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مطالعه ريختشناسی و نمو گل خارشتر )(Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.

و برخی ويژگی های تشريحی اجزای آن
زهرا هاشمی و فرخنده رضانژاد *
گروه زیست شناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران

چکیده
در پژوهش حاضر ،گل خارشتر ) (Alhagi pseudoalhagi (M . B.) Desv.از لحاظ ریختشناسی و نمو اجزای گل
بررسی شد .اجزای گل بدون کرک ترشحی و پوششی ،کاسه گل پیوسته ،جام پروانه آسا ،بالها دارای رنگ تیره و
سلول های اپیدرمی با دیواره برآمده به سمت بیرون ،ناوها پیوسته و همراه با درفش بهه صهورج جهام بسهته ،نافهه دو
دسته ای و ناجور ریخت ،بساکها برونگشا و شكوفایی طولی ،دیواره کیسه گرده از نوع دولپه ای ،سلولهای الیه
مغذی بساک مستطیلی شكل و از نوع ترشحی هستند .پس از تقسیم میوز ،جدارهبندی یا تقسیم سیتوپالسم از نهوع
همزمان است و در مرحله بلوغ میكروسپورها هنوز کیسه رویانی در م رحله تقسهیم میتهوز اسهت و هسهتهههای کیسهه
جنینی به طور کامل تشكیل نشده اند .مادگی یك برچهه ای ،تخمهدان یهك خانهه و فویهانی ،تخمهكهها واگگهون و
پرخورش ،خامه توخالی و میوه نیام  5- 2دانه ای است .الیه اپیدرمی و زیراپیدرمی کاسه گل ،جام گل ،تخمدان و نیز
بافت رابط بساک دارا ی مواد فنلی (تاننی) و مواد با زیربنای چربی هستند.
واژه های كلیدی :خارشتر ،گل پروانه آسا ،مواد فنلی (تاننی) ،میكروسپورزایی

گلبر

به تعداد  5عهدد (درفهش ،دو بهال و دو نهاو)97 ،

مقدمه
تههاکنون سههاختمان گههل در بسههیاری از گیاهههان تیههره

پرچم به حالت دو دسته ای و یك برچه تك خانهه دارنهد

پروانهآسها ) (Fabaceaeبررسهی شهده اسهت (Tucker,

) .(Tucker, 2003aپرچمها ناجورشكل و بسهاک چههار

1998؛ Tucker, 2002؛ Benlloch et al., 2003؛

کیسه گرده ای است .در بین تیرهههای گیهاهی چههار نهوع

Tucker, 2003b؛  .(Etcheverry et al., 2008مطالعاج

نمو دیواره بساک توصیف شده است کهه بهر اسهاس نهوع

نشان داده اند بیشتر گلهای تیره پروانههآسها دوجنسهی ،بها

الیههای میانی تعیهین مهیشهود :نهوع پایهه ) ،(type Iنهوع

پیوسهته ،سهه نهوع

دولپههای ) ،(type IIنهوع تهكلپههای ) (type IIIو نهوع

تقارن دو جانبی هسهتند و  5کاسهبر

*نویسنده مسؤول :نشانی پست الكترونیك ،frezanejad@uk.ac.ir :شماره تماس73493272703 :
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کاهش یافته ) .(type IVبه طور معمول ،هر تیهره گیهاهی

ناحیه ایرانهی -تهورانی ،متعله بهه تیهره پروانههآسها ،دارای

نهوع خاصهی از نمهو دیهواره را نشهان مهیدههد (Liu and

خارهههای فههراوان اسههت و در اسههتان کرمههان در گههویش

) .Huang, 1999در تیهره پروانههآسهها نهوع ( Iبها دو الیههه

محلی بهه نهام آدور شهناخته مهیشهود (Bazoobandi et

میهانی) )Liu and Huang, 1999؛ Teixeira et al.,

) .al., 2006و در خاکهای خشك ،صهخرهای و نمكهی

2002؛ Liu and Huang, 2003؛  (Rezanejad, 2007و

یافههت مههیشههود ).(Hassanein and Mazen, 2001

نیز نوع دولپهای (بها یهك الیهه میهانی) ;(Wilson, 2001

خارشتر به علت چندساله بودن و پراکنش وسیع ،تپهههای

) Galati et al., 2006گهزارش شههده اسهت .در بیشههتر

شهههنی را پایهههدار نگهههه مهههیدارد و از فرسهههایش خهههاک

گیاهان تیره پروانهآسا ،مانند Phaseolus vulgaris L.

