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2

و علی موافقی

9

 9گروه زیستشناسی ،دانشكده علوم طبیعی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 2گروه علوم باغبانی ،دانشكده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
ساختار گل گیاه نیلك ) (Amorpha fructicosa L.به علت داشتن یك گلبرگ منفرد در میان گیاهان تیرره بقرو
) (Fabaceaeمنحصر به فرد است .به منظور پی بردن به اساس تكوینی فقدان گلبرگ ،آغازش و نمو انردامهرای گرل
در این گیاه ،مطالعه با میكروسكوپ نروری انعكاسری انجرام شرد .بردین منظرور ،اوانرههرای گرل در سرنین متفراو
امعآوری و در تثبیتکننده  FAAتثبیت شد .پس از  20ساعت نمونهها شستشو داده شدند و پس از فلرسزدایری در
اتانول  05درصد ،آبگیری آنها در محلول اتانول  11درصد ادامه یافت .رنگآمیزی نمونههرا در محلرول  5/1درصرد
نیگروزین در اتانول خالص انجام شد .بارزترین ویژگیهای تكوین گل در نیلك آغازش پشتی -شكمی تك اهتری
اندامها در حلقههای مختلف ،همپوشانی با در زمان آغازش حلقهها و آغازش زودهنگام برچه است .بر اساس نتایج
حاصل ،فقدان گلبرگها پس از آغازش آنها اتفاق میافتد .با واود آغازش هرر  1گلبررگ ،گلبررگهرای پشرتی و
کناری قادر به نمو نیستند و تا مراحل میانی کامالً ناپدید میشوند.
واژههای كلیدی :تكوین گل ،فقدان گلبرگ ،نیلك ،همپوشانی

مقدمه

پرداخت .بررسی های تكروینی گرل همچنرین مری توانرد

بررسرریهررای تكرروینی گررل بررا معرفرری ویژگرریهررای

برررای تعیررین هررمسرراختی ،تقررار  ،هومزرروزیس و تعیررین

ادیدی مانند الگوی آغازش اندامهرای گرل مریتواننرد

چگررونگی حررذد انرردامهررا اسررتفاده شررود (Tucker,

در تشررخیص گونررههررای نزدیررك برره هررم مفیررد باش رد.

) .1992امروزه برا بره کرارگیری تكنیركهرای ادیرد و

همچنررین ،بررا مقایسرره الگرروی رشررد و نمرروی گونررههررای

اختراع وسایل و ابزار مدرن امكان بررسی دقیقتر وقرایع

مربوط به یك انس با انسهای مختلرف مریتروان بره

ابتدایی تكوین مهیا شده ،میدان عمل این علم به سررعت

بررسی دراه قرابت آنها بر اساس شاخصهای تكروینی

در حال توسعه است ) .(Smyth, 2005در دو دهه اخیرر
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مطالعررا درخررور تررواهی روی تكرروین گررل در تیررره

دارای تخمكهای واژگون است و دانهها فاقرد آلبرومن

) (Fabaceaeانجام شده است (Tucker, 1984,

هستند .این زیر تیره بزرگ از نظر ویژگیهای نافه و نیام

بقو

) .2000, 2001, 2002, 2003aدر واقررع ،بررا افررزای

و همچنررین برررگ برره چنرردین طایفرره تقسرریم مرریشررود

دادههای مولكولی و شكلگیرری بینشری ادیرد دربراره

) .(Polhill, 1981گرچه ساختارهای یاد شرده در بیشرتر

سیسرررتماتیك ایرررن تیرررره ،اسرررتجو بررره منظرررور یرررافتن

گلهای پروانهآسرا قابرل مشراهده اسرت ،اسرتثناتاتی نیرز

ویژگرریهررای ریخررتشناسرری ادیررد و نیررز بررازبینی در

واود دارد ) .(Tucker, 1990, 2002, 2003bاز املره

ویژگیهای کنونی ضروری به نظر میرسد.

