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1393369زمستان ،4، شماره 5جلد ، پژوهشی)-(علمیمجله سلول و بافت

پژوهشی)-(علمیمجله سلول و بافتیپژوهشمقاله 
369- 378، 1393زمستان،4، شماره5جلد 

دو ) درThymus transcaucasicusتفلیسی (مطالعه تکوین پرچم و مقایسه میزان پروتئین دانه گرده گیاه آویشن 
منطقه آبعلی و رودبار

.StudentM.Scراحله  رنجبر ،.Ph.Dاحمد مجد ،*.Ph.Dگلناز تجدد

تهران، ایرانگروه زیست شناسی،واحد تهران شمال،،دانشکده علوم زیستیران شمال،هواحد تدانشگاه آزاد اسالمی-

tajadodg@gmail.comمسئول:* پست الکترونیک نویسنده 

20/3/1393تاریخ پذیرش: 14/7/1392تاریخ دریافت: 

چکیده

بـا توجـه بـه اهمیـت     ) تعلـق دارد. Lamiaceae(به تیـره نعناعیـان  Thymus transcaucasicusگیاه آویشن تفلیسی با نام علمیهدف:
دارویـی و  براي این تحقیـق آویشـن تفلیسـی کـه داراي ارزش غـذایی،     شناخت مراحل تکوینی گیاهان در گسترش دانش زیست شناسی،

انتخاب شد.اقتصادي زیادي است،

ق آبعلی و رودبار جمع آوري ها در مراحل مختلف نمو از گیاهان رویش یافته در دو زیستگاه طبیعی در مناطها و غنچهگلها:مواد و روش
ها پس از قالب گیري در پـارافین بـا میکروتـوم بـرش گیـري      نمونهداري شدند.نگهدرصد 70تثبیت ودر الکل F.A.Aشده در فیکساتور 

مشـاهده  منظـور  براي مشاهده میکروسـکوپی دانـه گـرده از روش اسـتولیز، بـه     رنگ آمیزي با هماتوکسیلین و ائوزین انجام گرفت.گردید.
ي منطقه آبعلی و رودبـار از  هاي دانه گردهو جهت مقایسه میزان پروتئین)SEM(تزئینات سطح دانه گرده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

دو روش الکتروفورز و برادفورد استفاده شد.

اسـت. ، الیه میانی و الیه تغذیه کننده (تـاپی) اپیدرم، الیه مکانیکیاي شامل:اي و دیواره بساك چهار الیهبساك از نوع چهار کیسهنتایج:
صورت  ترشحی است. دانه گرده در زمان انتشار داراي سه هسته و شش شکاف رویشی و تزئینات سطح دانه گـرده از نـوع مشـبک    تاپی به

بـل تـوجهی بیشـتر از    میـزان قا هاي دانه گرده آویشـن تفلیسـی جمـع آوري شـده از منطقـه آبعلـی بـه       میزان کل پروتئینمنفذدار است.
هاي دانه گرده گیاه جمع آوري شده از منطقه رودبار بود.پروتئین

بر اساس نتایج این پژوهش، بساك با دیواره چهار الیه و تاپی ترشحی در آویشن تفلیسی مشاهده شد. پژوهش حاضر اولین نتیجه گیري:
Thymusهاي دانه گرده،بررسی میزان پروتئینمطالعه تکوینی و transcaucasicusباشد.می

میکروسپورزاییپروتئین،دانه گرده،،Thymus transcaucasicusواژگان کلیدي:
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مقدمه

گونه در 7173جنس و 236داراي (Lamiaceae)تیره نعنائیان 
اي پراکنـده  خصوص در مناطق مدیترانهسراسر جهان است که به

هـاي مفیـد فراوانـی در ایـن تیـره وجـود       ). گونه2و1(باشندمی
).4و3(هـا در پزشـکی کـاربرد دارنـد    تعداد زیـادي از آن داردکه

توسعه علم زیست شناسی تکوینی و مطالعه چگـونگی و مراحـل   
هاي تولیـدمثلی جهـت تـالش بـراي بقـاي گیاهـان       تکوین اندام

ویــژه گیاهــان نــادر و در حــال انقــراض و همچنــین گیاهــان بــه
دي مطالعات متعد)5(ارزشمند در بخش کشاورزي ضروري است

بر روي خواص ضد میکروبی و اسانس گیاهـان تیـره نعنـا انجـام     
حـال مطالعـات تکـوینی و رویـان شـناختی      بـا ایـن  شده اسـت. 

