فصلنامه (علمی – پژوهشی)

زیست شناسی تکوینی
سال یازدهم ،شماره  ،4پاییز  1398ص1-8 .

مقاله پژوهشی

مطالعه تشریحی ساقه  6گونه از جنس Stachys
محمد مهدی دهشیری ،*1مریم آزادبخت

1

 1گروه زیست شناسی ،واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجرد ،ایران
Email: dehshiri2005@yahoo.com

تاریخ دریافت98/40/32 :

*

تاریخ پذیرش98/46/42 :

چکیده
جنس  Stachysاز زیر خانواده  Lamioideaeبا دارا بودن حدود  244گونه در سراسر دنیا بزرگترین جنس تیره نعنائیان
است و به طور سنتی مصارف دارویی دارد .تاکنون پژوهشی پیرامون ویژگیهای تشریحی ساقه گونههای آن در ایران
صورت نگرفته است .در این بررسی ،تشریح ساقه  6گونه از آن مورد مقایسه قرار گرفته است .از هر گونه سه فرد و از هر فرد
یک ساقه بالغ انتخاب شد و در فیکساتور  GAFتثبیت صورت گرفت .برشگیری به روش دستی انجام شد .رنگآمیزی
برشها با کارمن زاجی و آبی متیلن (رنگآمیزی مضاعف) انجام گرفت .نتایج نشان داد که برخی از ویژگیهای تشریحی
گونههای مورد مطالعه ،مشابه ویژگیهای تشریحی سایر گونههای جنس  Stachysاست .با مقایسه تشریح شش گونه ،شکل
و ساختار ساقه از ویژگیهای متمایز کننده گونهها است .پنج تیپ کرک در سطح ساقه وجود دارد :کرکهای پوششی ساده
و منشعب ،ترشحی سپری و سرسان ساقه کوتاه و ساقه بلند .مطالعه حاضر نشان داد که برخی ویژگیهای میکرومورفولوژی
و تشریحی گونههای  Stachysصفات تاکسونومی با ارزشی در شناسایی و تفکیک گونهها هستند.

کلیدواژهها :تشریح ،ساقه ،کرک.Stachys ،

مقدمه

جنس  Stachys L.از زیرتیره  Lamioideaeبا دارا

تیره نعناعیان بیش از  0444گونه و  224جنس

بودن حدود  144گونه در سراسر دنیا بزرگترین

دارد]  .[31،32گیاهان این تیره معموالً علفی ،بوتهای

جنس از تیره نعنائیان است و شامل گیاهان علفی

و درختچهای هستند ] .[31بعضی از گونههای این

یکساله و چند ساله میباشد و از نظر بومشناسی در

تیره به عنوان چاشنی غذا و سبزی مورد استفاده قرار

جاهای متفاوتی نظیر صخرهها ،کوهستانها و حاشیه

میگیرند .گیاهان این تیره با توجه به نقش دارویی

رودخانهها یا جنگلها میرویند .این جنس توزیع

اهمیت اقتصادی زیادی دارند ].[31،32

جهانی دارد .بیشترین تعداد گونههای آن در جنوب
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غرب آسیا و پوشش عمده آن در مناطق مدیترانهای و

مطالعات تشریحی با میکروسکوپ دو چشمی

ایرانو-تورانی گزارش شده است ].[31

 Olympus CX-21انجام گرفت و از نمونههای

تاکنون مطالعات تشریحی گستردهای در راستای

مناسب تصاویری تهیه شد.

درک بهتر روابط تاکسونومی در بین تاکسونهای
مختلف

تیره

نعنائیان

انجام

گرفته

است

] .[31،37،1،7،0،1،2بهکارگیری صفات تشریحی
گیاهان در تیره نعنائیان در اغلب موارد منجر به رفع
مشکالت تاکسونومی تاکسون مورد نظر شده است و
به همین دلیل بررسی چنین صفاتی در جنسهای
مختلف این تیره از نظر محققان سودمند است ].[1
با توجه به اهمیت اقتصادی ،دارویی و صنعتی
جنس  ،Stachysبررسی منابع نشان داد که تاکنون در
زمینه تشریح ساقه گونههای مختلف این جنس در
ایران پژوهشی انجام نگرفته است .هدف از انجام این
تحقیق ،بررسی و توصیف تشریح ساقه  1گونه
 Stachysو ارزیابی اهمیت تاکسونومی ویژگیهای
تشریحی است.

مواد و روش کار
نمونههای گیاهی از رویشگاههای طبیعی آن در
استان لرستان جمعآوری شد .این نمونهها با استفاده

نتایج
Stachys acerosa Boiss.

