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چکيده
مقدمه و هدف :مر ه يو ستاني با نام علمي  Satureja khuzistanica Jamzadگیاهي چند ساله ا
تیره ن ناعیا و ا گیاها دارویي بومي انحصاري ایرا است که ار ش فوق ال اده دارویي دارد و ترکیبات
م طر آ در صنایع دارویي ،غذایي و عطر سا ي کاربرد فراوا دارد.

موضوع :گیاه شناسي

روش تحقيق :گلهاي این گونه در اوایل دوره گل دهي ا  01منطقه دراستا هاي يو ستا و لرستا

کليد واژگان :

در سال  0388جمع آوري شد .بر حسب ضرورت میکرو مورفولوژي سطح میوه و گرده ،با میکروسکوپ
الکتروني نگاره مورد مطال ه قرار گرفت شد.

 مر ه يو ستاني

نتايج و بحث :دانه گرده شش شیاره ،داراي تقار ش اعي ،جور قطب و کروي با سطچ پهن شده در

 میکرومورفولوژي

قطبین است .اگزین با تزئینات مشبک و حفره دار است .تزئینات سطچ میوه با الگوي مشبک -موجدار و
متشکل ا سلولهاي شش وجهي مي باشد .مقایسه ي آراستارهاي میوه و دانه این گونه و سایر گونه ها و
جنسهاي تیره ن نات مي تواند به تاکسونومي دقیق تراین جن کمک کند.

 دانه گرده

توصيه کاربردي /صنعتي :دانه گرده مر ه يو ستاني شبیه اغلب جن ها و گونه هاي تیره ن ناعیا

 تاکسونومي

است که تمام این شباهت ها و تفاوت ها مي تواند در کنار سایر تحقیقات به تاکسونومي دقیق تر این
جن و گونه کمک کند.

بافت سطحي ویژه دانه  33گونه جن

.1مقدمه

یادي به طبقه بندي این جن

ویژگي هاي میکرومورفولوژي سطح میوه و دانهه گهرده گیاهها

 ، Nepetaمي توانهد کمهک

کند.

ا کهها ( ) Ozkan, 2009اطالعههات بههه دسههت آمههده ا

مختلف کمک فراواني به تشخیص هویت و سیستماتیک آ هها مهي-
کند ،بنابراین پژوهشگرا تحقیقات فراواني روي میوه و دانهه گهرده

میکرومورفولوژي سطح دانه را ابزاري عملي در راه تشهخیص هویهت

جهن ههاي مختلهف تیههره ن نهات داشهته انههد ا جملهه نتهای کایهها

هر چه بیشتر گونه هاي مختلف جن

 Salviaمي داند .همچنهین

( )Kaya, 2008نشا مي دهد کهه ویژگهي ههاي سهطح يهارجي و

در مطال ه اي ( ) Gencay Akgal et al., 2008بر روي دانه گهرده
 03گونه ي مختلف جهن
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گزارش شد .در بررسي دیگري ( )Martotonfi, 1997ویژگهي ههاي

شده است ،تصمیم به مطال ه میکروسکوپي میوه و دانه گرده گرفتهه

آویشهن Thymus

شد تا بر اساس شباهت ها و تفاوت هاي آراستارهاي سهطح میهوه و

میکرومورفولوژي دانه گرده یا ده گونه ا جهن

انجام شد .ویژگي هاي میکرومورفولوژي سطح دانه  02گونهه جهن
 ،Lycopusطبقه بندي این جن

دانه این گونه و مقایسه آ با سایر گونه ها و جن هاي تیره ن نهات،
به تاکسونومي دقیق تر این جن

را آسا تر و شفاف تر مي کنهد

کمک کرد.

).(Moon & Hong, 2006
نتای تحقیقات کایها و ههمکهارا ) (Kaya, et al, 2009بهر
روي دانه  01گونه جن

مر ه  Saturejaنشا مي دهد که ویژگهي

هاي سطح يارجي و بافت سطحي ویژه آ  ،مي تواند کمک یهادي
به طبقه بندي این جن
جن

کند.