مررروارد نرررادر در زیرطایفررره  Amorpheaeو تبارنمرررا

تیره بقو

یكی از تیرههای بزرگ و مهرم گیراهی

 amorphoidدیده میشود .ایرن تبارنمرا واارد  1ارنس

است .گیاهان این تیره عموماً دارای بررگهرای مرکر

اسررت کرره در آنهررا شرركل ارام گررل متفرراو از حالررت

شانهای گوشوارکدار ،گلهای  1پر و  1چرخهای برا 2

پروانرهآساسرت ).(McMahon and Hufford, 2005

چرخه پرچمی هستند .تمام گیاهان ایرن تیرره در داشرتن

حردودا
ً
انس نیلك یكی از اعضرا تبارنمرا amorphoid

مادگی آزاد ،تخمدان یك برچهای و میوهای به صور

شامل  92گونه است که تمامی آنها بومی شمال آمریكرا

نیررام دوکفررهای ،مشررابه هسررتند ) .(Polhill, 1981تیررره

هسررتند ) .(Barneby, 1977گیرراه نیلررك کرره سرررما و

بقررررو

شررررامل سرررره زیررررر تیررررره شرر ر خسرر ر

) ،(Mimosoideaeارغررررررروان ) (Caesalpinoideaeو

خشكی هوا را به خروبی تحمرل مریکنرد ،در سرالهرای
اخیر به ایران وارد شده ،در نواحی مرکزی کشرور قابرل
رنگ نیلرك در گرلآذیرن

پروانهآسا ) (Faboideaeاست .تنروع فراوانری بره لحرا

کاشت است .گلهای بنف

ساختار رویشی ،شكل میروه و گرل در برین زیرر تیررههرا

خوشهای انتهایی تجمع مییابند .نام این گیاه که به معنی

واود دارد .با این حال ،در هر زیرر تیرره شركل گرلهرا

بیشكل است ،بر گرفته از شكل غیرطبیعی گلهرای آن

نسبتا ثابت است ) .(Tucker, 2003aزیر تیره پروانهآسرا
ً

اسررت .ایررن گیرراه بررر خررالد سررایر پروانررهآسررایان فاقررد

از دو زیر تیره دیگر بزرگتر بوده ،شامل  35طایفره011 ،

گلبرگهای بال و ناو و تنها وااد یك گلبرگ درفر

انس و حدود  92هزار گونه است .ایرن زیرر تیرره یرك

است ).(McMahon and Hufford, 2005

گروه تك نیایی (مونوفیلتیك) است که بر اساس شواهد

هدد از این پژوه  ،توصریف مراحرل نمروی گرل

مولكولی و ریخرتشرناختی از زیرر تیرره ارغروان مشرتق

در گیاه نیلك به عنوان عضوی با اام گل غیر پروانهآسا

شده اسرت ) .(Tucker, 2003aگیاهران ایرن زیرر تیرره،

از زیر تیره پروانه آسا و مقایسه آن با مراحل نمروی گرل

علفی یا چوبی و دارای گلهایی نامنظم هستند .اام گل

در سرایر اعضررا زیرتیررره اسررت .پری بررردن برره چگررونگی

وااد افت گلبرگهای کناری و پشتی موسوم به بال و

حذد گلبرگها و اثرر حرذد گلبررگهرا برر آغرازش

اسررت.

حلقههای بعدی از امله موارد اال

تواهی اسرت کره

پرچمها  95عدد و غالباً به هرم پیوسرته هسرتند .تخمردان

در بررسی حاضر پیگیری میشود.

نراو و یرك گلبررگ شرركمی موسروم بره درفر

مطالعه تكوین گل در گونه  Amorpha fruticosa L.از تیره بقو

مواد و روشها
نمونررهبرررداری از اوایررل اردیبهشررتمرراه تررا اواسرر
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کاسبرگ پشتی شروع میشود (شركل  )A-9و پرس آن
دو کاسبرگ اانبی پدیدار مریشروند (شركل  .)B-9در

