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چکیده
در ایران بررسی شده است.Asteraceaeاز تیره Achilleaگونه از جنس 9ساقه ساختمان تشریحیدر این پژوهش ،

نمونه هاي ساقه هدف از این تحقیق بررسی، مقایسه ساختار تشریحی و ارزیابی آن صفات در تاکسونومی جنس مورد نظر است. 
، سپس برش هاي متعددي از آن ها با دست تهیه شد که پس از در محلول تثبیت کننده قرار گرفتگیاهی جمع آوري شده 

ویژگی هاي تشریحی مختلفی با میکروسکوپ نوري مطالعه شد.رنگ آمیزي با رنگ هاي سبز متیل و کارمن و تهیه اسالید ،
ش ضخامت آبکضخامت اسکلرانشیم،پوست ساقه، ضخامت استوانه آوندي ،ضخامت ساقه، ضخامت ، نظیر ضخامت پوستک

با استفاده از روشهاي آماري چند متغیره شامل تجزیه تعداد دستجات آوندي و ده کرك بیرونی، ضخامت چوب ، اندازه قاع
ده می توان گونه هایج بدست آمبا استفاده از نتاتحلیل واقع شدند.رسته بندي مورد تجزیه وخوشه اي، تجزیه به عامل ها و

.این جنس را به کمک صفات تشریحی از یکدیگر جدا نمودوزیر گونه هاي 
Achilleaکلیدي: هايواژه L. ساقه، ایران، ساختمان تشریحی

Stem anatomical study of Achillea L. species in Iran
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Abstract

In this project, stem anatomical structures of nine Achillea (Asteraceae) species are studied. The main aim of this
study is to compare anatomical structure and to evaluate the diagnostic anatomical value of features. Stem were
fixed and crass sections were prepared by hand. Sections were colored by Methyl green and Carmen Red and
studied by light microscopy. Features as cuticle, stem stele, cortex and sclerenchyma as thickness, external
phloem and xylem diameter size of hair base and number of vascular bonds were measured and evaluated by
multivariate statistical methods as cluster analysis, factor analysis and ordination methods. Result of present
study enable us to distinguish species and sub species by anatomical features.
Keywords: Achillea L., Stem anatomy, Iran
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مقدمه
دارند،    یاست که در سراسر جهان پراکندگياریبسيشامل جنس ها و گونه هایاهیخانواده گنیبزرگترAsteraceaeرهیت

Anthemideae تبار نیگونه در سطح جهان است، ا1800جنس و حدود 109با حدود رهیتنیاز هفت تبار بزرگ ایکیجزو
از مهم TanacetumوAchillea،Anthemis،Artemisiaآنها انیاز مهگونه است ک134جنس و حدود 12يداراران،یدر ا

که در است یاز نظر تکاملAsteraceaeرهیتيجنس هانیاز جوان تریکی) Achilleaجنس ها هستند. بومادران(نیتر
یاست که به صورت خودرو در نواحیعلفوایپایاهیبومادران گ.)1392وهمکارانچهرگانی راد(سراسر جهان حضور دارد

دیآلکالوئنه،یآميهادیمانند اسیمواد مختلفاهیگبیدر ترک.دیرویدر ارتفاعات البرز مرانیاز جمله ا،ایمختلف اروپا وآس
ییشود(عطایضد اپاسم و مسکن م،یاثرات ضد التهابجادیاسانس ها وجود دارد که باعث اتانن ها وها،دیالونوئفها،

يراحمدیشوند.(میمافتیبه طور خودرو ییدارواهیگنیاز ا)يگونه انحصار7(گونه19رانیدر ا). 1383وهمکاران؛
یمییمختلف آب و هوايداشته ودر مناطق مختلف کشور با الگو هایعیگسترش وسرانیها در اپیژنوت.)1391وهمکاران؛

