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 چکیده
 مطالعه این. اولين گام در اتخاذ روش اصالحي مناسب است ،های گياهيافشاني و ميزان خودناسازگاری گونهآگاهي از سيستم گرده   
 Satureja سهندی شامل مرزه مرزه بومي ایران گونه دو و دگرگشني خودگشني درصد و منظور بررسي ميزان خودناسازگاریبه

sahendica  و مرزه بختياریS.bachtiarica  انجام خودگشني  برایرا هر ژنوتيپ  هایآذینتعدادی از گلمنظور ه این بد. یگردانجام
گرده و ميزان  ماني دانههمچنين ميزان زنده .داده شد آزاد افشانياجازه گرده ،هاآذینتعداد دیگری از گلو به  پوشانيدهپاکت با اجباری 

 خامه، طول طول بساك، کاسبرگ، طول گل، طول ازجمله صفات مختلفينيز با مطالعه  گل شناسيریخت .تعيين گردیدپذیرش کالله 

 هاپرچم موقعيت قرارگيریو  یکدیگر به نسبت هاپرچم قرارگيری موقعيت تخمدان، طول کالله، شکل شکل خامه، پرچم، ميله طول

نتایج حاصل  درصد تعيين گردید. 23و  39ترتيب در مرزه بختياری و سهندی بهشاخص خودناسازگاری شد.  انجاممادگي  به نسبت
توليد بذر هيبرید از طریق تواند نویدی برای که مي مي باشد نيمه خودگشن بودن دو گونه مرزه مورد مطالعهاز این تحقيق، بيانگر 

مذکور استفاده در برنامه اهلي کردن و اصالح دو گونه  توانتحقيق که مياین از نتایج کاربردی  باشد.ای های بين و درون گونهتالقي
تعيين  هاگلترتيب در روزهای پنجم و ششم بعد از باز شدن بهکه در مرزه بختياری و سهندی است گيری دورگ زمان مناسب ،نمود
و آنها باقي مانده  که دو روز به بازشدنیي هاگلبا استفاده از گرده  ندتوانميو  هستند در اوج پذیرش هاکاللهدر این مرحله  شد.

 د.نافشاني شوگردهماني هستند، دارای حداکثر درصد زنده
 

 شناسي گلریخت و خودگشنيميزان پذیرش کالله،  ،گرده ماني دانهزنده :کلیدي هايواژه
 

 دمهمق
 عمدتاً ی گياهي،هاجمعيت در ژنتيکي تنوع و توزیع ميزان  

 فنولوژی گل، مانند مثلي توليد یهاویژگي ثيرأتتحت 

Rodríguez-قرار دارد ) مثلي توليد سيستم و خودسازگاری

Pérez and Traveset, 2016.) و مثلي سيستم توليد 

 یهاروش به توانرا مي گياهان افشانيگرده سازوکار

که  کرد بيان (Cruden, 1977)کرودن  کرد. بررسي گوناگوني
 تواندمي یك گل، در تخمك به گرده دانه نسبت محاسبه

 گياه مثلي توليد نوع سيستم تخمين برای روشي عنوانبه

 رابطه مورد در کرودن نظریه کهاین وجود با شود. محسوب

مثلي  توليد سيستم نوع با تخمك به دانه گرده نسبت بين
باید  معتقدند که دانشمندان از برخي است، شده پذیرفته
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 دانه اندازه اندازه گل، زندگي، شکل مانند دیگری فاکتورهای

 توجه مورد نيز را غيره و هاافشانبرای گرده گل شهد گرده،

 نتایج استفاده تفسير و بحث برای فاکتورها این از داد و قرار

. ( 2011et al., 2012; Ollerton et alSanchez ,.)کرد 
 کمك دگرباروری که به دارند متعددی هایسازوکار گياهان

 آورد.مي عملجلوگيری به خودباروری از و کندمي
 است ژنتيکي سازوکارو  مهم موارد از یکي خودناسازگاری

شود مي فيزیولوژیك موجب طوربه را دگرباروری که
(Therios, 2009خودناسازگاری .) آن در که است وضعيتي 

 از بذر توليد مادگي، امکان و گرده دانه بودن فعال وجود با

(. مطالعات Ehdaei, 1993ندارد ) وجود خودباروری طریق
 دو سيستم بيستم، قرن اوایل در کالسيك ژنتيك

 را مشخص اسپوروفيتيکي و گامتوفيتيکي خودناسازگاری

 ناسازگاری عامل که صورتي در (.Nettancourt, 1977کرد )

