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فیلوژنی بخش  Hololeuce Bungeاز جنس گون )(Astragalus L.

و گونههای مرتبط با آن بر اساس صفات ریختشناسی در ایران
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 1دانشکده علوم زيستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
 5گروه پژوهشی کشت و توسعه ،پژوهشکده گیاهان دارويی جهاد دانشگاهی ،کرج ،ايران
 9بخش گیاهشناسی ،موسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،تهران ،ايران
 3دانشکده مهندسی انرژی و فناوریهای نوين ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ايران
 2گروه علوم گیاهی ،دانشکده علوم زيستی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ايران
 6گروه زيستشناسی ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه قم ،قم ،ايران

چکیده
جنس گون ) (Astragalus L.بزرگترين جنس گیاهان گلدار در کشور است کهه دارای پیچیهدگیههای تاکسهونومیک
بسیاری است .بخش  Hololeuce Bungeمتعلق به گروه گونهای کرک دوشاخهای ايران است که قرابهت زيهادی را بها
بخش مجاور آن  Onobrychoidei DC.نشان میدهد .مجموعه گونههای اين دو بخش يک گروه پیچیده تاکسونومیک
را تشکیل دادهانهد .بهه طهوری کهه تعیهین وهدود اع های مختله

ايهن دو بخهش چهالش برانگیهز بهوده و جايگهاه دقیهق

تاکسونومیک آنها مورد بحث است .در اين مطالعه با استفاده از  92صفت ريختشناسی تحلیل فیلوژنتیک گونههای ايهن
بخش ( 3گونه) به همراه  19گونه از بخش مجاور انجهام گرديهد .نتهاي واصهل در رويکهرد ريخهتشناسهی تعهدادی از
صفات جديد را برای سهولت تفکیک بخشها ارائه نموده است و در رويکهرد فیلوژنتیهک نشهاندهنهده تهک نیها بهودن
مجموعه اين دو بخش است .در والی که برخی تصحیحات تاکسونومیک نیز پیشنهاد شده است.
واژههای کلیدی :ايران ،بخش  ،Hololeuce Bungeريختشناسی ،گون ،فیلوژنی

مقدمه
جنس گون ) (Astragalus L.که تعهداد گونههههای

Lock and Simpson, 1991؛ (Podlech, 1986

).Maassoumi, 1998

آن بههه  9999-5299گونههه مههیرسههد اغلههب بههه عنههوان

اين جنس به طايفه  Galegeaeازخانواده Fabaceae

بزرگتههرين جههنس نهانههدانگان در نتههر گرفتههه مههیشههود

(زيههر خههانواده  )Papilionoideaeتعلههق دارد و مرکههز
* skosaloo@modares.ac.ir
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اصههلی پههراکنش آن نههواوی خشههک و نیمههه خشههک

