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 .Carex L (Cyperaceae) جنس يها گونه برگ و ساقه يحيتشر ساختار يبررس

 يجنوب و يرضو ،يشمال خراسان يها استان در

 
 3 یانيمعمار دیفرش و 9 مقدم امیريدريه  *،7 واعظی جمیل ،9 يحجاز نوسيژ

 ، ايرانمشهد، دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم، شناسی، زيست گروه 9
 ايران اهواز، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز،، سیشنا زيست گروه 7

 ، ايرانمشهد مشهد، یدانشگاه فردوس، یاهیگ علوم پژوهشکده 3

 
 دهيچک

 دار گدل  اهدان یگ يهدا  جدنس  نيبزرگتدر  از یکد ي گونده  7888 حددود داشتن  با Cyperaceae رهیت از .Carex L جنس

 در دارندد.  حضدور  رانيد ا در آنها از یمین باًيتقر که است گونه 05 يدارا رانيا فالت در جنس نيا شود. یم محسوب

 رجنسيد ز دو بده  متعلد   رانيد ا شدر   شدمال  دررگونده  يز و گونده  97 بدر   و سداهه  یحيتشر ساختار ،حاضر پژوهش

Vignea و Carex کده  بود نيا گوياي جينتا .شد یبررس نيدیتولوئ یآب با يزیآم رنگ و یدست يریگ برش صورته ب 

 سده  ندو   ،يیهدوا  يهدا  حفدره  انددازه  ،يآوندد  دستجات يریهرارگ نحوه نظیر: بر  و ساهه یحيتشر صفات از یبرخ

 در کدول یکوت ضداامت  و سداهه  يايد زوا شددن  يدیئاسدکلر  زانید م ،یمیاسکلرانشد  يهدا  هيال تعداد ساهه، بودن یوجه

 هداي  ويژگدی  اسداس  بدر  کیکالسد  يهدا  يبندد  طبقده  کنندده  ديیتأ حاضر مطالعه ند.هست مؤثر مزبور يها گونه کیتفک

 بود. یحيتشر صفات با اهیگ یآب طيشرا میمستق ارتباط از یحاک جينتا و نبود یشناس اتير

 خراسان يها استان ن،يدیتولوئ یآب يزیآم رنگ ساهه، و بر  یحيتشر ساختار ،Carex، Cyperaceae :يديکل هاي واژه

 
 مقدمه

 اشدتن د بدا  Cyperaceae رهیت به متعل  Carex جنس

 نيبزرگتدر  از يا گونده  يغنا ثیح از گونه 7888 حدود

 ,Reznicek) شددود یمدد محسددوب یاهیددگ يهددا جددنس

 شددتریب امددا اسددت شددمول جهددان یجنسدد اگرچدده .(1990

 مرکدز  بدا  یشدمال  معتدلده  مناط  در جنس نيا يها گونه

 پراکنددده یشددره يایآسدد و یشددمال يکددايآمر در تنددو 

 خشک يها ساوان از Carex يها گونه ستگاهيز ند.ا هشد

 یحتد  و مرطدوب  يعلفزارهدا  ،یبداران  يهدا  جنگل تا باز

 .(Starr et al., 1999) است ریمتغ یهطب يندراهاوت

 يبدرا  (Kükkenen, 1998) کدا یرانيا افلدور  اساس بر

 شدده  ذکدر  لده یهب چهدار  و رهیتريز دو Cyperaceae رهیت

 رهید رتيز بده  متعلد   اسداس  نيا بر Carex جنس کهاست 

Caricoideae تبار و Cariceae گونده  05 حددود  .است 
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 نيد ا از یمین که دارد وجود رانيا فالت در جنس نيا از

 يهدا  اسدتان  اسدت.  شدده  گدزارش  رانيد ا کشور از تعداد

 داشددتن لیدددل بدده (یجنددوب و يرضددو ،ی)شددمال خراسددان

 ،مشدتر   يمرزهدا  و رید متغ يهدوا  و آب و اديز وسعت

 دارا را سجددن نيددا از يا مالحظدده هابددل يا گوندده يغنددا

 هستند.

 در شدده  مطالعده  يهدا  جنس نيبهتر از Carex جنس

 Metcalfe شدددود. یمددد محسدددوب Cyperaceae رهیدددت

 پیش را Carex گونه 181 از یحيتشر اطالعات (9129)

