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بررسی روابط مرفومتریک جنس  )Fabaceae( Colutea L.در ایران
لیال میرزایی ،1مصطفی اسدی ،2ایرج مهرگان ،1طاهرنژاد ستاری

1

 .1واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

(تاریخ دریافت9394/09/26 :؛ تاریخ پذیرش)9394/99/06 :

چكیده
آنالیزهای چند متغیره روی صفات ریختی گونههای جنس  Colutea L.در ایران انجام شد .در مجموع 20 ،صفت کمی و کیفی ریختی
روی گونههای بررسی شد .بررسیهای آماری با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  91انجام شد و از روشهای مختلفی در بررسیهای آماری
چند متغیره شامل تجزیه خوشه ای ( )Wardو رسته بندی ( )PCAاستفاده شد .با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات ریختی و صفات افتراقی
به دست آمده در تجزیه به مولفههای اصلی دو مؤلفه معرفی شدند که در مؤلفه اول ،شکل و طول بذر ،صفات دارای ضریب باال و مثبت
بود .گروه بندی حاصل از تجزیه خوشه ای با نتایج تجزیه به مؤلفههای اصلی تأیید شد و تنوع موجود در صفات مطالعه شده به خوبی گونه
ها را بر اساس شباهت و تفاوتها از یکدیگر تفکیک نموده است و این صفات ریختی میتواند در شناسایی و طبقهبندی گونههای مختلف
این جنس کاربرد سیستماتیکی داشته باشد..

کلیدواژگان
تجزیه ،تجزیه خوشهای ،خانواده فاباسه ،دغدغک ،گروهبندی ،مؤلفه اصلی.

دوره ششم ،شماره اول ،بهار ( 49صفحات )94-99

 نویسنده مسئول ،رایانامهl.mirzaei_2009@yahoo.com :
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خصوصیات مرفولوژیکی چون تعداد ،شکل و اندازه

مقدمه
خانواده  Fabaceaeحدود  371گونه نادر و337
گونه انحصاری در ایران دارد .دراکثر طبقه بندیها
خانواده  Fabaceaeبه سه زیر خانواده تقسیم میشود
که در بین آنها زیر خانواده  Faboideaدارای  82تبار
است که بر اساس مطالعات انجام شده خانواده
 Fabaceaeاز نظر تعداد گونه و جنس جزو سومین
خانواده از گیاهان گلدار است

][5,11,15

.فرم رویشی

لگومینوزها درخت ،درختچه و گیاه علفی میباشد که
این خانواده بعد از خانواده  Poaceaeدومین خانواده
مهم از نظر کشاورزی و اقتصادی است

[19 ].

از نظر

صنایع غذایی (نخود) ،دارویی(کاسیا) و دامداری
(یونجه) دارای اهمیت باالیی میباشد جنس دارویی
( Colutea L.دغدغک) گیاه درختچهای یا بندرت
بوتهای و چند ساله دارای گلهای زرد و به ندرت
ارغوانی است و دارای نیام متورم و بادکنکی است که
در محدوده نواحی مدیترانهای ،جنوب شرقیاروپا،
شمالغربی آفریقا و جنوبغربی و مرکز آسیا و از
هیمالیا تا تقریبا جنوب کشور چین پراکندگی دارندکه
در تقسیم بندی فلور ایرانیکا حدود  31گونه برای این
جنس آورده شده است که فقط  7گونه در مناطق
استپی مرتفع ،در نقاط مختلف ایران پراکنش دارند و
در سه بخشه ،شامل بخشههای ،Rostrata ،Colutea
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 Armataقرار گرفته است و مابقی گونههای تقسیم
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بندی ،در کشور افغانستان و پاکستان پراکنده شده
است[1,12] .

اطالعالت مرفولوژی گیاهان به سادگی و آسانی
قابل مشاهده و در دسترس است و صفاتی هستند که
مشاهده آنها آسانتر بوده و در تعیین و تشخیص حدود
گونهها و تاکسونها ،معتبر و متمایز کنندهاند و لذا به
فراوانی در مطالعات تاکسونومی مورد استفاده قرار
میگیرد .بنا بر شواهد حاصله از مطالعات قبلی ،برخی