این انجـام مطالعـات   بنابرمحدودي در این تیره انجام شده است.
تکوینی جدید جهت شـناخت هرچـه بیشـتر گیاهـان ایـن تیـره       

تعداد کمـی  ترکیبات شیمیایی1940ضروري است. قبل از سال 
هاي گرده گیاهان مشخص شده بود ولی بعد از ایـن سـال   از دانه

هاي گرده گیاهان مختلف مورد بررسی و آزمـایش  بسیاري از دانه
). 6(هـا مشـخص گردیدنـد   قرار گرفتند و ترکیبات شـیمیایی آن 

Thymus)(نمونه مورد بررسی در این پژوهش آویشن تفلیسـی 

transcaucasicus اي و بسیار منشعب و زمـان  بوتهگیاهی است
دهی اواخر بهار تا اواسط تابستان است. پراکندگی جغرافیـایی  گل

گلسـتان،  هاي گیـاه در ایـران:  آن: ترکیه، ایران، قفقاز و رویشگاه
). دامنـه تغییـرات   2(گیالن، آذربایجان، کردستان و تهران اسـت 

تلـف  هـاي گیـاهی مخ  هاي گرده در گونـه ترکیبات شیمیایی دانه
تا 7بسیار متفاوت است. دامنه تغییرات میزان پروتئین گرده بین 

هـاي  نـوع آنـزیم و فرمنـت   1000درصد است که با بیش از 35
مختلف فرآیندهاي بیوشیمیایی بدن را تقویت کرده و یا سـرعت  

بخشند. در حال حاضر بسیاري از مـردم کشـورهاي اروپـایی،    می
عنوان یک غـذاي تندرسـتی   هروسیه و آمریکاي شمالی گرده را ب

رسد گرده مانند عسل داراي ماده نظر میبه).6(کنندمصرف می
ها باشد. مصرف تدریجی و مداوم گـرده  جلوگیري از رشد باکتري

مقاومت را در برابر تهاجمات خارجی مانند سرماخوردگی و گریپ 
شـود افـزایش داده و از اخـتالالت    که در فصول خاص شایع مـی 

همین منظور بهکند.سوخت و ساز مواد نیز جلوگیري میداخلی 
هاي دانه گرده گیاهـان مختلـف ضـروري    مطالعه میزان پروتئین

).6(باشدمی

هامواد و روش

-1هاي طبیعـی در دو منطقـه   هاي مورد بررسی اززیستگاهنمونه
آبعلی واقع در استان تهران، شهرسـتان دماونـد، بخـش رودهـن،     

مترداراي آب و هـواي معتـدل ونیمـه    2043ریا ارتفاع از سطح د
متـر داراي آب و  2400گیالن، رودبـار، کباتـه، ارتفـاع    -2بیابانی.

آوري و با استفاده از فلورهاي معتبر هواي معتدل و مرطوب جمع
ها در مراحـل مختلـف نمـوي در محلـول     شناسایی شدند. غنچه

اسـید  لیتـر، میلی 2، درصد37(فرمالدئید F.AAتثبیت کننده 
میلی لیتـر) 17، درصد96میلی لیتر،  اتانول7/0استیک خالص 

ها در آب جاري آبگیري بـا  پس از شستشوي نمونهتثبیت شدند.
درصدهاي رو به افزایش اتانول شفاف سازي در تولوئن انجام شد 

