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مقاله پژوهشی

ریختشناسی دانۀ گردۀ برخی از گونههای بومی و غیربومی جنس افرا در ایران
3

فرزانه مقبل اصفهانی  ،1وحیده پیام نور  ،*2علی ستاریان

 .9دانشآموختۀ کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان.
 .0دانشیار ،دانشکدة علوم جنگل ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان.
 .3دانشیار ،دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس ،گنبد.
(تاریخ دریافت9311/0/39 :؛ تاریخ پذیرش)9311/7/91 :

چکیده
در این پژوهش ،مورفولوژی و تنوو دانوۀ گوردة هشوت گونو از جون

افورا

شوامل A. negundo, Acer palmatum A.monsspesulanum,

 A.platanoide L, A.hyrcanum ,A.velutinum, A,cappadocicum, A.campestre,و یک کولتیوار از افرا ( )A.negundo variegatumبا هدف
بررسی تأثیر آن در آرای بندی این جن و یافتن صفات تشخیصی بررسی شد .نتایج نشان داد ک دان های گرده در این جن سو شویاری و
از نظر اندازه جزء گروه متوسط و اغلب ناجورقطب هستند و تقارن شعاعی ندارند و از نظر طبق بندی در طبقۀ  plicateقرار مویگیرنود .در بررسوی
صفات کمّی و با استفاده از آنالیز واریان یکطرف و تجزیۀ خوش ای ،تنو بینگونو ای زیوادی بوین صوفات مشواهده شود .در تجزیو بو
مؤلف های اصلی ،فاصلۀ دو شیار گرده از یکدیگر ،طول قطر استوایی دانۀ گرده و مساحت گرده صفات مهم برای تفکیک گون هوای موجوود
تشخیص داده شد .ب منظور آزمون صحت تحلیل از آنالیز تشخیص استفاده شد ک تا  12درصد نتایج گروهبندی هر گونو براسواس صوفت
گرده را ب اثبات رساند.
واژههای کلیدی :آرای بندی ،تنو  ،صفات تشخیص ،گردة افرا.

مقدمه
تیرة  Sapindaceaeتیرهای شناخت شده و قدیمی
بوووا دو جووون  Acerو  Dipteroniaاسوووت .بیشوووتر
گون های این تیره در نواحی معتدل جهان در نیمکورة
شمالی پراکنده اند .جن افرا شامل  91۱گونو اسوت
) (de jong, 2004ک توسوط گیواهشناسوان متعوددی
بررسی شده و ردهبندی درونجنسی متنوعی براسواس
مورفولوووژی گوول ،بووذر و بوور ارائوو شووده اسووت
(.)Koidzumi, 1911; Ogata, 1967; Murray, 1970
 نویسندة مسئول

با این حال تنو مورفولوژیکی زیاد گون های این جون
تفکیک آنها را مشکل کرده اسوت (.)Judd et al., 2002
امروزه سعی میشود در کنار تحقیقات ریخوتشناسوی
بر و میوه از صفات تعیوینکننودة دیگوری همچوون
دانۀ گرده ک باثبات است و دقت بیشوتری دارد بورای
شناسوووایی گونووو هوووای مختلوووس اسوووتفاده شوووود
( .)Panahi et al., 2011در واقع براسواس اختصاصوی
بوووودن گووورده در بسووویاری از گونو و هوووای گیووواهی
( )Erdtman, 1960از یکسو و سهولت نسبی مطالعوۀ
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دانووۀ گوورده از سوووی دیگوور ،موویتوووان بووا توج و ب و
ویژگیهای ریخت شناسی و ساختمانی گورده هوا ،نوو
گیوواه مولوود آن و حتووی جایگوواه و اهمیووت آن را در
رده بندی و تقسیمات گیواهشناسوی مشوخص کورده و
خویشاوندی جن ها و گون ها را ب دقت بررسوی کورد
( .)Solomon, 1983دانۀ گردة بیشتر نهاندانگان مانند
دیگر سلول های گیاهی شامل سیتوپالسمی اسوت کو
با یک دیوارة نازک ب نام انتوین 9احاطو شوده اسوت.
دیوارة دیگری ب نام اگزین بدون فاصل در خارج انتین
قرار دارد .ب مجمو اگزین و انتین ،پوشش دانۀ گورده
میگویند ( .)Wodehouse, 1935آنچو در ردهبنودی
گرده استفاده میشود ،همان غشای مقاوم 0اسوت کو
شکل و اندازة مشخصی دارد .پژوهش های متعددی بوا
استفاده از میکروسکوپ نووری و الکترونوی بو منظوور
توصوویس ویژگوویهووای دانووۀ گوورده و اهمیووت آن در
تاکسوونومی انجوام گرفتو اسوت (Loma et al. 2015
;.)Philbrick & Bogel, 1981; Pozhidaev, 1993
این درحالی است ک قدمت بررسی ویژگوی هوای ریوز
ریختشناسی گردة جن افرا بو تحقیو Biesboer
در سال  9171برمیگردد .وی نشان داد ک دان هوای
گورده در خوانوادة افورا بو طوور معموول سو شویاری3
هستند Tian et al. (2001) .با بررسی گرده در جن
افرا بیان کردند ک اگزین در بیشوتر گونو هوا خوطدار
است و شکل دانوۀ گورده در ایون خوانواده از گورد بو
کشوویدهشوووده در محوووور اسوووتوایی متغیوور اسوووت.
) Akdoğan et al (2013مورفولوژی گردة پنج گون از
جن افرا در ترکی را با استفاده از میکروسکوپ نوری
( )LMو الکترونی ( )SEMبررسی کردند و مشخص شد
ک برخی از ویژگیهای گرده ب عنوان شوکل گورده ،نوو
دیافراگم و آرایش در گونو هوای تحوت بررسوی متفواوت
است و ب طور ویژه تزیینات سوط دانوۀ گورده در بخوش
قطبی و قسمت های اسوتوایی دارای ارزش سیسوتماتیک
برای تشخیص گون هاسوت .تنهوا تحقیو دربوارة گوردة
جن افرا در ایران ،بررسی تنو مورفولوژیکی آن توسوط
) Nikzat Siahkolaee et al. (2017اسوت کو نشوان
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داد خطوط گرده در نمون های بررسویشوده بو دلیول
ناپایداری در تعیین گون ها و زیرگون ها مفید نیسوتند.
بووا ایوونحووال هوودف پووژوهش حاضوور ،بررسووی ارزش
ردهبنوودی دانووۀ گوورده در ردهبنوودی درونجنسووی
گون های بومی و غیربومی جن افرا در ایوران و ارائوۀ
کلید شناسایی گردة ایون جون در ایوران بو منظوور
سهولت در پژوهشهای باستانشناسی است30 9.
مواد و روشها
در این پژوهش گردة سالم و رسیدة هشت گونو از
جوون افوورا شووامل پلووت ،4کوور  ،1شوویردار ،۱افوورا
بر چناری ،7هیرکانی ،1کرکو ،1سویاه ،92پنجو ای 99و
یک کولتیوار از افرا سیاه ب نام ابلو  90از ایون جون
بررسی و مقایس شود .بورای مطالعوات از هور یوک از
مناط ذکرشده در جدول  ،9پنج تا پانزده پایۀ بالغ ،با
فواصل دسوت کوم  922متور از یکودیگر – بو منظوور
جلوگیری از تکرار نمون گیری از ژنوتیپهای همسوان
) -(Shabanian et al., 2014انتخا شد .نمونۀ گل از
قسمت میوانی تواج گیواه ((Usefzadeh et al., 2010
جمع آوری شد .سپ ب طور تصادفی ،پنج تا ده نمون
از هر درخت بررسی شد .شایان ذکر است کو بو جوز
گون های افرا سیاه و افرا پنج ای ،بقیۀ گون هوا بوومی
ایران هستند.
بررسی صفات کمّی دانۀ گرده با میکروسکوپ نوری