مر ه یکي ا جن

ههاي يهانواده ن نهات )(Lamiaceae

مت لق به یر يانواده  Nepetoideaeو قبیله  Mentheaeمي باشد.
(جههم اد .)0388 ،گونههه هههاي ایههن جههن

بیشههتر در دامنههه هههاي

کوهستاني مناطق شمال ،شهمال غربهي ،شهمال شهرقي ،مرکهزي و

A

جنوب غربي ایرا پراکندگي داشته و روي صخره ههاي آهکهي و یها
دامنه هاي سنگاليي مي رویند (شههنا ي و ههمکهارا  .)0382 ،در
این جن

کرکها تمام سطح ساقه و شايه ها را به طور یکنوايهت

مي پوشاند .کرکها ساده و به طور گسترده و یا يوابیده هستند و یا
ممکن است گیل مانند و غده دار باشند .دانه گرده در ایهن جهن
داراي شش شیار و جور قطب است .تزئینات سطح گهرده م مهو ا ا
نوت شبکه اي است .مادگي ا تخمدا چهاريانه تشکیل شده و میوه
فندقه اي کوچک به طول حهدود  0تها  1میلهي متهر ،تخهم مرغهي،
مستطیلي مي باشد .اعداد کرومو ومي  1n=11،10،31،08براي گونه
هاي مختلف این جن

گزارش شده است (جم اد.)0388 ،

B

مر هي يو ستاني ( )Satureja khuzistanica Jamzadیکهي
شکل  .1نماي گیاه مر ه يو ستاني

ا گونه هاي اندمیک حو ه جنهوب ایهرا (عصهري ،)0388 ،گیهاهي

 -Aمر ه يو ستاني  - Satureja Khuzestanica Jamzadسد د 88/8/3 -
(عک ا نگارنده).
 -Bگل و برگ مر ه يو ستاني - Satureja Khuzestanica Jamzadمنگره-
( 88/8/00عک ا نگارنده).

چند ساله يشبي ،با شايه هاي مت دد .ساقهها با ارتفهات حهدود 31
سانتيمتر ،با کرک هاي کوتاه ،برگههاي مت هدد و میها گهرهههاي
کوتاه ،به طول  3-1میليمتراست (شکل  .)0گیاه مهذکور در اسهتا

 .2مواد و روشها

يو ستا در نواحي شمالي اندیشمک ،حسهینیه و د فهول و عمومهاا

جمع آوري ده جم یت گیاه مزره يو ستاني در استا هاي

روي صخره هاي آهکي و کنگلومرائي ميروید و حاوي عطري بسهیار

يو ستا و لرستا انجام شد .در هنگام جمع آوري گیاها س ي

تند بوده و ار ش دارویي یادي دارد (مظفریا .)0338 ،
بهها توجههه بههه مطال ههات انههدکي کههه در مههورد گیههاه شناسههي و

شد تا نمونه ها در یک فاصله ماني کوتاه ا مناطق مورد نظر جمع

يصوصیات ریخت شناسي میوه و دانه گرده این گونه تاکنو انجهام

آوري شود تا تغییرات فصلي کمترین اثر را در روند آ مایش داشته
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باشد .به همین دلیل نمونه ها در اول فصل پاییز در مرحله

متنوت بوده و قطر حفرات سطح گرده کمتر ا  0µmت یین گردید

فنولوژیکي اوایل گلدهي جمع آوري گردید.

(شکل .)3

به منظور بررسي يصوصیات میکروسکوپي سطح دانه گرده و
میوه گیاه مر ه يو ستاني ا میکروسکوپ الکتروني گذاره )(SEM
مدل  MV2300دانشکده فني دانشگاه تهرا استفاده شد.

 .3نتايج و بحث G

I

H
وا

بر اساس اطالعات بهدست آمده ا تصاویر تهیه شده به کمک
میکروسکوپ الکتروني گذاره ،مشخص شد که تزئینات سطح میوه با

H

الگوي مشبک -موجدار و متشکل ا حفرات کم عمق شش وجهي یا

G

شش کن ميباشد .متوسط طول میوه  1میلي متر و قطر حفرات
سطح میوه متنوت و بین  00/3-03 µmت یین شد (شکل .)1

