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چکیده

جنــس کهــور  Prosopisبــا داشــتن ســه گونــه خــودرو بــه نامهــای

( ,P. cineraria P. koelziana, P. farctaبــا دو واریتــه) و یــک گونــه

کاشــته شــده بــا نــام  P. julifloraدر ایــران یکــی از گیاهــان بــا ارزش
زیــر خانــواده  Mimosoideaeاســت .بررســی هــای تشــریحی تاکنون
بیشــتر بــر خصوصیــات چــوب ایــن گیاهــان متمرکــز بــوده اســت .در

ایــن پژوهــش گونــه هــای جنــس  Prosopisموجــود در ایــران از نظــر
ویژگــی هــای تشــریحی محــور بــرگ مطالعــه شــدند هــدف از ایــن
بررســی مقایســه و تعییــن روابــط خویشــاوندی ایــن گونــه هــا بــا
اســتفاده از بــرش عرضــی محــور بــرگ در ایــن گونــه هــا بــود .بــا

اســتفاده از  15صفــت کمــی و کیفــی و تجزیــه و تحلیــل آمــاری چنــد

 * 1دانشیار ،گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران( .نويسنده مسئول ) m.keshavarzi@alzahra.ac.ir
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران
 3مربی ،دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین ،خوزستان
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متغیــره تنــوع مشــاهده شــده در  37جمعیــت از گونــه هــای ایــن جنس

در ایــران مــورد ارزیابــی شــد .از تجزیــه بــه عاملهــا ،تجزیــه خوشــه
ای و رســته بنــدی اســتفاده شــد .بــا وجــود شــباهتهای ریختــی بیــن

دو گونــه  P. julifloraو  P. cinerariaبررســی صفــات تشــریحی

محــور بــرگ در تمیــز ایــن دو گونــه موثــر اســت .بیشــترین شــباهت
بیــن دو واریتــه P. farctaبــا نامهــای var. farctaو var. glabra

دیــده شــد .نتایــج مشــخص ســاخت کــه مــی تــوان ایــن گونــه هــا را با

خصوصیــات تشــریحی محــور بــرگ بــه روشــنی از هــم تفکیــک نمــود.

ـدی :بــرش عرضــی محــور بــرگ ، Prosopis ،جدایــی
ـای کلیـ
واژه هـ

گونــه هــا

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

مقدمه

دوره سی ام ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

197

) . no et al., (2007رشــد ســریع و مقاومــت

جنــس  Prosopisبــا نــام فارســی کهــور

در برابــر شــوری از دیگــر ویژگــی هــای ایــن

 )Mimoseaeمتعلــق بــه خانــواده بــزرگ

میــوه ایــن جنس یــک منبع غذایــی برای انســانها

یکــی از جنــس هــای مهــم میموزوئیــده (قبیلــه
 Fabaceaeاســت .ایــن جنــس بــا داشــتن
خصوصیــات ریختــی ماننــد دانــه گــرده ی
ســاده وگلبــرگ هــای آزاد ،وجــود  10پرچــم و

جنــس گیاهــی اســت ).Shahera et al., (2009

بــوده و غــاف هــای غنــی از قنــد و پروتئیــن آن

مــی توانــد تــا یــک ســال باقــی مانــده و خــراب

نشــود .نظــر به وجــود منابــع قنــدی و پروتئینی

عــدد کروموزومــی ( )28=2x=2nیــک تاکســون

از ایــن گیاهــان در علوفــه دام نیــز بهــره گرفتــه

and Shirley (2007) ; Pasiecznik et al.,

و ســاخت انــواع وســایل چوبــی مــورد اســتفاده

نســبتا قدیمــی محســوب مــی شــود(Alicia

) .)2001در ایــن خانــواده عــدد کروموزومــی

مــی شــود .چــوب کهــور جهــت تامیــن ســوخت
قــرار مــی گیــرد .ایــن گیــاه منبــع مهــم شــهد

