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از جنس  Plethiosphaceو  Hemisphace بخش 2متعلق به  ۀگون 3جمعیت از  24شناسی گیاه و ریزریخت شناسی گرده در  در این پژوهش ریخت. چکیده
Salvia تحتهاي خوبی بخشبه بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه تحتصفت کمی و کیفی  25 ،ریخت شناسی ۀطالعدر م. در ایران بررسی شد 

تحلیل . گیري شدویژگی در آنها اندازه 4هاي هرباریومی به روش استولیز آماده و با استفاده از میکروسکوپ نوري  نمونهة گرد ۀدان. کردبررسی را از یکدیگر تفکیک 
شیاري و و همگی شش هستندهاي این جنس مشابه  هاي گرده در گونه گرده نشان داد که اگرچه دانه ۀشناسی داننتایج ریزریخت. اصلی انجام شد ۀلفمو ها به روش هداد

اساس آنها بر هستند کهارزشمند  هاي جمله ویژگیقطر قطبی و قطر استوایی از. دهند هاي کمی نشان می ، تنوع قابل توجهی در دادههستنداي  واجد تزئینات شبکه
را تا حد  Salviaدر جنس  بخش دواین  شناسی مبنی بر تفکیکریخت ۀبندي نتایج حاصل از مطالعاین گروه .هاي این جنس را به دو گروه تقسیم کرد توان گونه می
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Abstract. In this research, plant morphology and pollen micromorphology of 14 populations of 3 species belonging to 
two sections Plethiosphace and Hemisphace of Salvia genus in Iran were studied. In the morphological study 25 
quantitative and qualitative characters were investigated and the results clearly separated the species into two groups. 
The pollen grains from the herbarium specimens were prepared by acetolysis method and then 4 quantitative characters 
were examined by light microscopy. Data was processed by principal component analysis method. Results indicated 
that although the pollen grains in the section were comparatively homogenous and all of them were 6-colpate with 
reticulate ornamentation, a considerable variation in the quantitative characters studied turned out to exist. However 
among the characters studied, equatorial and polar diameters of pollen grains were the most significant and based on 
these characters the members of these sections can be divided into two groups. 
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  مقدمه
عنوان به) منتیه ، تبارالمیاسهتیره (گلی ا مریمی Salviaجنس 

-قابل ۀگونه، دامن 1000تیره، شامل حدود  ترین جنسبزرگ

دهد و در اغلب نقاط جهان مالحظه اي از تنوع را نمایش می
ساله یا یکۀ گون 56 .(Ozler et al., 2001) پراکنده شده است

گونه  17ز آنها ساله از این جنس در ایران یافت شده اند که اچند
از التین  Salvia ةواژ  (Hedge, 1982).انحصاري هستند

دادن معنی دادن و نجاتبهبود گرفته شده است که به "سالوئو"
 هاي آن اشاره دارددهد و به خواص دارویی تعدادي از گونهمی

(Salimpour et al., 2011; Dyubem & Buwa, 2012) .
طریق تنها دو پرچم از منتیه هاي تبارگلی از دیگر جنسمریم

یک  ۀوسیلهتحتانی هر پرچم ب ةبارور که در آن دو کیسه گرد
شود که این شوند تشخیص داده میبافت رابط طویل جدا می

نقش اصلی را در فرایند انتقال  ،هاي اهرم مانندتغییر حالت پرچم
با مطالعه بنتام . (Ozler et al., 2001) کندگرده ایفا می ۀدان

 بخش تفکیک کرد 12این جنس را به  Salviaدربارة 

(Bentham, 1833) .  
 .Sو  .S. nemorosa L. ،S. virgata Jacqهاي گونه

staminea Montbr. & Auch. ex Benth.  از بخش
Plethiosphace )متعلق به زیر جنس Sclarea (هاي  و تاکسون

S. verticillata subsp. verticillata L. ،S. verticillata 

subsp. amasiaca (Freyn & Bornm.) Bornm.  و
russellii Benth.  S. از بخشHemisphace ) متعلق به زیر

در شمال، شمال شرق، شمال غرب و غرب ایران ) Leonia جنس
هاي بخش تاکسون. (Hedge, 1982b) هستند هپراکند

Plethiosphace ساله، یا چند هاي  فرم رویشی دوبا ویژگی
گل با بافت ضخیم و لب باالیی محدب و  ۀهاي ساده، کاسبرگ

شکل لب باالیی جام، حالت داسی دهیدو شیاره در زمان میوه
هاي جام بدون حلقه کرکی، واجد یا فاقد نوشجاي و پرچم ۀلول

توان می Hemisphaceبراي بخش . شوندمعرفی می  Bتیپ 
- واده و کمهاي سساله، برگهاي فرم رویشی دو یا چندویژگی

-بیش چنگکی، کاسه با بافت ضخیم بدون حاالت محدب و دو

بیش مستقیم لب باالیی جام، ودهی، حالت کمشیاره در زمان میوه
هاي جام داراي حلقه کرکی، واجد یا فاقد نوشجاي و پرچم ۀلول

 ;Bentham, 1833; Boissier, 1879) اشاره کرد C تیپ 

Hedge, 1982a; Hedge, 1982b; Martin et al., 2011). 
پرچم بوده و  ۀها بلندتر از میلرابط بساك Bهاي تیپ در پرچم

تحتانی به صورت بافت  ةگرد ۀدار است و کیسنسبت به آن مفصل
 Cهاي تیپ در پرچم. استاستریل صفحه اي شکل یا تبرزینی 

پرچم است اما نسبت به آن حالت  ۀها بلندتر از میلرابط بساك
شکل گرده تحتانی استریل و درفشیۀ ارد و کیسدار ندمفصل

