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در شمالشرق ایران با استفاده از صفات ریختشناسی
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 2گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران
 1گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ايران
 9گروه گیاهشناسی ،پژوهشكده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ايران

چکیده
 Matthiolaيكی از سردههای تیره شببو ) (Brassicaceaeاست که پراکنش وسیعی در اي ران ب ه وي ژه ش مالش ر
کش ور دارد .از می ان  84گون ه اي ن س رده در دنی ا ،تنه ا  2گون ه در ش مالش ر اي ران انتش ار دارد .ش ش گون ه
 M. dumulosa ،M. chorassanica ،M. chenopodiifolia ،M. alyssifolia ،M. afghanicaو  M. farinoseاز اي ن
منطقه جمعآوری شد .دو گونه  M. flavidaو  M. revolutaبرای نخس تین ب ار از منطق ه ش مالش ر اي ران گ اارش
میشود .يک آرايه ناشناخته ) (Matthiola sp.نیا طی جمعآوریها به مطالعه حاضر افاوده شد .در اين بررسی س عی
شده است ،با استفاده از ويژگیهای بیشتر و تعیین ح د و م رزی ب رای دامن ه ص فا  ،کلی د مناس ی ب رای شناس ايی
گونههای موجود در شمالشر ايران ارايه گردد .بدين منظور ،شناسايی و ان دازهگی ری  22ص فت (کم ی و کیف ی)
مربوط به  04نمونه و سپس تحلیل آماری روی دادهها انجام شد .نت ايج حاص ل از تحلی ل ت ک مت ی ره نش ان داد ک ه
صفاتی نظیر وجود کُُرک روی ساقه و برگ و همچن ین وج ود کُ رک ه دهای روی کاس رگ و پاي ک خ ورجین
اختالف معنیداری را نشان نداده ،از ماتريكس صفا حذف ش دند .همچن ین ،اي ن نت ايج نش ان داد ک ه گون هه ای
مطالعه شده در سه گروه قرار میگیرند .گروه اول شامل نمونههای گونه  ،M. alyssifoliaگروه دوم شامل گونهه ای
 M. flavida ،M. farinosa ،M. dumulosa ،M. chenopodiifolia ،M. afghanicaو آرايه ناشناخته Matthiola sp.

و گروه سوم شامل نمونههای دو گونه  M. chorassanicaو  M. revolutaمیشود.
واژه های کلیدی :تجايه به مؤلفه های اص لی ،تی ره ش ب ب و ) ،(Brassicaceaeريخ تشناس ی ،ش مالش ر اي ران،
Matthiola

مقدمه

) (tetradynamousو میوه خورجین ي ا خورجین ک ،از

گیاه ان تی ره ش بب و ) (Brassicaceaeهم واره از

ساير تیرهها متمايا میش وند ) .(Rechinger, 1982اي ن

طريق نافه گلی با دو پ رچم کوت اه و چه ار پ رچم بلن د

تی ره در بیش تر نق اط جه ان ب ه وي ژه در من اطق معت دل
* j.vaezi@scu.ac.ir

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،زمستان 2931

50

نیمكره شمالی به فراوانی يافت میشود (Al-Shehbaz,

) .2006در اين سرده ،گونه ها علفی يک ساله و يا چند

) .1984مرک ا عم ده پ راکنش اي ن تی ره من اطق

سالهُ ،کُرک ه ا ب ه ص ور

هی ر ه ده ای پاي ه دار و ي ا

مديتران های ،ايران ی-ت ورانی و ص حرا-س ندی اس ت

چس یده ،ستارهای و يا دندانهای ،گل آذين خوشه بدون

 Schulz .(Hedge,و همك اران ( )2390در

ه ای زرد ،س فید ،س ا،

)1976

برگ ه ،گل رگه ا ب ه رن

بررسی اي ن تی ره 90 ،س رده را در س طج جه ان معرف ی

ص ورتی ،ب نفش ي ا قه وهای و دارای ناخن ک هس تند.

کردن د و ب ر اس اد تع دادی از ص فا از جمل ه ه دد

پرچم ها  0عدد و تترادينام ،تخمک ه ا ( 25 )-5ت ا 03

شهدی ،موقعیت لپهها نس ت به ريش هچ ه و ط ول می وه،

ع دد در ه ر تخم دان و می وه ش كوفای خط ی اس ت

آنها را در  23ق یله ط قهبندی نمودند)2381( Janchen .

) .(Ghahreman, 1994اين س رده دارای  84گون ه در

ق یله های ط ق ه بن دی  Schulzو همك اران ( )2390را از

دنیا است و پ راکنش وس یعی دارد ،ب ه ط وری ک ه در

 23ب ه  25ک اهش داد .وی دو ق یل ه  Hesperideaeو

ماکرونای و مناطق مديترانه ،ص حرا-س ندی و آس یا-

 Matthioleaeرا در هم ادهام و در ق یله Hesperideae

افريقا گسترش داشته و دو مرکا تنوع تاکسونومیكی را

قرار داد ،زيرا صفت جنین انكوم ن ت ) (incumbentدر

در منطق ه ترکی ه و ايران ی-ت ورانی نش ان م یده د

ق یله  Hesperideaeدر مقاب ل اکوم ن ت )(accumbent

)Al-Shehbaz et al., 2006؛ Warwick et al.,

ق یل ه  Matthioleaeب رای ج دا ک ردن دو ق یل ه،

) .2007بر اساد فلورا ايرانیك ا )،(Rechinger, 1982

تعی ینکنن ده ن ود .اي ن تی ره در جه ان از  994س رده و

 22گونه از اين سرده در محدوده فل ورا ايرانیك ا ق رار

تقري اً  9233گونه تشكیل شده اس ت (Al-Shehbaz et

دارد که فقط  23گونه از آن در ايران انتشار دارند .اين

) Al-Shehbaz .al., 2006و همكاران ( 18 )1330ق یله

سرده پراکنش وسیعی در اي ران ب ه وي ژه در اس تآنهای

را در اين تیره معرفی کردند .در ايران اي ن تی ره ب ا 213

آذربايجان ،اصفهان ،فارد ،همدان و شمال شر ايران

سرده و  954گونه از بارگترين تیرهها محسوب میشود

دارد .از می ان اي ن  23گون ه ،تع داد  2گون ه ش امل:

).(Akhani, 2003

M. alyssifolia ،M. afghanica Rech. f. & Koeie

 Matthiola R. BR.يكی از س ردهه ای متعل ق ب ه

M. chenopodiifolia Fisch. & C. ،(DC.) Bornm.

تی ره  Brassicaceaeاس ت ک ه در فل ورا ايرانیك ا

،M. chorassanica Bge. ex Boiss. ،A. Mey.

) (Rechinger, 1982در ق یله  Matthioleaeقرار داده

M. farinosa ،M. dumulosa Boiss. & Buhse

شده است ،اما  Al-Shehbazو همكاران ( ،)1330اي ن

 Bge. ex Boiss.و M. ovatifolia (Boiss.) Boiss.

س رده را ب ر اس اد دادهه ای مولك ولی ،در ق یل ه

در شمال شر اي ران پ راکنش دارن د .در اي ن مطالع ه،

 Anchonieaeق رار دادن د .ق یل ه  Anchonieaeدارای

نمونه های متعلق به شمال شر ايران بررسی شده است.