 7=nو  14=nهــر دو دیــده مــی شــود کــه حالــت

بــرای زنبــور عســل بــوده و صمــغ ،تانــن،

زیــر خانــواده ابریشــم تنهــا هفــت جنــس

هـ�ای دارویـ�ی اسـ�ت �Mwangi & Swal

کــه دارای  14=nمــی باشــند و ایــن امــر داللــت

).Sayyed et al., (2011

اخیــر از قدمــت بیشــتری برخــودار اســت .در

(مشــتمل بــر جنــس  )Prosopisوجــود دارنــد
بــر قدمــت ایــن جنســها دارد Pasiecznik et

).al. (2001

ایــن جنــس در دنیــا دارای  45گونــه اســت
کــه اغلــب بومــی امریــکا هســتند Sherry et

رنــگ و فیبــر حاصــل از آن دارای اســتفاده
;)low(2005); Pasiecznik et al., (2001
در آســیا ســه گونــه بومــزاد وجــود دارنــد کــه

هرسـ�ه در بخـ�ش  ProsopisقراردارندP. cin� :

eraria(L.) Druce ، Sollander ex Rus P. koelzianaو sell) Mac bride) P. farcta

) .al. (2011مشــخصه مهــم اکولوژیکــی گونــه

) .)Burkart، (Mottura (2006در ایــران ایــن

وگرمــا اســت .در مناطــق گــرم و خشــک دنیــا

و یــک گونــه غیــر بومــی بــه نــام P. juliflora

هــای ایــن جنــس ســازگاری با شــرایط خشــکی

ســه گونــه بــه صــورت بومــی رویــش داشــته

بخــش هــای مختلــف ایــن جنــس بــه طــور قابــل

 .(Sw.)DCCوجــود دارد .دو گونــه �P. farc

آمریــکا نواحــی خشــک و نیمــه خشــک آفریقــا

شــناخته شــده مــی باشــند.

تعــدادی از گونــه هــای کهــور بــا خشــک

روی گونــه هــای ایــن جنــس صــورت نگرفتــه

مالحظــه ای رویــش دارنــد .شــمال و جنــوب
و آســیا رویشــگاه ایــن گیاهــان مــی باشــند.

تریـ�ن مناطـ�ق جهـ�ان سـ�ازگاری دار د �Catala

 taو  P. koelzianaهریــک دارای دو واریتــه

تاکنــون بررســی جامعــی از ایــن نظــر بــر
اســت.در ســال  1997Villegraو  Roigتاثیــر
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شــرایط محیطــی را برســاختار تشــریحی چوب

هــای تشــریحی مطالعــه شــدند .هــدف از ایــن

 Burkarttبررســی کردنــد .در ســال �Robert

ایــن گونــه هــا بــا اســتفاده از بــرش عرضــی

دو گونــه  P. alpataco Phil.وP. argentina

) son (2010و همــکاران خــواص تشــریحی
برگچـ�ه و محـ�ور بـ�رگ را در دو گونـ�ه �P. ju

 lifloraو P. cinerariaبــا هــم مقایســه کردنــد
و بــه تفــاوت هــای ایــن دو گونــه اشــاره کردنــد.

بررســی مقایســه و تعییــن روابط خویشــاوندی
محــور بــرگ در ایــن گونــه هــا و بــه دســت

آوردن صفــات افتراقــی تشــریحی بــود.
مواد و روش ها

همچنیــن مطالعاتــی بــر روی خــواص تشــریحی

بــه منظــور بررســی و مقایســه ســاختمان

 cia Martiusو  Mimosa L.انجــام شــده

گیــری دســتی از مقطــع محــور بــرگ در 37

و همــکاران خــواص تشــریحی چــوب را در

دو واریتــه گونــه ) P. farctaدر ایــران اســتفاده

کردنــد .در ســال )Hamami Sahri (1993

در هرباریــوم دانشــگاه الزهــرا()ALUH

برخـ�ی جنـ�س هـ�ای ایـ�ن قبیلـ�ه از جملـ�ه   �Aca
اســت .در ســال )Robbertse et.al (2010

