننههنای

اضننافی روی فلننز رسننانای دوجننداره از جننن
چسبانده شدند سنپ

بنهکمنک دسنتگاه BAL-TEC

 Viciaو بهکارگیری صفات ریز میکرو)

) (Baizersو  SCD 005 Sputter coaterبنا الینهای از

ماشک است .نتنایج اینن

مال به ضخامت تقریبی  8تا  30نانومتر) پوشانده شدند.

بررسننیهننا ممکننن اسننت در مطالعننات بعنندی دربننارۀ

گذاشنته

مختلف جن

در تدوین کلید شناسایی جن

نمونههای آمادهشنده درون اتاقنک مخصنو
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برداری با میکروسکوپ الکتروننی SEM

ویژگیهای مفید دیگر نظیر ارتفا برجستگیهنا ،شنکل

شدند و عک

منندل  Philips XL 30در دو جهننت روبننرو و از پهلننو

آنها ،تعداد و تیزی لبههای آنها نیز انندازهگینری و یبنت

انجام شد .از بررسنی مقایسنهای عکن هنای موجنود بنا

شد .از سه گونۀ متفاوت ازلحاظ مورفوتیپ ،نموننههنای

اختصاصننننات

برگ تهیه و از شکل کرك و روزنهها با میکروسنکوپ

ریزریختشناسی سطح داننههنا تندوین شند .از بررسنی

الکترونی  SEMعک

تهیه و تجزینه و تحلینل شند کنه

تزئینننات دانننه روی صننفحۀ نمننایش ،تننراکم پسننتی و

بهدلیل مشاهدهنکردن تفناوت مشنخص بنین گوننههنا از

بلننندیهننا در هننر میلننیمترمربنن در یننک بزرگنمننایی

صفات اخینر در دسنتهبنندی اسنتفاده نشند .در توصنیف

مشننخص  9سننانتیمترمربنن مسنناحت در بزرگنمننایی

تصنناویر از وايهشناسننی اسننتفادهشننده بننهوسننیلۀ Stearn

یکنننندیگر کلینننند شناسننننایی براسننننا

 ،1000برای نمایندۀ  900میکرومتنر) انندازهگینری شند.

 )1983و  )2010 Beentjeاستفاده شد.

جدول  -1فهرست دانۀ گونههای مطالعهشده با میکروسکوپ الکترونی نگاره )SEM
شماره

تعداد نمونه

محل جمعآوري و محل نگهداري نمونه

نام گونه و بخش
Sect. Anatropostylia

1

1

4

2

4

V. aucheri Joub.& Spach.

3

4

V. akhmaghanica Kazar

آذربایجان غربی – ارومیه TARI, 3774 -

4

4

V. cappadocica Boiss. & Balansa

آذربایجان  -جادۀ خوی TARI, 19571 -

5

5

V.ciceroidea Boiss.

6

4

V. cinerea M. Bieb.

7

4

V. crocea (Desf.)Fritsch

8

5

V. multijuga (Boiss.) Rech.

9

4

V. persica Boiss.

10

4

V. variabilis Freyn & Sint.

11

5

V. variegata Willd.

12

4

V. villosa Roth

V. koeieana Rech.

باختران  15کیلومتری کامیاران به سنندج HIUT, 2510 -

Sect. Cracca

مازنداران – چالو

2

TARI, 5698 -

تهران – توچال TARI, 12292 -

بندرعبا

 400 -کیلومتری حاجیآباد به سیستان TARI, 49536 -

گرگان TARI, 12781 -
تهران  -کوه البرز – دیزین TARI, 51707 -

بانک ين ملی ایران
فار

بذر) – آذربایجان – ارسباران HIUT, 273 -

– نورآباد TARI, 45924 -

تهران  -کیلومتر  29جادۀ فیروز کوه – سمنان TARI, 56630 -
لرستان  -شل آباد TARI, 26316 -

 Vicia L.و ارزش عملی آنها در مبقهبندی

تزئینات پوشش دانۀ برخیاز گونههای جن
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Sect. Ervilia

