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  بررسی ويژگي هاي تشريحي گونه هايي از درمنه
 ).Artemisia L(   مناطق مرکزی ايران

چكید ه 
جنس درمنه از خانواده کاسنی، در ايران پراکنش وسیعی دارد. پنج گونه از اين جنس در نواحی مرکزی ايران وجود دارد. به منظور 
ش�ناخت اين جنس س�اختار آناتومی گونه های A. scoparia، A.  biennis، A.persica، A. aucheri و  A. oliveriana مورد 
بررس�ی قرارگرفت. نمونه های گیاهی شامل ساقه، برگ و ريش�ه در محلولFAA تثبیت شدند. برش عرضی به صورت دستی تهیه 
ش�د و مش�اهده با میكروس�كوپ نوری صورت گرفت. مزوفیل برگ ها از نوع ايزوبیلترال )Isobilateral( و سلول های روزنه از نوع 
آنموسیتیک )anemosyttic ( بود. کرک ها، در سطح تحتانی و فوقانی اپیدرم برگ ها غده ای  بدون پايه و بدون غده از انواع ساده 
با پايه چند س�لولی، دو ش�اخه ای بلند، T ش�كل و فنجانی بودند. در برش ساقه  بافت کانشیم، دس�تجات فیبر، دستجات آوندی 
 به صورت آبكش و چوب يک طرفی و اليه کامبیوم مش�اهده ش�د. در ريش�ه گونه A. scoparia کانال ترشحی وجود داشت. گونه

A. biennis، در بعضی صفات آناتومی از ديگر گونه ها متفاوت بود..

کلمات کلید ی: تشريح، درمنه، روزنه، آنموسیتیک، ايزوبیلترال، کانال ترشحي 
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Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No 89 pp: 52-61

Study of anatomical characters  in Artemisia L from central area of Iran
By: F. Ghasemi, M.SC Rasearch Institute of Forests and Ranglands (Corresponding Author; Tel: +0989192303733) 
and A. Jalili, Professor Rasearch Institute of Forests and Ranglands
The genus Artemisia of family Asteraceae has a wide distribution in Iran. Five species of this genus are distributed in 
Kashan, located in the central part of Iran. For further identification purposes, anatomical of structure of A. scoparia،  

A. biennis A.persica،  A. aucheri and A. oliveriana were studied. Plant materials  were fixed in FAA and trasversed 
sections were prepared by hand and observations were carried out by light microscope.Foliar mesophil  type is 
Isobilateral and also subsidiary stomata cell  are anemosyttic. In adaxial and abaxial surfaces of leaves there are two 
types of trichomes; glandular without stalk and nonglandular, types of simple with multicellular stalk, T shape, long 
trichome with two arms. Collanchima, fiber cells, colateral vascular bundles, cambium layer were observed in stem 
section. Secretory duct were observed in root of Artemisia scoparia. A. biennis, was different from other species in 
some anatomical characters

Keywords: Anatomy, Artemisia, Stomata, Anemosyttic, Isobilateral, Secretory duct

مقد مه 
تیره كاس��نی، )Asteraceae(  بعد از بق��والت Legumiosae یکی 
از بزرگترین تیره  های گیاهی اس��ت و دارای حدود 22960 گونه است )8(. 
جن��س درمنه با ح��دود 500-250 گونه متعلق به تی��رهAsteraceae از 
قبیله Anthemideae مي باش��د و عموماً ش��امل گونه ها و رویشگاه هاي 
 مختلف اس��ت )13(. محدوده پراكنش این جنس از مناطق آلپي تا اس��تپ 
 مي باش��د، حتي در رویش��گاه هاي پر تن��ش مانند مناطق ش��ور نیز یافت 
م��ي ش��ود( 18 .)این جن��س در ایران ح��دود 34 گون��ه دارد )5( و یکی 
از عناص��ر اصل��ی منطق��ه ای��ران و توران��ی می باش��د )20(. ربیع��ي )3(، 
 ناص��ری)7( و س��اعدی )4( در بررس��ی ویژگیه��اي آناتوم��ی گونه ه��اي

