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مطالعٍ آغازش ي ومً اودامَای گل در شیریهبیان )(Glycyrrhiza glabra L.
ؿيَا ثشاتي  ،1هحوذسضب دادپَس  ،*2ػويِ ًقيلَ  ٍ 1علي هَافقي

1

 1گشٍُ صيؼتؿٌبػي گيبّي ،داًـكذُ علَم عجيعي ،داًـگبُ تجشيض ،تجشيض ،ايشاى
 2گشٍُ علَم ثبغجبًي ،داًـكذُ كـبٍسصي ،داًـگبُ تجشيض ،تجشيض ،ايشاى

چكیدٌ
ؿيشييثيبى ) (Glycyrrhiza glabraگيبّي علفي چٌذػبلِ اص تيشُ ثبقالييبى اػت .هغبلعاب هقبيؼاِاي تكاَيي گا ثاشاي
دسک ثْتش تكبه گ دس صيشتيشُ ّبي ايي تيشُ حبيض اّويت اػتّ .ذف اص هغبلعِ حبضاش ،اساياِ هؼايش تكاَيٌي گا دس
گًَِ ؿيشيي ثيبى ثِ عٌَاى عضَي اص عبيفِ  ٍ Galegeaeهقبيؼِ آى ثب تكاَيي گا

دس ػابيش گًَاِ ّابي Papilionoideae

اػت .ثذيي هٌظَس ،جَاًِّبي گ دس ػٌيي هتفبٍ جوعآٍسي ٍ دس تثجيت كٌٌذُ  FAAتثجيت ؿذًذً .وًَِّب پاغ اص 24
ػبعت ؿؼتـَ دادُ ؿذًذ ٍ پغ اص فلغصدايي دس غلظتّبي هتاَالي اتابًَل  70دسكاذ ٍ اتابًَل  95دسكاذ آةگياشي
ؿذًذ .سًگ آهيضي ًوًَِّب دس هحلَل  0/5دسكذ ًيگشٍصيي دس اتبًَل خبلق اًجبم ؿذ .ثابسصتشيي ٍيظگايّابي تكاَيي
گ دس ؿيشيي ثيبى آغبصؽ پـتي-ؿكوي تك جْتي اًذام ّب دس حلقِ ّبي هختلفّ ،نپَؿبًي دس صهبى آغبصؽ حلقاِ ّاب
ٍ آغبصؽ صٍد ٌّگبم ثشچِ اػتّ .ن پَؿبًي دس جشيبى آغبصؽ حلقاِ ّاب ٍ آغابصؽ صٍد ٌّگابم ثشچاِ ثاِ عٌاَاى كافتي
پيـشفتِ دس اكثش اعضبي ؿبخِ فبقذ تَالي تكشاس هعكَع ) (IRLCاص صيشتيشُ  Papilionoideaeگضاسؽ ؿذُ اػت .ثب اياي
حبل ،عذم ٍجَد آغبصُ هـتشک ،ؿيشييثيبى سا اص ػبيش گًَِّبي هغبلعِ ؿذُ ؿبخِ  IRLCهتوبيض هيػبصد.
ياژٌَای كلیدی :آغبصؽ تك جْتي ،تكَيي گ  ،ؿيشييثيبى )ّ ،(Glycyrrhiza glabra L.نپَؿبًي

مقدمٍ
ؿيشييثيبى ) (Glycyrrhiza glabra L.گيبّي علفي

ّوچٌيي ،آرسثبيجبى ثِ فشاٍاًي هي سٍياذ .ؿايشييثيابى اص
جولِ گيبّبى داسٍيي خَدسٍ اػت كِ دس عت ػاٌتي اص

چٌذػااابلِ اص تياااشُ ثبقالييااابى ) ،(Fabaceaeصيشتياااشُ

سيـِ ٍ ػبقِ صيشصهيٌي آى ثشاي دسهبى اػپبػن عضاال

( Papilionoideaeپشٍاًِ آػب) ٍ عبيفِ  Galegeaeاػت.

ٍ تااَسم ،ثشًٍـاايت ،سٍهبتيؼاان ٍ ٍسم هفبك ا اػااتفبدُ

ايي گيبُ كِ ثَهي ًَاحي جٌَة اسٍپاب ،ؿاوبل آفشيقاب ٍ

هايؿاَد )Visavadiya et al., 2009؛ Jatav et al.,

ًااَاحي هعتااذل آػاايب اػاات ) ،(Mabberley, 2008دس

) .2011هـااخق ؿااذُ اػاات كااِ تشكيجااب هَجااَد دس

اكثش ًقبط ايشاى ثِ ٍيظُ ًَاحي ؿاشقي ٍ ؿاوبل ؿاشقي ٍ

سيـِ ؿيشييثيبى هي تَاًذ دس دسهبى صخن هعذُ ٍ ػشعبى

*ًَيؼٌذُ هؼإٍلً :ـبًي پؼت الكتشًٍيك ،dadpour@tabrizu.ac.ir :ؿوبسُ توبع04113392054 :
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هعااذُ ًيااض هفيااذ ٍاقااع ؿااَد ).(Farina et al., 1999

دس دٍ دِّ اخياش ثشسػاي ّابي ًؼاجتب ؿابيبى تاَجْي

گ ّبي ايي گيبُ ثِ سًگّبي اسغاَاًي ،صسد ،ثاٌفؾ ياب

سٍي الگَّبي تكَيٌي گ دس تيشُ ثبقالييبى اًجابم ؿاذُ

آثااي هبياا ثااِ ػاافيذ اػاات ٍ ثااِ كااَس هجتوااع دس

اػت .ايي تيشُ يكي اص تيشُّابي ثاضسگ ٍ هْان گيابّي

گ آريي خَؿِاي اًتْبيي آسايؾ هييبثذ (McKenna

اػااات كاااِ ؿااابه ػاااِ صيشتيااشُCaesalpinioideae :

) .et al., 2002ايااي گاا ّااب هبًٌااذ ػاابيش گًَااِّاابي

(اسغاااااااَاى) ( Mimosoideaeؿاااااااتخُؼااااااات) ٍ

ً Papilionoideaeبهٌظن ّؼتٌذ .جبم گا داساي جفات

 Papilionoideaeاػت .تٌَ ثؼيبسي اص لحابػ ػابختبس

گلجشگ ّبي كٌبسي ٍ پـتي هَػَم ثِ ثبل ٍ ًابٍ ٍ ياك

سٍيـي ،ؿك هيَُ ٍ گ دس ثيي صيشتيشُ ّب ٍجاَد داسد.