جلوگیری میکند ) .(Fanjiang et al., 2002ایهن گیهاه

الیه مغذی ترشحی و تقسیم سیتوپالسهم از نهوع همزمهان

همچنین ،به عنوان گیاهی دارویی مورد توجه بهوده اسهت

اسهت )Liu and Huang, 1999؛ Suzuki et al., 2001؛

و در درمان اختالالج گوارشی ،سهنگ کلیهه و دردههای

Wilson, 2001؛ Teixeira et al., 2002؛ Liu and

رو ماتیسهمی اسههتفاده مهیشههود .گهلههها کوچههك ،دارای

Huang, 2003؛ Feng et al., 2006؛ Rezanejad,

دمگههل کوتههاه و صههورتی رنههگ ،بههر روی محورهههای

2007؛  .(Chehregani et al., 2008در زیرتیهههره

نوک تیز خاردار و روی بخشههای بهاالیی گیهاه اسهتقرار

 Papilionoideaeتخمهههك دو پوسهههتهای ،واگگهههون و

یافته اند .میوه ها یهوهای تها یرمهز رنهگ هسهتند (یهرمهان،

و کیسهه جنینهی از نهوع

9303؛  .(Gharibnaseri and Mard, 2007بها وجهودی

پلیگونوم است )Akhalkatsi et al., 1999؛ Benlloch

که بهه علهت پوسهت دانهه سهخت و وزن  9777دانهه زیهاد

et al., 2003؛ Moco and Mariath, 2003؛ Soverna

گونه ها به راحتی توسط بذر تكثیهر و گسهترش نمهییابنهد

et al., 2003؛ Moco and Mariath, 2004؛ Galati et

) (Bazoobandi et al., 2006و بههه میههزان زیههادی از

al., 2006؛ Rezanejad, 2006؛ Rodriguez-Riano et

طری تكثیر رویشهی گسهترش مهی یابنهد ،امها ایهن امهر از

al., 2006؛  (Rodriguez-Pontes, 2007و در برخههی

اهمیت گل ها در تولید نسل بعد نمهیکاههد ،زیهرا گهلهها

موارد در تیره پروانهآسا تخمك خمیده نیز دیده میشهود

نیههز بههه علههت سههاختار پروانهههآسهها و توانههایی در جلهه

)Benlloch et al., 2003؛ Moco and Mariath,

گردهافشان ههای خهاب بهه ویهژه زنبهور عسهل ،بهه عنهوان

2003؛ Soverna et al., 2003؛ (Rodriguez-Pontes,

عاملی اساسی در تولید گونههههای هیبریهد و ایجهاد تنهوع

 .2007هر دو نوع تتراد خطی و  Tشهكل در طهی مراحهل

زیستی درخور اهمیت هست ند و بهه نرهر مهیرسهد مطالعهه

مگاسپورزایی دیده شهده اسهت (Moco and Mariath,

ساختمان گل این گیاه و نحوه تكوین انهدامههای زایشهی

2003؛ Soverna et al., 2003؛ .(Galati et al., 2006

نر و ماده از اهمیت خاصهی برخهوردار باشهد .بنهابراین ،در

پرخورش و میكروپیل زیگهزا

گیههههاه خارشههههتر از جههههنس  Alhagiاز زیرتیههههره

ایهن پههژوهش ،سههاختار گههل و نحههوه نمههو اجههزای آن بهها

 ،Papilionoideaeبوتهههای چندسههاله ،علفههی مهههاجم ،بههه

تأکیهد بههر مقایسههه اهمی هت گلبهر ههها در گههردهافشههانی

ارتفاع  07- 57سانتی متر ،بدون کرک ،سبزرنگ بها منشهأ

مطالعه شده است.
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انتهای آن تبدیل بهه خهار شهده اسهت ،در نتیجهه در روی
(Alhagi

یك گل آذین ،گلههای مختلهف از نرهر مراحهل نمهوی

) pseudoalhagi (M. B.) Desv.در مراحل مختلهف

را مهی تههوان دیههد کهه بههه طههور معمهول  5- 2عههدد هسههتند

نمهوی (جهدول  )9در اردیبهشهتمهاه سهال  9300از شههر

(شكل .)9B-C

در ایههن بررسهههی ،گهههلهههای خارشهههتر

کرمههان جمههعآوری و در محلههول ( FAAحههاوی الكههل

گهل خارشههتر دارای تخمههدان فویهانی ،دوجنسههی ،بهها

اتانول  07درصد ،استیك اسید ،فرمآلدئیهد بهه ترتیه بهه

تقهارن دوجههانبی ،پروانههآسهها ،و بههه رنهگ صههورتی تیههره

نسههبتهههای  )5 :5 :17تثبیههت شههدند .پههس از آ گیههری

است (شكل  .)9B- Eاجهزای گهل در چههار حلقهه یهرار

) (dehydrationدر درجههاج رو بههه افههزایش الكههل ،بههه

دارند :کاسه گل از  5کاسبر

پیوسته تشهكیل مهیشهود

منرور تهیه بلهوک ههای پهارافینی در مخلهو ههای رو بهه

کههه در انتههها دندانهههدار اسههت و در مراحههل اولیههه نمههو،

افزایش الكل -تولوئن ،تولوئن -پارافین و پارافین خهال

پوششی را به وجهود مهیآورنهد کهه تمهام اجهزای گهل را

یرار گرفتند .برشگیری نمونهها توسط میكروتوم چرخان

در بهر مهیگیهرد (شهكل  .(9Dجهام گهل  5گلبهر

با ضخامت  99- 0میكرومتر انجام و برشهای حاصل پس

که در سه شكل ظاهر مهیشهوند :یهك گلبهر

از پههارافین زدایههی ،بهها هماتوکسههیلین و ائههوزین الكلههی
رنگ آمیهزی شهدند .نمونههههای مناسه

دو گلبهر

بههال ،دو گلبههر

دارد
درفهش،

نههاو .درفههش حاشههیههههای

توسهط دوربهین

توسهههعه یافتهههه ای دارد و همهههه اجهههزای گهههل را در بهههر

دیجیتهههال  Canonو میكروسهههكوو نهههوری Olympus

مههیگیههرد و در پایههه گههل بههه رنههگ سههفید و در ر س بههه

عكسب رداری و مطالعه شدند ).(Rezanejad, 2007

رنهگ صههورتی اسهت .در یههك گهل جههوان طهی بههزر

جدول  - 9مراحل نموی مختلف گل خارشتر .غنچههای گهل در

شدن جوانه گل ،درفهش بهه تهدریم نمایهان مهیشهود ،در

چهار مرحله نمو ی بر اساس اندازه تقسیمبندی شدند.

