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Abstract
The pollen grains of 32 populations from 13 genera belonging to the tribe Anthemideae-Asteraceae
(one to three populations of each species) from Iran were studied by light and scanning electron
microscopes. Pollen grains of all the studied samples were tricolporate. Based on pollen shape, 55, 22,
15 and 8 % were oblate-spheroidal, suboblate, spheroidal and prolate-spheroidal, respectively. The
pollen grains with oblate-spheroidal and spheroidal shapes were common among the genera studied.
The pollen grains of all taxa were operculate and tricolporate. The pollen ornamentations were
echinate perforate except Artemisia that was spinulose non-perforate in SEM. The dendrogram
obtained from UPGMA method based on four quantitative and qualitative characters was classified
into two main clusters. The first cluster (A) includes populations of Artemisia which show "Artemisiatype" pollen, while the second cluster (B) comprises of the rest of the taxa which have pollen grains of
"Anthemis- type". The subcluster B-1 possesses samples with bigger (polar axis 28.64–32.5 µm and
equatorial axis 30.65–33.2 µm) pollen grains and subcluster B-2 comprised of populations with
smaller (polar axis 21.69-30.38 µm and equatorial axis 23.29–32.4 µm) pollen grains. The results
showed that pollen micromorphological characters could be utilized in interpretation of intergeneric
relationship of tribe Anthemideae. Moreover, pollen size and shape were determined as taxonomic
diagnostic characteristics.
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 1استادیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه مالیر ،مالیر ،ایران
 2دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 3پژوهشگر بخش تحقیقات رستنیها ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،تهران ،ایران

چکيده
دانههای گردۀ  32جمعیت مختلف از  13جنس موجود در قبیلۀ بابونه در ایران (یک تا سه جمعیت از هر گونه) با
استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مطالعه شدند .دانههای گردۀ تمام نمونههای بررسیشده ،سه شیار -
روزنهای و ازنظر شکل دانۀ گرده 55 ،درصد بیضی  -دایرهای 22 ،درصد تقریباً بیضی 15 ،درصد دایرهای و
 8درصد کشیده  -دایرهای بودند .دانۀ گردۀ بیضی -دایرهای و دایرهای در تمام جنسهای این قبیله مشاهده شد.
دانههای گردۀ همه تاکسونها دارای درپوش و سه شیار روزنهای هستند .بر اساس بررسی تزیینات دانۀ گرده با
میکروسکوپ الکترونی نگاره ،بهجز جنس  Artemisiaکه دارای خارچه و فاقد منفذ است ،سایر جنسها دارای خار
و منفذدار هستند .در دندروگرام حاصل از روش  UPGMAبر اساس چهار صفت کمی و کیفی دانۀ گرده ،دو
خوشۀ عمده مشاهده شد :خوشۀ اول ) (Aشامل جمعیتهای جنس  Artemisiaبا تیپ گردۀ  Artemisiaو خوشۀ دوم
) (Bسایر آرایهها با تیپ دانۀ گرده  Anthemisبودند .در خوشۀ دوم ) ،(Bآرایههای دارای دانۀ گرده بزرگتر (طول
قطبی  28/64تا  32/5میکرومتر و عرض استوایی  30/65تا  33/2میکرومتر) در زیرخوشۀ  B-1و آرایههای دارای دانۀ
گردۀ کوچکتر (طول قطبی  21/69تا  30/38میکرومتر و عرض استوایی  23/29تا  32/4میکرومتر) در زیرخوشۀ
 B-2قرار گرفتند .نتایج نشان دادند صفتهای ریز ریختشناسی دانۀ گرده در تعیین روابط خویشاوندی بین
جنسهای قبیلۀ بابونه مفید هستند .همچنین نتایج نشان دادند با وجود ثابتبودن تیپ دانۀ گرده ،صفتهایی مانند
شکل و اندازه صفتهای متمایزکنندۀ جنسها و دارای کاربرد تاکسونومیکی هستند.
واژههای کليدی ،Cota :قبیلۀ بابونه ،تاکسونومی عددی ،ریختشناسی گرده.

مقدمه

سراسر دنیاست ) .(Funk et al., 2009قبیلۀ بابونه

تیرۀ کاسنی ) (Asteraceaeشامل  3زیرتیره،

) (Anthemideaeهفتمین قبیلۀ بزرگ تیرۀ کاسنی با

 17قبیله 1600 ،تا  1700جنس و  23000گونه در

حدود  111جنس و  1800گونه است (Oberprieler et
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 (al., 2009که در سراسر جهان بهویژه آسیای مرکزی،

( Tricolporateدارای سه شکاف و سه روزنه) هستند.