گلجشگ ؿكوي هَػاَم ثاِ دسفاؾ اػات .پاشچن ّاب 10

ثب ٍجَد ايي ،دس ّش صيشتياشُ ؿاك گا ّاب ًؼاجتب ثبثات

عاااذد ٍ اص ًاااَ ديااابدلف ّؼاااتٌذ .تخواااذاى داساي

اػت ) .(Tucker, 2003صيشتيشُ  Papilionoideaeاص دٍ

تخوااكّاابي ٍاطگ اَى ٍ داًااِّااب فبقااذ آلجااَهي ّؼااتٌذ

صيشتيشُ ديگش ثضسگتش ثَدُ ،ؿبه  30عبيفِ 455 ،جاٌغ

).(Ghahreman, 1998

ٍ حذٍد ّ 12ضاس گًَِ اػات .اياي صيشتياشُ ياك گاشٍُ

اهشٍصُ هغبلعب تكَيٌي گ آريي ٍ گا جبيگابُ

تااكًياابيي (هًََفيلتيااك) اػاات كااِ ثااش اػاابع ؿااَاّذ

ٍيظُ اي يبفتِ اػت ٍ پظٍّـگشاى ثش لضٍم گؼتشؽ اياي

هَلكااااااَلي ٍ سيخاااااااتؿاااااااٌبختي اص صيشتياااااااشُ

هغبلعب سيخت ؿٌبختي ،تـشيحي

 Caesalpinioideaeهـتق ؿذُ اػت ).(Tucker, 2003

ٍ هَلكاَلي ًواَ گا تأكياذ داسًاذ ).(Smyth, 2005

ًتبيج هغبلعب تكَيٌي گ ًـبى دادُ اػت كِ هاَاسدي

هغبلعااِ تكااَيٌي گاا ثااب تأكيااذ ثااش تااَالي ٍ تشتياات

اص جولِ ًَ گا آرياي ،تقابسى گا  ،هَقعيات ٍ تعاذاد

ؿك گيشي پيشاهاَى ّابي آى هاي تَاًاذ ًبؿاٌبختِّابي

اًذام ّب دس ّش حلقِ ،الگاَي آغابصؽ اًاذام ّاب ،توابيض ٍ

صيبدي دس استجبط ثب ًحاَُ ًواَ گا ّاب آؿاكبس كٌاذ ٍ

تخلااقياابثي ٍ ًيااض الحااب اًااذامّااب ثااشاي تفكيااك

كليذي ثشاي ؿشح تكبه گ  ،ثِ ٍياظُ دس گاشٍُ ّابي

صيشتيااشُّاابي هختلااف ثبقاليياابى حاابيض اّوياات اػاات

ًضديااك ثااِ يكااذيگش ثبؿااذ .پظٍّـااگشاى اص چٌاايي

) .(Tucker, 2000a, 2000b, 2003دس حاابلي كااِ دس

هغبلعاابتي ثااشاي تعياايي ّاان ػاابختبسي )،(homology

صيشتيااشُ  Papilionoideaeگ ا ّااب اغلاات داساي تقاابسى

تقاابسة )َّ ،(convergenceهئااَصيغ )ٍ (homeosis

پـااااتي-ؿااااكوي ّؼااااتٌذ ،گاااا ّاااابي صيشتيااااشُ

پي ثشدى ثِ چگًَگي حازف اًاذام ّاب ثْاشُ جؼاتِ اًاذ

 Mimosoideae ٍ Caesalpinioideaeداساي تقااااابسى

) .(Tucker, 1992ثشسػيّبي تكاَيٌي گا ّوچٌايي

ؿعبعي ّؼتٌذ ) .(Tucker, 2002b, 2003ثب ٍجَد اياي،

هاايتَاًااذ اثااضاسي هفيااذ ثااشاي تعياايي دسجااِ ٍاثؼااتگي

ثشخااي گاا ّاابي صيشتيااشُ  Caesalpinioideaeهبًٌااذ

گيبّبى هشثَط ثِ يك تيشُ اص ًظش تجبس صايي ثبؿذ .ثاذيي

گاا ّاابي  ،Papilionoideaeدس صهاابى گاا دّااي تااب

هعٌي كِ ثب هقبيؼِ تكَيٌي گ دس گًَِ ّبي هشثَط ثاِ

حذٍدي تقبسى پـتي-ؿكوي ًـبى هيدٌّاذ (Tucker,

يك جٌغ ٍ يب جٌغ ّبي گًَبگَى هي تَاى ثِ ثشسػي

) .2002cهَقعيت اًذام ّب ًيض اص ٍيظگي ّبي هتوبيضكٌٌذُ

دسجااِ قشاثاات آًْااب ثااش اػاابع ؿاابخقّاابي تكااَيٌي

صيشتيشُّابي ثبقالييابى اػات .دس حابلي كاِ دس صيشتياشُ

پشداخت.

 Papilionoideae ٍ Caesalpinioideaeكبػااجشگ ثااب

هغبلعب ثِ هَاصا

هغبلعِ آغبصؽ ٍ ًوَ اًذامّبي گ
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دس ؿيشييثيبى )(Glycyrrhiza glabra L.