حالی که اجزای دیگر تها هنگهام شهكوفایی کامهل گهل،

مراحل نموی گل

اندازه غنچههای
گل )(mm

ویژگی ریختشناختی

مرحله نموی 9

9- 2

جام نهفته در کاسه گل

مرحله نموی 2

2- 5

جام نهفته در کاسه گل

مرحله نموی 3

5- 97

جام نیمه باز

مرحله نموی 4

97

گل بالغ با جام مشخ

توسط درفش پوشیده میشهوند .در گهلههای بهالغ نهاوهها
به هم پیوسته و یك گلبر

واحهد را مهیسهازند (شهكل

 .)9D-Eپههرچمههها در حلقههه سههوم گههل در دو پیرامههون 5
پرچمهههی بهههه حالهههت دو دسهههتهای ) (diadelphusیهههرار
دارنهد ،بهه ایهن معنهی کهه یكهی از پهرچمهها از بقیهه جهدا
اسهت و  1پههرچم دیگههر از محههل یاعهده میلهههههها بههه هههم

نتايج

متصل می شوند و لوله پرچم را تشهكیل مهیدهنهد ،امها در

ريختشناسی گل و گل آذين در خارشتر

ر س از یكدیگر جدا میشوند (شهكل  .)9E, Fپهرچمهها

ارتفهاع ایهن گیهاه از حهدود  7/5تها  7/0متهر متفهاوج

نههاجور ریخههت هسههتند یعنههی  5پههرچم بلنههد و  5پههرچم

است (شكل  .)9Aدر زاویه بین بر هها (سهاده) بها سهایه

کوتاه است (شكل  .)9Fدر مرحلهه بلهوغ ،میلهه پهرچمهها

اصهلی ،محههور گههلآذیههن خوشههای رشههد م هیکنههد کههه

نسبت به مادگی کوتاه تر اسهت (شهكل  .)9Fمهادگی کهه
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داخلی ترین حلقه گل است ،از یك برچهه بها یهك خامهه

هیچ مرحله نموی روی سطح خارجی اپیدرم ،ههیچ یهك

کهه در انتههها باریههك مههی شهود و یههك کاللههه نههوک تیههز

از اجهزا ضههمایم خاصهی ماننههد ک هرکههای ترشههحی یهها

تشكیل شده است (شكل  .)2A-Dمیوه ایهن گیهاه دارای

پوششی وجود ندارند (شكلهای  3Aو .)4A

دیواره صاف ،بند بند ،خمیده و حهاوی  9تها  5بهذر اسهت
(شكل .)2E

در مراحل نخستین نمو ،ساختار تشریحی پرچمها نیهز
نههاجور شههكلی آنههها را نشههان مههیدهههد (شههكل  .)3Aدر
پرچمها اگر چه توده هاگزا از دیوارهههای بسهاک از ههم
یابل تشخی

هستند ،اما هیچ آثاری از تمایز دیوارهههای

سازنده بساک دیده نمیشود (شكل .)3A-C

شكل  - 2تخمدان و میوه خارشهتر - A .سهاختار کهل مهادگی ،بها
شهكل  - 9سههاختار رویشهی و زایشههی خارشهتر A .و  - Bریخههت
بوته ای گیاه و گهل آذیهنههای خوشهه؛  - Cگهل آذیهن خوشهه بها
گهلهههای صهورتی رنههگ؛  - Dگههل خارشهتر در مراحههل نمههوی
مختلف؛  - Eساختار جام گل و گل بدون جام با کاسه ،پرچم و
مادگی؛  - Fمادگی و نافه دو دسته ای.

بزرگنمهههایی  - B ،9Xسهههاختمان تخمهههدان بههها دیهههواره صهههاف؛
 - Cساختمان خامه بدون کهرک؛  - Dانتههای خامهه کهه بهه یهك
کالله نوکتیز می رسد ،پیكان به گهردهههای سهطح کاللهه اشهاره
میکند؛  - Eمیوه نیام ،B- D .با بزرگنمایی .4X

مادگی ،یك برچه ای با اپیدرم تمایز یافتهه اسهت کهه

ساختار تشريحی گلل خارشلتر در مرا لل نملوی

سلول های اپیدرمی دارای مواد فنلهی ( تهاننی) و مهوادی بها

مختلف

زیربنای چربی هستند ،اما کهرک ندارنهد (شهكل  .)3Dاز

ساختار تشهریحی غنچهه جهوان در گهل خارشهتر نیهز

بافههت پارانشههیمی تخمههك برجسههتگی کههوچكی رشههد

پیوسته بودن کاسبر ها ،جام پروانهآسا بها رشهد درخهور

می کند و پریموردیوم بافت تخمك را مهیسهازد (شهكل

توجههه درفههش ،یههك برچههه ای بههودن و تمكههن کنههاری

 .)3D,Eبه طهور جاله

تخمدان را نشان میدههد (شهكل  .)3Aبهه طهور کلهی ،در

نمههو ،مههواد فنلههی ( تههاننی) و مههواد بهها زیربنههای چربههی در

توجهه از همهان مراحهل نخسهتین
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مطالعه ریختشناسی و نمو گل خارشتر ) (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن

سلولهای اپیدرمی تخمدان ،بافت رابط پهرچمهها و الیهه

 ،)5A-Cدر این مرحله ،الیههای دیواره بسهاک بهه ویهژه

زیهر اپیهدرمی کاسهه گهل توسهعه زیهادی دارنهد کهه ایههن

الیهه مغههذی در مجهاورج سههلولهههای مهادر گههرده یابههل

حالت در بخش وسیعی از جام گل نیهز دیهده مهیشهود و

تشهههخی

هسهههتند (شهههكل  .)5A-Cسهههپس بههها انجهههام

مواد زیادی درون اپیهدرم آنهها وجهود دارد (شهكل .)3A

تقسههیماج میههوزی سههلولهههای مههادر گههرده سههلولهههای

درفش نسبت به سایر گلبهر هها

دیههادی (شههكل  )5Dو تتههرادی (شههكل  )5Eرا تولیههد

توسهعه یافتهه تههر اسهت ،بهها وجهود ایهن ،هههمپوشهانی بههین

مهیکننههد .در ایهن زمههان ،الیهههههای دیهواره نیههز سههازمان

ها در یك حلقهه

می یابند کهه شهامل الیهه مغهذی ،الیهه گهذر (بینهابینی) و

یهرار دارنههد (شهكل  )3Aو تجمههع مهواد فنلههی ( تههاننی) و

الیههه مكههانیكی در زیههر اپیههدرم هسههتند (شههكل .)5C-E

موادی با زیربنای چربی درون سهلولههای اپیهدرم بیرونهی

سههلول هههای الیههه مغههذی در جهههت شههعاعی کشههیده و

درفههش شههروع مههیشههود (شههكلهههای  3Aو

توجهه سهلولههای

در این مرحله ،گلبر

گلبر ها دیده نمی شود و همه گلبر

گلبههر

 .)4B,Cچنین تمایزی در گلبهر

بهال و نهاو دیرتهر ر

دوکی شكل میشوند .بهه طهور جاله

با مواد فنلی ( تاننی) و مواد بها زیربنهای چربهی در اطهراف

می دهد (شهكل ههای  ،)4D-F ،3Aبهه طهوری کهه در نهاو

میله پرچمها دیده مهیشهوند (شهكل  .)5A, B, Eدر ایهن

فقط چند سلول از بافت اپیدرمی از مهواد فنلهی ( تهاننی) و

مرحله ،بافت کاسبر

ها تغییهر چنهدانی نكهرده اسهت و

مواد با زیربنای چربهی انباشهته شهدهانهد (شهكل  )4D,Eو

فقط فضای بین سلولی آن افزوده شده اسهت و الیههههای

در بال هنوز تغییر خاصهی دیهده نمهیشهود .رنهگپهذیری

اپیههدرمی و زیراپیههدرمی بهها محتههوای فنلههی و مههواد بهها

هها دیهده مهیشهود کهه

زیربنههای چربههی هههم دیههده مههیشههود (شههكلهههای  5Aو

زیادی نیهز در دو گوشهه گلبهر

نشهاندهنهده تقسهیماج سههلولی فهراوان در ایهن بخهشههها

 .)0Aرنههگپههذیری گلبههر

اسههت (شههكل  .)4C,D,Fاپیههدرم درونههی در گلبهههر

انتهایی آنها بیشتر از کاسبر ها اسهت .تمهایز در اپیهدرم

درفههش بههه صههورج خطههی اسههت (شههكل  .)4B,Cدر
گلبر

درونی گلبر

ههها بههه ویههژه در دو گوشههه

ها نیز گسهترش یافتهه ،امها بهه طهور کامهل

ناو نیز تمهایز مختصهری در اپیهدرم بیرونهی یابهل

پیشههرفت نكههرده اسههت و بخشههی از اپیههدرم درونههی از

مشاهده اسهت ،بها وجهود ایهن ،اپیهدرم درونهی پارانشهیمی

سلول های پارانشیمی مستطیلی بها هسهته یاعهدهای تشهكیل

اسههت و دیههواره ر سههی سههلولههها بههه سههمت بیهههرون

شده است (شهكل  .)0B-Eفضهای بهین سهلولی در بافهت

برآمهدگیهههایی دارد و سههلولهها خطههی و مههنرم نیسههتند

ها نیهز تها حهدودی افهزایش یافتهه اسهت و

(شكل های  3Aو  .)4D,Eدر گلبهر

زمینه گلبر

بهال نیهز سهلولهها

بافت زمینه بهه حهدود  4- 3الیهه سهلولی مهیرسهد .بافهت

خطههی اسههت و هههیچ نههوع مههوادی در دیههواره آن دیههده

اپیدرمی و زیراپیدرمی تخمهدان نیهز تمهایز مهی یابنهد و از

نمیشود (شكل .)4F

مواد فنلی ( تاننی) و مواد با زیربنهای چربهی پهر مهیشهوند.

در بسههاک بهها نمههو سههلولهههای بافههت هههاگزای بههه

رشد بافت خورش به صورج برجسهتگی بهه داخهل حفهره

سلول ها ی مادر گرده ،اندازه این سلولهها افهزایش یافتهه،

تخمدان بیشتر شده ،اما هنوز تمهایز خاصهی در سهاختمان

هسته آنهها حجهیم ،پررنهگ و مرکهزی مهیشهود (شهكل

آن دیده نمیشود (شكل .)0F
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با افزایش تمایز گل ،میكروسپورزایی ادامه مییابهد و