ب منظور بررسی دانۀ گرده از روش استولیز ارتمون
استفاده شد ( 32 .)Erdtman,1960دانوۀ گورده از هور
1. Intine
2. Exine
3. Tricolpate
4. Acer velutinum
5. A. campestre
6. A. cappadocicum
7. A. platanoides
8. A. hyrcanum
9. A. monsspesulanum
10. A. negundo
11. A. palmatum
12. A. negundo subs var iegatum
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گون از دید قطبی و اسوتوایی بررسوی شودند .صوفات
کمّی مانند طول قطر قطبی ( ،)pطول قطور اسوتوایی
( ،)Eنسووبت طووول قطوور قطبووی ب و اسووتوایی (،)P/E
ضخامت اگزین ( ،)EXطول آپوکلیپوم (فاصلۀ شیار توا
قطب) ( ،)Aطول مزوکلیپووم (فاصولۀ دو شویار) (،)M

طول شیار ( ،)CLعرض شیار ( )CWو مساحت ( )Aبا
نرمافزار  image toolsاندازهگیری شود .میکروسوکوپ
نوووری بوو کاررفتوو در ایوون پووژوهش ،میکروسووکوپ
 Olympusمدل با  BH2-RFCALبود.

جدول  -9محل نمون برداریشده در این تحقی
نام گونه

محل نمونهبرداری

ارتفاع

نام گونه

محل نمونهبرداری

ارتفاع

A.monsspesulanum

گرگان ،پارک ملی گلستان
علیآباد کتول ،سیاهمرزکوه
کالل  ،گلیداغی
بندرگز ،وطنا
کالل  ،مراوهتپ
کردکوی ،درازنو
گرگان ،توسکستان
بندرگز ،وطنا
گرگان ،شصتکالت
کردکوی ،درازنو
کردکوی ،درازنو
کردکوی ،درازنو
گرگان ،شصتکالت

179
9022
9221
9947
100
9191
9939
721
307
0132
0239
0019
391

A. pomatum

نوشهر ،باغ گیاهشناسی
گرگان ،باغ گیاهشناسی
گرگان ،شصتکالت
گرگان ،توسکستان
بندرگز ،وطنا
بندرگز ،وطنا
کردکوی ،درازنو
بندرگز ،وطنا
گرگان ،توسکستان
گرگان ،شصتکالت
کردکوی ،درازنو
کردکوی ،درازنو
کردکوی ،درازنو

99011
492
734
9011
9174
912۱
9210
9197
303
0311
9191
0912

A.monsspesulanum
A.monsspesulanum
A.monsspesulanum
A.monsspesulanum
A. cappadocicum
A. cappadocicum
A. cappadocicum
A. cappadocicum
A. platanoides
A. platanoides
A. platanoides
A. negunda

