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Abstract
Cousinia sect. Lachnosphaerae in Iran includes a small
group of herbs with intermediate forms. In this study,
herbarium specimens collected from different part of its
distribution range were studied morphologically and
molecularly. Maximum parsimony (MP) and Bayesian (BA)
analysis of ITS and ETS datasets showed that all Iranian
species of this section formed a monophyletic group. Our
results also showed that the using ETS marker was resulted
in a better resolution of species and closely related taxa.
Monophyletic groups formed in the analysis of ITS+ETS
markers of the section, showed a distinct geographical
pattern including: 1) a clade formed by two samples of C.
lachnosphaera from NE Iran, 2) a clade formed by three
samples of C. eriobasis from C Iran, and 3) a clade formed
by samples of three species C. gabriellae, C. chrysochlora
and C. gedrosiaca from SE Iran. Based on our results, we
suggest reducing the number of Iranian species of the section
from six to three.

 قابلیت بیشتری نسبت بهETS  نتایج نشان داد که مارکر.تشکیل میدهند
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Taxonomy,

نمونههایی از مناطق مختلف پراکنش آن جمع آوری و مورد بررسیهای

Maximum (  آنالیزهای پارسیمونی.مورفولوژی و مولکولی قرار گرفت
ITS ) دادههای دو مارکر هستهایBayesian( ) و بایسیParsimony

 نشان داد که گونههای این بخش همگی گروهی تک نیا راETS و

 گروههای بازیابی. در تفکیک گونهها و گروههای نزدیک به هم داردITS
 الگوی جغرافیاییETS + ITS  وETS شده در آنالیز مارکرهای

 این الگو به صورت شاخهای شامل دو نمونه از.مشخصی را نشان داد
 شاخهای دوم شامل، از شمال شرقی ایرانC. lachnosphaera گونه

 از مناطق مرکزی ایران و شاخه سومC. eriobasis سه نمونه از گونه
 وC. chrysochlora ،C. gabriellae شامل سه گونه

 نتایج بدست آمده. از شرق و جنوب شرقی ایران بودC. gedrosiaca
 تعداد گونههای پذیرفته شده این بخش در ایران را،در کنار سایر شواهد
.به سه گونه کاهش داد
Cousinia sect. ، تاکسونومی، ایران، فیلوژنی مولکولی:کلمات کلیدی
.Lachnosphaerae
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مقدمه
جنس  Cousinia Cass.از خانواده  Asteraceaeکه
دارای بیش از  630گونه در دنیا است ،یکی از  50جنس
یآید ( & Sussana
بزرگ گیاهان گلدار به شمار م 

است .مارکرهای کلروپالستی قدرت تفکیکی به مراتب
کمتر از مارکر )Internal Transcribed Spacer( ITS
نشان داده است ( )López-Vinyallonga & al. 2009و
استفاده از آن برای سطوح تاکسونومیک پایین مناسب

 Garcia-Jacas, 2006و  .)Frodin, 2004این جنس به

نیست .با توجه به اینکه مارکر  ITSبه تنهایی قدرت

عنوان دومین جنس بزرگ گیاهان گلدار در ایران (با بیش

نتر از جنس در شاخه
تفکیک کافی در سطح پایی 

یباشد که اهمیت زیادی در پوشش مناطق
از  00 2گونه) م 
خشک و نیمه خشک ایران دارد ( Rechinger, 1972,

 .)1979مطالعات مورفولوژیک سنتی تاکنون در حل
مسائل تاکسونومیک این جنس ناکام مانده است (López-

 .)Vinyallonga & al. 2009با توجه به ناکافی بودن
شواهد مورفولوژیک و دیگر مطالعات سنتی در حل
مسائل تاکسونومیک گروههای مختلف این جنس ،استفاده

 Cousinioidرا ندارد ،به همین دلیل استفاده از مارکر
مولکولی مناسب با قدرت تفکیک باالتر ضروری است.
 Cousinia sect. Lachnosphaerae Rech. f.یکی از
بخشهای متعلق به گروه  Cousinioidاست که اکثر
گونههای آن محدود به ایران بوده ،مرزبندی دقیق و تعداد
گونههای آن مشخص نیست ( Rechinger, 1972,

