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of Iran
Kazem Negaresh
Assistant professor, Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Agricultural Sciences and Natural
Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran

Abstract
Centaurea is one of the most complex and largest genera of the family Asteraceae in the World. It is
mainly distributed in Europe, the Mediterranean region, and southwest Asia. This genus is
polyphyletic and has recently been divided into some monophyletic genera. In Iran, Centaurea
contains 109 species in 31 sections that are present in most parts of the country. This research is the
result of exact taxonomic study of species of the section Ammocyanus in different herbaria. During
this study, it was found that two syntypes collections were cited for C. patula protologue that one of
them is attributed to Iran. However, there is no mention of this species in Flora Iranica and in fact C.
patula is a forgotten species for Iranian flora. So, C. patula is treated in this study as an existing taxon
for the flora of Iran. To clarify the application of this name, it was thus typified and its lectotype image
was presented.
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 ،Centaurea patulaگونهای فراموششده از تیرۀ مرکبان برای فلور ایران
کاظم نگارش
استاديار گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،مالثانی ،اهواز ،ايران

چکیده
جنس  Centaureaيکی از بزرگترين و پیچیدهترين تاکسونهای تیرۀ مرکبان ) (Asteraceaeدر جهان است که عمدتاً در
اروپا ،منطقۀ مديترانه و جنوبغرب آسیا پراکنش دارد .چندنیايیبودن اين جنس سبب شده است بهتازگی اين تاکسون به چند
جنس تکنیا تقسیم شود Centaurea .حدود  109گونه و  31بخش در ايران دارد که در بیشتر مناطق کشور حضور دارند.
پژوهش حاضر ،حاصل مطالعۀ تاکسونومیکی دقیق گونههای بخش  Ammocyanusدر هرباريومهای مختلف است .در مطالعۀ
حاضر مشخص شد دو محل تیپ در پروتولوگ گونۀ  C. patulaمشخص شدهاند که يکی از آنها به ايران مربوط است؛ اين در
حالیست که در فلورا ايرانیکا ،اشارهای به اين گونه نشده و درحقیقت C. patula ،گونهای فراموششده برای فلور ايران است؛
بنابراين در پژوهش حاضر C. patula ،دوباره گونه ای موجود برای فلور ايران مطرح شد و برای جلوگیری از ابهام در کاربرد
آن ،گونۀ يادشده تیپبندی و تصوير لکتوتیپ آن ارائه شد.
واژههای کلیدی ،Centaurea ،Asteraceae :تاکسونومی ،گونۀ فراموششده ،تیپبندی.

مقدمه.

بیشترين تنوع جنس  Centaureaدر مناطق ترکیه،

مرکبان ) (Asteraceaeبزرگترين تیرۀ گیاهان

روسیه و ايران بهويژه در منطقۀ ايرانی  -تورانی است؛

گلدار است که بیش از  1600جنس و بدون

ترکیه با داشتن نزديک به  160گونه ،مهمترين مرکز

درنظرگرفتن گونههای آپومیکتیک ،حدود  23000گونه

تنوع اين جنس به شمار میآيد ;(Wagenitz, 1975

دارد ) .(Jeffrey, 2007گل گندم )(Centaurea L.

.(1986

يکی از بزرگترين جنسهای اين تیره است که به

جنس  Centaurea s. l.ازنظر تاکسونومیکی پیچیده

زيرتیرۀ  ،Carduoideaeقبیلۀ  Cardueaeو زيرقبیلۀ

و در طبقهبندیهای پذيرفتهشده 400 ،تا  700گونه برای

 Centaureinaeتعلق دارد (Bremer, 1994; Susanna

آن نام برده شده است (Wagenitz, 1983; Bremer,

 .(and Garcia-Jacas, 2007; 2009مراکز پراکنش

 .(1994; Wagenitz and Hellwig, 1996باتوجهبه

گونههای اين جنس عمدتاً در اروپا ،منطقۀ مديترانه و

چندنیايیبودن جنس  ،Centaurea s. l.سیستمی طی

جنوبغرب آسیا ) (López et al., 2011قرار دارند و

سالهای اخیر در پیش گرفته شده که در آن ،اين
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تاکسون به چند جنس طبیعی ،Centaurea s. str.