 A. vulgaris، A.absinthium، A.scoparia ،A. spicigera، A. fragrans،
A. campsteris، A.chamaemelifolia ،  A. incana نوع مزوفیل برگ آنها 
را ایزوبیلترال  عنوان نمودند. Noorbakhsh و همکاران )15(، با بررس��ي 
صفات تشریحي برگ28 گونه از این جنس نیز نوع برگ را در اكثر گونه ها 
ایزوبیلترال1 گزارش نمودند. اما نوع سنتریك2 نیز در گونه A. scoparia  و  
نوع درسیونترال3  در گونه هاي A. vulgaris، A.absinthium دیده شده 
است )3، 4، 7(. تیپ غالب روزنه اپیدرم برگ گونه های فوق، آنموسیتیك، 
بعضاً آنیزوس��یتیك، نوع روزنه هاي اپیدرم سطح تحتاني و فوقاني برگ، هم 
س��طح یا برجس��ته، كرك هاي اپیدرم برگ ساده، غده ای و T- شکل بودند. 
)Wright 19( سیس��تم ترش��حي را در جنس درمنه به دو صورت كرك 
غ��ده اي و كانال ترش��حي عنوان نم��وده اس��ت. Moens )14( كانال هاي 
ترش��حي را در تیره كاسني گزارش نموده اس��ت. وجود كانال هاي ترشحي 
در گونه A. scoparia از ویژگي هاي این گونه می باش��د )10(. كرك های 
اپیدرم برگ بیش��تر در این جنس از نوع غده ای، ساده، دو شاخه ای بلند و 
T ش��کل می باش��ند )7 ،4 ،3(. Stahl )17( و  Wright)19( كرك هاي 
ترش��حي T-ش��کل را در برگ گون��ه A. absinthium از ویژگي بارز آن 
  A. vulgaris 19( در گونه(Wright   مي دانن��د. این ویژگي نیز توس��ط
عنوان ش��ده است. س��اقه اغلب گونه هاي درمنه  از نوع متعدد است. اما در 

    A. vulgaris  ، A.absinthium، A.scoparia بعضي گونه ه��ا مث��ل
س��اقه اصلي به صورت منفرد مي باشد )4، 7(. در ساقه هاي جوان عالوه بر 
  Noorbakhsh  .)10( بافت پارانشیم بافت هاي كالنشیم مشاهده مي شود
و همکاران )15(، با بررسي صفات تشریحي برگ 28 گونه از این جنس، در 
آنها س��ه گروه تش��خیص دادند كه از نظر شکل رگبرگ میاني، موقعیت آن 
نس��بت به پهنك، طول پهنك و تعداد دس��تجات آوندي در هر نیمه پهنك 
متفاوت بودند و با اس��تفاده  از این صفات كلید شناسایي آنها را ارائه دادند. 
برخي گونه ها در كمپلکس هایي قرار مي گیرند كه از نظر ریخت شناسي نیز 
 به هم نزدیك هس��تند. گونه هاي كمپلکس هاي A. kopetdaghensis و

هس��تند  مش��تركي،  صف��ات  داراي   A. aucheri، A.sieberi  
 ك��ه ارتب��اط نزدیك بی��ن آنه��ا راتایید م��ي كن��د. ربیع��ي)3( گونه هاي

A. annua، A. scoparia را با اس��تفاده از  صفات كانال ترشحي، تعداد 
الیه هاي پارانش��یم نردباني و تراكم روزنه ها در س��طح فوقاني برگ از سایر 
گونه ه��ا تفکیك نمود. میرحاج��ي و همکاران )6( تعداد پن��ج گونه درمنه 
را از نظ��ر خصوصی��ات س��طح، ضخامت، درص��د آب برگ، ط��ول و تراكم 
روزنه ه��ای اپیدرم مورد مقایس��ه قرار دادن��د و تراكم و ان��دازه روزنه ها را 
مهمترین ش��اخص تفکیك گونه ها در ارتباط با ش��رایط محیطي آن اعالم 
نمودن��د. ویژگي هاي آناتومي هرگونه انعکاس دهن��ده ویژگي هاي اكولوژي 
محیط رویشگاه است Carlquist )9(. با توجه به اهمیت این جنس، تنوع 
گونه ها، داشتن محدوده وسیع اكولوژیکي و همچنین وجود پلي مورفي آنها، 
مطالعه در خصوص س��اختار تشریحي به شناخت بیشتر گونه هاي مختلف 
 این جنس كمك مي كند. لذا در  این تحقیق ویژگي هاي تشریحي گونه هاي