 .)1979این بخش شامل گونههای معموال چندساله ،با

از ابزارهای مدرن شامل مطالعات مولکولی و گرده شناسی

گهای خاردار چرمی-علفی ،کپههای کمابیش گرد ،با
بر 

ینماید.
در این مورد ضروری م 

بیش از  50برگه خطی خارمانند و بیش از  60گل معموال

جنس  Cousiniaمتعلق به کمپلکس تک نیایی
 Arctium-Cousinia complexاست که در آن بر مبنای
دادههای مولکولی هستهای و کلروپالستی ،صفات دانه
گرده و عدد کروموزومی ،دو شاخه قابل تشخیص است:
الف :شاخه  Arctiumمانند با حدود  30گونه که در آن
گروههای مختلف از هم قابل تفکیک هستند و ب :شاخه
 Cousiniaمانند ( )Cousinioidبا حدود  600گونه که
در آن گروهها و گونههای مختلف بخوبی از یکدیگر قابل

یتواند به حل
رنگ روشن است .مطالعه دقیق این بخش م 
مشکالت تاکسونومیک کل جنس  Cousiniaکمک کند.
هدف این مطالعه بررسی فیلوژنی گونههای Cousinia

 sect. Lachnosphaeraeدر ایران با کمک دو مارکر
 ITSو  )External Transcribed Spacer( ETSو
استفاده از بررسی سطح دانه گرده بوسیله میکروسکوپ
الکترونی  SEMاست .مارکر مولکولی  ETSهمانند مارکر
 ITSدارای توارث دو والدی و با الگوی تکاملی مشابه

تفکیک نیستند ( López-Vinyallonga & al. 2009و

است ( .)Baldwin & Markos, 1998بررسی این مارکر

 .)Mehregan & Kadereit, 2009اکثر گونههای ایرانی

در گیاهان دیگر نشان داده که نرخ جانشینی بازها در آن

این جنس (به جز  3گونه) متعلق به شاخه Cousinioid

است که به تعداد زیادی بخش ،با حدود گونهای معموال
ناواضح تقسیم شده است .به عالوه ،در مواردی مرز بین
شها نیز روشن نیست .طبقه بندی کنونی جنس
بخ 
 Cousiniaعمدتا بر پایه مطالعات مورفولوژیک است و

همسان و یا سریع تر از مارکر  ITSاست .این مقاله هم
چنین بر آن است که با بررسی مارکر  ETSنشان دهد تا
چه میزان از آن برای کمک به بهبود فیلوژنی گروه
 Cousinioidاستفاده نمود.
شها
مواد و رو 

شهایی که در آن تشخیص داده شده،
تنها برخی از بخ 

نمونههای مورد بررسی شامل نمونههای هرباریومی و یا

یرسند .از جمله دالیلی که
گروههای طبیعی به نظر م 

جمع آوری شده از طبیعت متعلق به  5گونه از Cousinia

یتوان برای این عدم تفکیک در شاخه  Cousinioidبر
م

 sect. Lachnosphaeraeبود .از هر گونه بین  1تا 3

شمرد ،سن کم آن در مقایسه با تعداد بسیار زیاد گونهها

نمونه مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)1عالوه بر

بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی55 ...
گونههای این بخش ،گونه C. turkmenorum Bornm.

سانتیگراد 45 ،ثانیه اتصال ( )annealingدر دمای 50

از  Cousinia sect. Chrysoptera Tschernevaکه بر

درجه سانتیگراد و  40ثانیه امتداد ( )extentionدر دمای

اساس نتایج آنالیز  ITSبه عنوان گروه خواهری در کنار

 27درجه سانتیگراد بود .در پایان یک مرحله امتداد نهایی

گونههای این بخش قرار گرفته بود ،به عنوان برونگروه

( 7 )final extensionدقیقهای در دمای  27درجه

( )outgroupانتخاب و بررسی شد.

سانتیگراد اعمال شد (.)Linder et al., 2000

ژنوم کامل بوسیله کیت استخراج Qiagene DNeasy

به منظور اطمینان از وجود  DNAتکثیر شده در واکنش

 plant mini kitو مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده

 ،PCRاز الکتروفورز افقی با ژل آگارز یک درصد و رنگ

از برگ نمونهها استخراج شد .تکثیر ناحیه  ITSشامل

آمیزی با  GelRedاستفاده شد .پس از توالی یابی جهت

( )ITS1+5.8S+ITS2به صورت یکپارچه و با کمک

یافتن و ویرایش خطاهای احتمالی ،توالی نوکلئوتیدها ابتدا

زوج پرایمر 5'CCT TMT CAT YTA ( 18S-ITS

با استفاده از نرم افزار  Sequencherو به صورت چشمی

' )GAG GAA GGA G3به عنوان رفت و پرایمر

دقیقا

یها
توال 

5'CCG CTT ATT KAT ATG CTT ( 28S-ITS

( )Aligningبا استفاده از نرم افزار  Mac Cladeانجام

' )AAA3به عنوان برگشت انجام شد .واکنش PCR

شد.

