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   الکترونی هاي عکس و كبسا تکوینی و تشریحی ساختار بررسی
  .Chrysanthemum morifolium L گرده هاي دانه

  

  2، احمد مجد1*مهین قائمی

  اسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایرانشن استادیار، گروه زیست 1
  شناسی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران استاد، گروه زیست 2

  

 29/11/1391 تاریخ پذیرش:     14/05/1391تاریخ دریافت: 

  چکیده
 مفید آن زایی لرژيآ مطالعات جمله، از مختلفی، موارد در داوودي، گل گرده مورفولوژي و تکوین بررسی  

 که داد نشان نتایج گردید. استفاده نگاره الکترونی میکروسکوپ و میکروتومی هاي برش از ،منظور دینب است.
 و گرده مادر هاي سلول میوز از پس .شوند می تشکیل اي تغذیه و میانی ،مکانیکی هاي الیه ،بساك اپیدرم زیر در

 آنها ترشحات ،اي تغذیه الیه هاي سلول تجزیه از پس .رود می حلیلت کالوزي دیواره ،تترادي هاي سلول تشکیل
 یکدیگر ازکوچکتر اندازه و نامنظم شکل با جوان هايمیکروسپور سپس .گردند می رها بساك کیسه درون به

 از مغذي الیه هاي سلول شوند، تبدیل رسیده و بالغ گرده به اینکه براي و تشکیل اولیه اگزین ابتدا شوند. می جدا
 گرده دانه اطراف انتین و ضخیم اگزین سپس .گیرند می قرار هامیکروسپور الي به ال شده، جدا خود اولیه محل

 درون در رسیده گرده هاي دانه ماند. می باقی شکافتگی محل در جزء اپیدرم زیر در مکانیکی الیه پوشاند. می را
 دي حالت اندازه و شکل نظر از .دنباش می مجتمع ای موناد صورت به ها گرده .دارند قرار گلچه هر هاي بساك

 پوشش را گرده سطح کل و است مانند خار گرده اگزین سطح هاي برجستگی و تزئینات .دارند مورفیسم
 سطح در ،ریز منافذ و ناهمواري شکل به تزئیناتی ،عالوهه ب .دارند میکرومتر 32 تا 23 بین اي اندازه و دهند می

  باشند. می هوا در معلق هاي آلودگی انواع کننده حمل که دارند قرار گرده
  

  الکترونی میکروسکوپ داوودي، گیاه گرده، دانه تکوینهاي میکروتومی،  بساك، برش کلیدي: واژگان
  

  1مقدمه
 امکان شناسی گرده و گرده هاي دانه تکوین مطالعه  
 ریخت و تکوینی هاي ویژگی به توجه با که است داده

 و جایگاه حتی و آن مولد گیاه وعن بتوان شناسی
 شناسی گیاه تقسیمات و بندي رده در را آن اهمیت

 ها گونه حتی و ها جنس خویشاوندي و کرد مشخص
 گرده این، بر عالوه داد. قرار دقیق بررسی مورد را

 (پالئونتولوژي)؛ شناسی دیرین چون مواردي در شناسی
 هاي الیه نسبی سن به مربوط اطالعات و شناسی چینه

                                                             
  ghaemi-m86@yahoo.comمسئول مکاتبه: *

 هاي دانه زایی ژيآلر علل و نوع شناخت رسوبی؛
 هاي گرده حفظ بانک تشکیل حیوان؛ و انسان در گرده
 مرغوبیت و غذایی ارزش تشخیص کمیاب؛ هاي گونه
 دو تشکیل گرده، هاي دانه نگهداري براي اي گرده
 و حال شناسی بوم مطالعه عسل؛ و گیاهی هاي رگه

 تشخیص زمین؛ گذشته جغرافیاي شناخت و گذشته
 باستان در استفاده مورد سنگ؛ ذغال و نفت مخازن
 کاربرد ...و گذشته تمدن مراکز تشخیص و شناسی

 اولین براي موجود گرده يها دانه شناخت علم. دارند
 از Martind و Alte آلمان، از Zandr توسط بار

 1391، شماره ویژه زمستان فتمههاي علوم گیاهی، سال فصلنامه پژوهش
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 محققانی. گردید مطرح انگلستان از Hodges و سویس
 اي گسترده تحقیقات نیز Maurizioو Louveaux مانند

 انجام اروپایی کشورهاي شناسی گرده زمینه در را
 که آنجاییاز ).Jafari and Karimi, 2006( اند داده
 زا آلرژي گیاهان از و دارد زینتی هاي گل داوودي گیاه