ُکُرک های منش عب ،کالل ه دو ل وبی ،کاس رگ ه ای

در کلیدی که در فلورا ايرانیكا ب رای اي ن س رده اراي ه

راس ت و ع دد پاي ه کروم وزومی  x=2هس تند ک ه

ش ده اس ت ) (Rechinger, 1982چن دين ص فت از

 Matthiolaسریهای آنیوپلوئی دی کاهش ی ت ا  x=5و

جمل ه ،برآم دگی رأد خ ورجین ،ط ول و ع ر

افاايشی تا  x=4را نیا نشان میدهد (Beilstein et al.,

خ ورجین ،چ وبی ب ودن بخ ش قاع دهای گی اه ،ط ول
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دمگل و منقسم بودن برگ تعیین کننده و متمايا کنن ده

به نظر میرسد که در کلیدها به جای استفاده از برخ ی

گونه ها هستند .اين ص فا در تم ام م وارد ب ه راحت ی

ويژگیهای کیفی م هم مانند میاان گستردگی روی سطج

قابل استفاده ن وده ،در مواقعی ،ابهام اتی را در ک اربرد

زمین و يا میاان چوبی بودن ساقه گیاه ،بهتر اس ت ص فا

کلید شناسايی ايجاد م ینماي د .ب رای نمون ه در گون ه

کمی مطرح شود که دارای ت اين کافی نی ا باش ند .ب ه ه ر

 ،M. farinosaدر يک فرد ،انواع برگ از برگ کامل

حال ،در شرح گونههای ارايه شده ،دامن هه ايی ک ه ب رای

تا برگهايی با حاشیه دندانهای درش ت ي ا ل وب دار را

صفا کمی بیان شده ،بین گونهها همپوشانی بااليی دارند.

میت وان دي د ،و ي ا در گون ه M. revolute Bge. ex

برای مثال ،طول خورجین در تمامی گونههای شمالش ر

 Boiss.ط ق کلی د ،ط ول ب رگه ا باي د ح داکثر 13

اي ران يعن ی در  23-4( M. afghanicaس انتیمت ر)،

میلیمتر باشد ،اما در برخی از افراد برگ هايی با ط ول

،)3-0( M. chenopodiifolia ،)21-23( M. alyssifolia

بیش از  13میلیمت ر نی ا دي ده م یش ود .در بخش ی از

،)2-5( M. dumulosa ،)23-0( M. chorassanica

کلید که دو گون ه  M. chorassanicaو M. flavida

)28-23( M.

 Boiss.را از س

ه گون

ه afghanica

،M.

farinose

 )28-0( M.و ovatifolia

همپوشانی نشان میدهد .از ديگ ر ص فا ريخ تشناس ی

 M. dumulosaو  M. farinosaتنها ب ا ص فت ع ر

که در کلیدها به فراوانی به ک ار رفت ه ،ام ا در شناس ايیه ا

خورجین از يكديگر جدا میکن د ،دامن ه عرض ی ک ه

نمیتواند راهگشا باشد ،تراکم کُُرکها و ان واع ه دهای و

برای خورجین ارايه شده است ،بسیار نادي ک اس ت و

هیر هدهای آن است .از آنجا که اين ص فا تح ت ت یر

گاهی افراد متعلق ب ه ي ک گون ه از اي ن دامن ه ت عی ت

مح یط (ارتف اع ،می اان رطوب ت و  )...اس ت (Pigliucci,

نمیکنند .در برخی از قسمتهای کلی د ،ص فاتی بی ان

1997؛  ،(Gianoli and González-Teuber, 2005تراکم

شده اس ت ک ه ب ر اس اد اينك ه ي ک پژوهش گر چ ه

آن میتواند گمراهکننده باشد .از سوی ديگر ،مقادير کمی

برداشتی از آن صفت داشته باشد ،ممك ن اس ت مس یر

اين صفا بین افراد يک گونه نیا از ا کافی برخوردار

شناسايی را به اشت اه دن ال کند .ب رای مث ال ،در ج ايی

نیست ،به ويژه کُُرک هدهای که تنوع بسیار بااليی را نشان

ک ه دو گون ه  M. afghanicaو  M. dumulosaاز

م یده د .ب رای نمون ه در کلی د شناس ايی فل ورا ايرانیك ا

يكديگر جدا میشوند ،از صفا قاع ده گی اه "ک امالً

) (Rechinger, 1982اش اره ش ده اس ت ک ه گون ه

چوبی" و "کمی چوبی" و يا "ساقه با گلهای متعدد"

 M. alyssifoliaگی اهی ب ا س اقه ص اف و ب دون کُ رک

و "ساقه با تعداد کمی گل" ،استفاده شده ،که تفكیک

است ،اما نمونههای پوش یده از کُ رک آن نی ا دي ده ش ده

بین اين دو گونه را با مشكل مواجه میسازد .همچنین،

است (همین مطالعه) .در بررسی حاضر سعی شده است ت ا

در برخ ی از قس مته ای کلی د شناس ايی ،ب ه "رن

با استفاده از صفا ريختشناس ی کم ی و کیف ی (روش

پوشش ُکُرکی" اشاره شده است ،اما از آنجا که عمده

ريختسنجی ) ،)(morphometricگونههای اين س رده را

شناسايیها بر روی گیاهانی انجام م یش ود ک ه پ رد

در شمالشر ايران از يك ديگر متم ايا و کلی د شناس ايی

اجاای آنها وج ود دارد ،در

مناس ی برای شناسايی و تفكیک گونهه ای اي ن س رده در

شده و احتمال ت ییر رن

مجموع ،شناسايی را با ش هه همراه میسازد.

منطق ه م ورد مطالع ه اراي ه گ ردد Otieno .و همك اران
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( )1330نشان دادند که روش ريختسنجی ابااری قوی را

فل ور پاکس تان ) ،(Jafri, 1973فل ور ترکی ه (Davis,

برای ارزيابی روابط فنتیكی بین آراي هه ايی ک ه ب ه لح ا

) ،1965فلور چین ) (Taiyan et al., 2001و فل ور ش ر

ريختشناسی قرابت دارند ،فراهم میکند.

) (Boissier, 1975شناس ايی گردي د .علی رهم ت الش
ف راوان ب رای جم عآوری گون ه  M. ovatifoliaاز مح ل

مواد و روشها

گاارش شده در فلورا ايرانیك ا (ب ین ش اهرود و نیش ابور)

جمعآوری نمونه

) ،(Rechinger, 1982هیچ نمون های از اي ن گون ه ياف ت

بررس ی و ان دازهگی ری ص فا ب ر روی دو دس ته از

نشد .عالوه بر يافتن ساير گونههای گاارش شده در فل ور

نمونهها انجام شد -2 :نمون هه ای هرب اريومی موج ود در

مذکور ،دو گون ه  M. flavidaو  M. revolutaنی ا ب رای

هرباريوم پژوهشكده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

نخستین بار از منطقه مورد مطالع ه جم عآوری و گ اارش

) (FUMHو  -1نمونههايی که ط ی فص ل رويش ی س ال

میشود .از سوی ديگر ،طی جمعآوری از منطقه کاشمر،

 2943از مناطق مختلف شمالشر ايران جمعآوری شده

نمون هه ايی ياف ت ش د ک ه شناس ايی آنه ا ب ا کلی دهای

بود (شكل  2و جدول  .)2نمونههای جم عآوری ش ده ب ا

شناسايی موجود امكانپ ذير ن ود .اي ن نمون هه ا در اي ن

استفاده از کلیدهای شناسايی :فلورا ايرانیكا (Rechinger,

مطالعه با عنوان  Matthiola sp.معرفی و موقعیت آنه ا در

) ،1982فل ور ش وروی )،(Chernyakhovskaya, 1965

میان ساير گونهها بررسی شد.