 Bungeو  Onobrychoidei DC.هسههتند کههه نتههرات

کوهستانی نیمکره شهمالی اسهت .بیشهترين تنهوآ آن در

مختلفههی در مههورد وههدود ايههن بخههشههها و گونههههههای

ناویه ايرانی-تهورانی در جنهو غهر آسهیا بها وهدود

متعلههق بههه آنههها ارائههه شههده اسههت .گونههههههای بخههش

 1299گونه ) ،(Maassoumi, 1998فالت چین -هیمالیا

 Holoeuceاز منههاطق مرکههزی آنههاتولی شههروآ شههده و

در جنهههو آسهههیای مرکهههزی بههها وهههدود  299گونهههه

بهههه سهههمت منهههاطق غربهههی کشهههیده شهههدهانهههد .نهههواوی

) ،(Barneby, 1964مرکههز آسههیا و فههالت کلههرادو در

مديترانهههه و واشهههیه دريهههای سهههیاه در ترکیهههه ،ايهههران،

جنو غر آمريکای شهمالی اسهت ).(Polhill, 1981

ارمنسههتان ،آذربايجههان ،گرجسههتان ،عههراق ،افغانسههتان،

جنس گون با داشتن بیش از  299گونه که در  09بخش

لبنهههان ،تاجیکسهههتان و ترکمنسهههتان از نهههواوی پهههراکنش

جای گرفته اند ،بزرگترين جهنس فلهور ايهران محسهو

گونههههههای ايههن بخههش هسههتند 0 .تهها 19گونههه از ايههن

میگردد .به طوریکه  19درصد کل گونهههای گیهاهی

بخههش در ايههران گههزارش شههده اسههت در وههالیکههه  5تهها

داده اسهههههت

 3گونههه از ايههن میههان انحصههاری ايههران هسههتند .همچنههین

ايهههههران را بهههههه خهههههود اختصههههها

)Podlech, 1998؛ (Maassoumi, 1998, 2003,

بخههش  Onobrychoideiيکههی از بخههشهههای بههزر

 .2005از سوی ديگر وجود  250گونه انحصاری (بهیش

و پیچیههده در گههروه گههونهههای ک هرک دو شههاخه اسههت

از  62درصد) از اين میان نشانگر اهمیت فوقالعاده ايران

کههه دارای  29گونههه در دنیهها بههوده  52تهها  99گونههه از

از نتر تنوآ زيستی در اين جنس اسهت (Maassoumi,

آن در ايههران گههزارش شههدهانههد و وههدود  0تهها  11گونههه

) .2005به همین دلیل اين جنس در خهانواده Fabaceae

انحصهههاری ايهههران هسهههتند

دارای بیشههترين مشهههکالت تاکسههونومیک در سهههطو

).2005; Podlech et al., 2010

مختله ه

ردهبنهههدی اسهههت

;(Maassoumi, 2005

).Podlech et al., 2010

(Maassoumi, 1998,

شباهتههای بسهیاری بهین گونههههای ايهن دو بخهش
گزارش شده است .تها جهايی کهه جايگهاه تاکسهونومیک

گهههونههههای کهههرک دو شهههاخه در زيهههر جهههنس

اين دو بخش و گونههای مربوط بهه آن از نتهر ردهبنهدی

 Cercidotrix Bungeطبقهههبنههدی شههدهانههد کههه مشههتمل

موضوعی بحث برانگیهز بهوده و مهورد ترديهد واقهع شهده

بههر  39بخههش و  600گونههه هسههتند .ايههن بخههشههها بههه

است و در برخی مهوارد گونههههايی از ايهن دو بخهش بهه

طههور عمههده در منههاطق شههوروی سههابق ،خاورمیانههه و

بخش مجاور منتقهل شهده انهد .تعیهین وهدود بخهشههای

;(Maassoumi, 1998

مذکور و گونههای متعلق به آنها يکی از مسهأله سهازترين

 .Ghahremani-Nejad,هماننههههههد گههههههروه

مباوثات بوده و توسط دانشمندان مختلفی نیز مطر شهده

غهههر آسهههیا پراکنهههدهانهههد
)2004

گههونهههای ک هرک سههاده ،گههونهههای ک هرک دو شههاخه

اسههههت ;1970

نیز در بخشههای مختلفهی جهای گرفتههانهد کهه بسهیاری

Podlech and Sytin, 2002؛ Ghahremani-Nejad,

از ايههن بخههشههها شههامل تعههداد زيههادی گونههه بههوده و

2004؛ Ekici and Ekim, 2004؛ Maassoumi, 1998,

گههروههههای پیچیههده تاکسههونومیکی را تشههکیل دادهانههد.

).2005

از جملهههه ايهههن گهههروههههها بخهههشههههای

Hololeuce

Matthews,

and

(Chamberline
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تههاکنون بهتههرين صههفت مشخصهههای کههه در جههدايی

مجههزا بهها همههین نههام قههرار داده و آن را از بخههشهههای

گونههای اين دو بخش تا ودودی مفید و مؤثر واقع شهده

 Onobrychoideiو  Hololeuceمجههزا کههرد .امهها بعههدها

اسهههت و هههور سهههاقهههههای کوتهههاه و طوقههههای بخهههش

نشان داده شد که تورم کاسهه گهل صهفت ثابهت و بهدون

 Hololeuceاسهههت در وهههالی کهههه گونههههههههای بخهههش

تغییری نبوده همپوشانی زيادی از نتر اين صفت بهین ايهن

 Onobrychoideiساقههايی کامال وسیع و گسترده دارند.

گونه و جمعیتهای مختل

گونههای بخشهای مجهاور

اما در عمل شکلهای بینابینی زيادی برای برخی گونهههها

وجود دارد .لذا اين تقسیمبندی تغییر کرد و اين بخهش بها

وجههود داشههته و گههزارش شههده اسههت (Maassoumi,

بخهههش  Onobrychoideiمتهههراد (سهههینونیم) گرديهههد

) .2005بههه همههین دلیههل در مههورد جايگههاه قرارگیههری

) .(Chamberline and Matthews, 1970ايهن اخهتال

نترههای زيهادی وجهود

نترها وتی در سطح زير جنس نیز ادامه داشته است .چهرا

گونههای مختله

نیهز اخهتال

دارد .بههرای مثههال گونهههه های  A. psoraloides Lam.و

که  1325( Podlechو  )1333اين گونه را در زير جهنس

 A. xerophillus Ledeb.در فلههور شههوروی در بخههش

 Cercidotrixقرار داده است اما  )1332( Maassoumiبه

 Hololeuceقرار گرفتهانهد )(Gontcharov et al., 1946

قرارگیههری ايههن گونههه در زيههر جههنس Calycosystis

در وههالی کههه در فلههور ترکیههه ايههن گونهههههها بههه بخههش

 Maassoumiاشاره کرده است.

