بسم اهلل الرحمن الرحیم
بررسی میکرومورفولوژی دانه گرده و آناتومی برگ گونه Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
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چکیده:
گونه  Centaurea bruguierana (DC.) Hand.متعلق به بخش  Tetramorpheaeاز تیره کاسنی Asteraceae
می باشد ،که با استفاده از صفات تاکسونومیکی در زمینه مورفولوژی و گرده شناسی مورد بررسی قرار گرفت .صفات مورفولوژیکی
حائز اهمیت دراین بررسی عبارتند از :پوشش کرکی،صفات مربوط به شکل گل ،نوع میوه  ،گل آذین وشکل دانه ها.
مطالعات آناتومی برگ در گونه مورد مطالعه نشان داد که این گونه دارای کرکهای چند سلولی می باشند .همچنین تیپ مزوفیل
برگ از نوع دوطرفی  isobilateralمی باشد.
مطالعات گرده شناسی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره انجام گرفت.در جمعیت های گونه مورد مطالعه دانه گرده ازنوع
جور قطب و جورشیار منفذ می باشند .شکل دانه گرده در منظره استوایی بیضی و در منظره قطبی  ،گرد می باشد .دانه های گرده
دارای  3شیار در منطقه استوایی می باشند  .تیپ دانه گرده از نوع سه شیارمنفذدار و تکتوم ازنوع خاردار می باشد.
کلمات کلیدی:
ایران ،میکرومورفولوژی ،دانه گرده،آناتومی برگ
Centaurea bruguierana (DC.) Hand.,
مقدمه
موفولوژی:
خصوصیات ریخت شناسی گل از مهمترین ویژگیها در رده بندی گیاهان گلدار است .این ویِژگیها براحتی قابل رویت اند
و در توصیف گیاهان و تدوین کلید های گیاه شناسی ،کاربرد عملی زیادی دارند .در حال حاضر ،علم ریخت شناختی
بیشترین خصوصیات تاکسونومیک را برای تدوین سیستمهای رده بندی به دست می دهد .با توجه به خطوط تکاملی
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گیاهان گلدار ،که هر یک از آنها شاید هزاران گونه گیاهی را شامل باشد ،نباید انتظار داشت که تمام صفات ریخت
شناختی در میان کلیه گونه ها حتماً به شکلی یکسان ظاهر شود .در بعضی موارد فقدان صفتی ترکیبی یا توصیفی در
گروهی که معموالً آن را داراست یا وقوع نادر یک صفت در گروهی که به طور معمول فاقد آن است ،امری مورد انتظار
است ( .)4به علت ثبات عمومی خصوصیات تولید مثلی گلها ،میوه ها و دانه ها برای توصیف گروههای تاکسونومیک ،در
سطح گونه ،جنس و خانواده بکار می روند .خصوصیات زایشی عالوه بر ثبات بیشتر ،نسبت به ویژگیهای رویشی
پرشمارترند و از این رو صفات بیشتری را برای تشخیص گروههای گیاهی در اختیار می گذارند .در تعریف گروههای
طبیعی ،خصوصیات گل اغلب از ویژگیهای بنیاد ی به حساب می آید .تنوع تعداد پرچمها ،وضعیت بساک و تخمدان،
طول خامه ،شکل کالله ،تعداد برچه ها ،تعداد و اتصال قطعات گل پوش ،نوع گل آذین ،نوع میوه و دانه نقش مهمی را در
زیست شناسی تولید مثلی گیاهان دارند .چگونگی فرم رویشی (علفی و یا چوبی بودن) گیاهان می تواند در