خردادمرراه سررال  9321برره فاصررله هررر  91روز در شررمال

نهایت ،دو کاسبرگ باقیمانده در بخ

غربی ایران (تبریز) انجرام شرد .اوانرههرا در انردازههرا و

گل تشركیل مریشروند (شركل  .)C-9بنرابراین ،الگروی

سنین مختلف امعآوری و در تثبیتکننده  FAAتثبیرت

کرامال مشرهود
ً
تك اهتی در اریان تشكیل کاسره گرل

شررد .پررس  20سرراعت ،آبگیررری نمونررههررا برره مررد 02

است .پرچمهای بیرونی دومین پیرامون ظاهر شرده روی

ساعت در غلظت های متوالی اتانول  05درصرد و سرسس

پشرتی

شكمی مریسرتم

مریستم گل هستند .ظهور پررچمهرا نیرز از بخر

 11درصد انجام شد .با پایان یافتن آبگیری از نمونرههرا،

مریستم گل شروع شده ،به سمت بخ

رنگآمیزی آنها توس نیگرروزین  5/1درصرد محلرول

میکند (شكل  D-9و  .)Eهرمزمران برا شرروع آغرازش

در اتانول خالص انجرام شرد ).(Dadpour et al., 2008

پرچمهای حلقه بیرونی ،آغازه برچه نیز به صور یرك

در مرحلررره بعرررد ،فلرررسزدایررری نمونرررههرررا در زیرررر

برآمدگی در مرکز مریستم گل نمایان مریشرود (شركل

استرتومیكروسكوپ  Nikon SMZ1500انجام شرد .در

 .)D-9در ادامه اندامزایی گل و زمانی که هنوز آغازش

پایررران ،نمونرررههرررای آمررراده شرررده برررا بهررررهگیرررری از

پرررچمهررای حلقرره بیرونرری کامررل نشررده اسررت ،نخسررتین

میكروسرركوپ نرروری برراز تابشرری  Nikon E600Dکرره

پرچمهای حلقره درونری در سرطش پشرتی گرل آغرازش

دارای فیلتر بازتابشی زمینه تاریك و عدسریهرای شریزی

م رییابنررد (ش ركل  .)E-9بنررابراین ،آغررازش حلقررههررای

کاتادیوپتریك برود ،بررسری شردند .بردین منظرور ،هرر

پرچمی و برچه بره مروازا هرم صرور مریگیررد و از

نمونه در ظرد مخصوص محتوی اتانول  11درصد کره

همپوشانی با یی برخوردار است.

در بخر

شكمی پیشروی

مرکررزی آن سرروزن ظریفرری تعبیرره شررده بررود،

روند آغازش پرچمهای حلقه داخلی نیرز برا الگروی

استقرار یافرت .تصراویر خرام دیجیترالی توسر دوربرین

تك اهتی و با ظهور آغازههای اانبی و سرسس شركمی

 Nikon DXM1200برررا وضرررو  93مگاپیكسرررل ،از

صور میگیرد (شكل  G ،F-9و  .)Hدر این زمران1 ،

سطو مختلرف فوکرال نمونره برداشرت شرد .یرههرای

آغررازه گلبرگرری برره صررور برآمرردگیهررایی در مقابررل

تصررویری برررای بهبررود عمررق میرردان و برره دسررت آوردن

آغازه پرچمهای درونی ظراهر مریشروند (شركل .)H-9

تصویر نهایی با کیفیت مطلو ادغام و فررآوری شردند.

بالفاصررله پررس از آغررازش ،انرردازه گلبرررگ شرركمی برره

برای ایرن منظرور ،از روشهرای نروین فررآوری تصرویر

صررور درخررور تررواهی نسرربت برره سررایر گلبرررگهررا

بهرهگیری شد ).(Dadpour et al., 2008

افزای

نتايج

نمو اندامها

آغازش اندامها

مییابد (شكل  F-9و .)H

رشد کاسبرگ ها تابعی از الگوی آغازش آنهاسرت.