شكل  -2نقشه پراکنش نمونههای جمعآوری ش ده گون هه ای ج نس
 Matthiolaدر سه استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی.
Matthiola sp. :
M. afghanica :
M. alyssifolia :
M. chenopodiifolia :
M. chorassanica :
M. dumulosa :
M. farinosa :
M. flavida :
M. revoluta :
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جدول  -2نمون هه ای جم عآوری ش ده و هرب اريومی اس تفاده ش ده در مطالع ه ريخ تس نجی ب ه هم راه ش ماره هرب اريومی ،مح ل جم عآوری و
جمعآوریکننده (گان) .افراد مورد مطالعه متعلق به هرباريوم پژوهشكده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ) (FUMHبا ستاره مشخص شدهاند.
جمعآوریکننده

محل جمعآوری

نام علمی گونه

کد هرباريومی

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. afghanica

19991

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. afghanica

19992

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. afghanica

19994

جوهرچی-زنگويی

کوههای رباط سفید

M. afghanica

*20658

جوهرچی-زنگويی

تربت حیدريه-اسكندر آباد

M. afghanica

*19946

فقیه نیا-زنگويی

کاشمر-تاهستان نوذر

M. afghanica

*22870

جوهرچی-زنگويی

چناران-بین آبقد و فريای

M. afghanica

*23347

حجت-زنگويی

بجنورد-قلعه شیخ-سرخ زو

M. alyssifolia

*21656

جوهرچی-زنگويی

کاخک-کوههای بین کالته نو و پاگوار

M. alyssifolia

*18360

رافعی-زنگويی

هرب سرخس-کوههای هار بانگان

M. alyssifolia

*31910

رافعی-زنگويی

جنوب شرقی بیرجند-کوههای باقران

M. alyssifolia

*10867

رافعی-زنگويی

هرب گناباد-فردود به بقچیر

M. alyssifolia

*25098

رافعی-زنگويی

نیشابور-پیوژن

M. alyssifolia

*12345

رافعی-زنگويی

جاده گناباد-فردود-کیلومتر 12

M. alyssifolia

*25037

رافعی-زنگويی

بیرجند-بین مرک و دوراهی سرچاه

M. alyssifolia

*25212

رافعی-زنگويی

بجنورد-هرب گیفان

M. alyssifolia

*27242

رافعی-زنگويی

ط س-بین دو راهی ديهوک

M. chenopodiifolia

*26232

فقیه نیا زنگويی

تربت حیدريه-عمرانی 15-کیلومتری گناباد

M. chenopodiifolia

*18290

جوهرچی-زنگويی

نه ندان-جاده ط سین

M. chenopodiifolia

*19825

جوهرچی-زنگويی

شر تربت جام-کوههای ملو

M. chenopodiifolia

*19708

جوهرچی-زنگويی

صفیآباد-قارضی

M. chenopodiifolia

*20190

فقیه نیا-زنگويی

گناباد-جاده سیمرغ به آهنگران

M. chenopodiifolia

*22997

فقیه نیا-زنگويی

بین تربت حیدريه و گناباد

M. chenopodiifolia

*32219

فقیه نیا-زنگويی

جنوب س اوار-دولت آباد

M. chenopodiifolia

*32436

جوهرچی-زنگويی

شر قائن-بین پترگان و يادان

M. chenopodiifolia

*32090

جوهرچی-زنگويی

 2کیلومتری جنوب قائن

M. chenopodiifolia

*12053

بصیری

گناباد 1-کیلومتری خضری

M. chorassanica

17181

بصیری

گناباد 1-کیلومتری خضری

M. chorassanica

17182

جوهرچی-زنگويی

هرب جاجرم-در -تپههای شنی

M. chorassanica

*907

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. dumulosa

1570

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. dumulosa

1571

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. dumulosa

1572

بصیری

جاده قائن به بیرجند

M. dumulosa

1573

جوهرچی-زنگويی

تاي اد-کوه سفید

M. dumulosa

*21906

جوهرچی-زنگويی

جنوب هربی تربت حیدريه

M. dumulosa

*19946

جوهرچی-زنگويی

شر تربت جام-کوههای ملو

M. dumulosa

*19709
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جمعآوریکننده

محل جمعآوری

نام علمی گونه

کد هرباريومی

کريمی-بصیری

بجنورد-جاده باباامان به اسپیدان

M. farinosa

9811

ط سی

درگا-علی بوالغ

M. farinosa

7346

واعظی-ط سی

درگا-پارک ملی تندوره

M. farinosa

892360

بهرامی-مختاری

منطقه حفاظت شده حیدری

M. farinosa

893

واعظی-ط سی

درگا-علی بوالغ

M. farinosa

1515

رفیعی-شريعتمداری

آشخانه-درکش

M. farinosa

1511

بطیاری-کريمی

بجنورد-نرسیده به پتروشیمی

M. farinosa

1512

بطیاری-کريمی

بجنورد-جاده باباامان به اسپیدان

M. farinosa

1510

رشید

شیروان-گدگانلو

M. farinosa

1513

رشید-بصیری

قوچان-دربادام

M. farinosa

1526

رشید

سرخس-بانگان

M. flavida

8923

بصیری

سرخس-بانگان

M. flavida

89231

واعظی-ط سی

درگا-پارک ملی تندوره

M. flavida

89232

رشید

سرخس-بانگان

M. flavida

89233

رشید

سرخس-بانگان

M. flavida

89234

بصیری

سرخس-بانگان

M. flavida

89235

رشید

سرخس-بانگان

M. flavida

89236

واعظی-ط سی

پارک ملی تندوره

M. flavida

89237

رشید

سرخس-بانگان

M. flavida

8922

جوهرچی-زنگويی

شر تربت جام-کوههای ملو

M. flavida

*19709

بصیری

گناباد-سرآسیاب دامنه کوه

M. revoluta

15221

بصیری

گناباد-سرآسیاب دامنه کوه

M. revoluta

15222

بصیری

گناباد-سرآسیاب دامنه کوه

M. revoluta

15223

بصیری

گناباد-سرآسیاب دامنه کوه

M. revoluta

15224

جوهرچی-زنگويی

گناباد-کوههای سمت چپ آب سنو

M. revoluta

*8021

جوهرچی-زنگويی

گناباد-کوههای سرآسیاب

M. revoluta

*12832

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15662

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15663

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15664

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15665

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15666

رشید-بصیری

 05کیلومتری کاشمر-کوه سرخ

Matthiola sp.

15667

جمعآوری دادهها
صفا

مناسب برای مطالعه ريخت سنجی با مطالع ه

نمون هه ای متع دد ،فهرس تنويس ی ش د (ج دول .)1
صفا

کمی و کیفی برای هر يک از نمونه های م ورد

شرح گونه های مختلف که در فلورهای ذک ر ش ده در

مطالعه ،اندازهگیری و مقادير آنها در م اتريس ص فا

بخش "جمع آوری نمونه" آم ده اس ت و نی ا مش اهده

وارد گردي د .پ س از بررس ی  933نمون ه ،تع داد 04

02

تاکسونومی عددی سرده شببوی معطر وحشی ) (Matthiola, Brassicaceaeدر شمالشر ايران با استفاده از صفا ريختشناسی

نمونه انتخ اب و  81ص فت کم ی و  93ص فت کیف ی

سه ب رگ قاع دهای (از ناحی ه يق ه ب ه ب اال) گی اه ب ود.

ب رای مطالع ه آنه ا ان دازهگی ری ش د (ج دول  .)1در

همچنین ،میانگین صفا

مربوط به بالغترين س ه گ ل،

مطالع ه حاض ر س عی ش ده اس ت ت ا ح د امك ان از

سه میوه و سه دانه (معموالً مستقر در پايینترين بخ ش

نمونههايی استفاده شود که تنوع ريختشناسی بیشتری

گیاه) به عن وان معی ار ان دازهگی ری انتخ اب ش د و در

داش ته ،متعل ق ب ه جمعی ته ايی از ن واحی مختل ف

مواردی (مانند فقدان بذر بالغ) ،ب ه دلی ل ن اقص ب ودن

کیف ی ب ه

نمون ه بررس ی ش ده ،ب رای برخ ی از ص فا کم ی،

دو تايی ( 3و  )2و ي ا چن د ت ايی (،9 ،1 ،2 ،3

میانگین (ساير نمونه های همان گونه) اندازه گیریه ای

 )...کدگ ذاری ش دند .ص فا ان دازهگی ری و ي ا

مربوط به آن ص فت ج ايگاين ش د (Legendre and

کدگذاری شده مربوط به برگها ،ش امل می انگینی از

).Legendre, 1998

ج رافیايی منطقه مورد مطالعه باشند .صفا
صور

جدول  -1فهرست صفا کمی و کیفی بررسی شده .دامنه حالتهای صفا کیفی استفاده شده در داخل پرانتا آمده است .اندازههای کمی بر
حسب میلیمتر و درجه است .صفاتی که با حرف" "aنشان داده شدهاند ،ص فاتی هس تند ک ه در آزم ون ت ک مت ی ره اخ تالف معن یداری ب ین
گونهها نشان نداده و از تجايه و تحلیل  PCAحذف شدهاند.
صفت کیفی