هـاي  ها برشین قالب گیري شدند و از  آنها درپارافونهمسپس ن
پـس از  میکرومتر تهیه شـد. 12تا8ت عرضی و طولی به ضخام

ائوزین رنگ آمیزي شدند-ها با هماتوکسیلینزدایی نمونهپارافین
هـا بـا   بـرداري از نمونـه  هاي میکروسکوپی و عکـس بررسی).7(

منظـور مشـاهده مسـتقیم    بـه انجام شدNikonفتومیکروسکوپ 
اسـتفاده  )1960میکروسکوپی دانه گرده از روش استولیز (ارتمن

بـراي مطالعـه گـرده بـا میکروسـکوپ الکترونـی نگـاره       ).8(شد
)SEM(هـــاي حـــاوي دانـــه گـــرده را بـــه دســـتگاه اســـتپ

Putterr Coater   انتقال داده و با الیه نازکی از طال پوشـانده تـا
بعد از دادن پوشش طـال گـرده را   هادي جریان الکتریسیته شود.

دانشــگاه )(SEMارهدرون محفظــه میکروســکوپ الکترونــی نگــ
تربیت مدرس که ساخت شرکت فیلیپس از کشور هلنـد و مـدل   

XL30بـرداري  هـا عکـس  باشد قرار دادیم و در پایان از نمونهمی
هاي دانـه گردهـاز دو   منظور سنجش و مقایسه پروتئینبهگردید.

برادفورداستفاده و)SDS-PAGE()9روش الکتروفورز عمودي (
). 10(شد

نتایج

حلقه کاسبرگی که ).1ساختار گل داراي چهار حلقه است (شکل
چهار گلبرگ، چهار پرچم دي دینام، طول ،داراي چهار کاسبرگ

هاي بلندتر قرار می گیرد.خامه بلندتر بوده و کالله باالتر از پرچم
.)2(شکلاستاي (تتراسپورانژي)بساك از نوع چهار کیسه گرده

در هر کیسـه گـرده (میکروسـپورانژ)   در مراحل اولیه نمو بساك
تمایز یافته و بـا  هاي زیر اپیدرمی (آرکئوسپور)یک گروه از سلول

سـمت درون بافـت هـاگزا (داخلـی) و     تقسیمات مماسی خود بـه 
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دیواره کنند.را تولید میهاي جداري (بیرونی)سمت بیرون الیهبه
ه و از یابد کـه چهـار الیـ   بساك از تقسیم سلول جداري تمایز می

و داخل شامل اپیدرم، الیه مکانیکی، الیه میانی (موقت)بیرون به
هـاي ذکـر   هر کـدام از الیـه  ).3و2(شکلاستالیه مغذي (تاپی)

الیـه میـانی در ایـن گونـه     شده از یک ردیف تشکیل شـده انـد.  
باشـد. هاي باریک و کشیده میگیاهی خیلی نازك و داراي سلول

اي و یا متحمل تقسـیم میتـوزي   تههاي تاپی اغلب تک هسسلول
زاي بسـاك  بافت هاگهاسلولباشند. این اي میدو هستهشده و

ي الیـه تـاپی در ایـن گونـه     هاسلول).5(شکلگیرندرا در بر می
هـاي مـورد   باشـند. در نمونـه  بیضی و تا حدي دوکی می-کروي

ي الیه تاپی در جاي خود ثابت مانده و هاسلولبررسی در بساك 
که میکروسپورها در حال نمو به دانـه  روند و در زمانیتحلیل نمی

سمت حفـره بسـاك   ها بهگرده بالغ هستند ضمائمی از این سلول
شود الیه تـاپی در ایـن گونـه از نـوع ترشـحی اسـت       تشکیل می

ها به مصرف ). الیه میانی هم در مراحل اولیه تکوین گرده5(شکل
ي الیـه تـاپی   هـا سـلول سلولی در مرحله دانه گرده تک رسد.می

هـا قابـل مشـاهده    روند اما هنـوز بقایـایی از آن  تقریبا تحلیل می
هـاي  با تکمیل تکوین دانه گرده در دیواره بساك، فقط الیهاست.