 Onobrychoideiتعلههق دارنههد (Chamberline and

 Kazempour Osalooو همکاران ( )5992 ،5999بر

) .Matthews, 1970; Ekici et al., 2011همچنهین در

اساس دادههای مولکولی  nrDNA ITSروابط فیلوژنی و

فلورا ايرانیکا و جلد پنجم گونهای ايران اين گونهههها بهه

موقعیهههت بخهههش  Hololeuceو خويشهههاوندان آن را در

ترتیهههههب در بخهههههشههههههای مجهههههزای  Hololeuceو

چارچو فیلوژنی کهل جهنس گهون مطالعهه کردنهد .بهر

 Onobrychoideiقرار گرفتههانهد ;(Maassoumi, 2005

اساس نتاي تحقیقات آنهها ههر چنهد تعهداد معهدودی از

).Podlech et al., 2010

گونههای اين دو بخش استفاده شد ،اما بهه نتهر مهیرسهد

بههه طههور مشههابه ،گونههههههای ،A. lilacinus Boiss.

که اين دو بخش يک گروه تک تبار را تشکیل میدهنهد

A.

و روابط بین ايهن گهروههها بها قهرار گهرفتن در يهک تبهار

 Maassoumiنیز در محدوده بینابینی مرز دو بخهش قهرار

پلیتومیک بهه صهورت وهل نشهده بهاقی مانهده اسهت .از

گرفتهاند و صرفا بر اساس اندازه کاسه و اندازه درفش در

طر

ديگر نتاي تحقیقات ديگری نیهز نشهان داده اسهت

بخش  Onobrychoideiقرار گرفتهانهد امها ايهن تفکیهک

که صفات ريخهتشناسهی بهرای مطالعهه فیلهوژنی جهنس

خیلی دقیق نبوده و لذا در برخی مهوارد در شناسهايی ايهن

گههون در سههطح بخههش و پههايینتههر از آن مناسههب اسههت

گونهها مشکالتی بهروز مهیکنهد ;(Maassoumi, 2005

) .(Sanderson and Liston, 1995بنههابراين ،هههد از

).Podlech et al., 2010

ايههن تحقیههق بازسههازی فیلههوژنی بخههش  Hololeuceو

Bunge

asciacalyx

 A.و

oligoflorus

گونههه  A. asciacalyxدر تحقیقههات مختل ه
مورد بحث و اختال

بسههیار

تعدادی از گونههای بحث برانگیز اين بخش با بخشهای

نتر بوده است )1262( Bunge .بها

مجاور آن است که با اسهتفاده از صهفات ريخهتشناسهی

توجه به متورم بودن کاسه گل اين گونه را در يک بخش

انجام میگردد.
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مواد و روشها

يکهههديگر همپوشهههانی نداشهههته باشهههند .بهههرای صهههفات

بههها بررسهههی و اسهههتفاده از نمونههههههههای هربهههاريومی

کیفههی دو وههالتی و چنههدوههالتی نیههز کدگههذاریهههای

موجههود در مؤسسههه تحقیقههات جنگههلههها و مراتههع کشههور

متناسههب آنههها انجههام گرديههد .در مههورد گونههههههايی کههه

) (TARIتعههههداد  3گونههههه از بخههههش  Hololeuceبههههه

يهههک صهههفت مهههورد نتهههر بهههرای آن گونهههه مشهههخ

همههراه  19گونههه از بخههش  Onobrychoideiکههه شههامل

نیسههت عالمههت در نتههر گرفتههه شههد و بههدين ترتیههب،

گونههای مورد بحث نیز اسهت (تقسهیمبنهدیهها بها توجهه

ماتريس دادهها تشکیل گرديد (جدول .)5

بهه تقسهیمبنهدی فلهورا ايرانیکهها و گهونههای ايهران -جلههد

تحلیههل کالديسههتیک مههاتريس دادهههها بهها اسههتفاده از

پهههنجم) بررسهههی شهههدند .بخهههشههههای Caraganella

الگههوريتمهههای پارسههیمونی در نههرمافههزار  PAUPنسههخه

 Bungeو  Incani DC.از لحهههها ريخههههتشههههناختی

2002) 4b10

 (Swofford,و بههههها اسهههههتفاده از روش