هَقعيت هشكضي دس حبؿايِ خلفاي دياذُ هاي ؿاَد ٍ دس

ٍيظگي ّبيي جذيذي دس جشيبى تكَيي گ هٌجاش ؿاذُ

حبؿيِ ؿكوي گلجشگ داساي هَقعيات هيابًي اػات ،دس

اػت .اص آى جولِ هي تَاى ثاِ آغابصؽ ٍ ػاپغ حازف

صيشتيااشُ  Mimosoideaeدس حبؿاايِ پـااتي گاا  ،يااك

ثشاكتئَلّب ) ،(Prenner, 2004حبلتّبي هتٌَ ٍجاَد

گلجشگ ثب هَقعيت هيبًي قشاس گشفتِ ،دس حبؿيِ ؿاكوي،

ثشاكتئَل دس گ ّبي يك گ آريي (Naghiloo et al.,

كبػااجشگ ٍاجااذ هَقعياات هشكااضي اػاات (Tucker,

) ،2012تٌَ دس الگَّبي آغبصؽ اًذام ّاب دس گا ّابي

) .2003الگَي آغبصؽ اًذامّب ًيض اص هَاسد تعييي كٌٌاذُ

يك گ آريي )ٍ ،(Naghiloo et al., 2012جَد تقبسى

اػاات .آغاابصؽ اًاااذامّااب دس ّاااش حلقااِ دس صيشتياااشُ

ؿااعبعي ٍ آسايااؾّاابي گلجشگااي هتٌااَ دس گ ا ّاابي

 Papilionoideaeاص تَ تك جْتي )،(Tucker, 1984

2002a) Papilionoideae

ٍ ٍ (Tucker,جاااااااَد

دس صيشتيشُ  Mimosoideaeاص ًَ ّوضهابى (Ramires-

آغبصُّبي هـاتشک گلجاشگ-پاشچن )Tucker, 1989؛

) ٍ Domenech and Tucker, 1990دس صيشتياااشُ

Naghiloo and Dadpour, 2010؛ Movafeghi et

 Caesalpinioideaeتشكيجي اص الگَي هابسپيچي ٍ تاك

) al., 2011, 2012اؿبسُ كشدّ .ي كذام اص ٍيظگيّبي

جْتي ) (Tucker, 1991اػت .الگَي آسايؾ گلجشگاي

ياابد ؿااذُ ثااذٍى ثشسػااي تكااَيٌي دقيااق قبثا ؿٌبػاابيي

ًيااض دس هياابى صيشتيااشُّااب هتفاابٍ اػاات .دس صيشتيااشُ

ًيؼت.

 Papilionoideaeثب سؿذ آغبصُ گلجشگ ّب ،حبؿايِ ّابي

ثب تَجاِ ثاِ اّويات هغبلعاِ تكاَيٌي گا دس تياشُ

دسفؾ ،حبؿايِّابي ثابلّاب سا هايپَؿابًذ ٍ ثابلّاب ًياض

ثبقاليياااابى ٍ ثااااِ ٍيااااظُ صيشتيااااشُ ،Papilionoideae

لجااِّاابي ًاابٍ سا احبعااِ هاايكٌٌااذ .ايااي الگااَي آسايااؾ

ثشسػي ّبي تكَيٌي گ دس ثشخي اعضابي تجابس IRLC

گلجشگااي ،الگااَي حلضًٍااي ًضٍلااي اػاات (Tucker,

(;Inverted Repeat Lacking Cladeؿاابخِ فبقااذ

) .2003عكغ ايي حبلت هَػاَم ثاِ حلضًٍاي كاعَدي

تَالي تكشاس هعكَع) اص صيشتياشُ  Papilionoideaeدس

دس صيشتيااشُ  Caesalpinioideaeهـاابّذُ ؿااذُ اػاات

قبلت يك عشح پظٍّـي هذ ًظش قشاس گشفت .ايي تجابس

) .(Tucker, 2003دس صيشتياااشُ ّ Mimosoideaeاااي

كِ دس جشيبى ثشسػي ّبي هَلكَلي اخيش ثش سٍي تَالي

گًَِ ّن پَؿبًي دس هح حبؿيِ ّاب دياذُ ًـاذُ اػات ٍ

هعكَع  25كيلَ ثبصي دس طًَم كلشٍپالػات لگاَم ّاب

حبؿيِ ّبي گلجشگاي ثاِ ؿاك هوبػاي قاشاس هاي گيشًاذ

ؿٌبػااابيي ؿاااذُ اػااات ،دس ثشگيشًاااذُ عبيفاااِّااابي

).(Ramires-Domenech and Tucker, 1990

،Vicieae ،Trifolieae ،Hedysareae ،Galegeae

عليشغن الگَّبي ثبثت يبد ؿاذُ ثاشاي صيشتياشُ ّابي

 ٍ Cicereaeثشخااي اعضااب عبيفااِ  Genisteaeاص جولااِ

هختلف ،هغبلعب ًـبى دادُ اػت كِ سًٍذ تكَيي گا

 Wisteriaاػت .هغبلعب تكَيٌي گا سٍي ثشخاي اص

اص پيچيذگي ّبي ؿبيبى تاَجْي ثشخاَسداس اػات .ثاشاي

اعضب ايي تجبس ًـبىدٌّذُ ٍجَد اؿاتشكب قبثا تَجاِ

ًوًَاااِ ،ثشسػاااايّاااابي اًجاااابم گشفتااااِ دس صيشتيااااشُ

اص جولااِ ّاانپَؿاابًي دس صهاابى آغاابصؽ اًااذامّااب دس

ٍ Papilionoideaeجَد اًحشاف اص حبلات تاك جْتاي

حلقااِّاابي هختلااف ،آغاابصؽ صٍدسع ثشچااِ ٍ ٍجااَد

سا دس جشياابى آغاابصؽ اًااذامّااب آؿااكبس كااشدُ اػاات

آغبصُ ّبي هـتشک ثَدُ اػت .دس پظٍّؾ حبضش ٍ دس

) .(Prenner, 2004ايي ثشسػيّب ّوچٌايي ثاِ ؿٌبػابيي

اداهِ هغبلعب اًجبم ؿذُ سٍي ثشخاي اص اعضابي تجابس
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 IRLCتكااَيي گاا دس گياابُ ؿاايشييثياابى اص عبيفااِ

تلَيش ًْبيي ثب كيفيت هغلَة ادغابم ٍ فاشآٍسي ؿاذ

 Galegeaeثشسػي ؿذُ اػات .دس اياي ثشسػاي ،ثاشاي

).(Dadpour et al., 2008

ًخؼتيي ثبس كفب تكاَيٌي گا دس گيابُ ؿايشيي ثيابى
هغبلعِ ٍ الگَّبي ثِ دػات آهاذُ ثاب ػابيش گًَاِ ّابي
 Papilionoideaeهقبيؼِ ؿذ.