آکاســیا هــای موجــود در مالــزی را بررســی

تشــریحی گونــه هــای ایــن جنــس ،از بــرش

جمعیــت از  4گونــه( Prosopisمشــتمل بــر

شــد(جدول  .)1کلیــه نمونــه هــای مورد بررســی

و همــکاران خــواص تشــریحی گونــه هــای

نگهــداری مــی شــوند .جمعیتهــا از طبیعــت و از

در ســال  Iqbal 2008و  Ghouseبــه بررســی

منظــور بررســی ســاختمان تشــریحی محــور

 .P.J.H.Hurter & Mabbپرداختنــد .در

 10بــرش مــورد بررســی واقــع شــد .بــه منظور

آکاســیا موجــود در مالــزي را مطالعــه کردنــد.
کامبیــوم آونــدی در)Acacia nilotica (L.

رویشــگاههای طبیعــی جمــع آوری شــدند .بــه
بــرگ ،از هــر جمعیــت  5فــرد و در هــر فــرد

ســال  Yahya 2010خــواص تشــریحی چــوب

داشــتن بخشــهای بــا ســن مشــابه از محــور

در اندونــزی مطالعــه کــرد و در ســال 2004

جهــت رنــگ آمیــزی مضاعــف از ســبز متیــل و

را در گونــه هــای دورگــه آکاســیا موجــود
 Flores- cruzو همــکاران خــواص تشــریحی

بــرگ دوم هــر ســاقه نورســته بــرش تهیــه شــد.

کارمــن زاجــی یــا قرمــز کنگــو اســتفاده شــد.

برگچــه را در  14تاکســون از  Mimosaمطالعــه

از الم هــای تهیــه شــده توســط میکروســکوپ

نظــر بــه وجــود شــباهتهای ریختــی بیــن برخــی

عکســبرداری شــد .بــرای عکســبرداری از

از یکدیگــر ،در ایــن پژوهــش گونــه هــای جنــس

شــد .در ایــن بررســی صفــات کمــی نظیــر

و بــا هــم مقایســه کردنــد.

گونــه هــای ایــن گیــاه و دشــواری تفکیــک آنهــا

Prosopisموجــود در ایــران از نظــر ویژگــی

نــوری و در بــزرگ نمایــی هــای مختلــف
دوربیــن دیجیتــال  Olympus DP12اســتفاده

انــدازه قطــر کوچــک و بــزرگ ســطح مقطــع
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جدول  :1مشخصات جمعیت های مورد بررسی از گونه های Prosopis
ردیف