کاسبرگ ها نخستین انردام هرای آغرازش یافتره روی

بدین معنی که کاسبرگ پشتی که در ابتدا آغازش یافتره

مریسررتم گررل هسررتند .ظهررور پیرامررون کاسرربرگی بررا

است ،بیشترین رشرد را دارد و کاسربرگهرای ارانبی و
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شكمی از نظر رشد در مرتبه بعدی قرار دارند (شكل -2

بحث

 .)Aکرکدار شدن کاسبرگها نیز برا کاسربرگ پشرتی

در گیاه نیلك مانند سایر پروانهآسرایان گرلهرا  1پرر،

کرامال از کررک
ً
شروع میشرود و در ادامره کاسره گرل

وااد  1کاسبرگ 95 ،پرچم و یك برچه منفرد هستند .برا

پوشیده شده ،سایر اندام ها را احاطه میکند (شكل B-2

این حال ،برخالد سایر پروانهآسایان ،تعداد گلبرگها به
 9عدد کاه

و .)C

یافته است .نافه ،مانند اغل

پروانرهآسرایان

در اریان نمو ،گلبرگهرای پشرتی و ارانبی مشراهده

از نوع دو دسته پرچمی ) (diadelphusاست و در مراحل

نمیشوند که نشاندهنده حذد آنها پس از آغازش است

میررانی تكرروین پررس از الحرراق میلررههررای  1پرررچم پشررتی،

(شكل  .)D-2گلبرگ شكمی که تنها گلبررگ باقیمانرده

غالد پرچمی تشكیل میشود ) .(Tucker, 2003aماننرد

است ،در ادامه رشد میکند و برچه و پرچمها را در ناحیه

اغل گیاهان تیرره بقرو

) ،(Tucker, 1999گرلهرای

شكمی احاطه میکند (شكل  E-2و .)F

نیلك نیز دارای تقارن نامنظم هستند .این تقارن نرامنظم در
انتهرایی آنهرا

اریان آغازش کاسبرگها ظاهر شده ،در مراحل بعردی،

توسعه مییابد و تمایز بساک به این ترتی آغاز مریشرود

پرس از رشرد متفراو گلبرررگهرا و پررچمهرا و تشرركیل

(شكل  .)D-2آغازش بساک در حلقه پرچمهای درونری

غالد پرچمری کره در سرطش شركمی براز اسرت ،تقارن

مشابه پرچمهای بیرونی است ،با این تفاو که این حلقره

پشتی-شکمی (زیگومورفی) تقویت میشود.

پس از رشد پرچمهرای بیرونری ،بخر

دیرتر شروع به تمایز میکند و میلههای پررچمهرا در ایرن

بر مبنای مطالعا انجام شده روی تكوین گل در زیرر

حلقه همواره کوتاهترر از حلقره پررچمهرای بیرونری اسرت

تیره پروانهآسا حلقههرای مختلرف گرل برا رونردی رو بره

(شكل  E-2و  .)Fپس از تمایز کامرل دو حلقره پرچمری،

مرکز و به ترتیر کاسربرگ ،گلبررگ ،پررچم و مرادگی

به واسطه رشد نهرنج ،پررچمهرای ایرن دو حلقره در یرك

آغازش مییابند ) .(Tucker, 2003aبا این حال ،در گیراه

ردیررف قرررار مرریگیرنررد (شرركل  G-2و  .)Hدر مراحررل

نیلك آغازش دیرهنگام گلبرگها پس از پررچمهرا ،ایرن

پایانی تمایز ،الحاق میلههای  1پرچم پشتی اتفاق مریافترد

روند رو به مرکز را مختل میکند .مشابه با نیلك در بیشتر

و پرچم دهم آزاد باقی میماند .بدین ترتی  ،غالفری نعرل

پروانهآسایان گلبرگها و پرچمها به طرور مجرزا آغرازش

اسبی شكل به نام غالد پرچمی تشكیل مریشرود کره در

مییابند و منشأ یكسانی ندارنرد ).(Tucker, 1996, 1998

سطش شكمی باز است.