  .(Hedge, 1982a; Hedge 1982b) است
-شناسی کردهریختبسیاري از مؤلفان  راتیره نعناعیان  ةگرد ۀدان

 ةگرد نۀشناسی داتعداد کمی از محققان به ریخت تنها اما اند،
 ,.Ozler et al) اندگلی اشاره کردههاي مریمتعدادي از گونه 

2011). Henderson  شرح مختصري از  )1968(و همکاران
. ارائه کردند Salviaگونه ي  59 ةمورفولوژي دانه هاي گرد

تیپ  9هاي مورد بررسی، مشاهدات آنها از دانۀ گردة تاکسون
 Henderson et)مختلف از دانۀ گرده در این جنس نشان داد 

al., 1968) .از این گرده  ۀشناسی دانمطالعات ریخت در گذشته
اساس مشاهدات با بر هاي خویشاوند عمدتاًجنس و تاکسون

 )Afzal-Rafii )1983. استبوده  (LM)میکروسکوپ نوري 
گلی را با استفاده از میکروسکوپ نوري و گونه از مریم 40حدود 

ۀ اما هم ،مشاهده کرد (SEM)میکروسکوپ الکترونی نگاره 
البته  .شدم محدود میهایی که او بررسی کرد به دنیاي قدیگونه

) 1992( Wagstaffو ) Morton )1992و  Trudelقبل از آن 
و چندین  Salvia هايگونهتعدادي از  ةگردۀ ینات سطحی دانئتز

 تحت SEMبا استفاده از نعناعیان  ةجنس منتخب دیگر از خانواد
قبیل هترومورفیسم یا چندشکلی اند و به نتایجی ازهبررسی قرار داد

هاي گرده در اعضاي این تیره اشاره ذ و تزئینات دانهدر مناف
  .(Moon et al., 2008)کردند 

هاي شناسی جمعیتارائۀ ریختکنونی،  ۀهدف اصلی مطالع
و  Plethiosphaceهاي دو بخش مختلفی از گونه

Hemisphace ،پانزده جمعیت از  ةگرد ۀشناسی دانریختۀ ارائ
بر فته است؛ ضمن اینکهگپیشهاي متعلق به دو بخش تاکسون

رسیدن به  شناسی،هاي ریختجدایی دو بخش به لحاظ تفاوت
 بندي در سطوح بخش،شناسی براي طبقههاي گردهبودن دادهمفید

  .کندتأکید میگونه اي داخل جنس و فرا درون
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  هامواد و روش
  شناسیریخت ۀمطالع

 .S و  S. nemorosa ۀگون دوجمعیت از  14در این مطالعه 

virgata  متعلق به بخشPlethiosphace  ۀجمعیت از گون 10و 
S. verticillata  متعلق به بخشHemisphace  به لحاظ ریخت

گرفتن تنوعات ریختی نظربا در .بررسی قرار گرفت تحتشناسی 
نظر وجود هاي موردهاي مختلف گونه که در طبیعت بین جمعیت

براي مطالعات ریختی  هاي مختلفیداشت، از هر گونه جمعیت
شمال، شمال غرب و  غرب، مناطق از هانمونه .انتخاب شدند

 پراکنش ۀنقش). 2 جدول(شدند  آوريجمع ایران شمال شرق

هاي ویژگی و 1 شکل ایران در در مطالعه تحت هايگونه
مطالعه هاي رویشی و زایشی موردشناختی مربوط به اندامریخت
هاي حاصل از در نهایت، داده. انددهارائه ش 4و  3 هايولدر جد

 Multivariate افزاربا استفاده از نرم شناختی،ریخت اتمطالع

Statistical Package به روش Principal Coordinates 

Analysis تحلیل شد.  

  

  
 . Salviaجنس  از  Hemisphace وPlethiosphace  مطالعه دو بخش تحت هايتاکسون -1جدول 

Table. 1. The taxa studied of two sections Plethiosphace and Hemisphace of the genus Salvia. 

شمارۀ 
 ھرباریومی

  گونھ اختصار آوریمحل جمع آوریتاریخ جمع ارتفاع

 ver64 S. verticillata خوي به چالدران :آذربایجان غربی 2007.07.04 1870 15864

 ver25 S. verticillata کیلومتر بعد از ماسوله 5 :یآذربایجان شرق 2012.06.14 804 29425

 ver53 S. verticillata اورسی ،ارومیه به سیلوانا: آذربایجان غربی 2012.05.26 1670 30453

 ver72 S. verticillata کرج به چالوس، میدانک: البرز 2012.06.15  2000  29172

 ver39 S. verticillata وستاي بدولیماکو به ر: آذربایجان غربی 2012.06.24 1860 29039

 ver50 S. verticillata خوي: آذربایجان غربی 2012.06.23 2100 29850
 Ver05 S. verticillata سلماس، ممکان :آذربایجان غربی 2012.06.23 1795 29405
 ver92 S. verticillata  مریوان به سقز، کانی کان: کردستان 2012.03.23  1970  32692

 ver16 S. verticillata  خلخال به هشت جین، روستاي تاراك: اردبیل 2012.06.25  1865  31016

 ver32 S. verticillata  سراب به اردبیل، گردنه صائین: اردبیل 2007.06.30  1770  15532

 nem46 S. nemorosa  جوکار ؛طالقان 2011.06.22  1950  29346

 nem64 S. nemorosa  دان، روستاي معروفمالیر به هم: همدان 2012.02.15  1650  32064

 nem29 S. nemorosa  ارومیه به طرف موانا، دوراهی موانا :آذربایجان غربی 2011.05.19  1515  25829