گلبههر

نههاو در سههطح مقابههل درفههش بههه هههم رسههیده و

تترادهای چهار وجهی که هنوز در دیواره کالوزی احاطهه

ساختمان ناوی شكل به وجود مهیآیهد (شهكل  )0Aو در

شدهاند تشكیل میشوند (شهكل  .)0A-Dدر ایهن مرحلهه

حقیقت آرایش خاب ناو و درفش باعث میشود درفهش

بساکها چهار حفرهای هستند و هنوز تیغهه (سهپتوم) بهین

از سههمت پشههتی و نههاو از سههمت شههكمی انههدامههها را در

کیسههههههای گههرده وجههود دارد .دیههوارههههای بسههاک از

برگیرند و محیط بستهای را به وجود آورنهد (شهكل .)0A

یكدیگر یابل تشخی

هستند ،به طوری که شروع تجزیه

بالها بین درفش و ناو یرار میگیرند (شكل .)0A, C, E

الیه مغذی که از نوع ترشحی است دیهده مهیشهود ،الیهه

در مرحلههه بلههوغ گههل ،در حلقههه سههوم پههرچمهههای

میهانی تحلیههل رفتههه و در زیههر اپیههدرم الیههه مكههانیكی بههه

پیوسته به هم لوله پرچمی را تشكیل میدهند کهه مهادگی

صورج بدون تمایز دیده مهیشهود .اطهراف رابهط بسهاک

در داخل ایهن لولهه یهرار مهیگیهرد (شهكل  .)1Aدر ایهن

بافت سازمان یافته ای متشكل از مواد فنلی ( تاننی) و مهواد

مرحلههه میكروسههپورهای بههالغ را مههی تههوان دیههد (شههكل

با زیربنای چربی دیده مهیشهود (شهكل  .)0A-Dاطهراف

 .)0C- Dتیغه بین دو کیسه گرده تحلیل رفته ،شهكوفایی

تخمدان نیز چنین بافتی تشكیل میشود که بافت تخمك

طهولی در دیهواره بسهاک ر مهیدههد .دیهواره بسههاک از

در حال تمایز را احاطه میکنهد .تخمهك تها حهدودی بهه
صورج خمیده شهده اسهت ،امها هنهوز واگگهون نیسهت و
سلول مادر مگاسپور مشاهده نشده اسهت (شهكل .)0E, F
هم زمان با انجام تغییهراج یهاد شهده ،در گلبهر هها نیهز
تغییراتی شامل تمایز بیشتر سلولههای اپیهدرمی ،افهزایش
فضای بین سلولی و ایجاد فضاهایی با رنگپهذیری بیشهتر
در بافت زمینه ای ا تفاق میافتد (شهكل  .)0A-Fتغییهراج
در سهلولههای اپیهدرمی درفههش زودتهر از گلبهر هههای
دیگر انجام می شود و شهدج بیشهتری دارد (شهكل ،)0D

یك الیه مكهانیكی و یهك الیهه اپیهدرمی تشهكیل شهده
است (شكل  .)0Dدر این مرحله هر کدام از گلبهر هها
به مرحلهه بلهوغ نمهو خهود رسهیده ،دارای بافهت اپیهدرمی
تمایز یافته هم در سهطح درونهی و ههم در سهطح بیرونهی
هستند (شكل  Bو .)0A
مراحهل تشههكیل کیسههه جنینهی در مههادگی بهها تههأخیر
بیشتری نسبت بهه تمهایز دانهه گهرده اتفهاق مهیافتهد و در
مرحله بلوغ کیسه گرده که دانهههای گهرده در حهال آزاد

اما میزان حفراج یا مجاری ترشحی با رنگپذیری باال در

شدن هستند ،کیسه جنینی در مرحلههای اسهت کهه سهلول

بال به مرات بیشتر از دیگر گلبر ها اسهت (شهكل  Eو

مگاسپور تقسیماج میتوز خهود را انجهام مهیدههد (شهكل

ناو هم وجهود دارنهد ،امها

 .)1E, Fاپیههدرم ت خمههك نیههز در حههال تمههایز اسههت و

درفش به نهدرج دیهده مهیشهوند (شهكل  Fو

سلولها مواد فنلی ( تاننی) و مواد با زیربنهای چربهی دارنهد

 .)0Bدر این مرحله ،در اثهر رشهد حاشهیهههای گلبرگهی،

و تغییراتی نیز در بافتهای اطراف کیسه جنینهی ر داده

درفش در خارجی ترین

اسههت و الیههههههای انههدوتلیال ) (endothelialدر حههال

های دیگر و اندامههای داخلهی تهر را در بهر

شههكلگیههری هسههتند (شههكل  .)1Fتخمههك نیههز از نههوع

 ،)0Cاین ساختارها در گلبر
در گلبر

هم پوشانی اتفاق افتاده و گلبر
حلقه ،گلبر

می گیرد و ناو نیز به حدی رشد میکند که حاشیههای دو

واگگون است (شكل .)1E, F

مطالعه ریختشناسی و نمو گل خارشتر ) (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن

شكل  - 3برش عرضی غنچه جوان گل و اجزای آن در خارشتر - A, B .برش عرضی غنچه جوان ،با بزرگنمایی 95X؛ - B, Cبساک که در آن
بافت اسپوروگن و الیههای دیواره ای از هم یابل تشخی

هستند ،با بزرگنمایی  47Xو 277X؛  - Dتخمدان با بزرگنمایی 977X؛ - Eبرجستگی

تخمك با بزرگنمایی  :a .277Xبساک؛  :bبراکته؛  :vدرفش؛  :wبال؛  :kناو؛  :oتخمدان؛ :sکاسبر

شههكل  - 4سههاختار تشههریحی کاسههه و جههام گههل در مرحلههه غنچههه جههوان گههل در خارشههتر.
 - Aکاسبر

 ،با بزرگنمایی 977X؛  - B, Cدرفش ( ،در شكل  Bبا اپیدرم بیرونی تمایز یافته و

اپیدرم درونی صاف و بدون تمایز با بزرگنمایی  277Xو در شكل  Cحاشیه انتههایی گلبهر
درفش بدون تمایز با بزرگنمایی )277X؛  - D, Eگلبر
ناو ،با بزرگنمهایی  - E ،977Xگلبهر

ناو ( - Dآثار تمایز در سطح بیرونهی

نهاو بها بزرگنمهایی بیشهتر )277X؛  - Fگلبهر

بهال بها

بزرگنمایی .277X

شهكل  - A - 5سهاختار تشهریحی گه ل خارشهتر طهی مرحلهه اولیهه میكروسههپورزایی97X ،؛
 - Bسهاختمان بسهاک دارای چهههار کیسهه گهرده و بافههت ترشهحی در محهل رابههط27X ،؛
 - Cکیسه گرده با تمام الیههای دیواره ای مشخ

277X ،؛  - Dکیسه گرده با سلولهای مادر

میكروسپور در حال تقسیم با دو هسته277X ،؛  - Eتشكیل سلولهای تتر ادی در کیسه گرده،
دو سلول از سلولهای رشد یافته با محتویاج رنگی که اطراف رابط را احاطه کرده انهد در
میدان دید آشكار هستند277X ،؛  :Epدیواره اپیدرمی؛  :Enالیه مكانیكی؛  :Mlالیه میانی؛ :Tp
الیه مغذی؛  :pmcسلولهای مادر دانه گرده؛  :Tmسلولهای تترادی.

