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Abstract
Falcaria vulgaris is a biennial herbaceous pastureland plant belongs to Apiaceae
family, which has been recorded in Iranian traditional medicine. In this report
developmental reproductive steps were studied. Flower buds at different developmental
stages were collected and fixed in FAA then maintained in Ethanol (%70). After
preparation and embedding samples in paraffin, the samples were sectioned by
microtome and stained with Hematoxyline-Eosine respectively. Results showed that
initiation patterns of flower and floral organ development is acropet. Stamen and
gynoecium formation occurred with the time interval. Several schizogenical secretion
channels exist in the ovary wall. The flower consists of five sepals, five isolated petals,
five stamens and the inferior ovary with two carpels. The anthers are tetra sporangiate
type and pollen grains are binuclear and have three colpates. Ovule is anatropous,
unitegmic and tenuinucellate. Embryo sac is formed corresponding to the polygonum
type.
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بررسی آنتوژنی پرچم و مادگی در گل Falcaria vulgaris Bernh.
احمد عبداللهی ،فاطمه محمودی کردی

*

گروه زيستشناسی ،دانشکدة علوم پايه ،دانشگاه شهید مدنی آذربايجان ،تبريز ،ايران

چکیده
گیاااه زازايااا ی ) (Falcaria vulgarisيکاای از گیاهااان مرتیاای ،يکساااله و پايااا از تیاارة Apiaceae
(چتريان) است که در طب سنتی ايران ،گیاهی با خواص دارويی شناخته میشود .در پژوهش حاضر مراحل
تشکیل گل و اجزای آن درگیاه زاز ايا ی بررسی شدند .گلها و زنچهها در مراحل مختلا
شاادند و در  FAAتثبیاات و ساار

در الکاال  30درصااد نگااهداری شاادند .نمونااههااا پ ا

البگیری در پارافین ،با میکروتوم برشگیری و با هماتوکسیلین-ائوزين رنا

نماو برداشات
ازآمااادهشاادن و

آمیازی شادند .نتاايش نشاان

دادند توالی بنیانگذاری اندامهای گل از ترتیب راسگرايی پیروی مایکناد و تشاکیل پارچم و ماادگی باا
فاصلة زمانی اندکی رخ میدهد .ساختار گل شامل پنش کاسابر ،،پانش گلبار ،سافید جادا ،پانش پارچم،
تخمدان دو برچهای ،دوخانهای و زيرين است .کانالهاای ترشاحی شایزوینی در دياوارة تخمادان مشااهده
شدند .میکروسرورزايی ازنوع همزمان و بساک از نوع چهارکیسهای است .دانة گردة ،دوسلولی و سهشیاری
است .تخمک از ناوع وایگاون ،تاکپوساتهای و کام خاورش اسات .نماو کیساة روياانی براسااس الگاوی
تکاسروری و نوع پلیگونوم انجام میشود.
واژههای کلیدی :آنتوینی گل ،تخمک ،دانة گرده ،زازايا ی
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نموگل ،يکی از مباحث پیچیدة زيستشناسی

) ،Inspection, 2012ترکیب شیمیايی (Kubeczka,

است که بهصورت تشکیل تودهای کوچک از

) ،K. H., 1979اثر آنتای اکسایدانی (Monfared et

سلولهای تمايزنیافته شروع میشود؛ اما به ساختاری

) al, 2012و تاااثیر عواماال بیماااری زا باار اياان گیاااه

پیچیده سازمان میيابد که درآن اندامهای مختل ،

) (Koubek, 2011انجااام شااده اساات .امااا تااا کنااون

مو ییتهای مشخص و د یقی را اشغال میکنند.

پژوهشاای دربااارة ريخااتزاياای و چگااونگی تشااکیل

بهعالوه ،هر اندام ،انواع سلولها ،سازمانيابی و

اندامهای رويشی و زايشی گیاه انجام نشاده اسات .در

عملکرد ويژة خود را دارد .بررسی ساختار و نمو

پژوهش حاضر مراحل تشکیل گل ،داناههاای گارده،

گل و ويژگیهای گردهافشانی آن در پیشرفت

تخمک و کیسة رويانی بررسی شدند.

روشهای دو ر،گیری ،انجام بررسیهای ینتیکی
و درنتیجه ،بهبود کیفیت گل و گیاه مفید است.

مواد و روشها

همچنین مجموعهای مناسب برای درک تمايز

بررسی های تکوينی نیازمند جماپآوری مانمم و

سلولی و سازوکارهای سلولی الزم برای اندامزايی

د ی نمونههای گیاهی است تاا امکاان بررسای هماة

است )..(Rezanejad and Majd, 2012

مراحل مد نمر فاراهم باشاد .گیااه  F. vulgarisهار

گیاهاااان تیااارة ( Apiaceaeچترياااان) بیشاااتر در

ساله از اواسط بهار تا اواسط تابستان (بسته به شارايط

ناایمکاارة شاامالی انتشااار دارنااد و در مناااط اسااتوايی

مکان رويش) ،باه مرحلاة گالدهای وارد مایشاود.