 nem96 S. nemorosa  ماکو، روستاي بدولی: آذربایجان غربی 2012.06.24  1860  29896

کلیبر، بعد از سیاهرود به سمت : آذربایجان شرقی 2011.05.25  380  26258
  روستاي ماسان

nem58 S. nemorosa 

 nem34 S. nemorosa  کیلومتر به دندي 70زنجان به دندي، : زنجان 2012.06.15  2094  29034

 nem31 S. nemorosa  کیلومتر به زنجان 115بیجار به زنجان، : کردستان 2012.06.14  1630  29031

 nem09 S. nemorosa  ، روستاي سید تاجدینخوي: آذربایجان غربی 2011.05.20  1445  25909

 nem10 S. nemorosa  کیلومتر به ماه نشان 40: زنجان 2009.05.06  1700  22810

 nem02 S. nemorosa  روستاي نادر آباد: زنجان 2012.05.28  2035  30602

کیلومتر به  25مراوه تپه به بجنورد، : خراسان شمالی 2008.05.28  900  16649
  مراوه تپه

vir49 S. virgata 

 vir70 S. virgata  آبعلی: تهران 2011.07.05  2185  32970

 vir48 S. virgata  کیلومتر به ارومیه 30سیلوانا، : آذربایجان غربی 2009.06.24  1665  19248

 vir30 S. virgata  کیلومتر بعد از ماسوله 30: آذربایجان غربی 2012.06.14  804  29030
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  .S. verticillata،●S. nemorosa ،S. virgata .▲،در ایران Salviaبخش از جنس  2شده هاي مطالعهنهپراکنش گو -1شکل 

Fig. 1. Distribution of the studied species of two sections of the genus Salvia in Iran, S. verticillata▲, S. nemorosa ●, S. 
virgata .

  شناسیمطالعات گرده

شناسی از روش استولیز استفاده شد گرده ۀور مطالعبه منظ
.(Erdtman, 1960) گونۀ جمعیت از 6ها از بساك پرچم گلS. 

verticillata، 6 ۀجمعیت از گون S. nemorosa  جمعیت از  3و
 ها توسطنمونه از شدهجدا هايگل. جدا شدند S. virgataۀ گون

 لیترمیلی 6 آن به سپس و شد خرد حديتا ايشیشه همزن انتهاي

 هاي دانه تیمار الزم براي زمان  .گردید اضافه استولیز محلول

 به ویژهبه و گرده هايمقاومت دانه به استولیز محلول با گرده

 محتواي بردنبیناز براي این روش .دارد بستگی اگزین ضخامت

 .شودمی برده کاربه سطحی پوشش هر نوع و انتین سیتوپالسمی،
 ولی کند،می حل را هابخش همۀ لیز تقریباًاستو محلول

 محلول کردناضافه ازپس .است مقاوم آن مقابلدر اسپوروپولنین

 . شد داده حرارت ماريبن در دقیقه 5مدت  به هااستولیز، نمونه
- گاه لولهآن .شد زده هم به مرتب محلول دادن،حرارت هنگام

 Hetticریفیوژ سانت دستگاه با فوق محلول محتوي آزمایش هاي
 20 تا 15 مدت به دقیقه در دور 3500 تا 3000 با D-7200مدل 
به  و شد ریخته سپس محلول رویی دور. شد سانتریفیوژ دقیقه
- سه کار این .شد مجدداً سانتریفیوژ و اضافه مقطر آب ماندهباقی

 روي گرده حاوي محلول قطره نهایت، چند در .شد تکرار بار

 از اي قطره دادنقرار و شدن خشک ازپس و شد داده الم قرار

با  ساعت 24 از پس آن، روي ژل- گلیسیرین محلول
شناسی گرده صفات ریخت. نوري مطالعه شد میکروسکوپ

شامل طول قطبی، عرض استوایی، نسبت طول قطبی به عرض 
و همچنین طول  استگرده  ۀشکل دان ةکننداستوایی که تعیین

شناسی ستفاده براي کارهاي گردهجمله صفات مورد اشیار از
گرده از هر جمعیت با استفاده  ۀدان 20ها براي این ویژگی. است

- نهایت تحلیل دادهدر. گیري شدنداز میکروسکوپ نوري اندازه

 مطالعه به روش تحتهاي هاي گرده شناسی مربوط به گونه

PCO  تصاویر دانه گرده از گونه هاي مورد مطالعه در . انجام شد
شناختی مربوط به آنها در هاي ریختو ویژگی 5و  4 هايکلش

  .اندارائه شده 5جدول 

  نتایج

  شناسیریخت ۀمطالع

 24ویژگی کمی و کیفی در  25شناسی ریخت ۀدر مطالع
طول گیاه، پوشش کرکی  :ند ازبود جمعیت مورد مطالعه عبارت

- دار و نوع کركهاي غده اي پایکحضور یا فقدان کرك( ساقه

اي، شکل برگ ، عرض ساقه، نوع برگ ساقه)ايغدههاي غیر
نوع  طول دمبرگ، اي،اي، نسبت طول به عرض برگ ساقهساقه
آذین، تعداد گل در هر چرخه، طول دمگل، شکل کاسه در گل

حالت گل، طول کاسه در حالت گل، کرك کاسه در حالت 
گل، شکل لب باالیی کاسه، رنگ جام، طول جام، کرك جام، 

جام، نوك لب باالیی جام، نوك لوب  ۀکرکی درون لول ۀلقح
 ةگرد ۀها، وضعیت کیسمیانی لب پایینی جام، طول رابط بساك

در نمودار حاصل از تحلیل  .تحتانی، طول مادگی و کرك مادگی
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PCO هاي ریختها و شباهتهاي فنتیکی بر اساس تفاوتگروه -