 A.oliveriana و A. scoparia، A.biennis  A.persica، A. aucheri
از مناطق مركزي ایران  مورد بررسي قرار گرفت..

 مواد  و روش ها 
 Waldst  A. scoparia، ب��ه منظور مطالعات تش��ریحي گونه ه��ای
و  A. biennis Willd ،A.aucheri boiss، A.persica boiss
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"A.oliveriana J. Gayexoc از مناط��ق مختل��ف شهرس��تان كاش��ان 
جمع آوری و با استفاده از فلور Iranica شناسایي شدند )16(. مشخصات 
رویش��گاه و مش��خصات هرباریومي گونه های جمع آوری شده در جدول 1 
ارائه ش��ده است. 5 پایه به طور تصادفي از گونه هاي مورد مطالعه برداشت 
شد.  نمونه ها شامل ساقه، ریشه و برگ با 5 تکرار بود و  به مدت 2 ماه در 
داخل محلول FAA قرار داده ش��د. برش گیري دس��تی انجام شد. برش ها 
با كارمن زاجي به مدت 2 تا 3 دقیقه رنگ آمیزی شدند و سپس 3�2 ثانیه 
در محلول س��بز متیل قرار گرفتند. پس از تهیه و تثبیت الم ها با  ژالتین، 

مطالعه با میکروسکوپ نوری Olympus-BH2 صورت گرفت. 

نتايج 
ش��کل شماره 1 نقش��ه پراكنش گونه های درمنه مورد مطالعه را نشان 

م��ی دهد. مزوفی��ل برگ ها از ن��وع ایزوبیلترال بودند )ش��کل 2(. ضخامت 
مزوفی��ل ناحیه رگب��رگ میانی در ای��ن گونه ها بی��ن 340-200 میکرون 
  A. biennis و A. scoparia  ب��ود. كانال ترش��حي در ب��رگ گونه ه��ای
 و دس��تجات فیب��ر در ب��رگ گونه ه��اي A. scoparia ، A.persica و

A. aucheri دیده ش��دند. س��لول هاي روزنه در دو س��طح اپیدرم برگ ها 
 وج��ود داش��ت. تراك��م روزنه های اپی��درم س��طح فوقانی ب��رگ گونه های

A. scoparia، A.persica،A. aucheri و A.oliveriana بیش��تر از 
 A. biennis سطح تحتانی بود. اما تراكم روزنه  سطح تحتاني اپیدرم گونه
بیش��تر از س��طح فوقانی آن بود )جدول 2(. بیشترین طول روزنه مربوط به 
س��طح تحتاني اپیدرم گونه   A. persica  و كمترین آن  مربوط به س��طح 
فوقان��ي اپیدرم گونه A. scoparia  بود. دیواره س��لول هاي اپیدرمي برگ 
در گونه های مورد مطالعه سینوس��ي، نوع روزنه هاي اپیدرم برگ، هم سطح 

بررسی ويژگی های تشريحی ...