گرمسیری بسیار کمیاب هستند .ايران يکای از مراکاز

هرگونااه تاااخیر در جمااپآوری نمونااه ماایتوانااد بااه

اصاالی تجمااپ و پااراکنش انااواع باای شااماری از تیاارة

ازدست رفتن بخشی از مراحل ابتدايی تکاوين منجار

چتريان اسات ) .(Ghahreman, 1993در اياران 552

شااود .باتوجااهبااه زمااان رويااش و همچنااین هااور

و  240گونااااه از اياااان تیااااره وجااااود دارد

نخستین جوانههای گل آذين سااز تاا مرحلاة رسایدن

).(Mozaffarian, 2003گیاه زازاياا ی باا ناام علمای

میوه ،موارد الزم پیشبینی شد و از پايان ارديبهشات

 Falcaria vulgaris Brnth.گیااهی علفای و پاياا باا

تا پايان مرداد ،اندام های گیاهی از رويشاگاه طبییای

خااواص شااناختهشاادة داروياای و خااوراکی از تیاارة

وا پ در مراتپ چمن باشی ،روساتای گويجاه سالاان،

چتريااان اساات ) .(Korman, 2011نااام فارساای اياان

ازتوابپ شهرستان ورز ان استان آذربايجان شار ی باا

گیاه ،پنجاه زاازی و در زباان ترکای باهناام زازاياا ی

مختصااات جغرافیااايی  23درجااه و  34د یقااة طااول

میارو اسات ).33(Khazaei and Salehi, 2006

شر ی و  37درجاه و 12د یقاة عار

شامالی جماپ

اين گیاه ،خودرو اسات و تااکنون اهلای نشاده اسات

آوری شدند .تیدادی گیاه کامل (شامل :بخشهاای

) .(Piya et al., 2012پژوهشهايی درباارة گساترش

رويشاای و زايشاای) باارای تهیااة نمونااة هرباااريومی،

جغرافیايی ايان گیااه (United States Department

جماااپآوری و طبا ا راهنماااا بااارای نگهاااداری در

جاااان
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هرباريوم آماده شدند .برای بررسی اندامهای زايشی

ساختارچهارلوبی پیدا میکناد کاه هار لاور (لاب)،

و بررسی به صورت برشهای میکروتومی ،نموناههاا

يک میکروسرورانژيوم ياا کیساة گارده را باه وجاود

پا

از جمااپآوری ،درون محلااول تثبی اتکنناادة

 FAAاارار گرفتنااد؛ ساار

می آورد( .شکل  .)E-5سلولهای الية حاشایهای باا

تااا انجااام ساااير مراحاال

تیاادادی تقساایمات پريکلینااال (مااوازی بااا سااا )،

از

اليههای ديوارة بساک را به وجاود مایآورناد .ايان

انجاام مراحال متاداول باارای آماادهکاردن نموناههااا

اليااههااا از بیاارون بااه درون شااامل اپیاادرم ،اليااة

) ،(Xue and Li, 2005نمونااههااا در الاابهااای

مکانیکی ،الية میانی و الياة مغاذی ياا تااپی هساتند.

پارافینی الب گیری و با دستگاه میکروتاوم روتااری

سلول های هاگزای با تقسیمات میتوزی ،سالولهاای

(مدل  ،4050شرکت  ،Micro tecکشور آلمان) باه

مادر گرده را به وجود میآورند (شکل .)F-5

آزمايش در الکل  30درصد نگهداری شدند .پ

ضااخامت  1تااا  50میکاارون باارشگیااری شاادند.

در مرحلة بید باهدنباال تقسایم میتاوزی در تاودة

هسته و

ساالولهااای هاااگزای کااه مرکااز کیسااة گاارده را پاار

سیتوپالسم ،با هماتوکسایلین و ائاوزين ماااب روش

مااااایکنناااااد ،سااااالولهاااااای ماااااادر گااااارده

نمونههای مد نمار

(میکروسروروسیت هاا) ايجااد مای شاوند کاه آماادة

بااا میکروسااکور نااوری بررساای و عک ا باارداری

ورود بااه تقساایم میوزنااد وبااا اناادازة درشااتتاار،

شدند.