اریجنس بسکیيگونه هایجنسها و حتدر گروهها،کاسنی رهیتاهانیگیحیساختار تشر.)1392؛ینلیملک وزمی(رحندیرو
نیايرده بندتیهماآن ارتباط دارد.یو بوم شناختیطیمحستیو اختصاصات زاهیگیشیروتیمتفاوت است و با وضع

ژهیمحافظ و پوشاننده و بويکرکهامفصل دار،يارابهیشيالوله هترشح کننده،يفقدان مجارایجمله وجود از،اختصاصات
يهیدر ناحاییدر بخش پوستيآونديوجود دسته هانیو همچنيعادریغيچوب و آبکش ثانوالتیتشکترشح کننده،

Artemisiaجمعیت از گونه 34ربیعی با بررسی ).1373قهرمان؛(قابل انکار نیستمغز ياهیحاش sieberi در رویشگاه هاي
در این گونه نمی تواند به دلیل تفاوت هاي اقلیمی باشد و عدم تاثیر ساختمان تشریحی اختالفات طبیعی و مزرعه بیان داشت:

گی هاي گزرومورفی این گونه ومقاومت آن در شرایط دشوار اقلیمی ومی بر خصوصیات تشریحی به دلیل ویژعوامل  اقلی
مطالعه ویژگی هاي  ه ب) 2010اکسین و اکسین ().1389(قاسمی وجلیلی؛ت شدن این صفات در گیاه بوده استهمچنین ثاب

Achilleaریز ریخت شناسی فندقه گونه هايتشریحی وریختی، PhrygiaوAchillea gypsicolaو در ترکیه پرداختنددر
مشاهده کردند. tracheaمطالعه تشریحی ساقه اختالف معناداري در طول اپیدرم، عرض اپیدرم، طول اندودررم و قطر

بخش بومادران ، متعلق به و ساقه تعدادي از گونه هاي بشرهبه بررسی تشریحی 1997و همکاران در سالکوزمانوف 
Filipendulina ساقه در جنس بومادران یکنواخت است و این ساختمان تشریحیپرداختند و اشاره کردند که بلغارستاندر

داشتن وع گونه ها،تن،توجه به اهمیت این جنسابشان می دهد.را نxeromorphicجنس درجات مختلف سازگاري 
مطالعه در خصوص ساختار تشریحی به شناخت بیشتر گونه همچنین وجود پلی مورفی آن ها ،وبوم شناسیمحدوده وسیع 

لذا در این تحقیق ویژگی هاي تشریحی تعدادي از گونه هاي جنس بومادران از مناطق هاي مختلف این جنس کمک می کند.
قرار گرفت.مختلف ایران مورد بررسی 

مواد و روشها
صورت ينمونه بردارران،یدر اAchilleaيمختلف دامنه پراکنش گونه هایاز نواح،یمورد بررسينمونه هاهیبه منظور ته

موجود ییشناسايهادیشده، با استفاده از کليجمع آوريدر اواخر بهار و تابستان انجام شد. نمونه هايگرفت. نمونه بردار
يبر رویحیمطالعات تشرشدند.یی) شناسا1381ان،ی(مظفررانیایو فلور فارس)1970(ریدل، کایرانیع مانند فلورا ادر مناب

.)1صورت گرفت(جدولAchilleaگونه 9از تیجمع10ساقهیبرش عرض

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


31

بیولوژي و اکولوژي علفهاي هرز هاي هرز ایرانششمین همایش علوم علف
1394شهریور 12الی 10بیرجند، 

مشخصات مناطق جمع آوري جمعیت هاي مورد مطالعه-1جدول
کد 
گیاه

شماره محل جمع آورينام گونه
هرباریومی

ارتفاع از سطح 
دریا(متر)

1A.wilhelmsii13081464تهران،سرخه حصار
2A.vermicularis13132141جاده چالوس،حسنکدر
3A.tenuifolia13161455تهران،کوهسار
4A.eriophora13032237فارس،صفاشهر
5
6

