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ویژگیهای بومشناختی ،تشریحی ،ریختشناختی ،و ریزریختشناختی گونه Gypsophila

 )Caryophyllaceae( mucronifoliaبومی خاكهای گچی سمنان ،ایران
فاطمه ربیع زاده

*1

تاریخ دریافت0331/4/5 :
تاریخ پذیرش0331/01/21 :
چکیده0

گونه ی  Gypsophila mucronifolia Rech.f.از تیره  Caryophyllaceaeیك گونه اندمیك بیابان های گچی سمنان
است .گزارشهای معدودی از پراكنش گونۀ  ،Gypsophila mucronifoliaدر ارتباط با ویژگیهای سازشپذیری تشریحی آن
با عوامل خاک و ارتفاع انجام شده است .مطالعات بوم شناختی گونه  G. mucronifoliaبرای اولین بار انجام شد .این گونه در
ارتفاعات  9455تا  9955متری از سطح دریا رویش دارد و اغلب در شیبهای شمالی می روید .با استفاده از نرم

افزار Canoco

 for windows 4.5و آنالیزهای آماری  RDAتاثیر فاكتورهای محیطی بر روی پراكنش گونه  G. mucronifoliaمشخص گردید.
فاكتور ارتفاع و محتویات گچ همبستگی مثبت و محتوای كربنات كلسیم و سدیم خاک همبستگی منفی بر رخداد و رشدگونه
 G. mucronifoliaدارد .سطح برگ با میکروسکوپ الکترونی ()SEMبررسی گردید كه نشان می دهد كركهای غده ای در ساقه
و برگ این گونه وجود دارد اما كرک بر روی كاسه گل مشاهده نگردید.
واژه های كلیدی :ایدیوبالست ،برگ ،كرک ،گچزی
مقدمه
در زیستگاه های گچی گیاهان متنوعی می رویند ) ،)Rabinowitz & Kruckeberg, 1985اما برخی از آنها منحصر به
اقلیم یا تركیبات خاكی خاص هستند Meyer . .در سال9198وقوع گونه های گیاهی انحصاری را در رابطه با نوع خاک بررسی
می كند و گیاهان گچزی ( )gypsophytesرا به عنوان گیاهانی كه در خاكهای گچی رشد می كنند شناسایی می نماید.
 Gypsophila L.اغلب روی خاكهای غنی از كلسیم ،شامل گچ ( )gypsumیافت می شوند .نام  Gypsophilaیا گچ دوست توسط
لینه از  Gypsosیا گچ و از  philosیا دوست داشتن گرفته شده است ،زیرا این گونه ها اغلب در خاكهای گچی یا آهکی رشد
می كنند ( .)Barkoudah, 1962جنس  Gypsophila L.با  945گونه چهارمین جنس بزرگ خانواده  Caryophyllaceaeشناخته

 -9استادیار گروه زیست شناسی ،دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان) ،سمنان ،ایران
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شده است .خانواده  Caryophyllaceaeعموماً در مناطق گرم نیمکره شمالی پراكنش یافته اند .این خانواده در منطقه مدیترانه
تنوع زیادی با حدود  98جنس و 7755گونه نشان می دهد كه شامل سه زیر خانواده های  Alsiniodeae ،Paronychoideaeو
 Caryophylloideaeو  95بخشه است ( )Falatoury, 2015, Bittrich,1993و اغلب در مناطق ایرانی -تورانی و مدیترانه ای
پراكنش دارند ( .Mabberley, 2008 😉 Sumaira et al., 2008; Korkmaz & Ozcelik, 2011 ;Williams, 1989اكثر گونه های
 Gypsophilaدر شیبهای خشك و ارتفاعات متوسط یا بلند رویش دارند ( .)EIG, 1931این جنس اغلب در تركیه با  42گونه
و در ایران با  94گونه گزارش شده است (  .) Bittrich,1993مركز تنوع جنس  Gypsophilaكه اغلب گونه های این جنس در
آن پراكنده اند از منطقه دریای سیاه به تركیه ،قفقاز ،شمال عراق با همسایگان نزدیك در ایران گسترش یافته است و از 978
گونه  51گونه از این جنس انحصاری این مناطق است( 92 .)Amini et al., 2011گونه جنس  Gypsophilaدر كشور ایران می
روید كه  92گونه آن انحصاری ایران است( .)Nejad Falatoury & al. 2015برخی از گونه های  Gypsophilaبر روی صخره
های آهکی  ،برخی از آنها در خاكهای سرپانتینی و بسیاری از گونه ها روی تپه های سنگی و تخریبی كه ممکن است به عنوان
یك گیاه فرصت طلب باشند ،رشد كنند ( .)Barkoudah, 1962گیاهان  Gypsophilaگیاهان علفی یك ساله یا چندساله ،یا
گیاهان بالشتکی نیمه درختچهای هستند .رده بندی زیر جنس های این جنس چالش برانگیز بوده است (48 .)Boissier, 1867
گونه از  Gypsophilaدر منطقه فلور شرق شناخته شده كه به هشت بخش و چند سری تقسیم شده است (.)Williams, 1889
گونه

Rech.f.