هاي مربوط به تفکیک جمعیت. شوندشناسی از یکدیگر جدا می
هاي نوع برگ، نسبت اساس ویژگییکدیگر برهر دو بخش از

ها، پوشش کرکی گیاه، طول دمبرگ، نوع طول به عرض برگ
آذین، تعداد گل در هر چرخه، طول دمگل، شکل لب باالیی گل
جام گل، کرك جام گل،  ۀکرکی درون لول ۀگل، حلق ۀکاس

ب پایینی جام گل، نوك لب باالیی جام گل، نوك لوب میانی ل
 ۀدار بودن آنها نسبت به میلطول رابط بساك ها و حالت مفصل

تحتانی، طول و کرك مادگی، می تواند  ةگرد ۀپرچم، شکل کیس
گلی مؤید ارزشمندي این صفات در تعیین روابط بین بخشی مریم

دو  .شدشناسی انجام شده مشخص در طی مطالعات ریخت .باشد
در صفات کمی و   Hemisphaceو Plethiosphace بخش

جمله صفات مربوط به گل با یکدیگر قابل کیفی متعددي از
در تفاوت صفات رویشی موجود بین این دو بخش . اندمقایسه

ها که در بخش نوع برگ: توان به این موارد اشاره کردمی
Plethiosphace  ساده و در بخشHemisphace  بیش از وکم

- برگ ویژههها بول به عرض در برگنسبت ط. استنوع چنگکی 

و باالتر از آن است  Plethiosphace ،2اي در بخش هاي ساقه
 اشکال مستطیلی و تخم مرغی تا مستطیلی آنها ةدهندکه نشان

این نسبت  Hemisphaceکه در بخش صورتیدر ،ستا
 Plethiosphaceپوشش کرکی در بخش . است 2تر از کوچک
- در ،تشکیل شده استاي اي یا غدهدهغغیرهاي مویی از کرك

- غدهبلند غیر ها نرم وکرك Hemisphaceکه در بخش صورتی

تر از هکوتا Plethiosphace طول دمبرگ در بخش . اي است
خصوص در ههاي زایشی بتفاوت. باشدمی Hemisphaceبخش 

  . هاي مربوط به گل در دو بخش قابل توجه استویژگی

ساده و در  ۀخوش Plethiosphace آذین در بخشنوع گل
مرکب و در مواردي از نوع پانیکول  ۀخوش Hemisphaceبخش 

تعداد گل در هر چرخه کمتر  Plethiosphaceدر بخش . است
- عدد می 30تا  20بین  Hemisphaceعدد و در بخش  10از 

-میلی 2تا  حداکثر Plethiosphace طول دمگل در بخش. باشد

جمله از. رسدمتر میمیلی 7تا  Hemisphaceمتر و در بخش 
گل بین این دو بخش شکل لب باالیی  ۀهاي مربوط به کاستفاوت

هاي لب باالیی دندانه Plethiosphaceکاسه است که در بخش 

شکل ایجاد و ظاهري محدب و گنبدي رندحالت همگرا دا شدیداً
. شوددیده نمی Hemisphaceمی کنند که این حالت در بخش 

جمله شکل لب هاي مربوط به جام گل ازویژگیر و بخش داین د
بیش داسی و در وکم Plethiosphaceباالیی جام که در بخش 

پوشش کرکی جام گل که  ،مستقیم است Hemisphaceبخش 
پهن و در هاي کوتاه غیرکرك ازPlethiosphace در بخش 

هاي کوتاه پهن تشکیل شده است از کرك Hemisphaceبخش 
جام که در بخش  ۀکرکی در لول ۀحلق فقدانود یا و وج

Hemisphace خالف بخش برPlethiosphace  وجود دارد، با
لحاظ صفات هاي هر دو بخش بهتاکسون. اندیکدیگر قابل مقایسه

 جملهاز. نداکمی و کیفی موجود در پرچم نیز با یکدیگر متفاوت
در بخش هاي کمی تفاوت در طول رابط بساك است که تفاوت

Plethiosphace  بلندتر از بخشHemisphace لحاظ به. است
ها نسبت به دار بودن رابط بساكتوان به مفصلصفات کیفی می

بخش  برخالفPlethiosphace پرچم در بخش ۀمیل
Hemisphace تحتانی استریل که در  ةگرد ۀو نوع متفاوت کیس

و در اي و در اصطالح تبرزینی صفحه Plethiosphaceبخش 
طول مادگی . شکل است اشاره کرددرفشی Hemisphaceبخش 

 عالوه در بخشهدر این دو بخش با هم متفاوت است و ب

Plethiosphace خالف بخش برHemisphace  خامه به
  . استهاي کوتاه صورت پراکنده واجد کرك

گروه قابل  S. verticillata ،4ۀ هاي گونبین جمعیتدر
اي که لحاظ نوع برگ ساقهبه ver53جمعیت . تفکیک است

بجز جمعیت ( S. verticillataهاي جمعیت دیگربرخالف 
ver92 ( تر و طول جام ، طول دمبرگ کوتاهاستاز نوع ساده

 ver05جدایی جمعیت . ها متمایز استاز سایر جمعیت، تربلند
ترین طول مادگی و کمترین ارتفاع گیاه بودن کوتاهدلیل داراهب

 ver25،ver32هاي جمعیت( دایی دو گروه دیگرج. است

،ver39 ، ver50 ،ver72،  وver16 ver64 ،ver92 (لحاظ به
- جمعیت( ست که در گروه اولا هاي آنهاتفاوت در طول دمگل