13

4

V. ervilia (L.) Willd.

14

4

V. tetrasperma (L.) Schreb.

خوزستان  -ده دز TARI, 63125 -
 11کیلومتری جنوب شرقی اسالم شهر TARI, 28867 -

Sect. Vicia

15

4

V. angustifolia L.

گیالن  -حاشیه رودخانۀ قزلاوزون TARI, 60254 -

16

4

V. angustifolia L.

سیستان و بلوچستان – تفتان TARI, 52953 -

17

5

V. hyrcanica Fisch. & C. A. Mey.

18

5

V. michauxii Spreng.

19

4

V. narbonensis L.

20

5

V. peregrina L.

21

4

V. sativa L.

 HIUT -1هرباریوم دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان  -دانشگاه صنعتی  -محومه جنگل HIUT, 7/4 -
اصفهان  -دانشگاه صنعتی  -محومه جنگل HIUT, 20/2 -
چهار محال و بختیاری – شهرکرد  -بروجن HIUT, 3373 -
اصفهان  -دانشگاه صنعتی  -محومه جنگل HIUT, 24/2 -
مازندران  -قائم شهر HIUT, 8714 -

 TARI -2هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مرات کشور

نتايج

آنها از نوك قلل منشأ گرفته و تا پایین سطح زمینه ادامنه
ماشنک کنه در

داشت ولی حالت برجستگی بهصورت کلهقنندی دینده

اگرچه بسیاری از نمونه هنای جنن

ایننننن مطالعننننه بررسننننی شنننند دارای ویژگننننیهننننای

شنند .دسننتۀ سننوم شننامل دانننههننایی بننود کننه دارای

ماکرومورفولويی مشابهی بودند ،هیچکدام از گونههای

برجستگیهای منشأگرفته از پنایینتنر از ننوك و حالنت

دارای پوشش داننهای مشنابهی

برجستگی کلهقندی بودند و درنهایت گروه چهنارم کنه

مطالعهشده در این جن

نبودند .برجستگیها از نو  Papilloseو شکل و ارتفنا

برجستگی های آنها از پنایینتنر از ننوك منشنأ گرفتنه و

برجستگیها و نحوۀ بههم پیوستن آنها به یکدیگر متننو

حالت برجستگی آنها از نو زگیلی بنود ،مشناهده شند.

و متمایز بود .براسا

اندازۀ دانهها و ریزریخنتشناسنی

شننکلهننای  1و  2نشنناندهننندۀ وجننود الگننوی متنننو

پوشش آنها چهار دستۀ مختلنف شناسنایی و کلیند شند.

 Papilloseدر جنننن

نخسننتین دسننته شننامل پوشننش دانننههننایی بننود کننه

مطالعهشده حاالت برجستگیها بنه یکنی از دو صنورت

برجستگیهای سطح دانۀ آنها از نوك قلل منشأ گرفته و

برجسننتگیهننای اولیننه و برجسننتگیهننای یانویننه روی

تا پایین سطح زمینه ادامه داشت به گوننهای کنه حالنت

برجستگیهای اولیه مشاهده شد .برجستگیهای اولیه بنه

برجستگی به صورت تپنهمناهوری زگیلنی مشناهده شند.

یکی از سه شکل کلهقندی ) (Aculeateشنکل  B ،1و

دومین دسته شامل پوشش دانهای بود که برجستگیهای

 ،)2زگیلنننننننی  )Tuberculateو تپنننننننهمننننننناهوری

ماشنننک بنننود .در نموننننههنننای
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 )Colliculateشنننکل  )A ،1بنننود کنننه از یکننندیگر

برجستگیها به یکی از شنکلهنای گنرد ینا خورشنیدی

تفکیک پذیر بودند .قسمت انتهایی برجستگیها بنهمنور

 ،)Roundedبیضننننی  )Ellipticو سننننتارهایشننننکل

عمننودی بننه یکننی از شننکلهننای نننوكتیننز ،)Acute

 )Stellateدیده شد .ارتفنا لبنههنا  )Ridgesدر دسنتۀ

ننننوكکنننند  ،)Obtuseننننوكفرورفتنننه ،)Retusus

سوم بسیار متنو بود برای مثال ارتفا برجسنتگیهنا در

نوكبریده  )Turncateو نوك خیلنی تینز )Pungens

گونۀ  V. aucheriحدود  7/5میکرومتنر و در گوننۀ V.

