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 .Hymenocrater Fisch. & C. A. Meyجنس  یکتاکسونوممطالعه 

 در منطقه خراسان، Lamiaceaeاز تیره 

 
 9 محمدرضا جوهرچی و 9 ، محمد فارسی1 ، حمید اجتهادي*7 ، جمیل واعظی1 آسیه اسماعیلی

 ، مشهد، ايراندانشگاه فردوسی مشهدشناسی، دانشکده علوم،  گروه زيست 1
 ، ايراناهواز ،دانشگاه شهید چمران اهوازدانشکده علوم، شناسی،  گروه زيست 7

 گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ايران علوم پژوهشکده 9

 
 چکیده

ي هها  بهر  ههايی بها    يا درختچهه  اي با پايه چوبی بوته ،Mentheae قبیلهو  Lamiaceae، از تیره Hymenocrater جنس

گونه اسهت کهه بهر اسهاا گهزارش ايهن        11داراي  ايرانیکا اس در فلوراين جن. اند شاخه ر                     چرمی خاکستري رنگ و پ 

رضهوي، شهمالی و جنهوبی موجهود      خراسهان ي هها  اسهتان ر آن د گونه 5است که گونه از اين جنس در ايران  3 ،فلور

 و H. calycinus، H. bituminosus، H. platystegiusگونهه   چههار ي موجود در اين سه اسهتان،  ها گونهاز بین . است
H. elegans  صفت رويشی و زايشی روي  03در بررسی مورفومتريک، . ندشدمطالعه از نظر تاکسونومیکی بررسی و

 هها  گونهه ي در جهدايی  دار معنهی طهور  ه صفاتی که ب Kruskal-Wallis با استفاده از آزمون. شد گیري اندازهنمونه  44

و  هها  گونهه روابه  بهین   . ي بعهدي اسهتفاده شهدند   هها  هتجزيه صفت براي  47به اين ترتیب، . مؤثر بودند، انتخاب شدند

 يهها  جمعیهت اصهلی اول،    مؤلفهه ههاي اصهلی بررسهی گرديهد و بهر اسهاا دو        مؤلفهبا استفاده از تجزيه به  ها جمعیت

H. bituminosus ،H. platystegius ،H. calycinus  وH. elegans  بها  مجهزا قهرار    يو در دو گهروه تقر شدند تفکیک                    

 .با کمک تجزيه افتراقی به دست آمد نیز ها گونهیبی از بهترين صفات جدا کننده ترک. گرفتند

 ، مورفومتريک، تجزيه به مؤلفه اصلی، تجزيه افتراقی، خراسانLamiaceae ،Hymenocrater :کلیدي هاي واژه

 
 مقدمه

از راسههته  (Lamiaceae=Labiatae) عیههانتیههره نعنا

و بزرگتههرين تههرين  يکههی از مهههم  (Lamiales)المیههال 

 2333جهنس و نزديهک بهه     753ست کهه حهدود   ها تیره

پهههراکن ،  ظلحههها گونهههه در سراسهههر جههههان دارد و از

از صهفات   .(Harley et al., 2004) اسهت گسهتر   جههان 

ب ونامنظم بودن گل و جام همیشهه دو له  تیره، ثابت اين 

مقطه    و                               تیره نعناعیان معموال  ايسهتاده در ساقه . آن است

موجهود در فلهورا    بنهدي  تقسیمدر . آن چهارگوش است

 Hymenocrater، جهنس  (Rechinger, 1982) ايرانیکا
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Fisch. & C.A. Mey.  بهههه ايهههن تیهههره و زيرتیهههره

Stachyoideae  بنهدي  تقسهیم اسهاا   است، اما بهر متعلق 

زيرتیهره   متعلق بهه ها، اين جنس  برخی از تاکسونومیست

Nepetoideae ،قبیلههههههه Mentheae  قبیلهههههههو زيههههههر 

Nepetinae ؛ اسههت(Cantino and Sanders, 1986 

Cronquist, 1988 ؛Thorne, 1992 ؛Ryding, 2007 ؛

Takhtajan, 2009). 

با صهفاتی ماننهد پايها بهودن،      Hymenocraterجنس 

ي پوشهاننده سهاده،   هها      ک رکعدد پرچم بارور،  4داشتن 

ههاي   هاي کاسه گل بسیار پههن شهده و داراي رگهه    لوب

ي تیهره  هها  جهنس  سهاير ر پههن از  غشايی مشهبک و بسهیا  

Lamiaceae کاسه گل در اين جهنس از  . ودش متمايز می

 پنج کاسبر  پیوسته بهم تشکیل شده و تا زمهان تبهديل  

 ;Rechinger, 1982)تخمههدان بههه میههوه نیههز پاياسههت 

Takhtajan, 2009). 

 (Rechinger, 1982) ايرانیکها  اايهن جهنس در فلهور   

 3گونه است که بر اساا گهزارش ايهن فلهور     11داراي 

 آن در گونهه  5اسهت کهه   گونه از ايهن جهنس در ايهران    

يافههت رضههوي، شههمالی و جنههوبی  خراسههاني ههها اسههتان

 H. bituminosusگونهه   تنهها در فلهور ترکیهه   . شود می

Fisch. & C.A. Mey.    و در فلههور اتحههاد جمههاهیر

جههود در ي موههها گونهههشههوروي دو گونههه مشههترک بهها  

 Gorshkova, 1976)؛ اسههت خراسههان، گههزارش شههده

Mill 1982) ؛Rechinger, 1982 ؛Thorne, 1992. 

شههر ، شههمال )ايههران از  Hymenocraterپراکنههدگی 

تا عرا ، پاکستان، افغانسهتان،  ( ، غرب و مرکز ايرانغرب

تهورانی  -از عناصر ايرانیء قفقاز بوده، شر  ترکیه و ماورا

کن  آن محهدود بهه فهات ايهران     شود و پرا محسوب می

  ;Gorshkova, 1976; Mill, 1982) اسههههههت

Rechinger, 1982 ؛Thorne, 1992 ؛Naghibi et al., 

2005). 