زمان با تکوین دانه هم).4(شکل مانداپیدرم و مکانیکی باقی می
ویـژه الیـه مکـانیکی متحمـل تغییراتـی     گرده دیواره بسـاك بـه  

یابـد و ضـخیم   ترتیب که الیه مکانیکی تکامل مـی گردد بدینمی
خوبی مشهود استي آن بههاسلولهاي فیبري در دیواره شدگی
).4(شکل

برچه:Caپرچم.:Anگلبرگ.:Pe:کاسبرگ.Se)10×(بزگنمایی برش عرضی گل : 1شکل

10Pmc×بزگنمایی جوانبرش عرضی بساك : 2شکل ي الیه هاسلول: Tالیه میانی.:Ml: الیه مکانیکی.En: اپیدم.Eدسته آوندي. :Vd: مادر گرده.)
تاپی.
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ي الیه هاسلول: T:الیه میانی.Ml: الیه مکانیکی.En: اپیدم.Eدسته آوندي. :Vd: مادر گرده.)40Pmc×بزگنمایی (برش عرضی بساك جوان: 3شکل
تاپی.

بافت :Coگلبرگ. :pe:میله. Fاي.میکروسپوروسیت تک هسته:Mic:الیه  مکانیکی. Enاپیدرم. :E)100×بزرگنمایی (برش میکروتومی بساك: 4شکل 
رابط.

فلش نشانگر اتصال میکروسپوروسیت. :micالیه تاپی ترشحی. :ST:الیه مکانیکی.Enاپیدرم. :E)400×(بزرگنمایی برش میکروتومی بساك :5شکل 
گرده به تاپی ترشحی جهت تغذیه.
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دنبــال تقســیمات بـه میکروسـپورزایی و تشــکیل گامتوفیـت نــر:  
ي هـا سـلول وجود آمده از زاي بهي هاگهاسلولمیتوزي در توده 

مســتقیما بــه میکروسپوروســیت یــا هــاســلولآرکئوســپور ایــن 
هـا بـا   میکروسپوروسیتیابند.مادر دانه گرده تمایز میي هاسلول

هـاي درشـت بـا رنـگ     سیتوپالسم متراکم، اندازه بزرگ و هسـته 
ینـد  آدر طی فرشوند.هاي مجاور متفاوت میپذیري باال از سلول

میکروسپورزایی میوز در هر سلول مادر میکروسپور آغاز می شود 
و II، آنافـاز II، متافازIتلوفاز،I، آنافازIمتافاز،Iبه طوري که پروفاز

منجر به تشکیل تترادهاي میکروسپوري و در مرحله بعد IIتلوفاز
تـا ایـن مرحلـه    )4(شـکل شـود هاي آزاد میتشکیل میکروسپور

ي تاپی در کناره بساك و در زیـر الیـه مکـانیکی    هاسلولبقایاي 
نمو میکروسـپور بـا انجـام    ).5(شکل خوبی قابل مشاهده استبه

صورت که تقسیم نامساوي شود به اینتقسیم میتوز کامل مییک
کـردي و ریختـی   موجب تشکیل دو سلول متفاوت از نظـر عمـل  

یک هسته بزرگ رویشی و یک هسته کوچک زایشی که شود:می
ها در برخی از گرده).6(شکل شودمنجر به تشکیل دانه گرده می

).7(شـکل سـازد سلول زایشی تقسـیم شـده دو آنتروزوئیـد مـی    
اطراف میکروسپورهاي رها شده از پوشش کالوزي توسط دیـواره  

نـام  دیـواره پکتوسـلولزي دیگـري بـه    شود.اگزین در برگرفته می
گیرد که در محل شیارها انتین در مجاورت سیتوپالسم شکل می

در این گونه میکروسپورهاي آزاد شـده  ).7(شکلضخیم تر است
هاي گرده با شکل گیري دانهکروي شکل و منظم هستند و بلوغ

حالـت  رسـد، در ایـن  تزئینات اگزین و تشکیل خارها به اتمام می
هاي گرده بالغ داراي شش دانهالیه تاپی کامال تحلیل رفته است.