 این در). 1389 همکاران، و قائمی( گردد می محسوب
 هاي بررسی و گرده هاي دانه تکوین چکونگی بررسی

 ژي آلر مطالعات در تواند می آن هاي گرده ساختاري
  باشد مفید گیاه این زایی

  
  ها روش و مواد
 گـرده،  هـاي  دانـه  تکوین مراحل بررسی منظور به  
 گـل  گـرده  هـاي  دانـه  سـاختار  بررسـی  و بسـاك  نمو

  شد: استفاده زیر هاي روش از ،پاییز فصل در داوودي
  میکرتومی هاي برش
 رشد، مختلف مراحل در موجود هاي بساك ابتدا  
 درساعت 24 مدت به اولیه شستشوي از پس

 درصد15 فرمالین ،درصد 80 (اتانول FAA فیکساتور
 طی از پس شدند. تثبیت )درصد 5 اسیداستیک و

 بردن بین از منظور به تثبیت، عمل براي الزم مدت
 آب در تثبیت زمان مدت به ها نمونه فیکساتور،اثرات
 تا 2 ها نمونه مرحله این از پس شدند. داده ارقر جاري

  شدند. شستشو مقطر آب با بار 3
 با اتانول محلول در ها نمونه گیري، آب براي  

 به 100و 90 , 70 , 50 , 30 افزایش به رو هاي درجه
 سازي شفاف طی سپس گرفتند. قرار دقیقه 15 مدت
 در موجود اتانول جانشین تدریج به تولوئن ماده

 گردید ها سلول وارد تدریج به پارافین گردید. ها بساك
 قالب عمل انجام براي گردید. خارج آنها ازتولوئن و

 62–60 مذاب پارافین از نمونهواجد هاي قالب گیري،
 توسط گیري برش .ندشد پر گراد سانتی درجه

گرفت.انجاممیکرومتر12- 8ضخامتبهمیکروتوم
 مخصوص جار روند آماده هاي الم آمیزي رنگ براي

 زیر مراحل از گذشتن با و گرفتند قرار آمیزي رنگ
  :گرفت انجام آمیزي رنگ عمل
 40 مدت به گزیلن بوسیله عمل این زدایی، پارافین  

 الکلی درجات باها نمونهدهی آب گرفت. انجام دقیقه
 به کدام هر )100و  96، 75، 50، 30( کاهش به رو

 به مقطر آب از دهاستفا نهایت در و دقیقه 20 مدت
 باآمیزي رنگ .شد انجام دقیقه 10 مدت

 به هماتوکسیلین رنگ از مرحله این در هماتوکسیلین،
 توسط رنگ تثبیت سپس و شد استفاده دقیقه 8 مدت

 (کلر گردید انجام دقیقه 10 مدت به جاري آب
 عمل دندانه عنوان به رنگ براي جاري، آب در موجود

 مدت به ها الم کند). می ککم آن تثبیت به و کند می
 با آمیزي رنگ گرفتند. قرار مقطر آب در دقیقه10

 مدت به درصد 70 و 50 اتانولدر ها الم ابتدا ائوزین،
 70 الکلی ائوزین در سپس و شدندگیري بآ دقیقه 10

 (ائوزین گرفتند قرار دقیقه 25 مدت به درصد
 گیري آب آورد). می در صورتی رنگ به را سیتوپالسم

 کدام هر درصد، 100 و 90 هاي اتانول در ها نمونه از
 این نهایی، کردن شفاف شد. انجام ثانیه 30 مدت به

 5 مدت به خالص تولوئن در ها الم دادن قرار با مرحله
 المل، چسباندن از پس سپس گرفت. انجام دقیقه

 ومطالعه مورد نوري میکروسکوپ با ،هاالم
   گرفتند. قرارعکسبرداري

 توسط داوودي گل بالغ هاي گرده ساختار هدهمشا
 (SEM) نگاره الکترونی میکروسکوپ

الکترونیمیکروسکوپباگردههايدانهمطالعهبراي
 وهلند کشور از )Philips( فیلیپسشرکت ساخت نگاره
 ها گرده ،ابتدا در ،گردید تهیه الکترونی عکس XL30 مدل

 خشک اهدستگ وسیله بهسپس شدند آبگیري آون با
 وشدند خشک کربناکسید دي با بحرانی نقطه کننده
 وسیله به آلومینیومی هاي پایه روي برچسبانیدن از پس

 باسپسشدند دهی پوشش طالدهنده پوشش واحد
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 مورد کامپیوتر به متصل نگاره الکترونی میکروسکوپ
  گرفتند. قرار برداي عکس ومطالعه