(چهههوبی بهههودن) از سهههاير بخهههشههههای زيهههر جهههنس

بیشههینه صههرفهجههويی ) (Maximum Parsimonyانجههام

 Cercidothrixمجههزا هسههتند .همچنههین نتههاي مطالعههات

شهههد .بهههرای انجهههام ايهههن روش جسهههتجوی ابتکهههاری

فیلههوژنی جههنس گههون بههر اسههاس دادههههای nrDNA

)search

 (Heuristicتحههههههت معیههههههار نامرتههههههب

 ITSنیههز جههدايی قابههل توجههه ايههن دو بخههش را از سههاير

) (Unorderedو بهها اسههتفاده از تکنیههک دو نیمهههسههازی

بخهههشهههههای ايههههن زيههههر جههههنس نشههههان داده اسههههت

و اتصههال مجههدد درخههت (TBR, Tree Bisection

) .(Kazempour Osaloo et al., 2003, 2005لههذا،

) and Reconnectionو روش بهینههههسهههازی وهههارت

بهههرای تعیهههین قطبیهههت وهههارت صهههفات بهههه ترتیهههب از

صههفات  ACCTRANاسههتفاده شههد .ابتههدا همههه صههفات

گونههههههههای  A. stocksii Benth. Ex Bungeو

بههه صههورت هههموزن ) (Equal weightingوارد تحلیههل

( A. supervises Sheld.متعلهق بهه بخهشههای نهامبهرده)

شهههدند .کلیهههه صهههفات وارد شهههده از نتهههر پارسهههیمونی

به عنوان برونگروه استفاده شد (جدول .)1

وهههاوی اطالعهههات بودنهههد .بهههه منتهههور کهههاهش اثهههر

در ايههن تحقیههق ،بهها بررسههی منههابع مههروری مختل ه

همهههوپالزی در میهههان صهههفات ريخهههتشهههناختی جهههنس

تعههداد  92صههفت ريخههتشناسههی ( 53صههفت مربههوط

گههههون ،روش وزندهههههی مجههههدد ) (Reweightingبهههها

بهههه انهههدام زايشهههی و  13صهههفت مربهههوط بهههه انهههدام

(Rescaled Consistency | RC

رويشههی) انتخهها شههده و وههارت مختل ه

اسهههتفاده از شهههاخ

آن صههفات

) Indexبه کار برده شهد و ايهن کهار تها زمهانی کهه ارزش

(Ekici

وزندهههی درخههت ،توپولههوژی درخههت و طههول درخههت

Maassoumi, 2005؛ Ranjbar et al., 2007؛

بعههد از دو تکههرار در دو تحلیههل مجههزا تغییههر نیابههد ،ادامههه

)Ekici et al., 2011؛ .Podlech et al., 2010

يافههت ) .(Farris, 1969, 1989در نهايههت ،بههرای تعیههین

شههدند

وهههدود اطمینهههان تبارنماهههها از روش بهههوتاسهههترپ بههها

) (disceretبودنههد بههه

جسهههتجوی full heuristic

ارزيههههابی گرديهه هد ;2004

Ekim,

and

والههتهههايی کههه بههرای صههفات کم هی تعري ه
بههه صههورت مجههزا و مشههخ

طههوری کههه محههدوده وههارت تعريه

شههده صههفات بهها

 19/999تکهههرار و انتخههها

استفاده شد ).(Felsenstein, 1985
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جدول  -1صفات ريختی استفاده شده و کدگذاری والتهای مربوط به صفات
صفت

وارت صفات

1

ارتفاآ گیاه (سانتیمتر)

کمتر از  ،9= 19بین  19تا  ،1 = 29بیشتر از 5= 29

5

والت ساقه

فقط ايستاده =  ،9فقط خوابیده =  ،1ايستاده يا خوابیده = ،5ايستاده شیاردار

9

والت کرک ساقه

خوابیده =  ،9ايستاده يا نیمه ايستاده = 1

3

کرک سیاه روی ساقه

عدم و ور =  ،9و ور = 1

2

طول کرک ساقه (میلیمتر)

کمتر از  ،9= 1بیشتر از 5= 1

6

طول گوشوارک (میلیمتر)