شماره

اختصار

2

نوع گیاه (يک ساله 3 :يا چند ساله)2 :

1

انشعابا گیاه (ساده 3:يا منشعب)2 :

PLBR

9

افراشتگی گیاه (پخش و خوابیده ،3 :نیمه افراشته 1 :و راست)9 :

GRFO

8

نوع ساقه (ساده 2 :يا منشعب)1 :

STBD

5

تراکم ساقهها (کم ،2 :متوسط 1 :و زياد)9 :

STBR

0

تراکم کُرک روی ساقه (صاف ،3 :تنک ،2 :متوسط ،1 :متراکم 9 :و خیلی متراکم)8 :

TDST

2

وجود کُرک هدهای روی ساقه (حضور ،2 :عدم حضور)1 :

4

شكل نوک برگ (تیا و باريک ،2 :تیا و پهن ،1 :کند)9 :

SLTI

3

شكل برگ (واژ تخممرهی ،2 :واژ سرنیاهای ،1 :تخممرهی)9 :

LESH

LISP

GLST a

23

داشتن دم رگ (ندارد ،3 :دارد)2 :

22

وجود کُرک هدهای روی برگ (ندارد ،3 :دارد)2 :

21

میاان برجستگی رگ رگ (برجسته ،3 :تخت)2 :

MIRI

29

شكل حاشیه برگ (ساده ،3 :سینوسی ،2 :مواج ،1 :دندانهای)9 :

LEMA

28

تراکم دندانههای حاشیه برگ (فاقد دندانه 1 ،3 :تا  9دندانه 8 ،2 :تا  0دندانه ،1 :بیش از  0دندانه)

LOLM

25

تراکم برگها روی ساقه (قاعده گیاه ،2 :سرتاسر گیاه)1 :

LEST

PETI
GLLEa

20

رن

گل رگ (زرد ،2 :بنفش)1 :

PECO

22

رن

کاس رگ (س ا ،2 :بنفش)1 :

CACO

24

کُرک هدهای روی کاس رگ (ندارد ،3 :دارد)2 :

GLSEa

23

تراکم گل در گلآذين ( 5تا 23گل 22 ،2 :تا  25گل ،1 :بیش از  25گل)9 :

FDRA

13

شكل زايده کنار پرچم بلند (به تدريج پهن میشود ،2 :بالدار ،1 :لوبدار ،9 :زايدهای)8 :

SLLS

12

شكل کالله (سرسان ،2 :مثلثی ،1 :مخروطی کشیده)9 :

STSH

11

وجود کُرک هدهای روی خامه (ندارد ،3 :دارد)2 :

GLSY

19

شكل خورجین (مستطیلی ،2 :خطی ،1 :خطی و دانه تس یحی)9 :

SISH

18

شكل برجستگی باالی خورجین (گرد ،2 :کشیده)1 :

SSTI

15

برآمده بودن خورجین (تخت و فشرده ،2 :برآمده)1 :

SILI
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شماره
10

صفت کیفی
وجود رگه میانی روی خورجین (ندارد ،3 :دارد)2 :

12

ت ییرا عر

14

وجود کُرک هدهای روی خورجین (ندارد ،3 :دارد)2 :

13

وجود کُرک هدهای روی پايک (ندارد ،3 :دارد)2 :

93
شماره

اختصار
MISI

خورجین در رأد (بدون ت ییر ،3 :باريک شونده)2 :

VSWT
GLSI
GLSPa

شكل بذر (کروی ،2 :بیضوی-کروی ،1 :بیضوی کشیده ،9 :تخممرهی 8 :و مستطیلی)5 :
صفت کمی

اختصار

شماره

SHSD

اختصار

صفت کمی

2

ضخامت يقه (میلیمتر)

BSDI

11

عر

دمگل (میلیمتر)

PDWI

1

ارتفاع گیاه (میلیمتر)

PLHE

19

طول میله پرچم بلند (میلیمتر)

FLTS

9

افراشتگی سا قه ها (زاويه)

STUP

18

طول بساک پرچم بلند (میلیمتر)

ALTS

8

طول برگ (میلیمتر)

LELE

15

طول میله پرچم کوتاه (میلیمتر)

FLSS

LEWI

10

طول بساک پرچم کوتاه (میلیمتر)

ALSS

LLWI

12

فاصله زايده از رأد میله (میلیمتر)

LOTI

14

طول خامه (میلیمتر)

برگ (میلیمتر)

5

عر

0

نس ت طول به عر

برگ

2

طول دم رگ (میلیمتر)

PELE

4

بیشترين عمق بريدگی های برگ (میلیمتر)

LELO

13

عر

3

تراکم کُرک سطج فوقانی برگ (در يک میلیمتر مربع)

TDAL

93

تراکم کُرک روی خامه (در يک میلیمتر مربع)

TDSY

23

تراکم کُرک سطج تحتانی برگ (در يک میلیمتر مربع)

TDPL

92

طول خورجین (میلیمتر)

SILE

22

طول گل رگ (میلیمتر)

PTLE

گل رگ (میلیمتر)

خامه (میلیمتر)

SYWI

91

عر

PEWI

99

تراکم کُرک روی خورجین (در يک میلیمتر مربع)

TDSI

98

زاويه خورجین با ساقه (درجه)

ASST

طول پايک خورجین (میلیمتر)

STLE

21

عر

29

طول پهنک (میلیمتر)

LILE

28

طول ناخنک (میلیمتر)

CLLE

95

CLWI

خورجین (میلیمتر)

25

عر

20

طول پهنک نس ت به ناخنک

CLLI

22

طول کاس رگ (میلیمتر)

SELE

94

SEWI

93

نس ت ضخامت پايک به خورجین

83

طول بذر (میلیمتر)

24

عر

ناخنک (میلیمتر)

SYLE

کاس رگ (میلیمتر)

SIWI

90

عر

92

تراکم کُرک روی پايک (در يک میلیمتر مربع)

پايک خورجین (میلیمتر)

TDST

نس ت ضخامت پايک به دمگل

SWPW

STWI

SISP

23

نس ت طول گل رگ به کاس رگ

SPLE

13

تراکم کُرک کاس رگ (در يک میلیمتر مربع)

TRDS

82

بیشترين عر

بذر (میلیمتر)

SDWI

12

طول دمگل (میلیمتر)

PDLE

81

بیشترين عر

باله (میلیمتر)

WISD

تحلیل دادهها

SDLE

بررسی وجود اختالف معنیدار می ان دادهه ای ب ه ک ار

توزي ع دادهه ای کم ی ب ا اس تفاده از آزم ون

رفته در تمايا گونهه ا اس تفاده ش د ).(Spurrier, 2003

 Kolmogorov-Smirnovبررسی شد .برخی از ص فا

دو آزمون فو با نرمافاار  SPSSنس خه  20و در س طج

با توزيع هیر نرمال ،با روشه ای مختل ف ت ديل (نظی ر

اطمینان  35درصد انجام شد .پس از تحلیل ،آن دسته از

square

صفاتی که در ج دايی گون هه ا ت ا یری نداش تند ،ب رای

 square transformation ،transformationو inverse

تحلیلهای بعدی از ماتريكس صفا

حذف ش دند .ب ه

 )transformationنرمال شدند .به دلیل داش تن ترکی ی

منظ ور آزم ون رواب ط ب ین گون هه ا ب ر اس اد ص فا

از صفا کمی و کیفی در ماتريكس دادهها ،از آزم ون

بررسی شده ،تجايه و تحلیل به مؤلفه اصلی (Principal

( Kruskal-Wallisروش آم اری هی ر پ ارامتری) ب رای

 Componentب ا ن رماف اار

transformation

،logarithmic

root

)Analysis=PCA

09
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 CANOCOنس خه (Ter Braak and Smilauer, 8/5