شامل پیش تیمار حرارتی ( )preheatingدر دمای 94

یهای  ITSبدست آمده از این مطالعه در کنار
از آنالیز توال 

درجه سانتیگراد به مدت  60ثانیه و متعاقبا  35چرخه

یهای  ITSدیگر گونههای دیگر این جنس و سایر
توال 

واسرشتگی

سهای نزدیک ،حاصل از مطالعات قبلی (López-
جن 

( )denaturationدر دمای  94درجه سانتیگراد 30 ،ثانیه

Vinyallonga & al. 2009؛ Mehregan & Kadereit,

اتصال ( )annealingدر دمای  52درجه سانتیگراد و 60

 )2009و موجود در بانک ژن ،برای یافتن جایگاه و

ثانیه امتداد ( )extensionدر دمای  27درجه سانتیگراد

بررسی تک نیا بودن اعضای این بخش استفاده گردید.

بود .پس از پایان چرخهها ،یک تیمار حرارتی (post-

پس از تعیین جایگاه گروه و یافتن گروه خواهری ،آنالیز

 78 )treatmentثانیهای در دمای  52درجه سانتیگراد و

دادههای  ITSو  ETSبه صورت جداگانه و نیز با هم

یک مرحله امتداد نهایی ( 8 )final extensionدقیقهای

انجام شد.

در دمای  27درجه سانتیگراد اعمال شد (López-

آنالیز ماکزیمم پارسیمونی ()Maximum Parsimony

 .)Vinyallonga & al. 2009جهت تکثیر ناحیه  ETSاز

ماتریس دادههای هم ردیف سازی شده با استفاده از نرم

پرایمر رفت 5'CTT TTT GTG CAT ( ETS-1F

افزار  ،)Swofford, 2002( PAUP 4.0یافتن مدل

' )AAT GTA TAT ATA GGG GG3و پرایمر

تکاملی بازها با استفاده از نرم افزار Modeltest 3.7

برگشت 5'TGA CTA CTG GCA GGA ( 18S-2L

( )Posada & Crandall, 1998و آنالیز بایسی

' )TCA ACC AG3استفاده شد ( Linder et al.,

نها با استفاده از نرم افزار MrBayes
( )Bayesianآ 

 .)2000واکنش  PCRجهت تکثیر ناحیه شامل یک پیش

 )Ronquist & Huelsenbeck, 2003( 3.12انجام شد.

تیمار حرارتی ( )preheatingاولیه در دمای  94درجه

لهای بالغ با استفاده از میکروسکوپ
دانههای گرده گ 

سانتیگراد به مدت  5دقیقه ،یک پیش تیمار حرارتی

الکترونی نگاره  S.E.Mبررسی و عکسبرداری شدند.

( )preheatingثانویه در دمای  74درجه سانتیگراد به

سها از مناظر قطبی و استوایی و سطوح مختلف دانه
عک 

مدت  6دقیقه ،متعاقبا  30چرخه حرارتی هر کدام شامل

گرده تهیه گردید .صفات مورد اندازه گیری دراین تحقیق

 45ثانیه واسرشتگی ( )denaturationدر دمای  94درجه

شامل اندازه دانه گرده ،قطرمنفذ ،پهنای شیار ،تزئینات

حرارتی

هر

کدام

شامل

18

ثانیه

بررسی

گردید.

همردیف

سازی
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یباشدکه درجدول  2آمده است .صفات کمی
سطح گرده م 

از  C. eriobasisبا حمایت کم  % 62کنار هم قرار گرفته

مربوط به اندازه گیری دانه گرده با استفاده از نرم افزار

اند و یک گروه تک نیا را تشکیل داده اند .از گونههای

 )Leuven, Belgium( Carnoy 2به دقت اندازه گیری

نزدیک به اعضای این بخش که در موقعیت خواهری قرار
turkmenorum

C.

شد.