برگچه ها ،آرایش برگ و رنگ گل و غیره در
تاکسونومی این جنس مهم گزارش شده است و میتوان
گفت خصوصیات مرفولوژیک مانند یک زبان پایه و
اصلی برای توصیف و شناسایی ،طبقه بندی و بررسی
روابط بین گیاهان بکار میرود و لذا بررسی روابط
تکاملی و فیلوژنی در این گیاهان ،از طریق صفات
مورفولوژیک همواره متداول بوده است [17].هدف از
این مطالعه بررسی چندین صفت کمی و کیفی در
گونههای جنس با تاکید روی صفات بذر و نیام است تا
بتوانیم صفات مهم را که در تمایز گونههای این جنس
وجود دارد را شناسایی و برای کارهای تاکسونومیک
معرفی نماییم.
مواد و روشها
به منظور استخراج صفات ریختی در انجام مطالعات
مورفومتریک ،ابتد طبق فلور ایرانیکا تمام گونههای این
جنس از مناطق مختلف کشور جمعآوری گردید و بعد
از شناسایی بر اساس منابع معتبر علمی در هرباریوم
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات نگهداری گردید
( )IAHUو نیز از چند نمونه گیاهی هرباریوم باغ
گیاهشناسی نیز استفاده گردید ( )TRAIکه همگی در
جدول 3آورده شده است .در انتخاب صفات برای
مطالعه ،بررسی

تنوع صفات گونهها در فلورهای

مختلف از جمله فلور ایرانیکا و فلور رنگی دکتر قهرمان
و فلور اوریانتالیس  ،منوگراف این جنس و نیز در
صورت لزوم فلور کشورهای همسایه بهره گرفته شد و
تعدادی صفت نیز بر اساس مشاهدات شخصی انتخاب
شدند [4,16,6,3,2] .صفات بدون تنوع در میان گونهها،
حین بررسی کنار گذاشته شدند .برای تجزیه و
تحلیلهای آماری و

رسم نمودارها از نرم افزار

های  SPSSنسخه  32و  Excelاستفاده شد  [9].برای
تجزیه و تحلیل چند متغیره ،میانگین صفات کمی
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استفاده شد ،در حالی که صفات کیفی به صورت حاالت

استاندارد شده و در تجزیه و تحلیل چندمتغیره بررسی

صفتی دو تا چند تایی کدگذاری شدند .متغیرهای

شدند ].[7,14

جدول -1مشخصات گونهها و همراه کد هرباریومی گونههای جنس .Colutea L.
Species

Origin, Voucher
Iran, Prov. N. Gorgan, 1400 m, (30871 TARI).

Colutea buhsei (Boiss.) Shapar.

Iran, Prov. E. Khorasan, 1550 m, Foroghi, (50312 TARI).

C. buhsei (Boiss.) Shapar.

Iran, Prov. S. Ardebil, Khalkhal to chuli, 1000m (1), Ferguson, (000013619 IAUH).

C. buhsei (Boiss.) Shapar.

Iran, Prov. Tehran, 1800 m.Trott, (000013617 IAUH).

C. buhsei (Boiss.) Shapar.

Iran, Prov. Gorgan, Aliabad, 600 m, Gauba (88858 TARI).

C. buhsei (Boiss.) Shapar.

Iran, Prov. N. Gorgan, 20800 m (000013611 IAUH).

C. gracilis Fryen & Sin.f.

Iran, Prov. Kerman, 2300m, Mussavi and Tehrani (16256 TARI).

C. persica Boiss.

Iran, Prov. Fars, Dahte arzhan, 2200 m,Foroghi,(45755 TARI).

C. persica Boiss.

Iran, Prov. Khorasam, Bojnord, 1350 m,Resh,(000013614 IAUH).

C. porphyrogramma Rech.f.

Iran, Prov. Khorasan, Gazvin, 1600 m (000013621 IAUH).

C. uniflora G .Beck. ex Stap f.

Iran, Prov. Azerbaijan, Kaleibar,vinag, 1000 m, Assadi & Wdb (000013620 IAUH).

C. cilicica Boiss. & Balansa.

Iran, Prov. E Khorasan, Gifan, 1300 m, Parsa (000013623 IAUH).