ناحیۀ مدیترانهای و جنوب افریقا پراکنش دارد (Ayaz

دو نوع گرده یعنی تیپ بابونه ) (Anthemis-typeو تیپ

 .(et al., 2016این قبیله 12 ،جنس و  134گونه در

درمنه ) (Artemisia-typeدر قبیلۀ بابونه گزارش شده

محدودۀ فلورا ایرانیکا دارد ).(Rechinger, 1986

است ) .(Oberprieler et al., 2009امروزه استفاده از

 )2007( Jeffreyدر مقدمهای بر تیرۀ  Asteraceaeو

صفتهای ریز ساختاری و تزیینات سطح دانۀ گرده در

ارائۀ کلید شناسایی زیرقبیلهها ،به مسائل و نکات

گروههای مختلف گیاهان و بهویژه در جنسهایی که

مختلفی دربارۀ این تیره اشاره کرده ،به زیرتقسیمها و

تنوع ریختی (مورفولوژیک) دارند و گونههایی که

روابط درون تیره پرداخته و تیرۀ  Asteraceaeرا به 5

جایگاه سیستماتیک آنها بهدرستی مشخص نیست،

زیرتیره تقسیم کرده است .گروههای تکتبار معروفی

اطالعات بسیاری ارائه کرده است .ویژگیهای دانۀ

در گروه دوم (زیرتیرۀ  )Asteroideaeشناسایی شدهاند

گرده در درمنه و جنسهای خویشاوند آن نشانگرهای

که قبیلههای زیرتیرۀ  Asteroideaeبزرگترین آنها

خوبی هستند که برای ردهبندی استفاده میشوند و

هستند و به نظر میرسد بهتازگی اشتقاق یافتهاند.

بهخوبی با ویژگیهای ریختی و مولکولی ارتباط

زیرتیرۀ یادشده دارای  8قبیله ازجمله قبیلۀ بابونه است.

مییابند ).(Martin et al., 2001

در آخرین سیستم طبقهبندیشده برای این تیره که به

ریختشناسی دانۀ گردۀ  7گونه از جنس

بررسی زیرتیرهها و قبیلههای جدید و قدیمی

 Chrysanthemum L.در پاکستان با میکروسکوپ

میپردازد (Baldwin et al., 2002; Panero and

نوری و الکترونی بررسی شد .گونههای جنس یادشده

 ،(Funk 2002; 2007; 2008تیرۀ کاسنی  12زیرتیره و

به واسطۀ اندازۀ دانۀ گرده ،ضخامت اگزین ،طول خار و

 43قبیله دارد .قبیلههای موجود به دو گروه عمده تقسیم

تعداد خار بین شیارها از یکدیگر تفکیک میشوند

میشوند .A :گروه  Non-Asteroideaeو  .Bگروه

) .(Meo and Khan, 2006بررسی دانۀ گردۀ 22

 .Asteroideaeکالد مشخصی به نام Heliantheae

تاکسون از جنس  Artemisia L.نشان داد همۀ آنها

 Allianceدر گروه  Bوجود دارد 20 .قبیله در زیرتیرۀ

تقارن کروی (در نمای قطبی ،گرد و سهلوبه و در نمای

 Asteroideaeوجود دارند که قبیلۀ Anthemideae

استوایی ،بیضیشکل هستند) و سه شیار روزنهای دارند

یکی از آنهاست Oberprieler .و همکاران ( 2007و

و با خارهای کوتاه در سطح دانۀ گرده مشخص

 )2009بر اساس بازسازی فیلوژنتیکی دادههای

میشوند ) 48 .(Hayat et al., 2010نمونه متعلق به

توالیهای هستهای  ،ITSطبقهبندی نوینی از

 6گونه از بخش ( Achilleaجنس  )Achillea L.در

زیرقبیلههای قبیلۀ بابونه ارائه و  14زیرقبیله را در قبیلۀ

ترکیه برای تعیین موقعیت سیستماتیکی دانۀ گرده با

 Anthemideaeمشخص کردند.

میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی شدند .دانههای

برخی گونههای این قبیله دارای مصارف زینتی و

گرده به شکلهای بیضی  -کروی ،کروی  -کشیده و

پزشکی هستند و یا به شکل حشرهکش استفاده

تقریباً بیضی بودند و عموماً سه شیار روزنهای داشتند،

میشوند .دانههای گردۀ تیرۀ کاسنی عموماً از نوع

هرچند چهار شیار روزنهای و پنج شیار روزنهای نیز در
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بین آنها دیده شد .ویژگیهای دانۀ گردۀ این گروه،

نشده است و ازاینرو ،اهداف بررسی حاضر عبارتند از:

تنوع درخور توجهی در سطح درونگونهای و

معرفی ویژگیهای ریز ریختشناسی ،تعیین تنوع و

بینگونهای نشان دادند ).(Akyalcin et al., 2011

روابط خویشاوندی بین جنسی و کاربرد تاکسونومیکی

دانههای گردۀ جنس  Matricaria L.بیضی  -کروی

صفتهای دانۀ گردۀ قبیله بابونه در ایران.

