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شناسي با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني شناسي و ريزريختارزيابي صفات ريخت
  در تعدادي از جمعيت هاي بومي گل محمدي در ايران (SEM)نگاره 

  2و محمد حسين اهتمام 1، آزاده اخوان روفيگر*1سعيد دوازده امامي
 بخش اصفهان، استان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و قيقاتتح مركز كشاورزي، ترويج و آموزش سازمان تحقيقات، اصفهان،، ايران 1

  منابع طبيعي تحقيقات
  اتاتگروه زراعت و اصالح نب دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان،، ايران 2

  25/10/1399 :تاريخ پذيرش  7/3/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

ترين رزهايي از شاخص  (.Rosa × damascena Mill)گل محمدي  است و Rosaceaeهاي خانواده گل رز از مهمترين جنس
به منظور شناسايي جمعيت هاي گل . شوداست كه در بلغارستان، هندوستان، تركيه و ايران به منظور توليد عطر، كشت مي

رد توجه قرار محمدي، به عنوان اولين و مهمترين معيار در بيان وضعيت وراثتي آن، خصوصيات ريخت شناسي اين گونه مو
، )زياد آباد (هاي ميمههكتار گلستان منطقه كاشان و ديگر مناطق استان اصفهان در شهرستان 750گيري از سطح نمونه. گرفت

انجام شد و در هر نمونه خصوصياتي نظير شكل و رنگ ) جنت آباد(و نجف آباد ) چشمه ناز(، سميرم )ايستگاه سد(چادگان 
بودن آن، شكل و طول و عرض برگ، تعداد برگچه، طول و عرض برگچه انتهايي، رنگ سطح فوقاني  ساقه، خاردار يا بدون خار

ها و شكل و رنگ ميوه و تعداد دانه در ميوه مورد ها، تعداد پرچمو تحتاني برگ، لبه برگ و قاعده آن، رنگ و تعداد گلبرگ
ر در انواع گل محمدي با استفاده از ميكروسكوپ همچنين صفت ريز ريخت شناسي تزئينات سطح بذ. ارزيابي قرار گرفت
هاي مختلف كشت شده معروف به كاشان و نيز كازرون، تفاوتي بر اين اساس، صفات ريخت شناسي توده. الكتروني بررسي شد

ر در ميوه داري در تعداد خار، شكل ميوه و تعداد بذهاي معنيهاي معروف به لواسانات، تبريز و ميمند تفاوتنداشت اما توده
در صفت پوشش بذر در جمعيت هاي مورد مطالعه گل محمدي، تفاوت شاخصي در تزئينات سطح بذر مشاهده . نشان دادند

  .سازي اين جمعيت ها استفاده كردتوان در جدانشد و بنابراين از اين صفت نمي

  SEMشناسي، ، تنوع ريختRosaceaeگل محمدي، : واژه هاي كليدي

 S.12emami@rifr-ac.ir  :الكترونيكي ، پست09133146078 :لفنت ،مسئول نويسنده* 

  مقدمه

، Rosaceaeبطور كلي خصوصيت تجمع تانن در خانواده 
اين گياهان را به عنوان منبع مفيدي از داروها مطرح نموده 

 Rose)در صنايع داروسازي، تهيه گالب ). 18(است 

water)  و اسانس(Essential oil)  گل محمدي، مصارف
در مورد اسانس، اثرات ضد ويروس و باكتري، . زيادي دارد

ضد اسپاسم، آنتي سپتيك، آرام بخش و اثرات متعدد ديگر 
گل ( .Rosa damascena Millگونه ). 23(ذكر شده است 

ترين گياهان معطر بومي محسوب مي يكي از مهم) محمدي

گل ). 7(ليت كشت داردشود كه در نقاط مختلف ايران قاب
هاي دنياي قديم و مهم رز در ايران بوده محمدي از گونه

هاي دارويي و زينتي و نيز هاي دور در زمينهكه از گذشته
به منظور تهيه گالب و صنعت عطرسازي مورد توجه قرار 

اين گياه ابتدا بصورت خودرو در اكثر نقاط از . گرفته است
ا رويش داشته و در عين جمله سوريه، مراكش و استرالي

شود حال از ايران نيز به عنوان منشأ اين گياه نام برده مي
در مورد منشأ اين گونه، اين فرضيه مطرح است كه ). 16(
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 انتخاب از ناشي متقابل اثرات نتيجه در محمدي گل
 مناطق در رز هايگونه بين نوتركيبي و جابجائي آگاهانه،
  .)22(است  شده ايجاد مديترانه شرقي

كولتيوار متفاوت  20000گونه و  250در كل دنيا حدود 
گونه  12براي جنس رز ذكر شده و در ايران تا به حال تنها 

 Rosa damascena. براي اين جنس معرفي گرديده است
سال قبل از ميالد مورد اشاره قرار  50در  Virgilتوسط 

-المبدأ آن آسيا و ورود آن به انگلستان در س. گرفته است

واريته مختلف از  18. ميالدي رخ داده است 1500هاي 
گل محمدي در منابع التين معرفي شده است كه از مجموع 

چه ايراني و (هاي فوق خصوصيات ذكر شده براي واريته
درصد كمي از خصوصيات واريته قابل انطباق ) چه خارجي

با رقم محلي كاشان است و موارد اختالف بسيار شاخص 
  .است

به تصوير كشيده  1د احتمالي گل محمدي در شكل اجدا
  .شده است

  
  شماي كلي از اجداد احتمالي گل محمدي -1شكل 

را گل محمدي  R. centifoliaبرخي از منابع فارسي 
اند و اعتقاد بر اين است كه ارقام معطر رز كه در دانسته

گيرند از مناطق جنوبي كشور مورد كشت و كار قرار مي
 .Rفلورهاي مختلف تنها به ذكر نام . ستنده اين گونه

damascena اند و تا بحال و مناطق پراكنش آن اشاره نموده
در . كليدي جهت شناسايي اين گونه ارائه نگرديده است

فلور ايران نيز در مورد منشأ اين گونه و والدين آن اظهار 
در فلورا ايرانيكا به ). 3(نظرهاي مختلفي مطرح شده است 

 .Rكاشت گياه اشاره شده و كليدي براي گونه مناطق 

damascena  در فلور تركيه به توليد ). 28(ارائه نشده است
 R. gallicaو  R. damascenaعطر و گالب از دو گونه 
. ارائه گرديده است R. gallicaاشاره شده و تنها كليد گونه 

بسيار  Rosaهاي جنس همچنين در اين منبع برخي از گونه
در نظر گرفته  Microspeciesرفيك محسوب شده و موپلي
شوند كه توسط بسياري از محققان غير واقعي و غير مي

اي، بسيار هاي بين گونهتفاوت). 18(رسد عملي به نظر مي
هاي هيبريدي اختصاصي و دقيق هستند كه اغلب با فرم

برخي از اسامي مترادف ارائه . شوندمتعدد مخدوش مي
: در منابع مختلف عبارتند از R. × damascenaشده براي 

R. calendarum Borkh ،R. gallica var. damascene 

Vss. ،R. polyanthus Roessing ،R. belgica Mill.  وR. 

bifera Person .  