A. palmatum
A. velutinum
A. velutinum
A. velutinum
A. velutinum
A. compestre
A. compestre
A. compestre
A negunda variegatum
A. hyrcanum
A. hyrcanum
A. hyrcanum

شکل  -9صفات ریختی گردة افرا (عک از مقبل اصفهانی)
طول محور قطبی ( ،)pطول محور استوایی ( ،)Eاگزین ( ،)EXطول آپوکلیپوم (فاصلۀ شیار تا قطب) (،)A
طول مزوکلیپوم (فاصلۀ دو شیار) ( ،)Mطول شیار ( ،)CLعرض شیار ( )CWو مساحت ()A
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بررسی صفات کیفی دانۀ گرده باا میکروساکوپ
الکترونی

برای بررسوی تزیینوات دانوۀ گورده از میکروسوکوپ
الکترونوو وی  SEM- FEMموووودل TSCAN-XMU
 MIRA3استفاده شد .برای این کوار ،کیسو هوای دانوۀ
گوورده در زی ور دسووتگاه استریومیکروسووکوپ شووکافت و
ب وسیلۀ دستگاه الی نشان ،طالکو شدند و در دستگاه
 FESMدر آزمایشگاه متالورژی رازی قرار گرفتند.
تحلیل آماری

بوورای تجزیوو وتحلیوول دادههووا و مقایسووۀ صووفات
ریزریختشناسی بین گون ها از آنالیز واریوان یکطرفو
و برای مقایسۀ میانگین در بین گون ها از آزمون دانکون
استفاده شد .با آنالیز مؤلف های اصلی ( ،)PCAمهمترین
مؤلف های تأثیرگذار بر تفکیوک گونو هوای موورد نظور
تعیین و استخراج شد .پخش پای های درختی در فضای
محور مختصات حاصل از دو محور اولیو کو بیشوترین
واریان را توجی کرده بود انجام گرفت توا گوروهبنودی
ارزیووابی شووود .بووا اسووتفاده از آنووالیز خوشوو ای (روش
 )Wardگون های تحت بررسی در خوش های مختلس از
یکدیگر تفکیک شدند .در نهایت ب منظور تأیید صوحت
گروهبندی از آنالیز تشخیص استفاده شوده و توأثیر هور
یک از صفات در تموایز خوشو هوا از یکودیگر براسواس
سنجشهای چندمتغیوره تعیوین شود .در ایون تحقیو
همچنین پالستیسیتی کل (ظرفیت پاسخگویی گیاه بو
شوورایط محیطووی) بووا اسووتفاده از جاگووذاری حووداک ر و
حداقل هر صفت در فرمول ( PL=1-(x/Xمحاسب شود.
تجزیوو وتحلیوول اطالعووات یادشووده بووا اسووتفاده از
نرمافزار  SPSS 16انجام گرفت.
نتایج
بررسی صفات کیفی گرده

دان های گرده در بیشتر گونو هوای بررسوی شوده،
ناجورقطب 9هستند و تقارن شعاعی ندارند .گرده هوای
این جن س شیاری و از نظر اندازه جزء گروه متوسط
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و از نظر9طبق بندی 0جزء طبقۀ ( Plicateدانۀ گرده بوا
شیارهای موازی چینمانند در سط اگوزین) هسوتند.
شکل گرده در این گونو هوا متنوو اسوت و در چهوار
شکل کروی کشیده ،3نیم کشیده ،4کروی -مخروطی1
و کشیده ۱دیده مویشوود .همچنوین از نظور تزیینوات
اگووزین دارای چهووار تیووپ ( Striateشوویارهای باریووک
طولی)( Microretuculate ،مشبک دارای حفره هوایی
بووا قطوور کمتوور از  9میکرومتوور)Striato-Reticulate ،

(ساختمان شبک ای) و ( Rugulateنوامنظم) هسوتند.
گوردة نوارس در گونو هوای بررسوویشوده دارای تیووپ
( Aperture Sunkenشووکاف فرورفتوو ) بووود .نتووایج
پووژوهشهووای گووردهشناسووی حاصوول از میکروسووکوپ
الکترونی در مورد گون های بررسیشده در شوکلهوای
 0تا  4نشان داده شده و ب شرح زیر است.
دانۀ گرده در افورا پنجو ای ،کوروی کشویده ،از نوو
جورقطب 7و دارای تقوارن شوعاعی اسوت .شوکل محوور
استوایی در نمای قطبی لبدار 1و وضوعیت شویار از نوو
دارای بیرونزدگی 1است .همچنوین تزیینوات اگوزین در
این گون از نو  Straiteاست .افرا پلت دارای دانوۀ گوردة
کروی -مخروطی ،ناجور قطوب ،سو شویاره و بو صوورت
باریک و گسترده در محور قطبوی 92اسوت .شوکل محوور
استوایی در نمای قطبی دایرهای 99است .تزیینات اگوزین
دارای ساختمان شبک ای است .دانۀ گرده در افرا شویردار
ناجورقطب ،س شیاری در محور قطبی و شکل دانۀ گورده
کشیده است .در سط اگزین تزیینوات دارای سواختمان
شووبک ای اسووت ک و حجوورههووا را شوویارهای موووازی در
برگرفت اند .شکل گرده در افورا هیرکوانی کشویده ،دارای