رده

بندی کاربرد عمده ای داشته باشد .این صفت می تواند در یک جنس یا خانواده ثابت یا متغیر باشدانواع ساقه ها ،جوانه
ها ،تیغها ،خارها ،آرایش ،نوع شکل ،طول عمر و رگ بندی برگ از ویژگیهای با اهمیت به حساب می آیند .اندامهای
رویشی زیرزمینی مثل ریزومها ،سوخها و پیازها گاهی ممکن است وجه مشخصه یک گروه باشند(.)9،،19،11،2،4،3
د ر این طرح صفات مورفولوژیکی گونه های مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت تا شناخت کلی در مورد گونه های
مورد نظر زمینه مناسبی برای بررسی های تشریحی و گرده شناختی باشند(1و.)9
آناتومی
از زمانی که گیاه شناسان به ارزش تاکسونومیکی صفات تشریحی پی برده اند ،در حدود یک قرن می گذرد.
همچنین دانشمندانی نظیر )، Carlquist (1991)، Metcalfe & Chalk (1985)، Fahn (1982
)Cutter(1971) ، Rudall(1994
اظهار داشتند که ویژگیهای تشریحی مانند ویژگیهای ریختی در شناسایی گیاهان مفید و با ارزش می باشند و نباید از
آنها چشم پوشی کرد .امروزه به صفات تشریحی به اندازه ویژگیهای ریختی و در مواردی نیز بیش از آن بها داده می شود.
چرا که ساختار درونی یک گیاه معموالً کمتر از صورت ظاهری آن تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می گیرد(1و.)9
همچنین نشان داده شده است که علم تشریح نه تنها در رده بندی گیاهان بلکه در زمینه های کاربردی نیز نقش بارزی
را ایفا می کند .به عنوان مثال در شناسایی نمونه های هرباریومی بدون گل و میوه ،تعیین کیفیت محصوالت گیاهی
تجاری از الوار گرفته تا مواد غذایی ،دارویی ،چوب شناسی و نقش آن در باستانشناسی و حتی به منظور اثبات جرم و یا
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بی گناهی مظنونین جنایی ،انجام مطالعات تشریحی بسیار مفید و با ارزش می باشد.مطالعه ساختار درونی گیاهان پایه
ای در علم گیاهشناسی محسوب می شود ،به طوری که داشتن شناخت کافی و علمی در این زمینه به درک فرآیند های
فیزیولوژیکی که در گیاهان رخ می دهند و درک روابط فیلوژنتیکی بین گروه های گیاهی مختلف کمک می نماید .یکی
از صفات با ارزش که به طور عمده بررسی می شود تنوع کرکها در گیاهان است .دالیل اهمیت کرکهای گیاهی به قرار
زیر می باشد .
اطالعات راجع به کرکها و پوشش کرکی در موارد متعددی کاربرد دارد(11و.)17
 -1حضور گسترده آنها در پتریدوفیتها (سرخسها) و در نهاندانگان (گیاهان گلدار) دیده می شود.
 -9اطالعات مقایسه ای کرکها برای پی بردن به نقش کرکها در ساختارهای فیزیولوژیکی و اکولوژیکی مهم هستند.تا کنون
توجه به وجود کرکهای گیاهان اکثراً سطحی بوده ،اما هم اکنون دانشمندان به طور روزافزون راجع به اهمیت کرک و
پوشش کرکی گیاهان  ،تأثیر کرک و پوشش کرکی در نمو اندامی که روی آنها ایجاد می شوند و نقش آنها به عنوان انبار
مواد زائد و یا گیرنده های ابتدایی نیروها و تحریکات محیطی تحقیق می کنند.عالوه بر کرکها نوع مزوفیل برگها نیز
شایان توجه می باشد .همچنین وجود غالف آوندی اطراف رگبرگهای فرعی و ساختار غالف آوندی یک صفت باارزش از
نظر تاکسونومیک می باشد (.)1
دانه گرده:
گیاهشناسان در راستای رسیدن به مهم ترین هدف خود  ،که ایجاد روابط تکاملی ثابت در میان گیاهان و طبقه بندی
آنها می باشد ،از صفات متعدد در زمینه های مختلف و بخصوص در حد امکان از مطالعه فسیلها بهره می جویند.
برای تعیین شباهت ها ،صفت های بسیاری باید مورد توجه قرار گیرند و در این میان صفات مربوط به دانه گرده و اسپور
از اهمیت خاصی برخوردار هستند .چرا که آنها منبع قابل اعتمادی از صفات مورد استفاده در رده بندی در اختیار گیاه
شناسان قرار می دهند .البته اعتقاد بر این است که در سطح گونه ،تنوع بسیار کمی را در دانه های گرده می توان دید و
لیکن در جنس ها و گونه های مختلف اغلب اختالفات فاحش در ساختمان و تزئینات سطح دانه گرده مشاهده می
شود(7و.)8
آنچه سبب شده تا گیاه شناسان در مطالعات مربوط به رده بندی ،توجه خاصی به بررسی دانه های گرده داشته باشند
وجود برخی از ویژگیهای منحصر به فرد دانه گرده است که سبب برتری آن نسبت به سایر مواد زیستی می گردد .در
همین رابطه به موارد زیر اشاره کرده است:
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 وجود یک پوشش خارجی محکم (اگزین) ،که بقای آنها را بهتر و طوالنی تر از بسیاری از مواد زیستی دیگر ممکن میسازد.
 تنوع در شکل و تزئینات این پوشش مقاوم ،که ارزش تاکسونومیکی بسیاری دارد. دانه های گرده در هر گیاه به تعداد فراوان تولید می شوند ،به همین دلیل برای انجام آزمایشهای مربوطه معموالً مشکلیاز نظر مقدار نمونه وجود ندارد.
در مطالعات گرده شناسی تنها از یک نمونه بسیار کوچک ،اطالعات مفید فراوانی حاصل می شود .چنین خصوصیتی نیز
در دیگر مواد زیستی مورد آزمایش ،بندرت دیده می شود .بدین ترتیب گرده شناسی از سالها پیش جایگاه ویژه ای را در
مطالعه رده بندی گیاهان به خود اختصاص داده است(12،18و91و.)92
طبقه بندی گونه .)94( Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
SUB CLASS Magnoliopsida CLASS ,Magnoliophyta , PHYLUMPlantae KINGDOM
,ORDER Asteridae