با سه شیار روزنهای و دانههای گردۀ جنس
 Tripleurospermum Sch.Bip.بیضی  -کروی ،تقریباً

مواد و روشها

بیضی و کروی کشیده هستند .تزیینات بین خار ،شکل

در پژوهش حاضر 32 ،جمعیت از  13جنس متعلق

دانۀ گرده و تعداد منافذ قاعدۀ خار ازجمله ویژگیهای

به قبیلۀ بابونه و موجود در فلور ایران با

مهم ریختشناسی این دو جنس محسوب میشوند

میکروسکوپهای نوری ) (LMو الکترونی نگاره

) .(Ceter et al., 2013بر اساس مطالعۀ ریختشناسی

) (SEMبررسی شدند؛ به این منظور ،از نمونههای

دانۀ گردۀ  26گونۀ جنس درمنه ) (Artemesiaاز

هرباریومی پژوهشکدۀ گیاهان دارویی دانشگاه شهید

 33گونۀ موجود در فلور ایران ،دو تیپ دانۀ گرده

بهشتی ) (MPHو هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی

مشخص شده است :در نوع  ،Iسطح اگزین دارای

) (IRANاستفاده شد (جدول  .)1شناسایی جمعیتهای

خارچههای نوکتیز و متراکم است و در نوع  ،IIسطح

بررسیشده با مراجعه به فلورا ایرانیکا و سایر کتابهای

اگزین دارای خارچههایی با تراکم کمتر است

فلور کشورهای همسایه انجام شد .دانههای گرده به

) Pakravan .(Ghahreman et al., 2007و همکاران

روش  )1969( Erdtmanاستولیز شدند .سپس چند قطره

( ،)2014با بررسی دانۀ گردۀ  13گونه از جنس

محلول حاوی گرده روی الم قرار داده شد و پس از

 Ranunculus L.با میکروسکوپ نوری و الکترونی به

قراردادن قطرهای محلول ژل گلیسیرین روی آن ،زیر

شکل کلی دانۀ گرده ،وجودداشتن یا نداشتن شیار و

میکروسکوپ نوری ) (Olympus BX-51مطالعه شد.

منفذ و همچنین تزیین سطح دانۀ گرده پی بردند و بر

صفتهای کمی نظیر طول قطبی ) ،(Pقطر استوایی )(E

اساس این ،کلید شناسایی جدیدی برای گونههای این

و نسبت آنها برای  20دانۀ گرده در هر جمعیت با اکولر

جنس تهیه کردند .در تیرۀ  ،Lamiaceaeدانۀ گرده در

مدرج مشخص و صفت کیفی تیپ دانۀ گرده (تیپ

 17گونه و زیرگونه از جنس  Scutellaria L.با دو

آنتمیس با خارهای بلند و تیپ آرتمزیا با خارهای

زیرجنس  Scutellariaو  Apetanthusدر ایران به

کوتاه) تعیین شد (جدول  .)2برای تهیۀ تصاویر

کمک میکروسکوپ الکترونی و نوری مطالعه و

میکروسکوپ الکترونی نگارۀ دانههای گرده ،تعدادی

مشخص شد تزیینات سطح دانۀ گرده در دو زیرجنس

از دانههای گردۀ استولیزشده روی پایههای مخصوص

تفاوت چشمگیری دارند و با آخرین طبقهبندی

قرار داده شدند و پس از طالپوششدن با میکروسکوپ

درونجنسی این جنس همخوان هستند (Hasaninejad

الکترونی نگارۀ مدل  Philips, XL-30بررسی شدند.

 .)et al., 2011بررسی منابع نشان داد هیچ مطالعۀ

برای مشخصکردن شکل دانۀ گرده از میانگین P/E

جامعی دربارۀ دانههای گردۀ قبیلۀ بابونه در ایران انجام

استفاده و باتوجهبه دامنۀ تعریفشده ،شکل و کد
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 داشتند؛ کد دو برای شکل0/88  تا0/75 دامنهای بین

 میانگین صفتهای کمی، در نهایت.مناسب انتخاب شد

1/14  تا0/88 ) که دامنهای بینspheroidal) کروی

 و بهSPSS ver. 9.0 و کیفی با استفاده از نرمافزار

(prolate داشتند؛ کد سه برای شکل کروی کشیده

(Unweighted Pair Group Method with روش

( که نسبت طول قطبی به قطر استوایی آنهاspheroidal

 میانگین.) تحلیل شدUPGMA Arithmetic Mean

 برای تعیین شکل دانۀ.)Punt, 2007(  بود1/14  تا1

 هر جمعیت از گونهها برای مشخصکردن شکلP/E

 درصدهای حاصل از،گرده در جنسهای این قبیله

- کد صفر برای شکل بیضی:دانۀ گرده استفاده شد

جمعیتهای مختلف هر گونه میانگینگیری و در

( که نسبت طول قطبی بهoblate spheroidal) کروی

 درصد شکلهای دانۀ گرده به شکل نمودار،نهایت

 قرار داشت؛1/00  تا0/88 ( آنها بینP/E) قطر استوایی

.ستونی رسم شد

) کهsuboblate) کد یک برای شکل تقریباً بیضی

 ویژگیهای رویشگاهی و هرباریومی جمعیتهای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه-1 جدول
Taxa

Code

Achillea filipendulina Lam.