گرفته

نتایج

بخش Chrysopteraبه عنوان برون گروه برای مطالعات

تعیین موقعیت  Cousinia sect. Lachnosphaeraeدر
گروه Cousinia

آنالیز

ماکزیمم

پارسیمونی

دادههای

ITS

( )ITS1+5.8S+ITS2گروه Cousinia

ابتدا آنالیز جامعی بر اساس دادههای  ITSبرای تعیین
موقعیت  Cousinia sect. Lachnosphaeraeدر گروه
 Cousiniaانجام شد .ماتریس دادههای  ITSشامل 40 2
تاکسون بود .از این بین  9تاکسون متعلق به این مطالعه
(جدول شماره  )1و بقیه متعلق به مطالعات قبلی بود که
در بانک ژن موجود است ( Mehregan & Kadereit,

 .)2009ماتریس دادههای  ITSمجموعا شامل 490
کاراکتر (جایگاه) ،از این میان

208

جایگاه ثابت

( 90 ،)constantجایگاه از نظر پارسیمونی غیراطالعاتی
( )parsimony uninformativeو291جایگاه باقیمانده از
نظر پارسیمونی اطالعاتی ()parsimony informative
بودند .از مجمع  10000درخت حاصل از آنالیز ماکزیموم
پارسیمونی دادههای  ITSکه به عنوان کوتاهترین درختان
به دست آمد ،درخت فیلوژنی توافقی اجماع قاطع ( strict

 )consensusبه طول  6121گام ( ،)stepبا شاخص ثبات
( 0/ 323 = )CIو شاخص پایداری(0/ 729 = )RIبه دست
آمد که توپولوژی آن کامال مطابق با نتایج & Mehregan

یشود .شکل
 )2009( Kadereitبود و در اینجا آورده نم 
ساده شدهای از در خت به دست آمده در شکل شماره 1
آورده شده است .همانطور که در شکل  1نشان داده شده،
تمامی گونههای ایرانی متعلق به بخش Lachnosphaera

گروهی تک نیا با حمایت خوب  % 79تشکیل داده اند .این
شاخه شامل گونههای chrysochlora ،C. eriobasis

 C. gedrosiaca ،C. lachnosphaera ،C.و
 ،C. gabriellaeاست .در این بخش چهارنمونه از گونه

اند،

گونه

از

دقیق تر در نظر گرفته شد.
آنالیز بایسی ( )Bayesianدادههای  ITSگروه

Cousinia

پارامترهای بیشینه احتمال ( )MLمجموعه دادهها شامل
 40 2تاکسون به صورت زیر به دست آمده است :مدل
انتخابی توسط نرمافزار (SYM+I+G :)Model selected
؛ با نرخ جانشینی 0.7670 = A-C؛ نرخ جانشینی A-G

= 2.8792؛ نرخ جانشینی 1.5591= A-T؛ نرخ جانشینی
0.3186= C-G؛ نرخ جانشینی 11.8796= C-T؛ نرخ
جانشینی 1.0000= G-T؛ میزان جایگاههای غیرمتغیر()I
(0.1775 :)Proportion of invariable site؛ پارامتر
شکل پراکنش گاما (Gamma distribution shape ( )G

 .0.6229 :)parameterآنالیز این مجموعه دادههای
بوسیله نرم افزار  MrBayesو مطابق با روش ذکر شده
در  )2009( Mehregan & Kadereitانجام شد .درخت
توافقی  50درصد به دست آمده از این آنالیز کامال مطابق
با درخت اجماع قاطع حاصل از آنالیز پارسیمونی بود و
یشود .در این درخت تک نیا بودن
در اینجا آورده نم 
بخش  Lachnosphaeraرابا احتمال پسین  0.99تأیید
شد.

بخش

Lachnosphaera

شامل

گونههای

lachnosphaera ،C. chrysochlora ،C. eriobasis

 ،C. gabriellae ،C. gedrosiaca ،C.است .در این
بخش چهارنمونه از گونه از  C. eriobasisبا احتمال
پسین  0.98کنار هم واقع شده اند و یک گروه تک نیا
تشکیل داده اند (شکل  .)1در این درخت گونههای
chrysochlora

،C.

lachnosphaera

،C.

 ،C. gabriellae ،C. gedrosiacaدر گروههای مجزا
قرار گرفتهاند و  C. turkmenorumاز بخش
 Chrysopteraدر موقعیت خواهری نسبت به آنها قرار
گرفته است.

بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی57 ...

 C. eriobasisبا حمایت بوت استرپ % 99؛ و )3

فیلوژنیCousinia sect. Lachnosphaerae
برای بررسی فیلوژنی گونههای بخش Cousinia sect.