  
  نتایج

  داوودي گل گرده ايه دانه و بساك تکوین مراحل
 در کپه، اي لوله هاي گلدر موجود پرچم هر در  

 یک و پیرامونی الیه یک بساك، نمو آغازي مراحل
 آید. می وجود به اپیدرم زیر در درونی گزايها توده

 الیه شامل بساك اي دیواره هاي الیه تمایز، ادامه ضمن
 دارد)، کوتاه (عمر گذر یا میانی الیه ،(El) مکانیکی

 شوند می تشکیل اپیدرم زیر در (T) اي تغذیه یهال
 در گرده مادر هاي سلول ،2B لشک در .)2A (شکل
 و I میوز از پس و شوند می دیده گرده کیسه هر برش

II شکل با مطابق .گردند میایجاد تترادي هاي سلول 
2A،مادر هاي سلول روي بر ویژه دیواره میوز آغاز از 
 ها تتراد ایجاد از پس و رددگ می تشکیل تقسیمحال در
 مراحل این ضمن کند. می تحلیل به شروع کم کم

 مرحله در و شده دار واکوئل اي تغذیه الیه هاي سلول
 تجزیه آنها(مماسی) داخلی دیواره تتراد، و II میوز
 به را خود محتویات و ترشحات بتوانند تا شود می

 اطراف کالوزي دیواره کنند. رها بساك کیسه درون
 هاي میکروسپور و شود می تجزیه تدریج به تتراسپورها

   شوند. می جدا یکدیگر از هسته داراي جوان
 حال در جوان هاي میکروسپور ،2B شکل با مطابق  

 اندازه نسبتا و منظم نا شکل بیش و کم تکوین
 بر اولیه اگزینکهاست حالی در این و دارند کوچکتر

 بالغ گرده به ینکها براي و است شده تشکیل آنها سطح
 حجم افزایش چون تغییراتی شوند، تبدیل رسیده و

 میتوزي تقسیم و سازي) مادهو واکوئلی سیستم (رشد
 گرده تکوین پایانی مراحل در دهند. می انجام
 درشده، جدا خود اولیه محل از مغذي الیه هاي سلول

گیرندمیقرارنموحالدرهايمیکروسپوراليالبه
 و تخریب سرانجام و آمیبی) یا پالسمودي يمغذ (الیه

 فضاي در آنها تجزیه از حاصل مواد و شوند می تجزیه
 نیز و (Ex) ضخیم اگزین شوند، می رها گرده کیسه
 (شکل پوشاند می را گردهدانه هر اطراف (In) انتین
2B.( چوبی تزئینات داراي هاي سلول با مکانیکی الیه 
 ماند. می باقی افتگیشک محل در جزء اپیدرم زیر در

 هاي دانه و شود می شکافته بساك گرده بلوغ از پس
 یک عرضی برش ،2C شکل در شوند. می رها گرده
 هاي دانه که شدهداده نشان آن هاي گلچه ورسیده کپه

 دارند. قرار گلچه هر هاي بساك درون در رسیده گرده
 که دهد می نشان را رسیده گرده هاي دانه ،2Cشکل

   است. شده کامل آن اطراف اي ردهگپوشش
 میکروسکوپ باداوودي گل هاي گرده دانه ساختار

   )SEM( نگاره الکترونی
 میکروسکوپ توسط شده انجام بررسی طبق  

 داوودي گل هاي گرده روي بر (SEM) نگاره الکترونی
 نوك خارهاي وجود علت به :آمدند بدست زیر نتایج

 حالت به بیشتر گرده هاي دانه اگزین، سطح در تیز
 .)3A (شکل دارند وجود مجتمع و هم به چسبیده
 شده خارج رویشی شکاف از گرده لوله ،3B درشکل

 هاي گرده ،3B,C شکل با مطابق است. یافته رویش و
 مورفیسم دي حالتاندازه و شکل نظر از داوودي گل
 سه تقریبا حالت دو به و دهند می نشان شکلی) (دو

 آن گوش سه نوع ،شوند می دهدی کروي اغلب و گوش
 و تزئینات باشد. می کروي نوع از بزرگتر

 به داوودي گرده هاي دانه اگزین سطح هاي برجستگی
راگردهسطحکلوبودهتیزنوكخارهايشکل

 حالت در ها گرده تجمع طرز دهند. می پوشش
 مجتمع و موناد صورت به ها بساك کامل رسیدگی