AF1

Achillea filipendulina Lam.

AF2

Achillea filipendulina Lam.

AF3

Anacyclus nigellifolius Boiss.

AN

Anthemis gayana Boiss.

AG1

Anthemis gayana Boiss.

AG2

Anthemis gayana Boiss.

AG3

Artemisia persica Boiss

AP1

Artemisia persica Boiss

AP2

Artemisia persica Boiss

AP3

Chrysanthemum coronarium L.

CC

Cota triumfetti (L.) J. Gay

CT1

Cota triumfetti (L.) J. Gay

CT2

Cota triumfetti (L.) J. Gay

CT3

Leucanthemum vulgare Lam.

LV1

Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria recutita L.
Matricaria recutita L.
Microcephala lamellata (Bunge)
Pobed.
Microcephala lamellata (Bunge)
Pobed.
Microcephala lamellata (Bunge)
Pobed.
Pseudohandelia umbellifera

LV2
MR1
MR3
ML1
ML2
ML3
PU1

Locality
W Azarbijan: Takab towards Shahindezh, around
Sanjud Village,1400 m, Sonboli
W Azarbaijan: 14 km from Piranshahr to Naqadeh,
Silveh Village, Sefid Kuh (Sepiarez MT), Aminirad
& Torabi
Hamadan: Dareh-agha, Esfandiari
Zanjan: Helaveh, Taham, 1800-2200 m, Moussavi &
Tehrani
Fars: Abadeh, 2 km above Shourjestan, 2140 m,
Nikoo
Esfahan: 40-50 km of Esfahan, Kolah-Ghazi, 15801620 m, Termeh & Matin
Kerman: 2 km from Mashiz to khaneh Sorkh,
Rechinger & Esfandiari
Chahar Mahal-o-Bakhtiari: Boroujen, Gandoman
towards Vastegan, Sabz Kuh Protected Area, Hezar
Darreh, 3000-3200 m, Sonboli & Kanani
Esfahan: Natanz, Targh, Keshe Village, Karkas MT,
Pahlevani & Bahramishad
Yazd: Gharieh-ye Hedesh (Deh-Bala), Shir-Kuh,
2800-3300 m, Moussavi & Termeh
Khuzestan: Jazireh Minoo, Tehrani & Eskandari
Tehran: Firuzkuh, Gaduk pass, 1980 m, Sonboli &
Gholipour
W Azarbaijan: Urmia, Sero road, Golsheykhan
Village, 1600 m, Sonboli & Kanani
Mazandaran: Chalous road, Siah Bisheh
W Azarbaijan: Urmia, Sero road, Golsheykhan
Village, 1600 m, Sonboli & Kanani
W Azarbaijan: Umia, Silvana, Targevar, Zargani
Tehran: Shahid Beheshti University campus (cult.)
Khuzestan: Jazireh minou, Tehrani & Eskandari
Semnan: Shahrud, 5 km Ahmad abad toward Zamanabad, Iranshahr
Khorasan: 70 km Torbat-e-Heydariyeh, Enter Jannatabad et Alui Iranshahr
Khorassan: Kashmar, Boshruyeh Dehe chah-Masofer,
800 m, Delghandi, Karavar & Tehrani
Khorasan: Ferdowsi University of Mashhad campus

Voucher No.
1004-MPH
54719-IRAN
6913I-IRAN
7164-IRAN
1516-MPH
466321-IRAN
7225-IRAN
1501-MPH
54951-IRAN
7552-IRAN
33435-IRAN
1375-MPH
1228-MPH
46543-IRAN
1226-MPH
46356-IRAN
818-MPH
33452-IRAN
10936-IRAN
10934-IRAN
46787-IRAN
37712-FUMH
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) در ایرانAsteraceae, Anthemideae( مطالعۀ گردهشناسی قبیلۀ بابونه
Taxa

(Boiss.) Tzvel.
Pseudohandelia umbellifera
(Boiss.) Tzvel.
Pseudohandelia umbellifera
(Boiss.) Tzvel.
Sclerorhachis platyrhachis (Boiss.)
Podlech ex Rech.f.
Sclerorhachis platyrhachis (Boiss.)
Podlech ex Rech.f.
Sclerorhachis platyrhachis (Boiss.)
Podlech ex Rech.f.
Tanacetum tenuisectum (Boiss.)
Podlech
Tanacetum tenuisectum (Boiss.)
Podlech

Code

Locality

Voucher No.