 گل هايژنوتيپ در تنوع بررسي منظور به مطالعاتي
 نظير متنوعي صفات نظر از كشور مناطق مختلف محمدي
 ،)10( هاقلمه زاييريشه ،)11( گل اجزاء و اسانس ميزان

و تاثير  ) 13و  12(خشكي  تحمل به ،) 15( گل عملكرد
) 26و  4( رژيم هاي مختلف تغذيه بر صفات اين گياه 

  . است گرفته انجام

شناسي در بين ارقام مختلف گونه در مورد صفات ريخت
R.×  damascena ايران انجام گرفته  مطالعات محدودي در

كه معموالً در يك ناحيه خاص و يا يك شهرستان انجام 
به بررسي تنوع ) 1399(طلوعي و همكاران . شده است

شناسي گل محمدي و ارتباط آن با بازده اسانس در ريخت
و همكاران  Tabaei-Aghdaei). 6(كاشان پرداختند 

 سطح در محمدي گل هاي ژنوتيپ مقايسه با) 2007(
 گل، وزن( شناسيريخت صفت 5 تنوع كشور، وسيعي از
 بررسي را) پرچم و گلبرگ تعداد دمگل، طول قطرگل،
تنوع ژنتيكي ميان ) 1389(كياني و همكاران   .)24(كردند 
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هاي مختلف را با استفاده از صفات مورفولوژيكي ژنوتيپ
عالوه بر اين در جديدترين ). 23(مورد ارزيابي قرار دادند 

شناسي ريخت Khaleghi and Khadivi (2020)مطالعه، 
ها در مناطق مختلف از جمله اراك را تعدادي از ژنوتيپ

  ).22(مورد بررسي قرار دادند 

ظاهر هر موجود زنده انعكاسي از وضعيت وراثتي آن 
شناسي تحت تأثير اگرچه صفات ريخت. موجود است

گيرند اما بطور مسلم تا وقتي زمينه تغييرات محيط قرار مي
ت در موجود زنده وجود نداشته باشد بروز وراثتي آن صفا
با توجه به احتمال تغيير صفات مورد استفاده . نخواهند كرد

ها، تعيين خويشاوندي گياهان از در تحديد حدود تاكسون
شناسي، طريق در نظر گرفتن صفات مختلف ريخت

سيتولوژي و مطالعات آناتومي و بيوشيميايي و مانند آن 
جه به صرف هزينه و وقت زياد در با تو. گيردانجام مي

هاي ديگر، در شرايط فعلي نيز همانند گذشته، روش
تواند راهگشاي حل مسائل شناسي ميمطالعات ريخت

شناسي و بررسي آن از تاكسونوميك باشد، چرا كه ريخت
ترين و قابل ترين، شناخته شدهترين، در دسترسارزان
م سيستماتيك است هاي قابل استفاده در علترين روشقبول

)2.(  

استفاده از علوم جديد و تكنولوژيهاي پيشرفته در تكميل 
هاي هاي مورد نياز در علم سيستماتيك گياهي از دههداده

- بكارگيري ماركرهاي مولكولي نمونه. استقبل شروع شده

همچنين پس از كشف و گسترش استفاده . اي از آنهاست
شناسي و ريخت از ميكروسكوپ الكتروني نگاره، ارزش

بررسي تزئينات پوشش بذر گياهان مختلف در سيستماتيك 
بطوريكه اين صفت در روشن ) 17(گياهي افزايش يافت 

ها از يكديگر ساختن مسائل تاكسونومي و جدايي تاكسون
  ).15و  12(كند در بسياري از گياهان نقش مهمي را ايفا مي

زيابي شناسي در اين تحقيق، ارهدف از مطالعه ريخت
فلور و (شناسي بكار رفته در منابع مختلف صفات ريخت

براي گل محمدي، مقايسه منابع مختلف از لحاظ ) غير فلور

صفات مورد استفاده و در نهايت اشاره به صفاتي كه در 
، )ارائه صفات جديد(اين مطالعات كمتر مورد توجه بوده 

اشاره به تنوع صفات مطالعه شده و بررسي وجود تنوع 
  .صفات در مناطق مختلف است

بنابراين در اين مطالعه سعي شد از صفات بكار رفته در  
جهت  Rosaهاي ديگر جنس منابع مختلف در مورد گونه

ثبت خصوصيات گونه گل محمدي استفاده كرده و به 
اختالفات احتمالي انواع گل محمدي مورد كشت و كار در 

فات همچنين برخي ص. مناطق مختلف پي برده شود
شناسي كه احتماالً تا به حال جهت شناسايي اين ريخت

گونه و كولتيوارهاي احتمالي آن بكار نرفته است معرفي 
عالوه بر آن، با توجه به اينكه بسياري از .  خواهند شد

ها مورد استفاده صفات مربوط به بذر در بسياري از تاكسون
رقام ها و حتي اتواند در جدايي گونهقرار گرفته و مي

مختلف ارزشمند باشد و نيز تاكنون اطالعاتي در مورد 
شناسي بذر گل محمدي در ايران ارائه نشده است، ريخت

در اين مطالعه تالش شده كه از صفات مربوط به تزئينات 
هاي مختلف گل پوشش بذر نيز جهت تفكيك جمعيت

 .  محمدي استفاده شود

  مواد و روشھا

- اين مطالعه عمدتا از گلستانهاي مورد استفاده در نمونه

هاي مختلف منطقه كاشان و همچنين از شهرستانهاي ميمه، 
اند كه در اين آوري شدهآباد و چادگان جمعسميرم، جنت

مناطق سطح نسبتاً وسيعي را به كشت گل محمدي 
عالوه بر اين، انواع ديگري از گل سرخ . انداختصاص داده

و در كلكسيون كشت كه از نقاط ديگر ايران جمع آوري 
شده بودند شامل گل سرخ لواسانات، تبريز، كازرون و گل 

نمونه  80بر اين اساس بيش از . سرخ ميمند بررسي شدند
مورد بررسي قرار ) هكتار يك نمونه 10بطور متوسط هر (

شناسي، كليدهاي موجود، جهت مطالعات ريخت. گرفت
ومي در تهران هاي هرباريمنابع التين، منابع فارسي و نمونه

). 25و  7، 4، 3، 1(و اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند 
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صفات بكار برده شده در كليدهاي شناسايي، در حد امكان 
به . بررسي شده و از صفات ديگري نيز استفاده گرديد

شناسي در اين مطالعه از بين منظور ارزشيابي صفات ريخت
هاي انداممجموعه صفات قابل استفاده، صفات مربوط به 