وتایج
آغازش اودامَا )(organ initiation

ًخؼتيي اًذام ّبي ؿاك گشفتاِ سٍي آغابصُ گا
كبػجشگ ّب ّؼتٌذ .آغبصؽ كبػاِ گا ثاب كبػاجشگ

مًاد ي ريشَا
ًوًَااِثااشداسي اص اٍاي ا اسديجْـااتهاابُ تااب اٍاػااظ

پـتي ؿاشٍ هاي ؿاَد (ؿاك  ، )A-1پاغ اص آى دٍ

خشدادهبُ ػبل  1390دس حبؿايِ ؿاْش ٍايقابى ٍاقاع دس

كبػجشگ جبًجي ثاِ عاَس ّوضهابى تـاكي هاي ؿاًَذ

اػتبى آرسثبيجبى ؿشقي ثب هَقعيت جغشافيبيي  45دسجِ

(ؿك  ٍ )B-1دس ًْبيت ،دٍ كبػجشگ ثبقيوبًاذُ دس

 7106دقيقِ عَل ؿوبلي ٍ  38دسجِ ٍ 13دقيقِ عاشم

ثخؾ ؿكوي آغبصؽ هي يبثٌذ (ؿك  .)C-1ثٌبثشايي،

ؿشقي اًجبم ؿذ .جَاًِ ّب دس اًذاصُ ّب ٍ ػاٌيي هختلاف

كبػِ گ ثب الگَي تك جْتي تـكي هي ؿَد ،ثذيي

جوع آٍسي ٍ دس تثجيتكٌٌذُ  FAAتثجيت ؿاذًذ .پاغ

هعٌي كِ آغبصؽ اًذام ّب اص ثخؾ پـتي گ ثِ ػاَي

اص دٍسُ  24ػبعتِ تثجيت ،آة گيشي ًوًَِ ّاب ثاِ هاذ

ثخؾ ؿكوي ٍ دس يك جْت پيؾ هي سٍدّ .وضهابى

 48ػبعت دس غلظت ّابي هتاَالي اتابًَل  70دسكاذ ٍ

ثب آغبصؽ كبػجشگ ّبي ؿكوي ،دٍ آغابصُ گلجاشگ

ػااپغ اتاابًَل  96دسكااذ اًجاابم ؿااذ .ثااب پبياابى ياابفتي

دس ثخؾ پـتي ظبّش هي ؿًَذ (ؿك  .)B-1ثب فبكالِ

آة گيشي اص ًوًَِ ّب ،سًگ آهياضي آًْاب ثاب ًيگاشٍصيي

اًذكي آغبصُ پشچن ثيشًٍي پـتي ًيض پذيذاس هي ؿاَد.

0/5دسكااذ هحلااَل دس الك ا  100دسكااذ اًجاابم ؿااذ

ّوضهاابىً ،خؼااتيي ًـاابًِ آغاابصؽ ثشچااِ ثااِ ؿااك

) .(Dadpour et al., 2008دس هشحلِ ثعذ ،فلغصداياي

ثشآهااذگي كااَچكي دس هشكااض گا ًوبياابى هااي ؿااَد

ًوًَاااِّاااب دس صياااش اػتشئَهيكشٍػاااكَح

Nikon

(ؿاااك  .)C-1آغااابصؽ گلجاااشگ ّاااب ثاااب تـاااكي

 SMZ1500اًجاابم ؿااذً .وًَااِّاابي آهاابدُ ؿااذُ ثااب

گلجشگ ّبي جبًجي اداهِ هي يبثاذ (ؿاك ّابي C, -1

هيكشٍػااكَح ًااَسي ثبصتبثـااي  Nikon E600Dكااِ

 ٍ )Dاًذكي پغ اص آى ًيض آغبصُ پشچن ّابي ثيشًٍاي

داساي فيلتش ثبصتبثـي صهيٌِ تبسيك ٍ عذػي ّبي ؿايئي

جبًجي ظبّش هي ؿَد (ؿك  .)E-1ثب اداهِ تكَيي گ

كبتبديَپتشيك ثَد ،ثشسػي ؿذ .ثذيي هٌظَسّ ،ش ًوًَِ

دس ًْبيت ،آغبصُ گلجشگ ؿكوي ٍ آغبصُ پشچن ّابي

دس ظشف هخلَف هحتَي اتابًَل  96دسكاذ كاِ دس

ثيشًٍااي ؿااكوي ًيااض ًوبياابى هااي ؿااًَذ (ؿااك .)F -1

ثخؾ هشكضي آى ػَصى ظشيفي تعجيِ ؿاذُ ثاَد ،قاشاس

ثٌاابثشايي ،الگااَي تااك جْتااي دس جشياابى آغاابصؽ

گشفت .تلبٍيش خبم ديجيتبلي تَػاظ دٍسثايي Nikon

گلجشگ ّب ٍ پشچن ّبي خبسجي ًيض قبث سديبثي اػت.