به  را در کالله گرده لوله نفوذ عدم و باشد گياه کالله روی بر
 را گامتوفيتي اریناسازگ عامل این باشد داشته همراه

 گياه در خامه ناسازگاری عامل که صورتي در .گویندمي

 به که کند باشد به قدری خامه در گرده لوله رشد و باشد

گویند اسپوروفيتي مي را ناسازگاری این ،نرسد تخمك
(., 2017et al(Koseva زمينه در الزم اطالعات . کسب 

 شناسایي و آن بر محيطي عوامل تأثير خودناسازگاری، ميزان

 و دارند کمتری خودناسازگاری که درصد هایيژنوتيپ

 S1یا  اول نسل آميخته دخو هایتوليد الین برای توانندمي
 گياهان در اصالحي هایبرنامه از مقدمات گردند، استفاده

 است. 
دارای پراکندگي نسبتا ( S. bachtiarica)مرزه بختياری 

های غرب، مرکزی و استانبوده و در وسيعي در ایران 
رویشگاه  (.Jamzad, 2009ایران رویش دارد )غربي جنوب

ای و سنگي های صخره( دامنهS. sahandicaمرزه سهندی )
 این گونه در آذربایجان، است. m7500 تا 2900در ارتفاع 

 ,Jamzad) زنجان، کردستان، کرمانشاه و ایالم پراکنش دارد

8a., 201et alShariat 2009; .) ی عمده اسانسهابترکي 
عمدتا تيمول، کارواکرول،  های مختلف مرزهدر گونه

 ,Shariat et al., 2017) باشدسيمن ميگاماترپينن و پارا

2018 a,b; Sefidkon et al., 2005). سطح پلوئيدی، از نظر 
( S. bachtiaricaو   .sahendicaS)دو گونه مورد بررسي 

 et alShariat ,.)کروموزوم  n7 =90دیپلوئيد و دارای 

پيکوگرم  22/2و  9/2( value-2C) ( و اندازه ژنوم2013
 et alShariat ,.) باشندميترتيب در دو گونه نامبرده به

c2018). 
اندکي در مورد پراکنش فنوتيپي و اهميت  نابعتاکنون م

( در خانواده bilabiateی دوسویه )هاگلسازگاری 
Lamiaceae .گلي ساختار اهرم در مریم گزارش شده است

عنوان یك ابزار ( بهlever like stamenها )پرچم مانند
 Reithگردد )ها ميمکانيکي زیستي منجر به پراکنش گرده

., 2007et al .) گوناگوني در تحقيقي نشان داده شد که
گلي به دليل فرار از زنبورها و ی مریمهاگلمورفولوژیکي 

 Westerkamp and)بوده است افشان گان گردهجلب پرند

Bockhoff, 2007)-Claßen . اگرچه ایران خاستگاه اصلي
ولي  باشددنيا ميهای جنس مرزه در گونهبرخي از مهمترین 

ها و تعداد منابع منتشر شده در مورد تنوع مورفولوژیکي گل
بومي مرزه بسيار کم های افشاني در گونههای گردهسيستم
با توجه به اینکه در حال حاضر این اطالعات در است. 
سازی این المللي وجود ندارد لزوم غنيهای معتبر بينپایگاه

از ضروریات اطالعات در قالب مطالعات جامع داخلي 
 بر این اساس. باشدميجنس  ی اصالحي در اینهابرنامه

دو  در بررسي ميزان خودناسازگاری تحقيقهدف از این 
آیا احتمال و اینکه  باشدميبومي انحصاری ایران مرزه  گونه

خویش آميزی ژنوتيپ ها به منظور توليد الین های خالص 
 برای توليد ارقام هيبرید وجود دارد؟

 

 هامواد و روش
دو  افشانيی گردههامنظور مطالعه بيولوژی گل و سيستمبه   

 )منشا آذربایجان شرقي( و aS. sahendic گونه
bachtiaricaS.  )در مزرعه مستقر گياهان از  )منشا یزد

در  استفاده شد. )کلکسيون مرزه( تحقيقاتي البرزمجتمع 
ماني نموی گل، آزمون زنده به موازات تعيين مراحلتيرماه 

 . گردیددانه گرده و آزمون پذیرش کالله انجام 



 افشاني و ...بررسي سيستم گرده  709

 

 مانی دانه گردهو زنده قابلیت پذیرش کاللهآزمون 
م آزمون قابليت پذیرش کالله از روش آنزیمي برای انجا   
2MTT  7و روش

2O2H استفاده شد (Khatum and 

Flowers 1995). ماني دانه گرده از برای انجام آزمون زنده
 Gal-X (. et alTrognitz 1991; Singhروش آنزیمي 

استفاده گردید  9TTC و MTT هایو روش (1985
(and Flowers 1995; Norton 1966 Khatum( . 

