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Abstract
Polygonatum)Asparagaceae( genus of 60 species in the
world. 3speciesis from this genus distributed in Iran ,
namely P. glaberrimum and P .orientale and P
.sewerzowii .Taxonomic research on 3 species consist of
morphology and micromorphology of pollen grain due to
comparative with value characteristics. Present study
demonstrates the high value characteristics of fine
morphologies compared with morphological traits so that
the possibility of creating boundaries more precise in the
way it provides and the taxonomic position now in the
genus Polygonatum confirmed.
Keywords: Morphological traits, Pollen grain,
Taxonomic value, Taxonomic position

چ کی د ه

 گونه در جهان60  دارایAsparagaceae  از تیرهPolygonatum جنس

 وP .orientale ،P. glaberrimum  گونه از این جنس با نام3 .است
     د ت نوسکا و تروص یم.  در ایران یافت میشو  تاعلاطمP .sewerzowii

       گرفته روی این سه گون یسررب و کیژولوفروم تافص یسررب لماش ه
میکرومورفولوژی دانه گرده با هدف مقایسه دقیق ارزش صفات م رد روکذ

   دش ما.  انجPolygonatumایجاد مرز بین گونهای و تثبیت جایگاه جنس
نتایج مطالعات حاضر نشان دهنده ارزش باال خیر زیر تافص ی تتشناسی در
      مقایسه با صفات ریختشناسی است به طو  ناکما هک یر ا جی ا یاهزرم د
   دقیقتری را در سطح گونهای فراهم میآورد و جایگاه تاکسو رضاح کیمون

.یکند
  تائید مPolygonatum را در جنس
، دان درگ ه هه ههه،ی
 جایگ نوسکات ها و کیم یی یی،ی
 ارزش تاکسو کیمون ی ی:کلمات کلیدی
صفات مورفولوژیک
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فرآیند پژوهش

مقدمه و کلیات
جنس  Polygonatumمتع ّلّلق به رده تک لپهههایه و ا

نمونه های جمع آوری شده از عملی اب ییارحص تا    

راسته  Asparagaleaو تیره  Asparagaceaeاست که

اس یا رولف زا هدافت ر نا یکا ااااا ااا ( )Rechinger, 1990و

ق د الب رر ر راس هت     Lilialesو ج گرزب سن     

Liliaceae

فلو اریار ننن) (Parsa, 1950و ترکیههه) )Davis, 1984و

بو ت و هد وس طططططط ط) (Dahlgren, 1985ب ههه ه تی هر    

ن ) 1364 ،
چین ) )Chen, 2000و رستنیهای ای يبم(نار ن ن

 Convallariaceaوطایفه     Polygonateaeوارد ش هد   

و مقاالت متعدد و کتابهای موجود که شناس یا ی .دش    

(Chase,

برای اطمینان بیشتر نمونههای هرباریومی از ب هایگ غا   

که این تیره پلی فیلیتی و هدوب ک  طسوت   

)2000 ;Rudall, 2000تعیین حدود گردی  تسا هد
تیر هههه هه یا     

 NolinaceaeوRuscaceae

وو ووو

شناسی آریا مه سوم ور س  یسانشهایگ ه و ابره  ریوم     
عآوری ش طسوت هد   
مرکزی ایران با نمونهههه مج یا عع عع

و

یگی ب هک در رررررر ر اس سا   
 Dracaenaceaeرا در ب م ر یییی 

مول لودج(دش  قیبطت ،ف              .)1در بررسی     

دادههای توالی  DNAو حضور فیتومیالن در دانه این

میکرومورفولوژی از صفاتی چون شکل دان  هدرگ ه وو ووو

جنس به تیره  Ruscaceaeوارد شده است .در آخرین

طول محو و یبطق ر

بازیابی مولکولی از ت هیا هپل ک ااا اااای گلب نیا راد گر   

میکروسکوب الکترونی  SEMاستفاده شد .دانهههه یا

جنس در راسته  Asparagalesو تیره Asparagaceae

گرده جمع آوری شده ابتدا روی پایههای آلومینیو یم

و زیر تی هر

ت (Chase,
 Nolinoideaeوارد ش سا هد تت تت

)APG III Angiosperm Phylogeny Group 2009

این تیره دارای  60گونه در جهان است .این جنس در
فلو اکیناریا ر و لف  و هیکرت ر لف و و نیچ ر و وو ووو و ووو و فلور   
افغانستان در تی هر  Lilliaceaeق رد تسا هتفرگ رار
فلو سنج اکیناریا ر

  

 Polygonatumدارای  7گونه   

     