هها،   ي ايهن جهنس در شهیب کهوه    هها  گونهه رويشگاه 

در  ،هههها و همچنهههین هههها و سهههنگا  البههاي سهههنگريزه 

در شهمال  ) متر  033ارتفاعات باالست که در خراسان از 

در )ي متهر   7733تها  ( نورد، شمال کهال ايمهانی  غربی بج

 نیهههز گسهههترش دارد( جنهههوب شهههرقی بیرجنهههد، بهههرز 

(Rechinger, 1982; Thorne, 1992). 

 :ي گهههزارش شهههده در خراسهههان شهههامل هههها گونهههه
H. bituminosus Fisch. & C.A. Mey.، 

H. sessilifolius Benth. ،H. elegans Bunge.، 
H. platystegius Rech.f.  وH. calycinus (Boiss.) 

Benth. گونهههاز ايههن میههان، . اسههت H. sessilifolius  در

( شهرسههتان تربههت جههام)فههات ايههران تنههها از کههوه بههزد  

ههاي   آوري جم و در  (Rechinger, 1982) گزارش شده

 .ه حال پیدا نشده استصورت گرفته، تا ب

بسیار شهبیه   H. elegansو  H. bituminosus گونهدو 

سهههتند و از لحهههاظ بسهههیاري از صهههفات، بهههه يکهههديگر ه

. (Rechinger, 1982) همپوشانی زيادي با يکديگر دارند

از نظهر انهدازه کاسهه گهل، رنهگ کاسهه گهل         ،مثال براي

، انهدازه و شهکل برگهه بهه يکهديگر      (رنهگ  ر          ه ارغوانی پ   )

در واق  آنچه کهه موجهب جهدايی ايهن دو     . شباهت دارند

ات بیشتري بررسهی  شود را بايد با صف می يکديگرگونه از 

در ترکیه، بر روي اين دو ( 7332)و همکاران  Satil. کرد

گونه مطالعهه مورفولویيهک و آناتومیهک انجهام دادنهد و      

عنوان کردند که اين دو گونه به وسیله صفت رنهگ جهام   

 H. bituminosusشهوند کهه در    گل از يکديگر جدا مهی 

يهل  آبهی ما  H. elegans ررنگ جام گل مايل به قرمز و د

 گونهههذکههر شههده کههه شههر  همچنههین، . بههه سههفید اسههت
H. bituminosus   با آنچه که در فلورهاي ديگر از جملهه

له در مهورد  أايهن مسه  . فلورا ايرانیکا آمده، متفهاوت اسهت  

ي خراسان در فلورا ايرانیکا بها آنچهه کهه در    ها گونهشر  

شود، همخوانی بهااليی را   ي مورد مطالعه ديده میها نمونه
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توان گفت کهه مشهکل اصهلی،     میدر واق  . دهد ینشان م

بسهیار  ( ي يهک گونهه  ها جمعیتبین ) اي گونهتنوع درون 

اسهههت  Hymenocraterي جهههنس هههها گونههههبهههاالي 

له را در مورد اندازه برگه نیهز  أاين مس(. 1901جعفرزاده، )

 ،H. bituminosusدر شهر  گونهه   . توان عنهوان کهرد   می
هسههتند، در  متههر میلههی 2-1داراي طههولی معههادل  ههها برگههه

شهده در خراسهان، طهول     گیهري  اندازهي ها نمونهکه  حالی

 ايهی در  اين تنهوع برگهه  . است متر میلی 13تا  5بین  ها برگه
H. platystegius چشمگیرتر است (Hedberg, 1957). 

حاضر، به منظور حل مشکات تاکسونومیک  مطالعه

سهتیک و از سهوي   ياين جنس از يک سو به لحهاظ فلور 

در . ديگر، به جهت دارويی بودن آن انجام گرفته اسهت 

در تر ايهن جهنس    دقیق بررسی، مطالعهواق  هدف از اين 

 شههناختی ريخههتکیههد بههر شههواهد تأبهها منطقههه خراسههان 

انتخاب )تاکنون از روش مورفومتريک . صورت گرفت

بهراي تعیهین مرزههاي    ( تعداد زيادي صفت تعیین کننهده 

ايهن   مطالعهه بها  . شهده اسهت  اين جنس اسهتفاده ن  اي گونه

صههفات و همچنهههین يهههافتن صههفات جديهههد بههها ارزش   

که به نتايج بهتهري دسهت    شود میشناسی، تاش  ريخت

 .يافته و گامی در جهت حل اين مشکل برداشت

 

 ها مواد و روش
ههاي   نمونه گیاهی از هرباريوم 153مواد گیاهی شامل 

 پژوهشههکده علههوم گیههاهی دانشههگاه فردوسههی مشهههد     

(FUMH)      و مرکز تحقیقهات کشهاورزي و منهاب  طبیعهی

تهر   براي تکمیل و مطالعه هرچه دقیق. خراسان رضوي بود

 آوري جمه  ، بهه  1903، طهی دوره رويشهی سهال    هها  نمونه

ي ايههن جههنس از محههل پههراکن  آنههها در ههها گونهههبیشههتر 

ي خراسهان رضهوي، خراسهان شهمالی و خراسهان      ها استان

کننهده در   تعیهین جنوبی پرداخته شهد و برخهی از صهفات    

شههده بهها  آوري جمهه ي ههها نمونههه. ندشههدطبیعههت بررسههی 

فلهههورا ايرانیکههها  ،اسهههتفاده از منهههاب  مختلههه  از جملهههه 

(Rechinger, 1982)  فلههور شههوروي ،(Gorshkova, 

و فلههور پاکسههتان   (Mill, 1982)، فلههور ترکیههه  (1976

(Thorne, 1992)   بههه طههور دقیههق شناسههايی و از اجههزاي

ي مهورد  هها  نمونهه از میهان  . تهیهه شهد  مختل  گل اسايد 

کهه محهل،    گرديهد نمونه ارزيابی  44مطالعه اولیه، صفات 

هاي محیطهی بهه همهراه     ، و ساير ويژگیآوري جم تاريخ 

 .آورده شده است 1 کد هرباريومی آنها در جدول

 
 صفات مورفولوژیک

در تحقیقههات پیشههین و در  شههده صههفات اسههتفاده  

اي  و تمههايز گونههه فلورهههاي موجههود، بههراي جداسههازي

کافی نبودند، بهه همهین منظهور جهدول صهفات جديهد       

ههاي مطالعهه شهده،     از بهین نمونهه  . تهیه شهد ( 7جدول )