PU2

Khorasan: 100 km to west of Sarakhs, Remaoudier

11278-IRAN

PU3

Khorasan: Sarakhs, Ghar-e Sangi, Mirzaeian

11279-IRAN

SP1
SP2
SP3
TT1
TT2

Tripleurospermum disciforme Sch.
Bip.

TD1

Tripleurospermum disciforme Sch.
Bip.

TD2

Tripleurospermum disciforme Sch.
Bip.

TD3

Semnan: Between Semnan and Damghan, Ahovan
pass
Khorasan: Shirvan, Loojali, 1400-1600m, Djavadi &
Sadeghi
Khorasan : Sabzevar toward Neyshabur, 11001150m, Iranshahr
Tehran: Semnan road, Bashm pass, km 24, 24002500, Sonboli & Gholipour
Semnan: Shahmirzad, Chashm-Doab, Nizwa
mountain, 2500 m, Sonboli & Gholipour
Khorasan: Mashhad to Chenaran, Akhlamad
(Binaloud mounatains), 1400m, Djavadi, Eskandari
&Torabi
Esfahan: Shahreza, Semirom, 35 km to Semirom,
Alijough, (Basht), 2500 m, Delghandi & Tehrani
Chaharmahal-o-Bakhtiari: Boroujen, Gandoman
towards Vastegan, Sabz Kuh Protected Area, 28003000, Sonboli & Kanani

( و نسبت طولE)  قطر استوایی،(P) برابری طول قطبی

s.n.-MPH
46787-IRAN
11460-IRAN
1087-MPH
1290-MPH
54987-IRAN
46790-IRAN
1506-MPH

نتایج

 رد میشوند؛0/05 ( در سطحP/E) قطبی به قطر استوایی

دانۀ گردۀ بررسیشده با میکروسکوپ نوری و

به این معنا که تفاوت جمعیتهای مختلف در

-الکترونی در تمام نمونههای قبیلۀ بابونه سه شیار

 و4 ،3 صفتهای بررسیشده معنادار است (جدولهای

(operculate) ( بود و سرپوشTricolporate) روزنهای

 تصاویر دانۀ گردۀ استولیز و اسکنشده بهترتیب در.)5

 دو تیپ مختلف دانۀ گرده تشخیص داده شد.داشت

Anacyclus  گونۀ.) ارائه شدهاند2( ) و1( شکلهای

که یکی خارهای بلند (تیپ آنتمیس) و دیگری

 میکرومتر و32/5  با میانگین طول قطبیnigellifolius

 تزیینات بین.خارهای کوتاه (تیپ آرتمیزیا) داشت

 میکرومتر دارای بیشترین ابعاد33/2 قطر استوایی

 صاف و بدون منفذArtemisia خارها در جنس

 با میانگین طولArtemisia persica دانۀگرده و گونۀ

( و در سایر جنسهای اینspinulose non-perforate)

 میکرومتر23/29  میکرومتر و قطر استوایی21/69 قطبی

 ازنظر.( بودregulate perforate) قبیله خطی و منفذدار

دارای کمترین ابعاد دانۀ گرده در بین نمونههای

 درصد22 ، کروی-  درصد بیضی55 ،شکل دانۀ گرده

Anthemis gayana  همچنین گونۀ.بررسیشده است

-  درصد کشیده8  درصد دایرهای و15 ،تقریباً بیضی

 میکرومتر و قطر28/64 دارای میانگین طول قطبی

 میانگین دادههای حاصل از صفتهای.کروی بودند

 دارایCota triumfetti  میکرومتر و30/65 استوایی

، قطر استوایی،کمی دانههای گرده شامل طول قطبی

 میکرومتر و قطر استوایی31/6 میانگین طول قطبی

نسبت طول قطبی به قطر استوایی با میکروسکوپ نوری

 میکرومتر است که تمایز این دو جنس از یکدیگر را33

 دانۀ گرده در هر جمعیت و حالت صفت کیفی20 برای

.)2 نشان میدهد (جدول

 باتوجهبه.) ارائه شده است2( تیپ دانۀ گرده در جدول
 فرضیههای،(ANOVA) نتایج تجزیهوتحلیل واریانس
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با بررسی نمودار ستونی حاصل از تنوع شکلهای