وسیعی روی اين جنس انجام شد که نتیجۀ آنها،

و

افزايش تعداد گونهها تا  109و بخشها تا  31برای

 Rhaponticoides Vaill.تقسیم شده است (Wagenitz

فلور ايران بود (Negaresh, 2019; Wagenitz and

 .(and Hellwig, 2000; Greuter, 2003تحلیلهای

Esfandiari, 1983; Ranjbar and Negaresh,
2013a; 2013b; Ranjbar et al., 2013; Hilpold et
;al., 2014; Ranjbar and Negaresh, 2014
Negaresh et al., 2014; Negaresh and
.(Rahiminejad, 2014; 2015; 2016; 2018

Mill.

،Cyanus

Cass.

Psephellus

مولکولی اين جنس و زيرقبیلۀ  Centaureinaeو
مطالعههای ريختشناسی ،گردهشناسی ،کاريولوژی و
اکوجغرافیايی ،تقسیمبندی يادشده را تأيید کردهاند

بخش  Ammocyanus Boiss.يکی از کوچکترين

;(Wagenitz, 1955; Susanna et al., 1995
Wagenitz and Hellwig, 1996; Garcia-Jacas et
.)al., 2000; 2001; 2006; Hellwig, 2004

يک گونه از آن با نام  C. ammocyanus Boiss.در

در مطالعههای  Greuterو همکاران ( )2001بیان شده

کشور می رويد .طی مرور تاکسونومیکی گونههای

است تیپ جنس  Centaureaبايد از گونۀ

بخش  Ammocyanusدر هرباريومهای مختلف

 C. centaurium L.به تیپ جديد گونۀ

مشخص شد گونۀ  ،C. patula DC.گونهای

 C. paniculata L.از گروه  Centaurea jaceaتغییر

فراموششده برای ف لور ايران است؛ همچنین بهمنظور

يابد و با مطرحشدن اين نظريه ،يکی از بخشهای

روشنکردن کاربرد اين تاکسون ،گونۀ يادشده

قديمی جنس (بخش  )Centaureaبه سطح جنس

تیپبندی شد.

بخشهای جنس  Centaureaدر ايران است که تنها

 Rhaponticoidesارتقا يافته است (Greuter et al.,

 )Greuter .2001; Greuter, 2003و همکاران ()2001

مواد و روشها.

مطرح کردهاند دو بخش قديمی  Cyanusو

نمونههای گیاهی مربوط به بخش Ammocyanus

 Acrocentronبايد بهشکل جنسهای مجزا با نامهای

که در هرباريومهای ،GOET ،G-DC ،G ،FI ،BM ،B

 Cyanusو  Colymbada Hill.در نظر گرفته شوند؛

 P ،LD ،K ،JEو  Wنگهداری میشوند ،مطالعه شدند

البته جداکردن بخش  Colymbadaبا پژوهشهای

(مخففهای استفادهشده برای نام هربايومها طبق

مولکولی ،ريختشناسی و کاريولوژی تأيید نشده است

 )2019( Thiersانتخاب شدند) .بررسی نمونههای

(Wagenitz and Hellwig, 2000; Garcia-Jacas et
 (al., 2001; 2006و بنابراين )2003( Greuter ،بخش

 Acrocentronرا به جنس  Centaureaبرگردانده ،اما
 Cyanusرا در سطح جنس نگه داشته است.
طبق فلورا ايرانیکا ) ،(Wagenitz, 1980جنس
 Centaureaشامل  89گونه متعلق به  28بخش است
که از اين میان 70 ،گونه در ايران يافت میشوند .پساز
تدوين فلورا ايرانیکا ،مطالعههای تاکسونومیکی بسیار

هرباريومی بهطور مشاهدۀ آنالين با کاتولوگهای
هرباريومی ،مشاهدۀ آنالين با  JSTORو ارتباط اينترنتی
با درخواست از هرباريومها انجام شد .فهرست مقدماتی
و اصالحشدۀ صفتهايی که در تعیین حدود گونههای
بخش  Ammocyanusکاربرد دارند ،تهیه و ارزش
تاکسونومیکی اين صفتها با بررسی و مطالعۀ نمونههای
هرباريومهای مختلف ارزيابی شد .صفتها شامل شکل
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رويشی؛ ارتفاع گیاه؛ شاخهبندی ساقهها؛ پوشش کرکی

بحث و نتیجهگیری.