جدول 1- مشخصات رويشگاه و مشخصات هرباريومی گونه های Artemisia مناطق مرکزی ايران

جدول2- مشخصات آناتومی برگ گونه های درمنه مناطق مرکزی ايران 

طول جغرافیایي عرض جغرافیایيبافت خاك  جهتشیب)ارتفاع )مترشماره هرباریومينام محل رویشگاهضریب

A. scoparia  844271660سلخك--L.S44´3°51  شرقي ˝21´17°34  شمالي˝

A.biennis     844312420قزاآن--L.S 5´23°51 شرقي˝51´41 °33 شمالي˝

A.persica     شمالي3%844302620جورهL.S42´21°51 شرقي˝31´40°33  شمالي˝

A.aucheri     شمالي40%844282490قزاآنL.S22´22°51 شرقي˝27´41°33  شمالي˝

A.oliveriana شمالي5%844292120آذرانL.S26´4°51 شرقي˝44´46 °33 شمالي˝

نام گونه   

بافت مزوفیلبافت پوششيویژگي عمومي 
گ

 بر
پ

ضخامت پهنكتی
برگ  میکرون(
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  تعداد الیه مشخصات  سلولهاي روزنه
پارانشیم نردباني
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 نر
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نش
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کرو
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دبان

 نر
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خام
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کرو
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حتا

ت

حي
رش

ل ت
كانا

Is
ob

ila
te

ra
l

یه
اح

حاشیه ن
برگ

تراكم روزنه ها    نوع  روزنه ها
طول روزنه ها

)میکرون(

فوقانيتحتانيفوقانيتحتانيفوقانيتحتانيفوقانيتحتاني 

A. scoparia+270190+
هم 
سطح

هم 
سطح

76111/227/824/571-21-246/457/6+

A. biennis+24075+
هم 
سطح

هم 
سطح

116/279/228/726/041133/637/6+

A. persica+200132+
هم 
سطح

-376/874/4-22-3639/0438/430/251برجسته

A. aucheri+280165+
هم 
سطح

هم 
سطح

68/476/2631/2234/891-32-363/252-

A oliveriana+340225+
هم 
سطح

هم 
سطح

5270/437/632/961-22-37670/4+
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جدول3- مشخصات آناتومی ساقه و ريشه گونه های درمنه مناطق مرکزی ايران 

و تی��پ غالب روزنه هاي اپیدرم برگ آنموس��یتیك بود. تیپ آنیزوس��یتیك  
نیز در آنها دیده ش��د )شکل 3(. كرك هاي اپیدرم برگ در سطح تحتانی و 
فوقانی، غده ای و بدون غده از انواع س��اده با پایه چند س��لولی، دو شاخه ای 
بلند و T ش��کل بودند )ش��کل 4(. تراكم كرك های غ��ده اي این گونه ها با 
 A. biennis  بیش��ترین و گونه A. persica یکدیگ��ر متفاوت ب��ود. گونه
كمترین مقدار آن را داش��تند. در س��اقه این گونه ها یك الیه اپیدرم، چند 
الیه كالنشیم، دستجات فیبر، دستجات آوندي به صورت آبکش و چوب یك 
طرفی، الیه هاي كامبیوم، پارانشیم مغزي و شعاعي وجود داشتند. آوندهاي 
چوبي ساقه ابتدایي و ثانویه بودند )جدول 3(. شکل 5 برش ساقه گونه های 
جنس درمنه را نشان می دهد. ریشه این گونه ها داراي سلول های اپیدرم با 
دیواره های نازك بود. پوست ریشه بافت پارانشیمی داشت )شکل 6(. در این 

پنج گونه تنها در ریشه گونه A. scoparia كانال ترشحی دیده شد.

بحث 
باف��ت مزوفیل برگ های گونه های مورد مطالعه از نوع ایزوبیلترال بودند. 
Noorbakhsh و هم��کاران )15( باف��ت مزوفی��ل برگ های ای��ن گونه ها 
را ایزوبیلت��رال و آذرنیون��د  )1( نی��ز مزوفی��ل برگ گون��ه A. aucheri را 
ایزوبیلترال عنوان كردند. این ویژگي خاص گونه های خش��ك و بیابانی است 
)6(. ام��ا مزوفی��ل برگ گون��ه A. scoparia از 3 منطقه معتدل و مرطوب، 
نیمه خش��ك فراس��رد و گرم و خش��ك به 3 شکل س��نتریك، ایزوبیلترال و 
درسیونترال بودند )3، 4، 6( . تفاوت در این بررسي ها، شاید به دلیل اختالف 
آب و هوایی رویش��گاه گیاه  باشد. عوامل محیطی از جنبه های مختلف اعم از 
مورفولوژی، آناتومی و بیوش��یمی روی ش��کل گونه های یك تیره اثرگذاشته 
بطوریکه تفاوت انواع مزوفیل را در گونه ها ایجاد می كند )18(. یکي از صفات 
تش��ریحي كه Noorbakhsh و همکاران )15( در ارائه كلید شناسایي 28 
گونه درمنه موجود در ایران اس��تفاده نمودند وجود یا عدم وجود كالنش��یم 
زی��ر اپیدرم ب��رگ بود. در ای��ن تحقیق نیزكالنش��یم تنها زی��ر اپیدرم برگ 
گون��ه A. biennis وجود داش��ت و برگ هاي 4 گونه دیگر فاقد كالنش��یم 