سیتوپالساام متااراکم و هسااتة باازر ،و مشااخص از

شفا کردن نمونهها و رن

آمیزی مضاع

 )5372( Yeungانجام شد؛ سر

سلولهای اطرا

ابل تشخیص هساتند (شاکلهاای

 A-4و  .)Bبا شروع میوز ديوارة کالوزی در اطرا

نتایج
تکوین گل :در مرحلة هور پريمورديوم گال،

آنهااا تشااکیل ماایشااود (شااکل  .)B-4در فرآينااد

پاذيری زيااد

میکروساارورزايی ،هاار ساالول مااادر میکروساارور ،بااا

ديده میشوند .در اين مرحله بین سلولهای ساازندة

گذراندن میوز  Iو تشکیل دياد (شاکل  C-4و  )Dو

گلباار،هااا و پاارچمهااا تمااايزی ديااده نماایشااود

سر

میوز  IIو تتراد (شاکل  ،)3چهاار میکروسارور

(شکلهای  A-5تا )C

را بااه وجااود ماایآورد .تقساایم سیتوپالساام از نااوع

سلولها بدون تمايز و هستهها باا رنا

 :در مراحال

هم زمان است .تترادهاای میکروسارور از ناوع چهاار

ابتدايی نماو ،تماايز وياژهای در بافات بسااک دياده

وجهاای هسااتند و بااا ديااوارههااای کااالوزی احاطااه

نمیشود و سلولها همگناند؛ باهطاوریکاه بسااک

میشوند .تخصصيافتگی سلولهای اليههای ديوارة

جوان از يک تودة سلولهای مريستمی بادون تماايز

میکروسرورانژ همزمان با میوز رخ میدهاد و انادازة

تشکیل میشود که يک الية اپیادرمی ،آن را احاطاه

ياختههای الية تااپی کاه نقاش اصالی آنهاا رسااندن

کرده است (شاکلهاای  C-5و  .)Dدرابتادا بسااک

ماواد مغاذی بااه میکروسارورهای درحاال نمواساات،

دايارهای تاا بیضایشاکل اساات و هامزماان باا نمااو،

درمرحلة تتراد افزايش میيابد.

تشکیل پررچم و تکروین بکرا
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شکل  -5گل و تشکیل بساک A :و ( Bپريمورديوم گل) C ،و ( Dسلولهای مريستمی سازندة بساک)( E ،برش عرضی گل در مرحلة
ايجاد ديوارههای بساک)( F ،ديوارههای بساک)( PF ،پريمورديوم گل)( Pa ،پريموردياوم پارچم)( PPe ،پريموردياوم گلبارSe ،)،
(کاسبر( Pe ،)،گلبر( Sty ،)،خامه)( a ،بساک)( Mc ،سلول مريستمی)( en ،الية مکانیکی)( ml ،الية میانی)( Ta ،الية تااپی) و Sc

(سلول هاگزای)

شکل  -4تشکیل کیسة گرده تا مرحلة دياد( A :برش عرضی گل در مرحلة میوز( B ،)Iکیسة گرده و سلول مادر میکروسارور در آزااز
میوز C ،)Iو ( Dکیسة گرده و پايان میاوز Iو تشاکیل ديااد و ازباینرفاتن الياة میاانی( Se ،کاسابر( Pe ،)،گلبار( Sty ،)،خاماه)a ،

(بساک)( ep ،اپیدرم)( en ،الية مکانیکی)( ml ،الية میانی)( Ta ،الية تاپی)( mmc ،سلول مادر میکروسرور)( Cw ،دياوارة کاالوزی) و
( Dدياد)
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شکل  -3تکوين کیسة گرده و مرحلة تتراد( A :برش عرضی گل در مرحلة میوز( B ،)IIبساک درحال تشکیل تتراد)( C ،کیساة گارده
و تترادهای درون آن) ( Peگلبار( Sty ،)،خاماه)( ep ،اپیادرم)) en ،الياة مکاانیکی)،

( Taالياة تااپی)( Cw ،دياوارة کاالوزی)Te ،

(تتراد)( vb ،دستجات آوندی)( f ،میله) و ( Sdمجرای ترشحی)

در مرحلة بید ،ديوارة کالوزی تجزياه مایشاود؛

بساک ها میکروسرورهای نابالغی دارند که بهتادريش

میکروسرورهای تتاراد از هام جادا مایشاوند و داناه

شکل دانة گردة باال پیادا کارده و در ياک فضاای

های گردة جوان را ايجاد مایکنناد .افازايش انادازة

فشرده و بادون فاصاله از هام ارار مایگیرناد .الياة

از تجزيااة ديااوارة

مغذی بهصورت رشد يافته ،الياة گاذر (مو ات) کاه

کااالوزی در شااکل  A-2مشاااهده شااده اساات .اليااة

بل از مرحلاة ديااد تجزياه مایشاود و الياة اپیادرم

اپیدرمی بساک در مرحلاة میکروسارورهای درحاال

کاااهشيافتااه و چساابیده روی اليااة مکااانیکی ديااده

بلااوا از اليااة مکااانیکی تشااخیص داده نماایشااود،

میشوند (شکل .)2

دانااة گاارده و تغییاار شااکل پاا

همچنین الية مغذی به مقدار اندک رشد يافته است.