بررا ایررن حررال ،در برخرری گونررههررای پروانررهآسررا از املرره

برچه که در ابتدا شكل نیمکروی دارد ،بره تردریج در

 Astragalus compactusو  Pisum sativumگلبرگها

قرردامی فرورفترره ،شرركافی در آن ایجرراد مرریشررود

و پرچمهای خارای از  1آغازه گلبرگ-پرچم یرا آغرازه

(شكل  )I-9که به تدریج در طی نمو بسته میشود .سرسس

مشترک به واود میآینرد (Tucker, 1989; Mansano

رشد رأسی برچه ،تمایز مادگی به تخمدان ،خامه و کاللره

) .et al., 2002; Naghiloo et al., 2012در مراحررل

صور میگیرد و به تدریج آغازش کرکهرا در بخر

بعدی ،هر یك از ایرن آغرازههرای مشرترک بره  2آغرازه

انتهایی خامه اتفاق میافتد (شكل .)I-2

تقسیم میشوند که آغازه درونری پررچم و آغرازه بیرونری

بخ ر
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گلبرگ را تشكیل میدهد .البته تشكیل آغازه گلبرگ ترا

این که تمامی گونههای یاد شرده از گونرههرای پیشررفته

حدودی بر پرچم تقدم دارد ).(Tucker, 1989

زیر تیره پروانهآسا هستند ،در مجمروع ،مریتروان گفرت

از مرروارد غیررر معمررول دیگررر در اریرران آغررازش
حلقهها ،واود همپوشرانی در اریران ظهرور حلقرههرای

واود همپوشانی با بین حلقرههرا در طری تكروین گرل
صفتی تخصص یافته به شمار میآید.

پرررچم ،مررادگی و گلبرررگ اسررت .در حرردود  955سررال

از نظر الگوی آغرازش انردامهرا در هرر حلقره ،گیراه

پرری  Eichler ،برررای نخسررتین بررار گررزارش کرررد کرره

نیلك مشابه اکثر پروانهآسرایان ،رونردی ترك اهتری را

اندامهای گل در یرك حلقره مریتواننرد پری

از کامرل

نشران مریدهررد ) .(Tucker, 1984بررر اسراس مطالعررا

شرردن حلقرره قبلرری شررروع برره آغررازش کننرردTucker .

پیشین ،الگوی آغازش اندامها در زیر تیرههرای مختلرف

( )9121پیشنهاد کرد ،ایرن حالرت کره یرك نروع ظهرور

بقو

متفاو است .در حرالی کره ،زیرر تیرره ارغروان

زودرس تقارن پشتی-شكمی است ،در گروههای بسریار

رونررد مررارپیچی را در اریرران آغررازش انرردامهررا نشرران

پیشرررفته رم مرریدهررد .وی واررود ایررن حالررت را در 23

میدهد ،روند آغازش اندامها در زیرر تیرره شر خسر

گونه از  92طایفه پروانهآسا گزارش کرد .مشابه برا گیراه

همزمان و در زیرر تیرره پروانره آسرا ترك اهتری اسرت.

نیلررك در اکثررر گونررههررای مطالعرره شررده از املرره در

پیشررنهاد شررده اسررت کرره الگرروی تررك اهترری آغررازش

 Genista tinctoriaزمان آغازش اندامها فق بین  2یرا

اندامها در پروانهآسایان نوعی حالت پیشرفته است که از

 3حلقه همپوشانی دارد ) .(Tucker, 1989با ایرن حرال،

الگوی مرارپیچی زیرر تیرره ارغروان تكامرل یافتره اسرت

واود هم پوشانی گسترده در زمان آغازش حلقرههرا نیرز

).(Tucker, 2003a

در برخی گونههای پروانهآسرا گرزارش گردیرده اسرت.

مطالعا انجام شده روی حذد انردامهرای گرل در

Astragalus

گونههای مختلف ،واود دو مكانیسرم متفراو را نشران

 caspicusبین آغازش گلبرگها ،پررچم و برچره و نیرز

داده است -9 :آغازش اندامها و سسس توقف رشد آنهرا

بررین آغررازش کاسرربرگهررا و آغررازههررای مشررترک

در اریرران نمررو  -2عرردم آغررازش انرردامهررا .بررر مبنررای

همپوشانی وارود دارد (Tucker, 1989; Movafeghi

مشاهدا صور گرفته در صورتی که حذد انردامهرا

) .et al., 2010واود همپوشانی غیر معمول بین حلقهها

ناشی از عدم آغازش آنها باشد ،روند آغرازش انردامهرا

در اریران تكروین گرل در  Vicia crasaو Wisteria

در حلقررههررای بعرردی نیررز دسررتخوش توییررر خواهررد شررد

 sinensisنیررز مشرراهده شررده اسررت ;(Tucker, 1989

) .(Tucker, 2000, 2001نتررایج مطالعرره حاضررر نشرران

) .Naghiloo and Dadpour, 2010در این گونهها ،در

میدهد که حذد گلبرگها ناشری از توقرف نمرو آنهرا

خلفرری آغررازش

بالفاصررله پررس از آغررازش اسررت .مطررابق بررا یافتررههررای

قدامی فق کاسبرگها واود دارنرد.