بودند. كرك ها زوائد اپیدرمي هس��تند كه از گیاه در برابر خش��کي و صدمات 
 A. aucheri و A. biennis محافظ��ت مي كنند. كرك هاي برگ گونه هاي
نزدیك ب��ه روزنه ها قرار دارند و مانند چت��ري از روزنه ها محافظت مي كنند. 
این، نوعي س��ازش با  آب و هواي خشك و بیاباني مي باشد. كرك های اپیدرم 
برگ گونه های درمنه مورد مطالعه از نوع س��اده، دوشاخه ای و غده ای بودند. 
س��اعدی )4( نوع كرك اپی��درم برگ گونه A. scoparia را نوع T ش��کل، 
ناصری )7( و ربیعی و همکاران )3( آن را س��اده چند س��لولی عنوان كردند. 
تراك��م ك��رك غده اي در گون��ه A. biennis متف��اوت از گونه هاي دیگر و 
خیلي ك��م بود. Noorbakhsh  و همکاران )15( وجود كانال ترش��حي را 
در 28 گون��ه درمن��ه موجود در ایران عن��وان كردند. در ای��ن تحقیق كانال  
ترش��حي در برگ هاي گونه ه��اي A. biennis وA. oliveriana و برگ و 
 ریش��ه گون��ه A. scoparia دیده ش��د. اما برگ گونه ه��ای A. persica و
A. aucheri فاقد كانال ترشحی بودند. ربیعی و همکاران )3(، ناصری)7( و 
س��اعدی)4( وجود كانال ترشحی را در برگ گونه A. scoparia، و آذرنیوند 
)1(  فق��دان كانال ترش��حی را در گونه A. aucheri عن��وان كردند. تراكم 
روزنه ه��ای اپی��درم برگ در س��طح فوقاني گونه های مورد مطالعه بیش��تر از 
س��طح تحتاني بود. اما در گونه A. biennis متفاوت از س��ایر گونه ها و در 
س��طح تحتاني بیشتر از س��طح فوقاني بود. برگ هاي این گونه پهنك بزرگي 
در مقایس��ه ب��ا 4 گونه دیگ��ر دارد و تیپ برگي آن متف��اوت از 4 گونه دیگر 
اس��ت. به نظر می رس��د صفات طول و تراكم روزنه ها تحت تاثیر ویژگي هاي 
محیطی باشد. میرحاجي)5(  نیز در تحقیق  5 گونه درمنه از  استان سمنان 
نش��ان داد، بین تراكم و طول س��لول روزنه دو س��طح برگ در رویشگاههاي 
مختل��ف تفاوت معني دار آماري وجود دارد. آذرنیوند )1( افزایش ارتفاع گیاه 
 A. aucheri را موث��ر در كاه��ش تراكم روزن��ه و افزایش طول روزنه گی��اه
دانس��ت. میرحاجي)6( تفاوت در این مقادی��ر را مربوط به عکس العمل گیاه 
نس��بت به عوام��ل محیطی مانند دمای هوا و میزان اش��عه خورش��ید در دو 
س��طح برگ و همچنین متغیرهای خاك دانست. ساقه این گونه ها ساختاری 
مش��ابه با اندازه و تراكم روزنه گونه  A. afra داش��تند. ساقه شامل یك الیه 
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A. scoparia0/745  4-5     39/6 9-13105/841-2 0/4152/2721/284200/420/05