تههرين  کامههل)نمونههه گیههاهی   44گیههري روي  انههدازه

 70گیري شده، شامل  صفات اندازه. انجام شد( ها نمونه

مربوط بهه   صفت کیفی بود که بیشتر 57           صفت کم ی و 

 بهههراي گونهههه(. 7جهههدول )تند صهههفات زايشهههی هسههه

H. bituminosus ،14  ههاي مختله  و    فرد از جمعیهت

از بین . فرد استفاده شد 13کدام  ها، هر گونه سايربراي 

هاي  فرد مربوط به نمونه 3گیري شده،  تمام افراد اندازه

 ،بههوده 1903آوري شههده در دوره رويشههی سههال  جمهه 

گهذاري   دصفات کیفی ک ،اند ها هرباريومی نمونه ساير

گیري صفات مربهوط بهه    براي اندازه(. 7جدول )شدند 

جام گل و کاسه گل، گلی انتخاب شد که بالغ شهده و  

ايهن صهفات، در   . طور کامل باز شده باشهد ه جام گل ب

. تفاوتنههدمحالههت غنچههه گههل بهها حالههت گههل بههاز شههده 

هها تغییهر    همچنین، چون هنگهام رسهیدن فندقهه، انهدازه    

صهورت مجهزا،   ه کاسه گل ب کند، صفات مربوط به می

و ههم در  ( دار گهل میهوه  )هم در حالت رسیدگی فندقه 

 .حالت گل، بررسی شد
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 شده گیري اندازهنمونه  44هاي مربوط به  ويژگی -1 جدول

 شماره شماره هرباريومی گونه آوري کننده جم  آوري محل جم  آوري تاريخ جم  (متر )ارتفاع 

