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چکیده
گياه شاهی ( )Lepidium sativum L.به خانواده  Brassicaceaتعلق دارد .با توجه به اهميت شناخت مراحل تکوینی
گياهان در گسترش دانش زیست شناسی ،گياه شاهی که داراي ارزش غذایی ،اقتصادي و دارویی فراوانی است و همچنين از
جمله گياهان با منشا جغرافيایی ایران می باشد به منظور تحقيق و بررسی انتخاب گردید و قسمت ها و بخش هاي مختلف
گياه با استفاده از روش هاي متداول سلول -بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج به دست آمده از ساختار اندام هاي
رویشی و مریستم رویشی در ساقه و ریشه نشان داد که این بخش ها داراي ویژگی هاي عمومی گياهان دولپه اي می باشند.
همچنين مطالعات تکوینی زایشی نشان داد که بساک تتراسپورانژیال است و واجد جدار  4الیه اي می باشد و دانه هاي گرده
نيز واجد  3شيار می باشند.
واژگان کلیدي :اندام هاي رویشی ،مریستم ،بساک

Lepidium sativum L.

ساااقه آن رنااز س ا ز روشاان دارنااد .گلهاااي آن ااورتی
روشن یا سفيد اسات .مياوه نياز از ناوب خورجينا مای
باشااد و بااه ااورت بيضااوي ماادور ،بااه طااول  5تااا 6
ميليمتر و به عار  3تاا  4ميليمتار و بطاور محساو
بااال دار اساات .باار و ساااقه جااوان آن در حالاات تااازه
طعاام تنااد و مط ااوب دارد .بااذر آن ریااز و قرمااز و کماای
دراز اساات ( .)17،14ایاان گياااه ترکي ااات مااو ري در
درمااان ساارطان دارد کااه ماای تااوان بااه دي آلياال-
سااولفيد ،بتااا کاااروتن ،بتااا سيسااترول ،آلفااا توکااوفرول،
ری اااوفالوین ،اسااايد آساااکوربي و ...اشااااره کااارد.
همچناااين ،در ایااان گيااااه ترکي ااای باااه ناااام بنزیااال

مقدمه
شاااهی گياااهی خااوراکی از تياار  Brassicaceaeبااا
ناااام علمااای Lepidium sativum L.اسااات ( 5و  )16و
بااه ساا ع عطاار و طعاام تنااد مط ااوعش ،در سااط
وساايعی از ماازارب بسااياري از کشااورهاي جهااان کشاات
مااای شاااود ( .)11گيااااه شااااهی متعلاااق باااه جااان
 Lepidiumاساااات و در ق يلااااه  Lepidiaو بخااااش
 Monopolcaقاارار دارد ( .)15،4شاااهی گياااهی اساات
یا سااله کاه بار هااي بادون کارک و بادون دندانااه
آن بااه مصاارذ تغذیااه انسااان ماای رسااد .طااول بوتااه
شااهی شااید باه  30تاا  50سااانتی متار برساد .باار و
9