A. biennis4/5384-6 44/6 13-33117/64-51/7522/071/071250/490/01

A. persica0/9703-4  33/3 15-1790/6 1-30/4921/2760/662120/510/03

A. aucheri0/9553-4    29/3  9-12196/64 1-20/3861/6560/776110/530/03

A. oliveriana1/0483-4 40/168-12 141/28 1-20/4751/4670/640140/560/03
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شكل 1-نقشه پراکنش گونه هاي جنس درمنه مناطق مرکزي ايران

ش�كل 2- برش برگ گونه هاي جنس درمنه مناطق 
مرکزي ايران

Artemisia scoparia، 1 س�انتي مت�ر  A-گون�ه 

معادل 800 میكرون
 B-باف�ت مزوفیل برگ ، س�لول روزن�ه و اطاق زير 
روزنه گون�ه Artemisia scoparia، 1 س�انتي متر 

معادل 100 میكرون

C-  گون�ه Artemisia aucheri، 1 س�انتي مت�ر 

معادل 400 میكرون
 D - گون�ه Artemisia biennis، باف�ت مزوفی�ل 

برگ ب1 سانتي متر معادل 800 میكرون ، 
 E- گون�ه Artemisia oliveriana1 س�انتي مت�ر 

معادل 400 میكرون 
F- گونه Artemisia persica، 1 سانتي متر معادل 

400 میكرون

بررسی ويژگی های تشريحی ...
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شكل 3- بافت اپیدرم برگ گونه هاي جنس درمنه در مناطق مرکزي ايران
A-اپیدرم فوقاني برگ گونه Artemisia scoparia, 1 سانتي متر معادل 400 میكرون

 B- اپیدرم تحتاني برگ گونه Artemisia scoparia, 1 سانتي متر معادل 200 میكرون
C- اپیدرم فوقاني برگ گونه Artemisia biennis, 1 سانتي متر معادل 400 میكرون

D- اپیدرم تحتاني برگ گونه Artemisia biennis, 1 سانتي متر معادل 400 میكرون

E- سلولهاي اپیدرم فوقاني برگ گونه Artemisia aucheri،1 سانتي متر معادل 200 میكرون

F- اپیدرم فوقاني برگ گونه Artemisia oliveriana، 1 سانتي متر معادل 200 میكرون

G- اپیدرم فوقاني برگ گونه Artemisia persica،  1 سانتي متر معادل 200 میكرون

H- اپیدرم تحتاني برگ گونه Artemisia persica، 1 سانتي متر معادل 200 میكرون
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شكل 4 - انواع کرک در اپیدرم گونه هاي جنس درمنه در مناطق مرکزي ايران
Aو B- کرک ساده در اپیدرم فوقاني  برگ گونه Artemisia biennis, 1 سانتي متر معادل 100 میكرون

Cو D-کرک دوشاخه اي  در اپیدرم فوقاني  برگ گونه Artemisia biennis, 1 سانتي متر معادل 100 میكرون

E - کرک دوشاخه اي در اپیدرم تحتاني برگ گونه Artemisia persica, 1 سانتي متر معادل 200 میكرون
F- کرک دوشاخه اي در اپیدرم تحتاني برگ گونه Artemisia persica, 1 سانتي متر معادل 100 میكرون

بررسی ويژگی های تشريحی ...
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شكل 5 - برش ساقه  گونه هاي درمنه مناطق مرکزي ايران
A -گونه  Artemisia scoparia ، 1 سانتي متر معادل 800 میكرون 

B- گونهArtemisia scoparia  1 سانتي متر معادل 400 میكرون

C-   گونه Artemisia biennis  1 سانتي متر معادل 400 میكرون

 D- گونه Artemisia oliveriana  1 سانتي متر معادل 400 میكرون 
  E- گونه Artemisia aucheri  1 سانتي متر معادل 400 میكرون 