A.millefoliumتهران،رودبارقصران،روستاي آبنیک
هراز،منطقه یوش بلده،روستاي بردنجاده 

1315
١٣١۴

2504
2203

7A.nobilis13012105همدان،دیوین
8A.oxyodonta13172047جاده چالوس،ده سرك
9A.bieberesteinii13041189تهران،آزادي،طرشت
10A.Filipendulina13181863خلخال،روستاي لنبر

ساعت قرار داده شدند و 72- 48)به مدت 17:2:1(فرمالدئید/اتانل/اسیداستیک گالیسیال با نسبت FAAنمونه ها در محلول 
ساقه برش یحیساختمان تشریجهت بررسبه منظور نگه داري منتقل شدند.70پس از گذشت زمان الزم به محلول اتانول %

آن ها صورت گرفت:يف بر رومضاعيزیرنگ آمریطبق مراحل زو به کمک دست انجام شد وغیبا تيریگ
دقیقه در آب ژاول قرار داده شدند. براي خنثی نمودن اثر آب ژاول نمونه ها به مدت 45به منظور رنگ بري برش ها به مدت 

ر رنگ سبز متیل ثانیه د30دقیقه در رنگ کارمن زاجی و به مدت 30به مدت قرار گرفتند.4دقیقه در محلول اسیداستیک1%
میلی لیتر می رسانیم) قرار داده شدند. 100%حل کرده و با آب مقطر به حجم 80میلی لیتر اتانول 20یل را در گرم سبز مت1(

داده شدند.کلیه اسالید ها پس از تهیه ، به وسیله میکروسکوپ نوري شوشستبعد از هر مرحله برش ها با آب مقطر 
Olympus مدلB×51 با بزرگ نمایی مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند. از نمونه هاي مناسب با استفاده از سیستم عکس

صفت کمی وکیفی جهت آنالیز هاي آماري انتخاب و سپس با استفاده از نرم 17تصویر تهیه شد.DP12برداري دیجیتال مدل 
آنالیز شدند.SPSS Ver.20افزار 

ایج و بحث نت
صفت کمی وکیفی مورد 17گونه) به روش تاکسونومی عددي مورد بررسی قرار گرفت.9بخش(3جمعیت از 10در این تحقیق 
درصد از تنوع را در گونه هاي مورد 75عامل اول حدود 3در آنالیز فاکتور مشخص شد که ارزیابی قرار گرفتند.اندازه گیري و

).2بررسی نشان می دهند(جدول

اولیه حاصل از تجزیه به عامل ها و در صد واریانس آنها بر اساس صفات کمی وکیفینتایج -2جدول
فاکتوردرصد واریانسدرصد تجمعی

412/36412/361
865/58454/222
811/74946/153
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تعداد دستجات آوندي ،طول آبکش، طول چوب، ضخامت با صفاتی چوندرصد از تغییرات را36فاکتور اول بیش از 
نسبت ضخامت استوانه اوندي به ،نسبت صخامت پوست به ساقهخامت استوانه آوندي، ضخامت پوست ،ضاسکلرانشیم،

یشترین نقش را در ایجاد تنوع بین گونه هاي مورد بررسی از بپوست، ضخامت اپیدرم و نسبت ضخامت اپیدرم به ساقه
نسبت ضخامت پوست به استوانه اوندي بیش از خامت ساقه وضفاکتور دوم با وجود صفاتی چونبومادران باعث شده است.

و نسبت ضخامت بشره به استوانه آوندي اندازه قاعده کرك فاکتور سوم با صفاتدرصد از تغییرات را در بر داشته است.22
يهاتیجمعنیبقرابت زانیمنییبه منظور تعدرصد از تنوع در بین گونه هاي مورد مطالعه داشته است.15نقشی در ایجاد 
) . دندروگرام رسم شده 1انجام گرفت (شکلتشریحیصفات نیانگیبراساس مWARDبه روش يخوشه اهیمطالعه شده تجز

شده اند.کیتفکگریکدیاز یبه خوبرانیجنس در انیايموئد آنست که گونه هایفیوکیبراساس صفات کم

