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ريخت شناسي دانه گرده در برخي از گونه هاي اسپرس
( )Onobrychisجمع آوری شده در ایران
فرنگیس قنواتی
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چكيده
سابقه و هدف :جنس اسپرس با نام علمي  Onobrychisمتعلق به خانواده  Fabaceaeو بزرگترين جنس قبيله طايفه

Hedysareae
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مي باشد كه  27گونه آن انحصاري ايران است.

مواد و روش ها:

در تحقيق حاضر ويژگي هاي دانه گرده  11تاکسون از جنس اسپرس به كمك ميكروسكوپ الكتروني نگاره

( )SEMمورد بررسي قرار گرفت.
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یافته ها :نتايج نشان داد كه دانه های گرده مورد بررسی از نوع سه شیاری ،پرولیت و پرپرولیت می باشند .در آن ها اکتوکولپی طویل،

کم عمق یا عمیق و در قطبین باریک شده و غشاء شیار ( )colpiبا گرانول های ریزو درشت پوشیده شده است .تزئینات سطح اگزین از
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نوع مشبک ( )reticulateو لومن از نظر اندازه متفاوت است .از دید استوایی دانه گرده از نوع کشیده ،بیضوی بوده و از دید قطبی کروی
و یا سه وجهی لب گرد می باشند .براساس اندازه ،شکل از دید قطبی و استوایی ،و تزئینات سطح اگزین دانه های گرده مورد بررسی به
يك گروه تقسیم شدند.
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نتیجه گیری :مطالعات ریخت شناسی دانه گرده امکان تشخیص و تفکیک گونه ها را فراهم می کند.

کلمات كليدي׃ریخت شناسی دانه گرده ،اسپرس ،میکروسکوپ الکترونی

مقدمه

تاكسونومي گياهي ،تنوع زیادی بین گونههای مختلف اسپرس

جنس اسپرس ( ،)Onobrychisدر ايران دارای  61گونه شامل
 13گونه علفي يكساله و  48گونه چند ساله مي باشد که در
مناطق مختلف آب و هوايي انتشار دارندMozaffarian et al.,( .

 .)1988; Rechinger et al., 1984تعدادي از گونه هاي اين
جنس داراي ارزش علوفه اي هستند و برخي در كنترل فرسايش
و يا به عنوان گياهان زنبور پسند اهمیت دارند .تعدادي از
گونه های این جنس نيز به عنوان گياهان زينتي كشت
مي شوند

(Lock and Simpson et al., 1991a ; Mabberley et

 .)al, 1997; Yakovlev et al., 1996از سوي ديگر از ديدگاه
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از نظر شکل نيام (هاللي ،کلیوی و گرد) ،کاکل ،درجه خارداري،
تعداد حجره ،شکل خانه های سطح دیسک ،خمیدگی و فشردگي

A

نيام مشاهده میشود .جنس ( Onobrychisاسپرس) در اوراسيا
و شمال شرقي آفريقا پراكنش دارد و مركز تنوع آن نواحي
معتدل منطقه

ايرانو–توراني مي باشد (Lock and Schrire et al.,

 .)2005; Rechinger et al., 1984رشینگر ( )1984برای منطقه
ایرانیکا 77 ،گونه را در قالب دو زیرجنس و  9بخش معرفی
کرد .زيرجنس  Sisyrosemaشامل  5بخش:
Afghanica، Anthyllium،Heliobrychis ،Hymenobrychis

 ،Insignesمي باشد و زير جنس  Onobrychisداراي  4بخش،
 Laxiflorae ،Dendrobrychis Onobrychisو Lophobrychis

است .بر اساس نتایج مطالعات گذشته ،تناقضاتي در رده بندي

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره دوم ،شماره پنجم ,زمستان  ،1390ريخت شناسي دانه گرده....