مقطع آن چهار گوش ،دارای کوتیکول صاف و
بدون موج ،دارای اپیدرم یک الیهای مستطیلی شکل،
در گوشهها  0الیه اسکلرانشیم ،پوست زیر اپیدرم از
 7الیه پارانشیم تشکیل شده ،اندودرم بیضی شکل
باالی اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم در گوشهها بزرگتر،
آبکش بهصورت ناپیوسته ،کامبیوم غیر قابل تشخیص،
چوب پیوسته و از سلولهای تراکئید و تراکهآ تشکیل
شده ،مغز در وسط و از سلولهای پارانشیمی چند
ضلعی تشکیل شده است (شکل  .)3aدارای کرکهای
پوششی ساده چند سلولی و کرکهای ترشحی
سرسان ساقه کوتاه که در ساقه و رأس تک سلولی و
سرسان ساقه بلند که در ساقه چند سلولی و در رأس
دو سلولی است و کرک های ترشحی سپری شکل که
در ساقه تک سلولی و در رأس چند سلولی است
(شکل .)2a-d

از فلور ایران ] [3شناسایی شد .از هر گونه سه فرد و
از هر فرد یک ساقه بالغ انتخاب شد .حداقل به مدت

Stachys annua L.

 04ساعت در محلول فیکساتور  GAFگذاشته شد .از

مقطع آن چهار ضلعی گوشهدار ،دارای کوتیکول

برشگیری دستی برای آماده کردن مقاطع استفاده شد.

صاف و بدون موج ،دارای اپیدرم یک الیهای

سپس برشها در آب ژاول  74درصد به مدت  34تا

مستطیلی و بیضی شکل ،کالنشیم در گوشهها  2الیه،

 37دقیقه قرار گرفته و پس از شستشو با آب مقطر در

پوست پارانشیمی از  1الیه پارانشیم تشکیل شده،

اسید استیک  34درصد به مدت  3تا  2دقیقه قرار

اندودرم بیضی شکل باالی آبکش ،فاقد اسکلرانشیم،

گرفتند .پس از شستشو با آب مقطر با رنگ کارمن

آبکش به صورت پیوسته ،کامبیوم بین چوب و آبکش

زاجی به مدت  37تا  24دقیقه و رنگ آبی متیلن به

قابل تشخیص ،چوب ناپیوسته و از سلولهای تراکئید

مدت  24تا  14ثانیه برشها رنگآمیزی مضاعف شد.

و تراکهآ تشکیل شده ،مغز در وسط و از سلول های
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پارانشیمی چند ضلعی پر شده است (شکل .)3b

پارانشیمی از  7الیه تشکیل شده ،اندودرم بیضی

دارای کرکهای پوششی ساده چند سلولی و

شکل باالی اسکلرانشیم ،آبکش به صورت ناپیوسته و

کرک های ترشحی سرسان ساقه کوتاه که در ساقه تک

در گوشهها بزرگتر ،کامبیوم غیرقابل تشخیص ،چوب

سلولی و در رأس چند سلولی و سرسان ساقه بلند که

پیوسته و از سلولهای تراکئید و تراکهآ تشکیل شده،

در ساقه و رأس چند سلولی است (شکل .)2e-f

مغز در وسط و از سلولهای پارانشیمی چند ضلعی
پر شده است (شکل  .)3cدارای کرکهای پوششی

Stachys kurdica Boiss. & Hohen.

مقطع آن چهار گوش ،دارای کوتیکول صاف و
بدون موج ،دارای اپیدرم یک الیهای مستطیلی و
بیضی شکل ،کالنشیم در گوشهها  4-9الیه ،پوست

شکل  :1برش عرضی از ساقه گونههای مورد مطالعه

ساده چند سلولی و کرکهای ترشحی سرسان ساقه
کوتاه که در ساقه تک سلولی و در رأس دو سلولی
است (شکل .)2g-h

(Stachys :d ،Stachys kurdica :c ،Stachys annua :b ،Stachys acerosa :a

Stachys sylvatica :f ،Stachys spectabilis :e ،lavandulifolia؛  :ehکرک غیرترشحی :gh ،کرک ترشحی : cu ،کوتیکول :e ،اپیدرم،
 :coکالنشیم :cp ،پوست پارانشیمی :en ،اندودرم :sc ،اسکلرانشیم :p ،آبکش :ca ،کامبیوم :x ،چوب :tr ،تراکئید :pi ،مغز
پارانشیمی).
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شکل  :2انواع کرکهای پوششی و ترشحی در گونههای مورد مطالعه (: g-h ،Stachys annua :e-f ،Stachys acerosa :a-d