 ، Gypsophila mucronifoliaیك گونه گچ دوست اندمیك سمنان است و در بیابانهای گچی  2-7كیلومتری

شمال سرخه از سمنان در ارتفاعات  9555-9955گزارش شده است ) .(Rabizadeh et al., 2018; Rechinger, 1988این گیاه
چند ساله با ساقه چوبی با برگ های خطی گوشتی ،به طول  75-94میلی متر و به عرض  7میلی متر با كركهای غده ای در
قسمت های رویشی و كاسه های كوچك گل است .گل آذین خوشه گرزن با شاخه بندی زیاد ،دارای تعداد زیادی از گل های
گرزن است .كاسه  9میلی متر طول دارد ،فنجانی شکل دندانه دار ،گلبرگ ها سفید ،مستطیلی .میوه كپسول صاف ،با قطر 7
میلی متراست .در واقع گزارشهای معدودی از پراكنش گونۀ  ،Gypsophila mucronifoliaدر ارتباط با ویژگیهای سازش-
پذیری تشریحی آن با عوامل خاک و ارتفاع تا كنون انجام شده است ( .)Barkoudah, 1962; Amini et al., 2011هدف این
مقاله بررسی شرایط بوم شناختی گونه  Gypsophila mucronifoliaباشرایط رویشگاهی گچی وبررسی ارتباط فاكتورهای
محیطی با ویژگی های ریخت شناختی ،تشریحی و ریز ریخت شناسی است.

مواد و روش ها
موقعیت رویشگاههای گچی مورد مطالعه غرب شهرستان سمنان حوالی شهر های السجرد و افتر و سرخه ،بخش های
وسیعی از معادن گچ و كوه های گچی را به خود اختصاص داده است .در این نواحی پوشش ها و جوامع گیاهان گچزی به شکل
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ویژه ای شکل گرفته اند ،البته كارخانه ها و معادن زیادی در این منطقه ایجاد شده اند كه به پوشش گیاهان گچزی صدمات
جبران ناپذیری وارد كرده است . .این ناحیه در سمت جنوب به كوه های البرز مركزی محدود میشود ،متوسط بارش ساالنه در
طی مطالعات  99ساله در محدوده  985/5الی ( 775/2به طور متوسط 917/9میلی متر ) گزارش شده است .محدوده ماهانه
بارش  75-5میلی متر (حتی بدون بارش در فصل تابستان) دمای متوسط ساالنه با دمای  99/9درجه سانتیگراد(دامنه تغییرات
از -4تا  )+92 ˚Cبا ظرفیت تبخیر باال است (سازمان هواشناسی جمهوری اسالمی ایران .)IRIMO ،دوره خشکی حدود  2ماهه
با باالترین میزان خشکسالی در ماه های تیر تا شهریور در منطقه مورد مطالعه گسترش می یابد .پوشش گیاهی مناطقی در
زمین های كم ارتفاع عمدتا از گیاهان بیابانی و یکساله و هالوفیت ها تشکیل می شود .خاكهای گچی به طور گسترده در مناطق
خاصی در بخش های غربی و شمال غرب سمنان پخش شده اند ،كه شامل بسیاری از گیاهان گچ دوست و متحمل گچ هستند.
منطقه مورد مطالعه در رویشگاه های گچی غرب شهر سمنان با مختصات جغرافیایی “ 35˚ 26’ 27.33شمالی و

“53˚ 05’ 2.8

شرقی واقع شده است .این منطقه دارای آب و هوای گرم و خشك است.
نمونه برداری از خاک و گیاه و همچنین جمع آوری داده های بوم شناختی از 55ایستگاه انجام گرفت .اطالعات بوم
شناختی از گونه های گیا هی در فرم های اطالعات مخصوص طراحی شده كه شامل مجموعه ای از فراوانی همه گونه ها در 975
پالت در منطقه مورد مطالعه است ،ثبت شد (شکل  .)9نمونه های خاک از  95-45سانتی متری باالی ریزوسفر در هر پالت
جمع آوری شد و برای آنالیز خاک خصوصیات  pHو هدایت الکتریکی یا  ECبا استفاده از روش های عملیاتی استاندارد توسط
آزمایشگاه خاک شناسی معتبر اداره منابع طبیعی سمنان صورت گرفت .همچنین محتویات گچ با استفاده از روش رسوب استون
و با استفاده از سانتریفوژ تعیین شد و همچنین كلسیم ( ،)Caپتاسیم ( ،)Kسدیم ( ،)Naمنیزیم ( )Mgو كربنات كلسیم ()CaCO3