I

K

C

D

L

J

شکل  .3میکروگراف دانه گرده مر ه يو ستاني

E

 :Gنماي دانه ي گرده )(SEM MAG: 4.00 KX
 :Hمجموت چند دانه ي گرده )(SEM MAG: 1.00 KX
 :Iحفرات سطحي دانه گرده )(SEM MAG: 10.00 KX
 :Jشش شیاره ،جور قطب و کروي با سطچ پهن شده در قطبین دانه ي گرده
)(SEM MAG: 5.00 KX
 :Kتقار ش اعي و شش شیاره بود سطح دانه ي گرده
)(SEM MAG: 5.00 KX
 :Lاندا ه محور قطبي سطح دانه ي گرده ).(SEM MAG: 5.00 KX

F

شکل  .2میکروگراف میوه مر ه يو ستاني
 :Cنماي میوه )(SEM MAG: 70KX
 Dو  :Eحفرات سطح میوه )(SEM MAG: 1.00KX
 :Fحفره شش ضل ي سطح میوه )(SEM MAG: 5.00KX

در برش عرضهي میهوه گیهاه  Salvia macrochlamysگهرد
سطح دانه گرده شش شیاره ،داراي تقار ش اعي ،جور قطب و

شده ،سه کن و در نماي کلي بیضي شکل متورم ،قههوه اي روشهن،

کروي با سطح پهن شده در قطبین است .اگزین با تزئینات مشبک و

صاف با کمي پستي و بلندي گزارش شهده اسهت ( Kahraman, et

حفره دار است .طول محور قطبي گرده  P=12/0 µmو طول محور

.)al., 2010

استوایي  E=13 µmمي باشد .عرض شیارها بین 1/11-0/30= µm

391

Moalem et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2, No. 3: 193-201, 2011

ا کا و همکارا ) (Ozkan, et al, 2009گزارش کردنهد کهه
سطح دانه گرده  01جهن

ا نظر جم اد ( )0388دانه گرده جن

 Saturejaداراي شش

سهالویا در سهه تیها اصهلي حفهره دار،

شیار و جور قطب است .تزئینات سطح گرده م مو ا ا نوت شبکه اي

مشبک و گره دار طبقه بندي مي شهوند .مقایسهه ایهن تیها هها در

است که با اطالعات به دست آمده ا عک هاي تهیه شده به کمهک

جدول شماره  0آمده است.

میکروسکوپ الکتروني مطابقت دارد.
بههر اسههاس مطال ههات روي دانههه گههرده جههن

نتههای مطال ههات ( )Kaya et al., 2008میههوه در جههن

( ،)Akgal Gencay et al., 2008تقار ش اعي و جور قطب بود

پونه سا  Nepetaا تیره ن نات در ترکیه نشا مي دههد ،کهه میهوه
این جن

فراسههیو

و قطبین پهن آ شبیه به دانه گهرده مهر ه يو سهتاني در مطال هه

غالباا بدو کرک به ندرت داراي رآس کرک دار بهه رنه

حاضر است.

هاي مشهکي ،مشهکي -قههوه اي یها قههوه اي ،بهه اشهکال مختلهف

در یک بررسي بر روي دانه گرده یا ده گونهه ا جهن

مستطیلي با اب اد ( ،)18/-0/0 ×0/1-3مستطیل پهن بهه اب هاد (-3

آویشهن،

 ،)1/3-0/8×0/1دایره وار با اب اد ( )0/1-1×0/8-1/1و مثلثي است.

کوچکترین دانه گرده در گونه  T. serphyllumو بزرگتهرین انهدا ه

تزیینات سطحي میوه در سه گروه اصلي شامل صاف ،تقریباا صهاف و

در گونهه  T. pulcherrimusگهزارش شهد ).)Martotonfi, 1997

تراش يورده و هفت یرگروه شامل موج دار -برجسته ،يانه-يانهه،

تفاوت اندا ه دانه گرده در این جن

به وضوح دیده شد؛ به طهوري-

مشبک ،متورم ،نوکدار ،گیل دار و تکمه اي هستند .بهدیهي اسهت

که اندا ه گرده را با  P=10/1-03/1µmو E=10-02 µmبیا شد.