 23 بین گرده هاي دانه ازهاند ).3A, B (شکلباشد  می
 اگزین موجود، برخارهاي عالوه است. میکرومتر32 تا

 ریز هاي سوراخ و ها ناهمواري شکل به تزئیناتی داراي
 (شکل دارند قرار گرده دانه سطح تمام در کهباشد  می
3D.(  
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   بحث
 مریستم تبدیل از پس گیاهان در طورکلی هب  

 گل،ممریست در تسهیم با زایشی، به رویشی
 و سطحی هاي بخش از پرچمی هاي پریموردیوم

 پدیدار گل) (مریستم زایشی مریستم ايحاشیه
 هاي سلول از اي توده پرچمی پریموردیوم هر شوند. می

 تقسیم با است. میتوزي هاي تقسیم داراي و مریستمی
 رشد پرچمی هاي پریموردیوم ها سلول این رشد و

 رشد و میتوزها سرعت در اختالف با سپس کنند، می
 هم از پرچمی اولیه طرح هر میلهو بساك هاي سلول

 ,Scott, 2004; Bots, 2005; Zhu( شوند می مشخص

2004; Pressman, 2002.(  
 بساك، است: شده تشکیل قسمت سه از پرچم هر  
 کشیده و متورم ساختارهاي ها بساك میله؛ و رابط

 شده تشکیل گرده کیسه چهار ازیک هر که هستند
 درشوند. میتشکیل گرده هاي دانه آنها داخل در اند،

 متصل هم به دو به دو گرده هاي کیسه بالغ هاي بساك
;Scott, 2004( شوند می Bots, 2005.( نمو مطالعه 

 الیه گیاه این در که داد نشان داوودي گل در بساك
 سطوح تمام است، زیاد چوبی تزئینات داراي مکانیکی

 چوبی خارجی سطوح جز به یکیمکان الیه هاي سلول
 الیه هاي سلول بساك شکاف محل در است. شده

 Ahmed باشند. می چوبی تزئینات فاقد مکانیکی
 باال هاي حرارت شرایطتحت که داد نشان )1992(

 به ها بساك و شود میمتوقف مکانیکی الیه نمو
 تنشکاف در الیه ،بنابراین مانند، می باقی بسته صورت

 نمو اولیه مراحل در میانی الیه نماید. می دخالت بساك
  رود. می تحلیل

 هاي دانه تمایز و تکوین در مهمی نقش مغذيالیه  
 به آن تجزیه از حاصل مواد دارد. نمو حال در گرده

 )،1( تاپی غشایی قطعات اوبیش، ذرات صورت
 سیتوپالسمی هايوزیکول )،2( اتصالی هاي رشته

 قطعات یا و ترشحی تاپی حالت در شفافیا متراکم

 در تاپی) هاي سلول (سیتوپالسم بزرگ سیتوپالسمی
 منتقل نمو حال در هاي گرده به آمیبی تاپی حالت

 نمو، حال در گرده تنظیم و تغذیه درو شوند می
 باکه نمایند می دخالت انتین و اگزین تشکیل

 هم) 2001( Furness و) Hsieh )2004 مشاهدات
  دارد. سویی

 این وسیله به گرده نمودرتاپی هاي ولسل اهمیت  
 گیاهان در عقیمی نر که شود می دادهشرح نیز حقیقت

 است. مغذي الیه هاي ناهنجاري به وابسته کلیطور به
 آن، فقدان مغذي،الیهتاخیر با یا رس پیش تجزیه
 طور به الیه این نقص یا و عادي غیر اي هسته رفتار

 که شود می گیاهان در ژنتیکیعقیمی نر سببمعمول
 هم) 1992( Ahmed و )1383( مجد هاي پژوهش با

 الیه از مواد انتقال مکانیسم مورد در دارد. سویی
 این بر اعتقاد نمو، حالدر گرده هاي دانه به مغذي
   کنند: می دخالت زیر عوامل که است
 سلولی اسکلت براونی، جنبش و انتشار قانون  

 مغذي، الیه نوسانات یاضربات اکتینی، و توبولینی
 شود می آن چروکیدگی سبب که بساك، حفره آبگیري

 گرده هاي دانه سمت به مواد انتقال سبب نتیجه در و
 دست از آب حفره که همچنان عالوه به شود. می
 را مواد کرده، عمل سطحی کشش نیروهاي دهد، می
 ؛Dikinson, 2000( نمایند می منتقل ها گرده بین