با روشهای استاندارد اندازه گیری شد .نمونه های گیاهی جمع آوری شده با استفاده از كلید های مناسب از جمله فلورا ایرانیکا
( )Recinger,1988و توسط متخصصان هرباریوم منابع طبیعی استان سمنان و دانشگاه فرزانگان سمنان تأیید شد .همچنین
فنولوژی گونه  Gypsophila mucronifoliaدر منطقه نیز مورد بررسی و توجه قرار گرفت .ضریب همبستگی اسپیرمن بین
متغیرهای توصیفی و برای بررسی روابط بوم شناختی و عوامل خاک و توپوگرافی آنالیزهای رسته بندی ( )ordinationبا استفاده
از نرم افزار  Canoco 4.5 for Windowsو تجزیه و تحلیل  (Moradi et al.,2016) )Redundancy analysis( RDAمورد استفاده
قرار گرفت .آنالیز واریانس یك طرفه ( )One-way ANOVAsبرای بررسی تفاوت های میان عوامل محیطی در گروه های گیاهی
مورد استفاده قرار گرفت .همچنین برشهای تشریحی از ساقه و برگ گیاه  Gypsophila mucronifoliaبه صورت دستی از نمونه
هایی كه به نسبت  9:9در الکل و گلیسرین تثبیت شده بودند در آزمایشگاه زیست شناسی دانشگاه فرزانگان سمنان صورت
گرفت و نمونه ها با سبز متیل و قهوه ای بیسمارک رنگ آمیزی شدند و درحداقل  4فرد تکرار صورت گرفت .و عکس هایی با
میکروسکوپ نوری  )Wetzlar, Nikon camera model Coolpix( Leitzگرفته شد .بافتهای گیاه توسط نرم
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افزار Digimizer.4.1.1.0مقیاس بندی و اندازه گیری شد .عالوه بر این ،عکس هایی با میکروسکوپ الکترونی ) (SEMاز كركهای
سطح برگ گونه  Gypsophila mucronifoliaگرفته شد.

نتایج و بحث
ویژگی های بوم شناختی گونه Gypsophila mucronifolia

رویش گونه  Gypsophila mucronifoliaاز ماه اسفند با ایجاد برگهای جوان آغاز می شود و در فروردین ماه به گل
می نشیند و اغلب در خرداد ماه به میوه و بذر می نشیند (شکلهای  9و  .)7این گونه به فرم رویشی همی كریپتوفیت در %95
پالتهای نمو نه برداری شده و به طور خاص در ارتفاعات باالتر نسبت به سایر گونه های گچزی و در ارتفاعات  9575تا 9125
متری از سطح دریا و اغلب در شیبهای شمالی می روید .ایستگاه هایی كه گونه  G. mucronifoliaدر آنها مشاهده شد در شکل
 9و جدول  9نمایش داده می شود .گونه هایی كه اغلب همراه با گونه  G. mucronifoliaدر منطقه مورد مطالعه مشاهده شد
شامل گونه های زیر است:
Astragalus fridae Rech. F,Moltkia gypsaceaeRech.F.,Dendrostellera lessertii(Wikstr.)VanTigeh,Dorema ammoniacum
bunge

Bunge,Allium

deserti

Boiss,Cousinia

gypsicolaRech.&Aell,Euphorbia aryop

DONEuphorbia

D.

Boiss.,Matthiola ovatifolia (Boiss.)Boiss.

شکل :0نمونه هرباریومی )FGU1730!)،Gypsophila mucronifolia
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شکل Gypsophila mucronifolia :2از مناطق گچی غرب سمنان ،عکاس :فاطمه ربیع زاده

شکل :3عالمتها موقعیت گونه  Gypsophila mucronifoliaرا درمنطقه مورد مطالعه نشان می دهد.
جدول :0نمایش مختصات جغرافیایی ،ارتفاع و شیب مناطق

دارای گونه Gypsophila mucronifolia

شرقی

شمالی

شیب

ارتفاع

نقاط جمع آوری

35 28.758
35 29.131
35 31.6
35 30. 313
35 30.809
35 31.637
35 32.575
35 34.707
35 33.778
3534.763

53 5.209
53 6.876
53 12.625
53 6.107
53 9.466
53 9.445
53 7.8
53 10.565
53 7.865
53 7.595