گونه هاي مختلف جنس  Onobrychisبه چشم مي خورد .در

تفاوت های دانه های گرده مربوط به ابعاد ،شکل شکاف و الیه بندی

گونه هاي اين جنس تشابه فراواني از نظر بخش زايشي و صفات

اگزین است که بر همین اساس سه زیر تیپ گرده بر اساس

مربوط به نيام به چشم مي خورد كه شناسايي تاكسونوميك

اندازه و تزئینات تشخیص داده شد .آن ها هم چنین نشان دادند

آن ها را با مشكل مواجه ساخته است .از سوي ديگر ،دانه گرده

که ریخت شناسی دانه گرده ارتباط زیادی با گونه های هر دو

در مطالعات مربوط به رده بندي ،منبع قابل اعتمادي از صفات

جنس دارد .در تحقيق حاضر ويژگي هاي دانه گرده  11آرايه

مورد استفاده در تاكسونومي را در اختيار گياه شناسان قرار مي دهد.

از جنس اسپرس به كمك ميكروسكوپ الكتروني نگاره

آنچه موجب شده تا گياه شناسان توجه خاصي به بررسي دانه

مورد بررسي قرار گرفت.

SEM1

مواد و روش ها

گرده داشته باشند ،وجود برخي صفات منحصر به فرد گرده

مواد گياهي

نظير تنوع در شكل ،تزئينات سطح اگزين و تعداد باالي دانه
گرده توليد شده در هر گياه است ( .)Moore et al.,1991ریخت

اسپرس هاي مورد بررسی در این تحقیق شامل:

شناسی دانه گرده جنس اسپرس تاکنون به طور کامل بررسی

O. melanotricha var. melanotricha ،O. melanotricha var.

تیره Papilionaceae

villosa، O. scrobiculata ،O. atropatana ،O. heliocarpa var.

(;Erdtman et al., 1966; Ghanavati et al., 2007

.heliocarpa ،O. andalonica ،O. buhseana ،O. lunata O

.)Melhem et al., 1971; Ohashi et al., 1971; Pire et al., 1974

 sojakii، O. oxyptera ،O. heliocarpa var subacaulisبودند كه

از لحاظ تیپ گرده ای ،دانه های گرده قبیله  Hedysareaeاز

از رويش گاه هاي مختلف جمع آوري شده و در هرباريوم مرکز
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نشده است و اطالعات موجود تنها در مورد
می باشد
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نوع سه شیار ( ،)tricolpateسه شیار روزندار ( )tricolporateو
شبه سه شیار روزندار ( )tricolporoidateمی باشد که تیپ سه
شیاره بسیار متداولتر است ( .)Choi and Ohashi, 1996تکتوم

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد ( )MRCHنگهداری
می گردند( .جدول  .)1این تحقیق در سال  1389در بانک ژن
گیاهی ملی ایران انجام گردید.
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دراعضای این قبیله تنوع کمی دارد ولی منفذ درونی
(  )endoapertureو همچنین الیه بندی دیواره ،متنوع است

مطالعه به کمک میکروسکوپ الکترونی
به منظور مطالعه دانه گرده ،از هر گونه يك گل سالم و مناسب

و دارای انواع خاص در این قبیله می باشد به طوری که این

انتخاب و به كمك استريوميكروسكوپ ،پرچمها از ساير

ویژگی ها با آنچه در قبیله های  Loteaeو  Coronilleaeوجود

قسمتهاي گل جدا و سعي شد بساكهايي انتخاب شوند كه

(.)Ferguson and Skvarda, 1981

شكوفا نشده باشند تا از خطر احتمال آلودگي به گردههاي ساير

دانه گرده جنس اسپرس متعلق به تیپ  Onobrychisو از

گياهان جلوگيري شود .بساكها را بر روي الم قرار داده و با

نوع سه شیاری و تزئینات سطح اگزین فوق مشبک ميباشد

نوك سوزن شكافته و به آرامي تكان داده تا دانههاي گرده

( .)Faegri and Iversen, 1989; Moore et al., 1991بيشترين

روي الم قرار گيرند و با يك قطره آب در زير ميكروسكوپ

اطالعات مربوط به مورفولوژي گرده در جنس اسپرس مربوط

نوري مطالعه گرديد و از هر نمونه حداقل  5گرده مورد بررسی

به كارهاي پاولوا و مانووا ( )Pavlova and Manova , 2000است.