مختلف از جمله برگ، ساقه، گل و ميوه انتخاب و به 
شناسي همچنين مطالعات ريزريخت. تفصيل بررسي شد

شامل مطالعه پوشش بذر با استفاده از ميكروسكوپ 
جهت انجام اين . انجام شد (SEM)الكتروني اسكنينگ 

  .Rروش، بذرهاي مورد استفاده شامل انواع بذرهاي گونه 

damascena آوري شده از مناطق مختلف كاشان و جمع
بذور انواع گل محمدي متعلق به مناطق لواسانات، تبريز، 
كازرون، ميمند و ميناب كشت شده در كلكسيون گل 
محمدي شركت دارويي باريج اسانس و همچنين بذر 

كه براي تكميل مطالعه و مقايسه ) R. caninaگونه (نسترن 
  .بود نمونه برداري شدند بين گونه اي در نظر گرفته شده

جهت مطالعات ريزريخت شناسي از صفت پوسته بذر 
(Seed Coat) روش كار به . و تزئينات سطح آن استفاده شد

اين صورت بود كه بذر مورد مطالعه با آب ژاول شسته 
شده و پس از شستشو با آب مقطر، در جريان هوا خشك 

بار روي آن گرديد تا چنانچه باقيمانده گياهي يا گرد و غ
چسبانده  (stand)سپس بذرها روي پايه . است زدوده شود

نوع . قرار گرفتند Coaterشده و به ترتيب داخل دستگاه 
 SCDو  BAL-TEC (BALIZERS)دستگاه مورد استفاده 

005 Sputter Coater در اين دستگاه ابتدا داخل . است
ها به شود و سپس روي نمونهمحفظه خأل ايجاد مي

پس از آن . شودچند ميكرون با طال پوشانده مي ضخامت
ها از دستگاه خارج شده و به همان ترتيب داخل نمونه

محفظه ميكروسكوپ الكتروني روي صفحه چرخان چيده 
پس از بسته شدن درب محفظه و آماده شدن . شودمي

ها در مانيتور مشاهده و پس از انتخاب دستگاه، نمونه
وربين دستگاه يا پرينتر از آنها بزرگنمايي مطلوب، توسط د

نوع ميكروسكوپ الكتروني مورد . عكس تهيه گرديد

، مانيتور دستگاه XL 30مدل  PHILIPS (EDAX)استفاده 
PHILIPS  و پرينتر دستگاهSONY است.  

ها در دو جهت روبرو و پهلو صورت عكسبرداري از نمونه
بع با ها در هر ميليمتر مرسپس تراكم پستي و بلندي. گرفت

توجه به مقياس موجود در پائين هر عكس محاسبه و در 
ميزان بزرگنمايي . هاي مختلف با هم مقايسه گرديدنمونه

هاي مختلف در برخي موارد با هم متفاوت براي نمونه
البته سعي . است كه در پايين هر عكس نوشته شده است

شد كه ميزان بزرگنمايي بطور يكسان انتخاب شود ولي در 
هاي متفاوت جهت ها ناچار از بزرگنماييي نمونهبرخ

در نهايت تصاوير . وضوح بيشتر تصوير استفاده شده است
حاصل، از ابعاد مختلف مانند تراكم، ارتفاع قلل، عرض 

  .ها و غيره مورد مقايسه قرار گرفتبرجستگي

  نتايج

نتايج اين بررسي در دو بخش مطالعات ريخت شناسي و 
  . ده استريز ريخت شناسي آم

نشان دهنده صفات  1جدول : مطالعات ريخت شناسي
گيري شده مربوط به گل، كمي و كيفي و خصوصيات اندازه

ساقه، برگ، ميوه و دانه جمعيت هاي كاشته شده در منطقه 
اين خصوصيات و صفات، با توجه به منابع . كاشان است

-فلوري و ساير خصوصياتي كه از نظر نويسندگان مي

ه تمايزي براي ارقام باشد مورد مطالعه و توانست وج
هاي مورد مطالعه از اكثر نمونه. برداري قرار گرفتيادداشت

اي نداشته و تنها با حيث اين صفات اختالف قابل مالحظه
انواع ديگري از گل محمدي كه از ميمند، تبريز، سميرم و 

آوري شده بود اختالفات مشخصي مشاهده لواسانات جمع
هاي انجام شده روي اجزاي گيريات و اندازهمشاهد. شد

  :مختلف گياه بدين قرارند

گل و اجزاي مختلف آن از مهمترين صفات ريخت : گل
شناسي هستند كه در اين مطالعه سعي شد در تعيين حدود 
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ها در گل محمدي با مبدا كاشان مورد استفاده قرار تاكسون
  .گيرد

د به رنگ صورتي عد 33ها با تعداد متوسط گلبرگ: گلبرگ
روشن و يك دست و مشابه در هر دو طرف گلبرگ ديده 

اي محل اتصال گلبرگ به نهنج به شكل هاله. شوندمي
ها با تأخير در برداشت گل، رنگ گلبرگ. سفيد رنگ است

ها رنگ به سفيدي گراييد و با خشك نمودن گلها، گلبرگ
هاي هلبه گلبرگ صاف و انداز. صورتي تيره به خود گرفتند

منشأ بو در گل . بزرگ تا خيلي كوچك در آن ديده شد
  . ها و در رتبه دوم نهنج و دمگل بودمحمدي عمدتاً گلبرگ

عدد، كه حداقل سه عدد از  5ها تعداد كاسبرگ: كاسبرگ
رنگ سطح خارجي . ها بودها داراي زوائد بزرگي در لبهآن

، كاسبرگ سبز تيره و داراي زوائد متفاوت كرك مانند
اي با تراكم بسيار و غير غده (glandular)اي هاي غدهكرك

رنگ اين زوائد نارنجي خوشرنگ است و در . زياد بود
سطح . انتهاي هر كاسبرگ يك زائده برگ مانند وجود دارد

هاي سفيد و نمدي شكل دارد كه اين داخلي كاسبرگ كرك
-هاي سفيد در لبه خارجي هر كاسبرگ نيز ديده ميكرك

ها نه تنها تمام طول هنگام غنچه بودن گل، كاسبرگ .شود
. ها هستندپوشانند بلكه بسيار بلندتر از گلبرگگلبرگ را مي

در صورتيكه در گل سرخ لواسانات اندازه طولي كاسبرگ 
  . با اندازه طولي گلبرگ برابر است

ها زرد رنگ و محل اتصال ميله به بساك رنگ پرچم: پرچم
عدد  100تعداد متوسط پرچم . تاس) قاعده(از كنار 

وضعيت بينابيني از پرچم و گلبرگ . شمارش گرديد
ها يك تا يعني در تعدادي از گلبرگ. شودمشاهده مي

خوردگي به عنوان ميله وجود دارد كه در رأس اين 
ها در كنار پرچم. شودتاخوردگي يك بساك كامل ديده مي