اسااتي و شستشااو بااا آب مقطاار ،رنااز آماازي مضاااعف
(متيلن بلو  -کارمن زاجی) ان ام شد و سپ نمونه ها باا
ميکروسااکون نااوري مشاااهده و عکساا رداري شاادند.
همچنين ،به منظور بررسی مریستم را ریشه و سااقه از
فيکساااتور  85%( FAAالکاال 10% ،فرمااالين و  5%اساايد
استي ) استفاده شد .در این مطالعاه قطعاات گيااهی باه
ماادت  8ساااعت در تث ياات کننااده  FAAقاارار گرفتنااد.
سپ  ،براي خروج ترکيع فيکساتور ،قطعات گياهی مورد
نظر به مدت  8ساعت در آب جاري با فشار خيلی کم قرار
گرفتند و بعاد از آن باه منظاور دهيدراتاسايون ،قطعاات
گياهی به ترتيع و به مدت  15دقيقه در هر یا از الکال
هاااي  90% ،%80% ،70% ،50% ،25%و  100%قاارار داده
می شوند .سپ براي الکل گيري بافت هاا در هرکادام از
محلول هاي زیر به مدت  15دقيقه قرار می گيرند.
الف 3/4 -الکل و  1/4تولوئن
ب 4/4 -الکل و  2/4تولوئن
ج 1/4 -الکل و  3/4تولوئن
د 3/4 -الکل و  1/4تولوئن
همچنين ،براي نفوذ پارافين باه بافات هاا از محلاول
هاي زیر استفاده می شود:
الف 3/4-تولوئن و  1/4پارافين مذاب
ب 2/4-تولوئن و  2/4پارافين مذاب
ج 1/4-تولوئن و  3/4پارافين مذاب
د -پارافين مذاب
سپ قالع گيري ان ام می شود و از بلوک هاي
آماده شده برش هایی به ضخامت  6تا  8ميکرون با
استفاده از دستگاه ميکروتوم تهيه می شود و رنز اميزي
با هماتوکسيلين و ائوزین ان ام می شود .بعد از رنز
آميزي الم ها به مدت  15دقيقه در تولوئن قرار داده می
شود تا پارافين اضافی حذذ شود .سپ الم ها را یکی
یکی از تولوئن خارج کرده و بعد از ند انيه با ریختن 2
تا  3قطره سع انتالن و قرار دادن المل بر روي الم،
اسالید ميکروسکوپی (الم دائمی) تهيه می شود .الم هاي
تهيه و آماده شده را با ميکروسکون نوري بررسی کرده و
از بخش هاي مورد نظر بوسيله ویدیوميکروسکون یا
دوربين دی يتال عکس رداري ان ام می گيرد

تيوساايانات وجااود دارد .ایاان گياااه حاااوي اسااان اساات
و در آن ساااين ول و کاااامفور وجاااود دارد ( .)12ایااان
گياااه در زبااان انگليساای بااا وا گااان Pepper cress,
 Garden cressو  Cressو در زباااان فرانساااه باااا وا ه
 Cresson alénoisمعرفاای ماای گااردد .ا اال و م اادا
دقيااق گياااه شاااهی مشااخا نيساات ،امااا بااه نظاار ماای
رسااد کااه ایاان گياااه از اتيااوپی و یااا سااایر کشااورهاي
حوزه غرب آسيا مثال ایاران نشاات گرفتاه باشاد .حاوز
انتشاار جغرافياایی ایان گيااه در ایاران ،منااطق شامالی،
شاامال غرباای ،جنااوبی ،سااواحل خلاايج فااار  ،جنااوب
شاارقی و بخااش مرکاازي اساات ( .)16برداشاات محصااول
ایاان گياااه از اواسااف فااروردین تااا آبااان ماااه ماای باشااد.
گياهااان جااوان را بااه محا ایاان کااه بااه اناادازه  5تااا 6
سااانتی متاار رشااد ماای کننااد ،در گلخانااه  10تااا  20روز
و در مزرعااه  6تااا  8هفتااه پ ا از بذرافشااانی برداشاات
می کنند .از هر اد متار مربام زماين در هار اين 50
تااا  60کيلااوگرم محصااول تااازه برداشاات ماای شااود.
حرارت خشا کاردن شااهی باراي اساتفاده در انایم
غااذایی ن ایااد باايش از  40تااا  50درجااه سااانتی گااراد
باشد ( .)13توجاه باه داناش زیسات شناسای تکاوینی و
مراحاال نمااوي گياهااان ،بااه ویااژه گياهااانی کااه از نظاار
اقتصااادي ارزش باااالیی دارنااد ،اهمياات بساازایی دارد .بااا
توجااه بااه بررساای هاااي مرجاام شناساای ان ااام شااده
اطالعااات دقيقاای در مااورد ساااختار تشااریحی -تکااوینی
گياااه شاااهی در دسااتر نماای باشااد .بنااابراین ،بررساای
ساااختارهاي تشااریحی و تکااوینی اناادامهاي رویشاای و
اناادام زایشاای ناار در ایاان گياااه بااا روش هاااي ساالول-
بافت شناختی از اهداذ این پژوهش است.
مواد و روش ها
ابتدا بذرها در گلدان کاشته شده و سپ از گياهاان
 1ماهه براي بررسای هااي تشاریحی و تکاوینی اساتفاده
گردید .باراي بررسای بخاش هااي رویشای نموناه هاا در
فيکساتور مناسع (محلول الکل -گليسيرین به نس ت  1به
 )1نگهداري شدند و ساپ از آن هاا بارش هااي ناازک
دستی گرفته شد .پ از ع ور برش ها از آب اول و اسيد
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نتايج