قرار گرفت .در بررسی دانه های گرده به کمک ميکروسکوپ

در این تحقیق ریخت شناسی دانه گرده  12گونه از جنس

الکتروني ازمیکروسکوپ الکترونی نگاره ( )SEMمدل

 Onobrychisو دو گونه از جنس  Hedysarumدر بلغارستان به

ساخت شرکت فيليپس از کشور هلند استفاده شد .دانه هاي

کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی بررسی شده است .نتایج

گرده روي پايه مخصوص قرار داده شد و توسط اليه نازكي از طال

دارد ،کامال متفاوت است
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این بررسی نشان داد که دانه گرده از نوع سه شیاری با اندازه
متوسط تا بزرگ و تزئینات سطح اگزین از نوع مشبک می باشد.

1-Scanning Electron Microscopy
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پوشيده شد .سپس پايه حامل دانه هاي گرده درون محفظه

جدول  -1گونههاي مورد مطالعه جنس  Onobrychisو رويشگاه آنها

رويشگاه

گونه گياهي

 16كيلومتري شمال سلماس به خوي ،ارتفاع1500
متر† 6039 ،

 6كيلومتر از اسالم آباد بطرف كرمانشاه ،نزديكي كريم

 73كيلومتري شمال غرب شيراز ،در منطقه
كامفيروز بعد از ممو ،ارتفاع  2100متر ،در داخل
جوامع بلوط†5994 ،

D
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. scrobiculata Boiss

سنندج ،كوه آبيدر ،ارتفاع  1760-1700متر،
اميرآباديزاده†7225،

طول محور قطبي به طول محور استوايي ( )P/Eطول شيار (،)L
عرض شیار ( ،)Sلومن 1بر روي هر يك از نمونهها اندازهگيري و

2

صفات كيفي نظير شكل و تزئينات سطح اگزين بررسي شدند.

.oxyptera Boiss .

 )et al., 1994به کار برده شد (جدول.)2

3

یافته ها

دانه های گرده جنس  Onobrychisاز نوع سه شیاری ،به شکل

O. sojakii Rech. f

4

پرولیت و پرپرولیت بودند .نسبت  P/Eاز  1.88تا  2.63و ابعاد
 P×Eنیز از  10/21-14/03تا  21/33-34/62متغیر بود .اکتوکولپی
طویل ،کم عمق یا عمیق و در قطبین باریک شده و  L×Sمساوی

o
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O. andalanica
Bornm., Beih

5

 22كيلومتري غرب سنندج به طرف مريوان،
شيب غربي گردنه آريز ،ارتفاع  2200متر. O. lunata Boiss ،
†7248

6

 39كيلومتري شمال غرب اقليد ،ايستگاه
توليد بذر باز بچه ،ارتفاع 2400متر †5982 ،

O. melanotricha
Boiss var. melanotricha

 7-6كيلومتر از اسالم آباد به طرف كرمانشاه،
نزديكي كريم حاصله ،ارتفاع 1320متر،
اميرآباديزاده†7215 ،

O. melanotricha
var. Villosa

آ .شرقی 8:كيلومتري زنوز ،روي تپههاي
رسي -كنگلومرائي ،ارتفاع1380متر †8478،

نظير طول محور قطبي ( ،)Pطول محور استوايي ( ،)Eنسبت

اصطالحات گرده بر اساس (Faegri and Iversen et al., 1989 ;Punt
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ممسني ،نزديكي باباميدان ،در داخل جوامع
بلوط ،ارتفاع  1800متر†5996 ،

از ديد قطبي و استوايي مورد بررسي قرار گرفتند .صفات كمي

1 atropatana Boiss .