1. Heteropular
2. pollen class
3. prolate spheroidal
4. subprolate
5. Oblate spheroidal
6. prolate
7. isopular
8. lobate
9. Colporate
10. colpate
11. Circular
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تقارن شعاعی ،شکل محوور اسوتوایی از نموای قطوبهوا
بیضی ،9دارای س شکاف باریک و طویل در محور قطبوی
اسووت .تزیینووات اگووزین بو صووورت شووبک ای اسووت ک و
حجرهها را شیارهای مووازی در برگرفتو انود .گوردة افورا
کرکو ناجورقطب و دارای س شیار باریک و دراز است کو
نسبت طول ب عرض شیار بیشتر از  0و در محور قطبوی
گسترشیافت است .شکل گرده کوروی کشویده و شوکل
تزیینووات موجووود در سووط اگووزین دارای تیووپ Striate
است .دانوۀ گورده در گونوۀ کور دارای تقوارن شوعاعی،
شکل دانوۀ گورده کوروی مخروطوی ،دارای سو شوکاف
باریک و طویل در محور قطبوی ،تزیینوات اگوزین از نوو

 Straiteو شکل محور استوایی در نمای قطوبهوا از نوو
دایرهای است .شکل دانۀ گردة افرا بر چنواری (کرکوس)
کروی ،دارای س شیار ،تقارن شعایی اسوت .تزیینوات در
سط اگزین دارای تیپ  Striateو فاصلۀ بوین شویارهای
اگزین بسیار کم و در حدود  2/21میکرومتر است .محوور
استوایی در نمای قطبی دایرهشوکل اسوت .در افورا سویاه
شکل دانۀ گرده نیمو کشویده ،سو شویاری و جورقطوب
است .تزیینات در سط اگزین مشبک دارای حفورههوایی
با قطر کمتر از  9میکرومتور و شوکل محوور اسوتوایی در
نمای قطبی بیضی است.

شکل  -0دانۀ گرده گون های افرا عکسبرداریشده با میکروسکوپ الکترونی

9 FESM

) )A( :A.palmatum (A-Cنمای استوایی با بزرگنمایی  )B( 1222نمای استوایی گرده نارس با بزرگنمایی 4222
( )Cتزیینات سط اگزین با بزرگنمایی 32222
) )D( :A.velutinum (D-Fنمای استوایی با بزرگنمایی  )E( ۱222نمای استوایی گرده نارس با بزرگنمایی 4222
( )Fتزیینات اگزین با بزرگنمایی 32222
) )G( :A. cappadocicum (G-Iنمای استوایی با بزرگنمایی  )I( 1222نمای قطبی با بزرگنمایی 1222
( )Iتزیینات اگزین با بزرگنمایی 3222

1. Elliptic
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شکل  -3دانۀ گردة گون های افرا عک برداریشده با
میکروسکوپ الکترونی FESM

شکل  -4دانۀ گردة گون های افرا عک برداریشده با
میکروسکوپ الکترونی FESM

) )A( :A.hyrcanum (A-Cنمای استوایی با بزرگنمایی 1222
( )Bنمای استوایی گرده نارس با بزرگنمایی 4222
( )Cتزیینات سط اگزین با بزرگنمایی32222
( )D( :A.campestre )D-Fنمای استوایی با بزرگنمایی ۱222
( )Eنمای استوایی گرده نارس با بزرگنمایی 4222
( )Fتزیینات اگزین با بزرگنمایی 32222
( )G( :A.monsspesulanum )G-Iنمای استوایی با بزرگنمایی 1222
( )Hنمای قطبی با بزرگنمایی 1222
( )Iتزیینات اگزین با بزرگنمایی 3222

) )A( :A.negunda variegatum (A-Cنمای قطبی با بزرگنمایی
 )B( 1222نمای استوایی با بزرگنمایی 7222
( )Cتزیینات سط اگزین با بزرگنمایی31222
( )D( :A.platanoides )D-Fنمای قطبی با بزرگنمایی ۱222
( )Eنمای استوایی با بزرگنمایی 1122
( )Fتزیینات اگزین با بزرگنمایی -12222
( )G( :A.negundo )G-Iنمای استوایی با بزرگنمایی 1222
( )Hنمای استوایی با بزرگنمایی 4222
( )Iتزیینات اگزین با بزرگنمایی 12222

در کولتیووار ابلو دانووۀ گورده ماننوود گونوۀ اصوولی
نیم کشیده ولی ناجورقطب است .شکل محور استوایی
در نمووای قطبووی  Lobateو وضووعیت شوویارها از نووو
دارای بیرونزدگی است .تزیینوات اگوزین دارای تیوپ
 rugulateاست.
بررسی صفات کمّی گرده

نتووایج آنووالیز واریووان بووراسوواس کوول صووفات
بررسیشده نشان داد ک بین گون ها تفاوت معنواداری

در سط  11درصود وجوود دارد مقایسوۀ میوانگینهوا
بیانگر آن است ک صوفات قطور قطبوی ،طوول شویار،
نسبت قطر قطبی ب استوایی در گونوۀ افورا هیرکوانی
نوسبت ب گون های دیگر از مقدار بیشوتری برخووردار
است (جدول  .)0این در حالی است کو صفوات قطور
اسووتوایی و عوورض شوویار در گ وردة افوورا پلووت مقووادیر
بیشتری را ب خود اختصاص داده اسوت .همچنوین در
گونووۀ افوورا چنوواری ،صووفات فاصوولۀ شوویار تووا قطووب و
ضخامت اگوزین نسوبت بو گونو هوای دیگور مقوادیر
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تغییرات محور اسوتوایی از  97/17میکرومتور در افورا
هیرکانی تا  37/9۱در افرا پلت مشواهده شود .نسوبت
طول محور قطبی ب استوایی از  2/14تا  0و ضوخامت
دانۀ گرده در جن افرا از  9/24تا  9/۱متغیر بود.