 ،Lachnosphaeraeماتریس دادههایی شامل تمامی
گونههای این بخش که در آنالیز قبلی به صورت یک گروه
تک نیا مشاهده شده بود ،در کنار گونه

C.

 turkmenorumبه عنوان برون گروه تشکیل شد و مورد
آنالیز ماکزیموم پارسیمونی قرار گرفت.
آنالیز

ماکزیمم

پارسیمونی

دادههای

ITS

زیرشاخه Cشامل گروهی تک نیا متشکل از سه گونه
 C. chrysochlora ،C. gabriellaeو C. gedrosiaca

با حمایت بوت استرپ .% 63
آنالیز ماکزیمم پارسیمونی دادههای ترکیبی ITS +
 ETSگروه Lachnosphaerae

ماتریس دادههای ترکیبی ITS + ETSشامل  9تاکسون و
گروه

Lachnosphaerae
ماتریس دادههای  ITSشامل  9تاکسون (جدول  )1و 478

کاراکتر (جایگاه) بود .از این میان 454 ،جایگاه ثابت
(  22 ،)% 95جایگاه از نظر پارسیمونی غیراطالعاتی ()%5.4
و  2جایگاه باقیمانده از نظر پارسیمونی اطالعاتی ()%4.0
بودند .بر اساس نتایج ،درخت فیلوژنی توافقی ( strict

 )consensusاز  6درخت به طول  24گام ( )stepدارای
صهای آماری با شاخص ثبات ( 1 = )CIو شاخص
شاخ 
پایداری( 1 = )RIبه دست آمد .در این درخت سه نمونه
مورد مطالعه از گونه شاخهای تک نیا با حمایت بوت
استراپ  % 78را تشکیل دادند (شکل .)2
آنالیز ماکزیمم پارسیمونی دادههای  ETSگروه

Lachnosphaerae
ماتریس دادههای  ETSشامل  9تاکسون و  1037کاراکتر

(جایگاه) بود .از این میان 1011 ،جایگاه ثابت ( ،)% 97.5
 18جایگاه از نظر پارسیمونی غیراطالعاتی ( )%7.1و 8
جایگاه باقیمانده از نظر پارسیمونی اطالعاتی ()%8.0
تهای به دست
بودند .بر اساس نتایج ،کوتاه ترین درخ 
آمده  2درخت به طول  26گام بود از ترکیب این دو،
درختی به طول  30گام ( )stepبا شاخص ثبات (= )CI
 67 8 0.و شاخص پایداری ( 0.714 = )RIبدست آمد.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده ،در درخت اجماع
قاطع بدست آمده از این آنالیز گونهها در سه گروه اصلی
قرار گرفتند (شکل  )1 :)2زیر شاخه  Aشامل گروهی تک
نیا متشکل از دو نمونه متعلق به گونه lachnosphaera

 ،C.با حمایت بوت استرپ %88؛  )2زیرشاخه  Bشامل
گروهی تک نیا متشکل از سه نمونه متعلق به گونه

 1515کاراکتر (جایگاه) بود .از این میان 1465 ،جایگاه
ثابت (  40 ،)% 96.7جایگاه از نظر پارسیمونی غیراطالعاتی
( )%6.2و  10جایگاه باقیمانده از نظر پارسیمونی اطالعاتی
(  )% 0.66بودند .درخت فیلوژنی اجماع قاطع ( strict

 )consensusبه طول  50گام با شاخص ثبات (1 = )CI
و شاخص پایداری ( 1 = )RIبود که از ترکیب  2درخت
هریک به طول  50گام ( )stepبه دست آمد.
در درخت بدست آمده حاصل از آنالیز ماکسیمم
پارسیمونی دادههای ( ITS + ETSشکل  ،)5کامال شبیه
به درخت به دست آمده از آنالیز ماکزیمم پارسیمونی
مارکر ( ETSشکل  )2ولی با میزان حمایت بوت استراپ
یباشد .در این درخت نیز گونهها در
کمی باالتر از آن م 
سه زیر شاخه اصلی قرار گرفته اند )1 :زیر شاخه A

شامل گروهی تک نیا متشکل از دو نمونه متعلق به گونه
 ،C. lachnosphaeraبا حمایت بوت استرپ %88؛ )2
زیرشاخه  Bشامل گروهی تک نیا متشکل از سه نمونه
متعلق به گونه  C. eriobasisبا حمایت بوت استرپ
% 100؛ و  )3زیرشاخه Cشامل گروهی تک نیا متشکل از

سه گونه  C. chrysochlora ،C. gabriellaeو
 C. gedrosiacaبا حمایت بوت استراپ .% 64
نتایج مطالعات ریخت شناسی دانه گرده گونههای گروه

Lachnosphaerae

در مطالعات گرده شناسی این گروه ،مورفولوژی دانهها در
تهایی در
گونههای مختلف کمابیش یکسان بوده ،تفاو 
صفات کمی مشاهده شد (جدول  .)2دانههای گرده در
همه گونههای مورد مطالعه بیضی شکل ،سه شیاره ،با
سطح زبر و پوشیده از منافذ کوچک بودند (شکل .)4
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صفات کیفی مورد مطالعه قادر به تفکیک گونهها نبود.

