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چکيده
درختچه استبرق (( )Calotropis procera (Aiton) W. T.زير تيره  )Asclepiadoideaeيکي از گونههاي دارويي ارزشمند
در عرصه هاي منابع طبيعي و بياباني است که به طور گسترده در نقاط گرم و خشك نواحي جنوب استان کرمان پراکنش
دارد .همپيوستگي سازمان يافته گل در اين زير تيره به حد نهايي در نهاندانگان رسيده است .بهمپيوستگي گل ،پوليني و
رويش و رشد دانههاي گرده بررسي شد .گلهاي منظم دو جنسي و پنج بخشي داراي کاسه گل ضخيم سفيد -صورتي
کرمي وجام نعلبکي شکل سفيد -بنفش متصل در غنچه که طي نمو اين اتصالها باز شده اما هنوز بخشهاي قاعدهاي به
هم متصل هستند .پرچمها از طريق لوله پرچمي و بساکها بهم و از طريق کالله به مادگي متصل هستند .لوله پرچمي،
مادگي را بدون اتصال احاطه کرده است .ميله پرچمها داراي ريل راهنما و تاج براي جلب و حرکت گردهافشانها ميباشد.
بساک دو خانه و هر خانه داراي يك پوليني است که دو تودهك (پوليني) دو نيمه بساک مجاور از طريق گيره و بازوها به
هم متصل هستند و دستگاه پوليني را تشکيل ميدهند .بنابراين دانههاي گرده بصورت منفرد پراکنده نميشوند،
همچنين پولينيها نيز هميشه بصورت دوتايي منتقل ميشوند .بساکها به سطوح کاللهي  5بخشي پيوستگي دارند و
ژينوستوم را تشکيل ميدهند .مادگي دو برچهاي با بخش قاعدهاي آزاد و انتهايي به همپيوسته است .بهمپيوستگي
بخشهاي مختلف اغلب از نوع ثانوي يا  postgenitalاست .دانههاي گرده روي محيط پايه در  ،30oCرويش و رشد بااليي
دارند که بصورت يکطرفه ميباشد .يك يا هر دو پوليني دستگاه پولينارم رويش و رشد نشان دادند.
کليدواژهها :استبرق ،بساک ،تاج ،ژينوستوم ،لوله پرچمي.

مقدمه

ویژگی مهم تکاملی و نموی است که در تیره خرزهره

پیوستگی اندامهای گل که موجب تغییر همزمان و

(به ویژه زیر تیره استبرق یا  )Asclepiadoideaeو تیره

جفت و جور شدن همه اندامهای گل میشود یک

ارکیده به حداکثر رسیده است .ارتباط یا اتصال اجزای
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گل به یکدیگر برای تشکیل یک ساختار پیچیده ،به