روش اسـتولیز کـه   هـا بـه  در بررسی گرده).8(شکلشیار هستند
سـازي مصـنوعی اسـت و هـدف ایـن روش حـذف       نوعی فسـیل 

ها و بررسی دیواره، منافـذ و شـیارهاي آن   گردهمحتویات داخلی 
پوشش سطح گرده و شش شیار مشاهده شد. تصویر گرفته است،

شـود و  باشد که در آن گرده بالغ دیده مـی شده از دید قطبی می
خـوبی  نیز هسته رویشی و زایشـی بـه  ودر گرده بالغ شش شیار

هـاي  نههاي الکترونی دادر ریز نگاره).8(شکل باشدمشخص می
میکرومتـر  32/30عـرض آن 87/23گونـه طـول دانـه    گرده ایـن 

تزئینات سطح اگزین از نوع مشـبک  ).10و9(شکل مشخص شد
شـیاري بـا ظـاهی نامتقـارن و در     6) و گـرده  11(شکلمنفذدار

).10و9(شـکل هاي خـود داراي خمیـدگی اسـت   تعدادي از وجه
تفـاوتی را نشـان   شکل و نوع تزئینات در دو منطقه مورد مطالعه 

ها (روش برادفـورد): بررسی کمی پروتئین).10و9(شکلاندنداده
63/0جذب عصاره گرده گیاه جمع آوري شده از منطقـه آبعلـی   

آوري شده از منطقه رودبار و جذب عصاره گرده گیاه جمعنانومتر
). بـا  1(جـدول اسـت نـانومتر 595در طـول مـوج   نانومتر35/0

ستاندارد غلظت پروتئین گرده آویشـن آبعلـی   استفاده از معادله ا
لیتر و غلظت پـروتئین گـرده آویشـن    میکروگرم در میلی586/0

).1نمودار(باشدلیتر میمیکروگرم در میلی228/0رودبار

هسته زایشی.:Gcهسته رویشی.:Vc)1000×(بزرگنمایی در گیاه آویشن تفلیسیايدانه گرده دوهسته: 6شکل
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).1000×(بزرگنمایی اي در گیاه اویشن تفلیسیدانه گرده سه هسته: 7شکل

)1000×(بزرگنمایی استولیز نسبی دانه گرده آویشن تفلیسی: 8شکل

)2000×(بزرگنماییریزنگاره الکترونی از نیمرخ قطبی و استوایی دانه گرده آویشن تفلیسی آبعلی: 9شکل
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)2000×(بزرگنماییریزنگاره الکترونی از  دانه گرده آویشن تفلیسی رودبار: 10شکل

)10000×ریزنگاره الکترونی از تزئینات سطح دانه گرده آویشن تفلیسی (بزرگنمایی: 11شکل

: منحنی استاندار برادفورد1نمودار
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غلظت پروتئین عصاره گردهگیري جذب و محاسبهنتایج حاصل از اندازه: 1جدول 
Mg/x mlغلظت پروتئین (y)595nmجذب عصاره ردیف

0.586 0.63 آبعلی 1
0.228 0.35 رودبار 2

Y=0/009X+0/030 معادله استاندارد

ــروتئین  ــی پ ــیم بررســی کیف ــه ن ــورز): در مطالع ــا (الکتروف رخ ه
هاي گرده باندهاي پروتئینی زیر مشـاهده شـد.  الکتروفورزي دانه

هـاي آویشـن   هاي عصـاره گـرده  رخ الکتروفورزي پروتئیندر نیم
کیلودالتـون 95تا 62باند پروتئینی در 7تفلیسی منطقه آبعلی 

