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Abstract
Trigonella L. is one of the crop and grassland genera in
Fabaceae family, with genera that have trifoliate leaves.
Sect. Bucerates is the largest section consist of 10
species in Iran. According to similarities observed in the
morphological corolla in this section with the genus
Medicago, so phenetic study 12 species of Trigonella, 6
species Medicago, 1 Melilotus, and one species of
Trifolium, were performed. Numerical taxonomy using
60 morphological characters of 20 species were
mentioned. A Cluster analysis based on Average Linkage
method determined two main groups. Melilotus
officinalis and Trifolium scabrum were Placed in
separated group from other species.Sect. Bucerates
placed in separated group from Trigonella and close to
Medicago based morphological traits of corolla and
Tripping mechanism, were likely transferred to
Medicago strengthens. Pubescent calyx and Areoles are
important traits in separating T. geminiflora from T.
monantha, that previously mentioned as sub species.
Key words: Iran, Numerical Taxonomy, Bucerates
Boiss., Medicago L., Trigonella L.

چ ک ید ه

سهای زراعی و مرتعی تیره
  یکی از جن،)Trigonella L.( شنبلیله

) مشتمل بر گونههایی با برگهای مرکب سهFabaceae( بقوالت
 بزرگترین بخشه و با حضور،Bucerates  بخشه.برگچهای است
تهای مشاهده شده در
  باتوجه به شباه.یباشد
  گونه در ایران م۱۰

،Medicago صفات ریخت شناسی جام گل دراین بخشه با جنس

 گونه از جنس۶ ،Trigonella گونه از جنس۱۲ مطالعه فنتیکی

 گونه از جنس۱  و،Melilotus  گونه از جنس۱ ،Medicago
۶۰  تاکسونومی عددی با استفاده از. انجام گرفت،Trifolium

 تجزیه. گونه مذکور انجام گرفت۲۰ صفت ریخت شناسی در
 دو گروه اصلی را،Average linkage خوشهای به روش
Trifolium  و گونهMelilotus officinalis  گونه.مشخص نمود

. هرکدام در شاخههای مجزا از سایرگونهها قرار گرفتندscabrum

 یک گروه مجزا از سایرگونههایBucerates گونههای بخشه

 را تشکیل دادند و براساس مشابهت در صفاتTrigonella جنس
ریخت شناسی جام گل و وجود مکانیسم گرده افشانی در مجاورت

 قرار گرفتند که احتمال انتقال گونههای اینMedicago جنس

 کرکداری کاسه گل.یبخشد
  قوت مMedicago بخشه را در جنس
T. و رگبندی سطح نیام از مهمترین صفات در تفکیک گونهی

یباشد که سابقَاَا به عنوان
  مT. monantha  از گونه،geminiflora

.زیر گونهی گونه مذکور معرفی شدند
،Bucerates Boiss. ، تاکسونومی عددی، ایران:کلمات کلیدی
Trigonella L. ،Medicago L.
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مقدمه

بررسی روابط خویشاوندی

 Trigonella L.یکی از بزرگترین جنسهای تیره

”medicagoid

“

 Trigonellaپرداختند ،نتایج از انتقال گونههای مذکور به

یباشد .پراکنش گونهها
 Fabaceaeو شامل  ۱۳۵گونه م 

جنس  Medicagoپشتیبانی کردند.

در مناطق خشک اطراف مدیترانه ،شرق آسیا ،اروپا،

این جنس در فلورایرانیکا  ۵۸گونه ،درقالب  ۱۲بخشه

آفریقای شمالی و جنوبی ،آمریکای شمالی و جنوب
یباشد ( 19
استرالیا م 

و

 .) 38این جنس در تباره

 Trifolieaeقراردارد که مشتمل بر  ۶جنس ،Melilotus
 Factorovskya ،Ononis ،Trigonella ،Trifoliumدر
یباشد
دنیای قدیم و  Parochetusدر دنیای جدید م 
(۱۸ ،۱۲و  .)۱۹این تباره براساس طول دمبرگچه برگچه
مرکزی و پیوستگی قطعات گل به دو زیرتباره
یگردد .زیرتباره
 Trifolinaeو  Trigonellinaeتقسیم م 
 Trifolinaeشامل جنس  Trifoliumو زیرتباره