حاصله  ،ارتفاع  1320متر †7214 ،

 48كيلومتري جنوب تلخسروي به طرف

ميكروسكوپ الكتروني قرار گرفت .براي هر گونه ،دانه هاي گرده

7

است با  20/00-32/61× 0/24 -1/92 µmاست .همچنین غشاء
شیار ( )colpiبا تزئینات دانه ای زیاد پوشیده شده است کوچک
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ترین دانه گرده این گروه متعلق به گونه  O. atropatanaاست،

درحالی که بزرگ ترین متعلق به واریته

O. heliocarpa var. .

 subacaulisبود .از نظر تزئینات اگزین نیز گونه ها متفاوت

می باشند .تزئینات سطح اگزین از نوع مشبک ( )reticulateو الیه

c
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سگزین از نگزین قطورتر بود ،لومن نیز از نظر شکل و اندازه متفاوت

8

بود ،اندازه قطر بزرگ ترین لومن تزئینات شبکه ای حدود 5/7

A

ميكرومتر و در برخی گونه ها اطراف شیار قطر لومن کمتر از یک
ميكرمتر بود ،که بتدریج به سوراخدار ( )perforateتبدیل شده

9 .O. heliocarpa Boiss

است از دید استوایی ،دانه گرده از نوع کشیده و بیضوی بوده و
از دید قطبی کروی یا سه وجهی لب گرد می باشند .با این وجود

آ .شرقی:اكيلومتري شمال تسوج به طرف
انگشتجان،اميراباديزاده†8512،

O. heliocarpa var.
subacaulis

10

 12-2كيلومتري غرب زنوز ،در اراضي شني و
سنگالخي ،ارتفاع 1700-1500متر ،ظريفي،
† 10025

O. buhseana Bunge
.ex Boiss

11

براساس شکل از دید قطبی و استوایی و تزئینات ،گونه هاي مورد بررسي
در اين تحقيق در يك گروه قرار گرفتند .ويژگي مورفولوژيكي دانه
گرده هر يك از گونهها شرح داده مي شود.

† شماره نمونه هرباریومي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد
فضای داخل حفرات1-
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جدول -2اندازه محور قطبی ( ،)Pمحوراستوایی ( ،)Eطول شیار ( ،)Lعرض شیار ( ،)Sنسبت محور قطبی به محور استوایی ()P/E
در دانه گرده گونه های موردبررسی بر حسب میکرومتر ()µm

P/E

S

L

E

P

TAXA

2.01

1.70-1.73

28.00-28.85

11.00-11.4

22.00-22.99

O. atropatana

1

2.05

0.70-8.20

23.00-23.48

11.14-27.03

25.36-25.60

O. scrobiculata

2

2.10

1.40-1.42

23.00-23.57

13.27-13.86

25.90-30.75

O. oxyptera

3

1.91

0.84-1.01

20.37-21.93

12.49-12.59

23.35-24.78

O. sojakii

4

2.03

0.92-1.54

0.20-0.24

10.61-12.70

21.33-26.13

O. andalonica

5

2.62

0.90-1.70

25.10-25.37

10.21-11.60

27.12-30.06

O. lunata

6

23.80-23.95

11.68-12.20

26.68-26.80

O. Buhseana

7

20.40-20.57

10.80-13.43

22.09-25.26

12.61-13.29

26.29-48.7

O. melanotricho
Var. Villosa
O. melanotricho
var. melanotricho

8
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2.23

1.25-1.92

1.88

1.00-1.13

2.16

0.98-0.99

2.4

0.24-0.25

2.63

0.25-0.28

S
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23.20-23.25

23.90-31.16
32.00-32,61

از سمت چپ به ترتیب کمترین و بیشترین

9

11.73-12.44

26.45-33.9

O. heliocarpa

10

12.04-13.24

34.16-34.62

O. heliocarpa var.
subacaulis

11
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iv

ويژگي هاي مورفولوژیکی دانه گرده گونه های مورد بررسی

ريز و درشت پوشيده شده است (شكل .)]D-F[ 1

h
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-3گونه O. heliocarpa var. heliocarpa

 -1گونه O. atropatana

شكل از ديد قطبي كروي و از منظر استوايي بيضوي است،

دانه گرده از منظر قطبی كروي و از لحاظ استوايي بيضوي

تزيينات از نوع مشبك و به سمت شيار حفره دار است ،حاشيه

كشيده که در وسط دارای انحنا است ،تزيينات از نوع مشبك

صاف اطراف شيار نسبت به گونه هاي ديگر بيشتر بوده و تعداد

است كه به سمت لبه شيار به حفره دار تبديل مي شود ،لومن ها

حفره ها اطراف شيار كم مي شود .شكل كلي دانه گرده از نوع

داراي گرانول مي باشند ،شيار سطحي و از نوع كم عمق مي باشد

 perprolateمي باشد ،شيار از نوع سطحي بوده و غشاء آن توسط

و غشاء شيار توسط گرانول هاي ريز و درشت پوشيده شده است.