  نام تاکسون

مشخصات محل جمع آوری

کد هرباریومی

1

P. cineraria

بوشهر ،برازجان ،مظفریان 41 ،متر

914

2

P. cineraria

بوشهر ،کنگان 4 ،متر

4653

3

P. cineraria

هرمزگان،میناب ،عسکری 37 ،متر

901

4

P. cineraria

دزفول ،صفی آباد ،باغ گیاهشناسی فدک ،رئیسی 105 ،متر

902

5

P. koelziana

هرمزگان ،بوشهر،حاجی آباد ،عسکری 433 ،متر

901

6

P. koelziana

خوزستان ،جاده دیلم به امیدیه 394 ،متر

4617

7

P. juliflora

خوزستان  ،رامین ،مالثانی ،رئیسی 30 ،متر

891

8

P. juliflora

خوزستان ،دزفول ،شهرک ،محمدی 117 ،متر

892

9

P. juliflora

خوزستان ،ام آل طمیر ،فراست 14 ،متر

893

10

P. juliflora

استان فارس ،المرد ،فراست 421 ،متر

894

11

P. juliflora

خوزستان ،شیبان 21 ،متر

895

12

P. juliflora

خوزستان ،مسجد سلیمان به سمت اندیکا ،یوسفی 403 ،متر

896

13

P. juliflora

خوزستان ،اهواز ،فراست 18 ،متر

897

14

P. juliflora

کرمان ،شهداد ،کشاورزی 461 ،متر

898

15

P. juliflora

خوزستان ،بهبهان ،رئیسی 305 ،متر

897

16

P. juliflora

بوشهر ،جزیره خارک ،موسوی 20 ،متر

904

17

P. juliflora

خوزستان ،دزفول ،رئیسی 140 ،متر

909

18

P. farcta var. farcta

خوزستان ،اندیمشک ،الوار ،فراست 151 ،متر

901

19

P. farcta var. farcta

فارس ،شیراز ،کشاورزی 1475 ،متر

902

20

P. farcta var. farcta

اصفهان ،کاشان ،کشاورزی 965 ،متر

903

21

P. farcta var. farcta

اصفهان ،کاشان ،رئیسی 950 ،متر

904

22

P. farcta var. farcta

مرکزی ،ساوه ،کشاورزی 1031 ،متر

905

23

P. farcta var. farcta

فارس ،شیراز ،کشاورزی 1475 ،متر

902

24

P. farcta var. farcta

مرکزی ،ساوه ،کشاورزی 1031 ،متر

905

25

P. farcta var. farcta

فارس ،المرد ،فراست 421 ،متر

909

26

P. farcta var. farcta

یزد ،یزد ،رئیسی 1214 ،متر

915
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27

P. farcta var. farcta

یزد ،اردکان ،رئیسی 1035 ،متر

916

28

P. farcta var. farcta

تهران ،سرخه حصار ،کشاورزی 1258 ،متر

917

29

P. farcta var. farcta

قم ،قم ،کشاورزی 1196 ،متر

918

30

P. farcta var. farcta

خوزستان ،گتوند ،رئیسی 71 ،متر

919

31

P. farcta var. farcta

اصفهان ،آریسمان ،حبیبی1005 ،متر

920

32

P. farcta var. glabra

خوزستان ،مالثانی ،فراست 35 ،متر

921

33

P. farcta var. glabra

فارس داراب ،کشاورزی 1164 ،متر

922

34

P. farcta var. glabra

فارس ،آباده ،کشاورزی 2000 ،متر

923

35

P. farcta var. glabra

فارس ،سروستان ،کشاورزی1619 ،متر

924

36

P. farcta var. farcta

اصفهان ،کاشان ،کشاورزی 928 ،متر

903

37

P. farcta var. farcta

اصفهان ،کاشان ،رئیسی 956 ،متر

904

محــور بــرگ ،قطــر متوســط دســته آونــدی

هــای پارانشــیم ،وجــود کــرک در ســطح بشــره،

شــکمی ،قطــر متوســط دســته آونــدی میانــی،

وجــود بلــور مکعبــی در پارانشــیم و وجــود

وشــکمی ،نســبت قطــر حلقــه اسکلرانشــیم بــه

قطــر بــزرگ ،کوچــک و متوســط ( شــکل )1

ضخامــت بشــره ،ضخامــت پارانشــیم پشــتی
قطــر کلــی ســطح مقطــع محــور بــرگ و صفــات

کیفــی ماننــد شــکل بــرش عرضی ،شــکل ســلول

تانــن ارزیابــی شــدند .جهــت مشــخص ســاختن

ابتــدا دو قطــر عمــود بــر هــم انــدازه گیــری شــد
و از متوســط انــدازه ایــن دو قطــر بــا فــرض

شکل  1-روش محاسبه قطر بزرگ ،کوچک و متوسط اندازه قطر برش
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شکل 2نمای کلی برش عرضی محوربرگP. cineraria 2 -P. farcta var. glabra ، 3- P. juliflora 4- 1- ،

( P. farcta var. farcta ، 5- P. koelzianaحروف اختصاری روی تصاویر :a:پارانشیم :vb ،دسته آوندی:t ،
الیه دارای تانن :h ،کرک).