یتوان در کنار یکدیگر مورد
و مارکر  ETSاین دو را م 

تهایی در صفات کمی اندازه گیری شده در
اگرچه تفاو 

آنالیز قرار داد .در حالی که به علت یکسان نبودن الگوی

نمونههای مورد مطالعه مشاهده گردید ،ولی این تفاوتها

تکاملی مارکرهای هستهای و مارکرهای کلروپالستی آنالیز

قادر به تفکیک گونهها یا گروههای گونهای خاصی نبودند

این مارکرها در کنار هم با مشکل هموژن نبودن مواجه

(نتایج نشان داده نشده) .بیشترین طول محور قطبی ()P

است.

مربوط در نمونه  18 6 35از گونه  C. lachnosphaeraو

نتایج حاصل از آنالیز مجموعه دادههای آنالیز ماکسیمم

برابر  53میکرون و کمترین آن نیز مربوط در نمونه

پارسیمونی و بایسی دادههای  ITSتک نیا بودن گونههای

 12 5 23از همان گونه ( )C. lachnosphaeraو برابر

یکند .از جنبه
ایرانی بخش  Lachnosphaeraeرا تأیید م 

 87 . 40میکرون مشاهده گردید (جدول  .)2بر اساس

مورفولوژیک نیز اعضای این بخش به صورت گروهی

نتایج ،گونه  C. chrysochloraدارای بزرگترین قطر

همگن با محدوده پراکنش مشخص در ناحیهای نیمه

محور استوایی ( 36.5 ( )Eمیکرون) و نمونه  12 5 23از

بیابانی از شمال شرق تا جنوب شرقی و نواحی مرکزی

گونه  C. lachnosphaeraدارای کمترین قطر (72

یشوند (.)Rechinger, 1972, 1979
ایران دیده م 

میکرون) بود .نسبت  E/Pدر تمامی گونهها بین  6.0تا

اعضای این گروه معموال به خوبی از یکدیگر قابل تفکیک

 7.0متغیر است که بیشترین آن مربوط به نمونهای از گونه

یشود .به همین
نبوده و حاالت حدواسط زیادی مشاهده م 

 C. chrysochloraو کمترین آن مربوط به نمونه 18 6 35

دلیل عقاید یکسانی در مورد تعداد گونههای این بخش در

از گونه  C. lachnosphaeraبود .بیشترین قطر منافذ

ایران وجود نداشته و تاکسونومی آن مورد سوال بوده

گردهای مربوط به گونه  5.7( C. gedrosiacaمیکرون) و

یتوان تمامی اعضای آن
است .چنانچه مطابق یک عقیده م 

کمترین آن مربوط به گونه 5( C. chrysochlora

را به عنوان یک گونه منفرد با تنوع در صفات

میکرون) بود .بیشترین پهنای شیار مربوط به گونه

مورفولوژیک در نظر گرفت ،در حالیکه مطابق با عقیدهای

 5.4( C. gabriellaeمیکرون) و کمترین پهنای شیار

تهای
یتوان آن را به گونههای زیاد بر پایه تفاو 
دیگر م 

مربوط به گونه  3( C. chrysochloraمیکرون) است.

خرد در صفات مورفولوژیک تقسیم کرد .بررسی منابع

بحث و نتیجه گیری

مرزهای دقیقی برای گونههای معرفی شده مشخص نکرده

با توجه به نتایج ،قدرت تفکیک مارکر  ITSبا تنها 2
جایگاه اطالعاتی از مارکر  ETSبا  10جایگاه اطالعاتی
یتوان گفت برای روشن کردن
کمتر است .بنابر این م 

است ( .)Rechinger, 1972, 1979به عنوان مثال دو
گونه  C. gabriellaeو  C. gedrosiacaهر دو از ناحیه
تفتان معرفی شده اند .بررسی صفات نشان داد که پیدا

ارتباط بین بقیه اعضای گروه  Cousiniaاستفاده از مارکر

کردن صفات تفکیک کننده قطعی برای مرزبندی گونهها

 ETSدر کنار  ITSنتایج بهتری خواهد داشت .با توجه به

در این بخش دشوار است .به عنوان مثال قطر خار

این نتایج و در مقایسه با نتایج مطالعات قبلی روی
کمپلکس López-Vinyallonga ( Arctium-Cousinia