ها به دور يكديگر قرار گرفته و يك نيم دور كالف پرچم
  . هم پيچيده شده است

ها ها داراي طول نامساوي هستند و روي آندمگل: دمگل
  .شودهاي خشن ديده ميتعداد بسيار زيادي كرك

اي شكل، راست، بدون شيار و بسيار ساقه استوانه: ساقه
هاي پرشاخه، داراي خارهاي بسيار زياد و متراكم با اندازه

اي باز، شكل تقريباً كماني رنگ خارها قهوه. مختلف است
اي و رنگ ساقه سال هاي چندساله قهوهو پهن، رنگ ساقه

هاي سبز به در زمستان رنگ ساقه. اخير، سبز رنگ است
هاي بيشترين تراكم خار بر روي ساقه. گرايدزردي مي

تر تعداد خار كمتري ديده هاي مسنجوان است و در ساقه
دن خارها از ساقه، به با توجه به سهولت جدا ش. شودمي

رسد اين خارها از نوع خارهايي هستند كه منشأ نظر مي
خميدگي خار به نحوي است كه نوك تيز خار . برگي دارند

  .است) قاعده ساقه(به سمت زمين 

هاي متقابل با اي، داراي برگچهبرگ مركب شانه: برگ
-برگچه 5و  3هاي عدد كه فراواني برگ 9و  7، 5، 3تعداد 

در موارد نادر تك برگ . از دوتاي ديگر بيشتر استاي 
از نظر اندازه بزرگترين . شودنيز مشاهده مي) برگچه(

ها نزديكترين ترين برگچهبرگچه، برگچه انتهايي و كوچك
ها و برگچه شكل عمومي برگچه. باشدها به ساقه ميآن

اي ها ارهلبه برگچه. است (oval)انتهايي بيضوي پهن 
(serrate)ها كند ، قاعده برگچه(obtuse)  و در موارد نادري
 (acute)ها تيز و انتها يا رأس برگچه (oblique)مورب 
و رنگ سطح فوقاني  (deciduous)ها ريزان برگ. است

. برگ سبز تيره و سطح تحتاني برگ سبز خاكستري است
ها مشبك و در قسمت تحتاني برگ برجسته و كرم رگبرگ

وي رگبرگ اصلي بطور پراكنده و نامنظم بر ر. رنگ هستند
- با مشاهده اين برگ. شودخارهايي به رنگ كرمي ديده مي

ها زير بينوكولر، موهاي ظريف، شفاف و متراكم روي 
رگبرگ اصلي برگچه و با تراكم كمتر روي پشت پهنك 

در محل اتصال رگبرگ اصلي به . شودبرگچه ديده مي
شود يباً متقارن ديده ميساقه، گوشوارك غشايي با شكل تقر

  .كه داراي كرك است
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  هاي جمعيت هاي متفاوت كشت شده در منطقه كاشان و ساير نقاط استانمقايسه صفات مورد مطالعه در نمونه -1جدول 
  صفات مورد مطالعه  

  )متربا واحد سانتي(
 خودروي سميرم  تبريز  لواسانات  ميمند

گل محمدي 
  )لندني(زينتي

به جمعيت هاي معروف 
گلستانهاي كاشان، ميمه، چادگان،(كاشان

  و جمعيت كازرون) جنت آباد

صفات كمي
  

    90 – 250  250تا     320تا   60- 100  70- 100  80- 250  ارتفاع گياه

  20  8  1/4  7/11  4/9  طول برگ
  )برگي 7برگ مركب (  9/7
  )برگي 5برگ مركب (   9/5

  16  5  1/2  9/5  2/6  عرض برگ
  )برگي 7(  7/5
  )برگي 5( 7/5

  3/1  6/1  2  2  5/1 نسبت طول به عرض كل
  )برگي 7( 38/1
  )برگي 5( 03/1

  عدد 9و  7، 5، 3  5و  3  5و 3  5  5  5  تعداد برگچه
   5/3  10  7/4  5  5/4  3/5  طول برگچه انتهايي
   6/2  5  9/1  8/2  2/3  2/3  عرض برگچه انتهايي

نسبت طول به عرض 
  برگچه انتهايي

7/1  4/1  8/1  5/2  2  3/1  

   7/3  5/3  1/3  4/3  2  8/3  طول دمگل
   8/1  غير بارور  7/0  9/1  2/2  8/1  طول هيپانتيوم
  مترميلي 9/0  غير بارور  6/0  8/1  7/1  8/1  عرض هيپانتيوم

  2  غير بارور   2/1  1  3/1  1 طول به عرض هيپانتيوم
  از رأس هيپانتيوم 3/1 در فاصله  غير بارور  در وسط  در وسط  در وسط  در وسط حداكثر عرض هيپانتيوم
  عدد 5حداكثر   غير بارور  3  2  15- 23  2- 3  تعداد ميوه در هيپانتيوم

   5/7×5×5/3  غير بارور  1*1*2  2*1*2  2*2*5  3*3*4  )مترميلي( ابعاد ميوه
  عدد 2حداكثر   غير بارور  1  1  1  1  تعداد بذر در ميوه

  متر 150*150  120*120  200*200  180*180  100*100  115*115  سطح بوته
  عدد 33  140- 160  5  عدد 33  عدد 33  عدد 33  تعداد گلبرگ
  عدد 100  نامشخص  100  عدد 100  عدد 100  عدد 100  تعداد پرچم

  روز 15 - 20  30- 40  12- 15  روز 15 - 20  روز 15 - 20  روز 15 - 20  طول دوره گلدهي 
  ساعت 24  روز 7- 10  روز 3  ساعت 24  ساعت 24  ساعت 24  دوام هر گل
  يك بار  يكبار  يكبار  يك بار  يك بار  يك بار  دفعات گلدهي
  بهار  بهار  بهار  بهار  بهار  بهار  موقع گلدهي

صفات كيفي
  

  ايبوته  ايبوته  ايبوته  ايبوته  اي بوته  ايبوته  فرم گياه
  ايستاده و پرشاخه اخهايستاده و پرشايستاده و پرشاخهايستاده و پرشاخهخوابيده و پرشاخهايستاده و پرشاخه  فرم ساقه
  كماني   كماني   بي خار  كماني   كماني   مثلثي   شكل خار
  ايقهوه  ايقهوه  بي خار  ايقهوه  ايقهوه  ايقهوه  رنگ خار
  سبز تيره  سبز تيره  بي خار  سبز تيره  سبز تيره  سبز تيره  رنگ گياه

  بيضوي پهن  هنبيضوي پ  بيضوي  بيضوي پهن  بيضوي پهن  بيضوي پهن  شكل برگچه انتهايي
  تيز  تيز  تيز  تيز  كند  تيز  نوك برگچه انتهايي