و درصننورت مشنناهده از کنننار بننه یکننی از دو شننکل

 villosaحننندود  3/5میکرومتنننر شنننکل  )B2 ،1بنننود.

نوكخمیده  )Curvedینا ننوكراسنت  )Erectدینده

واریتننۀ زراعننی  V. sativaدارای بیشننترین تننراکم

شنند .وضننعیت نننوك برجسننتگیهننا نسننبتبننه تزئینننات

برجستگیها بود.

زمیننننهای در تصننناویر گرفتنننهشنننده از سنننطح بننناالی

شکل  )A -1تزیینات  .V. koeieanaدر این گونه دو نو برجستگی اولیه و یانویه بهصورت برجستگیهای تپهماهوری با شیارهایی که از نوك
تا پایین ادامه مییابند مشاهده شد  A1و  A2تصویر از پهلو) .عالمت بار در  A1معادل  5میکرومتر و در  A2معادل  50میکرومتر است.
 )Bبرجستگیهای اولیه در  .V. villosaاین برجستگیها بهشکل کلهقندی از نو خورشیدی و حالت خمیده بودند که شیارهای موجود در آن
از پایینتر از نوك منشأ گرفته بودند و تا پایین ادامه داشتند  B1تصویر از پهلو و  B2تصویر از روبرو) .عالمت بار معادل  10میکرومتر است.
 )Cنمونهای از برجستگیهای اولیه در  V. croceaبهصورت زگیلدار ،که از نو گرد تا نامنظم روی بذر دیده شد .در این گونه ،شیارهای
موجود در آن از نوك منشأ گرفته و بهصورت میلههایی تا پایین ادامه مییابد  C1تصویر از پهلو و  C2تصویر از روبرو) .عالمت بار معادل 10
میکرومتر است.

تزئینات پوشش دانۀ برخیاز گونههای جن
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شکل  ) A-2برجستگیهای اولیه در  ،V. multijugaبهشکل کلهقندی ،از نو خورشیدی و حالت راست که شیارها از پایینتر از نوك منشأ
گرفته و تا پایین ادامه یافته است  A1تصویر از پهلو و  A2تصویر از روبرو) .عالمت بار معادل  10میکرومتر است.
 )Bبرجستگیهای اولیه در  ،V. hyrcanicaبهشکل زگیلی ،از نو کوتاه و حالت بیضی تا نامنظم ،شیارها در این گونه از پایینتر از نوك منشأ
گرفته و نوك برجستگیها فرورفته دیده شد  B1تصویر از پهلو و  B2تصویر از روبرو) .عالمت بار معادل  10میکرومتر است.
 )Cبرجستگیهای اولیه در  ،V. tetraspermaبهشکل تپهماهوری ،از نو کوتاه و حالت بیضی تا نامنظم ،شیارها در این گونه از نوك منشأ
گرفته تا پایین ادامه یافته است  C1تصویر از پهلو و  C2تصویر از روبرو) .عالمت بار معادل  5میکرومتر است.

بحث

ارتبامننات تاکسننونومیکی دانننههننای جننن

مقایسۀ شکلهای گیاهی از حند چشنم غیرمسنلح تنا

معرفننی و براسننا

ماشننک را

تصنناویر ارائننهشننده از ویژگننیهننای

 SEMبنننهعننننوان نقطنننه اتکنننای بیشنننتر تفسنننیرهنننای

ریزریختشناسی پوستۀ داننه و ریخنتشناسنی در ینک

تاکسننونومیک و راهگشننای حننل مسننائل مبقننهبننندی در

بزرگنمایی زیناد ،تاکسنون هنای موجنود را بنا یکندیگر

مناب مختلف انجام شده است Hosseinzadeh et al.,

مقایسه کرده اسنت .بناوجود امکنان دسترسنی بنه عمنق

 .)2008برخنننی ماننننند  )1977 Turnerدر اینننن بننناره

میدان باال ،حد بیشتر تفکیک و بزرگنمایی زیاد کنه سنه

استفاده از دادههای شیمیایی را توصیه کردهانندMayer .