Stachys

.)Stachys sylvatica :l-m ،Stachys spectabilis :k ،Stachys lavandulifolia :i-j ،kurdica

Stachys lavandulifolia Vahl

مقطع آن چهار گوش ،دارای کوتیکول صاف و
بدون موج ،دارای اپیدرم یک الیهای مستطیلی شکل،
کالنشیم در گوشهها  33الیه ،پوست پارانشیمی از -7
 0الیه پارانشیم تشکیل شده ،اندودرم بیضی شکل
باالی اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم در گوشهها بزرگتر،
آبکش به صورت پیوسته ،کامبیوم غیر قابل تشخیص،
چوب پیوسته و از سلولهای تراکئید و تراکهآ تشکیل
شده ،مغز در وسط و از سلولهای پارانشیمی چند
ضلعی پر شده است (شکل  .)3dدارای کرکهای

و در گوشهها بزرگتر ،کامبیوم بین چوب و آبکش
قابل تشخیص ،چوب ناپیوسته و از سلولهای تراکئید
و تراکهآ تشکیل شده ،مغز در وسط و از سلولهای
پارانشیمی چند ضلعی وجود دارد ( شکل  .)3eدارای
کرکهای پوششی ساده چند سلولی و کرکهای
ترشحی سرسان ساقه کوتاه که در ساقه تک سلولی و
در رأس چند سلولی و سرسان ساقه بلند که در ساقه
و رأس چند سلولی است (شکل .)2k
Stachys sylvatica L.

پوششی منشعب و کرکهای ترشحی سرسان ساقه

مقطع آن چهار گوش ،دارای کوتیکول صاف و

کوتاه که در ساقه و رأس تک سلولی است (شکل i-

بدون موج ،دارای اپیدرم یک الیهای مستطیلی شکل،

.)2j

کالنشیم در گوشهها  34-32الیه ،پوست پارانشیمی
از  7الیه پارانشیم تشکیل شده ،فاقد اندودرم،

Stachys spectabilis Choisy ex DC.

مقطع آن چهار گوش ،کوتیکول صاف و بدون
موج ،اپیدرم یک الیهای مستطیلی و بیضی شکل،
کالنشیم در گوشهها  4-9الیه ،پوست پارانشیمی از 0
الیه پارانشیم تشکیل شده ،اندودرم بیضی شکل باالی
آبکش ،فاقد اسکلرانشیم ،آبکش به صورت ناپیوسته

اسکلرانشیم روی آبکش و در گوشهها بزرگتر ،آبکش
روی چوب و به صورت پیوسته ،کامبیوم غیر قابل
تشخیص ،چوب پیوسته و از سلولهای تراکئید و
تراکهآ تشکیل شده ،مغز در وسط و از سلولهای
پارانشیمی چند ضلعی پر شده است (شکل .)3f
دارای کرکهای پوششی ساده چند سلولی و
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کرک های ترشحی سرسان ساقه کوتاه که در ساقه تک

عناصر آوندی وجود ندارد .همانند ساقه علفی S.

سلولی و در رأس دو سلولی و سرسان ساقه بلند که

 [9] cydni Kotschy ex Gemici & Leblebiciدر

در ساقه و رأس چند سلولی است (شکل .)2l-m

بین عناصر آوندی دو گونه S. annuaوS. spectabilis

کامبیوم غیر قابل تشخیص است .عالوه بر این،

بحث

اندازهگیریهای میکروسکوپی سلولها و بافتهای

در این مطالعه تشریح ساقه شش گونه از جنس

مختلف در جدول  2آمده است .ضخامت کوتیکول

 Stachysبرای اولین بار از ایران گزارش میشود تا

در گونههای  S. acerosaوS. lavandulifolia

بتوان با یافتن ویژگیهای تشریحی خاص ،گونههای

بیشترین و در  S. kurdicaکمترین است .تیپهای

مورد مطالعه را از هم تفکیک و تشخیص نمود.