تر از گروه بلند )ver25،ver32 ،ver39 ، ver50 ،ver72هاي 
در بخش . است )ver16 ver64 ،ver92هاي جمعیت(دوم 

Plethiosphace گونه دوها از جمعیت S. nemorosa  وS. 

virgata جمعیت . اندکدر هشت گروه قابل تفکیnem58  با
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ها متمایز جمعیت دیگرطول دمگل و اجزاي جام گل بلندتر، از 
لحاظ به nem02, nem10, nem34, nem64گروه . می شود

 هاي دیگر اینبودن دمبرگ و مادگی بلندتر نسبت به جمعیتدارا
 nem31  ،nem09در گروه . تاکسون قابل تشخیص است

- ها کمتر از سایر جمعیتضخامت ساقه بیشتر و طول رابط بساك

نسبت به گروه قبل  nem46و  nem96، nem29 هاست و گروه 
مالحظه اي که هاي قابلبر تفاوتعالوه. طول جام بلندتري دارد

در بین  دیگر این بخش دارد، ۀبا دو گون S. virgata ۀگون
تفاوت . خوردبه چشم می زیاديجمعیت هاي این گونه نیز تنوع 

 S. virgataکه به لحاظ جغرافیایی با محل تیپ  vir49جمعیت 
هاي غده اي کرك فقدانهایی چون نزدیک است با ویژگی

بودن نسبت طول به عرض دار در پوشش کرکی ساقه، باالپایک
هاي بلندتر و دمگلدمبرگ، طول  فقدانبیش وها، کمبرگ

از ) ها و مادگیشامل جام گل، رابط بساك(تر گل اجزاي کوتاه
   .استمتفاوت  vir70جمعیت 
ها، با داشتن ارتفاع بلند ساقه، نوك گرد برگ vir48جمعیت 

رگبرگ  ۀجز در ناحیهب(بودن سطح فوقانی برگ بدون کرك
تر کوچک تر بودن ابعاد کاسه وهاي بلند، بزرگ، دمبرگ)میانی

 .استمتمایز  S. virgataبودن جام گل از دو جمعیت دیگر 
شناسی شباهت بیشتري هاي ریختلحاظ ویژگیبه vir30جمعیت 

هایی چون ضخامت ویژگی. دهدنشان می S. nemorosaگونۀ با 
دار بیشتر ساقه، ارتفاع بلند گیاه، حضور کرك هاي غده اي پایک

هاي متمایز ویژگیساقه و رنگ جام گل از در پوشش کرکی 
  .کنندة این جمعیت است

  شناسیگرده ۀمطالع

 .S ۀگون دوجمعیت از  9شناسی نتایج حاصل از مطالعات گرده

nemorosa ،S. virgata  به بخش متعلق  وPlethiosphace  و
 تعلق به بخشم  S. verticillataۀ جمعیت از گون 6

Hemisphace 5 هايگرده در شکل ۀصاویر دانو ت 5 در جدول 
هاي گرده در هر دو بخش، دانه ،کلیطوربه. ارائه شده است 6 و

کشیده و در اندازه، کوچک تا بیش وکمتا  شیاري، کرويشش
شناسی هاي حاصل از مطالعات گردهدر تحلیل داده. اندمتوسط 

هاي جمعیتی آمده، گروههاي بدستبنديگروه PCOبه روش 
 تحت گونۀهاي مختلف چهار از میان جمعیت. اندتشخیصقابل 

با  S. verticillataۀ ها مربوط به گونترین اندازهبررسی، کوچک
 تا 7/17(عرض استوایی ، )5/28تا  24(کمترین مقادیر طول قطبی 

هاي در بین جمعیت. است) 42/15تا  54/18(و طول شیار ) 66/24
میکرون و عرض  24ی با طول قطب ver32جمعیت  این گونه،
بین در. ندترین اندازه را دارمیکرون، کوچک 7/17استوایی 

با طول  nem58، جمعیت S. nemorosa ۀهاي گونجمعیت
بین بیشترین اندازه را در 59/29و عرض استوایی  23/34قطبی 

  .هاي این گونه داردجمعیت

طول با  S. virgataگرده مربوط به تاکسون  ۀدان ةبیشترین انداز
به لحاظ نسبت طول قطبی به عرض استوایی و . است 33/41قطبی 

تا اشکال کروي، و ) در نماي استوایی(گرده،  ۀبه تبع آن شکل دان
که  شدهاي بررسی شده مشاهده گرده ۀکشیده در دانحدودي 

 S. verticillataگرده تنها در دو جمعیت از ۀشکل کروي دان
)ver05, ver53 (ن بیشترین نسبت طول همچنی. مالحظه شد

طول شیار  ةانداز. دشمشاهده  vir48قطبی به عرض استوایی در 
هاي گرده رابطه مستقیم دارد در جمعیت ۀکلی دان ةکه با انداز

کمترین  89/17 ةبطور میانگین با انداز S. verticillata مختلف 
بیشترین  53/30 تا 52/25ة با انداز S. virgataۀ مقدار و در گون

  .ر را داردمقدا
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  .شناسیهاي کیفی و کد مربوط به آنها در مطالعات ریختویژگی  -2جدول 
Table 2. Quality features and their related code in morphological studies. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .PCOشناختی به روش هاي ریختداده تحلیلهاي فنتیکی حاصل از گروه -2شکل 

Fig. 2. Phonetic groups derived from the analysis of the morphological data to PCO method.