است که  3گونه آن در ایران وجود دارد و هیچ گونه
اندمیک از ایران گزارش نشده اس  مرف .ت رر رررویشی
یهای رویشی این گی ها
علفی و چند سالهاند .از ویژگ 
دارای ریزوم بند بند مفصلدار و گوشتی ب زا یراثآ ا   
ساقه از بین رفته است که در سال های گذشته وجود
داش هقلح تروص هب هک هت
خ یزکا  ، ،،ب پا تردن ه

تسا رودم  ،،،،،،، ،،،،،،،،معموال   

یفی  تسا ت و س یاراد  ا هق       
یییییی 

افراشته یا انحنادار یا بضی موارد باالرون هدنچیپ و هد   
است و برگها منفرد ساقهای ،ش و ییاهتنا هب

،یبناج    

ی-
متناوب متقابل یا فراهم و دارای دمبرگ کوتاه یا بی ی
دمبرگ ،بعضی اوقات پیچکدار در راس میباشد.

زا ،نیزگا تانییزت و ییاوتسا      

  

با کمک چسب مخصو ارق ص ر اد  د  دش ه و سپ  زا

خشک شدن و پوشش دادن با میکروسکوپ الکترونی
نگاره(س )دنله روشک تخا      

 Philips- xlمد لل ل

عکسبرداری شدند.
نتایج و بحث
ال خیر تاعلاطم جیاتن :ف تت تتتتتتتتشناس سنج ی     
Polygonatum
 :P. glabrrimumساقه  50س و راد هشوگ و رتمیتنا

8- 12

بدون کرک و دارای برگهای متناوب به طول

وعرض  3/5-7س تمیتنا ررر و په  مخت ن م لکش یغر     
است و در زیر برگ دارای کرکهای کوچک اس و ت
دارای دمب و هاتوک گر یاراد لگمد       2گ  تسا لو
نسبتا ضخیم است و گلپوش  02میلیمتر طولش و به
ش و تسا یا هلول یا هزوک لک

تمسق رد

ینایم     

       

منقبض نشده است و دندان رد شوپلگ ه    راس ب نود
کرک و میله پ مچر

 5میل راد لوط رتم ی د دد دددد و ب نود

بررسی ارزش تاکسونومیکی صفات مورفولوژیک 61 ...

کرک ومیوه سته  12میلی متر قطر دارد و س یبآ های   

ب اا  طسوتم هزادن ووو وو و ش رادرای (( ( )sulcateازنوکت ع     

رنگ است.

شیاری است موقعیت شیار قطبی خلفی

 P. orientaleساقه  65سانتیمتر و گوشهدار و ب نود

است که عموم هراد رایش کت ا ا       monosulcateو

کرک و دارای برگ@ه انتم یا و  ب ب لوط ه     

6- 14

distsl polar

شکل گرده بیضوی) (Ellipticalاست .از نظ نراقت ر   

وعرض  2/5-4سانتیمتر وبیضوی تخم مرغ لکش ی   

دارا ی تقارن  Bilatraleیا تقارن دو طرف و تسا ه

کهای خش و تسا ن
است و در زیر برگ دارای کر 

نظ تیبطق ر     

دارای دمبرگ کوتاه و دمگل دارای  1-5گ و تسا ل

تزیینات اگ عون زا نیز     Perforateسو ار خخخدار است

زا   

 Hetropolarیااا ن تسا یبطق روجا و     

باریک است و گلپوش  11میلیمتر طولش و به ش لک

س رد نیزگا راتخا

لولهای است و در قسمت میانی منقبض شده اس و ت

 orientalدارای  Fossulaو گونه     P. sewerzowii

    2گونه     P. glabrrimumو P.

کدار و میل  مچرپ ه
دندانه گلپوش در راس کرک ک

1/5

فاقد  Fossulaمی باشد.

کدار و میو هتس ه     
میلیمت راد لوط ر دد دد د و کر کک 

7- 12

ی)،(E
 :P. glaberrimumطو تسا روحم ل و یا یییییییی ی ی

 24/28µmو طول محور قطبی) 56/70µm ،(Pن تبس

میلیمتر قطر دارد و ابی سیر رنگ است.
 :P. sewerzowiiس هقا

 90س سسانتیمتر و گوش و راد ه

طویاوتسا روحم لوط هب یبطق روحم ل ییییییییییییی یی ،P/E

گه یناقوف یا     3-4ف مهار
بدون ک رب یاراد و کر گگ گگ

 2/33µmو اندازه منافذ  0/27µmو ه راد نینچ م ای   

گهای تحتانی متن تسا بوا   
خطی -سزنیزه ای و بر 

 Fossulaاستتت ک راد ه ا نهپ یاهرایش ی

       