کمتر از  ،9= 5بین  5تا  ،1 = 2بیشتر از 5= 2

0

رنگ کرک گوشوارک

فقط سفید =  ،9سفید آمیخته با سیاه = 1

2

رنگ گوشوارک

متمايل به سبز =  ،9سفید و غشايی =  ،1قهوهای و متمايل به تیره = 5
کمتر از  ،9= 5بین  5و  ،1 = 0بیشتر از 5= 0

(سانتیمتر)

3

طول بر

19

تعداد جفت برگچه

کمتر از  ،9= 9بین  9و  ،1 = 19بیشتر از 5= 19

11

نسبت ابعاد برگچه

کمتر از  ،9= 1/2بین  1/2و  ،1 = 12بیشتر از 5= 12

15

شکل برگچه

خطی =  ،9بی وی باريک و کشیده = ،1بی وی = ،5تخممرغی =9

19

والت و تراکم کرک دو طر

13

کرک سیاه دمگل

عدم و ور =  ،9و ور = 1

12

گلآذين

خوشه تنک = ،9خوشهمتراکم = ،1تخممرغی يا بی وی = ،5کروی = ،9استوانهای =3

16

طول براکته (میلیمتر)

کمتر از  ،9= 9/2بین  9/2تا  ،1 = 9بیشتر از 5= 9

10

نوآ کاسه

لولهای =  ،9استکانی =  ،1قوزدار = 5

12

والت کرک کاسه

خوابیده =  ،9ايستاده = 1

13

تقارن کرک کاسه

متقارن =  ،9نامتقارن =1

59

طول کاسه (میلیمتر)

کمتر از  ،9= 2/2بین  2/2تا  ،1 = 12بیشتر از 5= 12

51

والت دندانههای کاسه

برابر =  ،9نابرابر =1

55

اندازه دندانههای کاسه (میلیمتر)

کمتر از  ،9= 9/2بین  9/2تا  ،1 = 9بیشتر از 5= 9

59

کرک سطح داخلی دندانههای کاسه

بدون کرک =  ،9کرکدارمتراکم =  ،1کرکدار پراکنده = 5

53

رنگ گلبر

زرد = ،9صورتی =  ،1بنفش = ،5آبی =  ،9سفید =3

52

نسبت ابعاد درفش

کمتر از  ،9= 5/2بیشتر از 1= 5/2

56

شکل درفش

بی وی = ،9تخممرغی = ،1بی وی کشیده و باريک =  ،5لوزی شکل =9

50

نوک درفش

نوک کند = ،9نوک تیز = ،1نوک چاکدار = ،5نوک بريده =9

52

نسبت ابعاد بال

کمتر از  ،9= 9/2بیشتر از 1= 9/2

53

نسبت ابعاد ناو

کمتر از  ،9= 5بیشتر از 1= 5

99

تخمدان پايهدار

عدم و ور =  ،9و ور = 1

91

خامه کرک دار

عدم و ور =  ،9و ور = 1

95

شکل میوه

بی وی يا بی وی باريک و کشیده = ،9تخممرغی =1

برگچه

برابر = ،9نابرابر و پراکنده =  ،1نابرابر ومتراکم =5

99

مقطع عرضی میوه

در يک وجه محد = ،9چهار گوش =1

93

نسبت ابعاد میوه

کمتر از  ،9= 9بین  9تا  ،1 = 12بیشتر از 5= 12

92

کرک روی میوه

عدم و ور =  ،9و ور = 1

96

والت کرک روی میوه

خوابیده = ،9ايستاده يا نیمه ايستاده =1

90

تراکم کرک روی میوه

پراکنده = ،9متراکم = 1

92

کرک سیاه روی میوه

عدم و ور =  ،9و ور = 1
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جدول  -5گونههای مطالعه شده مشخصات هرباريومی و ماتريس دادههای تحلیل
11111111112222222222333333333
12345678901234567890123456789012345678

مشخصات و
شماره هرباريومی

بخش

نام گونه

1100?10 22003011120010?10012111000111?0

TARI – 10844

Incani

supervisus

A.

???20010022000301000? 00100001010103000

TARI – 10802

Caraganella

stocksii

A.

12000111121111321111111213001010011010

TARI – 84011

Onobrychoidei

onobrychis

A.

13100200221101321101011311211000011111

TARI – 84173

Onobrychoidei

asciacalyx

A.

12010112111101211?11011313011000011010

TARI – 80638

Onobrychoidei

brevidens

A.