مطالعررا پیشررین در ایررن گونرره نیررز حررذد گلبرررگهررا

یعنی آغازش پرچمهای بیرونی ،گلبرگها ،پررچمهرای

تأثیری روی آغازش حلقرههرای بعردی بره ارا نگذاشرته

درونی و برچه با یكدیگر همپوشرانی دارد .برا تواره بره

است.

بررررای مثرررال در  Pisum sativumو

حررالی کرره تمررامی انرردامهررا در بخ ر
یافتهاند ،در بخ

زیستشناسی گیاهی ،سال چهارم ،شماره چهاردهم ،زمستان 9319
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شكل  -9روند آغازش اندامهای گل (A :ظهور نخستین آغازه کاسبرگ در بخ

پشتی  (Bتشكیل آغازه کاسبرگهرای ارانبی  (Cکامرل شردن

حلقه کاسبرگی با آغازش کاسبرگهای شركمی  (Dپدیردار شردن آغرازه پررچمهرای خرارای در بخر
 (Eتشكیل آغازه پرچمهای درونی در بخ
آغازهها و پیدای

پشرتی و ارانبی و ظهرور آغرازه برچره

پشتی  (Fآغازش پرچمهای بیرونی شكمی و ظهور آغازه پرچمهای درونی در بخ

نخستین آغازه گلبرگ در سطش شكمی  (Hآغازش گلبرگها در بخر

ارانبی  (Gنمرو

پشرتی و ارانبی  (Iکامرل شردن مراحرل انردامزایری و

ظهور شیار برچه در سطش شكمی :A .آغازه پرچم بیرونی :a ،آغازه پرچم درونی :C ،آغازه برچه :P،آغازه گلبرگ :S ،آغازه کاسبرگ.
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شكل  -2روند نمو اندامها A :و  (Bدید قطبی و کناری از تشكیل کاسه گل و ظهور کرکها روی آن  (Cاحاطه شدن کامل گل توس کاسره
گل پوشیده از کرک  (Dدید پشتی از فقدان گلبرگها و رشد آغازه پرچمهای بیرونی  (Eتشكیل شكاد میانی در بساک پرچمهای بیرونی و
شروع تمایز بساک در پرچمهای درونی  (Fرشد طولی برچه همزمان با کامل شدن تمایز پرچمها  Gو  (Hدید پشرتی و کنراری از پررچمهرای
نمو یافته و تنها گلبرگ نمو یافته در بخ

شركمی  (Iتمرایز برچره و کررکدار شردن آن :A .آغرازه پررچم بیرونری :a ،آغرازه پررچم درونری،

 :Cآغازه برچه :P ،آغازه گلبرگ :S ،آغازه کاسبرگ.
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Study of floral ontogeny in Amorpha fruticosa L. (Fabaceae)
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Abstract
The flower structure in Amorpha fruticosa L. is unique among legumes because it possesses
only one petal. In order to clarify the ontogenetic basis for missing petals, the initiation and
development of floral organs were examined using epi-illumination light microscopy. First,
the 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 staining with 0.5% nigrosin black in ethanol. The most distinctive features of
Amorpha flower ontogeny were the abaxial-adaxial unidirectional initiation of organ
primordia within each floral whorl, high overlap in the time of initiation of whorls and early
carpel primordium initiation. Based on our results, although five petals were first initiated in
the flower buds, the abaxial and lateral ones failed to enlarge and thus disappeared completely
by midstage.
Key words: Floral ontogeny, Missing petals, Amorpha fruticosa L., Overlap
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