دایــره بــودن ســطح مقطــع ،عــدد قطــر متوســط

 SPSS ver.16بررســی هــای آمــاری اولیــه

بــه منظــور انجــام آنالیــز هــای آمــاری چنــد

آمــاری چنــد متغیــره انجــام شــد .بــرای تعییــن

چنــد حالتــه کــد کــذاری شــدند .ســپس داده هــا

شــده از روش هــای مختلــف تجزیــه خوشــه ای

مقطــع محاســبه شــد.

متغیــره ،صفــات کیفــی بــه صــورت دو تــا

اســتاندارد شــدند .بــا اســتفاده از نــرم افــزار

صفــات کمــی وکیفــی و ســپس آنالیــز هــای
قرابــت گونــه هــا و واحــد هــای جمعیتــی مطالعه
و رســته بنــدی بــر اســاس مولفــه هــای اصلــی
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حاصــل از تجزیــه بــه عامــل هــا اســتفاده

بیــن  5تاکســای مــورد بررســی (مشــتمل بــر

منظــور مشــخص نمــودن متنــوع تریــن صفــات

موجــود اســت .شــکل کلــی بــرش در برخــی گونه

برســی قــرار گرفــت(.Ingrouille (1986

ایــن گونــه هــا از نظــر ضخامــت الیــه واجــد تانن،

گردیــد .در واقــع تجزیــه بــه عامــل هــا بــه
بیــن گونــه هــا و واحــد هــای جمعیــت مــورد

نتایج

ارزیابــی تفاوتهــای مشــاهده شــده در بــرش

عرضــی محــور بــرگ مشــخص ســاخت کــه

چهــار گونــه و دو واریتــه یــک گونــه) ،تفاوتهایــی
هــا متقــارن و در برخــی نامتقــارن است(شــکل.)2

وجــود کــرک ،وجــود کریســتال در پارانشــیم،

شــکل و انــدازه ســلول هــای پارانشــیمی و صفات
ک ّمــی انــدازه گیــری شــده دارای تفــاوت قابــل

مالحظــه هســتند (جــدول .)2شــکل 3پارانشــیم و

شکل .3شکل سلول های پارانشیم با پیکان مشخص شده است (برش از محور برگ)1P. farcta.، 2. P. koelziana ،

جدول 2میانگین صفات ک ّمی مطالعه شده در  37واحد جمعیتی  Prosopisدر این پژوهش (مقادیر بر

حسب میکرومتر می باشند)

اندازه قطر

اندازه قطر

ضخامت

ضخامت

ضخامت

نسبت قطر حلقه

نام گونه

بزرگ

کوچک برش

بشره

پارانشیم

پارانشیم

اسکلرانشیمی مرکزی به

پشتی

شکمی

قطر کلی برش

P. cineraria

2/609

8/751

4/98

2/12

221

./54

P. farcta var. farcta

9/604

6/668

155

4/8

175

./46

P. farcta var. glabra

2/512

5/599

142

7/5

6/107

./55

P. juliflora

8/633

5/75

90

6/8

111

./52

P. koelziana

7/745

3/860

96

8/13

324

./47

برش
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جدول  : 3نتایج اولیه حاصل از تجزیه به عامل ها براساس صفات تشریحی
عامل

درصد واریانس

درصد تجمعی

1

44/13

44/13

2

34/62

78/75

3

12/71

91/47

مقطــع عرضی محــور بــرگ در دو گونــه ی کهور

شــکمی ،ضخامــت پارانشــیم پشــتی دارای

همچنیــن در ایــن بررســی بــرای تعییــن

در فاکتــور دوم شــکل کلــی بــرش ،شــکل حلقــه

صــورت گرفــت و مشــاهده شــد کــه ســه

دســته آونــدی مرکزی بــه قطر کلی بــرش دارای

مــورد بررســی را نشــان مــی دهــد.