نشان میدهد که بیشترين واري انس ،مرب وط ب ه مح ور X

) 2002ص ور گرف ت .اي ن روش ،اف راد را در ي ک

است ،اين محور در تفكیک گونهها ت یر بیشتری خواه د

فضای چند بعدی قرار میدهد ،ب ه ط وری ک ه بیش ترين

داش ت .در ش كل  1از تحلی ل  ،PCAص فا PLHE :

واريانسه ايی ک ه ب ا ه م هم س تگی ندارن د در امت داد

(ارتف اع گی اه)( SILE ،ط ول خ ورجین)( LELE ،ط ول

استخراج میش وند (Otieno et al.,

ب رگ)( LEST ،ت راکم ب رگه ا روی س اقه)TDSY ،

) .2006با اين تحلیل بدون اين که ارزش ص فا ت یی ر

(ت راکم کُ رک روی خام ه)( LEMA ،ش كل حاش یه

کند ،دادههای خام ت ديل به مت یرهای هم سته م یش ود

برگ)( SSTI ،شكل برجس تگیه ای ب االی خ ورجین)،

).(Everrit and Dunn, 2001

( STBRتراکم ساقهها)( STBD ،ن وع س اقهه ا)PELE ،

محورهای متفاو

ب ه منظ ور ي افتن ص فا متماياکنن ده ب ین جف ت

(ط ول دم رگ) و ( SIWIع ر

خ ورجین) ک ه ه م

آراي هه ايی ک ه در تحلی ل  PCAت اين ک افی را نش ان

صفا کمی و ه م کیف ی را ش امل م یش وند ،بیش ترين

ندادند ،آزمون ( Mann-Whitney Uبرای آزم ونه ای

بارگذاری را نشان دادند .از اين مجموعه ،صفا

هیر پارامتری دو نمونه مستقل کاربرد دارد) ب ا ن رماف اار

(ارتف اع گی اه)( SILE ،ط ول خ ورجین)( LELE ،ط ول

 SPSSنسخه  20انجام شد.

ب رگ)( SSTI ،ش كل برجس تگی ب االی خ ورجین)،
( STBRتراکم ساقهها) و ( SIWIعر

PLHE

خورجین) همان

نتایج

صفاتی هستند که در اهلب کلیدهای شناسايی گون هه ای

آزمون Kruskal-Wallis

اين سرده مورد استفاده قرار م یگرفتن د ،ام ا ب ا توج ه ب ه

در آزم ون  Kruskal-Wallisب ا س طج اطمین ان 35

نتايج اين تحلی ل ،ص فا ( LESTت راکم ب رگه ا روی

درص د ک ه ب رای تم امی ص فا انج ام ش د ،تف او

س اقه)( TSDY ،ت راکم کُ رک روی خام ه)LEMA ،

معن یداری ب رای چه ار ص فت ( GLSPوج ود کُ رک

(شكل حاش یه ب رگ)( STBD ،ن وع س اقهه ا) و PELE

هدهای روی پايک خورجین( GLLE ،)P=0.17 ،وج ود

(طول دم رگ) با توجه به بارگذاری باالی آنه ا (اهمی ت

کُ رک ه دهای روی ب رگ( GLSE ،)P=0.34 ،کُ رک

زياد در جداسازی افراد) میتوانن د در شناس ايی کارآم د

ه دهای روی کاس رگ )P=0.12 ،و ( GLSTوج ود

باشند .نتايج نشان دادند ک ه نمون هه ای م ورد مطالع ه ب ر

کُرک هدهای روی س اقه( )P=0.42 ،ج دول  )1در ب ین

اساد صفا استفاده شده ،به سه گروه تقس یم م یش وند

گونه ها وجود نداشت .اين ص فا از م اتريكس ص فا

(شكل  :)1گروه اول ش امل اف راد گون ه M. alyssifolia

حذف شدند و در تحلیل چند مت یره استفاده نشدند.

است و تمامی صفاتی که در قسمت ي ک چه ارم پ ايینی

تحلیل (Principal Component Analysis) PCA

سمت راست شكل  1آمده است ،ب رای اف راد اي ن گون ه

در تحلی ل  ،PCAدرص د واري انس محاس ه ش ده در

بیشترين مقدار را دارا هستند .از می ان اي ن ص فا برخ ی

محور اول 33/0 ،درصد ،مح ور دوم 5 ،درص د و مح ور

مانند ( LESHش كل ب رگه ا)( PDLE ،ط ول دمگ ل)،

سوم  1/1درصد از ت ییرا را نشان داده است .اين اع داد

بال ه)( SDLE ،ط ول ب ذر)،

( SDWIبیش ترين ع ر

08

( PECOرن
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کاس رگ)،

دندانههای حاش یه ب رگ) و ( PETIداش تن دم رگ) در

گل رگ)( CACO ،رن

خ ورجین)

عدم جدايی اين گونهها مؤ ر بودهاند .تحلیل ت ک مت ی ره

میتوانند در شناسايی افراد اين گونه کارآمد باشند .گروه

 Mann-Whitney Uبر روی گون هه ای موج ود در اي ن

،M.

گروه انجام شد .نت ايج اي ن آزم ون (ج دوله ای  9و )8

،M. farinosa ،M. dumulosa ،M. chenpodiifolia

نشان میدهد که علی رهم تفكی کناپ ذيری اعض ای اي ن

 M. flavidaو آراي ه ناش ناخته Matthiola sp.ک ه ب ا

گروه در تحلیل چند مت یره (ش كل  ،)1ص فا متع ددی

کلی دهای موج ود ،شناس ايی آن مش كل ب ود ب ا قراب ت

در جدايی جفت گونههای اي ن گ روه وج ود دارن د ک ه

زيادی در امتداد محور  Xپراکنده شدهاند .بهنظر میرس د

قابلیت استفاده در کلید شناسايی را خواهند داشت .گ روه

ب رگ)( MISI ،وج ود

سوم نیا به واسطه صفاتی مانن د ( SISTزاوي ه قرارگی ری

رگ ه می انی روی خ ورجین)( SILE ،ط ول خ ورجین)،

خورجین نس ت به س اقه)( LEST ،ت راکم ب رگه ا روی

( PELEطول دم رگ)( LELO ،بیشترين عم ق بري دگی

ساقه) و ( PDWIعر

دمگ ل) در کن ار يك ديگر ق رار

برگ)( LEMA ،ش كل حاش یه ب رگ)( TDST ،ت راکم

گرفته که شامل افراد گونه  M. revolutaو برخی از افراد

کُ رک روی پاي ک خ ورجین)( LOLM ،ت راکم

گونه  M. chorassanicaمیشوند.

( LELEط ول ب رگ) و ( SIWIع ر
دوم اف

راد گون

هه

که صفاتی مانند ( LEWIع ر

ایafghanica :

شكل  -1دياگرام حاصل از تجايه و تحلیل  PCAمربوط به  04نمونه مطالعه شده بر اساد محور اول و دوم .دياگرام س مت راس ت بارگ ذاری
صفا و دياگرام سمت چپ موقعیت افراد گونههای مختلف بر اساد صفا مورد بررسی را نشان میدهد.
،M. dumulosa : ،M. chorassanica : ،M. chenopodiifolia : ،M. alyssifolia : ،M. afghanica : ،Matthiola sp. :
 M. flavida : ،M. farinosa :و ( .M. revolute :درصد واريانس محاس ه شده در هر محور در کنار محور مربوط آورده شده است).
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( در شمالشر ايران با استفاده از صفا ريختشناسیMatthiola, Brassicaceae) تاکسونومی عددی سرده شببوی معطر وحشی

Mann-Whitney U متماياکننده معنیدار بین جفت گونههای مطالعه شده با استفاده از تحلیل
M. afghanica/ M. dumulosa
TDPL
SELE
SYLE
TDSY
STWI
SWPW
SILI
MISI
SDLE
SDWI
SHSD
SHSD
WISD
-