براساس صفات کمی وکیفیWardدندروگرام حاصل از تجزیه خوشه اي به روش -1شکل

صفت 17نمودار که براساس  نیباشد. ایمگریکدیجنس و ارتباط آنها با نیايگونه هاییموئد جدازین1ينمودار رسته بند
یمطالعه شده براساس سه فاکتور اصليهاتیگونه ها و جمعییواگرااییکینزدزانیمانگریرسم شده است ، بیفیکویکم

ریدر سطح زییجدانیابومادران از هم جدا شدند،جنس مختلف يساقه ،گونه هایحیبا توجه به ساختمان تشرباشد.یم
ساقه،پوست،بشره،اتیبه خصوصیصیارزش تشخيصفات دارانیشود. مهمتریمشاهده مزینA.millefoliumگونه 

شود.یمربوط ميدستجات آوند
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نمودار رسته بندي گونه هاي مورد بررسی بر اساس صفات کمی وکیفی-1نمودارشماره

A.wilhelmsii،2.A.vermicularis،3.A.tenuifolia،4.A.eriophora،5.1(بومادرانمقطع عرضی ساقه گونه هاي -2شکل
)A.millefolium،7.A.nobilis،8.A.oxyodonta،9.A.biebersteinii،10.A.Filipendulina.6و

Eاپیدرم؛:Coکالنشیم؛:Scoاسکلرانشیم؛:Phآبکش؛:Xچوب؛:Piمغز:

منابع
سـه یو مقاژهیـ وسـتگاه یزنیـی بـا روش تع یسـت یتنـوع ز ی. .بررسـ 1392م،محسـن زاده ف. يه،عطـر یراد ع،صالحیچهرگان

ــروتئيالکتروفــورز ــذر جمعيهــانیپ ــب ــو مــادران(يهــاتی ــه ب Achilleaدو گون Lی.تاکســونومرانی.)در غــرب ا
.55-68: 16ک،یستماتیوسیوب
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Achillea(یبومـادران زاگرسـ  کیـ ولوژیزیمورفوفاتیبر عملکـرد اسـانس وخصوصـ   ی.اثر تنوع فصل1392ملک.میا،رحینلیز

Filipendulina 199-208: 4سوم،شماره،سالیاهیگيداروهاي.).فصل نامه.
بر قـارچ  وندیبومادران، بابونه،ریاهیگياثر عصاره هایشگاهیآزمای.بررس1385س.يپور س،محمديح،نادریز،عبدالهییعطا

دندانپزشـکان،جلد  یجامعـه اسـالم  ی.مجلـه دندانپزشـک  1383در سـال یدهـان عیشـا يهايوباکترکانسیآلبدایکاند
.31-25: 3،شماره18

Artemisiaاز درمنـه( ییگونه هایحیتشريهایژگیوی.بررس1389ع.یلیف،جلیقاسم L(.  پـژوهش  رانیايمنـاطق مرکـز.
.61-52: 89.شمارهيزداریآبخيها
.یدانشگاه).تهران:مرکزنشریاهیگکیستماتی(سرانیايهاتیموف.کور1373قهرمان،ا.

Achilleaاسـانس بومـادران زرد(  ییایمیشـ يهـا بیـ ترکسهی.مقا1391م.یکن ف،حسندیف،حسندخت م،سفياحمدریم

biebersteinii Afanقـات یتحقیپژوهشـ -ینامه علمـ صل.فرهیچند متغيآماري.)استان خراسان با استفاده از روشها
.1-13: 1،شماره28ران،جلدیومعطر اییدارواهانیگ

Akcin T, Akcin A.2010.Morphological and anatomical characteristics and taxonomical significance of
achene micromorphology of Achillea Phrygia and A. gypsicola (Asteraceae), endemic to
Turkey. Nordic Journal of Botany.v28.I1:65-73.

Kuzmanov B, Ninova D, Ivanceva .1997.Morphological and phytochemical adaptations in some
species of Achillea Sect.Filipendulinae (Compositae) in Bulgaria.5:671-678.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