متغیرتریــن صفــات تجزیــه بــه عامــل هــا
فاکتــور اول بیشــترین در صــد تنــوع ()%91/47
را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد (جــدول .)3

بیشــترین ضریــب تغییــرات (< )0/7مــی باشــند.

اسکلرانشــیم مرکــزی ،وجــود تانن و نســبت قطر
بیشــترین ضریــب تغییــرات و در فاکتــور ســوم

نســبت قطــر دســته آونــدی مرکــزی بــه قطــر

در عامــل اول بــا  % 44 /13از میــزان تنــوع

کلــی بــرش دارای بیشــترین ضریــب تغییــرات

ضخامــت بشــره رویــی ،ضخامــت پارانشــیم

مشــاهده شــده حاصــل صفــات عامــل اول اســت

صفاتــی ماننــد شــکل ســلول هــای پارانشــیم،
شــکمی ،قطــر بــرش ،وجــود کــرک در ســطح

هســتند(جدول .)4بــه ایــن ترتیــب بیشــتر تنــوع
یعنــی شــکل یاختــه هــای پارانشــیمی و وجــود

جدول  : 4مقادیر سه فاکتور اول حاصل از تجزیه به عامل ها براساس صفات تشریحی
صفات

فاکتور1

فاکتور3

فاکتور2

شکل سلول های پارانشیم

0/911

0/407

0/005

قطر کوچک برش

0/924

0/126

0/355

قطر بزرگ برش

0/992

0/009

0/008

وجود کرک در سطح شکمی

0/914

0/248

0/291

ضخامت پارانشیم شکمی

0/738

0/635

0/004

ضخامت بشره رویی

0/877

0/458

0/141

وجودکریستال در پارانشیم

0/217

0/904

0/194

وجود تانن در پارانشیم

0/217

0/904

0/194

نسبت قطر دسته آوندی مرکزی به قطر کلی برش

0/303

0/464

0/827
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شکل 4نمودار خوشه بندی به روش  Wardبر اساس صفات تشریحی
 )g, f :واریته های گونه f (P. farcta: Var. farcta، g : Var. glabra

کــرک در ســطح شــکمی و ســایر صفــات ک ّمــی

و P. cinerariaقــرار دارنــد و در زیــر خوشــه

بــه منظــور تعییــن میــزان دوری و نزدیکــی بیــن

خوشــه دوم دو واریته از گونــه  P. farctaقرار

بــه روش  Wardبــر اســاس صفــات تشــریحی

 koelzianaو P. cinerariaبیشــترین نزدیکی

رســم شد(شــکل.)4

 P. farctaنزدیکــی گونــه زیــادی نســبت بــه هم

کــه از آنهــا صحبــت شــد.

گونــه هــای مــورد بررســی ،تجزیــه خوش ـهای

صــورت گرفــت و فنوگــرام مربــوط بــه آن

فرعــی دوم گونــه  P. julifloraقــرار دارد .در
گرفتــه انــد .بــر اســاس ایــن نمــودار دو گونــه P.

را نشــان مــی دهنــد و پــس از آن دو واریتــه

در ایــن نمــودار در ســطح  25دو خوشــه اصلــی

نشــان مــی دهنــد .همچنیــن گونــه P. juliflora

 16بــه دو زیــر خوشــه فرعــی تقســیم می شــود

 iaو  P. koelzianaنزدیکــی نشــان مــی دهــد.