مزیت استفاده از  SEMاست ،بنهدلینل اسنتفاده از ابعناد

 )1991به اسنتقالل مطالعنات ریزتاکسنونومی بنهعننوان

مشخص نمونه های مطالعنه شنده و مراحنل آمناده سنازی

علننننم گونننننههننننا از موضننننو ماکروتاکسننننونومی

حسننا

آنهننا ،بررسننی ریزریخننتشناسننی سننطح دانننۀ

 )Voronchikhin, 1988بهعنوان علم مبقهبندی معتقد

گونههای جنن

ماشنک نشنان داد کنه صنفات انندازه،

هرینک از اینن

تعداد ،شکل ،رنگ و تزئینات سطح دانه در تفکیک سه

نظریننات باینند تفنناوتهننای ریخننتشناسننی منناکرو و

زیرگونۀ ذکرشده کارآمد هستند .معرفی الگنوی اصنلی

میکرو) زیادی را شناسایی و استفاده کرد .این مطالعه در

تزئینات پوستۀ دانه بهصورت زگیلدار در این مطالعه ،بنا

کنننار مطالعنننات  Lehle ،)1888 Boissier,و Tanner

کارهننننای حسننننین زاده و همکنننناران مطابقننننت دارد

 )1973و  Hosseinzadehو همکاران  )2008بهکمک

 .)Hosseinzadeh et al., 2008باوجود ادعای حسنین

میکروسنننکوپ الکتروننننی نگننناره  (SEMبخشنننی از

زاده و همکاران  )2008مبننیبنر وجنود تننو کنم بنین

است .برای دستهبنندی گیاهنان براسنا

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال یازدهم ،شماره سی و هشتم ،بهار1398
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 ،Viciaامکان تقسیمبنندی

تفکیک آنها برای مبقهبندی آسان نیست ،به موری کنه

گروههای نزدیک در جن

ویژگننیهننای

گونههای زیادی وجود دارد که بهآسانی امکنان مطالعنۀ

ریزریختشناسی در این مطالعه نشنان داد پوشنش داننه،

جزئننی آنهنا وجننود ننندارد حتننی بسننیاری از مشنناهدات

انعکاسی از تفاوتهای ينتیکی بوده است کنه منیتوانند

معرفیشده برای آنها از دیند امنروزیهنا اشنتباه و ینا بنه

در تقسیمبندی گونهها بهخوبی استفاده شود .این مطالعنه

غلن تفسننیر شننده اسننت بننه همننین دلیننل  Pakravanو

همانند نظنر  )1984 Barthlottو  Mirzaeiو همکناران

همکاران  ،)2001بر ویژگیهای تزئیننات رینز پوشنش

 )2015نشان داد کنه ویژگنی هنای رینزریخنتشناسنی

دانه بهعنوان صفات شناساییکننده بهویژه در گوننههنای

تزئینات سطح دانه در مقایسه بنا بسنیاری از سناختارهای

نزدیک چون صفات رینزریخنتشناسنی منوم ،کنرك،

رویشی و گل ،انعطافپذیری بسیار کمی دارد و ممکنن

اسننپور و سنناختمان اپینندرم بننرای شننناخت گونننههننا یننا

است تننو بنین گوننههنا را در نموننههنای مطالعنهشنده

جن ها تأکید کردند .باوجود اینکنه تزئیننات داننههنای

بننهخننوبی و تننا حنند زیننادی تفکیننک کننند .تصنناویر

مطالعهشده در این پژوهش بنهمنور کلنی مشنابه بودنند،

گرفتهشنده از تزئیننات پوسنتۀ داننه بنا تقسنیمبنندی اینن

تفاوتهای تشنخیصپنذیر و وینژهای نظینر سناختارهای

بنه  4بخنش بنهخنوبی مطابقنت داشنت همچننین

حفرهمانند روی پوشش داننۀ آنهنا ،در ایجناد تمنایز بنین

دسننتهبننندی ارائننهشننده در ایننن مطالعننه نشننان داد کننه

گونننههننا ،بسننیار مهننم دیننده شنند .ایننن یافتننه بننا یافتننۀ

مشخصههای ریزریختشناسنی ازمرینق کلیند شناسنایی

 Pakravanو همکنناران  )2001کننه تزئینننات پوشننش

ارائهشده در آخر همین مقاله از هم تفکیکپنذیر اسنت.

