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چکیده

از گیاهان دارویی تیره نعناع می باشد. این گیاه در طب سنتی براي درمان بیماري هـاي قلبـی و   )Leonurus cardiacaدم شیر (
ام استفاده می شده است و هم اکنون در فارماکوپه براي تولید داروي آرام بخش، کاهنـده فشـارخون و   15اختالالت عصبی از قرن 

مطالعه ساختار گل و اندام هاي جنسی اولین قدم در برنامه هاي اصالحی گیاهـان مـی   درمان بیماري هاي قلبی به کار برده می شود. 
باشد. بنابراین، این آزمایش به منظور بررسی ساختمان گل و اندام هاي جنسی در دم شیر طراحی شد. در ایـن مطالعـه اجـزاي گـل،     

قرار گرفت. نتایج نشان داد که گل هـا در دم شـیر   ساختار جنسی، طول عمر گل و گرده افشان هاي بازدید کننده گل مورد بررسی
ساعت بعد از باز شدن گل به بیشـترین انـدازه   48دوجنسی و پروتاندر می باشد. طول خامه با افزایش سن گل افزایش می یابد و در 

می باشند در حالی که میلی متر) می رسد. دو یا سه ساعت بعد از باز شدن گل دانه هاي گرده در بساك ها در دسترس 12/8خود (
لوب هاي کالله بسته می باشد و باز شدن لوب هاي کالله از روز دوم باز شدن گل شروع شده و در روز سوم به طور کامل باز مـی  

روز بود. ساختمان گل در این گونه مناسب گرده افشانی حشرات است و زنبور عسل مهـم تـرین گـرده    4تا 3شوند. طول عمر گل 
اه می باشد.افشان این گی

دم شیر، اصالح گیاهان، عمر گل، گرده افشان ها، گیاهان داروییکلمات کلیدي:

مقدمه

Leonurusدم شیر( cardiaca L.()از تیره نعناییانLamiaceae زیر تیره (Lamioideae تنها گونه از جنسLeonurus در ایران
می باشد. این گیاه در مناطق مرطوب و کنار جاده در نقاط مختلف اروپا (اسکاندیناوي، انگلیس و مناطق بالکان)، نواحی مرکزي، 

). مواد موثره شناسایی شده از عصاره اندام 1389امیدبیگی، شمالی و جنوبی آسیا از جمله ایران و الجزایر و شمال آفریقا می روید (
(برگ ها، گل ها و ساقه) این گیاه شامل فالونوئیدها (آگلیکن و گلیکوزیدها)، پلی فنل کربوکسیلیک اسید، هاي هوایی

ایریدوئیدها، تري ترپن ها (آگلیکن و گلیکوزیدها)، تانن ها، استرول ها، کارتنوئیدها، مونوساکاریدها، پلی ساکاریدها (موسیالژها) 
یدها می باشد. مطالعات نشان می دهد که برگ ها باالترین میزان فالونوئیدها و پلی فنل و ترکیبات نیتروژن دار غیر از آلکالوئ

کربوکسیلیک اسید را دارا هستند گیاه دم شیر در طب سنتی در درمان بیماري هاي قلب و معده جایگاه ویژه اي داشته است. هم 
در کشورهاي اروپایی و آمریکایی به صورت گسترده Motherwortاکنون تولید کپسول و قطره حاصل از عصاره این گیاه با نام 

فشارخون باال، استرس، کاهش درد زایمان، اختالالت قلبی و تپش قلب، تقویت کننده سیستم عصبی، شل کننده جهت درمان
العه مط.)Popescu, 2009(عضالت، ضد اسپاسم، افزایش دهنده گردش خون و کاهش دهنده هورمون تیروئید استفاده می شود

واکنش هاي متقابل بین ساختار طبیعی جامعه و زیست شناسی گلدهی و همینطور شناخت عواملی که مسئول انتقال دانه گرده و 
پخش بذرها هستند، براي توسعه مناسب، راهبردهاي مدیریت نگهداري و حفظ گونه ها در رویشگاه و خارج از محل اصلی رویش 

,.Raina et al)ل و اندام هاي جنسی اولین قدم در برنامه هاي اصالحی گیاهان می باشدساختار گبررسی گیاه ضرورت دارد.