 
 بررسی مراحل نمو گل

ای که )از غنچه تا مرحله هاگلبرای تعيين مراحل نمو   
اجزای  گيریاندازهو ند( شوطور کامل باز ميبه هاگلبرگ

ی حاوی الکل هاشيشه بهبرداشت و  ها، آنها راایشي گلز
 آنگاه. شدند نگهداریآزمایشگاه  انتقال و دردرصد  20
مورد بررسي مورفولوژیکي قرار گرفته و از هریك از  هاگل

 های زایای گل در هر مرحله عکس گرفته شد. اندام
 

 گل  شناسیریخت
 طول مثل صفات مختلفي گل، شناسيریخت تعيين برای   

 ميله طول خامه، طول طول بساك، کاسبرگ، طول گل،

 موقعيت تخمدان، طول کالله، شکل شکل خامه، پرچم،

 موقعيت قرارگيری یکدیگر، به نسبت هاپرچم قرارگيری

تعداد دانه گرده و تخمك  ،مادگي به نسبت هاپرچم
 گونه هر از ،گرده دانه اندازه تعيين برای شد. گيریاندازه

 بعد به روش و انتخاب های مختلفاز بوته گل 20 حداقل

 الم روی گرده بر یهادانه (Erdtman, 1969) آناليز ارتمن

 توسط و نددقرارداده ش ژالتين گليسيرین قطره یك حاوی

 . گرفتندمورد بررسي قرار  ميکروسکوپ نوری
گيری صفات مورفولوژیك موارد زیر در نظر در اندازه
 .گرفته شدند

طول برگه کنار گل: طول برگ کوچك در فاصله بين 

                                                           

1 3-{4,5-dimethyl-ithiazolyl-2}-2,5-diphenyl monotetrazolium 

bromide 
2 Hydrogen peroxide 
3 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 

 گيری شد.اندازه)برحسب ميلي متر( گل تا ساقه دم
 )ميلي متر(: فاصله بين کاسه گل و برگه 2گلطول دم

 ثبت شد. 2گل تحت عنوان دم
تحت  )ميلي متر(: فاصله بين برگه تا ساقه 7گلطول دم

 ثبت شد. 7گلعنوان دم
 ،( متوسط9 ،( متوسط کم7 ،( کم2کرك کاسه:  وضعيت

  ( متوسط تا زیاد2
 ( سبز جزئي9سبز روشن، ( 7( سبز، 2رنگ کاسه گل: 

 تيره 

، دار( سفيد نقش7 ،( گل سفيد2رنگ جام گل )گلبرگ(: 
 ( بنفش کمرنگ 2، بنفش ( جزئي9

( 5، ( بنفش2 ،زرد( 9، ( شيری7، ( سفيد2رنگ بساك: 
 بنفش روشن

 
افشانی گرده و افشانیخودگرده از حاصل تعیین بذرهاي

 آزاد
افشاني باز و تعيين ميزان تشکيل بذر در گردهبرای   

تعدادی از انتخاب و  گونهبوته از هر  09 گذاریکيسه
ای که قابليت عبور دادن ی پارچههاکيسهها با آذینگل

 همچنين همين .شدند ، پوشانيدهنداشتندی خارجي را هاگرده
افشاني آزاد در نظر گرفته صورت گردهه نيز ب آذینگلتعداد 

برداشت شده و درصد ها آذینگلدر پایان فصل گلدهي  .شد
در یك بوته برای هر ژنوتيپ  هاگلتعداد کل  و بذرتشکيل 
در بحث توليد بذر و ميوه بر اساس اصل  .گردیدمحاسبه 

Bateman  عدم موفقيت گياهان ماده در توليد بذر و ميوه به
تأمين بنابراین  باشد.ی گرده کافي ميهاعلت عدم دریافت دانه

 ينتعي .شودگرده مکمل منجر به افزایش تشکيل ميوه مي

نسبت بر اساس  زیر فرمول از استفاده با شاخص خودسازگاری
از  حاصل بذرهای به افشانيخودگرده از حاصل بذرهای

 ,Bateman)د یگرد محاسبه )درصد برحسب) آزاد افشانيگرده

)., 2016et alSilva 1956; . 
 