M. afghanica/ M. flavida
TDST
SLTI
LESH
CLLE
CLWI
SELE
TRDS
ALTS
SLLS
TDSY
SILE
TDSI
SSTI
TOSI
STLE
MISI
SDWI

 صفا-9 جدول

Matthiola sp./ M. afghanica
PLBR
CLWI
CLLI
SELE
SPLE
TRDS
FLTS
ALTS
SLLS
SYLE
TOSI
STWI
MISI
LOLM
SDWI
-

( قرابتPCA)  و گونههايی که در گراف حاصل از تحلیل چند مت یرهMatthiola sp.  صفا متماياکننده معنیدار بین آرايه ناشناخته-8 جدول
.)Mann-Whitney U بااليی داشتند (با استفاده از تحلیل
Matthiola sp./ M. dumulosa
TDPL
LEMA
GRFO
PLBR
TDSY
SLLS
TRDS
CLWI
SWPW
TRST
STWI
SSTI
SDLE
LOLM
SIST
SILI
WISD
-

Matthiola sp./ M. alyssifolia
PLBR
GRFO
PLHE
BSDI
STBD
STUP
LELE
LELO
PELE
LEMA
CLLE
CLWI
LOTI
LODO
SYLE
GLSI
STLE
SIST
LOLM
SHSD

 از تحلی ل،گونه های مطالعه شده ايجاد نكردند بن ابراين

Matthiola sp./ M. chenopodiifolia
GRFO
SLTI
LESH
LELO
PETI
CLWI
TRDS
SLLS
TDSI
LOLM
SHSD
WISD
-

بحث

 همان طور که در مقدمه اشاره.چند مت یره حذف شدند

از میان تمام صفا کمی و کیفی به کار گرفته شده

 صفت انواع کُرک هدهای به فراوانی در کلی دهای،شد

 صفا مربوط به وجود کُرک هدهای بر،در اين مطالعه

)2353( Chalk  وMetcalfe .شناسايی به کار رفته است

،GISP)  کاس رگ و ساقه، برگ،روی پايک خورجین

در تحقیقا خود نش ان دادن د ک ه تی ره ش بب و دارای

( اختالف معن یداری را ب ینGLST  وGLSE ،GLLE
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اشكال متنوعی از کُرکهای هیر هدهای تکس لولی ت ا

) .2009دو گون ه  M. alyssifoliaو  M. revolutaب ا

چندشاخهای و ستارهای و همچنین کُ رکه ای ه دهای

برخ ی ص فا مع دود مانن د ( PDWIع ر

دمگ ل)،

هستند )1335( Abdel Khalik .اشاره ک رده اس ت ک ه

( SISHش كل می وه) و ( LISPدوره زن دگی گی اه) ،از

کُرک های هده ای (چند سلولی) برای تش خیص برخ ی

افراد ساير گونهه ا ج دا م یش وند ،ام ا در م ورد اف راد

گونههای  Matthiolaاستفاده میشود ،اما در اين مطالعه

گون هه ای ،M. chorassanica ،M. afghanica

به نظر میرسد که ب ین گون هه ای مختل ف اي ن س رده،

 M. farinose ،M. dumulosaو  M. flavidaناديك ی

تن وعی در کُ رکه ای ه دهای و هی ره دهای دي ده

صفا  ،امكان ت اين افراد اين گونهها را از بین میب رد و

نم یش ود و همگ ی دارای ُک رکه ای هی ر ه دهای

احتماالً افراد اين گونهها خويشاوندی بسیار ناديك ی ب ا

چندشاخهای و درختیاند .بنابراين ،احتماالً ن وع کُ رک

يكديگر دارند (شكل  .)1در اين بررسی دي ده ش د ک ه

نمیتواند ويژگی مناس ی برای جداسازی گونههای اي ن

صفا زايشی (ابعاد و اشكال اج اای گ ل) ب ه اس تثنای

سرده باشد .از سوی ديگر ،چ ون ت راکم کُ رک نی ا ت ا

ص فا می وه و ب ذر (مانن د ( SILEط ول خ ورجین)،

ح دودی وابس ته ب ه ش رايط محیط ی اس ت ،نم یتوان د

( MISIرگ ه می انی روی س طج خ ورجین) و SHSD

بهعنوان يک صفت قابل اطمینان برای شناسايی اس تفاده

(شكل بذر)) ،بین گون هه ای اي ن س رده ب ه ط ور قاب ل

ش ود )Pigliucci, 1997؛ Gianoli and González-

مالحظ های اب ت ب وده ،ت ییرات ی را نش ان نم یدهن د.

) .Teuber, 2005برای مثال در  M. alyssifoliaتم امی

بن ابراين ،اي ن ص فا در شناس ايی کارآم د نیس تند.

افراد دارای ساقه صاف و بدون کُرک بودند و تنها يک

جدايیها و تمايا گونهها عمدتاً به س ب صفا رويش ی

فرد در آنها تراکم تُُنكی از کُرکها داش ت و در بیش تر

مانن د ( PLHEارتف اع گی اه)( LELE ،ط ول ب رگ)،

افراد  M. flavidaکُ رکه ای ه دهای روی خ ورجین،

( LESTت راکم ب رگه ا روی س اقه)( STBD ،ن وع

پايک خورجین ،ساقه و دمگل دي ده ش د ،ام ا در س اير

س اقهه ا)( PELE ،ط ول دم رگ) (ش كل )1و LEWI
گی اه)LELO ،

گونهها فقط برخی افراد دارای کُرکهای ه دهای روی

(ع ر

ب رگ)( PLBR ،انش عابا

اجاای خود بودند.

(ع ر

عمی قت رين ل وب ب رگ)( MIRI ،وض عیت

در بررسی حاضر ،نت ايج تحلی ل چن د مت ی ره PCA

رگ رگ)( LOLM ،تراکم دندان هه ای حاش یه ب رگ)،

(شكل  )1نشان داد که گونهه ای س رده  Matthiolaدر

( STBDت راکم س اقهه ا) و ( LESTتجم ع ب رگه ا)

شمالشر ايران فاقد مرز مشخص و دقیق تاکسونومیک

(شكل  )1بوده است.

است و نمیتوان صفا ريختشناس ی اي دهآل ی ياف ت

به نظر میرسد ،افرادی که ط ی شناس ايی ب ه عن وان

که تمايا کافی بین گونهه ای آن ايج اد کنن د .ب ه ط ور

گون ه  M. flavidaش ناخته و تحلی ل ش دند ،ه یچ

مشابه در مطالعهای که بر روی گونههای  Matthiolaدر

خويشاوندی با گونه  M. chorassanicaندارند (ش كل

جااير قناری انجام شده اس ت ،تن وع ب االيی در ص فا

 .)1در فل ور چ ین ) (Taiyan et al., 2001و فل ورا

ريختشناسی مشاهده شده است که کارايی چندانی در

ايرانیكا ) (Rechinger, 1982اشاره شده است که اف راد

تش خیص گون هه ا نداش تند (Jaén-Molina et al.,

اي ن دو گون ه ب ه اش ت اه ب ه ج ای يك ديگر شناس ايی

02

تاکسونومی عددی سرده شببوی معطر وحشی ) (Matthiola, Brassicaceaeدر شمالشر ايران با استفاده از صفا ريختشناسی

میشوند ،در حالی ک ه  M. chorassanicaي ک گون ه

زندگی ) (LISPمیتواند صفتی متماياکننده برای اف راد

نیم هپش تهای ) (ascendantو  M. flavidaي ک گون ه

اين گونه باشد (ساير گون هه ا چن د س اله هس تند) .اي ن

افراش ته ) (erectاس ت .در اي ن بررس ی دي ده ش د ک ه

گونه ،تنها گونه يکساله از اي ن س رده در اي ران اس ت.