دارای دو گونه C. proceraو  C. giganteaاست که

هم پیوستگی سازمان یافته ( )synorganizationنامیده

نوع اول در تمام نواحی و سواحل جنوب و نوع دوم

میشود که در تکامل یافتهترین حالت بصورت یک

در بلوچستان میروید ] .[گلها واقع در گرزن شبه

واحد پیچیده (کمپلکس) منفرد یا یک اندام مجزا عمل

چتر محوری یا انتهایی است .کاسه و جام گل دارای 5

میکند .تشکیل این ساختار پیچیده متصل به هم ،به

لوب است .ویژگیهای رویشی و ساختار گل و نیز

سه روش انجام می شود -1 :طی بنیانگذاری اجزای

وضعیت پیوستگی اجزا در جنسهای زیادی از این

گل و از طریق اتصال و در هم شدن مریستم بنیادی

تیره مطالعه شده است ] .[برخی محققین به

هر یک از اجزای مجاور (-2 ،)congenital fusion

چند ریختی (پلی مورفیسم) ساختار گل یا ژنوم (با

پیوستگی اندامها یا بخشی از اندامهای آزاد گل پس از

استفاده از روش مولکولی  )RAPDدر جمعیتهای

بنیانگذاری و طی پیوستگی اپیدرم آنها بطور پسین

مختلف گونه  C. proceraاشاره کردند ] [اما هیچ

(ثانوی) انجام میشود ( .)postgenital fusionگاهی

مطالعه اختصاصی روی ساختار گل  C. proceraو

این دو نوع با هم در مادگی و در موقعیتهای ویژه

چگونگی سازمان یابی و اتصال اجزای گل انجام نشده

گل رخ میدهند ،و  -3گاهی نیز این پیوستگی بدون

است که پراکنش وسیعی در مناطق جنوبی کشور به

اتصال اجزا و از طریق روی هم قرار گرفتن و یا

ویژه استانهای کرمان و هرمزگان دارد و نقش مهمی

تغییرات معماری غیر از اتصال است ].[

در تثبیت خاک ایفا میکندCalotropis procera .

یک ویژگی جالب پیوستگی  postgenitalتوانایی

ترکیبی از کلمه یونانی  kalosبه معنی زیبا و  tropisبه

آن برای دوباره باز شدن اجزای بهم پیوسته در زمان

معنی کف قایق ( )Keel of boatاست که اشاره به

شکوفایی گل پس از بسته شدن محکم آنها در جوانه

صفحات درخشان و زرق و برق دار گل است.

گل است ] .[گلبرگها بطور کامل یا جزئی

همچنین proceraاز ترکیب دو کلمه  proبه معنی

در جوانه گل برخی گیاهان (همچنین به طور

برای و  ceraبه معنی موم گرفته شده است که اشاره

آستریدها

به ظاهر مومی گیاه دارد ] .[تمام بخشهای گیاه

،)Campanulaceae

بهویژه دانهها و شیرابه ،دارای آلکالوئیدها و

گنتیال (آپوسیناسههای ابتدایی) ،روییاسه و المیدههای

گلیکوزیدهای متنوعیاند که تعداد زیادی از آنها در

ابتدایی بصورت  postgenitalبهم پیوسته هستند.

داروسازی و نیز بهعنوان حشرهکشها استفاده

پیوستگی  ،postgenitalمعمول ترین نوع در پیوستگی

میشوند .خواص تب بر ،ضد سرطان ،ضد ایدز ،ضد

درون برچهای و بین برچهای و نیز در پیوستگی

باکتری ،سیتوتوکسیک ،ضد ویروس و  ....بخش های

بساکها میباشداما بطور نادر در اتصال پرچم و

مختلف آن گزارش شده است .همچنین در حفظ آب

مادگی نقش دارد ].[

خاک و باند کننده خاک عمل می کند و بعنوان یک

جزئی

طی

(،Araliaceae

سرده

شکوفایی

گل)

،Asteraceae

استبرق

یا

مانند

مطابق

شاخص نشر سولفور دی اکسید در هوا عمل می کند

ردهبندیهای جدید در تیره خرزهره یا Apocynaceae

] .[گزارش شده است گیاه استبرق جهت

و زیر تیره  Asclepiadoideaeقرار دارد ] [در ایران

جداسازی و برداشت فلزات سنگینی همچون کادمیم

Calotropis

که
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از فاضالبهای صنعتی یا آبهای آلوده زیرزمینی نیز

و جمعیتهای ایران بررسی نشدده اسدت .بعدالوه ،در

بهکار برده میشود ] .[از تارها و پوشش ابریشمی

هیچکدام از این مطالعات به چگدونگی رشدد دسدتگاه

دانههای ،C. proceraدر بافت پارچه استبرق ،بویژه

پولینی (پولینیهای مربوط به دو بساک مجداور) اشداره

پردهی کعبه در گذشته استفاده میشده است ] .[در

نشده است .در ایدن مطالعده سداختار گدل و پدولینی و

قرآن کریم نیز در سورههای کهف ،دخان ،الرحمن و

رویش و رشد دستگاه پولینی مطالعه میشود.