  صورتي  صورتي  صورتي  صورتي  صورتي  صورتي  رنگ گل
  از انتهاي بساك  از انتهاي بساك  از انتهاي بساك  از انتهاي بساك  از انتهاي بساك  از انتهاي بساكمحل اتصال ميله به پرچم

  سبز تيره  سبز تيره  بز تيرهس  سبز تيره  سبز تيره  سبز تيره  رنگ كاسه
  صاف و كركدار  صاف و كركدار صاف و كركدار صاف و كركدار صاف و كركدار صاف و كركدار  سطح غنچه

  صاف و كركدار  غير بارور صاف و كركدار صاف و كركدار صاف و كركدار صاف و كركدار سطح هيپانتيوم
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  رنگ هيپانتيوم
موقع (نارنجي 

 )رسيدگي عنابي
قع مو(زرد 

 )رسيدگي عنابي
موقع (نارنجي 

 )رسيدگي عنابي
موقع (نارنجي 

 )رسيدگي عنابي
  )موقع رسيدگي عنابي(نارنجي   غير بارور

  شكل ميوه
ناصاف و مشابه 
  خرده سنگ

ناصاف و مشابه 
  خرده سنگ

ناصاف و مشابه 
  خرده سنگ

ناصاف و مشابه 
  خرده سنگ

  ناصاف و مشابه خرده سنگ  غير بارور

  نخودي رنگ  غير بارور  نخودي رنگ  نخودي رنگ  نخودي رنگ  خودي رنگن  رنگ ميوه
  كرمي رنگ  غير بارور  كرمي رنگ  كرمي رنگ  كرمي رنگ  كرمي رنگ  رنگ بذر
  شيرين و مطبوع  غير بارور  -   -   -   -   طعم بذر

  

ميوه گل محمدي از نظر گياه شناسي هيپانتيوم : ميوه و دانه
بر روي  - Hip - صر اين اسم بطور مخت( ناميده مي شود 

ها كه تجمعي از فندقه) تي بگ هاي وارداتي ثبت مي شود
مرغي است كه شكل عمومي هيپانتيوم واژ تخم. باشدمي

رنگ . بصورت واژگون بر روي دمگل قرار گرفته است
ميوه در ابتداي تشكيل سبز و بتدريج به نارنجي خوش 

نجي شود كه مدت مديدي به همان رنگ ناررنگ تبديل مي
با رسيدن هيپانتيوم، رنگ آن عنابي . ماندروي گياه باقي مي

در . شودشده و سطح صاف و صيقلي آن چروكيده مي
پايان رسيدگي، بافت گوشتي ميوه كاذب شل شده و 

شكل . شودچسبندگي و بوي آن شبيه لواشك آلو مي
هاي آوري شده از گلستانهاي جمعهيپانتيوم در نمونه
ت اما با هيپانتيوم گل محمدي تبريز، كاشان مشابه اس

همچنين با نمونه ارائه . لواسانات و ميمند متفاوت است
با مقايسه عكس تهيه . شده در منابع خارجي تفاوت دارد

توان اذعان شده در اين مطالعه و تصوير نمونه خارجي مي
 .Rنمود كه شايد اختالف شكل و رنگ ميوه در گونه 

damascena عنوان يكي از پارامترها در تواند به مي
مطالعات نشان . اي در نظر گرفته شودتقسيمات زيرگونه

ها از نظر دهد كه ميوه گل محمدي نيز مانند ساير ميوهمي
اندازه در شرايط مساعد با حفظ رنگ و شكل عمومي، 

تواند داشته باشد هاي چندين برابر معمول نيز مياندازه
  ).2شكل (

مانده روي هيپانتيوم، در موارد زيادي از نظر زوائد باقي 
ها و گاهي بقاياي ها و در موارد معدودي گلبرگكاسبرگ
ماند و در رأس هيپانتيوم يك پنج ضلعي ها باقي ميپرچم

  . قابل مشاهده است

  
  در انواع گل محمدي (hip)شكل كلي هيپانتيوم  -2شكل 

دقه عدد ميوه فن 3بطور متوسط داخل هر هيپانتيوم تعداد 
كه اين ) شودعدد هم مشاهده مي 9تا  1از (وجود دارد 

ها ديواره محكمي داشته و در صورت شكسته شدن ميوه
ابعاد و تعداد ميوه . ريزدتعدادي بذر به رنگ كرم بيرون مي

ها زوائد در كنار اين ميوه. ذكر شده است 1در جدول 
  . شودكركي خشن در داخل هيپانتيوم به وفور ديده مي

  :نواع گل محمدي مطالعه شده در اين تحقيقا

فرم ديگري از گل محمدي كه : گل محمدي صد پر - 1
گيرد گل محمدي بيشتر به عنوان رز زينتي مد نظر قرار مي

از نظر تعداد برگچه، . شودپر پر، صدپر يا لندني ناميده مي
نوع خار و تعداد خار روي ساقه، رنگ گلبرگ و عطر 

هاي مشاهده شده تفاوت. محمدي كاشان استمشابه گل 
 :در اين نوع گل محمدي عبارتند از

دهد تعداد ها نشان ميشمارش گلبرگ: تعداد گلبرگ
هاي چندين برابر گلبرگ) عدد 140- 160(گلبرگ اين فرم 

گل محمدي كاشان است و بنابراين از نظر تعداد گلبرگ 
  .شودمحسوب مي (very full)پرپر 
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تعداد گل در هر بوته نسبت به گل : اد گلدوام و تعد
تر محمدي كاشان كمتر است اما دوام هر گل بسيار طوالني

روز روي ساقه  7-10است و به جاي يك روز، هر گل 
  .ماندگل دهنده باقي مي

در حاليكه دوره گلدهي گل محمدي كاشان : تداوم گلدهي
كشد، اين نوع گل روز طول مي 20در گلستان حدود 

  .روز در  بهار گلدهي دارد 50تا  30ي طي محمد

اين نوع گل بيشتر به منظور تزئين فضاي : موارد مصرف
هاي دمگل نسبتاً بلند و انفرادي بودن گل. رودسبز بكار مي

- تكي يا دوتايي آن بر روي يك ساقه و دوام آن باعث مي

هم مورد توجه  (cutting flower)شود به عنوان گل بريدني 
-با توجه به درشت. ، ضمن اينكه معطر نيز هستقرار گيرد

ها، اين احتمال وجود تر بودن ساقهها و قويتر بودن گل
پلوئيدي اين نوع گل محمدي نسبت به دارد كه عدد پلي

  .گل محمدي كاشان بيشتر باشد

انواع ديگري از گل محمدي از ديگر نقاط ايران در منطقه 
- گلكاران جمع مشهد اردهال كاشان در كلكسيون شركت

آوري گرديده كه در هيچ گلستاني در منطقه كاشان وجود 
شرح . نداشته و شناسنامه مدوني هم در شركت ندارد