سهای ،Medicago
 Trigonellinaeمشتمل بر جن 
یباشند ( .)۳۰مطالعات
 Trigonellaو  Melilotusم 
انجام گرفته در این تباره جنس  Trifoliumرا متفاوت
یدهد ( ) 1966 ( Heyn .)۴۳به حضور
ترین جنس نشان م 
گونههای حدواسط در تباره مذکور اشاره کرد Baum .در
سال  1968گروهی را تحت عنوان

medicagoides

 Trigonellaبا ذکر  ۹گونه از دنیای قدیم گزارش کرده
است که دارای خصوصیات دو جنس  Trigonellaو
یباشند .وی به دلیل وجود شباهت در
 Medicagoم 
ساختارگل و دانه ،این  ۲۳گونه بینابینی را medicagoid

نامید .با بررسی مورفولوژی جام گل در جنس
 Trigonellaیک طبقه بندی شکل گرفت .بر این اساس،
سهای شنبلیله و یونجه به دو گروه دارای جام ساده
جن 
(شامل جنس  )Trigonellaو دارای جام medicagoide

(متشکل از جنس  Medicagoو گونههای مشکوک
یشوند ( .)۲۵صفات جام گل
 )Trigonellaطبقه بندی م 
در ارتباط با مکانیسم گرده افشانی ،سبب انتقال گونههای
بینابینی از جنس  Trigonellaبه جنس  Medicagoو در
بخشههای  Bucerasو  Lunataeشد ( Bena .)۲۹و
همکاران با استفاده از نشانگر مولکولی  ITSو  ،ETSبه

است که براساس گزارش این فلور  ۳۰گونه از این جنس
در ایران است .بخشه  Buceratesبا حضور  ۱۱گونه،

ذکرشده است .گونه  T. monanthaنیز همراه با زیرگونه-

های خود یکی از پرجمعیت ترین گونههای این بخشه
یباشد (.)۲۳
م
مطابق با سایتهای بین المللی  NCBIو  IPNIو
همچنین برطبق مطالعات  ،Smallگونههای

T.

astroites, T. aurantiaca, T. crassipes,
T.monantha, T. monspeliaca, T. orthoceras, T.
 persicaبه جنس یونجه منتقل شده اند ( .)۳۳لذا در

تحقیق حاضر ،به منظوربررسی وضعیت گونههای این
بخشه در ایران ،مطالعه فنتیکی گونهها به همراه برخی
گونههای جنس  Medicagoانجام گردیده است.
شها
مواد و رو 
۱۲

گونه ازجنس  ،Trigonellaشش گونه ازجنس

 ،Medicagoیک گونه ازجنس  ،Trifoliumیک گونه از
جنس  Melilotusکه از استانهای لرستان ،قزوین ،تهران،
خوزستان ،اصفهان جمع آوری شده بودند ،مورد مطالعه
قرارگرفتند .این نمونهها در هرباریوم دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران شمال ( )IAUNنگهداری میشوند (جدول
 .)۱سپس با استفاده از فلورهای معتبر شناسایی گونهها
انجام گرفت (۲۳ ،۱۵ ،۱۳ ،۶و  60 .) 38صفت ریخت
شناسی انتخاب وکدگذاری شدند (جدول  .)۲آنالیزآماری
با استفاده از برنامههای  Spssو  NTsysانجام و تجزیه
خوشهای به روش  Average linkageبر روی دادههای
حاصل از درجه بندی صفات صورت گرفت .سپس
دندروگرام طبقه بندی گونهها ترسیم گردید (شکل .)۱
همچنین به منظور مشخص نمودن منابع تغییرات ،تجزیه
به عاملها انجام شد.