ص فاتی مانن د ( LEMAش كل حاش یه ب رگ)LELO ،

صفا رويشی و زايشی ديگری نیا در جدا کردن افراد

عمی قت رين فرورفتگ ی ب رگ)( PETI ،داش تن

اين گونه از افراد ساير گونهها نقش داش تهان د از جمل ه:

پايک خورجین) ،افراد گونه

( LESHشكل برگ)( SPLE ،نس ت طول گل رگ ب ه

 M. flavidaرا ک امالً از گون ه M. chorassanica

کاس رگ)( SISH ،ش كل کل ی خ ورجین)PDWI ،

(عر

دم رگ) و ( STWIعر
متمايا میسازند (شكل .)1

(عر

در بررسی حاضر ،از صفا مربوط ب ه ب ذر اس تفاده
شد که در کلیدهای شناسايی نیا ب ه ص ور جاي ی ب ه
آنها اشاره شده است .نتايج حاصل از اي ن مطالع ه نش ان

دمگل) و ( LILEط ول پهن ک) (ش كل  )1ک ه

ال ته تا حدودی در کلیدهای شناسايی نیا از آنها استفاده
میشود.
آنچه در مورد گونه  M. revolutaشايان توجه است

میدهد که صفا شكل بذر ) (SHSDو بیش ینه ع ر

اي ن اس ت ک ه ن ام اي ن گون ه از پ یچش رو ب ه بی رون

باله ) (SDWIمیتوانند قابل اس تفاده باش د .ب ه وي ژه در

گل رگه ا در حال ت خش ک گرفت ه ش ده اس ت

گونه  ،M. alyssifoliaشكل و اندازه بذر ک امالً از ب ذر

) .(Rechinger, 1982اي ن ص فت در اکث ر اف راد اي ن

س اير گون هه ای اي ن س رده متم ايا هس تند (ش كل  1و

گونه مشاهده شد ،اما از آن جا ک ه نح وه پ رد نم ودن

ج دول  .)8در گون ه ( M. farinosaش كل  ،)1ص فا

گیاه روی کیفی ت اي ن ص فت م ؤ ر اس ت ،در ص فا

مرب وط ب ه خ ورجین ش امل ( SILEط ول خ ورجین)،

اندازهگیری شده وارد نشد .اي ن ص فت را م یت وان ب ه

خ ورجین)( SILI ،برآم ده ب ودن

همراه ساير صفا  ،در شناسايی بهکار ب رد .هم ان ط ور

( SIWIع ر

خورجین)( MISI ،وجود رگه میانی روی خ ورجین) و

که در شكل  1آمده ،افراد اين گونه ب ه واس طه ص فا
گل رگ)( FDRA ،ت راکم

( SISPنس ت ض خامت پاي ک ب ه خ ورجین) ص فا

زايشی مانند ( PEWIعر

مناس ی در متمايا ساختن اين گونه از ساير گونهها بوده،

گل در گل آذي ن)( CLWI ،ع ر

ناخن ک)SDWI ،

در کلیدهای شناسايی نیا به خوبی از آنها اس تفاده ش ده

(بیشترين عر

اس ت .ص فا مرب وط ب ه ب رگ مانن د ( LELEط ول

( SDLEط ول ب ذر) و ( SISPنس ت ض خامت پاي ک

ب رگ)( LEWI ،ع ر

ب رگ)( LELO ،ع ر

عمیقت رين ل وب ب رگ)( MIRI ،وض عیت رگ رگ)،
( SLTIشكل ن وک ب رگ) و ( LLWIنس ت ط ول ب ه
عر

برگ) به علت ت ییرا زياد ،نم یتوانن د ص فا

مناس ی برای جدايی اين گونه باشند (شكل .)1

ب ذر)( WISD ،بیش ترين ع ر

بال ه)،

خورجین به ضخامت خورجین) از س اير گون هه ا ج دا
شدهاند.
هم ان ط ور ک ه اش اره ش د در فل ورا ايرانیك ا
)1982

 ،(Rechinger,تش

خیص دو گون

ه

کامال
ً
 M. afghanicaو  M. dumulosaبر اساد "ساقه

همان طور که در شكل  1مشاهده میشود ،در گونه

چوبی" و "فقط در قاعده چوبی" است .از سوی ديگ ر،

ي کس اله  M. chenopodiifoliaب ردار ص فت دوره

در شرح بیان شده برای اين دو آراي ه ،همپوش انی دامن ه
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صفا مش اهده م یش ود و تحلی ل  PCAنی ا نتوانس ت

ج رافی ايی نی ا نادي ک مح ل جم عآوری اف راد آراي ه

ت اين کافی را بین اين دو آرايه فراهم کند .نتايج تحلی ل

ناشناخته (کوه سرخ کاش مر) بودن د .از آنج ا ک ه ص فا

( Mann-Whitney Uج دول  )9نش ان داد ک ه تنه ا

رويشی بسیار تحت ت یر محیط هستند )(Pigliucci, 1997

ب ذر)،

و اين گونهه ا ناديك ی ج رافی ايی ب ا ه م دارن د ،ب ه نظ ر

( SHSDشكل بذر) و ( WISDطول باله) م یتوانن د در

میرسد که نمیتوان به ش اهتهای صفا رويشی اس تناد

تش خیص اي ن دو آراي ه ارزش مند باش ند .ال ت ه ص فا

کرد .مقايسه آرايه  Matthiola sp.و گونه M. dumulosa

ديگری نیا اختالف معنیداری را نشان دادند ،ام ا ب ا در

نش ان داد ک ه ص فاتی نظی ر( LISP :ن وع گی اه)CLWI ،

نظر گرفتن ايجاد خط ا در هنگ ام شناس ايی (در ص فاتی

(ع ر

ناخن ک)( SILI ،فش ردگی خ ورجین)SIST ،

مانند فشردگی میوه و يا تراکم کُرک) به نظ ر م یرس د

(زاويه قرارگیری خورجین با ساقه)( SDLE ،طول ب ذر) و

که به کارگیری اين صفا قابل استناد نیست.

( WISDط ول بال ه) و ي ا در مقايس ه اي ن آراي ه ب ا

صفا مربوط ب ه ب ذر ( SDWIبیش ترين ع ر

ص فا ابع اد ناخن ک ) CLLEو  ،(CLWIمی وه

 ،M. alyssifoliaصفاتی چون( LISP :ن وع گی اه)SIST ،

خ ورجین ) SILEو  ،(STLEص فت ب ذر ) (SDWIو

(زاويه قرارگیری خورجین نس ت به ساقه)( GLSI ،کُرک

ش كل زاي ده کن ار میل ه پ رچم بلن د ) ،(SLLSص فا

هدهای روی خورجین)( CLLE ،طول ناخن ک)CLWI ،
ناخنک)( LOTI ،محل زايده کنار پرچم)STLE ،

تمايادهن ده ب ین دو آراي ه  M. afghanicaوM. flavida

(عر

هستند (جدول  .)9اين صفا از جمله صفاتی هستند ک ه

(طول پايک خورجین) و ( SHSDشكل بذر) متماياکننده

در کلیدهای شناسايی بهک ارگرفت ه نش ده ،م یتوانن د در

هستند (جدول  .)8آنچه از مقايسه اين نمونهها با افراد گونه

شناسايی کارآمد باشند.