بیشتری را داراست .با بررسی صوفت مسواحت گورده،
بزر ترین دانۀ گرده در بین گوون هوای ایون جوون
مختص افرا کر است .طول محور قطبی در گونو هوا
متفاوت و از  0۱/43میکرومتر در افرا زینتی توا 3144
میکرومتر در افرا هیرکانی متغیر است .همچنین دامنۀ

جدول  -0میانگین و انحراف معیار صفات بررسیشدة گردة جن
صفات

افرا

AR

EX

P/E

A

M

CW

CL

E

P

A.velutinum

9211±19a

9/1±2/41a

2/11±2/30c

4/31±2/79b

91/41±2/3b

4/1۱±2/۱1a

00/70±3/4c

37/9۱±0/19a

31/30±0/73a

A.compestre

9219±997a

9/11±2/97a

2/14±2/3c

4/94±2/77b

02/14±0/۱a

4/2۱±2/70ab

02/39±3/9d

31/17±3/14a

33/79±3/4۱a

A.negundo variegatum

1۱4±72b

9/27±2/90b

9/01±2/30b

0/11±2/13c

99/21±3/7d

0/70±2/10de

09/30±3/77cd

00/۱9±3/47e

07/37±3/2۱b

A.hyrcanum

143±0۱ d

9/21±2/21b

0/22±2/3a

0/13±2/01c

۱/۱0±2/01e

0/47±2/43e

01/79±2/11a

97/17±2/73f

31/44±2/11a

A.monspessulanum

170±913b

9/۱±2/07a

9/99±2/1۱ab

4/29±2/۱0b

94/11±0/39c

0/۱7±2/14de

04/31±1/۱b

39/11±4/۱1cd

34/1۱±0/19a

A.cappadocicu

710±41c

9/24±2/47b

9/00±2/97b

4/37±2/70b

9۱/90±0/94c

3/17±2/47b

0۱/1±0/34ab

01/20±0/11c

31/94±0/1۱a

A.platanoides

112±000a

9/۱7±2/9۱a

2/11±2/9c

۱±9/14a

91/34±2/17b

3/17±2/1۱b

91/24±2/11e

34/۱±4/01ab

33/14±0/44a

A. negunda

130±73d

9/03±2/9b

9/91±2/04ab

4/23±2/7b

93/94±2/14 c

3/12±2/1۱b

9۱/94±0/1g

04/41±3/1de

0۱/43±0/14b

A.palmatum

1۱7±12d

9/9۱±2/03b

9/99±2/94ab

4/۱9±2/۱1b

99/7۱±2/14d

3/03±2/01cd

91/97±0/70f

01/19±0/01d

01/10±0/۱1 b

گون

طول محور قطبی ( ،)pطول محور استوایی ( ،)Eنسبت طول محور قطبی ب استوایی ( ،)P/Eضخامت اگزین ( ،)EXطول آپوکلیپوم (فاصلۀ شیار تا قطب)
( ،)Aطول مزوکلیپوم (فاصلۀ دو شیار) ( ،)Mطول شیار ( ،)CLعرض شیار ( )CWو مساحت ()A

ب منظور تعیین مهم ترین صفات ایجاد تموایز بوین
گون ها از تجزی ب مؤلف های اصولی ( )PCAاسوتفاده
شد .نتایج نشان داد کو دو مؤلفوۀ اول حودود 74/03
درصد واریوان هوا را بو خوود اختصواص دادهانود .در
تشکیل مؤلفۀ اول صفت قطر اسوتوایی ،عورض شویار،
فاصلۀ دو شیار ،فاصلۀ انتهای شویار توا قطوب ،نسوبت
قطوور قطبووی بوو اسووتوایی و مسوواحت گوورده دارای
همبستگی و اهمیوت بیشوتری در مقایسو بوا صوفات
دیگر بودند .در تبیین مؤلفۀ دوم ،صفات قطر قطبوی و
طول شیار اهمیت بیشتری داشتند (جدول .)3
نمودار پراکنش پای های درختی در فضوای محوور
مختصات براساس دو مؤلفۀ اول حاصول از تجزیو بو
مؤلف های اصلی تنها توانست پای هوای درختوی گونوۀ
افرا هیرکانی را از گون های دیگر تفکیک کند؛ درحالی
ک گون های دیگر همپوشانی زیادی داشتند (شوکل 4
الس) .ب منظور بررسی توانایی گرده در تفکیک گون هوا