 H. bituminosus 91709 1 جوهرچی و زنگويی ه، گومنجقائن، زيرکو 93/37/1904 1033

 H. bituminosus 91717 7 و زنگويی حجت ، سالوکبجنورد 11/39/1922 1453

 H. bituminosus 12757 9 جوهرچی و زنگويی شر  بیرجند، درمیان 74/37/1910 1333

 H. bituminosus 92137 4 معماريانیزنگويی و  ، رئینبجنورد یغربجنوب  11/31/1911 7353

 H. bituminosus 95939 5 و زنگويی معماريانی دره گز، پارک ملی تندوره 93/37/1909 1733

 H. bituminosus 93409 1 معماريانیزنگويی و  جاده رازغربی بجنورد،  شمال 70/31/1902 1233

 H. bituminosus 10173 2 نیا فقیهزنگويی و  هاي بینالود کنگ، کوه 31/39/1913 1333

 H. bituminosus 99471 0 و زنگويی جوهرچی غربی بجنوردشمال  77/31/1922 033

 H. bituminosus 91313 3 و زنگويیحجت  25جنورد، کیلومتر ب 32/39/1922 1753

 H. bituminosus 99707 13 و زنگويی جوهرچی غربی بجنورد، امام درشمال  32/39/1921 1333

 H. bituminosus 02795 11 پناه قائمرشید و  قائن به زيرکوه جاده 12/37/1900 1933

 H. bituminosus 02791 17 بصیري مشهد، طرقبه 70/31/1900 1353

 H. bituminosus 02792 19 بصیري درگز 15/37/1903 1333

 H. bituminosus 02797 14 بصیري فريزي 15/37/1903 1553

 H. elegans 99139 15 و زنگويی وهرچیج شمال غربی سبزوار 71/31/1903 1453

 H. elegans 17333 11 و زنگويی الهی آيت هاي بندر شر  بیرجند، کوه 31/37/1917 7533

 H. elegans 93311 12 و زنگويیحجت  شمال نهبندان، ارتفاعات اسدآباد 77/31/1922 1033

 H. elegans 13243 10 الهی آيتو  جوهرچی گناباد، کوه بادامک 77/31/1919 1533

 H. elegans 71103 13 و زنگويی نیا فقیه قلعه شیخ به سر  زوبجنورد،  73/37/1921 1933

 H. elegans 92933 73 معماريانی، زنگويی و ارجمندي جنوب غربی بجنورد، رئین 39/37/1905 1143

 H. elegans 10919 71 و زنگويی نیا فقیه دار هاي بین کاته نو و پاک کاخک، کوه 34/37/1913 7333

 H. elegans 93213 77 جعفرزاده شمال غربی قائن، جاده دهستان 73/37/1922 1233

 H. elegans 93524 79 و زنگويی جوهرچی شر  جاجرم، سنخواست به قلی 34/37/1902 1372

 H. elegans 02791 74 بصیري غرب بجنورد، درک  79/39/1900 1953

 H. calycinus 75039 75 و زنگويیرفیعی  17ديد دره گز، کیلومتر جاده ج 74/37/1923 1333

 H. calycinus 11943 71 و زنگويی جوهرچی غرب دره گز، کدکانلو 11/37/1912 1733

 H. calycinus 47903 72 و زنگويی معماريانی شمال جاجرم، ارتفاعات باالي روستاي مشما 79/37/1900 1103

 H. calycinus 79917 70 ت و زنگويیحج درگز 35/39/1903 1533

 H. calycinus 73251 73 و زنگويی نیا فقیه فريمان، چنار -مشهد 31/39/1923 1133

 H. calycinus 72950 93 بصیري خضري  

 H. calycinus 73350 91 حجت و زنگويی کاشمر، کوه سر   

 H. calycinus G 044 97 سینیقريشی الح قلی کیلومتري باجگیران به امام 0 71/39/1913 1233

 H. calycinus 33480 99 و زنگويی جوهرچی بجنوردشمال غربی  33/37/1903 1153

 H. calycinus 87233 94 و رشیدترانلو پناه قائم ارتفاعات زشک 93/31/1911 1593

 H. platystegius 18734 95 و زنگويی نیا فقیه هاي فرسگه بینالود، کوه 19/39/1913 7133

 H. platystegius 25313 91 و زنگويی نیا فقیه کاشمر، کوه سر ، بین تجرود و خرو 12/37/1924 1333

 H. platystegius 25041 92 و زنگويیرفیعی  71 جاده گناباد به فردوا، کیلومتر 35/37/1924 7733

 H. platystegius 32160 90 و زنگويی نیا فقیه هاي باقران جنوب بیرجند، کوه 91/31/1902 1233

 H. platystegius 21774 93 و صالحی نیا فقیه کیلومتري بیرجند 4جاده قائن به بیرجند،  72/37/1921 1333

 H. platystegius 17458 43 و زنگويی الهی آيت هاي بزه خشک قلندرآباد، کوه 34/39/1910 1233

 H. platystegius 14173 41 و زنگويی الهی آيت منطقه خواف، مهاباد 15/37/1915 1433

 H. platystegius 12863 47 جوهرچی و زنگويی هاي چاهک تپه -جاده سرخس 91/37/1915 1933

 H. platystegius 16182 49 جوهرچی و زنگويی آباد هاي هاک جنوب سبزوار، کوه 39/31/1912 1353

 H. platystegius 87233 44 بصیري جاده قائن به بیرجند 39/39/1903 1733
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از بین تمام صفات، آنهايی کهه سهتاره دارنهد، از    . در منطقه خراسان Hymenocraterي جنس ها گونهگیري شده در بین  هصفات انداز -7 جدول

 .اند مشخص شده+ صفات کیفی مورد استفاده در اين مطالعه با عامت . ي نهايی حذف شدندها تجزيه

 شماره فاتاختصار ص صفات شماره صفات اختصار صفات

 LERB 1* طول بلندترين شاخه LPAF 41 طول پرچم جلويی

 CWOS 7 رنگ بخ  چوبی شده+  LPOF 47 طول پرچم پشتی

 DIST 9* ضخامت ساقه DLPF 49 فاصله دو پرچم پشتی و جلويی

 LBEL 4* طول بر  پايینی LEPR 44* طول برجستگی پرچم از مکان ديده شدن

 LOVL 5* طول بر  بااليی LACL 45 طول لوب پايینی جام گل

 WBEL 1* عرض بر  پايینی WACL 41 عرض لوب پايینی جام گل

 WOVL 2* عرض بر  بااليی LWPA 42* نسبت طول لوب پايینی به عرض آن

 MLWR 0* نسبت بیشترين طول بر  به بیشترين عرض بر  LACR 40* طول لوب باال به طول جام گل

 NDBI 3 عداد دندانه بر  پايینیت TIPC 43 رأا لوب بزر + 

 SHLM 13* شکل حاشیه بر +  LMIC 53* طول لوب میانی

 HEAL 11* نوک بر +  WMIC 51* عرض لوب میانی

 GTLS 17 ي روي بر ا غده      ک رک+  LACI 57* طول لوب جلويی

 GTLB 19 اي پشت بر  غده      ک رک+  WACL 59* عرض لوب جلويی

 STLS 14 ساده روي بر       ک رک+  LEAN 54 طول بساک

 STLB 15* ساده پشت بر       ک رک+  LEST 55* طول کاله

 LGTR 11* دار پايه اي غده      ک رک+  TIST 51 شکل نوک کاله+ 

 TSTT 12 هاي روي ساقه         نوع ک رک+  PANO 52* نات بساکيیتز+ 

 BPEL 10* طول دمبر  پايینی WEST 50* عرض کاله

 OPEI 13* طول دمبر  بااليی DIPF 53 م پشتیفاصله بین دو میله پرچ

 BALE 73* قاعده بر +  DIFI 13 قطر میله پرچم

 COLE 71* رنگ بر +  TCAS 11* هاي روي قطعات کاسه گل         نوع ک رک+ 

 TTSN 77* هاي روي بر  هاي روي رگبر          نوع ک رک+  TCOT 17* هاي روي لوله کاسه گل         نوع ک رک+ 

 TTBN 79* هاي پشت بر  هاي روي رگبر          نوع ک رک+  LECX 19 طول لوله کاسه گل

 NBIN 74 آذين تعداد برگه در هر گل LECS 14 (دار میوه)طول قطعات کاسه گل 

 LEBR 75 طول برگه LECA 15 (دار گل)طول قطعات کاسه گل 

 WIBR 71 عرض برگه WECS 11 (دار گل)عرض قطعات کاسه گل

 LWRB 72 نسبت طول برگه به عرض آن WECA 12 (دار میوه)عرض قطعات کاسه گل

 HEBR 70 نوک برگه+  LWCS 10 نسبت طول قطعات کاسه گل به عرض آن

 TIMA 73 حاشیه برگه      ک رک+  DCMD 13 فاصله بین دهانه کاسه گل تا مکان بريدگی

 BRBA 93 قاعده برگه+  ACAS 23 نوک قطعات کاسه گل+ 

 BRCO 91 رنگ برگه+  CICM 21 (رش خوردهدر حالت ب)محی  دهانه کاسه گل 

 BRSH 97 شکل برگه+  TCAM 27* هاي دهانه کاسه گل         نوع ک رک+ 

 POIN 99 ها در طول شاخه موقعیت گل+  NECS 29 رگه هاي قطعات کاسه گل+ 

 LEPC 94* آذين طول دم گل ICTF 24 (دار میوه)طول لوله کاسه گل 

 LEPI 95* طول دم گل DIAF 25 (دار میوه)طول لوله کاسه گل 

 ILIR 91 آذين آذين نسبت به گل طول بر  پاي گل STCS 21 جنس قطعات کاسه گل+ 

 EXCC 92* مقدار بیرون زدگی جام گل از کاسه گل LENU 22* دقهطول فن

 IECT 90* طول جام گل WENU 20* عرضه فندقه

 EXST 93 مقدار بیرون زدگی خامه از جام گل CONV 23 رنگ فندقه+ 

 LESL 43* طول خامه ORSN 03* ات سطح فندقهتزيین+ 
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در بررسی اولیه صفات برگی، به علت اينکهه انهدازه   