  .مختصري از اين انواع مختلف در زير آمده است

اي خوابيده روي زمين با درختچه: گل سرخ لواسانات - 2
ارتفاع عمودي حدود نيم متر و رنگ ساقه سبز روشن، 

ها صورتي پر رنگ و ه در زمستان زرد، گلبرگرنگ ساق
خيلي كم بو، رنگ هيپانتيوم زرد و نسبت طول به عرض 

عدد  19متوسط تعداد ميوه داخل هيپانيوم، . است 3/1آن 
 . است

اندازه گل كمي كوچكتر از گل : گل سرخ تبريز - 3
ها صورتي تيره و متمايل به بنفش و محمدي، رنگ گلبرگ
برگ مشابه گل محمدي كاشان، ساقه  بدون بو، خصوصيات

- سانتي 80خار دار و رنگ آن در زمستان قرمز و ارتفاع آن 

متر، تراكم خارها كمتر از گل محمدي، شكل عمومي 

و تعداد ميوه  1هيپانتيوم كروي و نسبت طول به عرض آن 
بنابراظهار نظر توليد كنندگان . عدد است 5حدود  hipدر 

ب جمعيت كاشان بهتر از تبريز عرقيات منطقه كاشان، گال
 .و مرباي گل سرخ تبريز بهتر از كاشان است

شباهت زيادي با گل محمدي كاشان : گل سرخ كازرون - 4
شكل عمومي هيپانتيوم شبيه گل محمدي كاشان . دارد
و متوسط ميوه در  2نسبت طول به عرض هيپانتيوم . است

ست و رنگ ساقه در زمستان زرد ا. عدد است 3هيپانتيوم 
پرخار و ارتفاع آن يك متر، گل خوشبو و رنگ گل 

 .صورتي روشن

ساقه تقريبا بدون خار، غنچه گرد و : گل سرخ ميمند - 5
فاقد كرك، ساقه نسبتا بلند، رنگ ساقه در زمستان لبوئي 
رنگ، شكل هيپانتيوم كروي و تعداد ميوه در هيپانتيوم كم 

  ).3شكل ( رنگ گل صورتي روشن است. است

مطالعات ريز : شناسي پوشش بذرعات ريز ريختمطال
ريخت شناسي با تاكيد بر مطالعه پوشش بذر بوسيله 

براي تعيين حد  (SEM)ميكروسكوپ الكتروني اسكنينگ 
تاكسون در جمعيت هاي بومي گل محمدي كاشان، انجام 

هاي مختلف حدود بر اساس نتايج، طول بذر در نمونه. شد
شكل هيپانتيوم در تمام ). 2ول جد(ميليمتر است 7/5تا   5

برزوك، ( هاي مورد مطالعه موجود در منطقه كاشاننمونه
اي مرغي و داراي زائده، تخم)كازرون، كامو و جوشقان

هاي لواسانات، ميمند و تبريز در نمونه. منقار مانند است
شود و شكل ميوه بصورت كروي و تقريباً كروي ديده مي

نسترن بيضوي كشيده هستند هاي هيپانتيوم در نمونه
 با بذر پوسته سطح شناسيريخت ريز مطالعه). 2شكل(

 كه داد نشان نگاره الكتروني از ميكروسكوپ استفاده
 ارزش داراي تواند تا حدودياپيدرمي مي تزئينات

هاي مطالعه شده، تقريباً در تمام نمونه. باشد تاكسونوميك
برزوك، ( و كاشان شامل ميمند، لواسانات، تبريز، ، كازرون
، سطح خارجي بذر )جوشقان و كامو و ساير نقاط استان

باشد عمق ميهاي كمها و برجستگيداراي فرورفتگي
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). I5 ،K5 ،G4 ،E4 ،F4 ،J4 ،M4 ،L4 ،N4 ،M4شكل (
هاي عميق هاي نسترن مطالعه شده، فرورفتگيتنها در نمونه

  ). H3شكل (در سطح بذر مشاهده شد 

    

    
  نمونه هاي هرباريومي تهيه شده از انواع گل محمدي در تحقيق حاضر  -3شكل 

  لواسانات، سميرم، لندني: رديف پايين از راست كاشان،، تبريز ميمند،: به ترتيب رديف باال از راست

  
  شناسي بذر گيري شده در مطالعه ريز ريختصفات اندازه -2جدول 

  شكل  تزئينات سطح خارجي  نمونه
طول 

)mm(  
عرض 

)mm(  
  عرض/نسبت طول

  22/1  1/4  5  تقريباً كروي  ها كشيدهعمق و شبكهتقريباً صاف و فرورفتگي كم  ميمند
  3/1  4  2/5  كروي ها كوچكعمق و شبكهتقريباً صاف و فرورفتگي كم لواسانات

  6/1  5/3  5/5  تقريباً كروي  ها چند ضلعيعمق و شبكهفرورفتگي كم  تبريز
  2/1  2/4  5  مرغي متمايل به گردتخم ها نامنظمعمق و شبكهفرورفتگي كم  )و درشتقمصر ريز(كاشان
  96/1  9/2  7/5  بيضوي كشيده  ها نامنظمفرورفتگي عميق و شبكه  نسترن
  3/1  1/4  5/5  تخم مرغي ها كشيدهعمق و شبكهفرورفتگي كم برزوك

  4/1  8/3  4/5  رغيتخم م  ها كشيدهعمق و شبكهتقريباً صاف و فرورفتگي كم  جوشقان
  2/1  2/4  5  مرغي كشيدهتخم ها نامنظمعمق و شبكهفرورفتگي كم كازرون

  3/1  4  1/5  مرغي كشيدهتخم  ها كشيدهعمق و شبكهفرورفتگي كم  كامو
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در نمونه . هستند كشيده و خطي اغلب و نامنظم ضلعي چند نابرابر، عرض و طول داراي اپيدرمي هايكلي، سلول طور به
هاي متعلق به در حاليكه در نمونه) K5شكل (هاي كوچك بر روي سطح بذر ايجاد شده است ق به لواسانات، شبكهمتعل

- در نمونه مربوط به تبريز، اين شبكه). I5 ،J5 ،L5 ،M5شكل (ها بزرگ و كشيده هستند ميمند، برزوك، جوشقان و كامو شبكه

هاي نامنظم در سطح بذر هاي كاشان، نسترن و كازرون شبكهنمونه و در) G4شكل (شوند ها بصورت چند ضلعي مشاهده مي
  ).E4 ،F4 ،H4 ،N5شكل (وجود دارند 

  
شكل كلي : Dشكل كلي بذر تبريز، : Cشكل كلي بذر ميمند، : Bشكل كلي بذر كاشان، : A .تصاوير ميكروسكوپ الكتروني بذر گل محمدي -4شكل 