بازنگری در وضعیت گونههای جنس 25 ... Trigonella L.
جدول  -1گونههای مورد مطالعه و محل جمع آوری
مشخصات محل جمع آوری وکدهرباریومی

نام گونه
Trigonella anguina Del.
Trigonella astroites Fischer & C. Meyer
Trigonella aurantiaca Boiss.
Trigonella coerulescens M. B.
Trigonella crassipes Boiss.
Trigonella filipes Boiss.

خوزستان :اهوازبه رامهرمز 16 ،متر ،صفی الدین16711 ،
قزوین :آبیک 1300 ،متر ،صفی الدین16713 ،
خوزستان :اهواز ،هفت تپه 061 ،متر ،صفی الدین16707 ،
قزوین :آبیک 1300 ،متر ،صفی الدین16703 ،
لرستان :خرم آباد ،کاکارضا 1600 ،متر ،صفی الدین2 670 1 ،
لرستان :خرم آباد ،بیشه 1500 ،متر ،صفی الدین16701 ،

Trigonella monspeliaca L.

قزوین :آبیک 1300 ،متر ،صفی الدین16705 ،

Trigonella monantha C. Meyer
Trigonella monantha C. Meyer subsp.
)Noeana (Boiss.
Trigonella monantha C. Meyer subsp.
Geminiflora (BUNGE) RECH.
Trigonella orthoceras Kar. & Kir.

قزوین :آبیک 1300 ،متر ،صفی الدین16714 ،

Trigonella persica Boiss.
Medicago radiate L.
Medicago sativa L.

قزوین :کرج 1400 ،متر ،صفی الدین16716 ،
لرستان :بیشه 1500 ،متر ،صفی الدین16718 ،
لرستان :خرم آباد ،کاکارضا 1699 ،متر ،صفی الدین16709 ،
لرستان :بیشه 1700 ،متر ،صفی الدین16721 ،
تهران :سدلتیان 1750 ،متر ،صفی الدین16725 ،
تهران :جنگل سرخه حصار 1500 ،متر ،زنجانی16726 ،

Medicago laciniata L.

خوزستان :دزفول ،شهیون 300 ،متر ،صفی الدین16727 ،

Medicago lupulina L.

تهران :عّبّباس آباد 1350 ،متر ،کوچکی پناه16728 ،

Medicago polymorpha L.

لرستان :بیشه 1500 ،متر ،صفی الدین16729 ،

Melilotus officinalis L.

اصفهان :گلپایگان ،فیضی 2079 ،متر16730 ،

Trifolium scabrum L.