.
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شهكل  - 0سهاختار تشهریحی جهام گهل و تخمهدان خارشهتر در مرحلهه نخسهتین میكروسههپورزایی.
 - A, Dگلبر

درفش با اپیدرم و الیه زیر اپیدرمی سازمانیافته ،به ترتی با بزرگنمایی  27Xو ،47X

( - 9نشان دهنده محل تمایز بافت اپیهدرم و تشهكیل مهواد فنلهی (تهاننی) و مهواد بها زیربنهای چربهی،
 - 2نشان دهنده محل بدون تمایز اپیدرم - 3 ،نشان دهنده یك ایدیوبالست متمایز)؛ - B, Eگلبر ناو با
اپیدرم بیرونی تمایز یافته و درونی در مراحل پایانی تمایز به ترتیه بها بزرگنمهایی  47Xو ،277X
(پیكان شكل  Bنشان دهنده ناحیه اتصال دو گلبر

ناو به یكدیگر و تمایز اپیدرم بیرونی است)؛  - Cگلبر

بال با اپیدرم بیرونی در مراحل

نخستین تمایز( ،پیكان نشان دهنده یك ایدیوبالست است) ،با بزرگنمایی 277X؛  - Fتخمدان بها دیهواره بیرونهی سهازمان یافتهه کهه برجسهتگی
کوچكی برای ایجاد تخمك به وجود آمده ،با بزرگنمایی  :v .47Xدرفش؛  :wبال؛  :kناو.

شكل  - 0برش عرضی گل خارشتر در مراحل پایانی میكروسپورزایی - A .غنچه گل در مرحله تتراد که هنو ز در دیواره کالوزی ویژه یهرار
دارند ،با بزرگنمایی 97X؛  - B, Cساختار بساک با تترادهای چهار وجهی (پیكان نشان دهنده تترادها ست ،الیه گذر از بین رفته است ،شروع
تجزیه الیه مغذی دیده می شود؛ الیه مكانیكی تمایز خاصی نشان نمی دهد و در اطراف بافت رابط پرچمها سلولها ی دارای مواد فنلی (تاننی) و
مواد با زیربنای چربی دیده میشود)  ،به ترتی

با بزرگنمایی  47Xو 977X؛ F

 - E,ساختمان تخمهدان بها دیهواره تمهایز یافتهه و شهروع تمهایز

تخمك ،به بافت سازمان یافته اطراف تخمدان توجه شود ،به ترتی با بزرگنمایی  47Xو  :t .277Xتتراد؛  :Tpالیه مغذی؛  - 9الیههای دیوارهای
بساک؛  - 2تترادهای چهار وجهی.
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مطالعه ریختشناسی و نمو گل خارشتر ) (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن

شكل  - 0ساختار گلپوش در خارشتر - A .جام گل واجد درفش ،بال با حفراج یا مجاری ترشحی و ناو ،با
بزرگنمایی 47X؛ F

 - B,گلبر

ناو با اپیدرم بیرونی تمایز یافته و اپیدرم درونی در حال تمایز ،به ترتی بها

بزرگنمایی  07Xو 977X؛ - C, E ،بال با اپیدرم بیرونی و درونی تمایزیافته ،بهه ترتیه بها بزرگنمهایی  07Xو
977X؛  - Dحفره یا مجرای ترشحی (پیكان)

در درفش با اپیدرم بیرونی تمایزیافته .پیكانها در شكلهای A-F

مجاری ( حفراج ترشحی) را نشان می دهند :v.درفش؛  :wبال؛  :kناو.

شكل  - 1ساختار گل خارشتر در مرحله بلوغ - A .برش عرضی گل بالغ ،با بزرگنمهایی 97X؛  - Bجهام گهل و
پرچم ،الیههای سطحی با سلولهای تمایز یافته دارای مواد فنلی (تاننی) و مواد با زیربنای چربی همه اجزای گل
پوش دیده میشود ،با بزرگنمایی 47X؛  - C, Dبساک کامل با الیه مكانیكی رشد یافته (پیكانها) و گرههای در
حال رها شدن ،تیغه جدا کننده بین دو خانه بساک از بین رفته است و محهل شهكوفایی بسهاک (نهوک پیكهان)
آشكار است ،به ترتی با بزرگنمایی 07X ،47X؛  - E, Fساختار تخمدان با الیههای سطحی تمایز یافته و پر از
مواد فنلی (تاننی) و مواد با زیربنای چربی ،شروع تمایز این سلولهای تمایز یافته در تخمك نیز آشكار است ،به
ترتی با بزرگنمایی  47Xو  :Ep .977Xاپیدرم؛  :Enالیه مكانیكی.