انسان ذکر شده است که لباس بهشتیان از دیبای
ابریشمی ستبر (استبرق) بافته شدهاست (قرآن

مواد و روشها

کریم)].[

مطالعه ساختار گل و دستگاه پولینی

رویش گرده در محیط  in vitroیکی از مهمترین

نمونههای گیاهی استبرق شامل گل در مراحل

روشهای راحت و قابل اطمینان برای امتحان

مختلف نموی و بویژه گلهای بالغ در فاصله زمانی

زیستپذیری گردههای تازه یا ذخیره شده ،بهکار

اردیبهشت تا شهریور (مرحله گل بالغ) از سه ایستگاه

میرود .این یک ابزار ارزشمند برای پاسخ به سؤاالت

مختلف در فاصله جیرفت تا کهنوج جمعآوری شدند.

پایهای در تولید مثل جنسی است .محیطی که برای

در آزمایشگاه بیشتر مطالعات (مطالعه اجزای گل و

کشت  in vitroگرده مورد استفاده قرار میگیرد در

چگونگی اتصال آنها ،دستگاه پولینی) با میکروسکوپ

گونههای مختلف متفاوت است و گسترهای از

تشریحی (استریو میکروسکوپ) انجام شد .همچنین از

محیطهای ساده (ساکارز و بوریک اسید) تا محیطهای

میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره برای مطالعه

پیچیده را شامل میشود ] .[زیستپذیری گرده

ساختار دانههای گرده در پولینی نیز استفاده شد.

ممکن است که در مراحل مختلف نموی تحت تأثیر
قرار بگیرد اما بیشترین بر همکنش مستقیم بین دانههای

مطالعه و رشد دانههاي گرده بهصورت

in vitro

گرده و محیط بعد از آزاد شدن از بساک رخ میدهد.

آماده سازی محیط کشت گرده مطابق روش Ebadi

همانطور که قابل انتظار است بیشتر فاکتورهایی که بر

و همکاران ] [انجام شد 20 :گرم ساکارز ،یک گرم

قابلیت زیستگرده اثر میگذارند در این مرحله عمل

آگار 0/01 ،گرم بوریک اسید0/01 ،گرم نیترات

میکنند اما در برخی حالتها ،وقوع تنشهای مختلف

پتاسیم 0/03 ،گرم نیترات کلسیم 0/02 ،گرم سولفات

در طول نمو گرده درون بساک ممکن است به شدت

منیزیم را در  100میلیلیتر آب مقطر ریخته و در

بر زیستپذیری گرده اثر بگذارد.

ماکروفر قرار داده شد تا محلول بهطور کامل شفاف

مطالعات محدودی روی رویش و رشدد پدولینیهدا

شد .قبل از سرد شدن محلول را در ظروف پتری

در دو گونه این جنس وجدود دارد کده بیشدتر بده اثدر

ریخته و در محیط آزمایشگاه محیط کشت سرد و

هورمونها ] ،[اثر سیکلوهگزیمید و اکتینومایسین D

جامد شد.

] [و اثرترکیبات محدیط کشدت ] [روی رویدش و

تودهک (پولینی)های گرده با کمک پنس جدا و

رشد گرده میباشدکه مربوط به محققین هندی و چینی

روی محیط کشت در دمای  28±2درجه سانتیگراد

است ،بنابراین مطالعه در همان مناطق انجام شده است

قرار داده شدند .بعد از گذشت  24ساعت از کشت،
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رویش و رشد دانههای گرده در پولینیها مطالعه و از

میکروسکوپ الکترونی نگاره ( )SEMمتصل به

نمونههای مناسب عکسبرداری انجام شد.

کامپیوتر مطالعه و عکسبرداری شدند.