پارانشيم پوست،آابکش انویاه باه رناز اورتی و اوب
انویه به رنز س ز قرار گرفته است ( شکل .)2

بررسی ساختار تشريحی ريشه

بررسی ساختار تشريحی ساقه

در را ریشه گياه شاهی نواحی زیار تشاخيا داده
شد .الف :ناحيه کالها ( )capب ،ناحياه کالها زا کاه
سلول هاي این منطقه فعالند و رنز پاذیري آنهاا بيشاتر
است .ج :ناحيه مریستم آرام که سالول هااي ایان بخاش
فعاليت زیادي ندارند .د :ناحيه مریساتم آرام کاه دربااالي
مریستم آرام قرار دارد (شکل .)1
همچنين ،بررسی هاي ان ام شده بر روي ریشه گيااه
شاهی در روز 30ام پ از کشت نشان می دهد که ریشه
وارد ساختار پسين شده اسات .در بارش عرضای ریشاه از
خارج به سمت داخال باه ترتياع الیاه ضاخيم ساوبرین،

نتایج بررسی هاي ان ام شده بر روي مریستم هاي گياه
شاهی که در روز  30ام مورد بررسی قرار گرفته بودند
نشان می دهد که مریستم انتهایی در ساقه دانه رست ها
از نوب مریستم هاي تيپ گن دي است و نواحی زیر در آن
قابل تشخيا است (شکل .)3
ناحيه انتهایی که شامل دو ردیف تونيکا و کورپو است.
ب :ناحيه مریستم مغز که در زیر ناحيه انتهایی قرار دارد
و داراي سلول هاي کم و بيش بزر و مدور دارد .رنز
پذیري کم نشان از فعاليت ميتوزي کم این ناحيه دارد.
اطراذ مریستم راسی نيز دو طرح اوليه برگی قرار دارد.

شکل  -1برش طولی مریستم ریشه ،رنز آميزي با هماتوکسيلين ائاوزین) ابژکتياف  .(×40منطقاه فعاال) ، (Azکااليپترو ن )، (Cg
کاله ) ،(Capمنطقه آرام (.)QC

شکل  -2تصویر ميکروسکوپی برش عرضی بخشی از (ابژکتيو .)×10پارانشيم پوست)  ، (P.Cوب انویه) ،) Sxyآبکش انویه(، (Sph
سوبرین( ، )Suکام يوم(.)cam
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شکل  -3تصویر مریستم رأ

ساقه (ابژکتيف  .)×40تونيکا) ، (Tکورپو ) ،) Cمریستم مغز) ،)M.Mطرح اوليه بر

همچنين ،در برش عرضی گياه شاهی از خارج به
داخل به ترتيع بافت اپيدرم پارانشيم پوست ،آوند آبکش،
آوند وب و مغز وجود دارد.کام يوم در ابتداي فعاليت
خود قرار دارد و ساقه در حال گذر به رشد پسين
است.همچنين کام يوم در فوا ل دسته هاي اوندي و
کام وم داخل دسته هاي آوندي وجود دارد (شکل .)4