12010110122101320111021313101000001110

TARI – 84074

Onobrychoidei

cancellatus

A.

12010111011201311110011213200000001010

TARI – 69398

Onobrychoidei

effusus

A.

12010110111101211?11011203200010001110

TARI – 58962

Onobrychoidei

lilacinus

A.

?????02000101001200110? 1101120120000? 0

TARI – 84036

Onobrychoidei

oligoflorus

A.

11000101011100311010011203100000011000

TARI – 15069

Onobrychoidei

tehranicus

A.

100101111111213110?1011103201000011010

TARI – 80138

Onobrychoidei

vegetus

A.

02010110121121311010011203200000010111

TARI – 1667

Onobrychoidei

xerophilus

A.

10001201111101421?10012403201011111111

TARI – 84119

Hololeuce

alyssiformis

A.

12001101111101311?11012301201011101011

TARI – 80175

Hololeuce

alyssoides

A.

12100201221101321?11022303001111101110

TARI – 29927

Hololeuce

bicolor

A.

12101211121101311111012213301011111100

TARI – 84141

Hololeuce

dzhebrailicus

A.

02000201111101321?11020303201111101111

TARI – 80321

Hololeuce

hajijafanensis

A.

?????110002011211013211? 10123102010111

TARI – 84170

Hololeuce

incertus

A.

?????0200120111110131011102240100101? 1

TARI – 84054

Hololeuce

neochaldoranicus

A.

12000111121101321111022303201111101010

TARI – 47407

Hololeuce

psoraloides

A.

?????1200021122111032111101220320000? 1

TARI – 29692

Hololeuce

repentinus

A.

به طهول  52/2گهام و شهاخ

نتایج

ههای آمهاری Ci ،برابهر بها

از نتیجههه تحلیههل  92صههفت ريخههتشناسههی بهها وزن

 Ri ،9/200برابر بها  9/020و  RCبرابهر بها  9/390تشهکیل

يکسان برای  51گونه 96 ،کوتهاهتهرين درخهت بهه طهول

گرديد .درخت توافقی فشرده  19کوتاهتهرين درخهت در

 132گام به دست آمد .روابط فیلوژنی در میان گونهههای

شکل  1ارائه گرديده است.

مطالعه شده در درخت توافقی فشرده  96درخت مهذکور

همان طور که در شکل  1مشاهده میشود در قسهمت

) (consensus treeبههه وضههو تفکیههک نشههده اسههت و

باريی درخت فیلوژنتیک ،برونگروهها قرار گرفته اند که

شاخهها به صورت زنجیرهای و به هم پیچیده )(chaining

با ومايت شاخه بهاريی (ارزش بهوتاسهترپ برابهر بها 32

ديده شدند (شکل نشان داده نشده است) .پهس از تحلیهل

درصههد) از درون گههروهههها مجههزا شههدهانههد .در بههارترين

 ،RCطهول

قسههههمت درونگههههروههههههای مطالعههههه شههههده ،گونههههه

درخت تغییر نیافته و بنابراين 19 ،عدد کوتاهترين درخهت

 A. oligoflorusقهرار گرفهت کهه بها ايجهاد يهک شهاخه

اولیه ،پس از  9بار وزندهی مجدد با شهاخ

فیلوژنی بخش  Hololeuce Bungeاز جنس گون ) (Astragalus L.و گونههای مرتبط با آن بر اساس صفات ريختشناسی در ايران
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متوالی ) (gradeکه میزان ومايت شهاخه بهاريی نیهز دارد

شهههاخهای چنهههدان قهههوی را نشهههان نمهههیدههههد (ارزش

(ارزش بوتاسترپ برابر با  22درصد) از ساير گونهههای

بههوتاسههترپ برابههر بهها  69درصههد) .در نهايههت ،مشههاهده

مورد بررسی جدا شده است .ساير گونهها کهه متشهکل از

میکنیم که گونههای بخش  Hololeuceبا میزان ومايت

گونههای هر دو بخش است تبار مونوفیلتیهک واوهدی را

شاخهای نسبتا بار (ارزش بوتاسترپ برابر با  29درصهد)