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  هاي کیفیکد مربوط به ویژگی  شناسیهاي ریختویژگی
  1= ور، حض0= فقدان  دار بر روي ساقهاي پایککرك غده
  2= کرك فقدان، 1= هاي مویی کوتاه، کرك0= بلند کم و بیشکرك هاي نرم   اي بر روي ساقهغدهکرك غیر

  1= ، چنگکی0= ساده  اينوع برگ ساقه
  2= تخم مرغی-، قلبی تا قلبی1= مستطیلی-، تخم مرغی0= مستطیلی  ايشکل برگ ساقه

  1= ، خوشه مرکب تا پانیکول0= خوشه  آذیننوع گل
  1= 30-20،  0=10کمتر از   تعداد گل در هر چرخه

  1= استکانی-اي، لوله0= ايلوله  شکل کاسه  در حالت گل
  هاي کیفیکد مربوط به ویژگی  شناسیهاي ریختویژگی

  1= دارهاي غده اي پایک، کرك0= غده ايکرك هاي غیر  کرك کاسه در حالت گل
  1= و محدب ، همگرا0= غیر محدب  شکل لب باالیی کاسه

  1= ،سفید 0=بنفش  رنگ جام
  1= پهنهاي کوتاه غیر، کرك0= هاي کوتاه پهنکرك  کرك جام

  1= حلقه کرکی فقدان، 0= حضور حلقه کرکی  حلقه کرکی درون لوله جام
  1= دار، نوك چال0= نوك گود  نوك لب باالیی جام

  1= قلبی یشبوکم،  0=شکافته بیشوکم  نوك لوب میانی لب پایینی جام
  1= شکل، استریل و درفشی 0=استریل و تبرزینی  تحتانی ةوضعیت کیسه گرد

  1= ، حضور کرك0= کرك فقدان  کرك مادگی
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  .Hemisphaceبخش از  Salvia verticillata ۀهاي مختلف گونمطالعه در جمعیت تحتشناختی هاي ریختویژگی -3جدول 
Table 3. The studied morphological characteristics of the different population of Salvia verticillata of sect. Hemisphace.  

  ver 64  ver 25  ver 53  ver 72  ver 39  ver 05  ver 50  ver 92  ver 16  ver 32  شناسیهاي ریختویژگی

  cm(  50  69  65  60  77  40  53  73  67  84(طول گیاه 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  دار بر روي ساقهکرك غده اي پایک

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  اي بر روي ساقهغدهکرك غیر
  3  6  5  4  5  3  3  3  5  5  (mm)ض ساقه عر

  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  اينوع برگ ساقه
  2  1  2  1  2  2  1  1  2  2  ايشکل برگ ساقه

  36/1  61/1  84/1  07/2  1/2  81/1  38/2  89/1  07/2 48/1  عرض برگ ساقه /طول
  cm(  5/1  5/4  7/0  5  5/2  25/1  75/2  5/3  25/2  2(اي طول دمبرگ برگ ساقه

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  آذیننوع گل
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  تعداد گل در هر چرخه

  5/2  7  5  5/7  7  5/4  5  5/3  5/3  4  (mm)طول دمگل 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شکل کاسه در حالت گل

  mm(  5  5  5/6  5  6  5  6  5  6  5/5(طول کاسه در حالت گل 
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کرك کاسه در حالت گل

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  شکل لب باالیی کاسه
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  رنگ جام

  mm(  11  12  14  11  11  5/10  5/12  5/10  12  5/10(طول جام 
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  کرك جام

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  حلقه کرکی درون لوله جام
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  نوك لب باالیی جام

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  نوك لوب میانی لب پایینی جام
  mm(  2  2  2  5/0  2  5/1  5/2  8/2  2  5/1(طول رابط بساك ها 

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  وضعیت کیسه گرده تحتانی
  mm(  11  10  5/11  11  10  9  11  10  10  10(طول مادگی 
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  کرك مادگی

  

  
 .PCOشناختی به روش هاي ریختداده تحلیلهاي فنتیکی حاصل از گروه – 3شکل 

Fig. 3. Phonetic groups derived from the analysis of the polynological data to PCO method. 
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 .Plethiosphaceبخش از . Salvia nemorosa. ،S. virgataف هاي مختلمطالعه در جمعیت تحتشناختی هاي ریختویژگی – 4جدول 

Table  4. The studied morphological characteristics of the different population of Salvia nemorosa, S. virgata of sect. 
Plethiosphace. 

  
-هاي ریختویژگی

  شناسی
nem46  nem64  

  
nem29  nem39  nem58  

  
nem34 nem31  nem09  nem10  nem02  

  
vir70  vir49  vir48  sta30  

  cm(  28  76  42  46  45  85  92  76  35  53  43  55  102  100(طول گیاه 
دار کرك غده اي پایک

  روي ساقه
0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  1  

اي روي غدهکرك غیر
  ساقه

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

  3  3  3  4  3  5  6  5/5  3  5/3  3  3  3  8  (mm)ساقه  قطر
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  اينوع برگ ساقه

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  ايشکل برگ ساقه
  06/2  2  17/2  25/3  3/2  5/2  2  81/2  71/2  5/2  7/2  7/2  52/2  2/1  عرض برگ ساقه/لطو

طول دمبرگ برگ ساقه 
 (cm)اي 

57/0  2  15/0  12/0  35/0  6/1  85/1  75/0  75/0  1  0  2  4/0  6/0  

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  آذیننوع گل

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تعداد گل در هر چرخه
  2  2/2  2  2  5/3  2  8/1  2  2  5/1  2  2  5/1  2  (mm)طول دمگل 

شکل کاسه در حالت 
  گل

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

طول کاسه در حالت 
  (mm) گل

5/6  5/7  8  5/6  5/7  7  6  5/8  8  5/6  8  5/7  9  8  

کرك کاسه در حالت 
  گل

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  شکل لب باالیی کاسه
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  رنگ جام

  5/12  12  13  12  15  13  10  11  5/11  5/11  5/16  14  12  12  (mm)طول جام 
  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  کرك جام

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  حلقه کرکی لوله جام

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  نوك لب باالیی جام

نوك لوب میانی لب 
  نی جامپایی

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

  5/5  5  4  5  6  5  5/3  4  4  5  7  5  5  6  (mm)طول رابط بساك 

وضعیت کیسه گرده 
  تحتانی

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  13  14  13  12  15  15  12  13  14  14  5/17  15  15  13  (mm)طول مادگی 

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  کرك مادگی
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  .Plethiosphaceو  .Hemisphaceهاي مختلف دو بخش شناسی جمعیتهاي گردهویژگی  – 5ول جد
Table 5. Polynological characteristics of different population of two sections Plethiosphace and Hemisphace. 