تمام قسمتهای گیاه؛ طول و عرض ،تقسیمبندی و

Centaurea patula DC., Prodr. 6: 583 (1838).
Lectotype (designated here): Turkey. In
Cappadocia ad Euphratem, 1837, P. M. R.
Aucher-Eloy 3170 (G00473343!: right hand of
the
;sheet
isolectotypes:
G00223057!,
— K000794087!, P00703816!, P00703817!).
Residual syntypes: Iran. In Perse (Persia):
Caskin, 1829, C. P. Bélanger 419
(G00473363!: left hand of the sheet,
P00703815!).
= Centaurea ramosissima Freyn & Sint. in
Freyn, Oesterr. Bot. Z. 44: 220 (1894).
Lectotype (designated here): Turkey. A5
Kastamonu: Tosya, at Sabadja (Sapaca), 23
June 1892, P. E. E. Sintenis 4393 (B 10
0088265!; isolectotypes: BM000906219!,
FI012704!,
G00223058!,
G00223059!,
JE00015932!, K000794088!, LD1021253!,
LD1039462!,
P00703757!,
P00703758!,
W18930003408!). — Residual syntype:
Turkey. Paphlagonia, Wilajet Kastambuli, in
collibus ad Szuluk- Tashesme, 21 May 1892,
P. E. E. Sintenis 3899 (GOET001300!).

ممتدبودن برگها؛ شکل و اندازۀ گريبانها؛ شکل،
اندازه ،رنگ ضمائم و میزان پوشیدگی فیالریها با
ضمائم؛ تعداد ،طول و رنگ مژهها؛ رنگ گلها؛ طول
گلچههای مرکزی و میزان بیرونزدگی خامۀ آنها؛
درجۀ شعاعیبودن ،آشکار و آشکارنبودن ،تعداد ،شکل
و طول لوبهای گلچههای کناری؛ اندازه ،شکل و
رنگ فندقهها؛ پايا يا پايانبودن ،شکل ،طول و رنگ
کاکل و نیز نسبت طول رديفهای بیرونی به درونی
کاکل بودند .کتاب «واژهنامۀ گیاهی کیو» که Beentje

در سال  2010آن را منتشر کرده است ،بهمنظور
تشخیص دقیق حالتهای صفتهای کیفی و
اطمینانيافتن از درستی آنها استفاده شد .منابع مختلف و
معتبر تاکسونومیکی مرتبط با بخش Ammocyanus

ازجمله 1849( Boissier ،)1838( de Candolle؛
Wagenitz ،)1976( Dostál ،)1896( Post ،)1875

(1975؛ 1980؛  )2006و  Garcia-Jacasو همکاران
(2000؛  )2006بهمنظور دستیابی به ديدگاه دقیقی از
کاربرد صفتهای ريختشناسی در تعیین حدود
تاکسونهای بخش يادشده مطالعه شدند.
در مطالعۀ حاضر ،نامگذاری بر اساس جديدترين
گردهمايی بینالمللی گیاهشناسی که در سال  2018در
شینجن ) (Shenzhenکشور چین برگزار شد و نتیجۀ
آن نوزدهمین «کد بینالمللی نامگذاری» بود که
 Turlandو همکاران آن را در سال  2018منتشر کردند،
انجام شد؛ همچنین از مقالههای تکمیلی اين کد يعنی
«پیشنهادات برای اصالح کد» و «توصیههای کلی برای
ذکرکردن نمونههای هولوتیپ و تیپ» استفاده شد
).(McNeill and Turland, 2011; McNeill, 2014