= شاخص خود سازگاری )%(
بذر حاصل از خودگرده افشانی  

بذر حاصل از گرده افشانی آزاد  × 200  
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  سازگاری )%(نا = شاخص خود 200 -سازگاری شاخص خود 

17Minitab افزارهای های آماری با استفاده از نرمتحليل

 انجام شد. SPSS18 و 
 

 نتایج
 تعیین دوره گلدهی و مراحل نموي گل

 پنجدر  هاگلبرای ارزیابي دوره گلدهي در دو گونه مرزه،   
. در (9و  2)شکل  مرحله نموی مورد بررسي قرار گرفتند

)شکل  مرحله اول گل به صورت غنچه قابل مشاهده بود
)شکل  بودیت ؤر، در مرحله دوم نمو جام گل قابل الف(2
گل به یك چهارم اندازه خود  ، در مرحله سوم نموب(2

ك دوم نمو گل به ی . در مرحله چهارمج(2)شکل  رسيد
زمان باز شدن کامل گل و در مرحله پنجم د( 2)شکل اندازه 

. مدت زمان تبدیل مراحل به همدیگر به این ه(2)شکل  بود
ترتيب بود که قرار گرفتن گل در مرحله اول سه تا چهار 

مدت زمان تبدیل مرحله دوم به مرحله  .روز به طول انجاميد
روز، مرحله سوم به مرحله چهارم یك تا دو سوم دو تا سه 

مرحله نهایي دو روز و از زمان باز شدن گل تا زمان روز و 
ای شدن نوك کالله است حدود پيری که اولين نشانه قهوه

حدود  S. bachtiaricaالبته در گونه  کشد.یك هفته طول 

حدود  S. sahendica و در گونه( 2)شکل هفت تا نه روز 
به این ترتيب طول عمر  .(9)شکل  روز به طول انجاميد هفت
گل از زمان پيدایش غنچه تا زمان پير شدن آن دو هفته  یك

الزم به ذکر است که طول دوره گلدهي  .انجاميد ولبه ط
به این ترتيب که هر چه  ،رابطه معکوس با دمای محيط دارد

یابد و شروع دما کمتر باشد، طول دوره گلدهي افزایش مي
 افتد. ها به تعویق ميفرایند پيری گل

های زایای گل، با آن است که اندامبيانگر  5شکل 
تنها دو پارامتر اندازه  شوند.افزایش سن گل بزرگتر مي

قطر بساك و قطر مادگي در طول دوره نمو گل ثابت باقي 
(. دليل ثابت ماندن اندازه بساك و 2و  7ند )شکل دمان

توان به این نسبت داد که تقسيمات سلولي و مادگي را مي
افتد و فرایند ها اتفاق مينيني در گلنمو آنها در دوره ج

حادث های گرده نيز در مراحل نموی گل بلوغ دانه
. اندازه خامه گل نيز در مراحل نمو متفاوت بوده شودمي

 و در دو گونه مورد بررسي نيز با یکدیگر متفاوت بود
ها نيز اندازه خامه حتي بعد از باز شدن گل (.2و  7)شکل 

 .(5)شکل  رسيدو به حداکثر خود  دادبه رشد خود ادامه 
  ها نيز از روند ثابتي برخوردار نبود.گلاندازه دمالبته 

 

 

 

 
 

   .bachtiaricaS ها در مراحل نموي مختلف دراندازه گل -1شکل 
 ،اي که گل به یک دوم اندازه خود رسیده است )ج(مرحله ،شود )ب(اي که قسمتی از سر جام گل دیده میغنچه )الف(، مرحله مرحله

 باز شدن کامل گل )ه(. )د(، مرحله اي که گل به سه چهارم اندازه خود رسیده استمرحله
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  هابعد از باز شدن گل در مراحل مختلف نمو S. bachtiaricaها در مقایسه گل -2شکل 
ها و مادگی در یک گل )د و نحوه قرارگیري بساک ،(جنسی که فقط مادگی دارد )بگل تک ،(و ج اند )الفها و کالله کامال رسیدهبساک

 ها از بساک )و و ز(نحوه آزاد شدن گرده ،(ه

 

  S. sahendica ها در مراحل نموي مختلف دراندازه گل -3شکل 
اي که گل به یک دوم و به سه چهارم اندازه خود رسیده )الف(، مرحلهشود اي که قسمتی از سر جام گل دیده میو مرحلهغنچه مرحله 