 Chrysanthemum coronarium ،Cota triumfettiو

دانۀ گرده (شکل  )3مشخص شد دانههای گردۀ بیضی -

 Anacyclus nigellifoliusو دانۀ گردۀ کشیده -
گونههای

در

کروی و کروی در تمام جنسهای این قبیله وجود

دایرهای

دارند؛ بهطوریکه بیشترین درصد ( 79/5درصد) دانۀ

،coronarium

گرده بیضی  -کروی به گونۀ  Cota triumfettiو

 Leucanthemum vulgareدیده نمیشود .درکل،

کمترین درصد آن ( 45درصد) به گونههای

بیشترین تنوع شکل دانۀ گرده در جمعیتهای مختلف

Chrysanthemum
Microcephala

lamellate

 Tanacetum tenuisectumوLeucanthemum vulgare

گونه های

تعلق دارد .همچنین بیشترین درصد ( 35درصد) دانۀ

،filipendulina

گردۀ دایرهایشکل به گونۀ  Artemisia persicaو

Sclerorhachis ،Pseudohandelia umbellifera

کمترین آن ( 5/6درصد) به گونۀ T. tenuisectum

،Tripleurospermum disciforme ،platyrachis

تعلق دارد .گونۀ  Anthemis gayanaبیشترین درصد

 Tanacetum tenuisectumو کمترین تنوع در

( 48/6درصد) دانۀ گردۀ تقریباً بیضیشکل و گونۀ

جمعیتهای مختلف گونههای

 T. tenuisectumبیشترین درصد دانۀ گردۀ کشیده -

 vulgarو  Chrysanthemum coronariumوجود

دایرهای را دارد .دانۀ گردۀ تقریباً بیضی در گونههای

دارد (شکل .)3

gayana

،Anthemis

و

recutita

Achillea

،Matricaria

Leucanthemum

جدول  -2ماتریس میانگین دادههای صفتهای کمی و کیفی در جمعیتهای مختلف آرایههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه
 :Pمیانگین طول قطبی :E ،میانگین قطر استوایی : P/E ،میانگین طول قطبی به قطر استوایی .اعداد کمی به شکل حداقل ،حداکثر و میانگین ارائه
شدهاند .کدها مخفف نام گونهها هستند.
Pollen type
Anthemis

Anthemis

Anthemis

Artemisia

Anthemis

Anthemis

Anthemis

Anthemis

P/E

)E (µm

)P (µm

0/82-1/07

24-32

22-28

0/91±4/81

27/89±1/55

25/63±1/49

0/75-1/07

27-34

24-36

0/93±4/44

30/65±0/98

28/64±1/74

0/94-1/06

30-39

30-36

0/97±4/91

33/2±1/63

32/5±1/66

0/79-1/3

20-26

20-26

0/93±5/3

23/29±1/65

21/69±1/49

0/90-1

29-34

27-34

0/95±2/94

33±1/52

31/6±1/78

0/88-1/06

30-26

28-36

0/94±3/49

33±1/85

31/38±1/52

0/83-1

26-37

26-32

0/9±4/86

30/3±1/89

27/9±2/61

0/83-1

20-28

22-26

0/9±4/68

25/95±1/43

23/6±1/34

Code

Taxa

AF

Achillea filipendulina
X±SD

AG

Anthemis gayana
X±SD

AN

Anacyclus nigellifolius
X±SD

AP

Artemisia persica
X±SD

CC

Chrysanthemum coronarium
X±SD

CT

Cota triumfetti
X±SD

LV

Leucanthemum vulgare
X±SD

ML

Microcephala lamellata
X±SD
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Taxa

Code

Matricaria recutita
X±SD

MR

Pseudohandelia umbellifera
X±SD

PU

Sclerorhachis platyrhachis
X±SD

SP

Tripleurospermum disciforme
X±SD

TD

Tanacetum tenuisectum
X±SD

TT

P (µm)

E (µm)

P/E

20-26

22-30

0/78-1/09

Pollen type

23/26±1/24

25/24±1/21

0/92±5/66

20-26

22-28

0/85-1/08

24/04±1/23

25/68±1/41

0/92±4/13

26-34

27-36

0/81-1/07

30/38±2/65

32/4±2/31

0/91±8/12

20-28

24-28

0/80-1/08

24/67±0/84

26/62±1/10

0/91±4/90

24-30

26-34

0/87-1/13

28/54±1/79

29/82±2/46

0/95 ±9/9

Anthemis

Anthemis

Anthemis

Anthemis

Anthemis

( در جمعیتهای مختلف آرایههایP)  فرض برابری طول قطبی،( در جدولSig: 0.000) p-value  باتوجهبه معناداربودن مقدار-3 جدول
.مطالعهشده از قبیلۀ بابونه رد میشود
ANOVA
P

Between Groups
Within Groups
Tot al

Sum of
Squares
361.200
113.163
474.362

df
28
116
144

Mean
Square
12. 900
.976

F
13. 223

Sig.
.000

( در جمعیتهای مختلف آرایههایE)  فرض برابری عرض استوایی،) در جدولSig: 0.000( p-value  باتوجهبه معناداربودن مقدار-4 جدول
.مطالعهشده از قبیلۀ بابونه رد میشود
ANOVA
E