توصیف :گیاهانی يکساله ،معموالً در حالت زنده
بهطور کامل سبز ،با ارتفاع تا  50سانتیمتر؛ ساقهها
راست تا برافراشته ،بهشدت شاخهدار از نزديک قاعده تا
بخشهای بااليی ،محور اصلی کوتاه و اغلب بهشدت
ايستاده با شاخهها ،به قطر حدود  2میلیمتر در قاعده،
استوانهای ،با رگبندی مايل به زرد و نازک ،بهشکل
تنک برگدار در طول کل ساقه؛ برگها نازک،
کاغذی (در حالت خشک) ،بدون دمبرگ ،غیرمنقسم،
بهشکل تنک پوشیده با کرکهای عنکبوتی و مودار،
سرنیزهای باريک تا سرنیزهای -خطی ،به طول  1تا 2/5
( )3-سانتیمتر و عرض  0/2تا  0/5سانتیمتر ،غیرممتد،
حاشیه صاف ،نوک تیز يا دراز ،گاهی اوقات برگهای
پايینی با  1تا  2جفت لوب کوچک؛ کالپرکها
هتروگاموس ،تقريباً بدون دمگلآذين ،منفرد يا  2تا 3
عدد واقعشده باهم در انتهای شاخههای کوتاه؛ گريبان
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بسیار کوچک ،تخممرغی  -مستطیلی ،در قاعده گرد،

دارد؛ مطلبی که در فلور ترکیه ) (Wagenitz, 1975به

به طول  9تا  11میلیمتر و به قطر  4تا  6میلیمتر؛

آن اذعان شده است و  Garcia-Jacasو همکاران

فیالریها چندسری ،مايل به سبز  -زرد ،همپوشان،

( )2006نیز به آن اشاره کردهاند .نمونههای تیپی که

چرمی ،بدون کرک؛ ضمائم کوچک و بهطور جزئی

نويسنده مشاهده کرده است ،تأيید میکنند دو نمونهای

فیالریها را میپوشانند ،سخت ،ممتد و با حاشیۀ

که  Bélangerاز ايران جمعآوری کرده است ،در

غشايی ،کاهیرنگ يا قهوهای روشن ،مثلثی؛ مژهها

هرباريومهای ژنو ) (Gو پاريس ) (Pوجود دارند (شکل

راست ،سفید ،بیشمار 5 ،تا  )12-( 9جفت ،به طول

)1؛ بنابراين C. patula ،گونۀ گزارششدهای برای فلور

 1/5تا  2/5میلیمتر؛ خار سخت ،بلند ،برگشته ،به طول

ايران است که  )1980( Wagenitzآن را در فلورا

 2تا  5میلیمتر ،بلندتر از مژههای همجوار؛ گلچههای

ايرانیکا ناديده گرفته است و در اينجا ،دوباره برای فلور

مرکزی دوجنسی ،مايل به سفید (در حالت خشک)،

ايران گزارش میشود.

لولۀ پرچم ارغوانی ،جام به طول حدود  10میلیمتر،

همانطور که گفته شد در پروتولوگ گونۀ

 -5لوب ،لوبها به طول  6تا  7میلیمتر ،خامه بلندتر از

 ،C. patulaدو نمونۀ  Aucher-Eloy 3170و

جام ،کالله بیرونآمده از جام؛ گلچههای کناری نازا،

 Bélanger 419تیپ در نظر گرفته شدهاند که در

ارغوانی ،بهطور ظريف منقسم ،بهطور جزئی شعاعی،

هرباريومهای ژنو -دوکاندول ) ،(G-DCژنو ) ،(Gکیو

 -5لوب ،لوبها خطی؛ فندقهها مستطیلی ،به طول ()-2

) (Kو پاريس ) (Pنگهداری میشوند .اين دو نمونه

 2/3تا  2/8میلیمتر؛ کاکل پايا ،چندسری ،تارهای

نسبت به هم سینتیپ هستند و بر اساس کد بینالمللی

مويی زبر ،مايل به سفید ،به طول  2تا  2/8میلیمتر،

نامگذاری ) (Art. 40, Turland et al., 2018بايد

برابر با طول فندقهها ،رديفهای درونی بهطور جزئی

لکتوتیپ تعیین شود .نمونۀ  G00473343در پژوهش

کوتاهتر.