شکل  -2تشکیل دانة گردة بال ( A :تجزية کالوز و آزادشدن دانههای گردة نابال و حذ

تدريجی الية اپیدرم)( B ،دانههای گردة

نابال با هستة مرکزی و حرکت سلولهای تاپی در بیضی جاها بین آنها (تاپی آمیبی))( C ،دانههای گردة بال و تاپی در اطرا
( epاپیدرم)( en ،الية مکانیکی)( Ta ،الية تاپی)( im ،میکروسرور نابال ) و ( pgدانة گرده)

آن)،
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دانههای گردة بال آزادشده از بساک ،بیضیشکل

آن به میزان چشمگیری بزر ،شدهاند و

هستند و دو هستة رويشی و زايشی دارند (شکل .)1

ضخیمشدگیهای فیبری را روی ديوارههای شیاعی

همة بساکهای مشاهدهشده در مقاپ عرضی گل

و مماسی داخلی خود ايجاد کردهاند و بقايايی از

در مرحلة شکوفايی طولی رار دارند .تیغة

سلولهای اپیدرمی روی آنها مشاهده میشود .در

جداکنندة دو حفرة بساک در هر نیمة بساک،

محل شکوفايی ،گسستگی سلولهای الية مکانیکی

تجزيه میشود؛ درنتیجه ،دو کیسة گرده بهشکل

که تزيینات فیبری ندارند ،به رهاکردن دانههای

يک ساختار واحد در میآيند و خانة گرده را

گرده منجر میشود (شکل .)1

تشکیل میدهند (شکل  .)1در اين مرحله ديوارة
بساک تنها شامل الية مکانیکی است که سلولهای

شکل  -1ادامة بلوا و رهاسازی دانة گرده( A :بساک با دانة گاردة رسایده)( B ،ازباینرفاتن راباط باین دو خاناة بسااک و يکایشادن
حفرهها)( C ،الية مکانیکی با ضخیمشدگی فیبری و Uشکل و آثاری از سلولهای اپیدرمی که درحال بازشدن اسات)( D ،داناة گاردة
بال با هستة رويشی و زايشی و شیارهای رويشی)( en ،الية مکانیکی)( Ta ،الية تاپی)( vb ،دستة آوندی بساک)( f ،میله)( Sd ،مجرای
ترشحی)( Pe ،گلبر( pg ،)،دانة گرده)( dnTa ،تاپی دوهستهای)( St ،محل شکوفايی بساک)( Se ،راباط باین دو خاناة بسااک)Ex ،

(اگزين)( In ،انتین)( Gr ،شیار رويشی)( Nv ،هستة رويشی) و ( Ngهستة زايشی)

مراحل تشکیل دستگاه زایشی ماده :برشهای

در پاااايین باااه وجاااود مااایآورد (شاااکل .)A-3

طولی گل نشان میدهناد در مرحلاة تشاکیل برچاه،

بهاين ترتیب تشکیل پرچم و مادگی با فاصالة زماانی

از تشااکیل پريمااورديم پاارچم ،تااودة

اندکی رخ می دهناد (شاکل  .)B-3در مرحلاة دوم،

مريسااتمی بااهشااکل يااک برآماادگی ناایمکااروی در

هنگامی که پريمورديوم تخمکی ازمحل جفت ايجاد

سمت مرکزی اهر مایشاود و حفارة تخمادانی را

میشود ،سلول های پريمورديومی به داخل مهاجرت

اناادکی پاا
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می کنند و پريمورديوم ايجادکنندة کاللاة دو شااخه

جساام تخمکاای بااهتاادريش پوسااتة تخمکاای و بافاات

پذيری زيااد سالولهاا و

خااورش تشااکیل ماایشااوند (شااکل  .)7ساالولهااای

جهت حرکت به سمت داخل مريستم تشکیلدهناده

مريستمی تشکیلدهندة مادگی با تقسایمات میتاوزی

ديده میشود (شکل  .)A-3تشکیل کاللة دو شااخه

افزايش می يابند و پريموردياومهاای دو برچاه رشاد

و خامااه تقريبااا هاامزمااان بااا تخمااک (پريمورديااوم

میکنند و محفمة تخمادان دوبرچاهای را باه وجاود

تخمااک) انجااام ماایشااود (شااکلهااای  A-3و  Bو

می آورند (شکل  .)C-3رن

پذيری زيااد و تاراکم

شاکلهاای  A-3تاا  .)Cدر مرحلاة ساوم از مراحال

ساالولهااای پريمورديااوم تخمکاای ،آنهااا را از ساااير

را به وجود میآورند .رن

تکوين مادگی ،هار تخماک پا

از تشاکیل پاياه و

سلولها متمايز میکند (شکلهای  A -3تا .)C

شکل  -3مرحلة اول تکوين مادگی و ايجاد حفرة تخمدان( A :پريمورديوم گل و ايجاد حفرة تخمدانی)( B ،شکلگیری پريموردياوم
کالله و تخمک پ

از پريمورديوم پرچم)( C ،بنیان تخمکی که بهصورت برآمدگی در سا شکمی تخمدان تشاکیل شاده اسات،).