 )ج(باز شدن کامل گل  است )ب(، مرحله
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  جمعیت بررسی شدهاي مختلف ههدر بوت S. sahendica مقایسه گل -4شکل 
کالله کامال رشد کرده و قابلیت پذیرش  ،اند )الف(هاي باالیی باز نشدهد شده ولی کالله رشد نکرده و زبانهآزاا ههها رسیده و گردبساک

 اند )ج(ها و کالله هر دو رسیدهبساک ،(اند )بها کامل نرسیدهگرده را دارد ولی بساک
 
 

  

  و رویشی گل در دو گونه مرزه زایشیاندام هاي مراحل رشد روند تغییرات  -5شکل 

CL =(مترميلي) گل کاسه طول   CoW =(مترميلي) گل جام قطر  

CLTL =(مترميلي) زیرین دندانه طول   FL =(مترميلي) پرچم طول  

CoL =(مترميلي) گل جام طول   StL =(مترميلي) گل خامه طول  

 
آذین در مرزه بختياری طول گلطور متوسط به

متر و در مرزه سهندی سانتي( 2)جدول  71/2±7/79
طول جام گل در مرزه سهندی (. 2)جدول  بود 19/0±7/29
 72/2±22/0متر و در مرزه بختياری ميلي 22/0±21/22
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متوسط طول خامه نيز در مرزه  (.2)جدول متر بود ميلي
بختياری متر و در مرزه ميلي 99/22±39/0سهندی 

متوسط طول پرچم در مرزه  متر بود.ميلي 57/0±32/9
متر و در مرزه بختياری ميلي 9/22±11/0سهندی 

 مقایسه بين صفات مختلف دو متر بود.ميلي 52/0±90/1
 

گونه مرزه  پارامترهاي اندام زایاي گل در دو -1جدول 
 (خطاي استاندارد ±ها بر اساس میانگین ارزش)

 S. bachtiarica S. sahendica مورفولوژیک صفات

 16/2±0/86 23/2±1/28 (مترسانتي) آذینگل طول

 6±0/45 9/4±0/93 (مترميلي) زایشي برگ طول

 12/1±0/11 6/32±0/14 (مترميلي) زایشي برگ عرض

 1/8±0/09 3/1±0/25 (مترميلي) گل کنار برگه طول

 7±0/74 2/68±0/29 (مترميلي) گل کاسه طول

 2/96±0/40 1/38±0/21 (مترميلي) زیرین دندانه طول

 1/15±0/02 0/66±0/03 (مترميلي)باالیي  دندانه طول

 11/78±0/77 7/12±0/47 (مترميلي) گل جام طول

 0/98±0/05 3/1±0/10 (مترميلي) 2 گلدم طول

 2/16±0/09 6/62±0/17 (مترميلي) 7 گلدم طول

 2/74±0/31 3/26±0/40 (مترميلي) گل جام قطر

 11/3±0/88 8/6±0/51 (مترميلي) پرچم طول

 14/66±0/96 6/94±0/52 (مترميلي) گل خامه طول

   صفات کيفي

 = سبز روشن7 = سبز 2 گل کاسه رنگ

 بنفش = جزئي9 =گل سفيد2 (گلبرگ) گل جام رنگ

 =بنفش روشن5 = زرد9 بساك رنگ

 )متوسط تا کم(= 7 = )متوسط تا زیاد(2 کاسه تعداد کرك

 

تر بودن کوتاه با وجودگونه بيانگر آن است که مرزه سهندی 
تبع آن تری بوده که بهشتری دهاگلدارای  آذین،طول گل

به گونه ت بنسنيز دارای ابعاد بزرگتری  سایر صفات گل
 .(5)شکل  باشدبختياری مي

 
 قابلیت پذیرش کالله

و  MTTآزمون قابليت پذیرش کالله که با دو روش   
H2O2  انجام گردید بيانگر آن بود که از زمان باز شدن کامل

)معموال دو تا  شودکالله، پذیرش کالله شروع مي زبانهدو 
ای و تا زمان قهوه افتد(سه روز بعد از باز شدن گل اتفاق مي

باشد، شدن نوك کالله که شروع پيری و پایان عمر گل مي
 Elaeis guineensisدر تحقيقي که بر روی گياه  ادامه دارد.

