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Abstract
In this paper the explanatory structure of
vegetative & generative organs of plantain
spears (Plantago lanceolata) was compared at
two regions of Ghaemshahr& Tehran with the
use of cellular and histological methods.
Microscope observations of vegetative organs
show the common structure of dicotyledonous
plants. The results proves that anatomical and
ontogenical structures of the vegetative &
generative organs of the plants at both regions
are similar and some trivial differences of
environmental & climatic conditions such
as:number of ,hairs and fiber layers in stem
and on pheloem cells is recognized more in
Ghaemshah compared with Tehran also
rsecretory & non-secretory hairs are
distinguished on leaves in Ghaemshahr plants,
which are rare in Tehran.

چکیده

در این پژوهش ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی گیاه

) در دو منطقه قائمشهر وP.lanceolata( بارهنگ سرنیزه ای
 بافت شناسی و با-  با استفاده از روش های متداول سلولی،تهران

به کارگیری میکروسکوپ نوری بررسی و مورد مقایسه قرار
 ساختار، مشاهدات میکروسکوپی اندام های رویشی.گرفت

 نتایج این پژوهش نشان داد.متداول در گیاهان دو لپه را نشان داد
که ساختار تشریحی و تکوینی اندام های رویشی و زایشی گیاه

در هر دو منطقه کامال با یکدیگر مشابه هستند و تفاوتهای

 مربوط به تعداد الیه،مختصر ناشی از شرایط محیطی و اقلیمی

های فیبر چوبی در ساقه و وجود کرک بر روی برگ میباشد به

 در،طوریکه تعداد الیه های فیبر چوبی بر روی آوند آبکش

منطقه قائمشهر کمی بیشتر از منطقه تهران تشخیص داده شد و
 کرک های ترشحی و،همچنین در منطقه قائمشهر بر روی برگ

غیرترشحی مشاهده شد ولی در منطقه تهران بندرت کرک دیده

.میشود

، ساختار تکوینی،ساختار تشریحی

:کلمات کلیدی

)Plantago lanceolata(
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مقدمه

ائوزین صورت گرفت(  .) 17نمونه های مورد مطالعه با

زیستشناسی تکوینی که مطالعه مراحل مختلف تکوین گیاه

میکروسکوپ نوری بررسی شد و سپس از نمونههای مناسب

است .گیاه بارهنگ سرنیزه ای با نام علمی Plantago

نتایج

یشود در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته
را شامل م 

عکسبرداری شد.

یباشد.
 lanceolata L.از خانواده  Plantaginaceaeم 

در بررسی ساختار تشریحی اندامهای رویشی و زایشی این

از جمله گونه  P.lanceolataاز نظر خواص دارویی و

ریشه :درخارجی ترین بخش ریشه ریزودرم مشاهده

و 8و .) 21بنابراین انجام مطالعات جدید تکوینی برای

نوارهای کاسپاری در دیواره شعاعی آن قابل مشاهده است.

است (  .) 15با توجه به ارزش دارویی و وجود ترکیبات

درون استوانه مرکزی بافتهای آبکش با سلولهای فشرده از

مطالعات تشریحی و تکوینی درپژوهش حاضرانتخاب شده

مالحظه ای بین برش عرضی ریشه در دو منطقه مورد بررسی

یباشند جمع آوری شده
آب و هوایی تا حدودی متفاوت م 

ساقه گل زا ( محورگل آذین ) :آندودرم ساقه درونی

بسیاری از گیاهان این تیره و به خصوص جنس Plantago

داشتن مواد موثره موجود در آنها ،ارزش ویژه ای دارند ( 5

افزایش دانش و آگاهی در مورد گیاهان این تیره ضروری

موثره درگیاه 01( P.lanceolataو )41این گونه به منظور

گونه در دو منطقه فوق این نتایج بدست آمد:

یشود .آندودرم استوانه سلولی یک ردیفی است که
م 
الیه ریشه زا از بیرون استوانه آوندی را احاطه کرده است.
بیرون بافت گزیلم را در برگرفته است (شکل .)1تفاوت قابل

است که این گیاه از دو منطقه قائمشهر و تهران که از لحاظ

مشاهده نشده است.

است به طوریکه قائمشهر آب و هوای مرطوب و با متوسط

ترین الیه پوست است .یاخته های دایره محیطیه نامشخص

رطوبت کمتر و متوسط دمای 22 /7درجه سانتیگراد است این

صورت گریز از مرکز است (شکل .)2در ساختار ساقه در

تشریحی و تکوینی قسمتهای مختلف گیاه مورد بررسی قرار

یکی از اختصاصات ویژه بارهنگ سرنیزه ای است دیده

مواد و روش ها

یباشد که تعداد الیه های فیبر چوبی
بین دو منطقه در این م 

دمای  16 /7درجه سانتیگراد و تهران آب و هوای خشک و

پژوهش به منظور بررسی تأثیر این اختالفات برساختار

گرفته است.