حاضر ،لکتوتیپ انتخاب شد؛ زيرا در مقايسه با ساير
نمونههای تیپ ،بهتر حفظ شده است و کالپرکهای

مالحظات تاکسونومیکی :هنگامی که de Candolle

بالغتر و کاملتری دارد؛ همچنین اين نمونه در هرباريوم

در سال  1838گونۀ  C. patulaرا معرفی کرد ،دو محل

ژنو -دوکاندول ) (G-DCنگهداری میشود که محل

تیپ برای آن ذکر کرد .1 :کشور ترکیه Cappadocia

کار  de Candolleبوده است و صفتهای

ad Euphratem, Aucher-Eloy 3170؛  .2کشور ايران

ريختشناسی آن آشکارا با توصیف يادشده در

In Perse (Persia): Caskin, Bélanger 419؛

پروتولوگ مطابقت دارند (شکل .)2

بر اساس اين ،گونۀ  C. patulaدر ايران نیز پراکنش

 ،Centaurea patulaگونهای فراموششده از تیرۀ مرکبان برای فلور ايران

17

شکل  -1تصوير نمونۀ هرباريومی  Centaurea patula DC.که  Bélangerدر سال  1829از ايران جمعآوری کرده است (گرفتهشده از
هرباريوم .)P
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شکل  -2تصوير نمونۀ لکتوتیپ ( Centaurea patula DC.گرفتهشده از هرباريوم )G-DC؛ نمونۀ سمت راست ،ورقۀ هرباريومی
) (G00473343لکتوتیپ است.

 ،Centaurea patulaگونهای فراموششده از تیرۀ مرکبان برای فلور ايران
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گونۀ  C. patulaبهعلت داشتن شکل رويشی

کلید شناسايی گونههای بخش  Ammocyanusدر فلور

يکساله ،کالپرکهای بسیار کوچک ،گريبانهای

ايران

تخممرغی -مستطیلی ،ضمائم کوچک منتهی به يک

 -1ساقهها راست تا برافراشته؛ برگها ساده،

خار کوتاه و فندقههای کوتاهتر از  3میلیمتر به

سرنیزهای باريک تا سرنیزهای -خطی؛ کالپرکها

بخش  Ammocyanusتعلق دارد .طبق فلورا ايرانیکا

معموالً  2تا  3عدد واقعشده باهم در انتهای شاخههای

) ،(Wagenitz, 1980اين بخش تنها شامل يک گونه با

کوتاه؛ گريبان به قطر  4تا  6میلیمتر؛ ضمائم

نام  C. ammocyanusاست که با گزارش C. patula

کاهیرنگ يا قهوهای روشن؛ کاکل به طول  2تا 2/8

بخش

میلیمترC. patula ......................................................

 Ammocyanusدر ايران به دو گونه میرسد.

 -ساقهها خوابیده روی زمین؛ برگها چنگکی

 Centaurea patulaبا ويژگیهای مشخصی مانند گیاه

شکل -شانهای يا لوبدار ،مستطیلی -قاشقی يا

با ارتفاع تا  50سانتیمتر ،ساقهها راست تا برافراشته،

سرنیزهای؛ کالپرکها منفرد؛ گريبان به قطر  6تا 8

برگها ساده و سرنیزهای باريک تا سرنیزهای  -خطی،

میلیمتر؛ ضمائم قهوهای تا قهوهای تیره؛ کاکل به طول

کالپرکها معموالً  2تا  3عدد واقعشده باهم در انتهای

 3تا  4میلیمتر C. ammocyanus ...............................

در

پژوهش

حاضر،

تعداد

گونههای

شاخههای کوتاه ،گريبان به قطر  4تا  6میلیمتر و کاکل
کوتاهتر ( 2تا  2/8میلیمتر) از گونۀ C. ammocyanus

متفاوت میشود.

سپاسگزاری.
نويسنده صمیمانه از مديران هرباريومهای ژنو )،(G

رویشگاه و پراکنش جغرافیایی :گونۀ C. patula

عنصری ايرانی  -تورانی است که در استپها يا مزارع،
مناطق نیمهکوهستانی و ارتفاع  400تا  1400متر از سطح
دريا میرويد ) .(Wagenitz, 1975اين گونه بهطور
وسیع از مرکز تا شرق ترکیه پراکنش دارد و بهطور
محدود در شمال ايران يافت میشود.

ينا ) ،(JEکیو ) ،(Kبرلین ) ،(Bپاريس ) ،(Pلوند )،(LD
وين ) ،(Wبريتیش میوزيوم ) ،(BMفیرنزه ) (FIو
گوتینگن ) (GOETبرای همکاری در ارسال تصوير از
نمونههای تیپ سپاسگزاری میکند؛ همچنین بر خود
واجب میداند از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی خوزستان برای تأمین هزينههای پژوهش حاضر
تقدير و تشکر کند.
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