گرانول هاي ريز و درشت پوشيده شده است (شكل .)]A-C[ 1

شكل كلي دانه گرده نيز  perprolateمي باشد .الیه سگزین

r
A

 -2گونه O. scrobiculata

ضخیم است (شكل .)]A-C[ 2

شكل دانه گرده ازمنظر قطبي كروي و از منظر استوايي بيضوي
كه در وسط داراي انحنا مي باشد .تزئينات سطح اگزين از نوع
مشبك بوده كه به سمت لبه شيار از قطر لومن كاسته شده و به
حفره دار ( )Perforateتبديل شده است .شكل كلي دانه گرده
كه از نسبت  P/Eبدست مي آيد perprolate ،مي باشد .شيار از
نوع سطحي و كم عمق مي باشد كه غشا آن توسط گرانول هاي
36
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شكل  )A-C( -1دانه گرده گونه  O. atropatana׃  Aديد قطبيB ،׃ ديد استواييC ،׃ شيار و تزئينات
( )D-Fدانه گرده گونه  O. scrobiculata׃  :Dديد قطبيE ،׃ ديد استواييF ،׃ شيار و تزئينات
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 -4واریته O. heliocarpa var. subacualis

قسمت مزوكولپيوم كاهش يافته و به حفره دار تبديل مي شود.

دانه گرده از منظر قطبی كروي و از لحاظ استوايي بيضوي

شيار عميق مي باشد .ضخامت اليه سگزين خيلي زياد نيست

کشیده است .تزيينات از نوع  supra reticulateمي باشد،

(شكل .)]D-F[ 2

اندازه لومن ها بزرگ است ،ابعاد لومن به سمت شيار و در

D
I
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f

A

D

o
e

E

v
i
h

c
r

B

A

F

C

شكل  )A-C( -2دانه گرده گونه  O. heliocarpa var. heliocarpa׃  :Aديد قطبي  B׃ ديد استوايي  C׃ شيار و تزئينات
( )D-Fدانه گرده گونه  O. heliocarpa var. subacualis׃ :Dديد قطبي E׃ ديد استوايي F׃ شيار و تزئينات
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 - 5واريته O. melanotricha var. melanotricho

است (شكل .)]A-C[ 3

شكل از ديدگاه قطبي ،كروي و از منظر استوايي بيضوي است،

 -6واريته O. melanotricha var. villosa

تزيينات سطح اگزين از نوع مشبك در ناحيه قطبي تزيينات تو

شكل از ديد قطبي كروي و از منظر استوايي بيضوي است ،تزيينات

پر و لومن ها داراي گرانول مي باشند ،قطر لومن ها به سمت

از نوع مشبك و به سمت شيار حفره دار است ،شكل كلي دانه

لبه شيار كاهش يافته و تزيينات به حفره دار تبديل شده است.

گرده  prolateمي باشد .شيار سطحي،كم عمق و داراي گرانول هاي
كوچك و بزرگ است (شكل .)]D-F[ 3

شكل كلي دانه گرد  perprolateمي باشد .شيار سطحي و كم
عمق بوده و توسط گرانول هاي كوچك و بزرگ پوشيده شده
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E
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C

F

شكل  )A-C( -3دانه گرده واريته  O. melanotricha var. melanotricha׃  :Aديد قطبيB ،׃ديد استواييC ،׃شيار و تزئينات
(  )D-Fدانه گرده واريته  O. melanotricha var. villosa׃  :Dديد قطبيE ،׃ديد استواييF،׃ شيار و تزئينات
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 -7گونه O. buhseana

تزيينات از نوع مشبك و به سمت شيار حفره دار است ،شكل

شكل دانه گرده از منظر قطبي ،كروي متمايل به مثلثي نوك

كلي دانه گرده  Perprolateمي باشد ،شيار كم عمق و سطحي

گرد و از نظر استوايي كامال بيضوي است ،تزيينات سطح اگزين

مي باشد ،غشاء شيار توسط گرانول هاي سوسيس مانند كه به

از نوع مشبك بوده كه به سمت لبه شيار به نوع حفره دار تبديل

طور پي در پي پشت سر يكديگر قرار گرفته اند تزيين شده است

مي شود ،شيار كم عمق بوده وتوسط گرانول پوشيده شده است.