هستند .در گیاهان دو منطقه جهت تمایز آوند های چوبی به

گیاهان هر دو منطقه پس از بافت چوبی ،آبکش داخلی که

میشود .بیشترین تفاوت معنی دار برشهای عرضی ساقه در

گیاه مورد بررسی از منطقه تجریش واقع در شمال شهر

بر روی آوند آبکش در منطقه قائمشهر کمیبیشتر از منطقه

جمعآوری گردید .بخش های رويشي و زايشي گياه پس

پهنک برگ :مزوفیل برگ از نوع isobilateral

تهران و منطقه خیابان تهران واقع در شهر قائمشهر

تهران است (شکل.)2

از جمعآوري و شستشوي اوليه براي تهيه برشهاي دستي و

یباشد .در این نوع آرایش مجاور به اپیدرم فوقانی و
م 

م كي روتومي مورد استفاده قرار گرفتند .محلول تثبیت کننده

یشود .دسته آوندی از نوع
تحتانی پارانشیم نردبانی دیده م 

که در این پژوهش از نسبت  1:1استفاده شد .برای بررسی

در گیاهان هر 2منطقه کامال مشابه است و تنها تفاوت

برای تهیه برشهای دستی ،مخلوط الکل  -گلیسیرین است

آمفی کریبرال ( )Amphicribralاست .خصوصیات برگ

برش میکروتومی مریستم رأس ساقه،رأس ریشه،غنچه ها و

مشخص وجود کرک در دو سطح اپیدرم در گیاهان منطقه

تثبیت شدند .سپس ذخیره سازی در الکل  % 70صورت

دمبرگ :در مشاهده میکروسکوپی دمبرگ چند الیه

گل آذین ها را جدا کرده و با استفاده از محلول FAA

گرفت .شفاف سازی نمونه ها مطابق روش Yeungو رنگ

آمیزی مضاعف هسته و سیتوپالسم به وسیله هماتوکسیلین و

یباشد (شکل.)3
قائمشهر م 

کالنشیم گوشه دار رو به روی هر پنج دسته آوندی بزرگ
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قابل مشاهده میباشد (شکل .)4هیچ تفاوت قابل مالحظه بین

ای در بین دو اندام نر و ماده بین دو منطقه تهران و قائمشهر

مریستم رأس ریشه  :سلولهای منطقه کالیپتروژن به سرعت

بحث و تفسیر

دمبرگ گیاهان دو منطقه دیده نمیشود.

یگردند.
یشوند و موجب رشد و بقای کالهک م 
تقسیم م 

در باالی منطقه کالیپتروژن ،مرکز استراحت قابل مشاهده

یباشد .در باالی مرکز استراحت ،بخش فعال مریستمی
م 
قرار دارد و درقسمت مجاوراستوانه آوندی ،طناب های
یشوند (شکل.)5
پروکامبیومی دیده م 

مریستم رأس ساقه :حلقه بنیادی فعال ترین بخش مریستم

رویشی است و از تقسیمات سلولی و سپس تمایز سلولی

سلولهای آن ،برگها و در نهایت بخش مهمیاز ساقه (به جز

یشوند (شکل.)A-6اختالف قابل
بافت مغز ساقه) تشکیل م 

مالحظه ای در بین مریستم رأس ساقه و رأس ریشه گیاهان
دو منطقه مورد پژوهش قابل مشاهده نمیباشد.

مریستم زایشی:باتقسیمات مکررمماسی درکورپوس و

تقسیمات شعاعی تونیکا ،توده مریستمیبر آمده شده ،حالت

کم و بیش الیه الیه به خود میگیرد که این تحوالت ،همراه
با طویل شدن سلول های مریستم مغزی تا تشکیل مریستمی

ییابد (شکل-6
بسیار محدب و به شدت رنگ پذیر ادامه م 

.)B

یگل :بارهنگ سر نیزه ای دارای گل
برش میکروتوم 

آذین سنبله انتهایی میباشد .نافه درگیاه شامل 4پرچم جدا از

یباشد (شکل .) E-7با رشد بساک و بالغ شدن
یکدیگر م 
یشود(شکل.) H-7
آن ،دو نیمه آن به طرفین گسترده م 

بارهنگ سرنیزه ای دارای دو برچه است (شکل .)B-7هر

برچه دارای حفره بسته ای به نام تخمدان است که بر روی

آن ستون باریک خامه قرار گرفته و در باالی آن سطح پهن

یباشد (شکل .)C-7تخمدان دارای یک تا دو خانه
کالله ،م 
یباشد (شکل .)K-7از اتصال دو
حاوی یک یا دو تخمک م 

یشود .اتصال کناره های برچه در
برچه مادگی تشکیل م 

یکند و
مرکز تخمدان ستونی به نام محور را ایجاد م 

یشوند ،به این ترتیب
تخمکها بر روی این محور تشکیل م 

تمکن تخمدان ازنوع محوری است(شکل )D-7تخمک از
نوع واژگون است (شکل .)L -7هیچ تفاوت قابل مالحظه

دیده نمیشود.