تشــکیل شــده اســت کــه خوشــه اول در ســطح
کــه در زیــر خوشــه فرعــی اول P. koelziana

در سـ�ط ح  16نســبت به دو گونــه �P. cinerar

همچنیــن نمــودار  PCAبــر اســاس مولفــه هــای

شکل 5نمودار رسته بندی  PCAبراساس مولفه های اصلی برمبنای صفات تشریحی
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اصلــی رســم شــد کــه در آن دوری و نزدیکــی

گرفتــه بــود ،در تفکیــک گونــه هــای ایــن جنــس

بحث و نتیجه گیری

اینکــه  P. julifloraبــا ســایر گونه هــای موجود

گونــه هــا بــه هــم مشــخص است(شــکل.)5

جنــس کهــور دربردارنــده گیاهانــی بــا تــوان

در ایــران نیــز بــه اثبــات رســید .بــا توجــه بــه

در ایــران دارای تفاوتهــای ریختــی اســت و بــر

تحمــل بارندگــی ســالیانه ناچیــز در نواحــی نیمه

اســاس تقســیم بنــدی درون جنســی Prosopis

شــوری ،کمبــود آب و ســایر عوامــل نامســاعد

متفــاوت از بخشــه دیگــر گونــه هــا قــرار دارد،

خشــک اســت .ایــن گیاهــان قــادر به تحمــل تنش

توســط  )1976( Burkhartنیــز در یــک بخشــه

محیطــی در نواحــی خشــک هســتند .در ایــن

در بررســی حاضــر نیــز ایــن موقعیــت جداگانــه

پوســتک) بیــن گونــه هــا مشــاهده شــد .ایــن

مــی دهــد .ایــن موقعیــت جداگانــه در بررســی

اســت زیــرا گیاهانــی بــا بشــره ای ضخیــم تــر

گــزارش شــده است(کشــاورزی و همــکاران

بررســی تفــاوت در ضخامــت بشــره ( حــاوی

صفــت دارای ارزش بوم شــناختی و ســازگاری
قــادر بــه تحمــل خشــکی بیشــتر مــی باشــند.

را در ســاختار تشــریحی محــور بــرگ نشــان

هــای ریخــت شناســی ایــن گونــه نیــز پیشــتر

 .)1394همیــن موقعیــت جداگانــه و در عیــن

یکــی از کاربردهــای مشــاهدات تشــریحی

حــال در مجــاورت گونــه  P. koelzianaدر

گیاهانــی بــا شــباهت ریختــی زیــاد اســت .علــی

بــر مبنــای خصوصیــات نواربنــدی پروتئیــن

گونه  P. julifloraو  P. cinerariaبررســی

جهــت حفــظ خــاک و احیــای پوشــش گیاهــی در

فراهــم آوردن صفــات افتراقــی در تشــخیص

رغــم وجــود شــباهتهای ریختــی بســیار بین دو
صفــات تشــریحی محــور بــرگ در ایــن پژوهش

مشــخص ســاخت که مجموعــه صفــات انتخابی
قــادر بــه تفکیــک گونه هــا مــی باشــند .تفاوتهای
تشــریحی در محتــوای تانــن و یاختــه هــای

مترشــحه لعــاب و شــکل کلــی بــرش دمبرگچــه
در بررسـ�ی حاضـ�ر بـ�ا نتایـ�ج تحقیقـ�ا ت �Rob

 ertsonو همــکاران در ســال  2010در توافــق
بــود .بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده

از تحقیــق حاضــر ،ارزش شــکل کلــی بــرش

عرضــی و انــدازه دســتجات آونــدی کــه توســط

 Robertsonو همــکاران  2010مورد تاکید قرار
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ذخیــره ای بــذر نیــز بــه دســت آمــده اســت.

غالــب نواحــی خشــک ایران مــی توان از کاشــت

گونــه هــای کهــور بهــره گرفــت .ایــن گیاهــان

بــا توجــه بــه ســاختمان تشــریحی ســازگار

بــه خشــکی بــرای احیــای مناطــق خشــک کــم
هزینــه و کارآمدنــد.

مریم کشاورزی و همکاران

( در ایرانFabaceae) Prosopis L. مطالعه ساختار تشریحی محور برگ در گونه های
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