جنوبی
دشت
شمالی
جنوب غربی
دشت
غربی
شمالی
شمال شرقی
شرقی
جنوب غربی

9859
9587
9579
9845
9521
9825
9889
9299
9228
9272

9
7
9
5
4
8
2
9
1
95

35 35.869
3535.693

53 8.504
53 6.218

جنوبی
شمالی

9218
9181

99
97
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نوع خاک
نتایج نشان داد كه بافت خاک در هر ارتفاعی ویژگی های متفاوتی از نظر ( ECشوری) و  pHدارد(جدول .)7نوع خاک
در پایین ترین ارتفاع و دشتها  sandy – clay–loamبا محتوای باالیی از ماسه ( )%85و با گچ و كربنات (اغلب به نسبت مساوی)
و با  pHخنثی تا نزدیك به قلیایی و شوری كم است ،براساس طبقه بندی .FAO(www.fao.org.docrep/x5871e041.htm
مخلوطی از گچ و كربنات در همه نمونه های خاک وجود داشتند .همانا افزایش ارتفاع با میزان گچ و كربنات خاک مرتبط است
(كربنات با شاخص  CaCO3نشان داده شده است) .به عنوان مثال نمونه های خاک در ایستگاه هایی با دامنه ارتفاعی  9455تا
 9255متری به طور میانگین حدود  %99كربنات و  %75گچ اما در ایستگاه هایی با دامنه ارتفاعی  9755تا 9455متری از سطح
دریا اغلب تقریبا به نسبت مساوی كربنات و گچ دارد (جدول  .)7در ارتفاعات با خاكهای گچی باال دارای خاكهای لومی و سیلت
و رسی كمی هستند واغلب فولکوله هستند همچنین دارای  ECو  pHكمتر از خاكهای ارتفاع پایین هستند .یك الیه كربنات از
خاک در ارتفاعات حدود  9855- 9455متری از سطح دریا وجود دارد ،كه تا حدودی توسط گچ در محدوده های باالتر پوشش
داده شده است كه این الیه دارای  ECكم و  pHنزدیك خنثی است .نمونه های خاک در ایستگاه هایی با محتوای گچ باالتر،
محتوی منیزیم كمتری را نشان می دهد (جدول  .)7به جز برای خاكهای دشتها (ارتفاعات پایین) كه اغلب محتویات كلسیم و
منیزیم مساوی دارند ،محتویات كلسیم در اغلب خاكها به غیر از ارتفاعات پایین ( 9955-9955متری از سطح دریا) باال است و
خیلی بین ارتفاعات مختلف متفاوت نیست اما محتویات منیزیم نوسان دارد (جدول  .)7محتویات پتاسیم در ارتفاع - 9455
 9255متری از سطح دریا باال است .همچنین برای سدیم ،میزان بسیاری از سدیم در ارتفاعات پایین تر مشاهده شد ،برای
مثال،محتویات سدیم خاک در دشتها  95برابر بیشتر از مناطق گچی ارتفاعات باالتراست .پوشش گیاهی مناطقی در زمین های
كم ارتفاع عمدتا از گیاهان بیابانی و یکساله و هالوفیت ها (به عنوان مثال گونه  Haloxylon ،Tamarix ،Artemisiaو سایر گونه
های  )Chenopodiaceaeتشکیل می شود و در مناطق مرتفع ،گونه های

،Asteraceae ،Caryophyllaceae ،Fabaceae

 Boraginaceaeو  Euphorbiaceaeفراوانی بیشتری دارند .اثرات خواص خاک و موقعیت توپوگرافی در خوشه بندی و وقوع گونه
های گیاهی ،همانطور كه در باال توضیح داده شد ،قابل توجه است.
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جدول  :2فاكتورهای خاک بر اساس ارتفاع منطقه مورد مطالعه
دامنه ارتفاع از سطح دریا (متر)
1100-1500

1500-1700

63.71±3.14
22.18±1.95
15.45±3.65
7.98±0.23
3.14±1.34
13.14±1.20
10.85±4.43
18.16±7.34
19.83±5.23
57.79±5.06
23±4.3

73.40±6.43
15.45±3.24
11.35±2.15
7.46±0.01
2.85±0.78
11.71±2.5
24.11±4.13
34.09±6.12
5.20±0.58
77.85±9.24
3.3±2.4

فاكتورهای خاک
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%
pH
)EC (d.s/m
)TNV (%
)Gypsum (%
)Ca (mEq/l
)Mg (mEq/l
)K (mg/kg
)Na (mEq/l