که ویژگيهاي بافت تخصصي سهطح دانهه کمهک شهایاني در طبقهه

دانه گرده یا ده گونه شش شیاره و متغیر در شکل ا پهن در قطبین

پیچیده  Nepetaمهي کنهد .مقایسهه ایهن

تا کشیده و دوکي شکل ،اگزین آ ها مشبک -مهزدوج بها شهیارهاي

بندي گونه هاي جن

کم عمق ( شبکه اولیه داراي حفرات گرد و کم عمق با اندا ه کوچک

تیا ها در جدول شماره  1آمده است.
مهر ه نشها مهي

و شبکه ثانویه یک شبکه ریز و ظریهف بها حفراتهي حهدود  01بهار

دهد که آ ها را مي توا به دو گروه اصهلي صهاف و تهراش يهورده

بزرگتر ا لومن شبکه اولیه ولي شبکه اولیه داراي حفهرات بیشهتر و

تقسیم بندي کرد .گروه اول يود شامل یر گروه هاي مشبک -موج

کوچکتر با قطر کمتر ا  0 µmمي باشد) گزارش شد .البته مشخص

دار و مشبک پهیش تکمهه اي بهوده و گهروه دوم داراي یهر گهروه

شد رابطه م ني داري بین اندا ه گهرده و عهدد کرومهو مي در گونهه

مشبک -نوکدار مي باشد (.)Kaya et al., 2009

هاي آویشن مورد مطال ه وجود دارد که این ميتواند کمهک یهادي

تحقیقات در مورد تزئینات سطح دانه جهن

در تاکسونومي این جن

میکروگراف تزئینات سطح میهوه مهر ه يو سهتاني بها الگهوي

داشته باشد ).) Martotonfi, 1997

مشبک -موجدار و متشکل ا حفرات کم عمق شش کنجي ميباشد.

متوسط طول محور قطبهي دانهه گهرده گیهاه مهر ه يو سهتاني

 Saturejaدر جهدول  3آمهده

 P=12/0 µmو متوسط طول محور استوایي  E=13 µmمهي باشهد.

است .البته بررسي جداول مقایسه اي  1 ،0و  3و با توجه به شباهت

عرض شیارها بین  1/11-0/30 µmبوده ،قطر حفرات سهطح گهرده

مطال هي ما با تحقیق کایا و همکارا ) (Kaya, et al, 2009مهي

کمتر ا  0µmاست که ياص دانه گهرده مهر ه يو سهتاني اسهت و

مقایسه تیا ههاي مختلهف جهن

تواند به جایگاه دقیق تر جن

اندا ه محورههاي طهولي و عرضهي آ ا انهدا ه محورههاي طهولي و

مر ه در تیره ن نات کمک کند.

عرضي دانه گرده جن

بر اساس مطال ات روي دانه گرده ، Salvia macrochlamys

فراسیو  Marrubiumکوچکتر و ا جن

آویشن  Thymusبزرگتر است.

سطح گرده شش شیاري با تقار ش اعي ،جور قطب و پهن شده در

مقایسه میکروگراف دانه گرده جن

قطبین است .اگزین تراش يورده آ ها به صورت مشهبک و سهورا

هها و گونهه ههاي مختلهف

دار است ( )Kahraman et al., 2010که شباهت یادي با سطح

تیره ن نات در جدول  0نشا مي دهد که دانه گرده مر ه يو ستاني

دانه گرده مورد مطال ه ي ما دارد به جز اینکه نماي سطحي گهرده

ا نظر داشتن تقار ش اعي ،شش شیاره بود سطح ،پهن بهود در

مر ه يو ستاني پوشیده ا حفرات است و نه سورا ها.

قطبین ،مشبک بود سطح و داشتن حفرات کم عمق سطحي شبیه
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جن هاي مختلف تیره ن نهات اسهت کهه تمهام ایهن شهباهت هها و
تفاوت ها مي تواند در کنار سایر تحقیقات به تاکسونومي دقیهق تهر
این جن

کمک کند.