Furness, 2004؛ Hsieh, 2001.(  
 هم نوع از سیتوپالسمی تقسیم داوودي، گل در  
 هاي دانه شود. می انجامدوم میوز از پس و بوده زمان
 سوزن یا مانند خار تزئینات داراي بالغ و رسیده گرده
 به گیاه ایندر که است توجه جالبباشند. می مانند
 و ها گلچه بودن کوچک و کپه آذین گل داشتن دلیل

تعدادوکوچکبساكحفرههرقطر،اهبساك
 ها بساك که است ذکر (قابلباشد  می کم گرده هاي دانه

 است توجه قابلها گرده تعداد نتیجه در و بوده طویل
  است. )Ajabkhan )2006 و Meo نتایج با همسو که
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 250 تا 5 بین معمول طور هب گرده هاي دانه اندازه  
 میکرومتر50–20 گستره در اکثریت یک با میکرومتر

و  Jennifer و) Emberline )2000 نظر با مطابق .است
 که اي گرده هاي دانه معمول طور هب) 2004(همکاران 

 که هستند کوچکتر شوند، می افشانی گرده باد توسط
 و قائمی اما دنباش زایی يلرژآ براي عاملی تواند می

 هاي گردهزایی آلرژي هاي بررسی با )1389( همکاران
 با نیز گل این هاي گرده که کردند ثابت داوودي، گل

 سنگین و چسبناكنسبت به و دوست حشره وجود
 گونه یک گرده هاي دانه ندازها است. زا آلرژي بودن،
 ذخیره جمله از مختلف عوامل تاثیر تحت خاص
 تغییر هوا آلودگی و هوایی وآب شرایط غذایی،

 بسیار هاي ردهگ از اندازه نظر از را ها گرده نماید. می
 هاي گردهمیکرون، 2-1 حدود اندازه با کوچک
 با آسا غول تا بزرگ بسیار بزرگ،متوسط، کوچک،

 بندي تقسیم آن ازبیش و میکرومتر 2500 فطر
  ).Jennifer et al., 2004؛ Embeline, 2000( کنند می
  

  نهایی گیري نتیجه
 هم نوع از سیتوپالسمی تقسیم داوودي، گل در  
 حال در بساك در مغذي الیه هاي سلول ،دهبو زمان

 گرده هاي دانه است. آمیبی یا پالسمودي نوع از تکوین
 مانندسوزن یا مانند خار تزئینات داراي بالغ و رسیده

 مجتمع و هم به چسبیده حالت به بیشتر که باشند می
 دي حالت اندازه و شکل نظر از شوند، می دیده

 گل گرده هاي دانه که اآنج از .دهند می نشان مورفیسم
 در نیز و دارند میکرومتر 32 تا 23 بین اندازه داوودي

 با و دارند زیادي بسیار ریز منافذ خود اگزین سطح
 و صنعتی بزرگ هايشهر هوايآلودگی به توجه

 در و سبز فضاي و ها پارك در گل این زیاد گسترش
 موجب توانند می هستند، باد وزش مسیر در که نواحی

   باشند. آلرژیک عوارض گسترش و ها آالینده الانتق

  
  

= الیـه  El= مـادگی،  G= جـام لولـه اي،   S؛ (200X)هاي در حـال بلـوغ   میکروگراف نوري برش عرضی گلچه و گرده.1شکل 
  = بساكA= دانه گرده، P= خانه گرده، Phمکانیکی، 
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یـواره بسـاك و دیـواره کـالوزي     : دA؛ (400X)هاي نوري از برش عرضی بساك در مراحل نموي مختلـف  میکروگراف .2شکل 
اي  = جام لولهS(بالغ)؛  رسیده هاي گرده جوان (نابالغ) و : برش عرضی دیواره بساك و دانهB؛ IIهاي حاصل از میوز  اطراف تتراد

 T، = میکروسپور نابـالغ  Pyو  M، = تتراسپور Ts، = دیواره ویژه Cw ،= سلول تترادي Tc، = الیه مکانیکیEl، = مادگیG، شکل
 A= جام لوله اي، S؛  (200X)هاي رسیده : برش عرضی گلچه و بساكC؛ = سلول زایشی Gc، = سلول رویشی Vc، =سلول تاپی

  = مادگی G= گرده رسیده،  P= الیه مکانیکی،  El= بساك، 
  

  Bشکل             Aشکل 

 Cشکل 
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 تقریبا گرده دانه :C ؛(1500X)کروي ردهگ دانه :B ؛Ch. morifolium L.، (1100X). گیاه گرده هاي دانه از اجتماعی :A .3 شکل
 ؛(5000X) گرده دانه سطح تزئینات :D ؛2000X)( گوشه سه
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