Asterales

, FAMILY

GENUS Centaurea L., ,Asteraceae

Centaurea bruguierana (DC.) Hand. SECTION Tetramorpheae SPECIES
مواد و روش ها
مورفولوژی
برای بررسی ویژگی های مورفولوژیکی گونه مورد نظر از نمونه های موجود در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم و
همچنین از جمعیت های این گونه در رویشگاههای طبیعی استفاده شد .در این مطالعه صفات کمی و کیفی جهت
تشخیص و شناسایی گونه بکار گر فته شد .صفات کیفی مربوط به بخش های رویشی و زایشی گیاهان با چشم غیر مسلح
و در صورت لزوم توسط استریومیکروسکوپ مدل  olympusبررسی شدند .صفات کمی مربوط به اندامهای رویشی ،به
کمک خط کش و در اکثر موارد زیر لوپ اندازه گیری و مقایسه شدند .برای اندازه گیری صفات کمی اندامهای زایشی،
یک گل سالم انتخاب و پس از خیساندن در آب گرم اجزاء گل بتدریج نرم شده به راحتی مورد بررسی قرار گرفتند(،1
.)2
آناتومی
جهت انجام مطالعات تشریحی ،از نمونه های هر باریومی که از نظر مورفولوژی بررسی شده بودند  .همچنین از نمونه های
تازه ج مع آوری شده استفاده شد  .قطعاتی از برگ و دمبرگ گونه های مورد نظر را جدا نموده در آب جو ش به مدت
چند دقیقه خیسانده شدند  .تا شکل طبیعی به خود بگیرند .سپس مراحل زیر با دقت در مورد تمام گونه ها مورد عمل
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قرار گرفت  .برش گیری با دست و توسط تیغ معمولی انجام شد .برشها از بخش میانی برگ تهیه و مراحل رنگ آمیزی به
شرح زیر انجام شد.
رنگ آمیزی:
به منظور رنگ بری برشها به مدت  9،-2دقیقه در آب ژاول قرار داده شدند. برای خنثی نمودن اثر آب ژاول نمونه ها به مدت یک دقیقه در محلول آب اسید(اسید استیک گالسیال)2درصد
قرار گرفتند .
-

به مدت  9،-12دقیقه در رنگ کارمن زاجی وبه مدت  3،ثانیه در رنگ سبز متیل قرار داده شدند.