انجام شد، نشان داده شد که شروع پذیرش کالله از هنگام 
باشد ساعت بعد از آن مي 72کالله تا  زبانهباز شدن دو 

(., 2001et alTandon  .) 
شود، با گذشت زمان دیده مي 9طورکه در شکل همان

یابد، پذیرش کالله زماني اتفاق پذیرش کالله افزایش مي
ها کامال باز باشند. در مرزه بختياری پذیرش افتد که کاللهمي

کالله از روز چهارم باز شدن گل شروع و تا روز هفتم ادامه 
الف(. اوج پذیرش کالله در روزهای پنجم  9یابد )شکل مي

باشد. در مرزه سهندی باز شدن مي %35و ششم با ميزان 
از روز سوم آغاز شده و اوج پذیرش کالله در روز ها کالله

ها ب(. کالله 9باشد )شکل مي %200پنجم با ميزان تقریبي 
با پراکسيد هيدروژن نيز واکنش بسيار فعالي داشتند و 
بيشترین ميزان تشکيل حباب در مرزه بختياری در روزهای 

)شکل  پنجم و ششم و در مرزه سهندی نيز در روز پنجم بود
های مورد آزمایش در تمامي کالله MTT آزمون. در ب( 9

روز پنجم به رنگ بنفش تيره در آمدند. با کاهش قابليت 
که در طوریپذیرش کالله از ميزان رنگ بنفش کاسته شد، به

ها از ناحيه نوك به پایين رنگ بنفش کمرنگ روز هفتم کالله
شدن به خود گرفته که به دليل کاهش فعاليت آنزیمي و پير 

 آزمونکننده نتيجه حاصل از یيدأتاین نتيجه  کالله بود.
پراکسيد هيدروژن بود که ميزان تشکيل حباب در روز هفتم 

 الف(. 9در مرزه بختياری کاسته شد )شکل 
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 در مرزه بختیاري )الف( و مرزه سهندي )ب( 2O2H و MTTآزمون قابلیت پذیرش کالله با استفاده از دو روش -6شکل 

 
 آزمون قدرت زنده بودن دانه گرده

منظور بررسي حضور فعاليت به MTTو  TTCآزمون    
. در ندکار برده شدی گرده بههانهآنزیم دهيدروژناز در دا

ی گرده زنده در حضور آنزیم هانهدا TTCآزمون 
ای هه. گردگرفتنددهيدروژناز رنگ صورتي تيره به خود 

در  .(,Dafni 2000رنگ ماندند )بي آزمونغيرزنده در این 
ی گرده زنده در حضور آنزیم هانهدا MTTآزمون 

ای غيرزنده، ههدهيدروژناز رنگ بنفش به خود گرفتند و گرد
با توجه  (. 2011nsenGuveSubasi and ,.رنگ ماندند )بي

ماني دانه بيشترین ميزان زنده MTTدر آزمون  2به شکل 

گرده یك تا دو روز قبل از باز شدن گل اتفاق افتاد که 
 15درصد و در مرزه بختياری  30ترتيب در مرزه سهندی به

ها و افزایش عمر گل به باشد. با باز شدن گلدرصد مي
 5تا  2که طوریبه ،کاسته شدماني دانه گرده سرعت از زنده

 70ماني دانه گرده به حدود ها، زندهروز بعد از باز شدن گل
 TTCنتایج حاصل از آزمون  (.2درصد کاهش یافت )شکل 

باشد و نتایج حاصل بيانگر آن مي MTTآزمون ید ؤمنيز 
ها قبل از شکوفایي ماني گردهاست که بيشترین زنده

 (.2)شکل  ستهاگل

 

 

 
 در مرزه بختیاري )الف( و مرزه سهندي )ب(TTC و MTTآزمون قدرت زنده بودن دانه گرده با استفاده از دو روش -7 شکل
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 تعیین میزان تشکیل بذر
افشان مورد بررسي در این مطالعه آزاد گرده هایگونه   

ا نقش یك ژنوتيپ را هه. بنابراین هریك از بوتندبود
ا از نظر صفات ههای در بوتداشته و تنوع قابل مالحظه

طورکلي اندازه خامه رابطه مورد بررسي وجود داشت. به
هایي مستقيم با ميزان تشکيل بذر داشت و در ژنوتيپ

طول  مساویتر و یا اندازه خامه کوتاه)تك بوته( که 
ها بود، ميزان تشکيل بذر حاصل از خودگشني پرچم

هایي که دارای خامه بلندتری همچنين در بوته بيشتر بود.
بذر حاصل از خودگشني به ميزان نسبت به پرچم بودند، 

 شدت کاهش یافت. 
 