آمادهسازي دانههاي گرده براي مطالعه میکروسکوپ

نتايج

الکترونی نگاره ()SEM

ساختار گل در استبرق

ابتدا یک نوع نوار چسب مخصوص که دارای یک

گیاه استبرق بسته به سن بصورت درختچههای

سطح چسبناک بود را روی پایههای آلومینیومی

کوچک تا بزرگ در مناطق گرم جیرفت و کهنوج

چسبانده و پولینیهای مورد آزمایش را بر روی آن

پراکنش به نسبت وسیعی دارد شکل .)1A, B

پخش کرده و پس از پوششدهی توسط طال ،توسدط

شکل  .1A, Bريخت درختچهاي استبرق ) (Calotropis proceraدر مسیر جیرفت– كهنوج به هم پیوستگی سازمان يافته ساختار گل
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گلهای منظم دو جنسی دارای برگه (براکته) پای

صورتی هستند و اغلب سطح شکمی و پشتی آنها از

گل و گلپوش متشکل از  5کاسبرگ و  5گلبرگ

کرک پوشیده شدهاست .جام پیوستهگلبرگ ،کرک دار

متناوب با یکدیگر هستند که کاسبرگها از هم جدا

و نعلبکیشکل است که در گل بالغ گلبرگها از سطح

هستند اما لبه آنها با هم هم پوشانی دارد بطوری که

خارجی به رنگ سفید تا صورتی و از سطح داخلی،

ظاهر پیوستهای دارند .گلبرگ بویژه در غنچه بصورت

در بخش پایین گلبرگ سفید و در رأس گلبرگ ،به

پیوسته هستند که طی نمو گل و باز شدن آن ،برگه از

رنگ ارغوانی مشاهده میشوند (شکل  .)3A-Cقطر

گل جدا شده و میریزد و اتصال بخشهای باالیی جام

گل حدود  3-4و طول آن حدود  1/5-2/5سانتیمتر

گل باز شده اما هنوز بخشهای پایینی متصل هستند

میباشد (شکلهای 2و .)3

(شکل  .)2A-Jکاسبرگها به رنگهای سفید تا

شکل  .2A-Jساختار گل استبرق ) ،( C. proceraدر مراحل نموي مختلف ،ريزش برگهي پاي گل و كرک هاي كاسبرگ ها طی نمو قابل مشاهده
است.

شکل  .3A-Bريختشناختی گلپوش در استبرق ( – A- C،)C. proceraبه ترتیب سطح درونی گلبرگ ( ،)Aسطح بیرونی كاسه و جام ( ،)Bو
سطح ساختار درونی كاسه ( =s .)Cكاسبرگها =p ،گلبرگها.
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دستگاه زایشی در گیداه اسدتبرق سداختاری بسدیار