ساختار ریشه های نابه جا حاصل از ریزوم در گیاه بارهنگ

سرنیزه ای مطابق با ساختار کلی ریشه گیاهان دو لپه است
یباشد و با توجه به
( .) 11قطب چوب در ساقه  Endarchم 
وجود دستجات آبکشی که از خارج و داخل دستجات

یتوان گفت که دستجات
چوب را احاطه کرده اند ،م 

آوندی در بارهنگ سرنیزه ای از نوع Bicollateral

هستند ،این حالت در نمونه های پیشرفته گیاهان دو لپه دیده

یشود و یک نوع تخصص یافته از سیستم آمفی -فلوئیک،
م 

یباشد (  .) 13بیشترین تفاوت معنی دار در بین
سیفونواستل م 

ساختار تشریحی ساقه گیاهان دو منطقه در این بود که تعداد
الیه های فیبری در منطقه قائمشهر بیشتر ازمنطقه تهران است

یتواند ناشی ازاختالف دمایی متفاوت و یا
و این تفاوت م 
تفاوت در میزان آلودگی هوایی باشد که بر گیاهان در هر

کدام از مناطق مورد بررسی وارد شده باشد ( .)4مزوفیل
گیاه به صورت همگن است وتنها تفاوت مشخص در بین
برگ گیاهان دو منطقه وجود کرک در دو سطح اپیدرم در

منطقه قائمشهر بود که این نتایج با مطالعات بافت شناسی

اپیدرم  P.majorو  P.lanceolataتوسط & Battista

 Gurniدر سال  2011که نشان دادند تراکم کرک ها

یتواند تغییراتی را با توجه به محل جمع آوری آنها نشان
م 

دهد مطابقت دارد( .)4مريستم راسي در گياه مورد پژوهش

یباشد .در برش طولی به عمل آمده
ما ،کم و بیش محدب م 
از مریستم زایشی ،ابعاد و رنگ پذیری آن در هنگام تحول
ازمرحله رویشی به زایشی وهمچنین تقسیمات ناحیه تونیکا
وکورپوس و در نتیجه آن بلندی و حجیم شدن مریستم

کامال قابل مشاهده است (2و .)3مریستم رأس ریشه همانند

یباشد و مطابق با گزارشات ( (Burat ,
سایردو لپه ای ها م 

2008از تقسیمات نامساوی سلول رأسی (که به موازات

سطوح مختلف آن صورت میگیرد) کالهک و قسمت های
یآیند( .)6گل آذین از مریستم
مختلف ریشه به وجود م 

یشود( .)9شکفتن گلها از نوع مرکز رو
های جانبی ایجاد م 
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یا به سوی سر( آکروپتال ) است و گلچه های پایینی گل

در بساک نارس ،الیه تاپی قابل مشاهده است و ضمن رشد

یباشد که دارای  4گلبرگ به هم پیوسته است .نافه شامل
م 

یشوند .مجموعه مشاهدات ما
پذیر دارند از یکدیگر جدا م 

یشوند.
ای در دو جفت لب یا برجستگی دیده م 

دارد( .) 16

بساک ،سلول های الیه مغذی که یک هسته به شدت رنگ

یشکفند (1و .)7گل از نوع هرمافرودیت
آذین زودتر م 

از گل با گزارشات ( ،)Wesley et al , 2009مطابقت

 4پرچم و بساک ها به صورت تتراسپورانژ یا  4کیسه گرده

B
A
A

A
A

C
ژ
ژ
A

(شکل )1برش عرضی ریشه  :Aمنطقه قائمشهر ( ابژکتیف  :B ) ×4منطقه تهران( ابژکتیف  :C ) ×4منطقه تهران( ابژکتیف ) ×04

( Riریزودرم)( Co.p ،پارانشیم پوست)( En ،آندودرم)( Per ،دایره محیطیه)( Ph،آوند آبکش)( Pxy ،چوب زود رس)( Mxy ،چوب دیر رس)

B

A
A

C
f
f
f
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(شکل  )2برش عرضی ساقه گل زا  :Aمنطقه قائمشهر( ابژکتیف  :B )×4منطقه تهران( ابژکتیف  :C )×4منطقه تهران( ابژکتیف )×04