نتایج نشان داد كه میزان حضور گونه  G. mucronifoliaدر مناطقی با دامنه ارتفاعی  9955تا  9455بر اساس
جدول  7تقریبا صفر است .در واقع این گونه در خاكهایی با  pHقلیایی و  ECباال به طور نادر یافت می شود .اما در خاكهایی با
گچ و كلسیم باال رویش می یابد .در واقع وجو د گچ در خاک و یون كلسیم در حضور و یا نبود این گونه نقش دارند .در عوض
یونهایی مثل منیزیم و سدیم نقش منفی در حضور این گونه در منطقه ایفا می كنند .كه با افزایش عناصر كلسیم ،گچ در خاک
حضور گونه  G mucronifoliaرا مشاهده كردیم .میانگین ارتفاعی كه این گونه رشد می كند 9492/8 ± 771/9 ،متر از سطح
دریا است .میانگین ویژگی های خاكی گونه  G. mucronifoliaشامل  7/2 EC ،2/8 pHو همچنین گچ  ،% 77/9كلسیم74/9
( ،)mg/kgپتاسیم ،)mg/kg( 95سدیم  ،(mEq/l)9/5منیزیم (mEq/l)99/1و كربنات كلسیم  % 9/9محاسبه شد (جدول.)9
با استفاده از آنالیز  RDAتاثیر فاكتورهای محیطی بر روی پراكنش گونه  G. mucronifoliaمشخص گردید .فاكتورهای ارتفاع
و گچ و كلسیم تاثیر مثبت و فاكتورهای كربنات كلسیم ( pH،EC،)CaCO3و سدیم تاثیر منفی روی پراكنش گونه G.

 mucronifoliaنشان دادند ،درواقع آنالیز  RDAنشان داد كه چه عناصری بر حضور این گونه نقش مثبت و كدامیك نقش
منفی دارند (شکل  .)5جدول  5ماتریس همبستگی گونه  G. Mucronifoliدرمحور اول از آنالیز  RDAرا نشان می دهد و بیان
می كند كه فاكتورهای ارتفاع و گچ به ترتیب با میزان  5/9و  5/2باالترین تاثیر مثبت معنی دار را در رویش و حضور این گونه
ایفا می كنند و فاكتورهای  ECو كربنات كلسیم ( )CaCO3هر كدام به میزان  5/8بیشترین تاثیر منفی معنی دار را در رویش
و حضور این گونه دارند .ماتریس همبستگی بین فاكتورها و میزان تاثیر گذاری آنها روی گونه  G. mucronifoliaدر جداول5و
 4نمایش داده شده است.
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جدول :3میانگین فاكتورهای بوم شناختی ،نوع خاک و عناصر موجود در گونهGypsophila mucronifolia
Inflation factor

Stand. Dev.

(weighted) mean

Name

2.7

223.9

1537.6

)Elevation (m

7.3

0.6

2.7

)EC(d.s/m

2.8

0.1

7.6

pH

1.6

7.0

8.3

)CaCO3 (%

2.4

6.4

22.3

)Gypsum (%

4.8

6.2

25.3

)Ca(mg/kg

4.4

5.7

11.9

)Mg(mEq/l

1.6

36.8

80

)K(mg/kg

10.3

10.3

8.4

)Na(mEq/l

شکل :4نمایش آنالیز همبستگی ،RDAاز 3فاكتور محیطی موثر را در ارتباط باپراكنش گونه . Gypsophila mucronifolia
فاكتورها شامل گچ ( ،)gypsumكلسیم( ،)Caپتاسیم( ،)Kسدیم( ،)Naمنیزیم( ،)Mgكربنات كلسیم( EC ،pH،)CaCO3و
ارتفاع ( )Elevationاست.
جدول :4ماتریس همبستگی گونه Gypsophila mucronifoliaدر محور اول از آنالیز =*( RDAهمبستگی باالتر از )1/5
محور اول

متغیر های محیطی

*0.8

Elevation

*-0.6

EC

-0.4

Ph

*-0.6
*0.7
0.2
-0.3

CaCO3
Gypsum
Ca
Mg

-0.1
*-0.7

K
Na
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جدول :5مقادیر ویژه ( )Eigenvaluesو همبستگی گونه و فاكتورهای محیطی دو محور اول آنالیز  RDAگونه Gypsophila
mucronifolia
2