بر آن تکیه میکنند (شدکل  .)4Dهدر بسداک دارای دو

پیچیده دارد .نافه از  5پرچم تشکیل شددهاسدت کده از

خانه یا دو کیسه گرده است که در هر کیسه داندههدای

بخش انتهدایی بده سدر کاللده متصدل شدده و تشدکیل

گرده ی چسبیده به هم دیده میشوند و این مجموعهی

ژینوستم را می دهد .پرچم ها به هم پیوسدته و تشدکیل

گردهای را یک تودهک (پولینی) مدینامندد .دو پدولینی

لوله پرچمی را میدهند که تخمدانها را بدون اینکه بدا

(( ) poliniumهر یک از یدک نیمده بسداک) از طریدق

آنها اتصال پیدا کند با معمداری سدازمان یافتده احاطده

بازوی اتصال ( ) translator armبه گیره ( )clipمتصل

کرده اسدت (شدکل  .)4A-Cتداج از  5لدوب متدراکم،

هستند در نتیجه دو پولینی دو نیمده بسداک مجداور (از

جانبی ،ارغوانی رنگ ،گوشتی با منشأ پرچمی تشدکیل

پرچم های متفاوت) از طریق بازوهای خود به گیدره و

شده است (شدکل  .)4Bمدادگی از دو برچده تشدکیل

در نتیجه به یکدیگر متصل شده و یک رابط پدل مانندد

میشود که فقط در بخدش فوقدانی ،یعندی در ناحیدهی

را تشکیل می دهند که این مجموعه دستگاه پولینداریوم

خامه و کالله به هم می پیوندندد و در ناحیده تخمددان

( )pollinarium apparatusنامیده میشود (شدکل – F

که فوقانی است آزاد و مسدتقل از هدم هسدتند (شدکل

 .)4Dدر حد واسدط تداج هدا ،در زیدر محدل دسدتگاه

.)4C

پولیناریوم ،شیارهایی دیده مدیشدود کده میدزان کمدی

از پیوستگی کاللدههدای دو برچده ،صدفحهای پدن

فرورفته هستند و ریل راهنما نامیده می شدوند (شدکل
.)4A –C

وجهی ضخیم به وجود میآید که بساکهای پدرچمهدا

شکل  .4A – Fساختار گل در گیاه استبرق با میکروسکوپ تشريحی (استريو میکروسکوپ) –A ،اجزاي گل (تاج جدا شده است) –B ،ساختار
ژينوستم و تاج  5لوبی -C ،ساختار (مجموعه) زايشی از قاعده كه تخمدانها ( )Oقابل رؤيت می باشند -D ،ساختار كالله بالغ با كیسههاي
بساک جدا شده  -Eساختار بخشی از سر كالله از سطح زبرين كه نحوهي اتصال پولینی ها را نشان می دهد -F ،ساختار دستگاه (مجموعه)
پولینیها (پولیناريوم) Sc ،اتاق كالله Cl ،لب تاج F ،میله (لوله) پرچمی Po ،پولینی Sd ،ديسک كاللهاي O ،تخمدان C ،گیره Ta ،بازوي انتقال
دهنده.

فصلنامه علمی – پژوهشی زیست شناسی تکوینی سال دهم ،شماره  ،1زمستان 1396

27

هیچ ساختار سلولی در بخش گیره یا بازو دیده نمی

ساختار دستگاه پولینی

به دلیل آنکه ضخامت هر پولینی زیاد نیست مطالعه

شود .هر پولینی یک توده بال مانند (خوشه انگوری)

دستگاه پولینی (پولیناریوم) با میکروسکوپ نوری و

آویخته است که قاعده آن در محل بازوی رابط باریک

بدون برش گیری امکان پذیر است .در هر کیسه

و رأس آن بدون هیچ ضمایم اضافی پولینی پهن و

بساک ،دانه های گرده که شکل خاصی ندارند و به

گسترش یافته است (شکل.)5 A-B

مطالعه

نسبت چند وجهی هستند توسط مایعی چسبناک به هم

میکروسکوپ الکترونی نگارهی ساختار پولینی نیز این

میچسبند و یک توده گردهای (پولینی) را تشکیل

اجزاء و این ویژگیهای ساختاری را تأیید میکند اما

میدهند که دو پولینی دو نیمه بساک مجاور ،توسط

به دلیل پوشش طال کوبی شده سطح پولینی ،دانههای

بازوی پولینی در رأس هر شیار بال مانند توسط جسم

گرده دیده نمیشوند (شکل.)6A-B

کوچک قهوهای (گیره) بهم متصل و دستگاه پولینی
پولیناریوم را میسازند ( شکلهای  4D- Eو .)5A- E

شکل  4A- Eريخت شناختی ساختار پولینی با میکروسکوپ نوري –A ،ساختار مجموعه پولینی (بزرگنمايی  :c( )4xگیره  :ta ،بازوي رابط،
 :poپولینی) – B ،ساختار نیمه مجموعه پولینی ( -C,D ،)10xساختار بخشی از پولینی واجد دانههاي گرده به ترتیب 10Xو  :pg( 40Xدانه گرده)،
 -Eساختار برش تشريحی بخشی از پولینی رنگ آمیزي شده با هماتوكسیلین (.)10x
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مرحله نموی و زمان جمعآوری پدولینی بسدتگی دارد.
بهترین درصد رویش و رشد مربدوط بده پدولینیهدایی
است که گلها تازه باز شده باشدند (شدکل  .)5A-Fدر
همه نمونههای مطالعه شده ،در هدر پدولینی ،رویدش و
رشد دانههای گرده یکطرفه است و بده سدمت بیدرون
دستگاه پولینی است (شکل .)5A-F