ي بههااليی متفههاوت بههود، ههها بههر ی بهها پههايیني ههها بههر 

 گیهري  انهدازه طور جداگانه ه ی و بااليی بپايیني ها بر 

(. غیهره  ی وپهايین طول بر  بااليی، طهول بهر    )شدند 

ي هها  بخ ي روي ها     ک رک               ه قبا  گفته شد ک طور همان

ي رويشهی گیهاه   ها بخ و حتی روي  آذين گلمختل  

عههاوه بههر آن داراي   ،صههورت سههاده بههوده  ه              اکثههرا  بهه 

در  اي غهده ي هها    ه   ک رک  . نیهز هسهتند   اي ي غدهها     ک رک

داراي پايه يک تا چند سلولی بودنهد، بهه    ها بخ بعضی 

و نهوع    رک  ه ک   همین دلیل هر کدام از صفات مربوط بهه  

ي مختلهه  مثههل سههاقه، کاسههه گههل،  ههها بخهه آنههها در 

و حتهی روي  ( هها  بهر  پشهت و روي  ) ها بر ، ها برگه

طهور جداگانههه  ه ، بهههها  بههر ي رو و پشهت  ههها بهر  رگ

 و 77، 12، 11، 15، 14، 19، 17صهفات  )بررسی شهدند  

 (.7؛ جدول 79

 

 ها دادهتجزیه 

-Kolmogorovبهها آزمههون   ههها دادهتوزيهه  نرمههال  

Smirnov  بر اساا اين آزمهون کهه توسه     . شدبررسی

 هها  دادهانجام پذيرفت، تمام  3/11نسخه  SPSS افزار نرم

کههارگیري ه بهها بهه . از توزيهه  نرمههال برخههوردار نبودنههد  

موجود در  (transformation)هاي مختل  تبديل  روش

، برخی از صفات با توزي  غیر نرمال، نرمال شده افزار نرم

کههارگیري تمههام  ه فات، بهها بهه امهها بعضههی ديگههر از صهه  

. هههاي تبههديل، از توزيهه  نرمههال برخههوردار نشههدند روش

نرمهال بهودن توزيه  برخهی از      با توجهه بهه غیهر    ،بنابراين

هههاي  هههاي بعههدي از روش صههفات، در تجزيههه و تحلیههل

بها   ،از طهرف ديگهر  . آماري غیر پهارامتري اسهتفاده شهد   

ک کیفهی در يه       ه     ي کم ی و   هها  دادهگیري  کاره توجه به ب

-Kruskalها با استفاده از آزمهون  ماتريس، مقايسه متغیر

Wallis  صورت گرفهت (Legendre and Legendre, 

تغییرات، صهفاتی   هدر اين روش و با مقايسه دامن. (1998

مؤثر باشند، در  ها نمونهدر تمايز بین  دار معنیطور ه که ب

صفات حذف  ساير ،کار رفتهه هاي بعد ب تجزيه و تحلیل

براي بهتر نشان دادن بعضی از صهفات مثهل   . شد خواهند

ماننهد  )شکل يک اندام، از نسبت طهول بهه عهرض آنهها     

هها در   استفاده از نسهبت . استفاده شد( 7، جدول 0صفت 

بسیاري از مطالعات، نتايج با ارزشی را ايجاد کرده است 

Hill, 1980) ؛Estabrook and Gates, 1984؛ 

West and Noble, 1984).  بررسی الگوي رواب  براي

 OTUs (Operational Taxonomicخويشاوندي بهین  

Units) ،از تجزيهه و  گرفتهه شهده،    به کارصفات  از نظر

 PCA (Principal Componentلفه اصلی يها  ؤم تحلیل

Analysis) ،  افههزار نههرمدر CANOCO (TerBraak, 

بیشهتر صهفاتی کهه در ايهن تحقیهق       . استفاده شد (1988

هسههتند امهها  متههر میلههیحسههب  شههدند، بههر گیههري انههدازه

که در باال اشاره شد، از نسبت بین مقهادير نیهز    طور همان

در  ،بهوده  non-additive هها  داده ،بنهابراين . استفاده شهد 

، گزينههه PCAهههاي تجزيههه و تحلیههل    انتخههاب گزينههه 

transform  انتخاب شد ها دادهکردن (Legendre and 

Legendre, 1998) . ي هها  نمونهه ی از به علت نقص برخه

ي از ههها دادهعنههوان ه مههورد مطالعههه، برخههی از صههفات بهه

تلقهی و بها مقهادير میهانگین      (missing data)دست رفته 

 افههراد ديگههر متعلههق بههه همههان گونههه، جههايگزين شههدند  

(Legendre and Legendre, 1998) .   بهراي تشهخیص

ي مهورد  هها  گونهه  هترکیبی از بهترين صفات جهدا کننهد  

 Canonical Discriminant) زيه افتراقهی مطالعه، از تج

Analysis, CDA) بهترين صفات بر اساا . استفاده شد

 canonical discriminant)بیشترين ضريب تأثیر آنهها  

function coefficients)  انتخههاب  ههها گونهههدر جههدايی
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 3/11نسهخه   SPSSافهزار   نرماين تجزيه با کمک . شدند

 .انجام شد

 