  .تزئينات پوشش بذر نسترن: Hتزئينات پوشش بذر تبريز، : Gتزئينات پوشش بذر درشت قمصر، : Fصر، تزئينات پوشش بذر ريز قم: Eبذر نسترن، 
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تزئينات پوشش بذر : Kتزئينات پوشش بذر برزوك، : Jتزئينات پوشش بذر ميمند، : I .ادامه تصاوير ميكروسكوپ الكتروني بذر گل محمدي -5شكل 

  .تزئينات پوشش بذر كازرون: Nتزئينات پوشش بذر كامو اردهال، : M تزئينات پوشش بذر جوشقان،: Lلواسانات، 

  بحث و نتيجه گيري
واريته گل محمدي در  18از قرن پانزده ميالدي، تعداد 

انگلستان جمع آوري شده كه مشخصات گياه شناسي ثبت 
ها عبارتند از رنگ گلبرگ صورتي تا شده براي اين واريته

هاي طاليي، پر گل، تر، پرچمگلبرگ بيش 18قرمز با تعداد 
اي با برگچه 5ها اي، معطر، گياه پايا، برگگل آذين خوشه

سانتيمتر به رنگ سبز روشن و داراي موهاي نرم،  3/6طول 
گياه نسبت . ميوه بزرگ، تخم مرغي و زبر و به رنگ قرمز

ها مقاوم، داراي خارهاي متعدد كج و ارتفاع گياه به بيماري
خي از اين مشخصات با صفات جمعيت بر). 20(متر 5/2

آنچه در . هاي گل محمدي مورد مطالعه هم خواني دارد

براي انواع ايراني گل محمدي ذكر شده ) 20(اين منابع
  :بدين قرار است

سانتيمتر، در مازندران و 120ارتفاع : (Guilan)واريته گيالن 
توسط  1950در سال . رودگيالن براي توليد عطر به كار مي

ها گل. به بريتانيا معرفي شد Nancy Lindsayيزه دوش
  .ها سبز سيبيصورتي كمرنگ، بسيار معطر و برگ

قلمه اين گياه از : (Omar Khayyam)واريته عمر خيام 
چوب آن . اطراف مقبره عمر خيام به بريتانيا برده شده است

ها بزرگ به ها خاكستري، گلداراي خارهاي متعدد، برگ
  .رنگ صورتي روشن
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 150تا  120ارتفاع : (Rose of Isfahan)واريته اصفهان 
سانتيمتر و تقريباً بدون خار، تقريباً بيش از هر رزي به گل 

هاي دوتايي آن به رنگ صورتي تيره و داراي ماند، گلمي
به نظر مي رسد برخي . مركز گل منحني شبيه داوودي است

د مطالعه از اين صفات اين واريته، مشابه توده كاشان مور
  .در اين تحقيق باشد

هاي ديگر گل محمدي خصوصيات ارائه شده براي واريته
بسيار متفاوت ... و  Leda ،Madam Hardy ،Celsianaنظير 
به عنوان مثال رنگ گل سفيد، كرمي، صورتي پر . است

ها سبز تا خاكستري، زمان گلدهي پاييز و بهار، رنگ، برگ
عداد گلبرگ بسيار متفاوت و سانتيمتر، ت 180تا  90ارتفاع 
  ).20(هاي متعدد ديگر ويژگي

Herodotus تاريخ شناس يوناني، به دو نوع رز ،damask 
گلبرگ بوده و از نظر  6يكي از آنها داراي . كنداشاره مي

بوي خوش بر همه رزها تفوق داشته است، اين گل 
بوده و  R. damascene biferaمحمدي از نوع پاييزه 

در ). 20(و بار گل دادن در سال را داشته است توانايي د
نمونه هاي مورد مطالعه گل محمدي، در جمعيت خودروي 
سميرم كه از منطقه چشمه ناز ونك در سميرم جمع آوري 

. عدد اما گلدهي بهاره بود 5شده بود، تعداد گلبرگهاي گل 
معرفي ارقام گل محمدي با گلدهي پاييزه مي تواند نقش 

و زمان فعاليت ) نيروي كارگري( ع زماني كارمهمي در توزي
كارگاهها و كارخانجات گالب و اسانس در منطقه داشته 

  .باشد

عالوه بر پتانسيل ژنتيكي جمعيت ها كه بر بروز صفات 
مرفولوژيكي تاثير دارد، عوامل محيطي و مديريت هاي 
زراعي مانند آبياري و تغذيه هم مي تواند برخي از اين 

گزارش ) 1390(رحماني و همكاران. ر دهدصفات را تغيي
نمودند در گل محمدي، تركيب كود شيميايي مورد استفاده 
در مزرعه، بر ارتفاع، اندازه گل و تعداد گل در گياه تاثير 

ساير محققين هم گزارش نمودند ارتفاع ). 4(مي گذارد
گياه، تعداد ساقه فرعي و فاصله ميان گره ها در گل 

ودهاي آلي و شيميايي و نحوه كاربرد محمدي تحت تاثير ك
- قرار مي) محلول پاشي و كاربرد در خاك(اين كودها 

سن گياه، هرس ساليانه و حاصلخيزي بر ميزان ). 26(گيرد
  . رشد ساقه، برگ و ميوه تاثير دارند

در برخي منابع به دليل احتمال هيبريد بودن گل محمدي، 
در اين ). 1(ند دانميزان باروري و تشكيل ميوه را كم مي

عالوه بر . تحقيق گل محمدي صدپر ميوه بارور نداشت
اين، به دو دليل ديگر هم تعداد ميوه كمي روي گياه ديده 

شوند كه اين ها چيده مياول آنكه تا حد امكان گل: شودمي
بنابراين . شودگل چيني شامل كاسبرگ، گلبرگ و نهنج مي

د و دليل دوم آنكه مانكمتر گلي براي بارور شدن باقي مي
به علت كمبود شديد آب در منطقه، بعد از گل چيني 

شود و بنابراين با بروز تنش معموالً آبياري انجام نمي
هاي باقي مانده و بارور شده در همان شديد، معدود گل

در محوطه فضاي سبز . گردنداوايل باروري ساقط مي
هم  شود و آبياريقمصر، چون گل چيني كمتر انجام مي

هاي كاذب تشكيل شده نسبتاً نظم خاصي دارد، تعداد ميوه
زياد، اندازه آن بزرگ و تعداد بذر موجود در هيپانتيوم نيز 

شكل ). عدد در هر هيپانتيوم 10حدود (حداكثر است 
هيپانتيوم در شناسايي گونه هاي رز مي تواند صفت تعيين 

ي شكل ميوه براي شناسايي برخي گونه ها. كننده باشد
سمي در خانواده چتريان مورد استفاده قرار گرفته 

در سالهاي اخير ميوه كاذب انواع رز در گروه ). 19(است
تقسيم بندي و بعنوان ميوه ) small fruit(ميوه هاي ريز

  .خوراكي ارايه مي شود

زمان گلدهي گل محمدي در منطقه كاشان از اوايل خرداد 
قه مدت زمان باز در هر منط. ماه تا اواسط تير ماه است