اين نوع از تزيينات غشاء شيار تنها در اين گونه ديده مي شود،

شكل كلي دانه گرده  perprolateمي باشد (شكل .)]A-C[ 4

هم چنين در اين گونه ضخامت اليه سگزين زياد است (شكل.)]D-F[ 4

 -8گونه O. andalonica

شكل از ديد قطبي كروي و از منظر استوايي كامال بيضوي است،
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C

شكل  )A-C( -4دانه گرده گونه  O. buhseana׃  :Aديد قطبي B ،׃ ديد استوايي C ،׃ شيار و تزئينات
( )D-Fدانه گرده گونه  O. andalonica׃ :Dديد قطبيE ،׃ ديد استواييF ،׃ شيار و تزئينات
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 -9گونه O. lunata

شكل دانه گرده از منظر قطبي كروي و از منظر استوايي بيضوي

شكل از منظر قطبي كروي ،متمايل به مثلثي نوك گرد و از منظر

مي باشد ،از نظر تزيينات سطح اگزين لومن ها كام ً
ال تو پر مي باشند

استوايي بيضوي دوکی است و دانه گرده بلند و كشيده مي باشد،

و از نوع  Supra reticulateمي باشد ،قطر لومن به سمت لبه

عمق شيار كم عمق بوده و از گرانول پوشيده شده است .تزيينات

شيار كا هش يافته و به حفره دار تبديل شده است .شكل كلي

اگزين از نوع  supra reticulateاست اما قطر لومن به سمت لبه

دانه گرده  prolateاست .شيار از نوع سطحي و كم عمق مي باشد

شيار كاهش يافته و به حفره دار تبديل مي شود (شكل .)]A-C[ 5

كه غشا آن توسط گرانول هاي ريز و درشت پوشيده شده است

 -10گونه O. sojakii

(شكل .)]D-F[ 5
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شكل  )A-C( - 5دانه گرده گونه  O. lunata׃  :Aديد قطبي  B׃ ديد استوايي  C׃ شيار و تزئينات
( )D-Fدانه گرده گونه  O. sojakii׃: Dديد قطبيE ،׃ ديد استواييF ،׃ شيار و تزئينات
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 -11گونه O. oxyptera

شكل دانه گرده از منظر قطبي ،كروي و ازمنظر استوايي بيضوي
است ،تزيينات از نوع مشبك و به سمت شيار حفره دار است .شكل
كلي دانه گرده  perprolateمي باشد .شيار كم عمق و سطحي
مي باشد .تزيينات غشاء شيار متفاوت از گونه هاي ديگر بوده و به

صورت سراسري و متصل و بدون فاصله مي باشد (شكل .)]A-C[ 6

A

D
I

S
f
C

o
e

B

شكل  - 6گونه  o.oxyptera׃  :Aديد قطبيB ،׃ديد استواييC ،׃ تزئينات و شيار

v
i
h

بحث

()O. lunata، O. Sojakii,O. heliocarpa var subacualis

c
r

تشخیص داده شد .با وجود تفاوت های زیاد بین دانه گرده

ريخت شناسي دانه گرده جنس اسپرس ،تاكنون به طور كامل

بین گونه های مختلف ،گروه بندی آن ها با رده بندی فعلی

انجام نشده است .بيشترين اطالعات مربوط به مورفولوژي

جنس مطابقت ندارد .نتايج نشان داد كه شكل دانههاي گرده و

گرده جنس اسپرس مربوط به كارهاي پاولوا و مانووا ()2000

A

خصوصيات كمي و كيفي آن ،جهت شناسايي و تفكيك گونههاي

مي باشد .نتایج این تحقیق در خصوص مورفولوژی دانه

جنس  Onobrychisحائز اهميت است و به عنوان يكي از مهم ترين

گرده با یافته های اوهاشی ( ،)Ohashi et al., 1971فگری و

ابزارهای تفكيك صحيح گونههاي مشابه از یکدیگر محسوب

ایورسن ( ،)Faegri and Iversen et al., 1989مور و همکاران
( )Moore et al., 1991و پاولوا و مانوا