دندروگرام خوش ای بوا اسوتفاده از روش  Wardرسوم
شد (شکل  .) 4براساس دندروگرام ،گون هوا در سو
خوشۀ اصولی تقسویم شوده انود .گونو هوای غیربوومی
همانند افرا زینتی ،افرا سرخ و افرا ابل در یک خوش ،
افرا کرکو ،کر و پلت در خوشۀ دیگر و افرا هیرکوانی
در خوش ای مجزا قرار گرفتنود .بیشوترین حود تشواب
بین دو گونوۀ پلوت و کور و دورتورین خویشواوندی
مربوط ب گون های هیرکانی و کرکو بود (جدول .)4
ضرایب استاندارد آنالیز تشخیص (جدول  )1نشوان
داد صفت مساحت گرده نسبت ب دیگر صوفات کمّوی،
اهمیت بیشتری در تفکیک گون ها دارد و صفت طوول
شوویار در تفکیووک گون و هووا مووؤثر نیسووت .همچنووین
تابعهای اول و دوم  71/۱درصد واریوان را بو خوود
اختصاص داده اند ک سهم تابع اول  1۱/1درصد است.
در مورد تابع اول صفات مساحت گرده ،فاصلۀ دو شیار
از یکدیگر و طول محور استوایی بیشترین سوهم را در
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بین واریان ها دارند ک بیانگر همبستگی با توابع اول
و اهمیت این صفات در تفکیک گون هاست .در تبیوین
تابع دوم صفت قطر قطبی  09/1درصد واریان را بو

190

خود اختصاص داده ک نسبت بو توابع اول از اهمیوت
کمتری در تفکیک گون ها برخوردار است.

جدول  -3ریش های مخفی صفات گرده در دو مؤلفۀ اول
صفات

مؤلفۀ اول

مؤلفۀ دوم

طول محور قطبی

312/2

509/2

طول محور استوایی

599/2

211/2

طول شیار

019/2-

878/2

عرض شیار

429/2

941/2-

طول مزوکلیپوم (فاصلۀ دو شیار)

888/2

933/2-

طول آپوکلیپوم (فاصلۀ شیار تا قطب)

495/2

997/2-

ضخامت اگزین

455/2

023/2

نسبت طول محور قطبی ب استوایی

797/2-

101/2

مساحت

589/2

349/2

مقادیر ویژه
واریان توجیهی
واریان تجمعی

۱21/4
9۱0/19
9۱0/19

277/0
274/03
03۱/74

الس
شکل  -4الس) نمودار پراکنش پای های درختی بررسیشده در فضای محور مختصات براساس دو مؤلفۀ اول حاصل از تجزی ب
مؤلف های اصلی؛ ) دندروگرام حاصل از تجزیۀ خوش ای ب روش  wardبرمبنای میانگین صفات گردة بررسیشده.
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جدول  -4میزان ناهمسانی خوش های حاصل از آنالیز خوش ای با یکدیگر ،A.cappadocicum :0 ،A.monsspesulanum :9
A.hyrcanum :1 ،A.negundo variegatum :1 ،A.campestre :7 ،A.velutinum :۱ ،A.palmatum :1 ،A.negundo :4 ،A.platanoides :3
گون
9
0
3
4
1
۱
7
1
1

9

2/222









0

1/214
2/222








3

92/۱14
94/417
2/222







1

4

99/713
1/3۱2
91/231
0/017
2/222

9۱/119
3/791
97/321
2/222











۱

7

9۱/921
93/920
93/111
97/990
97/104
2/222

1

93/۱11
94/473
93/270
93/101
94/171
9/019
2/222





91/311
90/114
93/117
۱/137
4/193
0۱/429
00/913
2/222






1

04/0۱9
91/233
19/1۱1
33/932
01/111
41/127
44/141
91/794
2/222

جدول  -1ضرایب استانداردشدة آنالیز تشخیص
تابع
صفات گرده

9

0

3

4

1

۱

7

1

طول مزوکلیپوم
طول محور استوایی
مساحت
طول محور قطبی
ضخامت اگزین
 aطول شیار
طول آپوکلیپوم
عرض شیار
نسبت طول قطبی ب استوایی

*-2/۱47
*-2/۱31
*-2/۱00
-2/9۱9
-2/011
-2/213
-2/092
-2/30۱
2/10۱

-2/231
2/244
2/494
2۱2۱
2/923
2/379
-2/99۱
-2/234
2/144

2/927
-2/32۱
-2/490
-2/320
*-2/۱27
-2/2۱1
-2/911
2/403
2/211

2/79
2/91
2/43
-2/433
2/371
*-2/403
2/201
2/031
-2/941

2/17
-2/0۱
2/931
2/941
2/20۱
-2/21
*2/19
2/312
2/970

-2/4۱2
2/474
2/424
2/012
-2/091
-2/23
2/977
2/013
-2/973

2/479
2/4۱7
2/014
2/332
-2/491
-2/099
2/97۱
*2/۱07
*2/177

2/31۱
2/033
-2/91۱
2/331
2/497
2/21
-2/20
2/091
2/270

مقدار ویژه
واریان توجیهی
واریان تجمعی

1/933
1۱/1
1۱/1

3/12۱
092/1
712/۱

9/431
12/1
172/1

9/0۱9
72/1
112/4

2/101
32/3
112/۱

2/914
9/9
11/1

2/33
0
922

2/29
2
922

* :قدر مطل بیشترین واریان

گروه بندی بوراسواس آنوالیز تشوخیص نیوز توا 12
درصد نتایج گروه بندی هرگون را براساس صفت گرده
تأیید کرد ک در این میان گوروهبنودی  922درصودی
گون های افرا کرکو ،افورا هیرکوانی ،افورا سورخ و افورا
شیردار شایان توج بود (جدول .)۱
بررسووی میووزان پالستیسوویتی صووفات نشووان از
تأثیرپذیری زیاد صفات فاصلۀ شویار توا قطوب ،عورض