 DXM1200ثاااب ٍضاااَح  13هگبپيكؼاا  ،اص ػاااغَح

آغبصؽ پشچن ّبي داخلي ًؼجت ثِ ػبيش اًذام ّب ديشتش

هختلف ًوًَِ ثب ٍضَح هتفبٍ ثشداؿت ؿذ .اليِ ّبي

ؿك هي گياشد .ثاذيي هعٌاي كاِ پاغ اص ايٌكاِ ّواِ

تلَيشي ثشاي ثْجاَد عواق هياذاى ٍ ثاِ دػات آٍسدى

آغبصُ ّب كابهال تفكياك ؿاذُ ٍ قبثا سؤ يات ؿاذًذ،

هغبلعِ آغبصؽ ٍ ًوَ اًذامّبي گ
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دس ؿيشييثيبى )(Glycyrrhiza glabra L.

سًٍذ تكَيي ثب آغبصؽ تك جْتي پشچن ّبي داخلي

پـتي ،ػپغ پاشچن ّابي جابًجي ٍ دس ًْبيات ،پاشچن

پيگيشي هي ؿَد .ثاذيي تشتيات كاِ اثتاذا پاشچن ّابي

ؿكوي تـكي هي ؿًَذ (ؿك ّبي .)G, I-1

ؿك  -1سًٍذ آغبصؽ اًذامّبي گ  :A .ظَْس ًخؼتيي آغبصُ كبػجشگ دس ثخؾ پـتي :B ،تـكي آغبصُ كبػجشگّبي جبًجي ٍ پذيذاس ؿاذى
گلجشگّب دس ثخؾ پـتي :C ،كبه ؿذى حلقِ كبػجشگي ثب آغبصؽ كبػجشگّبي ؿكوي :D ،پذيذاس ؿذى آغبصُ پشچنّبي ثيشًٍاي دس ثخاؾ
پـتي ٍ گلجشگ دس ثخؾ ؿكوي ّوضهبى ثب ظَْس ثشچِ :E ،پذيذاس ؿذى آغبصُ پشچنّبي ثيشًٍي ٍ گلجشگّب دس ثخؾ جبًجي :F ،پذيذاس ؿاذى
آغبصُّبي پشچنّبي دسًٍي دس ثخؾ جبًجي ٍ پشچن ثيشًٍي دس ػاغ ؿاكوي :G ،آغابصؽ پاشچنّابي دسًٍاي دس ثخاؾ پـاتي :H ،آغابصؽ
پشچنّبي دسًٍي دس ػغ ؿكوي :I ،كبه ؿذى هشاح اًذامصاياي ثاب تـاكي پاشچن دسًٍاي دس ػاغ ؿاكوي ٍ ظْاَس ؿايبس ثشچاًِ .وبدّاب:
 :Aآغبصُ پشچن ثيشًٍي :a ،آغبصُ پشچن دسًٍي :C ،آغبصُ ثشچِ :P ،آغبصُ گلجشگ :S ،آغبصُ كبػجشگ.
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ومً اودامَا

 .)I-2دس اداهِ ،ثؼبکّب پْي تاش ٍ ؿاكبف هيابًي ٍ دٍ

كبػجشگ ّب ثِ كَس افشاؿتِ سؿذ هاي كٌٌاذ ٍ ثاِ

ؿكبف جبًجي دس آًْب ايجبد هاي ؿاَد ٍ ثاذيي تشتيات،

داخ خويذُ ًويؿاًَذ (ؿاك  .)A, B-2لَلاِ كبػاِ

توبيض ثؼبکّب كبه هيؿَد (ؿاك  .)J-2صهابًي كاِ

گ دس جشيبى توابيض سؿاذ يبفتاِ ،تَػاظ كُاشک ّابي

توبيض ثؼابک دس پاشچن ّابي ثيشًٍاي كبها هاي ؿاَد،

غذُاي ) (glandular trichomesپَؿيذُ ؿذُ ٍ ػابيش

آغبصُ پشچن ّبي دسًٍي ًياض ؿاشٍ ثاِ سؿاذ هاي كٌاذ

اًذامّب سا احبعِ هيكٌذ (ؿك ّابي  .)C, D-2آغابصُ

(ؿك  .)I-2توبيض ثؼبک دس حلقِ پشچن ّبي دسًٍي ثب

گلجشگّب دس هشاح ًخؼتيي سؿاذ اًاذكي داسًاذ ،ثاِ

سًٍذي هـبثِ پشچن ّبي ثيشًٍي اًجبم هي ؿاَد .ثاب اياي

عَسي كِ پشچن ّب ٍ ثشچِ ثب سؿذ ػشيع خَد ثابالتش اص

تفبٍ

كِ هيلِ پشچن ّبي دسًٍي ّوَاسُ كَچك تش اص

گلجشگّب قشاس هيگيشًذ (ؿك  .)E-2دس ايي هشحلاِ،

هيلِ پشچنّبي ثيشًٍي اػت (ؿاك ّابي  .)I, J-2پاغ

آغبصُ گلجشگ ّب ؿك ٍ اًذاصُ يكؼبًي داسًاذ (ؿاك

اص توبيض كبه دٍ حلقِ پشچوي ،ثِ ٍاػغِ سؿاذ ًْاٌج،

 .)F-2پغ اص آى ،گلجاشگ ّاب ؿاشٍ ثاِ سؿاذ جابًجي

پشچن ّبي ايي دٍ حلقِ دس يك سديف قشاس هايگيشًاذ

هي كٌٌذ كِ دس ايي هشحلِ گلجاشگ دسفاؾ ثضسگتاش اص

(ؿك ّابي  .)I, J-2دس هشاحا پبيابًي توابيض ،الحاب

گلجشگ ّبي ًبٍ ٍ ثبل اػت (ؿك ّبي  .)G, H-2پغ

هيلِّبي ًُِ پشچن پـاتي اتفاب هاي افتاذ ٍ پاشچن دّان

اص توبيض كبه پشچن ّبّ ،ان پَؿابًي گلجاشگ ّاب آغابص

آصاد ثبقي هي هبًذ (ؿك  .)F-3ثاذيي تشتيات ،غالفاي

هيؿَد .دس ايي هشحلِ گلجشگ ،دسفؾ دٍ گلجشگ ثبل

ًع ا اػااجي ؿااك ثااِ ًاابم غااالف آًذسٍػاايبل تـااكي

سا هي پَؿبًذ ٍ آًْب ًيض ثِ ًَثِ خَد دٍ گلجاشگ ًابٍ سا

هي ؿَد كِ هبدگي سا دس ثش هاي گياشدٍ ،لاي دس ػاغ

دس ثش هيگيشًذ (ؿك  .)K-2ايي ًَ الگاَي آساياؾ

ؿكوي ايي غالف ثبص اػت.