تشکیل دادهاند .در سطح بعد ،مالوته میکنیم کهه بیشهتر

از سه گونه ديگر جدا شده ،يک زير گهروه مونوفیلتیهک

گونههههههای مطالعههه شههده از بخههش  Onobrychoideiبهها

واود را تشکیل داده اند که در قاعده درخت فیلهوژنتیکی

روابطهی وههل نشهده يهک گهروه پلهیتومیهک را تشههکیل

قرار گرفته است .با در نتر نگرفتن میهزان ومايهت نهاچیز

دادهانههد .امهها در مجههاورت (درون) ايههن گههروه بههزر ،

برخی شهاخهههای کوچهک درون ايهن گهروه کهه میهزان

گونههههههههههای  A. cancellatus ،A. asciocalyxو

ارزش بههوتاسههترپ برابههر بهها  29و  26درصههد را نشههان

( A. onobrychis L.گونه تیپ بخش )Onobrychoidei

مههیدهنههد ،مههیتههوان گفههت کههه بهها ايجههاد يههک گههروه

بههه همههراه تمههامی گونههههههای بخههش  ،Hololeuceزيههر

پلیتومیک در اين قسمت روابط بین گونههای اين بخش

گروهی کوچکتر را تشهکیل دادهانهد کهه میهزان ومايهت

به صورت ول نشده باقی مانده است.

شکل  -1درخت توافقی فشرده  19کوتاهترين درخت به دست آمده پس از وزندهی پی در پی با شاخ
 29درصد روی شاخهها نشان داده شده است.

 ،RCارزش بوتاسترپ بیشهتر از
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بحث

گونه به يکهی از بخهشههای مهورد مطالعهه وجهود دارد

در مطالعات تاکسونومیک متعدد اشهاره شهده اسهت

) (Maassoumi, 2005اما جهدايی قابهل مالوتهه گونهه

که اع ای بخش ههای  Hololeuceو Onobrychoidei

مذکور با ساير گونههای مطالعه شده نشان مهیدههد کهه

بر اساس اندازه ساقه و میانگهرهههای سهاقه از يکهديگر

اوتمار ايهن گونهه بهه ههی کهدام از بخهشههای مهورد

در ايهن

مطالعه تعلق نهدارد .انجهام مطالعهات بیشهتر و اسهتفاده از

نتهرههای متعهددی در ارتبهاط بها

شهههدن جايگهههاه

متمايز بوده و وجود والتهای بینابینی مختله
گیاهان باعث اختال

ردهبندی و جايگاه تاکسونومیک بخشهها و گونههههای

شهههواهد دقیهههقتهههر بهههرای مشهههخ

تاکسونومیک دقیق اين گونه رزم به نتر میرسد.

متعلق به آنها بهوده اسهت ;(Maassoumi, 1998, 2005

به همین صهورت ،بهرای گونههههای  A. lilacinusو

Podlech and Sytin, 2002؛ Ekici and Ekim,

 A. asciocalyxکههه در برخههی منههابع (Maassoumi,

) .2004با مطالعه نتاي واضر و بررسهی رونهد تغییهرات

) 2005در مههرز بینههابینی دو بخههش قههرار گرفتهههانههد و

نشان داده شد کهه صهفات

شناسايی آنها دچار اشکارت عمده شده است نیز نشهان

مربوط به انهدازه سهاقه در تفکیهک بخهشههای مهذکور

داده شهههد کهههه اوتمهههار ايهههن دو گونهههه بهههه بخهههش

کارآيی چندانی ندارند .در والی کهه بهرای ايهن منتهور

 Onobrychoideiتعلق داشته ،مرز گونههای مهذکور بها

صفات ديگری شايستگی بیشتری را نشان دادهاند .بهرای

بخش  Hololeuceشفا تر شده است.

صفات در گروههای مختل

مثال ،طول گوشهوارک در گیاههان بخهش Hololeuce

در ايههن مطالعهههه ،گونههههههههای  A. psoraloidesو

بین  5تا  2میلیمتر اسهت و در بخهش Onobrychoidei

 A. xerophilusدر دو شاخه مجزا قرار گرفتهانهد و ايهن

کمتر از  5میلهی متهر طهول دارد .همچنهین ،کهرکههای

امر نشاندهنده تعلق اين دو گونه به ترتیب به بخشهای

سطح داخلی کاسه در بخش  Hololeuceکم و پراکنده

مجزای  Hololeuceو  Onobrychoideاست و تأيیهدی

هستند در والی که در بخهش  Onobrychoideiزيهاد و

بههر تقسههیمبنههدیهههای ارائههه شههده توسههط  Podlechو

متراکم هستند .به همین ترتیب ،شهکل و مقطهع عرضهی

همکاران ( )5919و  )5992( Maassoumiاست.