دوام گل يك تا دو روز . روز است 20- 30ها بين شدن گل
ها به است و بعد از آن رنگ صورتي خوشرنگ در گلبرگ

ها پرپر گرايد و با اندك نسيمي گلسرعت به سفيدي مي
هاي گل محمدي موقعي كه گلبرگ. ريزندشده و مي

- مانند در صورتيكه گلخشك شوند باز هم معطر باقي مي
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هاي معطر هستند وقتي خشك هاي ديگر كه داراي گلبرگ
چنانچه . رودهايشان نيز از دست ميشوند عطر گلبرگمي
هاي چيده شده به موقع به محل گالب گيري نرسند گل

ها زرد رنگ شده و كيفيت گالب حاصل از آن به گلبرگ
آوري هاي جمعبا توجه به اينكه نمونه. كندشدت افت مي

روز در يخچال خانگي  10ن طرح به مدت شده در اي
رسد به كيفيت و رنگ خود را حفظ نمودند به نظر مي

ها بر روي ها و انباشته بودن گلعلت تنفس شديد اندام
هم، تهويه توده گل بخوبي انجام نشده و با باال رفتن دما 

دهند و نگهداري و حمل و ها به سرعت تغيير رنگ ميگل
تواند از اين ا و كانتينرهاي خنك ميهها در محيطنقل گل

چنانچه براي انجام عمل . تغيير كيفيت جلوگيري كند
ها مرتباً زير و رو شوند گرچه تغيير رنگ كمتر تهويه، گل

ها به شدت رطوبت خود را از دست دهد اما گلبرگرخ مي
اگرچه در منابع علمي به اين مطلب . شوندداده و پژمرده مي

-هاي عطري ظريف در سطح گلبرگه غدهگردد كاشاره مي

اما در منطقه كاشان مجموعه گلبرگ، ) 20(ها متمركز است 
كاسبرگ و نهنج جهت گالب گيري و تهيه عطر مورد 

شود كه تهيه گالب و عطر گيرد و اذعان مياستفاده قرار مي
به هيچ وجه كيفيت مطلوب را نخواهد  ،از گلبرگ تنها

  .مطالعه و بررسي علمي دارد داشت كه اين مطلب نياز به

استفاده از علوم جديد و تكنولوژيهاي پيشرفته در تكميل 
هاي هاي مورد نياز در علم سيستماتيك گياهي از دههداده

، در )1399( رضايي و همكاران. استقبل شروع شده
در كنار   در ايران   Dactylis تاكسونومي جنسبررسي 

نيز بهره يتولوژي سهاي بررسي صفات ريخت شناسي از 
پس از كشف و گسترش استفاده از ميكروسكوپ ).  5( برد

الكتروني نگاره، ارزش مطالعات ريز مرفولوژي سيستماتيك 
بطوريكه بررسي صفاتي مانند ) 21(گياهي افزايش يافت 

پوشش بذر، ريخت شناسي گرده و ساير صفات 
ريزمرفولوژي در روشن ساختن مسائل تاكسونومي و 

ها از يكديگر در بسياري از گياهان نقش اكسونجدايي ت

يحيي آبادي و ). 15و  12(كند مهمي را ايفا مي
ريخت شناسي دانه در بررسي صفات ) 1399(همكاران

 aenthMدر جنس  گرده با ميكروسكوپ الكتروني نگاره
تواند در شناسايي  ريخت شناسي دانه گرده مياعالم داشتند 

بندي آنها  موثر بوده و به ردهها  و تاكسونومي اين گونه
  .) 14( كمك نمايد

در مطالعه مربوط به بررسي پوشش بذور، اين نتيجه حاصل 
هاي شد كه تفاوتي در آرايش تزئينات سطح بذر نمونه

توان در تعيين مورد مطالعه وجود ندارد و از اين صفت نمي
ها در جمعيت هاي مختلف گل محمدي  و حدود تاكسون

 Rosa در جنس  R. caninaو  R. damascene نيز دو گونه

اين در حالي است كه اهتمام در استفاده از . استفاده كرد
تصاويري  Viciaهاي مختلف جنس همين روش در گونه

توان از با تفاوتهاي شاخص گزارش و اذعان نمود كه مي
هاي نزديك به هم بهره برد اين صفت در جدايي گونه

)24.(  

جه به اطالعات بدست آمده در اين با تو :پيشنهادات
تحقيق و مشاهدات تكميلي نويسندگان در كلكسيونهاي 
موجود در شركت هاي مختلف بخش خصوصي و موسسه 
تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ايجاد يك بانك ژن كامل 

شامل توده هاي ( هاي گل محمدياز ذخيره وراثتي گونه
و نيز ايجاد يك ) كم پر خودرو در منطقه سميرم و چالوس

رويشگاه واحد از نظر شرايط محيطي و كشت گياهان 
همچنين بررسي . رسدمختلف در آن ضروري به نظر مي

هاي مختلف گياه اعم از اندام) آناتومي(ساختار داخلي 
ساقه، برگ، ريشه، ميوه در كليه انواع گل محمدي و 
استفاده از صفات ريزريخت شناسي گرده در اين گياهان 

  .شودنهاد ميپيش

  سپاسگزاري

از شركت داروسازي باريج اسانس بواسطه همكاري در 
  .انجام تحقيقات با موضوع گل محمدي تشكر مي شود
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Morphological and micromorphological study on some endemic Rosa 
damascena populations by scanning electron microscopy (SEM) in Iran 
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Abstract 

Rose is one of the most important genera of the Rosaceae family and Rosa damascena 
Herrm is the most prominent rose cultivated in Bulgaria, India, Turkey and Iran to 
produce perfume. In order to identify varieties and cultivars of R. damascena, 
morphological characteristics of this species were considered as the first and most 
important criterion in explaining the genetic status. Samples were taken from 750 
hectares of Kashan and other areas of Isfahan province such as Meymeh (Ziyad Abad), 
Chadegan, Semirom and Najaf Abad and in each specimen, the shape and color of the 
stem, spiny or spinless, leaf shape and its length, number of leaflet, length and width of 
terminal leaflet, color of upper and lower of leaf, edge and base of leaf, color and 
number of petals, number of stamen and at the end of season, shape and color of fruit 
and number of seeds per fruit were evaluated. Also, the morphology of ornamentation 
of seed surface of some genotypes of this genus such as Nastaran and Mohammadi 
varieties were studied and compared using scanning electron microscopy. According to 
the results, the morphological traits of different cultivars known as Kashan and 
Kazeroon were not different, but the populations known as Tabriz and Meymand 
showed significant differences in number of spin, shape of fruit and seed number in 
fruit. No significant differences were observed in seed cover decorations for all types of 
Mohammadi and Nastaran flowers and this trait could not be used for separation of 
different species or populations. 

Key words: Damask rose, Rosaceae, Morphological variation, SEM 