& al. 2009؛ )Mehregan & Kadereit, 2009
یتوان گفت مارکرهای کلروپالستی میزان تفکیک کمتری
م
از مارکر  ITSو مارکر  ETSمیزان تفکیک بهتری از ITS

در فیلوژنی این گروه را دارد .با توجه به یکسان بودن
تکامل  ITSو  ،ETSو هموژن بودن دادههای مارکر ITS

کالپرک درگونه  5.2 ،C. lachnosphaeraتا  5.3سانتی
متر ،درگونه  3 ،C. eriobasisتا  6سانتی متر ،در گونه
 3 ،C. gedrosiacaتا  4سانتی متر ،در گونه
 3 ،C. gabriellaeتا  5سانتی متر و در گونه
یباشد.
 2 ،C. chrysochloraتا  5سانتی متر م 
یدهد که اعضای این بخش به سه
نتایج این مقاله نشان م 
گروه مشخص و مطابق با الگوی جغرافیایی واضحی
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تقسیم شده اند .چنانچه در یک گروه نمونههایی از گونه

 C. gabriellae ،C. gedrosiacaو گونه

 C. lachnosphaeraو از شمال خراسان قرار میگیرند.

یباشد .با توجه به
 60 ،C. chrysochloraتا  80گل م 

در گروه دوم سه نمونه از گونه  eriobasis C.که از

نتایج بدست آمده از فیلوژنی گروه (شکل  ،)2و الگوی

مناطق مرکزی ایران و حاشیههای غربی مناطق کویری

پراکنش آنها ،پیشنهاد میشود که گونههای این بخش به

مرکز ایران جمع آوری شده اند ،قرار گرفتند .گروه سوم

سه گونه کاهش یابد :گونه اول C. lachnosphaera

هم شامل نمونههایی از سه گونه ،C. gabriellae

شامل تمامی تاکسونهای شمال شرقی ایران ،گونه دوم

 C. chrysochloraو  C. gedrosiacaاست که در

 C. eriobasisشامل تمامی تاکسونهای مرکز ایران و

منطقهای از جنوب خراسان تا سیستان پراکنده هستند .مرز

یتر از بقیه
گونه سوم ( C. gabriellaeبا انتشار نام قدیم 

یتوان با استفاده از تعداد گلهای
بندی این سه گروه را م 

گروه) شامل تمامی تاکسونها جنوب خراسان و سیستان

کالپرک تا حدودی مشخص ساخت .تعداد گل درگونه

و بلوچستان (شکل  .)4مطالعات بیشتر برای یافتن صفات

 40 ،C. lachnosphaeraتا  50گل ،درگونه eriobasis

بیشتری که در تعیین مرز این سه گروه مفید باشند توصیه

،C.

تا

70

گل ،در گروه سوم شامل گونه

100

یشود.
م

جدول :1لیست مشخصات و محل جمع آوری نمونههای مورد مطالعه.
ردیف

نام تاکسون

مشخصات

1

C. eriobasis Bunge

فارس :آباده ،گردنه آیون ( 300 2 ،)Ayonمتر ،وندلبو و فروغی .)TARI( 75 8 17

2

C. eriobasis Bunge

اصفهان 60 :کیلومتری شهرضا ،شاه قندا 1900 ،تا  150 2متر ،فروغی .)TARI( 17314
یزد :کوههای باال روستای ده باال ،اصفهان 1 82 2 ،تا  3800متر ،اسدی و رنجبر .)TARI( 26 8 82

3

C. eriobasis Bunge

4

C. lachnosphaera Bunge

خراسان :شمال تربت سفید 1700 ،تا  000 2متر ،رونه مارک و سردابی .)TARI( 12 5 23

5

C. lachnosphaera Bunge

خراسان 14 :کیلومتر از کاشمر به نیشابور 1400 ،تا  1500متر ،اسدی و مظفریان .)TARI( 18 6 35

6

C. gabriellae Bornm.

7

C. chrysochlora Rech. f.
& C. gedrosiaca Bornm.
Gauba
C. turkmenorum Bornm.

8
9

بلوچستان 40 :کیلومتری شمال خاش ،ترشآب ،کوه تفتان 000 2 ،تا  300 2متر ،اسدی .)TARI( 56 8 22
خراسان 18 :کیلومتر به بیرجند از قائن 1900 ،متر ،اسدی و امیرآبادی .)TARI( 8475 5
بلوچستان :کوه تفتان ناحیه تمندان 300 2 ،تا  500 2متر ،مظفریان .)TARI( 148 35
خراسان :خواف 14 ،کیلومتر از جاده قائن ،بعد از نشتیفان 900 ،متر ،اسدی .)TARI( 83648