افشانی و گرده افشانیخودگرده از حاصل تعیین بذرهاي
 آزاد

 در پایان فصل )آبان( که بذرها کامال رسيده بودند   
افشان های آزاد گردهآذینآذین و گلهای حاوی گلپاکت

ه بودند، شدگذاری همان بوته که با بستن نخ عالمت
برداشت شده و برای شمارش به آزمایشگاه منتقل شدند. 

بيانگر آن بود که مقدار شاخص نتایج شمارش بذرها 
 و S. bachtiaricaدر دو گونه سازگاری ناخود

S. sahendica بود. هنگامي که  23/0و  39/0ترتيب به
باشد کامل مي ناسازگاریدباشد بيانگر خو 2این شاخص 

در این شرایط ) شودتلقي مي افشانگردهدگرکامال و گياه 
تواند بارور کند و فقط را نميخود های گرده یك گل گل

تواند بارور را ميهمان گونه  دیگرهای بوتههای گل
به این مفهوم که امکان توليد زیگوت در اثر  .نماید(

شاخص  مقداربا توجه به  افشاني وجود ندارد.خودگرده
های گونهکه د کرگيری توان نتيجهخودناسازگاری مي

افشاني و هم از طریق هم از طریق خودگرده مورد بررسي
  ند.نمایي توليد بذر ميافشاندگرگرده

 
 بحث

 دربذر  تعداد که داد نشان افشانيگرده از حاصل نتایج   

 نسبتدر مرزه سهندی اندکي  دگرگشني حالت درآذین گل

 طبيعت از که حکایت بود بيشتراجباری  خودگشني به

در مقابل در مرزه بختياری مقدار  ،دارد این گياه دگرگشن
بذر تشکيل شده در خودگشني اجباری بيشتر از 

ها در خودگشني اندازه دانههمچنين افشاني آزاد بود. گرده
 ایدر مطالعه اجباری کوچکتر و تعداد آنها نيز کمتر بود.

انجام گردید  Bromus hordeaceumکه بر روی بروموس 
 نسبت خودگشني حالت در دانه ن بود که تشکيلآبيانگر 

تنوع  (.Weimark, 1963)تر است دگرگشني ضعيف به
ای ههی در ميان بوتای که در صفات ظاهرمالحظه قابل

عمدتا  شوددیده ميمورد بررسي  جمعيت مختلف درون
الزم به  .باشدميمرزه افشان مربوط به طبيعت دگرگرده

طول خامه اینکه در طول پرچم و  ذکر است که عالوه بر
درصد از گلها  9و  5تنوع زیادی مشاهده شد، در حدود 

مرزه سهندی فاقد پرچم بوده ترتيب در مرزه بختياری و به
درصد از  7ه بودند. همچنين حدود و تنها دارای کالل

در مرزه سهندی نيز فاقد کالله بودند و فقط پرچم  هاگل
شد، در تحقيقي که بر روی گياه آویشن انجام  داشتند.

ویژه فرضيه ارتباط ميان چندشکل جنسي و منطقه رشد به
شد. نتایج بيانگر آن بود که جمعيت رشد  بررسيخاك 
عنوان محيط بومي برای در خاك آهکي )که بهکرده 

شود( عمدتا گياهان هرمافرودیت آویشن شناخته مي
ای جایي که های مرطوب، عميق و قهوهبودند. در خاك

، درصد باالیي از شتندحضور دا چندین گونه سازگار
البته (.  et alAtlan,. 1992گياهان ماده مشاهده شد )

 Origanum) عکس این پدیده در گياه مرزنجوش

ssp.hirtum vulgare )بر اساس مشاهدات . مشاهده شد
Letswaart, 1980 های کشت شده دو نوع در جمعيت

یك نوع که فقط دارای  افراد گياهي حضور داشتند،
که دارای گلهای ی هرمافرودیت و گياهاني هاگل

ها از پرچم بودند. 25 : 55هرمافرودیت و نر به نسبت 
از اختصاصات  آنها به بيرون آویزان بوده و جهت هاگل

 باشدمي Origanumای جنس های درون گونهتاکسون
(Letswaart, 1980). گياه در Withania somnifera  دو

یك  آید.نوع گل در دو فصل متفاوت سال به وجود مي
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های کوتاه هستند و در فصل یي که دارای پرچمهاگلنوع 
یي که هاگلشوند. در فصل تابستان نيز زمستان ظاهر مي

در حقيقت گياه  شوند.دارای پرچم بلند هستند ظاهر مي
 Nasimiکند )حداکثر بذر را توليد ميراهبردی با چنين 

., 2018et alost Azgomi Do). توان نتيجه بنابراین مي
گرفت که گياهان در جهت سازگاری به محيط رشدشان 

این در  دهند.مي مثلي خود را تغييرهای توليدسيستم
های در اندام ای کهتنوع قابل مالحظه با وجودمطالعه 
ها و کالله نسبت به و نوع قرار گرفتن پرچم هاگلزایشي 

دارای ساختار مشابه  هاگلیکدیگر دیده شد ولي بيشتر 
دتر از پرچم نبل آنهابه این ترتيب که اندازه کالله در  ،بوده
  بود.