گلجشگاي حلضًٍاي ًضٍلاي )(descending cochleate

ثشچِ كِ دس اثتذا ًين كشٍي ؿك اػت ،ثاِ تاذسيج

هَػَم اػات .دس هيابى دٍ حلقاِ پشچواي ،پاشچنّابي

دس ثخااؾ ؿااكوي فااشٍ سفتااِ ٍ ؿااكبفي دس آى ايجاابد

ثيشًٍي دس اثتذا سؿذ هي كٌٌذ ٍ عَي هي ؿًَذ (ؿاك

هاايؿااَد (ؿااك  .)A-3ايجاابد ؿااكبف ثشچااِ پااغ اص

 .)E-2پغ اص آىً ،خؼتيي ؿاَاّذ تـاكي ثؼابک ثاِ

آغبصؽ توبم اًاذام ّاب اتفاب هاي افتاذ .عاَل ثشچاِ ثاِ

ٍاػغِ گؼتشؽ ٍ پْي ؿذگي ثخؾ اًتْبيي ّاش پاشچن

تااذسيج افااضايؾ هااي يبثااذ ٍ ؿااكبف آى ًيااض عويااقتااش

ظبّش هي ؿَد (ؿك  .)F-2ثؼبک ّب ًخؼت ثُيچؼات

هيؿَد (ؿك  .)B-3ثؼتِ ؿذى ؿكبف ثشچِ اص ثخؾ

)ّ (basifixedؼتٌذ (ؿك  ، )F-2ثذيي هعٌي كِ هيلاِ

قبعذُ اي آى ؿشٍ هي ؿاَد ٍ ثخاؾ اًتْابيي ثشچاِ تاب

پشچوي ثِ قؼوت قبعذُ اي ثؼبک هتل اػات .اهاب دس

هذتي ثبص ثبقي هيهبًذ (ؿك ٍ .)B-3لي ػشاًجبم ؿيبس

ًتيجِ سؿذ توبيضي ،هح اتلبل هيلِ پشچوي ثاِ ًبحياِ

ثشچِ ثِ عَس كبه ثؼتِ هيؿَد (ؿك ّابي .)C, D-3

پـتي ثؼابک تغيياش هاي يبثاذ ٍ دس ًتيجاِ ثؼابکّاب ثاِ

پغ اص آىًَ ،ک ثشچِ ثِ ػوت حبؿيِ ؿكوي خوياذُ

حبلت پـتچؼات ) (dorsifixedدس هايآيٌاذ (ؿاك

هاايؿااَد (ؿااك  .)E-3دس هشاح ا پبياابًي ،تخوااذاى،

هغبلعِ آغبصؽ ٍ ًوَ اًذامّبي گ
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دس ؿيشييثيبى )(Glycyrrhiza glabra L.

خبهِ ثلٌذ ٍ كاللِ سأػاي داساي پُاشص ) (papillaeقبثا

گلجشگ ّب ٍ پشچن ّب ثِ ٍجَد هاي آياذ (ؿاك .)G-3

هـاابّذُ اػاات (ؿااك  .)H-3پااغ تواابيض ثشچااِ يااك

ثذيي تشتيت ،قبعذُ ثشچِ تَػظ فٌجبى ّيپبًتيَم احبعاِ

ّيپاابًتيَم ثبسيااك دس ًتيجااِ سؿااذ هتوشكااض دس قبعااذُ

هيؿَد.

ؿك  -2سًٍذ ًوَ اًذامّبي گ  :B ٍ A .ديذ كٌبسي اص تـكي كبػِ گ  :D ٍ Cاحبعِ ؿذى كبه گ تَػظ كبػِ گا پَؿايذُ اص كُاشک،
ً :Eوبي جبًجي دس فقذاى كبػجشگّب اص سؿذ آغبصُ پشچنّب ٍ گلجشگّب :F ،ؿشٍ توبيض ثؼبک ٍ تـكي ؿكبف هيابًي دس ثؼابک پاشچنّابي
ثيشًٍي :H ٍ G ،سؿذ گلجشگّب ٍ ظَْس تفبٍ دس اًذاصُ :I ،آغبص توبيض ثؼبک دس پشچنّبي دسًٍي :J ،تكوي توابيض دٍ حلقاِ پشچواي ٍ قاشاس
گشفتي آًْب دس يك حلقِّ :K ،وپَؿبًي هيبى گلجاشگّابً .وبدّاب :A :پاشچن ثيشًٍاي :a ،پاشچن دسًٍاي :C ،ثشچاِ :P ،گلجاشگ :S ،كبػاجشگ،
 :Vگلجشگ دسفؾ :W ،گلجشگ ثبل ،K ،گلجشگ ًبٍ.