بدین منظور این مطالعه به منظور بررسی ساختمان گل، عملکرد اندام هاي جنسی، عمر گل و گرده افشان هاي گیاه دم شیر . (2002
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برداشته شود.انجام شد تا گامی در جهت جمع آوري اطالعات به منظور اصالح گیاه 

مواد و روش ها

از رویشگاه طبیعی آن در خوانسار جمع آوري گردید و در گلخانه گروه دم شیر بذور این گیاه براي بررسی ساختمان گل
انجام شد.  1393علوم باغبانی واقع در پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران کشت شدند و آزمایشات مورد نظر در بهار 

تا گل در زمان باز شدن کامل جمع آوري و توسط کولیس طول گل، طول و عرض لب هاي 20ررسی مورفولوژي گل، براي ب
گل، قطر دهانه گل، طول بساك، طول میله پرچم، طول جام و طول کاسبرگ اندازه گیري شد. با توجه به اینکه طول خامه بعد از 

2₋1ظور اندازه گیري طول خامه در پنج تیمار زمانی قبل از باز شدن گل، باز شدن گل و با رشد گل تغییر می کرد، به همین من
تکرار انجام شد. براي 5ساعت بعد از باز شدن گل به صورت طرح آماري کامالً تصادفی با 72ساعت و 48ساعت، 24ساعت، 

مایشگاه منتقل می شدند تا مرتب زیر تا گل از مرحله غنچه تا باز شدن کامل جمع آوري و به آز20تعیین زمان شکوفایی بساك، 
بینوکولر مشاهده شوند. عکس برداري در هر مشاهده انجام می گرفت تا زمان پاره شدن بساك ها و آزاد شدن دانه هاي گرده 

تا گل از زمان باز شدن تا موقع خشک شدن و ریزش گل صورت 30مشخص شود. براي تعیین طول عمر گل بر روي گیاه مشاهده 
د تا یک گل بعد از باز شدن بر روي گیاه بماند ثبت شد. به منظور تعیین زمان باز شدن گل یو مدت زمانی که طول می کشگرفت 

عدد گل در مرحله غنچه اتیکت گذاري شد و مرتب مورد بازدید قرار گرفت و زمان باز شدن گل در هر گل تعیین 30
ساعت بعد از باز شدن گل انجام گرفت تا 72شد.همچنین نمونه برداري از گل در ساعت هاي مختلف از زمان غنچه بودن گل تا 

ا باز شدند درصد گل ه50-30مشخص شود. جمع آوري حشرات گرده افشان زمانی که حدود زمان دو شاخه شدن کامل کالله 
سانتی متر در هر کرت به طور جداگانه به35ظهر و بعد از ظهر با تور حشره گیري استاندارد به قطر در سه زمان مختلف صبح،

درصد 70دقیقه نمونه گیري انجام شد، حشرات بوسیله سیانور کشته و به داخل شیشه هاي محتوي الکل اتیلیک 20تا 10مدت 
.منتقل شدند و در آزمایشگاه تا سطح جنس مورد شناسایی قرار گرفتند. این کار سه بار در سه زمان مختلف اوج گلدهی انجام شد

بحث و نتایج

چرخه گل و در 25تا 20ر به صورت مجتمع در زاویه برگ هاي قسمت فوقانی ساقه قرار دارد. در هر ساقه گل هاي گیاه دم شی
گل قرار دارد. گل ها هرمافرودیت و دو لوبی که لب باالیی بزرگتر از لب پایینی می باشد، با کاسبرگ 16تا 13هر چرخه گل 

، پرچم ها چهارتایی با بساك هایی به سفید با خال هاي صورتی رنگتی تاهاي پایا و به رنگ سبز تا زرد و گلبرگ هاي صور
و در هر برچه یک د و تخمدان به صورت چهار برچه اي، مادگی یک عدرد تا زرد تیره، کالله به صورت دو شاخه ايرنگ ز

1وژیکی گل در جدول و میوه فندقه چهار قسمتی می باشد. نتایج حاصل از اندازه گیري صفات مورفولبذر سه وجهی تخمک، 
نشان داده شده است.
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. خصوصیات مورفولوژیکی گل دم شیر1جدول 

)میلی متر(SE±میانگین صفات
53/10±19/0طول گل

27/3±14/0طول لب باالیی
62/2±11/0عرض لب باالیی
64/2±11/0طول لب پایینی

28/1±07/0عرض لب پایینی
15/1±09/0قطر دهانه گل
07/8±17/0طول لوله جام

95/6±19/0طول میله پرچم
87/5±20/0طول کاسبرگ

74/0±03/0طول بساك

تغییرات طول خامه بعد از باز شدن گل در دم شیر. 1شکل 

همراه با رشد گل، طول خامه در این گیاه تغییر می کند بطوریکه قبل از باز شدن گل کوتاهتر و پایین تر از پرچم ها قرار دارد ولی 
بعد از باز شدن گل طول خامه رفته رفته بیشترمی شود. لوب هاي کالله هم هنگام باز شدن گل بسته می باشد ولی چند ساعت بعد از باز 