کرکهای ساقه در گونههای مورد مطالعه در جدول 1

 Metcalfو  [37] Chalkنشان دادند که ساقه

نشان داده شده است .دو نوع تیپ اساسی کرکها

گونههای تیره نعنائیان چهار گوش است و در

عبارتند از :پوششی و ترشحی .کرکهای پوششی به

گوشهها زیر اپیدرم بافت کالنشیم قرار داشته و بافت

حالت ساده یا منشعب میباشند .کرکهای ترشحی

اسکلرانشیم اطراف عناصر آوندی وجود دارد .تاکنون

به دو دسته سرسان و سپری تقسیم شده که کرکهای

مطالعات تشریحی ساقه برخی از گونههای Stachys

سرسان شامل ساقه کوتاه و ساقه بلند میباشند .کرک

نشان داده است که دارای ویژگیهای تشریحی مشابه

پوششی در گونه  S. lavandulifoliaاز نوع منشعب و

آنچه در فوق بیان شد میباشند ].[34،30،33،9،4

مابقی گونهها ساده است .فقط در ساقه گونه

نتایج حاصل از بررسی تشریح ساقه شش گونه مورد

 acerosaکرک ترشحی سپری شکل وجود دارد .در

مطالعه نشان داد که ضمن وجود شباهتهایی بین

گونههای  S. kurdicaو  S. lavandulifoliaکرک

گونهها ،تفاوتهای مهمی در ویژگیهای تشریحی

ترشحی سرسان ساقه بلند مشاهده نمیشود.

ساقه وجود دارد .شکل سطح مقطع در گونه

S.

S.

در ساختار تشریحی ساقه عوامل محیطی نظیر

 annuaچهار ضلعی گوشهدار و در پنج گونه دیگر

شدت نور و میزان رطوبت جوی و ارتفاع از سطح

(مشابه پژوهشهای قبلی) به صورت چهار گوش

دریا بر روی شکل ،اندازه و سایر اختصاصات این

است .در گوشهها زیر اپیدرم در S. acerosa

سلولها تأثیر میگذارد ] .[37وجود بافتهای

اسکلرانشیم و در پنج گونه دیگر (مشابه پژوهشهای

استحکامی فراوان در  Stachysمیتواند برای پاسخ

قبلی) کالنشیم مشاهده شد .تعداد الیههای کالنشیم و

به شرایط دشوار محیطی و تغییرات دما در فصول

پارانشیم زیر اپیدرم در شش گونه متفاوت است.

متفاوت باشد ] .[34،2با توجه به مطالعات اندک در

کمترین میزان توسعه کالنشیم در گوشههای ساقه S.

زمینه تشریح ساقه  Stachysدر ایران ،ادامه تحقیقات

 annuaدیده شد .در گونه  S. sylvaticaاندودرم

در این زمینه دارای اهمیت باالیی میباشد.

نامشخص و در پنج گونه دیگر اندودرم مشخص
است (جدول  .)3برخالف مطالعات قبلی در دو گونه
 S. annuaو  S. spectabilisبافت اسکلرانشیم اطراف
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جدول  :1ویژگیهای تشریحی ساقه شش
نام گونه

گونهStachys

تعداد الیه کالنشیم تعداد الیه پارانشیم تعداد دسته اسکلرانشیم تعداد الیه اندودرم

Stachys acerosa

4

7

0

3

Stachys annua

2

1

4

3

Stachys kurdica

4-9

7

0

3

Stachys lavandulifolia

33

0-7

0

3

Stachys spectabilis

4-9

0

4

3

34-32

7

0

4

Stachys sylvatica

جدول  :2اندازهگیریهای میکروسکوپی سلولها و بافتهای شش گونه
نام گونه
Stachys acerosa
Stachys annua
Stachys kurdica
Stachys lavandulifolia
Stachys spectabilis
Stachys sylvatica

طول کرک

طول کرک

ضخامت

ضخامت

قطر سلول

ترشحی

غیرترشحی

کوتیکول

اپیدرم
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Abstract
Stachys (Lamiaceae: Lamioideae) comprises of about 300 species, a largest genus with a wide
distribution area in the world, is traditionally used in folk medicine. Till now, no research has been
carried out regarding the stem anatomical characteristic of these species in Iran. In the present study,
stem anatomy of six its species was compared. Three individuals were collected from each species,
and a mature stem was selected from each individual. Stems were fixed in GAF fixative. Hand
sections were stained with carmine and methylene blue dye (double stained). Results show that some
anatomical properties of studied species were determined to be similar to the anatomical properties of
other species of the genus Stachys. According to the anatomical comparison between the six species,
shape and structure of the stem are the distinguishing features of the species. On the surface of stem,
five types of trichomes were found: simple and branched nonglandular, peltate, and long and short
capitate glandular trichomes. The present study shows that certain micromorphological and anatomical
features of Stachys species are valuable taxonomic characters in species identification and
delimitation.
Keywords: Anatomy, Stem, Trichome, Stachys.