 را ها گونه از يشمار یب تعداد و کرد منتشر 9128 سال از

 از یکلد  طدور ه ب جنس نيا داد. هرار یبررس مورد متعاهباً

 مثال يبرا است؛ ناهمگن یشناس اتير هاي ژگیوي نظر

Spinner (9187) 1 خدار،  ندو   5 بر ، در یشکل رییتغ 

 ندو   نيچندد  و یمفصل سلول نو  3 ،يا روزنه پیفنوت 0

 یدرمیدداپ يهددا سددلول در را یسددیلیس جسددم سدداختار از

 شناسايی کرد. یرگبرگ

Szczepanik-Janyszek و Klimko (9111) تیدداهم 

 باددددش  در را سدددداهه و بددددر  یحيتشددددر مطالعدددده

Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kük مطالعدده 

 اریددمع نتوانسددت آنهدا  مطالعددات از حاصدل  جينتددا .نمودندد 

 بدا  کندد.  فدراهم  بادش  نيا ياعضا يبرا یخوب یصیتشا

 یحيتشددر اتیخصوصددحاضددر  پددژوهش در ،نيدداوجددود 

 شدند. یمعرف يبعد مطالعات يبرا یخوب

Starr و Ford (7889) و کیددددددلوژنتیف دکدددددداربر 

 در را سدداهه و بددر  یحيتشددر يسدداختارها یتاکسددونوم

 نيا گوياي جينتا .بررسی کردند Phyllostachys باش

 گونده  0 توانندد  یمد  یخدوب ه بد  یحيتشر يها داده که بود

 کنند. کیتفک هم از را باش نيا در موجود

 جددنس رگونددهيز و گوندده 97حاضددر، در پددژوهش 

Carex یجندوب  و يرضو ،یالشم خراسان يها استان در 

 سددط  و سدداهه و بددر  یحيتشددر اتیخصوصدد نظددر از

 نیدی تع منظور به شدند. یبررس )تحتانی( یشکم یدرمیاپ

 نيد ا يهدا  گونده  يیجددا  در اتیخصوصد  نيا يکارآمد

 و یاصدل  يهدا  مؤلفه تحلیل مطالعه، مورد هیناح در جنس

 ،مطالعده  نيد ا بدا  تدا  شدد  یسع پايان، در شد. انجام خوشه

 در یحيتشدددر اتیخصوصددد کیسدددونومتاک تیددداهم

 شود. یابيارز یبررس مورد يها تاکسون سازيجدا

 

 ها روش و مواد

  97 ساهه و بر  مقاطع یحيتشر ساختار مطالعه يبرا

 و یدسدت  بدرش  روش از ،Carex جنس زيرگونه و گونه

 (O'Brien et al., 1964) نيدیتولوئ یآب با يزیآم رنگ

 جدول درشده  لعهمطا يها تاکسون فهرست .شد استفاده

 بدا  سداده  و عيسدر  يزیآم رنگ نديفرآ است. شده درج 9

 در که کند یم جاديا را یجينتا نيدیتولوئ یآب از استفاده

 ،نظدر  نيا از هستند. برخوردار یخوب زيتما از ها بافت آن

 یحيتشددر مطالعددات در نينددو روش کيدد روش نيددا

 ,.Peterson et al) شدود  یمد  محسوب یاهیگ يها بافت

2008). 

 ،افتده يز يتما بالغ و کامالًتازه  يها و ساهه ها بر ابتدا 

 الکدل -اسدید استیک  -یدآلده فرمت کننده یدر محلول تثب

)FAA(  .از ساهه و  شده يریگ مقاطع برشهرار داده شدند

 ،نيد ااما هبدل از  ، شدند يریاتانول آبگ يها يبر  در سر

بده   ،اهد  لیکلروف يساز رنگ شدن و پا  یب يها برا بافت

 درصدد  78 ميت سدد يد وکلرپیقه در محلول هیده 95مدت 

بده   يزید آم رندگ  يبدرا هدا   بدرش  ،هرار داده شدند. سدپس 

 988در اتانول  (درصد 5/8) نيدیتولوئ یمحلول رنگ آب

قده  یده 5/3به مدت  ،جه بهترینت يو برا منتقل شدند درصد

از شستشدو بدا    پدس حرارت داده شدند. مقاطع رنگ شده 

الم بدرده و بدا چسدن اندتالن      يمطالعه رو يآب مقطر برا
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 يکروسدددکوو ندددوریت بدددا ميددددر نها ت شددددند ویدددتثب

Olympus  مدلBX-50 .مطالعه شدند 

ابتدا هطعات ، بر  یدرم شکمیبراي مطالعه سط  اپ

بدا   ،از بر  جدا شدند. در مرحله بعد يمتر یسانت 5تا  7

 يمدورب رو  کدامالً ز بده صدورت   ید غ تیک تياستفاده از 

دن به آرامدی انجدام شدد.    یبر  عمل خراش یشتسط  پ

، سدطو   هدا  لینان از زدوده شدن کامل کلروفیاطم يبرا

ت يپوکلریقه در محلول هیده 3تا  7 يبرا یدرمیناز  اپ

مقداطع  از شستشو  پسهرار داده شدند.  درصد 98م يسد

آمیزي شدند. سطو  آمداده   رنگ یبا رنگ کارمن زاج

بدا   BX-50مدل  Olympus يکروسکوو نوریشده با م

 مطالعه شدند. 188 يینما بزر 
 

 در موجدود  یوميهربدار  يهدا  نمونده *: ) آنهدا.  يآور جمدع  محدل  و خيتدار  ،ها کننده يآور جمع ،شده مطالعه يها گونه یاسام فهرست -9 جدول