خوزستان :اندیمشک 300 ،متر ،صفی الدین16731 ،

جدول  -2صفات ارزیابی شده درگونههای موردمطالعه
درجه داده شده

نوع درجه بندی

صفت

ردیف

=0یکساله=1 ،چندساله

کیفی

دوره رویشی

1

=0افراشته یا باالرونده=1 ،خوابیده وگسترده

کیفی

فرم رویشی

2

=0تخم مرغی=1 ،نیزهای =2تیرکمانی یانیمه تیرکمانی=3 ،مستطیلی

کیفی

شکل گوشواره

3

=0کامل=1 ،دندانه دار=2 ،بابریده گیهای عمیق

کیفی

حاشیه گوشواره

4

عدد

کم ی

طول گوشواره

5

=0واژتخم مرغی تاگوهای=1 ،واژپیکانی=2 ،مستطیلی

کیفی

شکل برگچه مرکزی

6

عدد

کم ی

طول برگچه مرکزی

7

عدد

کم ی

عرض برگچه مرکزی

8
9

عدد

کم ی

نسبت طول/عرض

 =0دندانهای =1 ،ارهای

کیفی

شکل حاشیه برگچه مرکزی

=0گرد=1 ،بریده تاچالدار

کیفی

شکل نوک برگچه مرکزی

5- 10 =1 ،1-5=0

کیفی

10
11

تعدادکرکهای سطح شکمیmm2/

21

< 10 =1 ،1- 10 =0

کیفی

تعدادکرکهای سطح پشتیmm /

13

عدد

کم ی

طول دمبرگهای پایین

14

2

عدد

کم ی

طول دمبرگچه مرکزی

15

=0منفردیاجفت=1 ،مجتمع خوشهای =2 ،مجتمع چتری

کیفی

نوع گل آذین

16

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

وجوددمگل آذین

17

=0کم تراکم=1 ،پرتراکم

کیفی

کرک دمگل آذین

18

عدد

کم ی

طول دمگل آذین

19

<1=1 ،>1=0

کیفی

طول دمگل

02
12

=0به سمت باال=1 ،به سمت پایین

کیفی

جهت دمگل

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

مکانیسم گرده افشانی

22

=0برابرتا نابرابر=1 ،نابرابر

کیفی

وضعیت دندانههای کاسه

23

=0نیزهای=1 ،درفشی=2 ،مثلثی

کیفی

شکل دندانههای کاسه

24
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عدد

کم ی

طول کاسه

25

=0ندارد=1 ،ساده وپراکنده=2 ،ساده ومتراکم

کیفی

کرکداری کاسه

26
72

=0کمتراز=1 ،1برابر=2 ،بیشتراز=3 ،1دوبرابر

کیفی

نسبت دندانه به لوله

=0ارغوانی یاآبی=1 ،زرد=2 ،سفید

کیفی

رنگ جام

28

=0برابر=1 ،کمی بیشتر1/5=2 ،برابر 2=3 ،تا3برابر

کیفی

نسبت جام به کاسه

29

=0نیمه کروی=1 ،مستطیلی =2 ،واژتخم مرغی=3 ،نیزهای

کیفی

شکل پهنک درفش

30

=0گرد=1 ،کند تا فرورفته=2 ،چالدار

کیفی

شکل رأس درفش

31

=0ناخنک کوتاه=1 ،ناخنک بلند

کیفی

قاعده درفش

32

عدد

کم ی

طول درفش

=0برابر1/5=1 ،برابر 2=2 ،تا3برابر

کیفی

نسبت پهنک به ناخنک

=0برابر=1 ،کمی بیشتر1/5=2 ،برابر

کیفی

نسبت درفش به بال

3=0تا<3=1 ،

کیفی

تعدادانشعابات

33

رگههای

43
35
قاعده

درفش

36

عدد

کم ی

اندازه بال

37

=0مستطیلی=1 ،واژتخم مرغی

کیفی

شکل پهنک بال

38
93

=0بیشتر =1برابر=2 ،کمتر

کیفی

نسبت پهنک به ناخنک بال

=0کوچک=1 ،بزرگ

کیفی

گوشک بال

40

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

وجود دندانه رابط

41

=0کوچک=1 ،بزرگ

کیفی

اندازه دندانه رابط

42
34

=0کوچکتر=1 ،برابر=2 ،بزرگتر

کیفی

نسبت ناو به بال

عدد

کمی

طول ناو

44

=0آزاد=1 ،متصل

کیفی

وضعیت ناووبال نسبت به هم

45

=0راست=1 ،خمیده

کیفی

وضعیت رأس پرچم

46

 =0راست=1 ،هاللی =2 ،مارپیچ

کیفی

حالت نیام

47

=0مستقیم=1 ،برگشته به پایین

کیفی

جهت نیام

48

=0به طرف باال=1 ،به طرف پایین

کیفی

جهت رأس نیام

49

=0ندارد=1 ،مشبک =2 ،طولی

کیفی