( Seکاساابر( PPe ،)،پريمورديااوم گلباار( PSt ،)،پريمورديااوم پاارچم)( PSti ،پريمورديااوم کاللااه)( COv ،حفاارة تخماادان)PO ،

(پريمورديوم تخمک)

شکل  -3مرحلة دوم تکوين مادگی و تشکیل بنیان تخمک و تخمدان دوخانهای( A :گل در حالات پريموردياوم تخماک)( B ،حفارة
تخمدان با بزر،نمايی بیشتر)( C ،تخمدان دوخانهای و تشکیل بنیان تخمکی در هرکدام از آنها)( Se ،کاسبر( Pe ،)،گلبرPSt ،)،

(پريمورديوم پرچم)( COv ،حفرة تخمدان)( PO ،پريمورديوم تخمک)( a ،بساک)( Sd ،مجرای ترشحی)( O ،تخمک)
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در مرحلااة چهااارم ،يکاای از ساالولهااای خااورش

بهشکل خای ،مجاور هم رار میگیرناد (شاکل .)50

تمايزيافته و سلول ماادر مگاسارور (آرکپسارور) را باه

از چهار سلول حاصال از میاوز ،سالول باا یماناده در

وجود میآورد .مگاسروروسیت با حجام زيااد ،هساتة

مو ییاات شاااالزی ،مگاساارور عملکااردی يااا ساالول

درشت ،متراکم و حجیم از ساير سالولهاای خاورش

مادرکیسة رويانی نامیده میشاود و آزازکننادة کیساة

متمايز و کامالً ابل تشخیص است (شکل .)3

رويانی هشتهستهای است و همزمان با بهوجودآمدن

در مرحلاااة پااانجم تکااااوين ماااادگی ،ساااالول
مگاسروروسیت دو تقسیم میوزی را میگذراند و دياد
هاپلوئید و سر

مگاساارور فیااال ،شااکلگیااری ديااوارة کیسااة رويااانی
(آندوتلیوم) نیزآزاز میشود (شکل .)C-50

چهار سلول تتراد ايجاد مایکناد کاه

شکل  -7مرحلة سوم تکوين مادگی( A ،تشکیل بافت خورش و پوستة تخمک)( B ،همان مرحله با بزر،نمايی بیشتر)Se ،

(کاسبر Pe ،)،گلبر( PSti ،،پريمورديوم کالله)( In ،پوستة تخمک)( Nu ،خورش)( PSt ،پريمورديوم پرچم)

شکل  -3مرحلة چهارم تکوين مادگی و تشکیل آرکپسرور( A :بارش طاولی گال در مرحلاة تشاکیل آرکپسارور)( B ،تباديل يکای از
سلولهای خورش به آرکپسرور)( C ،تخمک هنگام تشکیل آرکپسرور با بازر،نماايی بیشاتر)( Se ،کاسابر( Pe ،)،گلبارPSti ،)،

(پريمورديوم کالله)( Nu ،خورش)( Pl ،جفت)( a ،بساک)( O ،تخمک)( Arc ،آرکپسرور) و ( COvحفرة تخمدان)
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شکل  -50مرحلة پنجم تکوين مادگی و تشکیل مگاسرور عملکردی( A :مادگی دوخاناهای و تخماکهاای درون آن درحاال تقسایم
میوز و تشکیل تتراد)( B ،اواخر میوز  IIو تشکیل تتراد خای)( C ،ازبینرفتن سلول اب سفتی و باا یمانادن مگاسارور عملکاردی در
ساامت شاااالزی و تشااکیل ديااوارة آناادوتلیوم)( Sd ،مجاارای ترشااحی)( Te ،تتااراد)( Me ،مگاساارور عملکااردی) و ( RCsساالولهااای
مگاسروری حذ شده)

باتوجاهبااهاينکاه از روياادادهای مهام در تشااکیل

خورش فضای خالی بیشتری شکل مایگیارد و الياة

کیسة رويانی و نخستین مرحله برای تبديل مگاسارور

آندوتلیومی ،منممتر میشود (شاکل  .)55در اداماه،

زايا به کیسة رويانی ،افزايش حجم اين سلول اسات،

هستة سلول بنیادی کیسة رويانی ،ساه تقسایم متاوالی

بهايان ترتیاب در مرحلاة ششام حجام ايان سالول تاا

میتوزی انجام میدهاد .هامزماان باا تغییارات نماوی

چندين برابر سلولهای بافت خورش افزايش میيابد

برای تشکیل کیساة روياانی ،کاناالهاای ترشاحی از

و در امتداد محورسفتی-شااالزی کشایده مایشاود.