، 14کیلودالتـون،  29و42بین کیلودالتون45تا 42و51بین 
هاي آویشـن  گردههاي عصاره در پروتئینوکیلودالتون26و 24

کیلودالتون  51و 42، 26، 14باند پروتئینی در 5تفلیسی رودبار

کیلودالتـون  51و 42، 26، 14بـا وزن  بانـد 4کـه  شودمیدیده
جود هاي عصاره گرده آبعلی وباند انحصارا در پروتئین2مشابه و  

62و24هاي عصاره گرده منطقه آبعلی باندي در در پروتئیندارد.
هـاي دانـه گـرده    وجود دارد که در عصـاره پـروتئین  دالتونکیلو

هاي عصـاره گـرده   منطقه رودبار وجود نداشته باندي در پروتئین
وجود دارد که در عصاره منطقه آبعلـی  کیلودالتون51رودبار در 

).12(شکلوجود نداشت

اي دو منطقه آبعلی و رودبارهاي گردهالکتروفورزپروتئینرخ : نیم12شکل 

بحث
اي، نـوع پایـه  :شـود تکوین دیواره بساك به چهار نوع تقسیم مـی 

گونه مورد مطالعـه  در)4(ايکاهش یافته و نوع دولپه،ايلپهتک
که گیرد اي انجام میاي بر اساس تیپ دولپهنمو بساك چهار الیه

سویی همAsteraceaeدر مورد گیاهان تیره Pullaiahبا نظریه 
ي آرکئوسپوري با سیتوپالسم متراکم و هسـته  هاسلول).5(دارد

صورت مماسی تقسیم شـده و تشـکیل سـلول جـداري     حجیم به
وجود الیـه میـانی در   ).11(دهدزاي درونی را میبیرونی و هاگ

گزارش شـده اسـت کـه    گیاه شناسان گیاهان این تیره توسط  
استThymus transcaucasicusمشابه مشاهدات ما در گیاه

هاي اصلی نمو الیه تاپی بساك در نهاندانگان ترشحی تیپ).10(

است که در گیاه مورد بررسی (پالسمودیومی)و آمیبی(جداري)
).12و11(از نوع ترشحی استالیه تاپی از نوع 

تکوین میکروسـپورهاي دو کیسـه گـرده همجـوار بـه دو شـکل       
میکروسـپورها در زمـان   پذیر است.زمان و غیر همزمان امکانهم

ضــمن باشــند.دار و داراي شــکل مــنظم مــیلئــآزاد شــدن واکو
یـابی پوشـش   تغییرات میکروسـپورها افـزایش انـدازه و سـازمان    

هـاي الیــه  ســلولو)11رود (از بــین مـی اي، الیــه میـانی گـرده 
اي ). دانه گرده تـک هسـته  10شوند (شدت چوبی میمکانیکی به

هاي گرده اغلـب در  ). در برخی دانه13و12شود (اي میدو هسته
اي ایجـاد  ي گرده سـه هسـته  ها یا در زمان تنش دانهتک لپه اي

سـیم  شود، یک سلول، سلول روشی و دو آنتروزوئید کـه از تق می
در دانـه گـرده گیاهـان مـورد     ).8(شـوند سلول زایشی ایجاد می
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هاي گرده دانههایی قابل مشاهده بودند.عه مانیز چنین گردهطالم
انـد کـه دو هسـته کوچـک     در زمان آزاد شدن داراي سه هسـته 
هاي گـرده ماننـد دیگـر    دانهزایشی و هسته بزرگتر رویشی است.