C. gifana Parsa
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به منظور تشریح گروهبندی گونههای مورد مطالعه
و تجزیه خوشهای گونهها با استفاده از روش[18] ward
و تجزیه به مولفههای اصلی ) (FAو همچنین
رستهبندی صفات ) (PCAبر روی صفات مورد مطالعه
انجام شد و متوسط فاصله تاکسونومیک و فاصله
اقلیدسی در ارزیابی ضرایب عدم شباهت در تجزیه
خوشههای صفات ریخت شناسی استفاده شدند ].[13
در ادامه کار برای آنالیز صفات کمی و کیفی ،قبل
از شروع کار با نرم افزار استاندارد سازی دادهها بصورت
زیر انجام گرفت :برای صفات کیفی رنگ دانه بصورت
قهوه ای تیره ،قهوه ای روش ،هر دو ،بافت سطح بذر
بصورت چیندار ،حجرهحجره ،حفرهدار ،داشتن کرک
روی سطوح برگچه بصورت کمکرک ،بیکرک،
کرکزیاد ،حالت کلی نیام بصورت کاغذی ،چرمی و

غشایی ،ارتفاع کلی درختچه بصورت تا  1متر ،کمتر از
 3متر و تا  5متر درجه ،رنگ گلها بصورت زرد
نارنجی ،زرد و ارغوانی ،از لحاظ داشتن تعداد جفت
برگچه تعداد متغیر( 8و 1و 5و گاهی 3( ،) 8-3( ،) 6
و گاهی  ،)4-8اندازه برگها بصورت ( 1تا -1( ،)34
 ) 1-3( ،) 7.5سانتیمتر به ترتیب همگی صفات با
درجه 3و  8و 0امتیاز بندی شدند .محل هیلوم غیر
مرکزی و یا مرکزی ،شکل دانه قلبی شکل و یا
نسبتا دایرهای ،وجود کرک در سطح نیام بصورت
بدونکرک و یا دارای کرک ،از لحاظ داشتن خار روی
درختچه بصورت خاردار و بدون خار ،نسبت اندازه بال
به ناو در گلها بصورت بال> ناو و یا ناو> بال و صفت
آرایش برگها روی ساقه بصورت متناوب یا گروهی و
متناوب با درجه بندی 3و 8مشخص گردید.
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جدول  -2لیست صفات کمی و کیفی مورد مطالعه.
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با استفاده از نتایج اولیه حاصل از تجزیه عاملها و
درصد واریانس آنها که در جدول 1آمده است میتوان
بیان کرد که شش عامل اول تنوع را در گونهها نشان
داده است که برای تفسیر بهتر دو عامل اول انتخاب
گردید که این دو عامل اول در مجموع بیش از 75 /64
درصد تنوع ریختی را در بین گونههای جنس نشان
دادندکه میزان واریانس هر عامل( بر حسب درصد)
مقدار اهمیت آن عامل در تنوع را گزارش میکند و
می توان بیان کرد که مولفه اول بیش از 44 /87
درصد از تغییرات را سبب شده است و دارای ضریب
باالی مثبت بر مولفه های دیگری چون شکل بذر،
طول بذر ،عرض بذر و بافت سطحی بذر ،محل هیلوم و
عرض نیام است .مولفه دوم حدود  13/17درصد از

تغییرات را تبیین کرده است و دارای ضریب باالی
مثبت بر طول دانه ،عرض دانه ،بافت دانه و طول نیام
میباشد.
جدول  -3نتایج حاصل از تجزیه به عوامل بر اساس صفات کمی و
کیفی ریختی

مؤلفههاي
اصلي
3
8

مقادير ويژه
1/54
8/50

درصد

درصدواريانس

واريانس

تجمعي

44/87
13/17

44/74
75/64

دندروگرام خوشهای بدست آمده به روش  Wardبر
اساس  80صفت کمی و کیفی برای تمام گونههای
مورد مطالعه جنس  Colutea L.در نمودار نشان داده
شده است .در این دندروگرام در قسمت سمت چپ نام
گونههای مورد بررسی بصورت اختصاری آورده شده
است .همانطوری که در شکل ( )3مشخص شده است
در این دندروگرام Colutea porphyrogrammaدرسطح
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 distanceباالی یک از سایر گونههای این جنس جدا
شده است و در سمت دیگر سایر اعضای جنس با
بیشترین شباهت به یکدیگر شاخه مجزایی ایجاد
کردهاند و در این فاصله این کالد ابتدا بطور تقریبی در

سطح Colutea. cilicica0/44از بقیه گونهها جدا شده
است و مابقی گونهها هم بر اساس این دندروگرام در
فاصله تاکسونومیکی نزدیک  0/12به دو خوشه اصلی
گروه بندی شدند.