بحث
از مهدمتدرین ویژگدیهدای اسدتبرق ( Calotropis

 ،)proceraساختار گل و بویژه ساختارهای زایشدی آن
میباشد که از جمله میتوان به تشکیل ژینوستم ،تداج،
کالله پن وجهی ،بساک دو حجرهای ،پولینی و دستگاه
پولیناریوم اشاره کرد.
پیچیدگی گل در اسکلهپیادها به وسیله سه سداختار
ژینوستوم ،پولیناریوم (دستگاه پولینی) و تاج ایجاد مدی
شود .این ساختارها ،انددام گلدی پایدهای نیسدتند بلکده
اندامهای با هم سازمان یافته ( )synorganizedهسدتند
شکل  .4A- Bريخت شناختی ساختار پولینی با میکروسکوپ

که از هم (پیوسته) سازمان یافتگی سداختارهای دیگدر

الکترونی نگاره – A ،ساختار دستگاه پولینی – B،ساختار قاعده

ایجاد شدند .این ساختارهای جدیدد کده حاصدل یدک

پولینی (پايک) و بخشی از بازوي حامل پولینیها (ترانسالتور)،

ویژگدی تکداملی هسدتند فقدط در تعدداد محددودی از

مقیاس ها بزرگ نمايی را نشان میدهند .مقیاسها بزرگنمايی را
نشان میدهند.

رويش و رشد گرده در پولینیها

مطالعه رویش و رشد گردههدا روی محدیط کشدت
نشان داد که در دمای  30درجه سانتیگراد ،رویدش در

گیاهان وجود دارند (بدرای مثدال تیدره ارکیدده و تیدره
خرزهره) و در گروهای دیگر نهاندانگان وجود ندارندد
] .[برخی از این ساختارهای جدید خیلی انعطاف
پذیر بوده و ممکن است تغییرات درون گونهای نشدان
دهند ].[

پولینیها باال بوده و در بیش از  70درصد پولیناریومها،

در تاکسون های ابتدایی تیره خرزه ،درجه پیوسته

پولینیها قابلیت رویش و رشد دارند اما نمونههایی هم

سازمان یابی به نسبت پایین است .پولیناریا (دستگاه

وجود دارند که در آنها یکی یا هر دو پدولینی دسدتگاه

پولینی) ،پولینی و ژینوستم وجود ندارد .بخش انتهایی

پولینی رویش نکرده است .طول رشدد لولده گدرده در

مادگی بطور معمول ترشحی نیست .تاج اولیه ممکن

مدت رویش و رشد پولینیها به حددود  1/4میلدیمتدر

است بصورت لوبهای متناوب با گلبرگها (آلترنی

رسید .تغییر در رویش و رشدد لولده گدرده بیشدتر بده

پتال) بوجود آمده باشد .پرچم ها به جام گل متصل و
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دارای دو کیسه گرده در هر نیمه بساک هستند .گردهها

تتراد آزاد یا تترادهای فشرده در پولینیهای نرم (بدون

نیز در زیر تیره های ابتدایی تر بصورت منفرد یا تتراد

دیواره پولینی) در بخش مقعر قاشق مانند قرار دارند.