بعد از هر مرحله برشها با آب مقطر شستشو داده شدند (1و.)13
آماده سازی اپیدرم :
برای جداسازی اپیدرم قطعه ای از برگهای تثبیت شده را انتخاب نموده و بعد از چندین بار شستشو با آب در محلول
جفری( به نسبت برابر  %1،اسید کرومیک و  %1،اسید نیتریک ) قرار داده شد ودرصورت لزوم به مالیمت حرارت داده
شد .بطوری که دوالیه اپیدرمی متورم و در حال باز شدن باشد  .سپس اپیدرم فوقانی وتحتانی را جدانموده وبعد از
شستشو برای رنگ بری در محلول آب ژاول به مدت  2-1،دقیقه قرار داده شد .پس از شستشو با آب مقطر با کارمن
زاجی به مدت  9-3دقیقه رنگ آمیزی شد .مجددا با آب م قطر شستشو داده شد .نهایتا توسط یک قطره گلیسیرین در
زیر میکروسکوپ نوری موردمطالعه قرارگرفت .شرح آناتومیکی هرگونه بعد از مطالعه برش های زیادی از هرگونه ثبت
گردید .مطالعه انواع کرکهای برگ و برش عرضی برگ توسط میکروسکوپ نوری انجام شده است(.)14
دانه گرده
برای مطالعه دانه گرده ابتدا از گل های کامل که دارای پرچم و بساک رسیده بودند بساک ها را جدا نموده بعد ا ز آمادهسازی تمام
نمونه ها به روش استولیز از نظر اندازه ،شکل وسایر پارامترها توسط میکروسکوپ نوری به دقت بررسی واندازه گیری گردید.
همچنین نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی بررسی شدند.
 Scaning Micro Analyzer JEOL JXA-840نگاره مدل ازهرگونه غنچه گل سالم انتخاب شد .غنچه گل به مدت حدود
 3دقیقه در آب جوشانده شده سپس به کمک سوزن تشریح بساکها خارج شده و آنها از دیگر بخشهای گل جدا گردیدند .سپس
بساک ها را شکافته و گرده ها به این صورت خارج شدند .روی هر لوله برچسب نام گونه چسبانده شد .برای شستشوی دانه های
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گرده روش متداول استولیز انجام شد و الم دائمی تهیه شد(9 ، 1و.)1،
اندازه گیری ها بوسیله میکرومتر چشمی انجام گردید .در مورد هریک از گونه ها پارامترهای طول قطبی،طول استوایی و نسبت
طول قطبی به طول استوایی برای ده دانه گرده اندازه گیری شد(.)1
 E.M.).(Sمراحل آماده سازی دانه گرده برای بررسی با میکروسکوپ الکترونی نگاره
 برای هرگونه غنچه ای سالم و بالغ و کامال خشک از یک نمونه مناسب جدا شد. برروی الم  ،ابتدا پرچم ها از سایر قسمت های گل جدا و سپس دانه های گرده از داخل بساک خارج گردیدند. سطح پایه های حامل دانه گرده ) (Stubesبا چسب دو طرفه مخصوص پوشانده شد .برای جلوگیری از اشتباه نیز در سطحدیگر پایه ها برچسب حاوی شماره چسبانده شد که به هرگونه شماره اختصاص داده شد.
 پایه ها در دستگاه  Sputter JFC - 1100برای ایجاد خالء و خشک بودن نمونه وجلوگیری از چروک شدن نمونه و پ اشیدنگرد طال به ضخامت  1،،-19،انگستروم برروی گرده ها به مدت  3،-42دقیقه قرارگرفتند.
 پایه حامل دانه های گرده پوشیده شده با گرد طال در دستگاه میکروسکوپ الکترونی نگاره مدل JEOL JXA- 840 Scaning Micro Analyzerقرارگرفتند و گرده ها بر صفحه مانیتور مشاهده شدند (.)1
پراکندگی در ایران:
گونه موردنظر در نواحی آذربایجان  ،ارومیه ،مرند ،گردنه قوشچی ،زنجان ،تهران رویش می یابد .
نتایج
 مطالعات مورفولوژینتایج بررسی ویژگیهای زیر را در بخشهای مختلف برگ  ،گل و میوه نشان می دهد.
-

Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
گیاهی است علفی و یک ساله .برگ های پایینی ساقه این گیاه دارای شکاف های عمیق و برگ های باالیی آن باریک و
خطی است .کپه ها معموال دارای دم گل بلند  ،برگک ها در حاشیه مژک دار ،گل ها آبی یا سفید و در پیرامون کپه
بزرگ تر و دارای لوله ای خمیده و همچنین سترون هستند.لوله جام غالبا بیش از پنج لبه دارد و انتهای فندقه ها دارای
تارهای ابریشمی پر ماننداست .شکل .1
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 Centaurea bruguierana (DC.) Hand.مطالعات آناتومی
پس از برش گیری وبررسی میکروسکوپی نمونه برگ نکات زیر بدست آمد:
اپیدرم برگ:
-