جدول  .1تیا هاي مختلف آرایش فرابر میوه در ب ضي گونه هاي جن
تيپ

گونه

گره دار

S. macrochlamys

 Salviaا تیره ن نات
ميکروگراف

گره دار
S. cryptantha

مشبک

S. virgata

حفره دار

S. blepharoclaena
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 ا تیره ن ناتNepeta پونه سا

 مقایسه ي تیا هاي مختلف آرایش فرابر میوه در ب ضي گونه هاي جن.2 جدول

ميکروگراف

گونه

تيپ

N. fissa
Scale bars: 100 mm

موج دار

صاف
N. heliotropifolia
Scale bars: 200 mm

N. phyllochlamys
Scale bars: 200 mm

N. stricta
Scale bars: 200 mm

نه دار

مشبک

نوک دار برآمده

N. caesarea
Scale bars: 200 mm

برآمده و متورم

N. sorgerae
Scale bars: 500 mm

گیل دار

N. cilicia
Scale bars: 200 mm
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.1

تکمه اي

نسبتاً صاف

.2

تراش خورده

.3
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جدول  .3تیا هاي مختلف آرایش فرابر میوه در ب ضي گونه هاي جن
تيپ

مر ه  Saturejaا تیره ن نات
گونه

S. wiedemanniana
Scale bars: 200,40 μm
S. parnassica
Scale bars: 200,40 μm
 .0فرابر مشبک موج دار گاه با يانه هاي  2گوش

S. khuzistanica
SEM MAG: 10, 1.00,5.00 KX

 .2فرابر مشبک
 .0-1با حفرات گرد -بیضي

S. icarica
Scale bars: 200,40 μm

 .1-1باحفرات کن دار

S. parnassica
Scale bars: 200,40 μm

 .3مشبک -داراي برآمدگي
 .0-3داراي برآمدگي اولیه

S. coerulea
Scale bars: 200,60 μm

 .1-3موج دار نه اي

S. macrantha
Scale bars: 200,40 μm

 .3-3داراي حفرات با گوشه هاي یاد

S. spicigera
Scale bars: 200,40 μm

 .0-3تکمه اي با برآمدگي فراوا

S. thymbra
Scale bars: 200,60 μm

 .1-3داراي برآمدگي غده اي

S. hortensis
Scale bars: 200,60 μm
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هاي مختلف تیره ن نات

جدول  .4مقایسه ویژگيها و میکروگراف دانه گرده در ب ضي گونه ها ا جن
جنس

ويژگيهاي سطحي دانه گرده

تيپ

Salvia

سطح گرده شش شیاري بها تقهار شه اعي ،جهور
قطب و پهن شده در قطبهین اسهت اگهزین تهراش
يورده آنها به صورت مشبک و منفذ دار است.

-

گونه
S.macrochlamys

 .0تههراش يههورده بهها
شیارهاي کم عمق

M.thachyticum
SEM×3500

M.heterodon
SEM×10.00

Marrubium

داراي تقار ش اعي و جور قطب بوده  ،ا نوت
دوکي -کروي و پهن قطب-کهروي مهي باشهد
که محور قطبي در آنهها P=31/1-02/2 µmو
محهور اسهتوایي  E=30/3-02/2 µmگهزارش
شده است

 .1تراش يورده -دانهه
دانه-منفذ دار

M.vulcanicum
SEM×3500
M.depaupera
SEM×10.00

 .3مشههبک و مشههبک
موج دار

M.vanense
SEM×10.00
M.astracanicum
SEM×15.00

Thymus

انهههههدا ه گهههههرده  P=10/1-03/1 µmو
 E=10-02 µmاسهت .گونهه شهش شهیاره و
متغییر در شکل ا پههن شهده در قطبهین تها
کشیده و دوکي شکل مي باشهد .اگهزین آنهها
مشبک -مزدوج بها شهیارهاي کهم عمهق مهي
باشد.

T. altemans
Scale bar: 5 μm.

Thymus f
roelichianus,
Scale bar: 5 μm
S. khuzistanica
SEM MAG: 10.00, 5.00, 5.00 KX
شش شیاره ،داراي تقار ش اعي ،جور قطب و
کروي با سطح پهن شده در قطبین است .اگزین
با تزئینات مشبک و حفره دار است.

Satureja

داراي شش شیار و جورقطهب اسهت .تزئینهات
سطح گرده م مو ا ا نوت مشبک است.

طول محور قطبي گرده  P=12/0 µmو طول
محور استوایي  E=13 µmمي باشد .عرض
شیارها بین  1/11-0/30 µmبوده ،قطر حفرات
سطح گرده کمتر ا  0 µmاست
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