 نتایج

نشههان  Kruskal-Wallis آزمههون نتههايج حاصههل از 

ي در بهههین دار معنهههیصهههفت، اخهههتاف   90داد کهههه 

ههاي بعهدي    در تجزيهه و تحلیهل   ،ايجهاد نکهرده   هها  گونه

صههفت را بههه  47آزمههون مههذکور تنههها . اسههتفاده نشههدند

ي بعهدي  هها  تحلیهل لحاظ آمهاري بهراي انجهام تجزيهه و     

مناسب دانسهت کهه برخهی از آنهها شهامل رنهگ بخه         

ل برگهه، نهوک برگهه، رنهگ برگهه و      چوبی شهده، طهو  

(. 7جههدول )در طههول شههاخه بودنههد   ههها گههلموقعیههت 

جههدايی خههوبی   OTUsصههفات حههذف شههده در بههین   

 7صههفات حههذف شههده در جههدول . کردنههد ايجههاد نمههی

تجزيههه بههه مؤلفههه . انههد بهها عامههت سههتاره مشههخص شههده

گیري صهههفات مناسهههب بهههه کهههاربههها  (PCA) اصهههلی

تی ماننههد ، صههفا(1شههکل ) PC1در . صههورت گرفههت 

شههکل برگههه و نسههبت طههول برگههه بههه عههرض آن بهها      

مهؤثر بودنهد    هها  گونهه مقادير عددي بهاالتر، در جهدايی   

در نمهههودار حاصهههل  (. PCA2bو  PCA1b، 1شهههکل )

                     گههههروه تقريبهههها   سههههه، (PCA1a، 1شههههکل ) PCAاز 

گهههروه اول روي . تهههوان تشهههخیص داد  مجهههزا را مهههی 

 گونههههههفقههههه  شهههههامل افهههههرادي از   PC2محهههههور 

H. bituminosus در گههروه دوم تمههام افههراد  . هسههتند

 گونههههه، يههههک فههههرد از  H. platystegiusگونههههه 

H. bituminosus   گونهههههههو يههههههک فههههههرد از 

H. elegans  در گههروه سههوم افههراد دو   . قههرار دارنههد

قهههرار داشهههته  H. elegansو  H. calycinus گونهههه

آنههها وجههود دارد  میههانکههه در واقهه  همپوشههانی زيههادي 

دو فهرد از  . دهنهد  د نشهان نمهی  و تفکیهک بهااليی از خهو   

نیهههز در گهههروه سهههوم واقههه   H. bituminosus گونهههه

يی ههها گونهههدر واقهه  گههروه سههوم شههامل  . شههده اسههت

بها توجهه بهه    . است که صهفات مشهترک زيهادي داشهتند    

 يههههها گونهههههي ههههها جمعیههههت (PCA1b) 1شههههکل 

H. elegans  وH. calycinus  طهههههههور ه بهههههه

کههه طههور  همههان. تههري از يکههديگر جههدا شههدند مشهخص 

 گونهههههشههههود،  ديههههده مههههی (PCA2b) 1در شههههکل 

H. calycinus       آذيهن  گهل بها صهفات طهول بهر  پهاي 

، نسههبت طههول قطعهات کاسههه گههل  آذيهن  گههلنسهبت بههه  

بهههه عهههرض آن، نهههوک برگهههه، تعهههداد برگهههه در ههههر  

و فاصههله  ، نسههبت طهول برگههه بهه عههرض آن  آذيهن  گهل 

. ي دو پهرچم پشههتی و جلهويی از بقیههه جهدا شههده اسههت   

نشهههان ( 9جهههدول )تجزيهههه افتراقهههی نتهههايج حاصهههل از 

 آذيههن گههلدهههد کههه صههفات تعههداد برگههه در هههر    مههی

(NBIN) نسهههبت بهههه  آذيهههن گهههل، طهههول بهههر  پهههاي

، (LECX)، طههول لولههه کاسههه گههل  (ILIR) آذيههن گههل

و طهههول لهههوب   (STLS)سهههاده روي بهههر       ههه  ک رک   

بهر   هها  گونهه باعه  تفکیهک    (LACL)ی جهام گهل   پايین

طههول لولههه  صههفات. انههد شههده (PC1)روي محههور اول 

، طههول پههرچم  (DIAF)کاسههه گههل در حالههت میههوه    

و  (LPAF)، طهههول پهههرچم جلهههويی   (LPOF)پشهههتی 

هههاي جههدا   از بهتههرين گزينههه  (CONV)رنههگ فندقههه  

ي مههورد مطالعههه بههر اسههاا محههور دوم ههها گونههه هکننههد

(PC2) شهههکل برگهههه . هسهههتند(BRSH) فاصهههله بهههین ،

، عههههرض برگههههه  (DIPF)دو میلههههه پههههرچم پشههههتی  

(WIBR)در طههههول شههههاخه   ههههها گههههلعیههههت ، موق

(POIN)  قاعههههده برگههههه ،(BRBA)  رنههههگ برگههههه ،

(BRCO)    و رأا لهههوب بهههزر(TIPC)  از بهتهههرين

ي مههورد مطالعههه بههر ههها گونهههبههین  هصههفات جههدا کننههد

 .هستند (PC3)روي محور سوم 
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صفات با عامت اختصاري در شکل آمهده  : PCA2bو  PCA1bدر . Hymenocraterفرد جنس  44 بین PCAنمودار حاصل از تجزيه  -1 شکل

هها بهه    اند و طول فله   شرکت کرده بندي گروهصفاتی هستند که در  دهنده نشانو در واق  ( آمده است 7 اختصارات صفات در جدول فهرست)

 PCA1aکهه   شهده اسهت  ه نشهان داد  ها گونهايجاد شده در بین  بندي گروه PCA2aو  PCA1aدر . استمنزله بیشتر بودن مقدار عددي آن صفت 

بهین   بنهدي  گهروه شکل حاصل از محهور اول و سهوم اسهت کهه ايهن شهکل بهراي نشهان دادن          PCA2aشکل حاصل از محور اول و دوم است و 

ه میزان تغییرات صفات براي هر محهور به  . دهد بیشترين تنوع را نشان می PCA1aاما در حالت کلی شکل  ،مناسب است H. calycinusي ها گونه

 . :H. elegans ، :H. platystegius ، :H. calycinus ، :H. bituminosus درصد نشان داده شده است صورت

 

ي هها  گونهه فهرست بهتهرين صهفات متمهايز کننهده بهین       -9جدول 

انتخهاب ايهن   . PC3و  PC1 ،PC2مورد مطالعه بر روي سهه محهور   

 صهورت  هها  گونهه اساا بیشترين تهأثیر آنهها در جهدايی     صفات بر

.آمهده اسهت   7تصارات صفات در جدول اخ فهرست. گرفته است

 