بحث

ثِ ٍاػغِ سؿذ هتفبٍ گلجشگّب ٍ پشچنّب ٍ اتلبل ًُاِ

اكَل كلي تكَيي گا دس ؿايشييثيابى هـابثِ ػابيش

پشچن پـتي ثِ ؿك يك غالف پشچوي ،تقبسى پـاتي-

گًَِ ّبي  Papilionoideaeاػات ٍ گا ّاب دس جشيابى

ؿكوي تقَيات هايؿاَد .الگاَي آساياؾ گلجشگاي دس

تكَيي ثِ ٍضَح اص تقابسى پـاتي-ؿاكوي ثشخَسداسًاذ

ؿيشيي ثيابى هبًٌاذ ػابيش گًَاِّابي  Papilionoideaeاص

) .(Tucker, 1999دس ٍاقاااع ،آغااابصؽ تاااك جْتاااي

الگَي حلضًٍي ًضٍلاي تجعيات هايكٌاذ .اياي حبلات ثاش

كبػجشگّب ًخؼتيي ًوَد ايي ًَ تقبسى اػت كِ ثعاذّب

خالف حبلت حلضًٍاي كاعَدي اػات كاِ دس صيشتياشُ
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 Caesalpinioideaeهـاابّذُ هاايؿااَد ٍ دس جشياابى آى

اًذام ّاب دس گًَاِ ّابي  Papilionoideaeهعشفاي كاشدُ

ًخؼت حبؿيِّبي گلجشگ ًبٍ ،حبؿيِّابي دٍ گلجاشگ

اػت .پيـٌْبد ؿذُ اػت كِ الگَي تك جْتي آغابصؽ

ثبل سا هيپَؿبًذ ٍ ثبلّب ًيض حبؿيِّبي دسفاؾ سا دس ثاش

اًذامّب دس  Papilionoideaeحبلتي پيـشفتِ اػت كاِ اص

هيگيشًاذ ) .(Tucker, 2003آغابصؽ اًاذامّاب دس ّواِ

الگَي هبسپيچي دس صيشتيشُ  Caesalpinioideaeتكبها

حلقِّبي گ ؿيشيي ثيابى سًٍاذي تاك جْتاي سا ًـابى

يبفتِ اػت .ثاب ٍجاَد اياي ،تابكٌَى اًحاشاف اص آغابصؽ

داد .ايي ًتبيج دس تَافق ثب ًظشياِ  )1984( Tuckerاػات

تااك جْتااي دس گًَااِّاابي هختلااف Papilionoideae

كِ الگَي تك جْتي سا ثِ عٌَاى الگَي غبلت آغابصؽ

گضاسؽ ؿذُ اػت ).(Prenner, 2004

ؿااك  -3سًٍااذ آغاابصؽ اًااذامّاابي گاا  :A .تـااكي ؿاايبس
ثشچااِ :B ،عويااق ؿااذى ؿاايبس ثشچااِ ٍ ؿااشٍ ثؼااتِ ؿااذى آى اص
قؼاااوت قبعاااذُاي :D ٍ C ،دياااذ پـاااتي ٍ ؿاااكوي اص عَيا ا
ؿااذى ثشچااِ .اًؼااذاد كبه ا ؿاايبس ثشچااِ دس ؿااك  Dهـااخق
اػااات :E ،تاااَسم اًتْااابي ثشچاااِ ٍ آغااابص توااابيض كاللااااِ،
 :Fتـااكي لَلااِ پشچوااي ثااب اتلاابل ثخااؾ قبعااذُاي ًُااِ پااشچن
پـااتي :G ،تـااكي ّيپاابًتيَم :H ،هاابدگي تواابيض يبفتااًِ .وبدّااب:
 :Aپاااشچن ثيشًٍاااي :a ،پاااشچن دسًٍاااي :C ،ثشچاااِ :Ft ،لَلاااِ
پشچوي :Ov ،تخوذاى :St ،كاللِ :Sl ،خبهِ.

هغبلعِ آغبصؽ ٍ ًوَ اًذامّبي گ
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دس ؿيشييثيبى )(Glycyrrhiza glabra L.

گًَااِ ؿاايشييثياابى ثااِ عبيفااِ  Galegeaeتعلااق داسد.

اًذامّب دس گيبُ ؿيشييثيبى ًيض هـابّذُ ؿاذ .ثاِ اػاتثٌبي

ثشسػي ّبي هَلكَلي اخيش ثاش سٍي تاَالي هعكاَع 25

پشچنّبي دسًٍي كِ ثب اًاذكي تاأخيش ظابّش هايؿاًَذ،

كيلَ ثبصي دس طًاَم كلشٍپالػات لگاَمّاب ثاِ ؿٌبػابيي

آغبصؽ ػبيش حلقِّب ثِ ؿك ّنپَؿبى ثاب حلقاِ پيـايي

ؿبخِاي هجضا هَػَم ثِ ؿبخِ ( IRLCفبقذ تَالي تكشاس

اتفب هيافتذ.