. تغییرات در می آیدز روز دوم شروع به باز شدن می کند و در روز سوم باز شدن گل به صورت دو شاخه کامالً باز شدن گل بخصوص ا
48طول خامه بعد از باز شدن گل در طی زمان به صورت افزایشی بوده و بیشترین تغییرات چند ساعت بعد از باز شدن شروع شده تا  

). در 1ساعت بعد از باز شدن گل تغییر معنی داري نداشته است (شکل 72و 48طول خامه در ساعت بعد از باز شدن گل ادامه می یابد
Rodriguez-Riano and Dafniآزمایشی که  روي دو گیاه کلپوره و مرزنجوش انجام دادند نشان دادند که طول خامه در هر دو (2007)

گونه 76تا از 26نیز گزارش داد که در Baker (1948). بودمعنی دارگیاه افزایش ثابتی با طول عمر گل داشت، اما فقط در مرزنجوش
مورد بررسی درگیاهان تیره نعناع طول خامه در همه گونه ها افزایش ثابتی با طول عمر گل داشت.
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صبح ادامه می یابد. 11صبح شروع می شود و تا ساعت 6:30تا6حدوداً از ساعتباز شدن گل ها از صبح زود و با روشن شدن هوا
مشاهده گل در زیر بینوکولر از زمان غنچه نشان داد که که قبل از باز شدن گل بساك ها شکوفا نمی شوند. با باز شدن گل و مناسب 

گرده ها آزاد می شوند، طوري که دو تا سه ساعت بعد بودن شرایط دمایی و رطوبی هوا بساك ها کم کم شروع به شکوفا شدن کرده و
و ارتباط آن با بساك شکوفاییتعیین زمان بین باز شدن گل تا از باز شدن گل با زدن ضربه به گل گرده به راحتی پراکنده می شوند. 

طول عمر گل در .)Ahmad mir et al., 2013(باشدگیاهان در دیکوگامی کمکی در جهت تخمین میزان قسمت ماده گیاه می تواند 
بود. طول عمر گل از مهمترین فاکتورهاي تعیین کننده ) SE ،n+ میانگین 52/3±30،05/0(چهار روزگیاه دم شیر به طور متوسط سه تا

). Primack, 1985(می باشدتعداد گرده افشان هاي بازدید کننده در گل
نمونه متعلق به هفت گونه از 148نشان داده شده است. به طور کلی 2انواع گرده افشان هاي شناسایی شده این گیاه در جدول 

ا در حد گونه و سه تا در جمع آوري شد که سه تCoccinellidaeوApidae،Megachilidae،Syrphidaeحشرات از چهار تیره شامل 
به این نتیجه رسیده بود، گرده افشانی در خانواده نعناع معموال توسط Al-Ghzawi et al (2009)کهشناسایی شد. همانطوريحد جنس 

حشرات انجام می گیرد و باد نقشی در گرده افشانی گیاهان این خانواده ندارد. جذابیت گل هاي این گیاه موجب جلب توجه حشرات به 
. استو زنبور عسل مهمترین گرده افشان این گیاه جهت گرده افشانی می شود(Apis mellifera)خصوص زنبور عسل

. حشرات جلب شده به گل هاي دم شیر در زمان گرده افشانی 2جدول 

درصد نسبیتعداد نمونهگونهخانواده

ApidaeApis mellifera9484/61

ApidaeAnthophora zonata1355/8

MegachilidaeOsmia sp1718/11

MegachilidaeMegachile sp1124/7

ApidaeThyreus sp1058/6

CoccinellidaeCoccinella septempunctata397/1
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Study of Flower Structure and Floral Visitors in Leonurus cardiaca L.
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Abstract

Leonurus cardiaca, commonly known as motherwort, is a member of the Lamiaceae family. It has
been used in the traditional medicine against nervous and functional cardiac disorders since the 15th
century and now is described in pharmacopoeias for producing sedative, hypotensive and cardiotonic
pharmacological effects. Study of flower structure and sexual organs are first step in plant breeding.

Therefore, this experiment was designed to investigate sexual structure, floral characters, floral
lifespan and floral visitors in L.cardiaca. The results showed that flowers are hermaphrodite and
protander. Style length increased constantly with flower age after anthesis until reach to maximum
size (8.12 mm) 48 h after anthesis. Two or three hours after the opening of flower pollens were
available in the anther and reduced with increasing flower life span, while the stigmatic lobes started
to open in the second day, being fully expanded in the third day of the flower life. Flower life span
took 3 to 4 days. Floral structure was well-matched with insects such as bees which are the most
important pollinators of the species.

Key words: Motherwort, Plant Breeding, Flower life, Pollinators, Medicinal Plant
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