هستند .اولین آثار انتقال دهنده (ترانس لیتور) در برخی

در زیرتیره  Secamonoideaeو Asclepiadoideae

جنسهای ابتدایی زیرتیره آپوسینوئیده دیده میشود که

دستگاه پولینی (پولیناریا) توسط گیره (کلیپ) به گرده

فقط دارای نقش ترشحی بود اما هنوز گرده ها منفرد یا

افشان متصل میشود .در  ،Secamonideaeدستگاه

مانند  Apocynumبصورت تتراد هستند ].[

انتقالی فقط گیره را دارد و دانههای گرده بصورت

در زیرتیرههای پیشرفتهتر (،)Periplocoideae

تتراد درون پولینیهای نرم بدون دیواره قرار دارند .در

انتقال دهنده قاشقی شکل و دانههای گرده بصورت

 ،Asclepiadoideaeدستگاه انتقالی ،دو بازو و دیواره

شکل  .5A- Fساختار پولینی و گردههاي در حال رويش و رشد با میکروسکوپ تشريحی يا استريو میکروسکوپ( )A, Bو میکروسکوپ نوري
( .)C- Fدر برخی پولیناريومها ،فقط يکی از دو پولینیها رشد كرده است (يادآوري می شود دو پولینی يک پولیناريوم از دو نیمه بساک مجاور
هستند) ،در همه نمونهها رشد يکطرفه دانههاي گرده ديده میشود .مقیاس برابر  400میکرومتر است.
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پولینی نیز وجود دارد و از اینرو پولینیها سخت

میکند که نیاز به مطالعات تکوینی و نموی بیشتر دارد.

هستند (استثنا  Fockeaاست که دانههای گرده

بر عکس زیر تیره  Secamonoideaeدر هر نیمه بساک

بصورت تتراد درون پولینی بدون دیواره و نرمقرار

دارای دو کیسه گرده است و در نتیجده چهدار پدولینی

دارند) ] .[بنابراین ،پیشرفته ترین دستگاه انتقالی و

دارد ].[

نیز هم سازمانیابی تکاملی در این زیره دیده میشود

تاج خاستگاه گلبرگی دارد و از اینرو روی جام در

که استبرق یا  Calotropisنیز در این زیرتیره وجود

موقعیت متناوب با گلبرگها قرار دارد .بهرحال ،در

دارد.

برخی از تاکسونهای این تیره آپوسیناسه و تیره های

به هم پیوستگی سازمان یافته جام گل و نافه منجدر
به تشکیل تاج و سیستم کانال ته نشست شهد میشود.

دیگر گنتیانالها (گنتیاناسه) ،خاستگاه پرچمی دارد و یا
از نظر عملکردی و ریختی در ارتباط با نافه است.

بهرحال ،بر اساس مطالعات گونه مورد مطالعه ،ارتباطی

یک جنبه مهم تکامل پولینی استفاده اقتصادی گرده

بین جام گل و پرچم ها دیده نشد و بنظر میرسدد کده

موجود (در دسترس) و قابلیت بخش نر ( male

تاج ،لوله پرچمدی احاطده کنندده مدادگی و ریدلهدای

 )fitnessاست که یک اصل مهم زیستشناسی گل

راهنما توسط تغییرات و معماری پدرچم بوجدود آمدده

است ] .[تغییرات ساختاری مختلفی در جهت

باشند .به هم پیوسدتگی سدازمان یافتده نافده و مدادگی

تکامل زیستشناسی گل رخ داده است که ظهور

منجر به تشکیل ژینوستم و پالناریدا شدده اسدت .هدم

پولینی یک ویژگی مهم در این رابطه است ].[

سازمان یافتگی بساکهای (پرچمهای) مجاور منجر به

 Harderو  Johnsonدر  2008عمل و تکامل

تشکیل ریل های راهنما (شکاف) برای اتصال پالناریدا

گردههای

تیره

به پیکره گرده افشان و نیز به دام اندازی پدولینی هدای

( Apocynaceaeبه ویژه در  )Asclepiadoideaeو

چسیبده به پیکره حشره به درون اتاقهدای (حفدرات)