 

  .)P/E(، نسبت قطر قطبی به قطر استوایی)L(، طول شیار )E(، قطر استوایی )P(قطر قطبی  *

  

  .شده با استفاده از میکروسکوپ نورياي مطالعههگرده ۀنماي استوایی از دان -4شکل   
Fig. 4. Equatorial view of studies pollen grains using of light microscopy. 

 
1. S. verticillata (15864), 2. S. verticillata (29425), 3. S. verticillata (30453), 4. S. verticillata (29405), 5. S. verticillata (32692), 6. 
S. verticillata (15532), 7. S. nemorosa (32064), 8. S. nemorosa (25829), 9. S. nemorosa (26258), 10. S. nemorosa (29034), 11. S. 
nemorosa (29896), 12. S. nemorosa (29031), 13. S. virgata (16649), 14. S. virgata (19248), 15. S. virgata (29030) (Bar=2 µ). 

ھای ویژگی
  گرده

ver64 ver25 ver53 ver05  ver92 ver32  nem64  nem29  nem96  nem58 nem34  nem31  vir49  vir4
8 

vir30  

P )μm(  05/28  05/26  05/27  4/27  75/25  24  42/2  8/31  16/31  23/34  25/31  61/30  72/37  33/41  6/37  
E )μm(  06/23  62/20  5/2  66/26  5/21  7/17  8/28  61/26  92/23  59/29  6/26  12/23  7/30  7/26  4/32  

P/E  21/1  26/1  02/1  02/1  19/1  35/1  12/1  19/1  3/1  15/1  17/1  32/1  22/1  54/1  16/1  
L )μm(  8/16  78/17  3/18  54/18  41/20  42/15  16/22  82/21  5/18  76/24  20  9/20  75/28  53/30  52/25  
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 .شده با استفاده از میکروسکوپ نوريهاي مطالعهنماي قطبی از دانه گرده  -5شکل 
Fig. 5. Polar view of studies pollen grains using of light microscopy. 

 
1. S. verticillata (15864), 2. S. verticillata (29425), 3. S. verticillata (30453), 4. S. verticillata (29405), 5. S. verticillata (32692), 6. S. 

verticillata (15532), 7. S. nemorosa (32064), 8. S. nemorosa (25829), 9. S. nemorosa (26258), 10. S. nemorosa (29034), 11. S. 
nemorosa (29896), 12. S. nemorosa (29031), 13. S. virgata (16649), 14. S. virgata (19248), 15. S. virgata (29030) (Bar= 2µ). 

 
 
  

  بحث
بنتام  ۀمطالع. المیاسه است ةترین جنس تیربزرگ Salviaجنس 

 . (Bentham, 1833)بخش تفکیک کرد 12این جنس را به 
در فلور ) 1833( بنتام يبندبا استفاده از بخش) 1879( بواسیه 
هاي ونهمیان گکه از بخش براي این جنس معرفی کرد 8شرق 
 گونه در فلور ایران وجود دارد 41شده در این فلور معرفی

.(Boissier, 1879) در  هاي این جنس که اکثراًجمله بخشاز
 توان به دو بخشمی است هغرب و شمال غربی ایران پراکند

Plethiosphace  وHemisphace  بهبخش این دو . دکراشاره -

- هایی ازبا ویژگی ور ایرانگونه در فل 2و  3با دارا بودن ترتیب 

آذین، تعداد جمله نوع و شکل برگ، پوشش کرکی، نوع گل
مربوط به کاسه و  يهاگل در هر چرخه، طول دمگل و نیز ویژگی

-یسهاجام گل و همچنین تیپ پرچمی متفاوت با یکدیگر قابل مق

 ,Bentham, 1833; .Boissier, 1879; Hedge)  اند

.1982b) ی بین این دو بخش، ختشنااي ریختهعالوه بر تفاوت
هایی در برخی ها، تفاوتهاي هر یک از این بخشبین گونهدر

جمله ارتفاع گیاه، پوشش کرکی شناسی ازریختهاي ویژگی
دمبرگ و رنگ جام گل  ها، ضخامت ساقه، طولساقه و برگ

 ةتیر ةگرد (Hedge, 1982a; Hedge 1982b).  وجود دارد
-مطالعه شد که یک تقسیم) Erdtman )1945 زمان نعناعیان از

اساس تعداد منافذ و تعداد تیره بربندي از این تیره را به دو زیر
شیاري و گرده هاي سهالمیوئیده (هاي بالغ ها در دانه گردههسته

) هسته ايشیاري و سههاي ششدانه گرده نپتوئیده هسته اي،دو
که شامل ) زیر تیره نپتوئیده متعلق به( منتیه اما تبار. یشنهاد کردپ

 دیدگاهنعناعیان است هنوز از  ةهاي تیرچهارم تاکسونیک تقریباً
   .(Moon et al., 2008) شناسی ضعیف شناخته شده استگرده