پس از برش گیری ومطالعه برگها در زیر میکروسکوپ یک الیه اپیدرم در سطح باالیی وپایینی برگ مشاهده
شد،کرکهای چند سلولی در سطح پشتی و شکمی برگ در قسمت پهنک و حاشیه برگ مشاهده شدند.شکل .9
تیپ روزنه:
از آنجایی که نوع روزنه در تمام گونه های ی ک خانواده ثابت است در این گونه نیز تیپ روزنه آالله یا آنموسیتیک است.
در این تیپ از روزنه ها سلو ل های همراه تفاوتی با سایر سلو ل های اپیدرمی ندارند.شکل.3
مزوفیل برگ:
ساختار مزوفیل برگ از نوع دو طرفی می باشد .دارای سه ردیف پارانشیم نردبانی در سطح فوقانی و تحتانی برگ
وپارانشیم اسفنجی دربین آن می باشد.
رگبرگ میانی:
برجستگی رگبرگ میانی در سطح پشتی برگ به بصورت گنبدی شکل می باشند .دستجات آوندی در رگبرگ میانی به
صورت یک دسته آوند بیضی شکل می باشد که انحناء آن به سمت اپیدرم تحتانی می باشد .بافت آبکش آن بصورت
ک مانی شکل به طرف اپیدرم تحتانی وبافت چوب به سمت اپیدرم فوقانی قرار می گیرد .در اطراف دستجات آوندی
نمی شود.

رگبرگ میانی ،سلول های غالف آوندی مشاهده
مطالعات گرده شناسی:
-

Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
دانه گرده در منظره استوایی بیضی شکل  ،در منظره قطبی گرد  ،تیپ گرده سه شیارمنفذدار(
، ،)Tricolporateدارای سه شیار در منطقه استوایی  ،شیارها طویل،فرو رفته  ،در دو انتها نوک تیز ،
جورقطب ) ، (Isopolarجورشیار ،سگزین ضخیم تر از نگزین ،تزئینات سطح دانه گرده بصورت تکتوم
دارای برجستگی های کوچک با انتهای گرد .محور استوایی به طول

 27 (20/35) 15میکرومتر ،محور

قطبی به طول  26 (20/75) 16میکرومتر  ،نسبت اندازه  P/Eبرابر). (1/06جدول ، 1شکل.4
بحث:
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-

بحث مورفولوژی:
نتایج حاصل تفاوتها و صفات متمایز کننده را نشان داد که این مشخصات و صفات مربوط به دو جنس و گونه های مذکور
با موارد اشاره شده در فلورا ایرانیکا  ) 1980(Rechingerتا حدود زیادی مطابقت دارد .بررسی ها در زمینه های انجام
شده شباهتهایی را در مورد دو جنس مذکور با یکدیگر و با صفات شاخص خانواده کاسنی نشان می دهد به طوری که
نوع میوه در آنها فندقه بوده و از نظر نوع میوه با اغلب جنس های خانواده کاسنی شباهت نشان می دهد.از صفات
مورفولوژیک ویژه می توان به موارد زیر اشاره کرد :برگهای قاعده ای لوب دار و یا دندانه دار هستند .برگهای ساقه ای
کامل  ،خطی  ،باریک و نوک تیز هستند .یکی از ویژگیهای مشترک در جنس های مطالعه شده میوه فندقه می باشد
 .گل آذین کاپیتول است.در موارد اشاره شده دو گونه فوق به همدیگر شبیه می باشد.مطالعات انجام شده و Rechinger
) (1980در زمینه مورفولوژی تا حدودی با نظر قهرمان و سعیدی و
)(Qureshi , Khan and subhan 2013و)( Qureshi , Khan andAhmad 2012
مطابقت دارد (.)94،93،99،4،3

-

بحث آناتومی:
مطالعات مقایسه ای ساختار تشریحی دو گونه مذکور نشان داد که صفات تشریحی نیز مانند صفات دیگر دارای ارزش
تاکسونومیکی می باشد و در کنار سایر صفات دارای کاربرد می باشد .بر اساس بررسی های انجام شده صفات مفید و
جالب توجه در این گروه بیشتر مربوط به صفات تشریحی برگ بوده و تنوع کرکها از نظر شکل  ،ترتیب قرار گرفتن بافت
های مزوفیلی برگ ،روزنه های از نوع آالله یا آنموسیتیک که در دو گونه مذکور مقایسه شد.
به عالوه وجود ساختار غالف آوندی ،ساختار و اندازه کرکها یکی از صفات با ارزش و مهم ،در گونه های مختلف در
خانواده کاسنی است.دو گونه مطالعه شده نیز دارای کرک می باشند .یکی از تفاوتها در بافت مزوفیل برگ گونه های
م ورد مطالعه مشاهده شد که از خصوصیات مهم در ساختمان تشریحی می باشد .تیپ مزوفیل برگها به صورت دوطرفی
می باشد که این نتایج باتحقیقات
هم سو می باشد(99و( Qureshi , Khan and subhan 2013) .)93و ( Qureshi , Khan and Ahmad
)2012