نوع شایزوینی ،اطارا

هار برچاه کامال مایشاوند

بهتدريش بین سلول مادر کیسة روياانی و سالولهاای

(شکل .)A-50

شکل  -55مرحلة ششم تکوين مادگی و واکوئله وکشیدهشدن سلول مادر کیسة رويانی A :و ( Bافزايش حجم سلول مگاسرور
عملکردی و آمادگی برای تقسیم میتوز) ( MP ،اب سفتی) ( ChP ،اب شاالزی)( Me ،مگاسرور عملکردی) و ( endآندوتلیوم)
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در مرحلااة هفااتم از تکااوين مااادگی ،مگاساارور

هشتم ،دومین تقسیم میتوزی ،تشکیل کیساة روياانی

عملکردی ،نخستین تقسیم میتوزی را انجام مایدهاد

چهارهسته ای را موجاب مایشاود (شاکل  )53و در

کااه نتیجااة آن تشااکیل کیسااة رويااانی بااا دو هسااتة

مرحلة نهم ،ساومین تقسایم میتاوزی ،کیساة روياانی

هاپلوئیاادی حجاایم اساات (شااکل  .)54در مرحلااة

هشاات هسااتهای را ايجاااد ماایکنااد (شااکل .)52

شکل  -54مرحلة هفتم تکوين مادگی و نخستین تقسیم میتوز( A :تخمک درحال تقسیم اول میتوز)( B ،دياد کیسة رويانی)end ،

(آندوتلیوم)( D ،دياد)( Sd ،مجرای ترشحی)

شکل  -53مرحلة هشتم تکوين مادگی وتقسیم دوم میتوز( A :تخمک درحال تقسیم دوم میتوز)( B ،هستههای چهارتايی کیسة
رويانی)( end ،آندوتلیوم)( Sd ،مجرای ترشحی)( es ،کیسة رويانی)( In ،پوستة تخمک) و ( TeNهستههای چهارتايی)

شکل  -52مرحلة نهم تکوين مادگی و تقسیم سوم میتوز و ايجاد کیسة هشتهستهای( A :تخمک درحال تقسیم سوم میتوز)( B ،کیسة
رويانی هشتهستهای)( end ،آندوتلیوم)( Sd ،مجرای ترشحی)( es ،کیسة رويانی)( In ،پوستة تخمک) و ( COvحفرة تخمدان)
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در مرحلااة دهاام و آخاارين مرحلااه از تکااوين

رار دارند و تاا حادی تخامزا را دربرگرفتاهاناد .در

مااادگی و ايجاااد کیسااة جنیناای هفااتسلولی،کیسااة

اب شاالزی ،سلولهای آنتیپاود دياده مایشاوند.

رويانی که به طورکامل تشاکیل شاده اسات ،مرحلاة

دو هستة ابی به سوی میانة کیساة روياانی حرکات

سازماندهی سلولی را میگذراناد و هساتههاايی کاه

می کنند و هستة دوتايی (هستة ثانويه) را مایساازند.

در مرحلااة بلاای ايجاااد شاادهانااد ،ساختارساالولی

بهاين ترتیب محل هفت سلول هشاتهساتهای کیساة

میيابند .سلولیشدن در کیسة روياانی ،هامزماان باا

جنینی تییین مای شاود (شاکل  .)51در ايان مرحلاه،

مهاجرت هسته های ابی انجام مایشاود .باهتادريش

تخم زا آمادة لقاا اسات و در صاورت آماادهباودن

سه هسته به سمت مجرای سفت مهاجرت میکنند و

شرايط ديگر ،ازجمله رويش لولاة گاردة ساازگار و

دستگاه تخم را میسازند .ايان دساتگاه شاامل ياک

و ااوع لقااا  ،جنااین بااه وجااود ماایآيااد .در گیاااه

سلول مرکزی بهنام تخمزا و دو سلول مجااور آن ياا

بررسیشده ،سلول ای آنتایپاود تقسایم مایشاوند و

رينهها است .سلول تخمزای کرویشاکل در ااب

تیداد آنها افزايش مییابد؛ بهطوریکه در بارشهاای

سفتی تشخیص داده میشود و دو سلول رينه ،تقريبا

مختل  ،تیداد آنها بین  3تا  7عدد متغیر است.

کروی يا بیضایشاکل هساتند و در دوساوی تخامزا

شکل  -51مرحلة دهم تکوين مادگی و سازماندهی کیسة رويانی هشتسلولی( A :برش طولی گل در حالت سلولیشدن هستههای
کیسة رويانی و تشکیل سلول تخمزا)( B ،کیسة رويانی و تشکیل سلول تخمزا با بزر،نمايی بیشتر)( end ،آندوتلیوم)( Sd ،مجرای
ترشحی)( es ،کیسة رويانی)( COv ،حفرة تخمدان)( F ،بند)( M ،سفت)( Ch ،شاالز)( EA ،دستگاه تخمزا)( PN ،هستههای ابی)،
( Anآنتیپودها) و ( Nuبافت خورش)