میوه در بخش  Hololeuceتخممرغهی شهکل و وهدودا

در زيرگروه کوچکتر بخش  Onobrychoideiکه با

چهار گوش است ،اما در بخش متقابل میهوههها بی هوی

خطوط نقطهچین در تصوير نمايش داده شدهانهد ،گونهه

تا بی وی کشیده بوده و در مقطع عرضی از يک سهمت

 A. asciocalyxدر مجههاورت گونههه تیههپ ايههن بخههش

تحد دارند .لذا ،بها توجهه بهه نتهاي بهه دسهت آمهده،

) (A. onobrychisقهههرار گرفتهههه اسهههت .لهههذا ،ايهههن

پیشنهاد میشود که برای ردهبندی و شناسايی بخشهای

نتیجهگیری که  A. asciocalyxدر بخشهی مجهزا از ايهن

مورد مطالعهه و تهیهه کلیهدهای گیهاهشناسهی از صهفات

بخش تقسیمبندی گردد منطقی به نتر نمهیرسهد و ايهن

مذکور نیز استفاده گردد.

نتیجههه بهها نتههاي مطههر شههده توسههط  Chamberlineو

در اين مطالعه ،در رويکرد فیلوژنتیک میتوان چنین

 )1309( Matthewsمنطبههق اسههت .بههه همههین صههورت،

گفهههت کهههه علیهههرغم اينکهههه در ارتبهههاط بههها گونهههه

نتاي نشان داد که تقسیمبندی اين گونهه در زيهر جهنس

نترهايی در ارتباط با تعلق اين

 Cercidotrixکه ساير گونههای مطالعه شده نیهز بهه آن

 A. oligoflorusاختال

21

( و گونههای مرتبط با آن بر اساس صفات ريختشناسی در ايرانAstragalus L.)  از جنس گونHololeuce Bunge فیلوژنی بخش

 گونههههههههای بخهههش،ديگهههر

 از طهههر.نشهههده اسهههت

،1325( Podlech تعلق دارند صحیح بوده و مؤيد نتهاي

 دو گروه عمده را تشکیل دادهاند کههOnobrychoidei

.) است1333

بودن میزان ومايت شاخهای در گروه

با توجه به ضعی

 نتاي نشان میدهد که مجموعه گونهههای،همچنین

دوم (خطوط نقطهچین) دو گروه نامبرده را میتهوان بهه

 بهه همهراه سهاير گونههههایHololeuce متعلق به بخش

 در وهالیکهه روابهط.عنوان يک گروه عمده تلقی کرد

.تهک نیها هسهتندOnobrychoidei مطالعه شده از بخش

بین گونهای اين گونهها نیز به صورت ول نشده نمهايش

 و همکارانKazempour Osaloo اين نتاي با يافتههای

 قهرار گهرفتن بخهش، نکتهه قابهل توجهه.داده شده است

) کهههه بهههر اسهههاس دادهههههای مولکهههولی5992 ،5999(

 به عنهوان يهک زيهرگهروه در درون بخهشHololeuce

 همانطور.( انجام شده بود مطابقت داردnrDNA ITS)

 است که مهیتوانهد بهه تغییهر جايگهاهOnobrychoidei

که در درخت فیلوژنتیک نیز ديده مهیشهود گونههههای

تاکسونومیک بخش کوچکتر به عنوان يک زيهر بخهش

 با ودود اطمینهان زيهادی از ومايهتHololeuce بخش

 اطالعات بیشتر، در هر وال.از بخش بزرگتر اشاره کند

شاخههها گروههی تهک تبهار را تشهکیل دادهانهد کهه در

و دقیقتری در اين ارتبهاط رزم اسهت و بايهد در آينهده

Onobrychoidei درون توده عمومی گونه ههای بخهش

.مورد بررسی وسیع قرار بگیرد

قرار گرفته است اما روابط بین گونههای آنهها نشهان داده
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Abstract
Astragalus L. is the largest genus of flowering plants in Iran and has various complicated
taxonomical difficulties in its classification. Astragalus sect. Hololeuce Bunge. with its
closely related section (Sect. Onobrychoidei DC.) comprise a taxonomically complex group
within bifurcate hair ones. Delimitation of mentioned sections is the most challenging issues.
In this study, 9 species of Hololeuce plus 10 species of Onobrychoidei were analyzed
phylogeneticaly using 38 morphologic characters. Some new morphological characters were
represented as results for simple classification of the studied sections. On the other hand, it
was demonstrated that the bulk of two sections constructed a monophyletic group but some
taxonomic revisions were suggested.
Key words: Iran, Sect. Hololeuce Bunge, Morphology, Astragalus L., Phylogeny
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