رگبندی سطح نیام

50
15

=0نامشخص=1 ،مشخص

کیفی

ضخامت درز نیام

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

نیام ستارهای

52

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

وجودخاریاقالب نیام

53

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

وجودروستروم

54
55

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

وجودگلبرگ پایا

=0ندارد=1 ،دارد

کیفی

لپه بالشتکدار

56

عدد

کم ی

طول دانه

57

=0صاف=1 ،چروکیده

کیفی

تزئینات سطح دانه

58

=0زرد=1 ،زردمایل به سبز=2 ،زردمایل به قهوهای تا قهوهای

کیفی

رنگ دانه

59

=0مستطیلی=1 ،استوانهای=2 ،تخم مرغی=3 ،کلیوی

کیفی

شکل دانه

60

نتایج
یدهد که بین گونههای مورد بررسی ازحیث صفات مورد مطالعه شباهتها و تفاوتهایی دیده
نتایج بدست آمده نشان م 
سهاوگونهها ،پس از استاندارد کردن صفات ،تجزیه خوشهای به روش
یشود .برای مطالعه شباهتهای فنتیکی میان جن 
م
 Average linkageبا در نظرگرفتن فنوالین درسطح  ، 25دو خوشه اصلی را مشخص نمود (شکل .)1

بازنگری در وضعیت گونههای جنس 27 ... Trigonella L.

Bucerates
شکل  -1دندروگرام رسم شده به روش  Average Linkageبراساس صفات ریختی کمی و کیفی

گونه

 noeanaو  T. geminifloraبر اساس شکل رگبندی

 Melilotus officinalisبه طور مجزا قرار گرفت .خوشه

سطح نیام ،ضخامت رگهها و درز نیام و تعداد گل به

دوم درفاصله تاکسونومیکی  24به دو زیر خوشه تقسیم

عنوان زیرگونههای گونه  T. monanthaذکرشده است.

شد که در زیر خوشه اول گونه Trifolium scabrum

یشود ،گونههای T.
همانطور که در شکل  1مشاهده م 

قرار گرفت .در زیرخوشه دوم و در فاصله تاکسونومیکی

 monanthaو  T. noeanaدر فاصله تاکسونومی کمتر از

 15دو زیرخوشه مشاهده میشود .در زیرخوشه پایین سه

 1از یکدیگر قرار دارند کهاین امرنشان دهنده وجود

گونه از جنس شنبلیله که هرکدام نماینده یک بخشه جدا

شباهت در صفات ریخت شناسی گونههای مذکور

یباشند ،قرارگرفته است.
م

یباشد .کرکداری کاسه گل ،برجستگی رگبندی سطح و
م

زیرخوشه باال در فاصله تاکسونومیکی  11به دو زیرگروه

یباشند .در حالی
درز کناری نیام از دالیل افتراق آن دو م 

تقسیم شد .در زیرگروه اول گونههایی از جنس

که گونه  T. geminifloraدر فاصله تاکسونومیکی  3از

 ،Medicagoدر مجاورت زیر گروه medicagoides

گونه  T. monanthaجدا شده است .شکل حاشیه برگچه

در خوشه پایین ودرفاصله تاکسونومیکی

25

 Trigonellaقرار گرفته است ،که مشتمل بر کلیه گونه-

مرکزی ،طول گوشوارک ،کرکداری کاسه ،شکل پهنک

های بخشه  Buceratesاست .طبق فلورایرانیکا ،تمامی

درفش ،قاعده درفش ،نسبت پهنک به ناخنک ،نسبت

این گونهها در بخشه  Buceratesهستند ،به جزء یک

درفش به بال ،شکل و نوع برجستگی رگبندی سطح و

گونه ( )T. monspeliacaکه در بخشه  Reflexaeقرار

درز کناری نیام ،از جمله صفات با اهمیت در جدایی دو

یباشد و در
دارد .گونه  T. persicaانحصاری ایران م 

گونه نامبرده است و سبب تفکیک  T. geminifloraاز T.

یگیرد .گونه T.
نزدیکی گونه  T. aurantiacaقرار م 

یشود.
 monanthaم 

 monspeliacaنیز براساس جهت دمگل و حالت نیام در

به منظور مشخص کردن منابع تغییرات ،آنالیز عامل صفات

زیرگروهی مجزا نسبت به گونه قرار دارد.