PC1 PC2 PC3 

NBIN DIAF BRSH 

ILIR LPOF DIPF 

LECX CONV WIBR 

STLS LPAF POIN 

LACL 
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 بحث

شده فقه  دو   گیري اندازهتمام صفات برگی  میاناز 

صفت شکل حاشهیه بهر  و نهوک بهر  تها حهدودي       

در  در واق  صفات برگهی . د و حذف نشدندمناسب بودن

بهههراي تشهههخیص و جهههدايی   Hymenocraterجهههنس 

در طههی  ،عهاوه بههر ايهن  . ي آن مناسههب نیسهتند هها  گونهه 

، تنهوع برگهی حتهی در    ها گونهي ها جمعیت گیري اندازه

ي هها  بهر  کهه   طوريه ، بشود میيک فرد هم مشاهده 

و                      ههايی کهاما  گهرد     ی، نهوک پايیني ها قسمتمربوط به 

دار                         ي بااليی، کاما  دندانهه ها بر بدون دندانه داشتند و 

                         صفات جام گل نیز اکثهرا   .                             و داراي نوک نسبتا  تیز بودند

 هها  برگهه ثرترين صهفات مربهوط بهه    ؤحذف شدند اما مه 

 (.9جدول  ،PCA2a، 1شکل)بودند 

بههها  PCAچنهههد متغیهههره  در ايهههن مطالعهههه، تجزيهههه

سهه گهروه را           قويها    شهناختی  ريخهت گیري صهفات  کار به

افههراد  ،در گههروه اول(. PCA1a، 1شههکل )مجههزا کههرد 

                               با تجم  تقريبا  نزديکی نسبت به  H. bituminosus گونه

طهول قطعهات    ماننهد اند و در واق  صفاتی  هم قرار گرفته

، طهول قطعهات   (LECA) دار گهل کاسه گهل در حالهت   

، نهوک قطعهات   (LECS) دار میهوه کاسه گل در حالهت  

عرض قطعات کاسه گل در حالت ، (ACAS)کاسه گل 

و عرض قطعات کاسه گل در حالهت   (WECS) دار گل

مجزا سهاخته   سايرين، اين گونه را از (WECA) دار میوه

، دو شهود  مهی ديهده   1که در شهکل   طور هماناست، اما 

وارد گروه  H. bituminosus از گونه 13و  2فرد شماره 

( H. elegansو  H. calycinusي هها  گونهه تجمه   )سوم 

شههده اسههت و بهها صههفات آن همپوشههانی داشههته و داراي 

و  H. calycinusصفاتی هستند که آنهها را بهه دو گونهه    

H. elegans ( 1شکل ،PCA1a )    بیشهتر نزديهک کهرده

ترين اين صفات شامل جهنس قطعهات کاسهه     مهم. است

، (ACAS)، شکل نوک قطعات کاسه گل (STCS)گل 

 (ILIR) ذيهن آ گهل نسهبت بهه    آذيهن  گلطول بر  پاي 

که ايهن دو فهرد را    استنتیجه تجزيه اين در واق  . است

فههرد . خههار  سههاخت H. bituminosusبايههد از گونههه 

نیهز کهه بهه طهور      H. bituminosus از گونهه  14شهماره  

مشخصی جدا از بقیه افراد و باالي گروه اول قرار گرفته 

اسههت بهها صههفاتی مثههل رنههگ بخهه  چههوبی شههده، نههوع 

 جهدول )قه، نوک برگه و طول خامه ي روي ساها     ک رک

 H. bituminosusدر شر  گونهه  . جدا گرديده است( 7

(Rechinger, 1982) آذين گل در مورد صفت اندازه دم 

و  آذيهن  گل                            که اين گونه تقريبا  بدون دماست گفته شده 

کوتاه است، در حالی که محدوده  آذين گل يا داراي دم

گهل   ، طهول دم (اساندر خر)شده  گیري اندازهي ها نمونه

 متهر  میلی 13تا  4 آذين گلو براي دم  متر میلی 9تا  7بین 

شههده از منطقههه  آوري جمهه همچنههین در نمونههه . هسههتند

، (14، شههماره 1جههدول )ي بینههالود ههها کههوهفريههزي در 

بسهیار شهباهت دارد،    H. bituminosusاي کهه بهه    نمونه

 79 ی بهه طهول  آذينه  گل و دم متر میلی 13گلی به طول  دم

البتهه ذکهر ايهن نکتهه نیهز الزم      . ديده شده است متر میلی

از ( آذيههن گههل گههل و دم دم)اسههت کههه ايههن دو صههفت  

ي خراسهان خیلهی   ها نمونهشده در  گیري اندازهمحدوده 

اين دو صفت از جمله صفات زايشی هستند . بیشتر است

و صفات زايشی به علت اهمیتی که در بقاء موجود زنده 

 بهر . گیرنهد  کمتر دستخوش تغییر قرار مهی               دارند، معموال  

و بها   داشهت روي اين نمونه گیهاهی بايهد تأمهل بیشهتري     

 .بیشتري آن را بررسی کرددقت 

 گونههههه                                                  گههههروه دوم کههههه عمههههدتا  شههههامل افههههراد 
H. platystegius  تري را در شکل  است، محدوده وسی

                          احتماال  اين امر ناشهی از  . به خود اختصاص داده است 1

. اسهت  انهدازه بعضهی از صهفات مثهل برگهه      تنوع باال در
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با وجود اينکه محهدوده وسهیعی    H. platystegius گونه