(.(E.F

پارانشيم مزوفيال در ساط زبارین شاامل یا ردیاف از
سلول هاي پارانشايم نردباانی و در ساط زیارین از ناوب
پارانشيم اسفن ی است (شکل .)5
بررسی تکوين زايشی نر
نتایج نشان می دهد که سلول ها در مریستم زایشای
فعال هستند ،بنابراین مریستم زایشی نس ت باه مریساتم
رویشی ح يم و برآمده می باشد و شامل مریستم هاگزا و
مریستم نهنج زا می باشدهمچنين باقيمانده حلقه بنياادي
نيز دیده م شود  .بساک هاي جوان داراي هار کيسه
گرده می باشند ( تترا اسپورانژیا) می باشند و داراي بافات
رابف در وسف هستند .هر بساک داراي  4جدار مای باشاد
که این جدارها شامل الپاه اپيادرم ،الیاه مکاانيکی ،الیاه
موقت ،و الیه تاپتومی می باشاد .همچناين داناه گارده 3
شياره می باشد (شکل .)6

بررسی ساختار تشريحی برگ
ساختار بر شامل دو بخش اپيدرم زیارین و زبارین مای
باشدکه بافت مزوفيال را در بار گرفتاه اسات .اپيادرم باه
ورت ی ردیف سلول هاي بهم فشرده است .در اپيادرم
زیرین و زبرین روزنه ها قابل مشاهده اند .هر روزنه توساف
دو سلول لوبيایی شکل به نام نگه ان روزناه احاطاه شاده
است که در گياه شاهی روزنه از نوب هم ساط باا اپيادرم
است .در زیر هرروزنه ،اتاقا زیار روزناه مشاخا اسات.

شاکل  -4تصاویر ميکروساکوپي رش عرضای سااقه (ابژکتياو .) ×10اپيادرم) ،)Eپارانشايم پوسات ) (P.Cمغاز) ،(Piاوب )،(Xyl
آبکش)، )Pheکام يوم در فوا ل دسته هاي آوندي )، (IFCکام يوم داخل دسته هاي آوندي (.)FC
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شکل  - 5تصویر ميکروسکوپی (ابژکتيو ) ×10اپيدرم فوقانی( ، )U.Pاپيدرم تحتانی ) ،(L.Eپارانشيم نردبانی) ،( p.pپارانشيم
اسفن ی ) ،(S.Pنگه ان روزنه ) ،)G.Cفضاي زیر روزنه ()S.S.ch

شکل  :A - 6برش طولی از مریستم زایشی .مریستم هاگزا ) ،(S.Mمریستم نهنج زا ) ،(R.Mباقيمانده حلقه بنيادي) ):B .(R.I.R
بساک جوان  4اسپورانژایی :CON ،بافت رابف :C .الیه هاي مختلف بساک :اپيدرم ( ،)Epiالیه مکانيکی ) ،(Endالیه ميانی )،(Mid
الیه تاپتومی ) :D ،(Taشيارهاي دانه گرده :نماي قط ی ) (Aو نماي استوایی ).(B

ضروري هستند ادامه می یابد و در واقم محل منشا بافتی
است .سلول هایی که در ا ر فعاليت مریستم بوجود می
آیند به اشکال مختلف تمایز یافته و به بافت هاي

بحث
مریستم منطقه اي است که در آن تقسيم سلولی
براي تشکيل سلول هاي جدیدي که براي زندگی گياه
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گروه سلولی ظاهري بشقابی و نيمکره ای اد می کنند که
مرکز آرام ناميده می شود که باالتر از کاليپترو ن قرار می
گيرد .منطقه بعدي منطقه فعال است .ساختار انتهایی
گونه مورد بررسی در این پژوهش منط ق با ساختار ریشه
در دولپه اي ها است .همچنين با ورود ریشه به ساختار
پسين ،الیه کام يوم به سمت خارخ آبکش پسين و به
سمت داخل وب پسين را می سازد .قسمتی از پارانشيم
مغز بين دسته هاي آوندي نفوذ می کند و اشعه مغزي را
می سازد.
همچنين در بر مشاهده شده است که پارانشيم
نردبانی شامل سلول هاي کشيده و پارانشيم اسفن ی
شامل سلول هاي نامنظم است .بافت پرانشيم نردبانی در
سط فوقانی بر است و به منظور افزایش کارایی
فتوسنتز اختصاص یافته است زیرا محلی است که حداکثر
نور را دریافت می کند .این نتایج با گزارش هاي ()18
مطابقت دارد.
نتایج به دست آمده از تکوین زایشی نر نشان می
دهد که مریستم زایشی به شدت فعال است و سلول هاي
آن به طور پيوسته در حال تقسيم اندو مریستم به حالت
آما کرده و برآمده دیده می شوندکه این یافته ها با
نتایج ( )10در مورد گياه  Ziziphus jujube L.مطابقت
دارد .همچنين تعداد الیه هاي جدار بساک که شامل 4
الیه می باشد منط ق بر یافته ها و نظرات ( )7در مورد
دیواره هاي بساک در گياهان دولپه اي منط ق می باشد.