-

بحث دانه گرده:
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مطالعه مورفولوژی دا نه گرده در جنسهای مطالعه شده برای دستیابی به نتیجه دقیق بسیار حائز اهمیت است.از آنجایی
که صفات دانه گرده بطور کلی در خانواده کاسنی ناهمگن می باشد و مورفولوژی دانه گرده از نظر شکل ،اندازه و
بخصوص وجود شیار -منفذ تنوع زیادی را نشان می دهد.طرح خاردار سطح گرده و تعداد شیارها در جنس های مورد
مطالعه خانواده کاسنی به عنوان یک صفت شاخص معرفی شده است.
مطالعات صورت گرفته در این پژوهش به کمک میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ شکل کلی دانه
گرده در جنسهای مطالعه شده را گرد و بیضی نشان می دهد.گرده ها از تیپ سه شیارمنفذ دار می باشند .شیارها دوکی
شکل ،جور قطب و سطح گرده با تزئینات خاردار می باشد.به طور کلی دانه گرده در گونه متعلق به یک جنس از نقطه
نظر تعداد شیار ،شکل شیارها ،جور قطب بودن و تزئینات سطح گرده ثابت می باشد.تزئینات سطح دانه گرده خاردار و
دارای برجستگی کوتاه با نوک گرد می باشد .و در گونه های مختلف تا حدودی تنوع نشان می دهند.مطالعات گرده
شناسی در این طرح شکل کلی دانه گرده را در گونه مذکور از نوع سه شیار منفذ دار معرفی می کند .وضعیت قطبی در
تمام گونه های مطالعه شده از نوع جورقطب می باشد و تیپ گرده نیز از نوع جور شیارمنفذ می باشد .نتایج فوق با
بررسی های
2013) )Qureshi , Khan and subhanو  2012))Qureshi , Khan andAhmadو
) 2010و())9،،2Adekanmbiو)9،13( Zafar

Mbagwu, Chime and Unamba
مطابقت دارد(.)91،93،99،12،7

سپا سگزاری :مقاله حاضر برگرفته از نتایج طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم می باشد .از آقای نادر آتش سخن
 ،همکار طرح پژوهشی که درانجام طرح و تهیه عکس میکروسکوپ الکترونی همکاری نمودند تشکر و قدردانی می شود.
همچنین از آقای ابوالفضل قنبری ریاست بخش آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم تشکر و سپاسگزاری می شود.
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Study of micromorphology Pollen grain and Leaf Anatomy and of Centaurea bruguierana
(DC.) Hand.

of Asteraceae Grierson. A. J. C. and K. H. Rechinger in Iran.
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Abstract
In this research Centaurea bruguierana (DC.) Hand. from Asteraceae (Section
Tetramorpheae) have been studied using taxonomic properties from morphologic,
anatomic and palynological view points. Critical morphologic properties in this study
are trichome-cover, Capitule inflorescence, achene fruit, and seed shape.
Anatomical studies of the leave in studied species showed that this species has
polycellular trichomes. As well the mesophyll type of the leave is that of isobilateral.
Palynological characters are performed by Scan Electron Microscopy. In this studied
species the pollen grains are symmetric and isipolar, tricolporate. The pollen grains
shape in equatorial view are prolate. In Polar view the pollen had a spheroidal shape.
The pollen grains had three Colpi and pore in the equatorial area. The pollen grains type
are of Trizonocolpate and tectum is of the echinate type.
Key words : Iran , micromorphology , palynology ,leaf anatomy, Centaurea
bruguierana
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ب

الف

ج
شکل  :1الف  ،نمونه هرباریومی  ،ب ،نوع گل آذین و ج ،شکل میوه ()×9،
Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
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( ×  40)Centaurea bruguierana (DC.) Hand.شکل : 9کرک چند سلولی برگ گونه

( × 40)Centaurea bruguierana (DC.) Hand.شکل  :3نوع روزنه در گونه
 :سلول اپیدرمی  E .منفذ روزنه  :P :سلول محافظ روزنه G
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ب

 شکل  :4الف:شکل میکروسکوپ نوری ()×1،،و میکروسکوپ الکترونی نگاره( ب ×3،،،وج )×7،،،دانه گردهگونه Centaurea bruguierana (DC.) Hand.

جدول :1بررسی دانه گرده مطابق با جداول ارائه شده استاندارد توسط  Erdtman 1986گونه
Centaurea bruguierana (DC.) Hand.
P/E
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