Between Groups
Within Groups
Tot al

Sum of
Squares
551.304
335.858
887.162

df
28
116
144

Mean
Square
19. 689
2. 895

F
6. 800

Sig.
.000

( درP/E)  فرض برابری نسبت طول قطبی به عرض استوایی،) در جدولSig: 0.000( p-value  با توجه به معناداربودن مقدار-5 جدول
.جمعیتهای مختلف آرایههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه رد میشود
ANOVA
P/E

Between Groups
Within Groups
Tot al

Sum of
Squares
.240
.554
.794

df
28
116
144

Mean
Square
8. 575E-03
4. 775E-03

F
1. 796

Sig.
.017

1396  تابستان، شماره سی و یکم، سال نهم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک
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.) میکرومتر10 : تصاویر دانۀ گردۀ آرایههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه با استفاده از میکروسکوپ نوری (مقیاس-1 شکل
(A, B) Anthemis gayana 1, (C, D) Artemisia persica 1, (E, F) Leucanthemum vulgare 1, (G, H) Pseudohandelia umbellifera
1, (I, J) Sclerorhachis platyrachis 1, (K, L) Tripleurospermum disciforme 1, (M, N) Chrysanthemum coronarium 1, (O, P)
Anacyclus nigellifolius 1, (Q, R) Cota triumfetti 1, (S, T) Achillea filipendulina1, (U, V) Matricaria recutita 1, (W)
Microcephaala lamellata 1, (X) Tanacetum tenuisectum 1.
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) در ایرانAsteraceae, Anthemideae( مطالعۀ گردهشناسی قبیلۀ بابونه

.) میکرومتر1  و5 : تصاویر دانۀ گردۀ آرایههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (مقیاس-2 شکل
(A, B) Anthemis gayana 1, (C, D) Artemisia persica 1, (E, F) Leucanthemum vulgare 1, (G, H) Pseudohandelia umbellifera
1, (I, J) Sclerorhachis platyrachis 1, (K, L) Tripleurospermum disciforme 1, (M, N) Chrysanthemum coronarium 1, (O, P)
Anacyclus nigellifolius 1, (Q, R) Cota triumfetti 1, (S, T) Achillea filipendulina 1, (U, V) Matricaria recutita 1, (W, X)
Tanacetum tenuisectum 1.
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شکل  -3تنوع شکل دانۀ گردۀ نمونههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه (نشانههای اختصاری همانند جدول  2هستند)

شکل  -4دندروگرام حاصل از روش  UPGMAبر اساس صفتهای کمی و کیفی دانۀگرده در آرایههای مطالعهشده از قبیلۀ بابونه (نشانههای
اختصاری همانند جدول  2هستند)
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مطالعۀ گردهشناسی قبیلۀ بابونه ( )Asteraceae, Anthemideaeدر ایران

دندروگرام حاصل از تجزیهوتحلیل صفتهای

بر وجود دو تیپ دانۀ گرده در این قبیله است .از سوی

کمی و کیفی دانۀ گرده به روش  UPGMAدر

دیگر ،در مطالعۀ حاضر چهار شکل دانۀ گرده (بیضی -

جمعیتها و گونههای بررسیشده در شکل ( )4ارایه

دایرهای ،تقریباً بیضی ،دایرهای و کشیده  -دایرهای)

شده است؛ دو خوشۀ اصلی در این دندروگرام دیده

مشاهده شد که در مطالعۀ  Ramosو )2008( Medero

میشود :خوشۀ اول ) (Aشامل جمعیتهای مختلف

دربارۀ برخی جنسهای این قبیله در جزایر قناری نیز

گونۀ  Artemisia persicaاست که با ویژگی خاص

گزارش شده است.