 M. chenopodiifoliaديده میشود ،اين است که صفاتی

همان طور ک ه گفت ه ش د نمون هه ای آراي ه ناش ناخته

مانند( SLLS :شكل زايده پرچم)( SHSD ،شكل ب ذر) و

 Matthiola sp.ب ا نمون هه ای ديگ ر گون هه ای نادي ک

( WISDطول باله) از معدود صفاتی هستند که م یتوانن د

M. chenopodiifolia ،M. alyssifolia ،M. afghanica

اف راد متعل ق ب ه آراي ه  Matthiola sp.را از ه ر ي ک از

و  M. dumulosaب ا آزم ون  Mann-Whitney Uتحلی ل

گونههايی که با آن مقايسه شدهاند ،متمايا سازند .از آنج ا

شده بودند (جدولهای  9و  .)8در مقايسهای ک ه ب ین اي ن

که اين نمونهها ) (Matthiola sp.با دوره زندگی دو س اله

آرايه و  M. afghanicaکه ناديك ی زي ادی ب ا ه م نش ان

در منطقهای يافت شدهاند (کوه سرخ کاشمر) که نادي ک

میدادند (جدول  ،)9صفا مربوط به ناخن ک ) CLWIو

ب ه مح لجم عآوری اف رادی از گون ه ي کس اله

 ،(CLLIبذر ) ،(SDWIدندانههای حاشیه برگ )(LOLM

( M. chenopodiifoliaشماره هرباريومی  ،32219جدول

و شكل زايده کنار میله پ رچم بلن د ) (SLLSب ین اي ن دو

 )2و از گون هه ای چن د س اله ( M. alyssifoliaش ماره

آرايه تفاو معنیداری را نشان میدهند .از بین گونههايی

هرباريومی  ،12345ج دول  )2و ( M. dumulosaش ماره

ک ه ب ا اي ن آراي ه ناديك ی بیش تری نش ان دادن د

هرباريومی  ،19946جدول  ،)2هستند و به جا صفت ن وع

 M.و

گیاه ) ،(LISPساير ص فا بس یار ش یه ه م هس تند ،اي ن

) M. dumulosaافرادی مد نظ ر ق رار گرفتن د ک ه از نظ ر

احتمال وجود دارد که اي ن نمون هه ای ناش ناخته ،حاص ل

)alyssifolia

chenopodiifolia ،M.
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تاکسونومی عددی سرده شببوی معطر وحشی ) (Matthiola, Brassicaceaeدر شمالشر ايران با استفاده از صفا ريختشناسی

دورگگیری بین افراد گونههای اشاره شده باش ند .هم ان

شناسايی اين آرايه ) (Matthiola sp.نیازمند بررس یه ای

طور که  Marholdو  )1330( Lihovaبی ان کردن د ،تی ره

بیشتر در زمینه مطالعا تشريحی ،گردهشناسی و ب ه وي ژه

شببو دارای ت ییرا زيادی در تعداد کروموزوم اس ت و

مطالعا مولكولی باشد .از آن چه تاکنون پیرامون صفا

رويداد پلیپلوئیدی و جريان ژنی بینگونهای ب ه وف ور در

آرايه  Matthiola sp.صح ت شد شايد بتوان اين آراي ه را

سردههای اين تیره گاارش شده است .به نظر میرسد ک ه

به صور دو رگه  M. afghanica×dumulosaنشان داد.

کلید شناسايی گونههای سرده  Matthiolaدر شمالشر ايران
 (a1گیاهانی يکس اله M. chenopodiifolia ........................................................................................................

 (bگیاهانی چند س اله 1 .........................................................................................................................................
 (a2گل رگ و کاس رگ به رن

ب نفش ت ا اره وانی ،دمگ ل ب ه ط ول بیش تر از  5میل یمت ر ،ب رگه ا س اده و واژ

تخممرهی با طول بیش از  23سانتیمتر ،عر

خورجین بیش از  8میلیمتر ،طول بذر بیش از  0میلیمتر ،عر

باله

بیش از  8میلیمت ر M. alyssifolia ........................................................................................................................

 (bگل رگ به رن

زرد تیره ،کاس رگ س ا رن

کمتر از  23سانتیمتر ،عر

 ،طول دمگل کمتر از  5میلیمتر ،برگها ساده تا سینوس ی ط ول

خورجین کمتر از  8میلیمتر ،طول بذر کمتر از  0میل یمت ر ،ع ر

بال ه ک مت ر از 8

میلیمت ر9 .............................................................................................................................................................
 (a3گیاه منشعب (با حداقل  9انشعاب) ،برگها با حاشیه مواج ،کمتر از  23گل در هر گلآذين M. revoluta ......

 (bگیاه عمدتاً با انشعابا اندک (حداکثر  9انشعاب اصلی) ،برگها سینوسی 8 ....................................................
 (a4گیاه خوابیده بر روی زمین و بوتهای ،کوتاه و با ارتفاع کمتر از  13سانتیمتر M. chorassanica .....................

 (bگیاه افراشته با ارتفاع بیش از  13سانتیمتر 5 .....................................................................................................
 (a5عر

خورجین بیش از  9میلیمت ر ،ط ول خ ورجین ب یش از  23س انتیمت ر ،ب رگه ا کام ل ب ا حاش یه م واج

M. farinosa .......................................................................................................................................................

 (bعر

خورجین کمتر از  9میلیمتر ،طول خورجین کمتر از  4سانتیمتر ،برگها دارای بريدگی 0 ....................

 (a6گیاه بوتهای و نیمهافراشته ،ساقه اصلی به رن

س ا روش ن ت ا زرد ،ب ذر بیض وی کش یده ب ا ع ر

کمت ر از 1

میلیمت ر M. dumulosa ........................................................................................................................................

 (bگیاه افراشته ،ساقه اصلی س ا رن

 ،بذر مستطیلی يا گرد 2 ...............................................................................

 (a7طول برگها کمتر از  2سانتیمتر ،برگها کامل تا اندکی سینوسی ،بذر کامالً گرد و عر

بیش از  1میلیمت ر

M. dumulosa × afghanica ..............................................................................................................................

 (bطول برگها بیش از  2سانتیمتر ،برگها سینوسی با بريدگیهای عمی ق 4 ........................................................
 (a8طول خورجین بین 0-5میلیمتر ،شكل بذر مس تطیلی و ع ر

ب ذر ک مت ر از  1میل یمت ر ،ط ول ناخن ک 4-2

میل یمت ر M. afghanica......................................................................................................................................

 (bطول خورجین بین  4-2میلیمتر ،شكل بذر بیضی شكل ،بیشترين عر

بذر  2/5میلیمت ر ،ط ول ناخن ک 23-3

میلیمت ر M. flavida ............................................................................................................................................
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سپاسگزاری
 آس یه، خ انمه ا س میه ق ائمپن اه،مش هد و همچن ین

نگارن دگان از زحم ا جن اب آق ای عل ی اص ر

 س میه مخت اری و خديج ه کريم ی ک ه در،اس ماعیلی

بص یری کارش ناد آزمايش گاه سیس تماتیک گی اهی

جمعآوری نمونهه ا همك اری نمودن د کم ال تش كر را

دانشكده علوم پايه و خانم مح وب ه زنگ ويی کارش ناد

.دارند

 دانش گاه فردوس ی،هرباريوم پژوهش كده عل وم گی اهی
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Numerical taxonomy of the genus Matthiola (Brassicaceae)
in Northeast of Iran based on morphological traits
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Abstarct
The genus Matthiola R. BR. (Brassicaceae) consists of 48 species in the Iranian plateau, of
which only seven species are distributed in northeast of Iran. Six species erre collected from
the region under study including M. afghanica, M. alyssifolia, M. chenopodiifolia, M.
chorassanica, M. dumulosa and M. farinose. Two species, M. flavida and M. revoluta were
recorded for the first time in this study. Some specimens of an unknown taxon entitled
Matthiola sp. are also collected in the region and included in the present study. In this study,
we tried to use a set of morphologically informative characters which could determine species
boundaries and also provide appropriate identification key to the genus in the northeast of
Iran. 71 morphological features including quantitative and qualitative were examined on 68
herbarium and field-collected accessions followed by statistical analyses. The results of the
univariate analysis indicated that "presence/absence of trichome on the stem and leaf" and
"presence/absence of glandular trichomes on the sepal and pedicel" did not significantly
differentiate the species and they were excluded from the subsequent analysis. The results of
multivariate analysis showed that the species under study were grouped within three groups.
First group included specimens of the species M. alyssifolia, the species M. afghanica, M.
chenopodiifolia, M. dumulosa, M. farinosa, M. flavida and Matthiola sp. were placed in
second group and third group included specimens of the two species M. chorassanica and M.
revoluta.
Key words: Principal Component Analysis (PCA), Bassicaceae, Morphology, Matthiola,
Northeast of Iran
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