ديگهري بها    گونهرا به خود اختصاص داده است اما هیچ 

توان بین افراد گونه  نشده است و حتی می بندي گروهآن 

H. platystegius  شهايد  . نیز دو زير گروه تشهخیص داد

بهه خصهوص   دو زير گونه، وجود  دهنده نشانله أاين مس

که در ( 1و جدول  PCA1a،1شکل ) 45و  47دو نمونه 

از جملههه . انههد، باشههد يههک زيرگههروه مجههزا قههرار گرفتههه

به رنهگ   توان میصفات متمايز کننده اين دو زيرگروه، 

حاشیه برگه و تعداد برگهه در        ک رکبرگه، قاعده برگه، 

 .اشاره کرد آذين گلهر 

مشهخص اسهت، مشهکل     1کهه در شهکل    طهور  همان

 يههها گونهههک تاکسههونومیاصههلی، تشههخیص موقعیههت  

H. calycinus  وH. elegans (  گهروه سهوم ) در . اسهت

ي موجهود  هها  نمونهه ي هرباريومی و ها نمونهنگاه کلی به 

بها صهفات    تهوان  مهی را  H. calycinusدر طبیعت، گونه 

مجهزا   Hymenocraterي هها  گونهکاسه گلی آن از بقیه 

                کهاما  مثلثهی    H. calycinusکاسه گل )و تفکیک کرد 

، اما در اين (خاص همین گونه است وشکل و نوک تیز 

ي ايهن گونهه از افهراد    هها  نمونه، (PCA1aشکل )مطالعه 

با توجه بهه ايهن   . قابل تفکیک نیستند H. elegansگونه 

موضوع شايد بتوان گفهت صهفت کاسهه گهل بهه میهزان       

نهده ايهن دو   و صهفات جداکن  یسهت کافی متمايز کننده ن

نسبت طول برگهه بهه   )يشان ها برگهگونه، اندازه و شکل 

 گونهه . باشهد ( عرض آن، شکل برگه و قطر میلهه پهرچم  

H. elegans  تقريبا  در بیشتر فضاهاي                        PCA    قهرار گرفتهه

 یميشههايد بهتههر باشههد کههه بگههو(. PCA1aشههکل )اسههت 

H. elegans   زيرگونههH. bituminosus   نبايهد  و اسهت

امههها طبهههق  .گرفهههتجهههدا در نظهههر  آن را يهههک گونهههه

ايههن دو Watson (1323 )و  El-Gazzar هههاي بررسههی

 طهور  همهان . اند صورت جداگانه شر  داده شدهه گونه ب

که در مقدمه به آن اشاره شد، منطبق نبودن صهفات ايهن   

، اسهت  گونه با آنچه که در فلورا ايرانیکا شر  داده شده

 PCA1bدر شهکل  . شهود  مهی باع  تقويت ايهن فرضهیه   

بهتهري را بهین ايهن دو     بنهدي  گهروه  تهوان  می، (1شکل )

بها توجهه بهه     H. calycinusگونهه  . گونهه مشهاهده کهرد   

PCA2b  نسهبت   آذين گلبا صفاتی مثل طول بر  پاي

، نسبت طول قطعات کاسهه گهل بهه    (ILIR) آذين گلبه 

، تعههداد (HEBR)، نههوک برگههه  (LWCS)عههرض آن 

طهول برگهه بهه    ، نسهبت  (NBIN) آذيهن  گلبرگه در هر 

و فاصله دو پرچم پشتی و جلهويی   (LWRB)عرض آن 

(DLPF) کهه   طهور  همهان و  شهده اسهت  جدا  سايرين، از

                                                    قبا  ذکر شد تفاوت اصلی در جدايی اين دو گونهه قبهل   

از انجام هر گونه تجزيه نیز صفات مربوط به کاسهه گهل   

نیز که  H. calycinusاز گونه  91فرد شماره . بوده است

، 1شههکل )اسههت شههده  H. elegansاد گونههه وارد افههر

PCA1b )     ،حاشهیه      ه   ک رک  با صهفاتی مثهل عهرض برگهه

 در طههول شههاخه ههها گههلبرگهه، قاعههده برگههه و موقعیههت  

 .متمايز شده است
 

 خراسان منطقهدر  Hymenocraterي جنس ها گونهکلید شناسايی 

1a : ي گهل در طهول   هها  چرخهه منقهاردار،   اأقطعات کاسه گل با طول و عرض مساوي، نوک مثلثی، برگه پههن، ر

 H. platystegius ................................................................رگل            هم، شاخه پ ه اکم و نزديک بمتر  دهنده شاخه گل

b :ي گهل در  هها  چرخهه ها، نوک گرد تا تیز، برگه باريهک، بهدون منقهار،    قطعات کاسه گل بلندتر از عرض آن طول

 7 ...............................................................................................                                   دهنده دور از هم يا تقريبا  نزديهک   ول شاخه گلط

2a : ،در طهول   هها  گهل و علفهی، پراکنهدگی   ( درفشی شهکل )نوک تیز و باريک  ها برگهنوک قطعات کاسه گل تیز
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 H. calycinus .............................................................................................................صورت حدواسه   ه شاخه ب

b : ي گل در طول ها چرخه، علفی يا غشايی، (اي نیزهسر)مثلثی  ها برگهانتهاي قطعات کاسه گل گرد تا مثلثی، نوک

 9... ............................................................................................................................. دهنده دور از ههم  شاخه گل

3a :انتهاي قطعات کاسه گل گرد، علفی يا غشايی، جام گل به رنگ ارغوانی مايل به قرمز ......... H. bituminosus 

b :ثی، غشايی، جام گل به رنگ ارغوانی مايل به سفیدانتهاي قطعات کاسه گل مثل ............................. H. elegans  
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Abstract 
The genus Hymenocrater (Lamiaceae, Mentheae) comprises 11 species in Flora Iranica of 
which nine species are mostly distributed in Iran. Among Iranian species, five are found in the 
Razavi, North and South Khorasan provinces. Eighty morphological characters were measured 
in 44 herbarium specimens belonging to: H. calycinus, H. bituminosus, H. platystegius and 
H. elegans. The Kruskal-Wallis Test was implemented to evaluate which characters 
significantly differentiate the species. Thus, forty-two morphological characters were used in 
subsequent analyses. Taxonomic relationships were investigated using the Principal Component 
Analysis (PCA). H. bituminosus and H. platystegius were separated in two distinct groups. 
There was no sharp distinction between the two other species, H. calycinus and H. elegans. 
Canonical discriminant analysis (CDA) was also applied to find the best discriminating traits 
among the species. 
 
Key words: Lamiaceae, Hymenocrater¸ Morphometrics, Principal Component Analysis, 
Canonical Discriminant Analysis, Khorasan 
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