شکل  -1آنالیز خوشهای صفات کمی و کیفی دانه و میوه به روش  Wardازچپ به راست عبارتند از:
C porphyrogramma, C cilicica , C gifana, C persica, C buhsei, C uniflora C gracilis.
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در خوشه اصلی اول گونه  Colutea gifanaدر
فاصله تاکسونومیک  0 /70قرار گرفته است و کالد
آن شباهت زیادی به خوشه اصلی دوم دارد (از پایین
به باالی دندروگرام) که گونههای ،Colutea persica
Colutea buhseiبا هم در فاصله 0/36قرار گرفتهاند و از
طرفی گونههای  Colutea unifloraو Colutea gracilis
در فاصله دورتر  0/42مشخص شده است.
براساس تجزیه به مولفههای اصلی ( )PCAشکل
( )8به دست آمده که نشان دهنده آرایش فضایی
گونههای متعلق به جنس Colutea L.است .در هر یک
از دو مولفه اصلی قرار گرفته در دو محور  Xو Y

صفاتی که بیشترین سهم را در بررسی شباهت و
تفاوتهای نمونهها داشتند قرار گرفتهاند و گونهها بر
این اساس مورد ارزیابی قرار گرفتند] [8,10با توجه به
Colutea
نمودار  PCAمیتوان گفت که
 porphyrogrammaدر دورترین فاصله از بقیه قرار
گرفته است و بعد آن  Colutea cilicicaدر فاصله دور
بعدی قرار گرفته است و با این تفاسیر وضعیت سایر
گونهها هم با توجه به نمودار  Colutea gracilisو
 Colutea gifanaتقریبا در فاصله یکسانی از Colutea
 unifloraقرار گرفته است.
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شکل  -2آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی صفات کمی وکیفی بذر و میوه ()PCA

و در قسمت دیگر مختصات نمودار
 persicaو  Colutea buhseiبا هم یک فاصله مساوی
را احراز نموده اند و از نظر میزان درجه شباهت
یکسانی دارند.
با توجه به شکلها میتوان در نهایت اعالم کرد که
بین گروه بندیها با استفاده از تجزیه خوشهای با روش
تجزیه به مولفه اصلی تطابق کاملی وجود دارد و
شباهت یکسانی دارند .نتایج بدست آمده از این تجزیه و
تحلیل نشان میدهد که گونههایی که در دندروگرام در
یک گروه قرار داشتند در  PCAنیز تقریبا در کنار هم
قرار گرفتند یعنی تطابق نسبتا خوبی بین نتایج حاصل
از تجزیه کالستر و تجزیه به مؤلفه های اصلی وجود
داشت.با توجه به نتایج بررسی و تنوع موجود در صفات
و استفاده از آنالیز واریانس برای برخی صفات در کلیه
نمونههای مورد بررسی اختالف معنیداری در بین
گونهها دیده میشود .در بررسی تنهایی صفات
ریختشناسی این موضوع که معدود صفات مرفولوژیک
دارای ارزش تاکسونومی در جهت تفکیک گروها از هم
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میباشد و با استفاده از نتایج تحلیل آماری و آنالیز
فاکتورها میتوان گفت که در جنس  Coluteaصفات
ریختی از جمله ،شکل بذر ،طول دانه ،ضخامت دانه و
الگوی تزیینات یا بافت سطح دانه به ترتیب صفات
افتراقی مهم هستند و در مقام مقایسه صفات کمی و
کیفی در این جنس ،اولویت با صفات کمی خصوصا
اندازه بذر متنوع بوده و میتواند در مطالعات اندازه
گیری گردد و بطور کلی با توجه به اینکه تفکیک بین
گونههای این جنس به لحاظ تنوعی که در اشکال فرم
رویشی ،تنوع در وجود کالدود و اختالف در بخشهای
مختلف گل در گونههای این جنس مشاهده میشود ،به
نظر میرسد که استفاده از صفات میکرومورفولوژی بذر
تا حدود زیادی میتواند در تفکیک بین گونههای این
جنس کاربردی باشد و با استناد به نتایج این تحقیق
در کل روشهای آزمایش شده نشان داد که استفاده
از این تنوعات در سطح تاکسونومیک بخشه ،مطابقتی
را که در سطح گونهای یافت میشود را ندارد.

... ) درFabaceae( Colutea L. بررسی روابط مرفومتریک جنس
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