و12،  11شـش شـیاري مـی باشـند (    Thymusگیاهان خانواده 
ــه   ).13 ــرده ب ــه گ ــاي دان ــروتئین ه ــزان پ ــه می دو روش مقایس

و (اقلیم نیمه خشـک) بردافورد در دو منطقه آبعلیالکتروفورز و
هـا در  دهـد، میـزان پـروتئین   نشـان مـی  (اقلیم مرطوب)،رودبار

در روش باشـد. میـزان قابـل تـوجهی بـاالتر مـی     منطقه آبعلی به
باند پروتئینی وعصاره 7هاي منطقه آبعلی رز عصاره گردهالکتروفو

باند مشـترك  4دهدکه باند پروتئینی را نشان می5منطقه رودبار
این مطب بیانگر این خواهد بود کـه ایـن دو منطقـه    وجود دارد.

هـاي متفـاوت داراي   دلیل داشتن اقلـیم طور که ذکر شد بههمان
گیاه منطقه خشک باشند ویهاي متفاوت مهایی با پروتئینگرده

دلیـل مقابلـه بـا تـنش     داراي میزان پروتئین یا پرولین بیشتر بـه 
خشکی است. شاید بتوان وجود دو بانـد پروتئینـی بیشـتر را بـه     

هاي افزایش یافته در گیاهان تحت تنش مرتبط دانسـت پروتئین
). گرچه تنش خشکی خسارات جبران ناپـذیري بـه گیاهـان    14(

کارهـاي پـیش رو مـی تواننـد بـا ان      ولی گیاه با راهآوردوارد می
با انباشـت پـروتئین در   در این امر آن رامقابله یا سازش نماید و

در روش برادفـورد نیـز   ).12(دانه گرده  به فرصت مبـدل سـازد  
غلظـت  و5864/0غلظت پروتئین عصاره گرده گیاه منطقه آبعلی 

تعیـین شـد کـه    228/0پروتئین عصاره گرده گیاه منطقه رودبار
این نیـز تاکیـدي بـر عوامـل ذکـر شـده بیـانگر افـزایش میـزان          

در منطقه داراي اقلـیم خشـک  یعنـی آبعلـی اسـت.     ها پروتئین
کرد کمی و کیفـی  اثر تنش گرماي انتهاي فصل بر عملمحققان 

ژنوتیپ گندم را مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند 50دانه 
ر مراحل پـس از گـرده افشـانی باعـث     که افزایش دماي محیط د

ایـن پژوهشـگران بیـان    ).15(گـردد افزایش پـروتئین دانـه مـی   
دارند افزایش تنش گرمایی و خشکی بـیش از آسـتانه تحمـل    می

شود اما افزایش اندك حرارت گیاه بدون تردید باعث خسارت می
هاي محلـول و  و مقدار کمی تنش خشکی باعث افزایش پروتئین

شود.میغیر محلول 

نتیجه گیري

هـاي  بـرش يبر اساس نتایج این پژوهش و بعد از بررسـی کلیـه  
هـاي  کـه یاختـه  از آنجایی.گرفته شده تتراد و دیاد مشاهده نشد

هاي گرده در جـاي  الیه تاپی در مراحل ابتدایی نمو بساك و دانه

روند و وقتی میکروسپورها در خود ثابت باقی مانده و تحلیل نمی
هـاي تـاپی   نمو به دانه گرده بالغ هستند، ضمایمی از یاختهحال 

توان گفت الیه شود، بنابراین میسمت حفره بساك تشکیل میبه
تاپی از نوع ترشحی بوده و الیه تاپی از نوع آمیبی مشاهده نشـد. 

آوري شـده از  هاي دانه گرده آویشن تفلیسی جمعمیزان پروتئین
انه گـرده گیـاه جمـع آور شـده از     هاي دمنطقه آبعلی از پروتئین
تزئینـات سـطح دانـه گـرده دو منطقـه      منطقه رودبار بیشتر بود.

پژوهش حاضر اولین مطالعه تکـوین دانـه گـرده،    تفاوتی نداشت.
گونـه هـا و تزئینـات سـطح دانـه گـرده     بررسی میـزان پـروتئین  

)(Thymus transcaucasicusتواند در تفکیـک  باشد که میمی
هاي مجاور راه گشا باشد.آن از گونه
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