بحث
مراحل تکوین بکرا

) .;Sheikhbahaei et al., 2014در گیااه زازاياا ی،
 :در نهانادانگان دو ناوع

الية تاپی بیشتر از نوع ترشحی است و در مراحلی نوع

اصلی نمو الية تاپی بساک تشخیص داده شدهاناد کاه

آمیبی نیز مشاهده میشود .الية تاپی تا مراحال پاياانی

شاااامل ترشاااحی (سااالولی ياااا جاااداری) و آمیبااای

نمو میکروسرورها در ديوارة بسااک حضاور دارد کاه

(Batygina,

اين با نتايش پژوهشهای  Majdو همکاران ( )4052و

(پالسااااموديومی) هسااااتند

2002
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 Naderiو همکاران ( )4051ماابقت دارد .سلولهای

سمت اپیدرم رار دارد .بازشدن کیسة گرده باهدلیال

الية تاپی که هستة درشت دارناد و بیشاتر دو هساتهای

شکافتگی در اين اليه است ).(Naderi, 2015

هستند ،در ارتباط مستقیم با دانههای گرده رار دارناد.

بررسی های تصاوير میکروساکوپی نشاان دادناد

گاهی سلولهای تااپی ،باین داناههاای گاردة درحاال

کااه میکروساارورزايی در اياان گیاااه ،مشااابه بیشااتر

تجزيه و حرکت مشاهده شادند کاه ايان مساپله ،ناوع

دولرهایها ،از نوع همزمان است که باا بررسایهاای

پالسموديومی سلولهاای تااپی را در بخشای از دورة

 Majdو همکااااران ( )4052و  Naderiو همکااااران

تکوين دانههای گرده نشان میدهد .وجود الياة تااپی

( )4051ماابقت دارد .تترادها از نوع چهاروجهی اند

ازجمله تیارة آفتاابگاردان

کااه بااا ديااوارة کااالوزی احاطااه ماایشااوند و گاااهی

آمیبی در گیاهان مختل

) (Asteraceaeو بااار،بیااادی )(Commelinaceae

گزارش شده است ).(Batygina, 2002
پ

کیسههای گردة يک بساک و بسااکهاای مختلا
يک گل از نمر مراحل تقسیم میوز هماهن

نیساتند

از تقسایم تاودة هااگزا ،سالولهاای حاصال

و هرکدام در مرحلهای عقبتر ياا جلاوتر نسابت باه

بزر ،می شوند و به سلول هاای ماادرگرده ساازمان

ديگری به سار مایبرناد کاه ايان حالات در بررسای

ماایيابنااد .بااا آزاااز میااوز و آمااادگی ساالولهااای

 Sheikhbahaeiو همکاران ( )4052نیز نتیجهگیاری

مااادرگرده باارای تقساایم ( ابتاادای میااوز  ،)Iتشااکیل

شده است .ياک نمرياة پیشارفته در ايان ماورد بیاان

سالولهاای ماادرگرده

می کند کاه در سایتوکینز هامزماان ،تنهاا تترادهاای

آزاز میشود و تا تشکیل تتراسرورها باا ی مایماناد.

چهاروجهی تشکیل میشاوند کاه درنتاايش پاژوهش

ايااان دياااواره ،سااالولهاااای درحاااال تقسااایم را از

حاضااار نیاااز تايیاااد شاااد ) .(Batygina, 2002در

برهم کنش با سلولهای ديگر مصون میدارد .چهاار

سیتوکینز متوالی ،همة اناواع تترادهاای میکروسارور،

ساالول در يااک ديااوارة کااالوزی مشااترک اارار

به استثنای چهاروجهی تشاکیل مایشاوند (Seyedi

می گیرند و همچنین با کالوز از هم جادا مایشاوند.

).and Mirazi, 2012

ديوارة کالوزی ويژه ،اطرا

تشااکیل و پايااداری اياان ديااواره بااا نتااايش Hoseini

دانه هاای گارده ممکان اسات دوسالولی ياا ساه

وهمکاران ( )4051ماابقات دارد .بال از رهااشادن

ساالولی باشااند .در دولرااهایهااا ،دانااههااای گااردة

دانااة گاارده ،اليااة مکااانیکی (آندوتساایوم) ضااخیم

دوسالولی در  531تیااره میمااول اساات؛ درحااالیکااه

میشاود و بارای آزادشادن داناههاای گارده الزامای

انواع سهسلولی در  37تیاره دياده مایشاوند .هار دو

است .اين ضاخیمشادگی هامزماان باا تجزياهشادن

نااوع دانااة گاارده در نماامهااايی در ساااو مختل ا

سلولهای تاپی رخ میدهد (Chehregani Rad, et

مجموعااة تبااارزايی (فیلوینتیااک) گیاهااان گاالدار

)al., 2014؛ درحااالیکااه ديااوارة خااارجی اليااة

وجود دارناد ) .(Batygina,2002میکروسارورها در

مکانیکی ،الية نزديکتر به اپیدرم ،ضخیم نمیشود.