 F- گونه Artemisia persica، 1 سانتي متر معادل 400 میكرون
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شكل 6- برش ريشه  گونه هاي درمنه مناطق مرکزي ايران
A - گونه Artemisia persica  ، 1 سانتي متر معادل 400 میكرون 
  B- گونه Artemisia biennis  ، 1 سانتي متر معادل 400 میكرون

  C- گونه Artemisia ، 1سانتي متر معادل 800 میكرون 
D - گونه Artemisia oliveriana  ، 1 سانتي متر معادل 400 میكرون 

 E-   گونه Artemisia scoparia، 1 سانتي متر معادل 400 میكرون
  F- گونه Artemisia aucheri  1 سانتي متر معادل 400 میكرون

بررسی ويژگی های تشريحی ...
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اپیدرم، بافت كالنش��یم و پارانشیم، دستجات آوندی چوب آبکش یك طرفی 
 همراه با دو الیه كامبیوم بود )10(. ویژگي س��اقه هاي متعدد كه در گونه هاي

A. scoparia ، A. persica A. aucheri وA. oliveriana  دیده ش��د 
خاص گونه هاي مناطق خشك و بیاباني است. این ساقه ها به قسمت هاي جدا 
از هم تقس��یم مي شوند و این تقس��یم، خرد زیستگاه هایي5 را در گیاه بوجود 
مي آورد و وس��یله اي براي بقاي گیاه در این ش��رایط اكولوژیکي است ) 11(.  
Ginzburg )12( دلیل انشعاب محور اصلي گیاه را كاهش فعالیت كامبیوم 
دانست. اما ساقه گونه A. biennis منفرد بود. ریشه گونه هاي مورد مطالعه 
ش��امل س��لولهاي اپیدرم با دیواره نازك، پوست ریش��ه با بافت پارانشیمي و 
پریس��یکل بود. در این پنج گونه تنها در ریش��ه گون��ه A. scoparia كانال 
ترش��حي دیده شد. نس��بت ضخامت پارانشیم پوست ریش��ه به قطر ریشه و 
 A. biennis ضخامت پارانش��یم نردباني س��طح فوقاني و تحتان��ي در گونه
متفاوت وكمتر از  4 گونه دیگر بود. در حالیکه تعداد الیه هاي پارانشیم ریشه 
 و تعداد الیه هاي كامبیوم س��اقه در آن بیش��تر از گونه هاي دیگر بود. گونه

A. biennis با 4 گونه دیگر درمنه مورد مطالعه در بعضي صفات  تشریحي 
تفاوت نش��ان داد. رویشگاه این گونه حاشیه جویبار و متفاوت با 4 گونه دیگر 
بود.  شاید اختالف در صفات تشریحي گونه A. biennis با دیگر گونه ها  به 
دلیل تفاوت در نوع رویشگاه این گونه باشد. ربیعي )2( با بررسي 34جمعیت 
از گونه A. sieberi در رویشگاه هاي طبیعي و مزرعه بیان داشت: اختالفات 
آناتومیکي در این گونه نمي تواند به دلیل تفاوت هاي اقلیمي باشد و عدم تاثیر 
عوامل اقلیمي بر خصوصیات تش��ریحي به دلیل ویژگي هاي گزرومورفي6 این 
گونه و مقاومت آن در شرایط دشوار اقلیمي و همچنین ثابت شدن این صفات 
در گیاه بوده است. لذا با توجه به اهمیت جنس درمنه و وجود پلي مورفي در 
آن الزم اس��ت شناخت ویژگي هاي تشریحي گونه هاي مختلف آن با توجه به 

شرایط آب و هوایي و اقلیمي گیاه در سطح كشور صورت گیرد.  

سپاسگزاری
از مسئولین و همکاران موسسه جنگل ها و مراتع كه در انجام این تحقیق ما 

را یاری نمودند تشکر و قدردانی مي شود.

 پاورقی ها
1- Isobilateral    2- Centric 
3- Dorsiventral   4- Collateral 
5- Microhabitat   6- Xeromorph 
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