جدول شماره  :2نتایج بررسی کمی و کیفی دانههای دانه گرده در گونههای مختلف بخش  Cousinia sect. Lachnosphaeraeو گونه ( .C. turkmenorumاختصارات:P :
طول محور قطبی؛  :Eقطر محور استوایی؛  :E/Pنسبت قطر محور استوایی به طول محور قطبی؛  :Dقطر منفذ؛  :Cپهنای شیار).
شکل گرده

تزئینات گرده

ردیف
1

C. eriobasis Bunge

75 8 17

9 0. 3

42.5

0.73

4. 7

5. 3

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

2

C. eriobasis Bunge

26 8 82

29.2

55 . 41

0.70

1. 6

2. 4

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

3

C. lachnosphaera Bunge

12 5 23

72

40 . 87

0.66

8. 6

7. 3

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

4

C. lachnosphaera Bunge

18 6 35

32

53

0.60

6.35

5. 3

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

5

C. gabriellae Bornm.

56 8 22

11 . 30

45

0.67

2. 5

5. 4

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

6

C. chrysochlora Rech. f.

84755

36.5

47.8

0.76

5

3

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

7

C. gedrosiaca Bornm. & Gauba
C. turkmenorum Bornm.

148 35

9 0. 3

18 . 44

0.70

5. 7

8. 3

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

83648

36 . 22

51 . 47

0.47

4

2

بیضی شکل

زبر با منافذ ریز

8

کد هرباریوم

نام تاکسون

P

E

E/P

C

D
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شکل  .)A :1شکل ساده شده درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  ITSتاکسونهای متعلق به کمپلکس  Arctium-Cousiniaبا استفاده از روش ماکزیمم پارسیمونی .اعداد
حمایت بوت استراپ فقط در مورد شاخه حاوی گونههای مورد مطالعه در باالی هریک از شاخهها ذکر شده است .)B .قسمتی از درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای ITS
تاکسونهای متعلق به کمپلکس  Arctium-Cousiniaبا استفاده از روش بایسی (( .)Bayesianاعداد روی کالدها نشاندهنده احتمال پسین است).
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تهای به دست آمده از آنالیز مارکرهای مختلف در بخش  .)A .Cousinia sect. Lachnosphaeraeدرخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  ITSبا
شکل  :2مقایسه درخ 
استفاده از روش ماکزیمم پارسیمونی .)B .درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  ETSبا استفاده از روش ماکزیمم پارسیمونی .)C .درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای
ترکیبی  ITS + ETSبا استفاده از روش ماکزیمم پارسیمونی(اعداد روی شاخهها نشان دهنده میزان حمایت بوت استرپ است).
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شکل  :3میکرومورفولوژی دانه گرده در گونههای مختلف بخش  ،1A .Cousinia sect. Lachnosphaeraeتزئینات سطح 1C ،و  1Bنمای استوائی ،و ،1Dنمای قطبی در دانه
گرده گونه ( Cousinia eriobasisشماره هرباریومی )57871؛  ،2Aتزئینات سطح 2C ،و  2Bنمای استوائی ،2D ،نمای قطبی دانه گرده گونه ( Cousinia gabrielaeشماره
هرباریومی ) 56 8 22؛  ،3Aتزئینات سطح 3C ،3B ،و  ،3Dنمای استوائی در دانه گرده گونه ( Cousinia lachnosphaeraشماره هرباریومی )2 351 2؛  4Aو  ،4Bتزئینات سطح،
 4Cو  ،4Dنمای استوائی در دانه گرده گونه ( Cousinia lachnosphaeraشماره هرباریومی ) 18 6 35؛  ،5Aتزئینات سطح 5B ،و  ،5Cنمای استوائی ،5D ،نمای قطبی در دانه
گرده گونه ( Cousinia gedrosiacaشماره هرباریومی ) 48 1 53؛  ،6Aتزئینات سطح 6B ،و  ،6Cنمای استوائی ،6D ،نمای قطبی دانه گرده در گونهCousinia eriobasis
(شماره هرباریومی )62828؛  ،7Aتزئینات سطح 7B ،و  ،7Cنمای استوائی ،7D ،نمای قطبی دانه گرده گونه( Cousinia chrysochloraشماره هرباریومی ) 75 7 84؛ ،8A
تزئینات سطح 8B ،و  ،8Cنمای استوائی ،8D ،نمای قطبی در دانه گرده گونه( Cousinia turkmenorumشماره هرباریومی .)83648
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