خود یعنی داشتن تیپ گردۀ آرتمیزیا از سایر جنسهای

در پژوهش حاضر ،دو جنس  Matricariaو

این قبیله متمایز میشوند و خوشۀ دوم ) (Bدر مقایسه

 Achilleaبا دانههای گردۀ کوچکتر در زیرخوشۀ

با خوشۀ اول ) ،(Aتمام جنسهای دارای دانۀ گردۀ تیپ

فرعی  B-2و سه جنس  Cota ،Anthemisو

آنتمیس را در بر میگیرد .آرایههایی که در زیرخوشۀ

 Tanacetumبا گردههای بزرگتر در زیرخوشۀ فرعی

 B-1قرار دارند ،دارای دانههای گردۀ بزرگتری

( B-1شکل  )4قرار گرفتند .در درخت فیلوژنی که

هستند؛ بهطوریکه جنسهای ،Chrysanthemum

 Oberprielerو همکاران ( 2007و  )2009بر اساس

 Tanacetum ،Cota ،Anacyclusو  Anthemisبا

توالیهای هستهای ) (nrDNA ITSارائه کردهاند نیز دو

داشتن طول قطبی  28/64تا  32/5میکرومتر و عرض

جنس اول در زیرقبیلۀ  Matricariinaeو سه جنس

استوایی  30/65تا  33/2میکرومتر در این زیرخوشه قرار

بعدی در زیرقبیلۀ  Anthemidinaeقرار دارند ،اگرچه

میگیرند .آرایههای زیرخوشۀ  B-2دانههای گردۀ

نتایج این درخت ،حضور جنس  Anacyclusرا در

کوچکتری دارند و جنسهای ،Leucanthemum

زیرخوشۀ فرعی  B-1و جنس  Tripleurospermumرا

،Sclerorhachis

،Achillea

،Pseudohandelia

در زیرخوشۀ فرعی  B-2تأیید نمیکنند.

 Tripleurospermum ،Matricariaو Microcephala

 Ceterو همکاران ( )2013میانگین اندازه ،تزیینات

با داشتن طول قطبی  21/69تا  30/38میکرومتر و عرض

و شکل دانۀ گردۀ دو جنس  Matricariaو

استوایی  23/29تا  32/4میکرومتر در این زیرخوشه قرار

 Tripleurospermumرا در ترکیه بررسی و اندازه و

میگیرند.

شکلی که ارائه کردند با آنچه در مقالۀ حاضر حاصل
شد ،همپوشانی داشت و تنها  2درصد دانههای گردۀ

بحث

جنس  Matricariaدر پژوهش یادشده دارای چهار

تصاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی دانۀ گرده

شیار روزنهای بودند که این ویژگی در بررسی حاضر

نشان میدهند دو تیپ دانۀ گرده در این قبیله وجود

مشاهده نشد .نتایج پژوهش حاضر نشان دادند

دارند :تیپ آرتمیزیا فقط در جنس درمنه )(Artemisia

صفتهای ریز ریختشناسی دانۀ گرده بهویژه

و تیپ آنتمیس در سایر جنسهای این قبیله؛ این مطلب

صفتهای شکل دانۀ گرده ،طول قطبی ) ،(Pقطر

مؤید نتایج  Ramosو  Lin ،)2008( Mederosو

استوایی ) ،(Eنسبت طول قطبی به قطر استوایی )(P/E

همکاران ( )2005و  Pellicerو همکاران ( )2009مبنی

در تعیین روابط خویشاوندی جنسهای قبیلۀ بابونه مفید
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هستند و بهعنوان صفتهای متمایزکنندۀ جنسها،

 C. triumfettiمشاهده نمیشود؛ ازاینرو ،پیشنهاد

کاربرد تاکسونومیکی دارند .در فلورا ایرانیکا

میشود باتوجهبه جدایی جنس  Cotaاز جنس

) (Rechinger, 1986و فلور ایران (Mozaffarian,

 Anthemisبر اساس شواهد مولکولی ،مطالعۀ

 ،(2008جنس  Cotaبخشی از جنس  Anthemisدر نظر

گردهشناسی جامعی روی گونههای مختلف این دو

گرفته شده است ،درحالیکه این جنس با داشتن میوۀ

جنس انجام و در بازنگریهای آیندۀ فلور ایران ،جنس

آکن فشرده و رگههای نامشخص از جنس Anthemis

 Cotaمستقل از  Anthemisدر قبیلۀ بابونه معرفی شود.

(دارای آکن استوانهایشکل و ده رگۀ مشخص) جدا
میشود ( .)Oberprieler, 1998در منابع اخیر

جمعبندی

) (Oberprieler et al., 2007; 2009نیز بر اساس

بهطورکلی ،اگر عالوه بر نشانگرهای دانۀ گرده از

شواهد مولکولی ،مستقلبودن جنس  Cotaاز جنس

دیگر نشانگرهای تاکسونومیکی نظیر نشانگرهای

 Anthemisکامالً تأیید شده و نتایج پژوهش مؤید این

مولکولی ،سیتولوژیکی و شیمیایی کمک گرفته شود،

موضوع است؛ بهطوریکه گونۀ  A. triumfettiکه به

مرزبندی دقیقتری از گونهها و جنسهای این قبیله ارائه

جنس  Cotaمنتقل و ترکیب  C. triumfettiمعرفی شده

خواهد شد.

است ،صفتهای گردهای متفاوتی نسبت به گونۀ
 A. gayana.نشان میدهد .همچنین مقایسۀ تنوع

سپاسگزاری

شکلهای دانۀ گردۀ جمعیتهای گونۀ  C. triumfettiبا

نگارندگان مقالۀ حاضر از معاونت پژوهشی و

گونۀ  A. gayanaنشان داد از چهار شکل دانۀ گرده

فناوری دانشگاه شهید بهشتی برای حمایت مالی از

(شکل  )3شکل تقریباً بیضی ) )suboblateدر گونۀ

پژوهش حاضر قدردانی میکنند.
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