به طول  9- 13وعرض  1/5-2سانتیمتر و در زیر برگ

است(شکل .(A2،A1

فاقد کرک است و فاق و گربمد د

یاراد لگمد     2-3

یقیمع و

ی) 21/46µm ،(Eو
 :P. orientaleطول محور اس یاوت ی ی

گل است و باریک و هاللی شکل و بدون کرک است

طول محور قطبی) 47/59µm ،(Pنسبت طو روحم ل   

و گلپوش  10 /5میلیمتر طو لول لکش هب و شل هههه هههههای

قطبی به طول محور استوایی  2/21µm ،P/Eو ان هزاد

کدار و میل  مچرپ ه     1-1/5
گلپو  رد ش ر رک سا ک ککک ک

         

است و در قسمت میانی منقبض نشده است و دندانه

منافذ  0/23µmو هم چنین دارای  Fossulaاست که
دارای ش  کیراب یاهرای و ک یقیمع م

لکش(تسا

میلیمتر طول دارد و غدهای و میوه سته  8- 12میلیمتر

.)B2،B1

قطر دارد و قرمز رنگ است.

ی)24/37µm ،(E
 :P. sewerzowiiطول محور اس یاوت ی ی

ب :نت مورکیم جیا و لوفر و د یژ اااا ان سنج هدرگ ه
Polygonatum

     

در مطالع درگ ه هههههه هشناس نوگ ی هههههه هه سنج یا       
 Polygonatumک قبط ه

دج ول    

          2بوس هلی     

و طول محور قطبی) 54/81µm ،(Pنسبت طول محور
قطبی به طول محور استوایی  2/24µm ،P/Eو ان هزاد
منافذ  0/19µmو هم چنین فاقد  Fossulaاست(شکل

میکروسکوپ الکترونی  SEMانجام شدتمام گونهههها

.)C2،C1

جدول :1لیست نمونههای بررسی شده و محل جمعآوری آنها

Table1: List of examples examined and where they were
محل جمع آوری ،جمع آوری کننده و شماره هرباریومی
Taxa
مازندران :نور ،چمستان 013- 1800 ،متر ،مظفریان 42 8 72
گیالن :جاده اسالم به خلخال  800 ،متر ،حمدی و فرجی 5906
گلستان :جنگل المه؛  1670متر ،ثابتی 5 64 5

P.glaberrimum
P.orientale
P.sewerzowii
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Table 2: Information on pollen micro-morphology 3 species Polygonatum
نام گونه

P

P. glaberrimum

56/70

24/28

P. orientale

47/59

21/46

P. sewerzowii

54/81

24/37

E

P/E

Fossula

Size porate

2/33

دارد

0/27

2/21

دارد

0/23

2/24

ندارد

0/19

A1
11
1

A2

B1
B2

C1

C2

شکل :1تصویر میکروسکوپ الکترونی نگاره

Fig 1: Image of Electron Microscope
 :P. :A1 glabrrimumنمای استوایی گرده با بزرگنمایی  : A2 ، 000 2 µmتزیینات سطح دانه گرده با بزرگنمایی  :B1 : P. orientale 7500 µmنمای استوایی گرده با بزرگنمایی
, B2 ، 000 2 µmتزیینات سطح دانه گرده با بزرگنمایی 7500 µm

 :C1 :P. sewerzowiiنمای استوایی گرده با بزرگنمایی  :C2 ، 000 2 µmنمای تزیینات سطح دانه گرده با7500 µ m