1

Axes

0.8

0.2

Eigenvalues

0

0.4

Species-environment correlations

100

19.5

Cumulative percentage variance of species data

0

100

Cumulative percentage
environment relation

species-

of

variance

ویژگی های ریخت شناختی گونه Gypsophila mucronifolia

ویژگی های ریخت شناختی گونه همی كریپتوفیت،علفی 94-94 ،سانتی متر طول ساقه ،چند ساله با ساقه چوبی با
برگ های خطی گوشتی ،به طول74-4میلی متر و به عرض  7میلی متر ،با كركهای غده ای در روی ساقه و برگ و اما بدون
كرک دركاسه گل است  .گالذین خوشه گرزن با شاخه بندی زیاد ،دارای بسیاری از گل های گرزنی است .كاسه گل  4-9میلی
متر طول دارد ،فنجانی شکل دندانه دار ،گلب رگ ها سفید ،مستطیلی .میوه كپسول صاف ،با قطر با قطر  9/4تا  7/4میلی متر
است(جدول .)8
شکل  4كه تصاویری از گونه  G. mucronifoliaكه توسط استریومیکروسکوپ مشاهده و عکس برداری شد نشان
می دهد ،كركهای غده ای در ساقه و برگ این گونه مشاهده شد اما كرک بر روی كاسه گل مشاهده نگردید ،میوه كپسول صاف
و بذرهای همراه با میوه كه در شکل  4نمایش داده شد.
جدول  :6بررسی ریخت شناختی نمونه های گونه (،Gypsophila mucronifoliaشماره هرباریومی)!)FGU1730

نمونه های

Gypsophila mucronifolia

در حوالی شهر های مومن آباد و السجرد و شمال سرخه تا افتر .در
ارتفاعات 9255-9455متری

زیستگاه گونه

همی كریپتوفیت،علفی ،چند ساله ،با ساقه چوبی

فرم رویشی

حدود  94-94سانتی متر طول ساقه

ساقه

برگهای خطی و گوشتی به طول  74-4میلی متر و به عرض 7
میلی متر با كركهای غده ای در روی ساقه و برگ و اما بدون كرک
دركاسه گل

برگها

كاسه گل

كاسه گل  4-9میلی متر فنجانی شکل دندانه دار ،گلبرگ ها
سفید ،مستطیلی
میوه
میوه كپسول صاف ،با قطر  9/4تا  7/4میلی متر
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شکل  :5نمایش ریخت شناختی گونه  A . G. mucronifoliaو  :Bساقه و برگ  :C ،كاسه گل  :Dمیوه :E ،میوه و بذر .خط های
مقیاس=  0میلی متر
ویژگی های تشریحی و ریز ریخت شناختی گونه Gypsophila mucronifolia

برش های عرضی از برگهای  G. mucronifoliaپارانشیم نردبانی به خوبی گسترش یافته را نشان می دهد و اغلب دو
توده كریستالی از ایدیوبالست از گچ در همه برگهای آن مشاهده شد (شکل ،)A, B ،8این یك سلول گیاهی منفك شده است
كه از سایر بافتهای مجاورش متفاوت است و دارای عملکردهای متفاوت مثل ذخیره رزین ها ،مواد ترشحی ،رنگدانه ها و مواد
معدنی كه می تواند روغن ها ،شیرابه ،صمغ ،رزین ،تانن یا رنگدانه ها را در بر گیرد .برخی از آنها می توانند كریستالهای معدنی
مانند كربنات كلسیم یا اگزاالت كلسیم را در بر بگیرند ( .)Gray, 2009ایدیوبالست ها در سرده  Gypsophilaكریستالهای معدنی
مانند اگزاالت كلسیم را در بر می گیرد ( .)Ozdemir, 2010ایدوبالست در واقع به گیاه برای تنظیم فشار اسمزی كمك می كند
و یك راه آسان برای خالص شدن از كلسیم زیادی در گیاه است ( .)Ozdemir, 2010البته در هیچ یك از افراد مورد مطالعه گونه
 G. mucronifoliaهیچ اثری از ایدیوبالست روی بافت ساقه مشاهده نشد (شکل.)C, D،8
جدول  2میانگین طول و عرض سلولهای موجود در بافت ساقه و ریشه را نمایش می دهد ،ایدویوبالستها بزرگتر از
سایر سلولها در بافتهای برگ  G. mucronifoliaمشاهده شدند (میانگین به قطر  15/7 ± 94/4میکرومتر) .سطح برگها چروكیده
و تراكم كرک ها روی سطح برگ خیلی كم است .بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی فاصله روزنه ها از همدیگر متغیر و
غیر منظم است (فاصله روزنه ها از همدیگر به طور متوسط 25±79میکرومتر محاسبه شد) .طول كركهای روی برگها بین - 95
 995میکرومتر اندازه كیری شد(شکل .)2

 / 56ویژگیهای بومشناختی ،تشریحی ،ریختشناختی ،و ریزریختشناختی...