( Unghکرک غیرترشحی)( gh،کرک ترشحی)( E ،اپیدرم)( Co ،کالنشیم)( Co.p ،پارانشیم پوست)( En ،آندودرم)(Fi ،فیبر)( Ph،آبکش)Mxy،
(متازایلم)(Pxy،پروگزیلم )( iPh،آبکش درونی)(Pi ،مغز)(St ،روزنه)

B
A

A

C
A

(شکل  )3برش عرضی برگ  :Aمنطقه قائمشهر(ابژکتیف : B )×01منطقه تهران (ابژکتیف  : C )×4رگبرگ اصلی(ابژکتیف)×01

( uepاپیدرم زبرین)( St ،روزنه)( pp ،پارنشیم نردبانی)( sp ،پارانشیم اسفنجی)( Co ،کالنشیم)( vb ،غالف آوندی)( fi ،فیبر)Ph ،
(آبکش)( xy ،چوب)( iep ،اپیدرم زیرین)( Ungh ،کرک غیرترشحی)( gh ،کرک ترشحی)
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A
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k
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h
(شکل  )4برش عرضی دمبرگ  :Aمنطقه قائمشهر( ابژکتیف  :B ) ×4منطقه تهران ( ابژکتیف  :C ) ×4دسته آوندی( ابژکتیف ) × 10
h
( Eاپیدرم)( p ،پارانشیم)( Co ،کالنشیم)( vb ،غالف آوندی)( fi ،فیبر)( Ph ،آبکش)( xy ،چوب)( Stروزنه)(Cr،کریستال)
f
f
ژ
ت
ت
ت
ژ
ز
ز
A
B
C
(شکل  ) 5برش طولی مریستم رأس ریشه ( ابژکتیف ) × 10
(Cکالهک)(Cal،کالیپتروژن((q.c،مرکز آرام)(A.mz،منطقه فعال مریستمی)(Pro،پروتودرم)(Pca،طنابهای پروکامبیومی
)m
C
k
ژ
j
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B
m
k
j

A

(شکل : )A( )6برش طولی مریستم رأس ساقه ( ابژکتیف  : )B( ) × 10برش طولی مریستم زایشی ( ابژکتیف ) × 04

( Tتونیکا)( C،کورپوس)( Ir،حلقه بنیادی)( I.f ،بنیان برگی) (Ef ،طرح اولیه برگی )( E.ep ،اپیدرم بیرونی)( I.ep ،اپیدرم درونی)( D.p ،پارانشیم
پشتی)(V.p ،پارانشیم شکمی)( P.ca ،طناب های پروکامبیومی)(mm ،مریستم مغز) ( m ،مریستم انتهایی )

A

B

D

E

G

C

F

H

I

 32فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ،دوره هشتم ،شماره اول2931 ،

J

K

L

(شکل )7مراحل تکوین گل )A .برش طولی گل آذین 2)Bبرچه تشکیل دهنده مادگی 3)Cبخش برچه شامل تخمدان ،خامه ،کالله  )Dبرش عرضی تخمدان )E

برش عرضی گلچه با بساک نابالغ  )Fبرش عرضی گلچه با بساک بالغ  )Gدانه گرده بالغ  )Hبساک شکفته  )Iبساک نابالغ  )Jبرش طولی گلچه )Kبرش طولی تخمدان
با دو تخمک واژگون  )Lبرش طولی تخمدان بایک تخمک واژگون

(Pr.caطناب پروکامبیوم)( mm ،مغز)( Par.c،پارانشیم پوست)(Zm ،مریستم زایشی)( G ،جوانه زایشی)( Br ،برگه پای گل)( Se،کاسبرگ)(St ،پرچم)(Ca ،برچه)،

( O.pپریموردیوم تخمک)( Ca.p،خانه برچه)( Ov ،تخمدان)( Sty ،خامه)( Sti ،کالله)( Pe،گلبرگ) ( Ta،الیه تاپی )( Con ،بافت رابط)( p.d ،دیاد های گرده)،
(Eاپیدرم)( Po،دانه گرده)( A ،بساک )( E ،الیه اپیدرم)( Ex ،الیه اگزین)(En ،الیه انتین)(n.g ،هسته زایشی )(n.v ،هسته رویشی) ) S،شکاف ((Ov.in ،پوسته

تخمدان)(Ov.pi ،حفره تخمدان)( Es ،کیسه رویانی) (Oتخمک)( Ped ،دمگل آذین)  ( Fبند ) ( Pl ،جفت ) ( Ch ،شاالز )( E.in ،پوسته خارجی تخمک)I.in ،
(پوسته داخلی تخمک ) ( n.uبافت خورش)
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