می شود .از این رو واریته  O. heliocarpa var. heliocarpaکه

(�Pavlova and Ma

شباهت ریخت شناسی بسیار زیادی به واریته

 )nova et al., 2000مطابقت دارد .در تحقيق حاضر نيز دانه
گرده از نوع سه شياري بوده و تزئينات سطح اگزين از

O. heliocarpa

 var. subacaulisداشته و تفكيك اين دو از نظر صفات رويشي

نوع

O. atropatana, O. Oxyptera، O. buhseana

و نيام به سختي صورت ميگيرد و نیز با توجه به وجود تيپ

O. melanotricha var. villosa, melanotricha var. me-

هاي حد واسط که در برخي موارد تشخيص این دو را غير ممكن

lanotricha، O. andalanica O. scrobiculata O. he-

می سازد ،بررسي ريختشناسي دانه گرده نشان داد كه از منظر

 )liocarpa var heliocarpaو يا از نوع فوق مشبك

استوایی شكل دانه گرده در واریته  subacaulisبیضوی کشیده و

مشبك
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در واریته  heliocarpaبیضوی  concaveاست .از نظر تزئینات سطح
اگزین در واریته  subacaulisاز نوع  supra reticulateو در واریته
 heliocarpaاز نوع مشبک است .در ضمن در واریته subacaulis

دارای شکاف هایی عمیق تر و تنها در لبه شکاف تزئینات از نوع
سوراخ دار است ،درحالی که در واریته  heliocarpaتزئینات
تا لبه شیار هم اندازه است .بنابراين ميتوان اين واریته ها را
بر اساس ریخت شناسی دانه گرده از یکدیگر تفکیک نمود.
شباهت مورفولوژیکی دانه گرده دو واریته

O. melanotricha

 var. melanotrichaو  O. melanotricha var. villosaموید
ارتباط تنگاتنگ این دو واریته می باشد ،با این حال این دو

D
I

واریته از نظر اندازه گرده و تزئينات سطح متفاوت هستند .دانه
گرده در واریته  melanotrichaاز نوع پرپرولیت و به مراتب

S
f

بزرگتر از واریته  villosaبا دانه گرده پرولیت است .هم چنین دو
گونه  O. scrobiculataو  O. atropatanaکه شباهت های ریخت
شناسی زیادی با یکدیگر دارند ،از نظر شکل استوایی با یکدیگر

o
e

تفاوت داشته و براحتی قابل تشخیص می باشند ،به طوری که
در گونه  O. scrobiculataبیضوی انحنا دار ،در حالی که در
گونه  O. atropatanaبیضوی است .دو گونه  O. buhseanaو

 O. andalanicaنیز که دارای شباهت های زیادی می باشند از
نظر شکل دانه گرده از منظر قطبی متفاوت می باشند به طوری که
در گونه  O. buhseanaمثلثی نوک کند بوده در حالی که در
گونه  O. andalanicaکروی می باشد ،هم چنین ضخامت الیه
سگزین در این گونه بیشتر و نیز در سطح شیار دارای تزئینات

v
i
h

c
r

A

سوسیسی شکل می باشد .به اين ترتيب ايران يكي از بزرگ ترين
مراكز پيدايش و تنوع جنس اسپرس محسوب مي شود ،به
ويژه به علت داشتن شرايط اقليمي متنوع از نظر تنوع درون
گونه اي تفاوت هاي بسياري در اين جنس بوجود آمده است ،به
طوري كه شناسايي اين گونه ها اين امكان را براي نژاد برتر و
متخصصين بيوتكنولوژي فراهم نموده است كه ژن هاي مناسب
و سازش يافته با هر محيط را در گونه هاي مختلف انتخاب و
پس از انتقال به گونه هاي زراعي اسپرس ،ارقام متحمل به
شرايط تنش را توليد نمايند.
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