شکل  :6برش عرضی از برگ ( Aو  ;)Bساقه ( Cو  )Dازگونه  : id. : Gypsophila mucronifoliaایدیوبالست : cu. ،كوتیکول،
 : pp.پارانشیم نردبانی :vb. ،غالف آوندی :h. ،كرک :co. ،كالنشیم :p. ،پارانشیم .خط های مقیاس=  011میکرومتر

شکل :1تصاویر میکروسکوپ الکترونی از سطح برگهای Gypsophila mucronifolia
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جدول:1اندازه گیری بافتهای ساقه و برگ Gypsophila mucronifolia

میانگین طول ±
)میکرومتر)

انحراف معیار

میانگین عرض ±انحراف معیار
)میکرومتر)

25.2±1.3

23.1±5.3

سلولهای اپیدرمی

30.3±15.3

50.7±18.1

سلولهای تراكئیدی

71.3±13.2

73.5±12.4

سلولهای پارانشیم مغزی

41.1±9.3

32±2.6

كالنشیم

ساقه

برگ

88.3±18.6

25.1±3.7

90.2±15.5

قطر ایدیوبالست

25.6± 12.1

پارانشیم نردبانی

32.8±14.5

قطرسلول پارانشیم اسفنجی

24.1±4.1

سلول اپیدرمی

نتیجه گیری كلی
مطالعات بوم شناختی گونه  G. mucronifoliaبه عنوان گونه اندمیك سمنان برای اولین بار انجام شد .این گونه در
ارتفاعات  9455تا  9955متری از سطح دریا رویش دارد (میانگین ارتفاعی كه این گونه رشد می كند  9492/8 ± 771/9متر
از سطح دریا است)  .این گونه همراه با سایر گونه های گچزی در این منطقه مانند گونه های:

Astragalus fridae, Moltkia

gypsaceae ,Dendrostellera lessertii, Dorema ammoniacum, Euphorbia gypsicola, Euphorbia aryop, Cousinia

 deserti, Allium bunge, Matthiola ovatifolia,مشاهده شد .آنالیز خاک و آنالیز های  RDAنشان داد كه این گونه اغلب از
عناصر شور كننده خاک مانند  Naو  Mgدوری می كند و در نتیجه از  pHقلیایی و  ECنیز دوری می كند ولی عناصری مانند
گچ و به تبع عنصر كلسیم و ارتفاع كه در این منطقه ارتفاع باال (منطقه افتر) كه رطوبت و بارندگی بیشتر را در پی دارد تاثیر
مثبت در رویش و پراكنش این گیاه دارد .بخشی از منطقه مورد مطالعه دارای خاكهای آهکی با تركیبات

CaCO3

است( .)Rabizadeh et al., 2018در واقع عنصر كربنات كلسیم یا آهك ( )CaCO3به عنوان یك فاكتور مهم كه تاثیر منفی در
رویش و پراكندگی گونه  G. mucronifoliaدارد ،در این مطالعه معرفی گردید .نتایج این تحقیق نشان میدهد كه شکل رویشی
و ویژگیهای تشریحی ،ریخت شناسی و ریز ریخت شناختی گونه Gypsophila mucronifoliaبرای بقا در آب و هوای خشك
منطقۀ سمنان سازش یافته است .از لحاظ شکل رویشی ،این گونه ریشههای بلند با نفوذ عمیق دارد .برگهای كوچك و گوشتی
این گونه شرایط زیست در محیط گرم و خشك سمنان كمك بسزایی می كند .بخشی از گچی كه واردگیاه میشودكه در
پارانشیم برگ بهصورت كریستالهای سولفات و اگزاالت كلسیم به نام ایدیوبالست تجمیع میشود كه بهتدریج آنها را از برگ به
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بیرون میرانند .درواقع ،وجود ایدیوبالستها در این گونه عالوهبر توانمندكردن گیاه در برابر تبخیر شدید آب در منطقۀ گرم و
خشك سمنان ،در دفع گچ اضافی از گیاه بهصورت ذخیرۀ كریستالهای كلسیمی در برگهای خود كمك بسزایی در سازشپذیری
این گیاه می كند .ایدیوبالستها در واقع سلولهای پارانشیمی برگ هستند كه تغییر كارایی داده اند و ذخیره مواد معدنی زائد را
در گیاه بر عهده دارند اندازه آنها عموما بزرگتر از سایر سلولهای پارانشیمی است .ایدیوبالستها یاكریستالهای گچ در گونه های
دیگر از  Gypsophilaمانند گونه