میکرومورفولوژی دانه گردهه :در ای رب ن ر هناد یس    

تک لپهایها دانه های گردهاشان تک شیاری است و با

گرده  3گونه از جنس  Polygonatumدر ایران توسط

نتایج( )Penet, 2005که در کالد  Asparagalesبیشتر

میکروسکو ینورتکلا ب         SEMمو یسررب در       

یکننددد ،مطاابق
خانواده ها تولید گرده تک ش م یرای یی یی

قرارگرفت که دانههای هر سه گونه تک ش دندوب رای   

یتو نا
است .در رابطه با تزیین گ م یدودح ات هدر ی ییی یییی

که مطابق با نتایج( )Furness, 2000که به طو یلک ر   

تفاوت بین گونه را شناخت .همه گونهها ب درگ ا هه هههای

63 ... بررسی ارزش تاکسونومیکی صفات مورفولوژیک

 گونه م ناوت ی ن دکی فدارتم د ی ییی یییییگر3 یرسد که این
م

 با اندازه متوسط ک وجان ه رر ررر قطب رایش کت و ی ی و

   یه یژولوفرومورکیم یا
 در صورتی که بررسی ی،باشد

 و.خدار است
 شکل گرده بیضوی و تزیین اگزین سورا

     مرز دقیقی برای جداسازی گونه ه اد هئارا ا د اب هک
.( همسو استDeng , 2007)مطالعات

P.  وP. glabrrimum  گونههه2   

P.  هستند و گونهFossula  دارای ساختارorientale

منابع

      ناشن

2- Chase, M. W., De Bruijn, A. Y., Cox, A.
V., Reeves, C., Rudall, P. J., Johnson, M.
A. T. and Eguiarte, L. E.
2000.
Phylogenetics
of
Asphodelaceae
(Asparagales):
an
analysis
of
plastidrbcLandtrnL-FDNA sequences. Ann.
Bot. 86, 935–951.
3- Chase, M. W., Stevenson, D. W., Wilkin, P.
and Rudall, P. J. 1995b. Monocot
systematics: a combined analysis. In:
Rudall, P.J., Cribb, P.J., Cutler, D.F.,
Humphries, C. J. (Eds.), Monocotyledons:
Systematics and Evolution. Royal Botanic
Garden, Kew, pp.685–730
4- Chase, M.W., Reveal, J. L. and Fay, M. F.
2009. "A subfamilial classification for the
expanded
asparagalean
families
Amaryllidaceae,
Asparagaceae
and
Xanthorrhoeaceae", Botanical Journal of
the Linnean Society 161 (2): 132–136.
5- Chen, B. X . 2013. Pollen morphology and
ontogeny ofMaianthemum bifolium(L.)
Plant Syst Evol 299:123–129.
6- Chen, X. Q. and Tamura, M. N .2000.
Polygonatum Mill. Flora of China, vol 24:
223–232.
7- Dahlgren, R. M. T., Clifford, H. T. and Yeo,
P. F. 1985. The Families of the
Monocotyledons. Springer-Verlag, Berlin.
pp. 520.
8- Davis, P. H. 1984 . Polygonatun Miller
.Flora of turkey Vol8:68,81-84.
9- Deng, X. Y., Zhou, S. D. and He, X. J.
2007. Pollen morphology of 13 Chinese
species of Polygonatum and its systematic
significations. Wuhan Botanical Research
25(1):11–18.
10- Furness, C. A. and Rudall, P. J. 2000b.
Aperture
absence
in
pollen
of
monocotyledons. In: Harley MM, Morton
CM, Blackmore S (eds) Pollen and spores:
morphology and biology. Royal Botanical
Gardens, Kew.

 فاقد این س هک دشاب یم راتخاsewerzowii

      دهنده ش تاعلاطم  تسالاب هدربمان هنوگ ود تهاب

.1  جلد، دانشگاه تهران. رستنيهاي ايران. 1364 . ص، مبين-1
. 197 صفحه

مش رد هک دش هدها

      انجام ش درگ هناد رد هدش یسررب راتخاس رد هد ه
    در ایران ب یور تاعلاطم اPolygonatum گونههای
Polygonatum  گونه از13

مورفولوژی دانه گرده که

 مطابقت،) مورد بررس ارق ی ر اد  دددددDeng , 2007)که
 زیرا که دانههای گرده ها با اشکال وتزیین تا.نداشت
  

یه رد هک رگید ی ا
دند رس یی یی. مختلف مشاهده ش رب
سطح جنس س
 انجامیدAsparagaceae سه داوناخ یا هه ههه

درگ هناد  هک ههههه ه هههههه هی گون هه هها یی ی

نمای  نیارگ نا ا تس

Clara gracilis  در ایران با دانه گردهPolygonatum

دراد ت.  مطابق، مطالعههه شدددLopes, 2013 که توسط
   ) و دان هدرگ هOzler, 2007(Asparagus دانه گ در هه
          ( و دان درگ ه هYildirim,
         ) و دان هدرگ هTekin,

2013) Scilla

2013(Hyacinthella

   ( و دانهChen, 2013) Maianthemum bifolium
   ) نشان داد ک هناد هLopes, 2012( Herreria گرده
   گرده دارای اشکال بیضوی و تک شیار اس زا یلو ت
 مطابقتPolygonatum نظر تزیینات اگزین با جنس
 زیرا که تزیینات سطح اگزین در این گونهها،نداشت
   یه یا
تسا هد یییییییییییی یییی. ب ب کبشم تروص ه و سررب
 وP. glabrrimum

    مورفولوِژِژی گ ک ون هههههههه هه  یا

        نش نهد نا دهP. ,P. Sewerzowii orientale
 شکل ب و گر،اشتراکاتی در صفات فیلوتاکسی برگ
    دارا بودن کرک در سطح زی گرب نیر،داشتن دمبرگ
   و است که با توجه به صفات کیفی و کم رب ی ر یس
   شده شباهت بسیار نزدیکی را نشان می دهند ب رظن ه
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