 Orchidaceaeرا مطالعه و نشان دادند که کاهش

کالله ای شده است .برخالف حالدت معمدول و تیدپ

(اتالف) گرده طی گردهافشانی در گیاهان دارای پولینی

علف بند که بساکها چهار خانه هستند کده هدر خانده

نسبت به گیاهان دارای گرده کروی (گرانولی) پایینتر

معادل کیسه گدرده اسدت در ایدن گونده در هدر نیمده

است ].[

مجتمع

()Aggregated

در

بساک ،فقط یک پدولینی وجدود دارد کده معدادل یدک

 )1994( Tahirگددزارش کددرد کدده تدداج بدده عنددوان

کیسه گرده میباشد Endress .در  2016ذکر کردند که

گیرنده یا نگاهدارنده شهد گل عمل میکند و از طریق

در  Asclepiasدر هر نیمه بساک که یک پولینی (کیسه

منفذ رأسی دسترسی حشرات را بده شدهد گدل فدراهم

گرده) تشکیل می شدود کیسده دیگدر بده حاشدیههدای

میکند ] .[مطالعه گونه مورد نظدر نشدان داد کده در

بساک ( )anther flanksتغییر و سازمان یافته کده ریدل

منفذ بخش راسی تاج شهد زیاد و بیرنگی وجود دارد

راهنما و تاج را ایجاد میکنند .در گونه مدورد مطالعده،

که با شیرابه سفید قاعده پرچم متفاوت اسدت .تشدکیل

احتمال میدهیم که ریل راهنمدا از تغییدرات بسداک و

تاج به طور قابل توجهی متفاوت و اغلب پیچیده است

تاج از تغییرات و سازمان یابی میله پرچمها ایجاد شده

و به طور معمول از ویژگیهدای تداج در جداسدازی و

باشند و بساک دو خانه در تشکیل پدولینیهدا شدرکت

تشخیص جنسهای خانواده استبرق اسدتفاده مدیشدود
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مربوط به جمعیتهای دیگری است که واکنش

در تیره خرزه ( )Apocinaceaeاندازه گل خیلی

جمعیتهای مختلف متفاوت میباشد .بعالوه در این

متغیر است و بین چند میلیمتر تا  40سانتیمتر

مطالعه ،چگونگی رشد دستگاه پولینی (پولینیهای

( )Stapelia giganteanنوسان دارد که این تغییرات

مربوط به دو بساک مجاور) ،بررسی شد که نتای نشان

مربوط به جام است اما ساختارهای تولید مثلی به

داد دو پولینی در همه شرایط واکنش یکسانی نشان

نسبت کوچک هستند .اندامهای گل ضخیم و سفت

نمی دهند و ممکن فقط یکی از دو پولینی دستگاه

هستند که برای هم سازمانیافتگی باال و تناسب دقیق

پولیناریا رویش و رشد داشته باشد در صورتی که

بخشهای گل الزم است ] .[در گونه مورد مطالعه

دیگری هیچ رشدی نشان ندهد و ممکن است میزان

اندازه گل معمولی بوده (قطر حدود  3-4و طول

رشد نیز در دو پولینی یکسان نباشد .بهرحال ،نتای

حدود  )1/5-2/5اما بطور مشابه اجزای گل بویژه گل

نشان داد بشرطی که زمان جمعآوری پولینیها مناسب

پوش ضخیم و کرکدار هستند .مطالعه ساختار اجزای

باشد میزان رویش و رشد باال است و پولینیها حتی

اجزای 

روی محیط پایه نیز رویش و رشد باالیی نشان

گل نشان داد که رنگهای ایجاد شده در برخی

گل از جمله جام گل ،تاج و تا حدودی کاسه گل به

میدهند.

رنگ بنفش هستند که بطور معمول این رنگها در
ارتفاعات ،محلهایی که میزان پرتو فرابنفش زیاد است

منابع

و نیز محلهایی که تنشهای گرما و سرما باال است

[ ]1ضعیفی ،م .)1378( .فلدور ایدران ،جلدد  ،28تیدره

تشکیل میشود .همچنین در مقایسه با ضخامت کاسه

اسددتبرق ) ،(Asclepiadaceaeمؤسسدده تحقیقددات

گل در اغلب گیاهان ،در این جنس ضخامت کاسه و

جنگلها و مراتع .تهران.

جام گل و میزان کرکها بویژه در کاسبرگها زیاد

[ ]2قرآن کریم ،سوره های کهف (آیدهی  ،) 31دخدان

میباشد .همه ویژگیهای ذکر شده دال بر مکانیزمهای
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