اختصا ی ت دیل می شوند .مریستم رویشی در شاهی
محدب بوده که با مشاهدات ( )8مطابقت دارد .همچنين
در این تحقيق نشان داده شد که تونيکا خارجی ترین الیه
بوده و کورپو را در بر می گيرد .تقسيمات ناحيه تونيکا
انتی کلين بوده که باعث افزیش سط مریستم می شود.
همچنين در تونيکا دو بخش قابل تشخيا بود .ناحيه اول
مرکزي بوده و شامل ند سلول بنيادي می باشد که
بزرگتر بوده و هسته درشت تري دارند و ناحيه دوم در
جوانع مریستم قرار دارند و داري سلول هاي کو کتر و با
تراکم بيشتر هستند .این نتایج با نتایج به دست آمده
توسف م د و همکاران ( )3بر روي گياه انگور شاهانی
مطابقت دارد .همچنين منطقه کورپو ح يم می باشد
که نتي ه تقسيمات پري کلين در این منطقه می باشد.
همچنين سلول هاي این منطقه رنز پذیري کمی دارند
که داللت بر فعاليت ميتوزي کم این ناحيه دارد .این
مشاهدات همسو با گزارش هاي ( )9است .در برش عرضی
ساقه نيز در خارجی ترین ليه سلول هی بافت اپيدرمی
حالت مکع ی شکل وجود دارد که مشابه بسياري از دولپه
ي ها می باشد .در زیر اپيدرم نيز سلول هی بافت
پارانشيم با دیواره نازک و قطر کم قرار دارندکه مشابه با
مشاهدات ( )3،2،1بعنوان گياهان دولپه اي می باشد.
همچنين دست ات وبی با قطر دهانه بزرگتر به سمت
آوند آبکش و دست ات وب با قطر دهانه کمتر به سمت
مغز دیده می شوند .نتایج مشاهده شده با گزارش هاي (6
) منط ق می باشد .در منطقه ریشه ،کاله انتهایی ترین
قسمت است که پيوسته تشکيل می شود و سلول هاي
خارجی می ميرند و جاي آن را سلول هاي جدید می
گيرد .منطقه بعدي کاليپترو ن است .کاليپترو ن سلول
بنيادي مخصوص کاله است .سلول هاي قطع استوانه
و پوست انتهاي ریشه فعاليت ميتوزي کمی دارند .این

تقدير و تشکر
بدین وسيله نویسندگان کمال تشکر و امتنان را از
کليه کارشناسان ازمایشگاه تحقيقاتی زیست شناسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال دارند.
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Anatomical and developmental structure of vegetative and generative organs in Lepidium sativum L.
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Abstract
Lepidium sativum L. belongs to Brassicacea family. Since understanding plants developmental stages is
important in biological studies and due to the fact that this plant has medical, economical and nutritional values,
therefore, this plant was selected to study. In addition, this plant is originally from Iran. Different parts of this
plant were studied using common cytohistological methods. Results obtained from this study demonstrated that
the structure of vegetative organs as well as vegetative meristem was similar to dicotyledonous plants.
Furthermore, each young anther was consisted of 4 pollen sacs (Tetrasporangial) and the anther wall was
composed of four layers. Pollen grains were tricolporate.
Key words: vegetative organs, meristem, anther, Lepidium sativum L.
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