های )Armagan & Ozgokce, 2018( Gypsophila davisiiو Gypsophila lepidioides

( )Ozdemir,2010كه هر دو از گونه های اندمیك تركیه است نیز گزارش شده است .اما تعداد ایدیوبالستها بسیار كم و محدود
در گونه  G. mucronifoliaنسبت به گونه های اندمیك تركیه مشاهده گردید .ایدیوبالستها عالوه بر اینکه گیاه را از وجودكلسیم
اضافی نجات می دهد ،به تعادل اسمزی سلول نیزكمك خواهد كرد و باعث جذب آب بیشتر در سلول خواهد شد و شرایط را برای
رشد بهتر این گیاه در شرایط سخت آب و هوایی سمنان از نظر كمبود آب و گرمای باال در منطقه سمنان فراهم می كند كه این نوع
تغییرات فیزیولوژیکی روی ویژگی های ریخت شناختی برگ گیاه كه داری برگ های گوشتی (برای جذب و نگهداری آب) و كوچك
(موثر در كاهش تبخیرآب) تاثیر گذاشته است كه گونه  G. Mucronifoliaاندازه كوچك در برگها را با افزایش تراكم و افزایش طول
پارانشیم نردبانی برای جبران میزان فتوسنتز تامین می كند .اما این سازشپذیری در اجزای اندامهای زایشی مانند اجزای گل این
گیاه به این شکل مشاهده نمیشود .در گونه  G. mucronifoliaروی كاسه گل این گیاه هیچ اثری از كریستال های گچ یا ایدیوبالستها

مشاهده نمی شود Ozdemir .در  ،7595ویژگی های ریخت شناسی و تشریحی گونه اندمیك تركیه به نام

Gypsophila

 lepidioides Boiss.را بیان می كند،گونه  Gypsophila lepidioidesدر مقایسه با گونه  ،G. mucronifoliaقطر ایدیوبالستها و
اندازه سایر بافتهای آن تا حدود زیادی مشابه هستند ،البته پارانشیم های نردبانی گونه  G. mucronifoliaبه اندازه 95-75

میکرومتر بلندتر مشاهده شدند .برگها به طول  4تا  74میلی متر و به عرض  7میلی متر اندازه گیری شد .همانطوری كه از اسم
آن مشخص است كوچکترین برگ را در بین سایر گونه های  Gypsophilaبه خود اختصاص داده است .برگ كركدار ویژگی تمام
اعضای زیربخشۀ  (Williams, 1889) Drypidipetala Williamsاز بخشه (Boissier, 1867) Dichoglottis Boiss.كه گونه

G.

 mucronifolia Rech.f.را نیز شامل می شود همگی برگهای كركداردارند كه در این مطالعه وجود كرک بر روی برگ گونه

G.

mucronifoliaنشان داده شد .نژادفالطوری و همکارانش ( )7594بیان كردند كه روی ساقه و كاسه های گل گونه

G.

 mucronifoliaكرک وجود دارد كه در این مطالعه روی ساقه گیاه كركهایی با تراكم بسیار كمتر از برگ ولی روی كاسه گل هیچ
اثری از كرک مشاهده نگردید كه در تائید مطالعات نژاد فالطوری و همکارانش( )7594است .با مقایسه این گونه با سایر گونه
هایی كه در مناطق گچزی رویش دارند نشان داد كه این گونه به نوعی گچ را در ساختار خود می پسندد هر چند كه وجود
ایدیوبالستها در بافتهای برگ نشان از این دارد كه گویی گیاه قصد دارد از شر كلسیم اضافی خود را نجات دهد اما تعداد محدود
این ها نسبت به سایر گونه های اندمیك تركیه كه در باال ذكر شد و همچنین نبود كركهایی با كریستالهای گچی كه در گونه
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 نشان از این دارد كه،)Rabizadeh et al.,2018 & 2019(هایی گچزی این منطقه مانند گون گچی و گون سمنانی مشاهد شد
این گونه به نوعی در ساختارهای خود از تركیبات گچ بهره برده و كمتر آن را به صورت كریستال در بافتهای برگ و كركهای
 تشریحی و ریز ریخت شناختی این گونه با اطمینان باال، ریخت شناختی، مطالعه بوم شناختی.سطح برگ از خود خارج می كند
. واقعاً گچ دوست استGypsophila mucronifolia نشان می دهد كه گونه
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Abstract0
Gypsophila mucronifolia Rech. Is an endemic plant species of Caryophyllaceae that It has been reported
from gypsum deserts around Semnan, Iran. A few reports have been made on the distribution of G. mucronifolia
in relation to its descriptive compromise characteristics with soil and altitude factors. Ecological studies of
G.mucronifolia were performed for the first time. This species grows at altitudes of 1500 to 1800 meters from sea
level, often on the northern slopes. Using Canoco for windows 4.5 software and statistical analyzes of RDA, the
effect of environmental factors on the distribution of G.mucronifolia was determined. Elevation and gypsum
contents showed positive correlation and content of CaCO3 and Na negative correlation with occurrence and
growth of G. mucronifolia. The leaf surface with a scanning electron microscope (SEM) has studied that show
glandular hairs on stem and leaves it there, but did not observe on the calyx. Leaf cells of G. mucronifolia are
filled with druse crystals.
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