دانننههننا را در گونننههننای نزدیننک ،تمایزشنندنی دانسننتند

این کار را قبال  )1988 Bullterبنرای صنفات عنر ،

مطابقت دارد .با توجه به اینکه امروزه در عصنر يننومی،

عمق ناف  )hilumو  Tracheid barدر مایفۀ Vicieae

هنر سیستماتیک مدرن به استفاده از روشهای مرسنوم و

گزارش کرده بود .آنالیز گونههای بیشنتر  Viciaممکنن

تلفیننننق آن بننننا دیگننننر روشهننننا از جملننننه صننننفات

است انوا متفاوتتری از پوشش دانه را نشان دهند .در

ریزریختشناسی متکی است و از ریختشناسی پوشش

مبقنننهبنننندی برخنننی از گوننننههنننای  Viciaبراسنننا

دانننه بننرای درك ارتبامننات سیسننتماتیکی در داخننل

 20گونننۀ مختلننف در  4دسننته براسننا

جن

ویژگنیهنای داننه ،نینز اینن موضنو تأییند شنده اسنت
) .(Chertkova- Zertova, 1979بننا ایننن حننال بیشننتر
شناساییهای دستهبندیهای این جن

تناکنون براسنا

گونههای برخنیاز جنن

هنا ماننند گیاهنان Hawaiian

 Lobelioideaeاسننتفاده شننده اسننت

Buss et al.,

 ،)2001پیشنننهاد مننیشننود بننا اسننتفاده از کارهننای قبلننی

ویژگیهای ریخنتشناسنی ماننند شنکل ،انندازۀ داننه و

انجامشده روی تاکسونومی  Viciaبهعنوان مدل و نتنایج

محل قرارگرفتن ناف انجنام شنده اسنت Gunn, 1982

این مطالعه و تزئینات پوشش دانه بهویژه انندازه و شنکل

; .)Voronchikhin, 1988در گیاهان دیگنر نینز مطالعنۀ

برجستگیهای سطح خنارجی ،پوشنش داننه را یکنی از

گستردۀ ویژگیهای ریختشناسی بنهمنوری اسنت کنه

صننننفات مهننننم سیسننننتماتیکی تلقننننی کننننرد و بننننا

شاید تعداد کمی از این صفات برای مطالعه بناقی ماننده

تصنننویربرداریهنننای مکنننرر ،از تکنینننک پنننردازش

است با این حال بهدلیل تنو و تشابهات بسنیار فنراوان،

تصویر  )Image analysisدر مبقنهبنندیهنای جدیند و

 و ارزش عملی آنها در مبقهبندیVicia L.
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Exotesta  وTesta  تعداد الیههنای،سلولهای اپیدرمی

) وWouw et al., 2001 درك ارتباز ریخنتشناسنی

 منیتوانند در بهیننهسنازی،که در گونهها متننو هسنتند

 در این بناره منیتنوان.تفسیر و تحلیل نتایج استفاده شود

.کلیدهای شناسایی استفاده شود

Schaefer et al., 2012; Shiran PCR به آنالیزهنای

 و الکتروفننورز پننروت ین دانننهRFLPs ) وet al., 2014
سپاسگزاري
نویسنننندگان از دانشنننگاه صننننعتی اصنننفهان بنننرای
.پرداخت هزینۀ انجام مرح پژوهشی تشکر میکنند

) وLehle and Tanner, 1973; Ven et al., 1993
) وVicia faba ارتبامننات تاکسننونومیکی بننین بنناقال
ماشک اشاره

خویشاوندان آنها و برخی از اعضای جن

 ویژگننیهننای شننکل، عننالوهبننر تزئینننات پوشننش.کننرد
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