هاي خویشاوند آن، و تاکسون Salviaدانۀ گرده در جنس 
هایی در این بین وجود دارد که از شیاري است، البته استثناءشش
اشاره کرد که متناسب  S. splendensتوان به گونۀ میان میآن 

ها افزایش با افزایش سطح پلوئیدي در این تاکسون، تعداد شیار
هاي گرده را در دو نماي مختلف قطبی و استوایی دانه .یافته است

هاي اي از ویژگیتوان مشاهده کرد که در هر نما مجموعهمی
هاي هاي گونهقطبی دانۀ گرده در نماي. ریختی قابل بررسی است

Salvia توان به شش شناسی گرده میهاي مهم ریختاز ویژگی
لحاظ اندازه یا با هم تاحدودي ناحیه بین شیاري اشاره کرد که به

تر است تاي دیگر بزرگبرابرند یا دو ناحیۀ بین شیاري از چهار
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(Henderson et al., 1968). ردهویژه در دانۀ گمورد اخیر به -

 S. nemorosa ،S. virgataهاي هاي بررسی شده در گونه
با استدالل به ) 1982(در فلور ایرانیکا  Hedge. مشاهده شد

بودن این جنس و عدم شناخت کافی از تمام تنوعات گسترده
هاي بنديرغم وجود بخشموجود در این تاکسون بزرگ، علی

آورد و ان میبه می ايهاي گونهمرسوم گذشته، صحبت از گروه
هاي دهد که گونهگونه اي قرار میگروه فرا 5ها را در تاکسون

 Hemisphaceو  Plethiosphaceتحت بررسی در دو بخش 
اند که در کلید شناسایی این بندي واقع شدهاین تقسیم Dدر گروه 

طریق هاي مربوط به دو بخش فوق ازگروه جداسازي تاکسون
چرخه و نوع پرچم از یکدیگر  هاي تعداد گل در هرویژگی

هاي توجه به ویژگیبا. (Hedge, 1982a)اند تفکیک شده
از ) 1833(جمله در کارهاي بنتام خصوصاً مربوط به گل که از

ویژه نوع پرچم که آید، بهصفات جداکنندة بخش به حساب می
) 2007و  2004(و همکاران  Walkerحتی در کارهاي مولکولی 

هاي موجود بنديرا تا حد زیادي منطبق با بخشهایی گروه بندي
دهد و با توجه به نتایج این پژوهش که در آن صفات نشان می

ها مورد استفاده قرار گرفت به نظر متعددي جهت تحلیل تاکسون
- هاي تحت بررسی در این تحقیق به لحاظ طبقهرسد تاکسونمی

و  Plethiosphaceبندي سیستماتیکی تحت دو بخش 
Hemisphace  متمایزترند تا در یک گروه گنجانده شوند و نیز

ها برقرار چنان روابط نزدیکی بین این تاکسونرسد آنبه نظر می
- عالوه بر تفاوت. نباشد که بتوان آنها را در یک گروه قرار داد

هاي هاي دو بخش مذکور، تفاوتی بین گونهختشناهاي ریخت
می توانند جدایی این دو شناسی حاصل از نتایج مطالعات گرده

-تاکسون دربارةشناسی که در مطالعات گرده. کنندیید أبخش را ت

- ها بههاي معرفی شده در این دو بخش انجام گرفته است تفاوت

اي سطح نات شبکهیئهاي گرده و نیز تزلحاظ اندازه و شکل دانه
ها تفاوت این(Ozler et al., 2011).  باشنددانه گرده می

اي در هر یک از دو بخش هاي بین گونهبه عنوان تفاوتهمچنین 
هاي بدست آمده از نتایج حاصل از تحلیل داده. قابل ذکر است

شناسی در توافق با یکدیگر و در شناسی و گردهمطالعات ریخت
شده در کارهاي بنتام و فلور شرق، نشان دادند یید مطالب ذکرأت

سی در دو گروه مجزا برر تحتهاي متعلق به دو بخش که گونه
در . ندیید کننده جدایی دو بخش از یکدیگرأگیرند که تقرار می

هاي در ویژگی nem58جمعیت  Plethiosphaceبخش 
 طول دمگل و جملهبودن ویژگی هایی ازشناسی با داراریخت

شناسی گرده با لحاظ ریختاجزاي جام گل بلندتر و به طول
 دیگراستوایی، نسبت به  طول قطبی و عرضة بیشترین انداز

هاي انجام در بررسی. استهاي این گونه قابل تفکیک جمعیت
هاي در ویژگی S. virgataۀ گون شدشده همچنین مشخص 

ریختی ارتفاع ساقه، پوشش کرکی ساقه، طول دمبرگ، طول 
ها و طول مادگی، داراي تنوع کاسه، طول جام، طول رابط بساك

برخی  درver53  جمعیت Hemisphaceدر بخش . باشدمی
اي که برخالف نوع برگ ساقه شاملهاي ریخت شناسی، ویژگی

از ) ver92بجز جمعیت ( S. verticillataهاي جمعیت دیگر
تر و در تر و طول جام بلند، طول دمبرگ کوتاه استنوع ساده 

شناسی گرده تا حدودي مشابه با جمعیت هاي ریختویژگی
ver05، عرض استوایی و کمترین نسبت طول  ةزبا بیشترین اندا

- کروي دانهکامالً شکل  ةدهندقطبی به عرض استوایی که نشان

هاي این گونه متمایز جمعیت دیگرهاي گرده در آنها است از 
و  Plethiosphace نتایج حاصل جدایی دو بخش .شودمی

Hemisphace  کندید میئمطالعه تأ تحتهاي در بین جمعیترا.  
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