انجام شد .براین اساس  37 / 137درصد تنوع توسط 6

نکته مهم عدم تفکیک زیرگونههای گونه T. monantha

یشود (جدول  .)3تنوع 12/860
عامل اول بیان م 

یباشد .طبق نظر فلور ایرانیکاT. ،
در مطالعات فنتیک م 

درصدی ،مربوط به صفت وجودگلبرگ پایا میباشد که
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تها بین گونهها
بیشترین سهم را درتعیین شباهتها وتفاو 

برگچه مرکزی 8/ 049 ،درصد تنوع مربوط به صفت تراکم

داشته است 16 /960 .درصد تنوع مربوط به صفات وجود

کرک دمگل آذین 5/486 ،درصد ،تنوع مربوط به صفت

مکانیسم گرده افشانی ،تعداد انشعابات رگههای قاعده

یباشد که دارای بیشترین
وجود واندازه دندانه رابط ،م 

درفش ،وضعیت ناو و بال نسبت به هم و وضعیت پرچم

یباشند
تأثیر در میان سایر صفات بکاررفته در مطالعه م 

یباشند .تنوع  11 / 363درصدی مربوط به وجود خاریا
م

(جدول .)3

قالب نیام ،تنوع  10 /260درصد مربوط به صفت نوک
جدول -3آنالیزفاکتور صفات مربوط به گونههای موردمطالعه
صفات

درصدعامل

گلبرگ پایا

%12/860

مکانیسم گرده افشانی ،تعدادانشعاب رگههای درفش ،وضعیت ناووبال ،وضعیت پرچم

% 16 /960

وجودخاریاقالب نیام

% 11 /363

نوک برگچه مرکزی

10 /260
%8/ 049

تراکم کرک گل آذین

%5/486

وجود و اندازه دندانه رابط

یباشد (شکل .)2
نتایج حاصل از  PCAنیز مؤید دندروگرام بدست آمده م 
Score Plot of v1_1, ..., v55_1
8

m.offi

6

M.sati
M.poly
M.lupu
M.trun
M.laci
M.radi

t.scabr

2
0

T.filip
T.coer

T.mona

T.angu

T.noea
T.mons
T.cras T.gemi
T.pers
T.ortho
T.astr
T.aura

Second Component

4

-2
-4

5.0

2.5

-2.5
0.0
First Component

-5.0

-7.5

یوکیفی
شکل  -2نمودار حاصل از تجزیه به مؤلفههای اصلی ( )PCAبراساس صفات ریختی کم 

بحث
آنالیز خوشهای صفات براساس  60صفت کمی و کیفی
نشان داد که گونه  Melilotus officinalisو گونه

دندانههای کاسه گل وحالت میوه در گونه Melilotus

 officinalisو همچنین ،جام گل به رنگ سفید ،طول
دمبرگچهها ،حضورگلبرگ پایا روی میوه وستون پرچمی

 Trifolium scabrumدرمقایسه با گونههای جنس

آزاد درگونه  Trifolium scabrumاز دالیل قرارگیری

 Trigonellaو همچنین جنس ،Medicagoیک گروه

گونههای مذکور در شاخههای مجزا ،نسبت به سایر

یدهند .به طورکلی ،از نظرریخت
مجزا را تشکیل م 
شناسی ،شکل برگچه مرکزی ،طول گل آذین ،شکل

یباشند (.)۳۳
گونههای مورد مطالعه درتحقیق م 

بازنگری در وضعیت گونههای جنس 29 ... Trigonella L.