) .2006از طرفی ،این پدیده عامل انتخا گروه کمتهری

بحث
در خارشتر سهاختار گهل از الگهوی کلهی موجهود در

از گردهافشانهاست و به نرر میرسهد زنبورههای بهزر ،

 Papilionoideaeپیههروی مههیکنههد و تقههارن دو جههانبی

گههردهافشههانهههای اصههلی گههلهههای نامتقههارن باشههند

پشتی -شهكمی دارد ) .(Tucker, 2003aایهن نهوع تقهارن

) .(Etcheverry et al., 2003زنبورها شكلهای پیچیهده

نوعی سازگاری تكاملی است که دگرلقهاحی را از طریه
جهذ

گهردهافشهانهها آسهان مهیکنهد (Feng et al.,

را به راحتی تشخی

مهیدهنهد و بنهابراین ،نهامنرم بهودن

بسیاری از گلهای لگوم را خهو

مهیشناسهند (Cronk,
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) .2006در بررسههی ریخههتشههناختی مشههخ

شههد کههه

برجسته ای در گلههای پروانههآسا سهت و باعهث محهدود

سطح اپیدرمی اندامها بدون کرک اسهت .بهالهها باریهك

شدن رفتار گهردهافشهان مهیشهود (Etcheverry et al.,

هستند اما هیچ تغییر رنگی در آنها دیده نمهیشهود ،شهاید

) .2003پهرچمهها ناجورشهكل ) (heteromorphyهسههتند

سههاختار بههال بههه عنههوان پایههه بههرای پاهههای حشههره باشههد

یعنهی میلههههای آنهها کوتههاه و بلنهد بهوده ،بسهاکهها نیههز

نهاو کهه

و کوچك هستند .درون بساک ،کیسهههای گهرده

) .(Etcheverry et al., 2008ادغام دو گلبر

بزر

ویژگی معمول پروانهآساها در نرر گرفته شهده اسهت ،در

نیز از نرر مراحل نمهوی یكسهان نیسهتند ،یعنهی نمهو آنهها

خارشتر نیز به نوعی محل جمهع شهدن گهرده گهل اسهت.

ناهمزمههان اسههت ).(Mansano and Teixeira, 2008

به نرر میرسد ناو پیوسته به گهردهافشهانی از نهوع پیسهتون

ناهمزمههانی نمههو در بسههاکهههای بیرونههی و درونههی گیههاه

کمك می کنهد ،زیهرا در ایهن حالهت دانهه گهرده توسهط

 Crotalaria micans Linkنیز دیده میشود و بنابراین،

خامه بیرون از ناو کشیده میشهود (Etcheverry et al.,

هنگام مالیاج گرده افشان بساکهای بیرونهی کهه زودتهر

) .2003توسعه الیه اپیدرمی تمایز یافتهه دارای مهواد فنلهی

از کالله نمو دارند ،دانههای گرده خود را بهه گهردهافشهان

( تاننی) و مواد با زیربنای چربهی در جهام گهل و تخمهدان

می دهند و سپس ،یك حالت خود گهردهافشهانی بها رشهد

خارشههتر از مرحلهههای کههه بسههاک در حههال تولیههد بافههت

بساک های درونهی بهه سهمت کاللهه ایجهاد مهیشهود کهه

اسپورزاست ،آغاز مهی شهود .امها تمهایز الیهه اپیهدرمی در

نوعی خود گردهافشانی تأخیری اسهت (Etcheverry et
)2003

بال دیرتر ر میدهد.

 Mansano .al.,و  Teixeiraهمچنهههههههین،

خارشهتر هنگهامی

ناهمزمههانی نمههو در  Holocalyx blansae Micheliو

که بافت های دیگر تمایز خود را شروع نكهردهانهد ،آغهاز

& .Zollernia magnifica A. M. Carvalho

می شود .به نرر میرسهد ایهن نهوع تمایزهها در حفاظهت از

 Barnebyگهههزارش شهههده اسهههت

(Mansano and

اندام های داخلی گل نقش دارنهد .در مراحهل پایهانی نمهو،

) .Teixeira, 2008ناجورشههكلی و دو دسههتهای به هودن

سلول های بافت زمینه گلبر ها توسعه یافته ،فضای بهین

پرچم ها در سهایر گیاههان زیرتیهره پروانههآسها نیهز دیهده

سلولی رشد یافتهای داشتند .همچنین ،نقها یرمهز رنگهی

مههیشههود ) .(Tucker, 2003aبسههاکههها چهههار کیسههه

در بافههت زمینههه بههالههها و ناوههها در مرحلههه سههلول مههادر

گهردهای )Liu and Huang, 1999؛ Teixeira et al.,

میكروسپور دیده شد که به نرر میرسد مجاری ترشهحی

2002؛ Liu and Huang, 2003؛ Galati et al.,

باشند که در جذ گردهافشانها مؤثرنهد .تهراکم آنهها در

2006؛  (Chehregani et al., 2008بهها دیههواره چهههار

کمتهر هسهتند.

الیه ای متشكل از :اپیدرم ،الیهه مكهانیكی ،الیهه میهانی بها

تشههكیل مجههاری ترشههحی بسههیار معمههول اسههت و در

یك ردیف سلول و الیه مغذی در اطراف بافت اسهپورزا

تاکسون های مختلف از جمله بقهوالج ) (Fabaceaeنیهز

اسههت .بنههابراین ،دیههواره کیسههه گههرده از نههوع دولپهههای

پیشههنهاد شههده اسههت ) .(Paiva et al., 2009الحههاق

) (dicotyledonousاسههت ;(Galati et al., 2006

پرچم ها باعهث لولههای شهدن آنهها مهیشهود کهه ویژگهی

) .Wilson, 2001در حهالی کهه در گیاههان Dumasia

تمایز اپیدرم تخمدان و کاسهبر

ناو کم تر از بال و در درفش نیز بهه مراته

مطالعه ریختشناسی و نمو گل خارشتر ) (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن

(Liu and Huang, 2003) miaoliensis؛ Uraria

2001؛ Wilson, 2001؛ Teixeira et al., 2002؛ Liu

(Liu and Huang, 1999) crinita (L.) Desv.؛

and Huang, 2003؛ Galati et al., 2006؛

 (Rezanejad, 2007) Spartium junceum L.و

)Chehregani et al., 2008؛ .Rezanejad, 2007

.(Teixeira et al., 2002) Dahlstedtia Malme

سههاختار مههادگی ،یههك برچهههای بهها تمكههن کنههاری،

متشكل از دو الیه میهانی و از نهوع پایهه اسهت (Liu and

تخمك واگگهون ) (anatropousو پرخهورش اسهت کهه

).Huang, 1999

مطاب مطالعاج پیشین و ویژگی معمهول در ایهن زیر تیهره

الیه های دیواره کیسه گرده در خارشهتر در مرحلههای

اسهت )Moco and Mariath, 2003؛ Soverna et al.,

که سلولهای مادر میكر وسپور تقسیماج میهوزی را آغهاز

2003؛ Galati et al., 2006؛ Rezanejad, 2006؛

مههی کننههد ،بههه خههوبی از یكههدیگر متمههایز مههیشههوند،

Riahi and Zarre, 2009؛ Rodriguez-Pontes, 2007؛

سازمان یابی و حضور کامل سلولهای الیه مغهذی نیهز در

).Chehregani and Tanaomi, 2010

این مرحله دیده میشود .الیه مغذی ،تك هستهای اسهت

در خارشتر نمو کیسه رویانی با تأخیر همراه است و در

که از این نرر مشابه اکثر گیاهان مطالعه شده از ایهن تیهره

مرحله بلوغ میكروسپورها ،کیسه رویانی هنهوز در مرحلهه

اسهت )Liu and Huang, 1999؛ Suzuki et al., 2001؛

تقسیم میتوز است و تمام هستهها تشكیل نشدهاند .مراحل

Teixeira et al., 2002؛ Liu and Huang, 2003؛

مربو به نمو کیسه رویانی در گیاه مهورد مطالعهه بهه طهور

Rezanejad,؛

کامل مشاهده نشد ،اما در مطالعاج پیشهین وجهود ههر دو

 ،(Chehregani et al., 2008اما در گیاه Onobrychis

نوع تتراد خطی )Moco and Mariath, 2003؛ Soverna

 schahuensis Bornm.سهلولههای الیهه مغهذی تهك

et al., 2003؛ Rodriguez-Riano et al., 2006؛

هسهتهای و دو هسهتهای هسهتند (Chehregani et al.,

) Chehregani and Tanaomi, 2010و - Tشهههكل

) .2008در خارشتر الیهه مغهذی تها اواخهر میهوز و تولیهد

)Soverna et al., 2003؛ (Rodriguez-Pontes, 2007

میكروسپورهای آزاد بایی می مانهد کهه ویژگهی شهاخ

در گیاهان این تیره گزارش شده است .کیسه رویانی بهالغ

تیره لگوم است .در تیره  Oxalidaceaeالیهههای مغهذی

از نوع پلی گونوم است که از ویژگیهای معمهول در ایهن

طی مرحله تتهراد تجزیهه و سهلولههای خهود را از دسهت

زیرتیره است )Akhalkatsi et al., 1999؛ Moco and

می دهد و تیره  Cabombaceaeحتی الیه مغذی خهود را

Mariath, 2003؛ Soverna et al., 2003؛ Moco and

زودتر در طی مرحلهه سهلول مهادر میكروسهپور از دسهت

Mariath, 2004؛ Galati et al., 2006؛ Rezanejad,

مهیدههد ) .(Moco and Mariath, 2004الیهه مغههذی

2006؛ Rodriguez-Riano et al., 2006؛ Rodriguez-

ترشهههحی و تقسهههیم سیتوپالسهههم همزمهههان و آرایهههش

) .Pontes, 2007روی اپیهههدرم تخمهههدان و تخمهههك

میكروسههپورها درون دیهههواره کههالوزی چههههار وجههههی

کوتیكول دیده نمی شود ،اما مواد فنلی ( تهاننی) و مهواد بها

) (tetrahedralاست که با نتایم مطالعاج یبلی از این تیره

زیربنههای چربههی درون سههلولههها وجههود دارنههد .وجههود

مشهابه اسهت )Liu and Huang, 1999؛ Suzuki et al.,

کوتیكهول ضههخیم در اطهراف دانههه در  Mimosoideaeو

2006

al.,

et

Galati؛ 2007
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( مهیشهود کهه بهرای نمهوhypoxy) شرایط کم اکسیژنی

 معمول تهرPapilionoideae  نسبت بهCaesalpinoideae

(Rodriguez-Pontes,  انطباق دارد،رویان مورد نیاز است

 این پدیهده بها دادهههای تجربهی اخیهر کهه پیشهنهاد.است

.2007)
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Morphological and developmental study of
Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv. flower and anatomical features
Zahra Hashemi and Farkhondeh Rezanejad *
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Abstract
In this stydy, flowers of Alhagi pseudoalhagi were structurally investigated with respect to
cell-tissue manners in several developmental stages. Flowers had synsepalous calyx,
papilionoid corolla and dark color wings with outstanding epidermal cells, attached keels
which made closed corolla with vexillium, diadelphous and heteromorphy androecium. None
of the organs had protective or secretary hairs. Anther characters were: tetrasporange,
extrorse, longitudinal dehiscence, four wall layers (dicotyledonous ) and secretory tapetum.
Epidermal and subepidermal layers of calyx, corolla, ovary and attaching tissue of anther had
phenolicic (tanin) and fatty based materials. Gynoecium was monocarpellate and epigynous,
with anatropous and crassinucelate ovules, open style and disk shaped stigma. After miosis
cytokinesis was simultaneous. When microspores were in mature stage embryo sac had not
yet passed mitosis and nucleus were not made totally.
Key words : Alhagi pseudoalhagi, Papilionoid flower, Phenolic materials (tanin),
Microsporogenesis
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