دو گونه مرزه مورد مطالعه که  دادمشاهدات ما نشان 
 پشت سر گذاشتند.افشاني در جریان گردهسه مرحله را 

آزاد و در  اههگردها رسيده و بساكدر مرحله اول، 
که در حالي بودند،افشان و یا باد دسترس حشرات گرده

. در این مرحله، حرکت گرده توسط بودنرسيده کالله هنوز 
افشاني به خودگرده در درون یك گل منجر هاناافشگرده
طور مرتب بهآذین در مرزه گلکه آنجایيشود ولي از نمي

که در صورتي ،باشدميباره دودر حال رشد و گلدهي 
های پایيني همان بوته ی باالیي به گلهاگلحشرات از 

در یك بوته افشاني حرکت نمایند منجر به خودگرده
 گردد.مي

پذیرای  شده و بازی کالله هانهزبا مرحله دوم، در
ی گرده هانهی گرده هستند ولي دسترسي به داهانهدا
دارد. در این مرحله امکان افشاني تگي به نحوه گردهبس

سومين مرحله  انتقال گرده از هر گلي وجود دارد.
در آن  و طور اتفاقي در جریان استای است که بهمرحله

ی کالله بسته هستند ولي ممکن است در معرض هانهزبا
ای باشد که هنوز در پرچم قرار دارد یا بر تماس با گرده
در تأخير از  این مثالي ها افتاده است.روی گلبرگ

افشاني اختياری است که علت آن کاهش عوامل خودگرده
 باشد.افشان ميگرده

افشاني اختياری در گردهرسد خودبه نظر ميبنابراین 

مرزه بختياری نسبت به مرزه سهندی آسانتر انجام 
در که بيانگر آن است  هاگلگردد. مقایسه شکل مي
قرارگيری کالله نسبت به ی مرزه بختياری، موقعيت هاگل

که در مرزه باشد. در حاليسطح ميتر یا همپایين هاپرچم
موارد طول خامه بلندتر از ميله پرچم بيشتر سهندی در 
ا در مرزه ههحرکت رو به باالی گردکه آنجایيبوده و از 

بنابراین ميزان  ،پيونددسهندی با فراواني کمتر به وقوع مي
افشاني در مرزه سهندی ودگردهتشکيل بذر حاصل از خ

 کمتر بوده است. 
بيني برای نتایج این تحقيق، از کاربردهای قابل پيش

های خودگشني های برتر از طریق برنامهتوليد الین
چنين  ایست.مصنوعي و هيبریداسيون بين و یا درون گونه

های ثانویه هيبریدهایي قابليت باالتری در توليد متابوليت
برآن در ترپنوئيدها خواهند داشت و عالوه مفيد مانند

زیستي و غيرزیستي از سطح های محيطتنش برابر
مقاومت بيشتری برخوردار خواهند بود. در نتيجه امکان 
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Abstract 

    Awareness of the pollination system and the amount of self-incompatibility of plant species is 

the first step in choosing appropriate breeding method. This study was carried out to determine 

the rate of self-incompatibility and the amount of self and cross pollination of Satureja 

sahendica and S.bachtiarica. For this purpose, paper bags were used for self-pollination 

treatments, while in control treatment, flowers were allowed to receive pollens from other 

genotypes. The pollens viability and stigma receptivity were also determined. Flower 

morphology such as flower length, calyx length, corolla length, anther length, style length, 

peduncle length, reproductive leaf height, position of anthers relative to each other, position of 

style relative to stigma, the number of pollen and ovule were determined. Self-incompatibility 

indices in S. bachtiarica and S. sahendica were 96 and 79%, respectively. The results of this 

study indicated that the amount of self and cross pollination could be a promising way to 

produce hybrid seeds through inter and intera species breeding. Practical results of this study 

that can be used in domestication and breeding improve varieties of these two mentioned 

species. In both species anthesis started in the fifth and sixth days after flower opening. At this 

point, the stigmas are at the peak of acceptance that can be pollinated by pollens for two days 

having the highest survival rate. 
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