هعكَع) هٌجش ؿذُ اػت كِ دس ثش گيشًاذُ عبيفاِّابي

اص ديگش كفب ثبسص تكَيٌي گا دس اعضابي ؿابخِ

،Vicieae ،Trifolieae ،Hedysareae ،Galegeae

ٍ IRLCجَد آغبصُّبي هـاتشک اػات .گشچاِ ٍجاَد

 ٍ Cicereaeثشخي اعضبي عبيفاِ  Genisteaeاص جولاِ

آغبصُ هـتشک دس لگَمّب ًابدس اػات ،اهاب اياي ٍيظگاي

تكاَيٌي گا سٍي ثشخاي اص

تااابكٌَى دس تياااشُّااابي هختلاااف گيااابّي اصجولاااِ دس

اعضاااب اياااي تجااابس اص جولاااِ ،Wisteria ،Astragalus

،Apiaceae

،Guttiferae

ً Pisum ٍ Medicago ،Melilutusـاابىدٌّااذُ ٍجااَد

،Lecythidaceae

ثشخااي هـااتشكب دسخااَس تَجااِ ثااَدُ اػاات .اغلاات

 Saururaceae ٍ Primulaceaeگاااضاسؽ ؿاااذُ اػااات

گًَِ ّبي هغبلعِ ؿاذُ ٍجاَد كافب پيـاشفتِاي هبًٌاذ

) .(Tucker, 1984, 1989دس هيااابى گًَاااِ ّااابي

ّاانپَؿاابًي دس صهاابى آغاابصؽ اًااذامّااب دس حلقااِّاابي

 ،Papilionoideaeتبكٌَى ٍجَد دٍ ًَ آغبصُ هـتشک

هختلااف ،آغاابصؽ صٍدسع ثشچااِ ٍ ٍجااَد آغاابصُّاابي

گضاسؽ ؿذُ اػت كاِ ّاش دٍ هاَسد ثاِ اعضابي ؿابخِ

هـتشک سا ًـبى دادُاًذّ .نپَؿبًي دس جشيابى آغابصؽ

 IRLCهشثَط اػت .هـبّذُ ؿذُ اػت كاِ دس Pisum

حلقِ ّب كِ ثِ ًَعي ظَْس صٍدسع تقبسى پـتي-ؿاكوي

 Medicago truncatula ٍ sativumگلجاااشگّاااب ٍ

اػت ،تبكٌَى دس گًَاِّابي هختلاف Papilionoideae

پشچنّبي ثيشًٍي دس ًتيجِ توبيض چْابس آغابصُ هـاتشک

گضاسؽ ؿذُ اػت ) .(Tucker, 1989دس اكثاش اعضابي

تـكي هيؿاًَذ (Tucker, 1989؛ (Benlloch et al.,

ؿاابخِ  IRLCهيااضاى ّاانپَؿاابًي دس جشياابى آغاابصؽ

 .2003عالٍُ ثش آىٍ ،جاَد آغابصُ هـاتشک گلجاشگ-

حلقااِّااب ؿاابيبى تَجااِ ثااَدُ اػاات .دس ،Astragalus

پشچن دسًٍاي ًياض اخياشا دس گًَاِّابيي اص Astragalus

ٍ Medicagoجاااااَد

هـبّذُ ؿذُ اػت ).(Movafeghi et al., 2010, 2011

ّاانپَؿاابًي ثاابال دس جشياابى آغاابصؽ حلقااِ كبػااجشگ،

دس ثشخي اص گًَِّبي هغبلعِ ؿذُ ًيض ّش دٍ ًاَ آغابصُ

گلجشگ ٍ دٍ حلقِ پشچوي دياذُ ؿاذُ اػات Tucker,

هـتشک يبفات ؿاذُ اػات ).(Naghiloo et al., 2012

)1989؛ Movafeghi et al., 2010, 2011؛ Naghiloo

جبلاات تَجااِ اػاات كااِ دس هااَاسدي هبًٌااذ Wisteria

) .et al., 2012دس ّ Wisteriaنپَؿبًي تاب حاذي ثابسص

ٍ Lotus japonicus ٍ sinensisجاَد آغابصُ هـاتشک

اػت كِ عليشغن آغبصؽ ّوِ اًذام ّاب دس ػاغ پـاتي،

هٌحلش ثِ ثخؾ پـتي گ اػات ٍ دس ثخاؾ ؿاكوي ٍ

دس ػااغ ؿااكوي تٌْااب كبػااجشگّااب آغاابصؽ يبفتااِاًااذ

جاابًجي اًااذامّاابي هشثَعااِ اص آغاابصُّاابي هجااضا هٌـااأ

)ّ .(Naghiloo and Dadpour, 2010وگابم ثاب اكثاش

هاايگيشًااذ )Dong et al., 2005؛ Naghiloo and

اعضابي ؿابخِ ٍ IRLCجاَد ّانپَؿابًي ثايي آغاابصؽ

) .Dadpour, 2010دس گيبُ ؿيشييثيبى ّوِ اًاذامّاب ثاِ

 Wisteriaاػت .هغبلعب

sativum

sativa ٍ Pisum

،Arecaceae
،Losaceae

،Myrtaceae
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ٍ كااِ گًَااِّاابي اثتااذايي فبقااذ آغاابصُ هـااتشک ّؼااتٌذ

ؿك هؼتق ٍ ثاذٍى دخبلات آغابصُ هـاتشک تـاكي

گًَِ ّبي پيـشفتِ ٍاجذ دٍ ًَ هختلف آغبصُ هـاتشک

 ًظش ثِ ايٌكِ ٍجَد آغبصُ هـتشک يك كافت.هيؿًَذ

 حبلتّبي حذ ٍاػظ ًيض دس گًَِّبي حذ ٍاػظ.ّؼتٌذ

 حبلاتّابي،پيـشفتِ دس جشيبى ًوَ گ تلقاي هايؿاَد

 ثش ايي اػبع فقاذاى آغابصُ هـاتشک.قبث سديبثي اػت

IRLC ِهختلاااف آغااابصُ هـاااتشک دس اعضااابي ؿااابخ

دس گيبُ ؿيشييثيبى هيتَاًذ ًـبىدٌّذُ جبيگابُ اثتاذايي

ًـبىدٌّذُ هشاح تكبه ايي كفت اػت ٍ هيتَاى آى

. ثبؿذIRLC ِآى دس هيبى اعضبي ؿبخ
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Abstract
Glycyrrhiza glabra L. is a perennial herbaceous plant, belonging to the family Fabaceae and
subfamily Papilionoideae. Comparative floral ontogeny is important for better understanding
of floral evolution within the subfamilies of Fabaceae. The aim of this study was to present a
complete ontogenetic pathway of G. glabra, as a member of tribe Galegeae and to compare it
with other studied species of the Papilionoideae. For this purpose, flower buds of different
ages were collected and then fixed in FAA. After a fixation period of 24 hs, the samples were
rinsed and after dissection the samples were dehydrated in sequential ethanol concentrations
of 70% and then 95%. The samples were stained with 0.5% nigrosin black in ethanol. The
more remarkable features of flower ontogeny were the abaxial-adaxial unidirectional
initiation of organs primordia within each floral whorl, high overlap in the time of initiation of
whorls and early carpel primordium initiation. The overlapping in time of organ initiation and
precocious inception of carpel were advanced characters that were previously reported in the
members of inverted repeat lacking clade (IRLC) of Papilionoideae. However, lacking
common primordium was the character that distinguished G. glabra from other studied
species of IRLC.
Key words: Unidirectional initiation, Floral ontogeny, Glycyrrhiza glabra, Overlap
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