بر اساس مطالعات ریخت شناسی تباره ،Trifolieae

یدهند .این نکته حاکی از شباهت گونههای مذکور با
م

جنس  Trifoliumدر موقعیت مجزا از سایرجنسها ی

یباشد .قرابت گونههای مذکور با
جنس  Medicagoم 

نهای
یگیرد ( 02و  .)43آنالیز پروتئی 
تباره مذکور قرار م 

جنس  Medicagoبه تأیید کلیه مطالعات ریخت شناسی

ذخیرهای دانه در جنس  Trifoliumو مقایسه با

( ۳۱ ،۲۸ ،۲۷ ،۲۰ ،۱۷ ،۱۶ ،۳و ،)۴۰مطالعات مولکولی

پروتئی 
نهای دانه درجنس  Trigonellaنیز نتایج پژوهش

( ۳۵ ،۵ ،۴و  )۴۲و مطالعات کموتاکسونومی ( ۱۰ ،۹و

حاضر را مبنی بر قرارگرفتن گونه Trifolium scabrum

 )۱۴رسیده است .پیشنهاد انتقال این گونههای بینابینی از

یکند ( .)۲۰صفات مشاهده
در یک خوشه مجزا تأیید م 

جنس  Trigonellaبه جنس  Medicagoبه تأیید

شده در دانه نیز سبب شده تا جنس  Trifoliumاز

مطالعات فنتیکی  Smallو همکارانش رسیده است ()۲۹

سایرجن 
سهای تباره  Trifolieaeمجزا شود ( 24 ، 22 ،8و

و همچنین ،کلیه مطالعات مولکولی انجام گرفته حاکی از

 .) 37صفات مربوط به ریخت شناسی جام گل و مکانیسم

قرارگیری این گونه در جنس  Medicagoبوده است (،۷

سهای
گرده افشانی ( )Tripping mechanismجن 

 ۲۱و  Small .)۳۶درسال  1 01 2با ارائه کلید شناسایی

 Melilotusو Trifoliumرا در فاصله نزدیکتری از جنس

گونههای جنس  ،Medicagoگونههای مذکور را معرفی

 Trigonellaنسبت به جنس  Medicagoقرار داده و

کرده است.

همچنین سبب قرارگیری بخشه  Buceratesدر مجاورت

بر اساس فلور ایرانیکا و ترکیه و همچنین برخی مقاالت،

جنس  Medicagoشده است که همسو با نتایج حاصل از

گونهی  T. monantha ssp. geminifloraبه عنوان

یباشد (.)۲۷
تحقیق حاضر م 

زیرگونهی  T. monanthaمعرفی شده اند ( ۲۵ ،۱۳و

از طرفی ،گونههای  T. filipes ،T. coerulescensو T.

 .)۲۳اما در این تحقیق ،ضمن انتقال گونهی مذکور به

 anguinaبا صفاتی چون :تعداد انشعاب رگههای درفش،

جنس  ،Medicagoبه دلیل نوع و برجستگی رگبندی

وضعیت ناووبال و وضعیت پرچم و عدم حضورمکانیسم

سطح نیام ،به تفکیک زیرگونهی مذکور به گونهی مجزا

گرده افشانی ،در کنار یکدیگر و همچنین در فاصله

 M. geminifloraاز گونه  ،M. monanthaهمسو با

نزدیکتری از جنسهای  MelilotusوTrifolium

یشود (، 26 ، 15 ،6 ،1
برخی مقاالت و فلورها پیشنهاد م 

یگیرند .در نتیجه وضعیت ثابت  3گونه نامبرده
قرارم 
مسئله

گونه  )M. monspeliaca( T. monspeliacaبا حضور

حضورگونههای بینابینی دو جنس  Medicagoو

صفات بسیارنزدیک مانند ریخت شناسی جام و مکانیسم

 Trigonellaنتایج حاصل از مطالعات پیشین را تأیید

گرده افشانی ،با گونههای بخشه  Buceratesبه بخشه

یکند ( 11 ،2و  .)93همانطور که در شکل  1مشاهده
م

مذکور (مطابق با فلورروسیه وشرق) و در جنس

یشود ،گونههای T. ،T. geminiflora ،T. monantha
م

یگیرد ( .)۲۹در تحقیق حاضر انتقال
 Medicagoقرار م 

T.