شیار و طوول شویار گورده دارد ،درحوالی کو صوفتی
همچون طول محور قطبوی پالستیسویتی کمتوری در
مقایس با دیگر صفات از خود نشان داد .روند تغییرات
پالستیسیتی در بین گون ها توا حودودی مشواب بوود،
ولی گونۀ افورا ابلو تغییورات بیشوتری را نسوبت بو
گون های دیگر و گونوۀ افورا هیرکوانی رونود تغییورات
کمتری را نسبت ب گون های دیگر نشان داد.
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جدول  -۱نتایج گروهبندی آنالیز تشخیص براساس صفات گرده
گروه

تعداد کل

9
0
3
4
1
۱
7
1
1

92
92
92
92
92
92
92
92
92

درصد کل
9

0

3

4

92
2
2
2
2
2
2
2
2

2
92
9
2
2
2
2
2
2

2
2
7
2
2
2
9
2
2

2
2
1
2
2
2
0
2

صحت گروهبندی:

1

۱

7

1

1

2
2
2
0
92
2
2
0
2

2
2
9
2
2
۱
3
2
2

2
2
9
2
2
4
۱
2
2

2
2
2
2
2
2
2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
9
92

922
922
72
12
922
۱2
۱2
12
922

12

،A.campestre :7 ،A.velutinum :۱ ،A.palmatum :1 ،A.negundo :4 ،A.platanoides :3 ،A.cappadocicum :0 ،A.monsspesulanum :9
A.negundovariegatum :1

بحث
تعیین ویژگیهای منابع ژنتیکووی از راه دسترسوی
ب سیستمهای نشوانگرهای مولکوولی بسویار تسوهیل
شده است ( ،)Salehi Shanjani, et al., 2011ولی این
موضووووووو از ارزش صووووووفات مورفولوووووووژیکی و
میکرومورفولوژی نمیکاهد .بورخالف صوفات پیوسوت
مانند مقاومت ب تنشها و عملکرد کو در بوین افوراد
یک جمعیت ممکن است متفاوت باشد ،فرض بور ایون
است ک با اسوتفاده از صوفات ناپیوسوت (خصوصویات
شکلی) میتوان جمعیتهوای مختلوس را از هوم جودا
کرد ) .(Abbasi et al., 2014از مطالعات گردهشناسی
بوو عنوووان یکووی از صووفات ریزریخووتشناسووی در
پژوهش های تاکسونومی گوناگونی استفاده شده اسوت
( .)Nazeri, 2008; Zamani et al., 2010بوا اسوتفاده
از صفات دانۀ گرده میتوان با دقوت بو نسوبت خووبی
تاکسون های مختلس را در سط گونو تفکیوک کورد.
همچنین با توج ب تفاوتهایی در تزیینات سط دانۀ
گرده می تووان از ایون ویژگوی در تفکیوک گونو هوای
بررسویشوده اسوتفاده کورد ( ;Panahi et al., 2011
 .)Babayi et al. 2012پژوهش حاضور نشوان داد کو

شکل دان های گرده و خصوصیات کموی و کیفوی آن،
برای شناسایی و تفکیک گون های جون  Acerحوائز
اهمیوت اسوت Akdoğan et al., (2013) .بوا بررسوی
گردة پنج گون از جن افورا ،صوفات کمّوی همچوون
نسبت طول محور اسوتوایی بو محوور قطبوی ،محوور
استوایی و محور قطبوی را بو عنووان صوفات مهوم در
تفکیک دان های گرده در جن افرا معرفی کردند کو
بوا نتووایج ایوون پووژوهش همسووو بووود .همووانطووور کو
گون های افرا کر و افرا پلوت سواختار مورفولووژیکی
مشوووابهی دارنووود ) ،)Sabeti, 1994بووو لحوووا
ریختشناسی گرده نیز نزدیکی زیادی را نشان دادنود،
ب طووری کو مواتری ناهمسوانی نیوز نشواندهنودة
بیشترین شباهت بین دو گونوۀ یادشوده اسوت کو بوا
نتایج تحقیو ( Nikzat Siahkolaee et al. )2017در
این زمین یکسان بود .با اینحوال نوو تزیینوات دانوۀ
گرده ک یکی از صفات مهوم گوردهشناسوی محسوو
می شود ،در افرا کر خطدار ( )Strateاسوت ،ولوی در
افرا پلت ( )Strate reticularاست .همچنوین از نظور
شکل کلی گرده در صفات شاخص بو هموراه تزیینوات
سط قطبی تا حدودی گردة دو گونۀ یادشده را از هم
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متمایز میسازد .گونۀ افرا هیرکانی نیز براساس صوفات
تزیینات سط اگزین ،طول محوور قطبوی ،اسوتوایی و
مساحت از دو گونۀ یادشوده بو دلیول ریخوتشناسوی
مشاب ب خصوص بوا گونوۀ افورا پلوت در شوکل بور ،
تفکیکپذیر شده است .این گون بیشترین تفواوت را از
نظر خصوصیات گرده با گونوۀ افورا چنواری دارد .ایون
درحالی است ک رویشگاه و خاستگاه اکولوژی ایون دو
گون کامالً شبی ب هم است ک براساس آن میتووان
نتیجو گرفووت در شوورایط آ وهوووایی یکسووان ،میووان
خصوصیات کیفی گردة دو گونۀ مختلس ممکون اسوت
تفواوت زیوادی وجوود داشوت باشود ( Akgül et al.,
 .)2008تجزی ب عوامل نیز نشان داد ک صفات طوول
محور استوایی ،طوول محوور قطبوی ،مسواحت گورده،
ضخامت مزوکلیپوم ،طوول آپوکلیپووم و نسوبت طوول
محور قطبی ب اسوتوایی بیشوترین تنوو را در میوان
گون هوا دارنود Philbrick & Bogle (1981) .نیوز بو
اهمیت صفات مذکور در شناسایی گون های جن افرا
اشاره کرده اند .همچنین دربارة تزیینات اگزین ب نظور
می رسد ک  exineاز لحا تفکیک درونجنسی مهوم
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است ،ب طوری ک ) Biesboer (1975چهار نوو را در
بین  42گون تشخیص داد ک یافت های تحقی حاضر
نیز همین موضو را نشان داد .از سوی دیگور مقایسوۀ
صفات کمی و کیفی نشان میدهد ک دانۀ گوردة افورا
هیرکووانی در مجمووو دارای بیشووترین اخووتالف بووا
گون های دیگر اسوت .نتوایج پالستیسویتۀ دانوۀ گورده
مشخص کرد ک صفت طوول محوور قطبوی کمتورین
تأثیرپذیری از محیط را داشت است.
میتوان گفت ک صفتهای طوول محوور قطبوی و
نسووبت طووول محووور قطبووی بوو اسووتوایی بوو دلیوول
تأثیرپذیری کم از محویط و بیشوترین تنوو در میوان
گون ها ،بهتورین صوفات کمّوی در تفکیوک گونو هوا و
صفت تزیینات سط اگزین مناسب ترین صفت کیفوی
برای تفکیک گون های جن افراست .همچنین نتوایج
آنالیز تشخیص با تفکیک بیشتر از  12درصود ،صوفت
مساحت گرده را صفت مناسبی برای تفکیک گونو هوا
دانست .شناسایی گرده هوای گونو هوای بررسوی شوده
ب شرح زیر است:

 9الس) طول محور استوایی ( )pکوچکتر از  30میکرومتر0 .................................................................................................
 ) 9طول محور استوایی ( )pبزر تر از  30میکرومتر4 .......................................................................................................
 0الس) شکل دانۀ گرده ( :)P/Eنیم کشیده3 ............................................................................................................................
 ) 0شکل دانۀ گرده ( :)P/Eکروی کشیده ،تزیینات اگزین ب صورت شیارهای باریک
طولی A.palmatum................................................................................................................................................................
 3الس) دارای تقارن شعاعی ،تزیینات اگزین ب صورت مشبک دارای حفرههایی با قطر کمتر از 9
میکرومترA. negundo.............................................................................................................................................................
 ) 3نبود تقارن شعایی ،تزیینات اگزین ب صورت منظم ( ،)regulateشیارها دارای
برآمدگیA.negundo variegatum ......................................................................................................................................
 4الس) تزیینات اگزین ب صورت شیارهای باریک طولی1 .......................................................................................................
 ) 4تزیینات اگزین دارای ساختمان شبک ای ک حجرهها را شیارهای موازی در بر گرفت است7 .....................................................
 1الس) شکل دانۀ گرده ( :)P/Eکروی مخروطی۱ ....................................................................................................................
 ) 1شکل دانۀ گرده ( :)P/Eکروی کشیده ،ناجورقطب ،شکل محور استوایی در نمای قطب
بیضیA. monspesulanum ...................................................................................................................................................
 ۱الس) شکل محور استوایی در نمای قطب دایرهایA.campestre ......................................................................................
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A.platanoides.........................................................................................) شکل محور استوایی در نمای قطب لبدار

۱
A.hyrcanum ............................. شکل محور استوایی بیضی،) کشیدهP/E(  شکل دانۀ گرده، الس) دارای تقارن شعایی7
1 ............................................................................................................................................................ ) نبود تقارن شعاعی7
A.Velutinum ............................. شکل محور استوایی در نما قطبی دایرهای، الس) شکل دانۀ گرده کروی مخروطی1
A.cappadocicum................................................................................................ ) شکل دانۀ گرده کروی نیم کشیده1
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Abstract
In this study, morphology and pollen grain diversity of eight maple species including Acer negundo,
A.palmatum, A.monsspesulanum, A.velutinum, A.cappadocicum, A.campestre, A.tanoide L,
A.hyrcanum and a cultivar of A.negundo (A.negundo variegatum) were studied to examine their roles
in this genus and to find the diagnostic attributes. The results showed that pollen grains of this genus
are tricolpate and are of medium size, often heteropolar with no radial symmetry, and are classified in
plicate class. Studying the quantitative traits by using one-way analysis of variance and cluster
analysis showed a high inter-specific variations among the traits. In the principal component analysis,
the distance of two pollen lengths from each another, the length of the equatorial diameter of the
pollen grain, the window environment, and the window area were determined to separate the existing
species. In order to test the accuracy of the analysis, the detection analysis was used, which confirmed
up to 80% of the results of grouping of each species is based on the pollen attributes.
Keywords: Maple Pollen grain, taxonomy, Detection traits, diversity.
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