زمان آزادشادن از تترادهاا بادون واکوئال هساتند و

آن باه

سیتوپالسم متراکم و شکل منمم دارند .بر اثر تقسایم

شکل ضخیمشدگی U ،شکل است و شکا
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میتوز در هستة میکروسرورها ،دو هستة ناابرابر ايجااد

عملکردی است و سر

ماایشااوند کااه هسااتة باازر،تاار ،رويشاای و هسااتة

ماایيابااد .در کیسااة رويااانی بااال  ،سااه ساالول در

کوچکتر ،زايشی است .نتايش پژوهش حاضر نشاان

مجاورت سفت تمايز میيابد که شاامل ياک سالول

میدهند که دانههای گرده ،بیضیشکل هساتند و در

تخم زا و دو سلول رينه است .دو هستة آزاد و ابی

رويشاای و در مرحلااة

در بخش میانی کیسة رويانی رار دارند که به سمت

دوهستهای يا دو سلولی از بساک آزاد میشاوند کاه

دستگاه تخمزا حرکت مایکنناد و يکایشادن آنهاا

از ويژگااایهاااای دولراااهایهاااای پیشااارفته اسااات

بل از لقا انجام میشود و هساتة ثانوياه را تشاکیل

).(Batygina, 2002; Naderi 2015

میدهند .بال از لقاا  ،سالول تخامزا سیتوپالسامی

زمااان انتشااار ،سااه شااکا

تکوین تخمر ::نتاايش پاژوهش حاضار نشاان
دادنااد کااه در گیاااه  F. vulgarisتخمااک از نااوع

به کیسة رويانی باال تماايز

متااراکم و متمااايز دارد و کیسااة جنیناای درون بافاات
خورش با اندازهای بزر ،ديده میشود.

وایگاااون )(Carmichael and Sarena, 1999

کیسااة رويااانی در نمونااة بررساایشااده ،الگااوی

تک پوششی و از نوع کمخورش اسات .تخماک در

نموی عل

هفتبند يا پلیگونوم را دنباال مایکناد

تکلرهایها و بیشتر جداگلبرگان (بجز گیاهاان تیارة

کاااه متاااداولتااارين الگاااوی نماااوی  30درصاااد از

چتريان) میموال دو پوسته و در پیوستهگلبرگان (بجز

نهاناادانگان اساات (Chehregani rad et al.,

راسااااتة پامچااااال) تنهااااا يااااک پوشاااااش دارد

) .2010aلبههای پوستة تخمک باه هام مایرساند و

) .(Ghahreman, 1994تخماااک کاااه در ابتااادا

سااد پوسااتکی را بااا منشااام تخمکاای ماایسااازند.

به صاورت برجساتگی کاوچکی در جادار تخمادان

به طورکلی سدهای تخمکای ،هنگاام تشاکیل کیساة

تشکیل میشود )،(Chehregani rad et al., 2010a

رويانی به وجود میآيند و در زمان ورود لولة گرده

بااا رشااد سااريپ يکاای از ياختااههااای خااورش ساالول

به حفرة تخمدان بهطور کامل نمو میيابند .در گوناة

آرکپسروری (ماادر مگاسارور) باه وجاود مایآياد و

بررسی شده ،سد تخمکی در مراحال ابتادايی شاکل

تقسیمات میاوزی سالول ماادر مگاسارور باه تشاکیل

میگیرد و در پايان رشد تخمک کامل میشاود کاه

تتراد منجر میشاود کاه در گیااه زازاياا ی ،تتاراد از

باااا نتاااايش پاااژوهش  Naderiو همکااااران ()4051

نوع خای است (Chehregani rad et al., 2010a; .

ماابقاات دارد .رونااد تکااوين مااادگی در پااژوهش

) Tavakoli et al., 2015درنهايات پا

از حاذ

حاضااار ازجملاااه مگاسااارورزايی ،کیساااة روياااانی

سه سلول حاصل يکی از آنها برای ايجااد مگاسارور

مونواسروری ،تخمک تکپوساتهای و کامخاورش،

فیال با ی می ماند .مگاسرور عملکاردی از ناوع بنای

تشااکیل اليااة آناادوتلیوم و نااوع کیسااة رويااانی بااا

(شاالزی) است که باا گازارش  Chehregani radو

يافتااههااای  )4007( Rezanejadدر بررساای گیاااه

همکاااران ( )4050bو  )4007( Rezanejadمناباا

اطلسی و يافتههای  )4051( Naderiدر بررسی گیااه

است .کیسة رويانی هشتهستهای حاصل ،مگاسارور

 Ferulago angulataهمخوانی دارد.
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(Euphorbia esula). Canadian Journal of
Botany 77)4(: 599-610.
Chehregani rad, A., Hajisadeghian, S. and
Mohsenzadeh, F. (2010a) Study on the
developmental stages of ovule and
pollen grains of Inula aucheriana DC,
Journal of Plant Biology 2(6): 15-28 (in
Persian).
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