گونههای  medicagoide Trigonellaدر آنالیز فنتیک

 T. astroites ،persicaو  T. crassipesاز بخشه

یشود و کلید شناسایی
برای اولین بار از ایران گزارش م 

 Buceratesو  T. monspeliacaاز بخشه ،Reflexae

بخشه  Buceratesدر جنس  Medicago L.پیشنهاد

در کنار جنس  Medicagoیک گروه مجزا از گونههای

یگردد:
م

درجنس

Trigonella

 32و .) 41

تأیید

یشود.
م

،T. aurantiaca ،T. orthoceras ،noeana

 T. filipes ،T. anguinaو  T. coerulescensرا نشان
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کلیدشناسایی بخشههای جنس Medicago L.
 1الف -میوه تک دانه Section Lupularia Ser. .....................................................................................................

ب -میوه بیش ازیک دانه۲................................................................................................................................................
 2الف -میوه به صورت نیام مارپیچ۳................................................................................................................................
ب -میوه نیام کشیده یا خطیSection Bucerates Boiss. ......................................................................................

لها آبیMedicago (Section Falcago(Reichenb.) Gren. & Godr.) ....................
 3الف -گیاه چندساله – گ 

ب -گیاه یکساله-گلها زرد۴..........................................................................................................................................
 4الف -میوه بدون خارSection Urbicularis Urb. ...............................................................................................
ب -میوه خاردارSection Hymenocarpus Ser. ....................................................................................................
کلیدشناسایی گونههای بخشه Bucerates Boiss.

 1الف – گل آذین دارای دمگل آذین ۲............................................................................................................................

ب – گل آذین فاقد دمگل آذین یا بسیار کوتاه۴................................................................................................................
 2الف -جام به طول  4-5میلیمتر ،درز پشتی نیام موجدار.................................................................................................
M. astroites Fisch. & C. A. Mey. ..................................................................................................................

ب -جام به طول  7- 10میلیمتر ،درز پشتی نیام مستقیم3...................................................................................................
 3الف -گل آذین حاوی  )8-( 5-1گل ،نیام به طول ( 40 - 30 )-02میلیمتر ،دندانههای کاسه مشخصًاًا کوتاهتر از لوله ،گل
زرد رنگM. persica Boiss. ....................................................................................................................

ب  -گل آذین حاوی  8- 14گل ،نیام به طول  10 -02میلیمتر ،دندانههای کاسه حدودًاًا برابر با لوله ،گل به رنگ زرد تا
نارنجیM. aurantiaca Boiss. .................................................................................................................................

 4الف  -طول نیام نهایتًاًا تا  35میلیمتر ،گل آذین محتوی بیش از  3گل5.........................................................................
ب – طول نیام  40 - 100میلیمتر ،کم و بیش کمانی ،گل آذین محتوی  1-3گل7............................................................
 5الف-نیام تا حدودی کمانی یا خمیده (ندرتًاًا خطی ،)M. orthoceras :کم و بیش گسترده6....................................
ب-نیام مستقیم ،راست ،دستهای ،غیرگستردهM. crassipes Boiss.........................................................................
 6الف -نیام کمی خمیده ،به طول  7-02میلیمتر ،ستارهای گسترده ،گل آذین محتوی  6- 18گلM. monspeliaca L..

ب -نیام کمی خمیده یا مستقیم ،نیام به طول  02- 25میلیمتر ،غیرستارهای گسترده ،گل آذین محتوی  2-5گل
M. orthoceras Kar. & Kir. .................................................................................................................................
لهای نیام هم اندازه ،رگههای نیام برجسته ،درز کناری نیام ضخیمM. geminiflora Bunge...........
 7الف -آرئو 
لهای نیام هم اندازه ،رگههای نیام ظریف ،درز کناری نیام ظریفM. monantha C. A. Mey. .....
 7الف -آرئو 
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