 است(.مشهد  یفردوس دانشگاه یاهیگ علوم پژوهشکده وميهربار به متعل  هیبق هستند،مشهد  یفردوس دانشگاه علوم دانشکده وميهربار

کد 

 یوميهربار

زير 

 جنس
 يآور خ جمعيتار يآور محل جمع کننده يآور جمع نام گونه

70111*  Carex C. sylvatica Huds. 85/83/9318 ویگ ين، دره ساریجنوب غرب بجنورد، رئ يری، بصيحجاز 

44370  Carex C. diluta M.B. 

ی، انيدددددددددمعمار

 يارجمند

طقه حفاظت شدده هورخدود،   غرب بجنورد من

 جنان يزو-کاستان
91/83/9318 

39834  Carex C. distans L. 

، یوهرچجددددددددد

 يیزنگو

دره -گدل  يسدار  یپدار  ملد  -نيشر  اسفرا

 دهنه اجا 
92/87/9302 

13011*  Carex C. songorica Kar. & Kir. يری، بصيحجاز 
ن بده  یرئد  يزو-نیرئد -بجندورد  یجنوب غربد 

 سمت گرمگ
73/83/9318 

38016  Carex C. melanostachya M. Bieb. ex 

Willd 

، یانيدددددددددمعمار

و  يیزنگددددددددددو

 يارجمند

 يبرزانلو تا ابتددا -نیرئ-بجنورد یجنوب غرب

 مرتع مرجان
90/83/9305 

44500  Carex C. halleriana Asso. 

، یانيدددددددددمعمار

 يارجمند

-منطقه حفاظت شده هورخود-غرب بجنورد

 یلن شدما یشد -سداالن  یکدان  يارتفاعات باال

 کوه هورخود

71/83/9318 

44250  Carex C. orbicularis subsp. kotschyana 

(Boiss.& Hohen.) Hukkonen) 
 يریبص

منطقه حفاظت شدده گلدول و   -روانیشمال ش

 یسران
90/83/9318 

35811 Vignea C. pachystylis J.Gay. 

و  یانيددددددددمعمار

 يیزنگو

ه رودخاندده یحاشدد-درکددش-غددرب بجنددورد

 کنگرزو
98/81/9301 

28263 Vignea C. physodes subsp. physodes M.B. 78/87/9308 کیشه به ماخونیسرب-رجندیجنوب شر  ب یي، زنگویرافع 

34369 Vignea 
C. cuprina (Sándor ex Heuff.) 

Nendtv.ex A.Kern. 
و  یانيددددددددمعمار

 يارجمند

-منطقه حفاظت شده هورخود-غرب بجنورد

 جنان يزو-کاستان
81/83/9301 

90113* Vignea C. divisa Huds. 70/87/9318 سرخس، مزداوند يری، بصيحجاز 

12011* Vignea C. divulsa subsp. divulsa Stocks 78/87/9318 طرهبه، دهبار يری، بصيحجاز 
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 سطح و ساقه برگ، يحيتشر اتيخصوص مطالعه.

 مقداطع  از هدا  الم يسداز  آمداده  از پدس : يشککم  درمياپ

 يبدرا  آنهدا  ريتصداو  ،یشکم درمیپا سط  و ساهه بر ،

 Dino افددزار نددرمتوسددط  یحيتشددر  یددده يهددا یبررسدد

Capture  8/7نسدددددداه (AnMo Electronics 

Corporation) ابزار و Dino Capture Eye شدد.  هید ته 

 ماتلد   مندابع  مطالعده  بدا  کننده زيمتما یحيتشر صفات

، Metcalfe (9129،) Standley (9101) مطالعات نظیر)

Starr  وFord (7889) یبرخدد ،نیهمچندد شددد. انتادداب 

 یمعرفد  مطالعه نيا در بار ناستین يبرا یحيتشر صفات

 از یسدديماتر بدده صددورت شددده یابيددارز صددفات شدددند.

 (.7 )جدول شدند وارد Excel افزار نرم در ها داده
 

 خراسان يها استان در Carex جنسشده  مطالعه يها گونه در شده یابيارز یحيتشر یفیک و یکمّ صفات فهرست -7 جدول
 اسیحالت صفت/مق  صفت شماره

 ضاامت بر  9
 کرومتریم 

Thickness of leaf (LETH) 

 يتعداد دستجات آوند 7
 شمارش 

Number of vascular bundles (NVBU) 

 یپشت یدرمیطول سلول اپ 3
 کرومتریم 

Length of cell (adaxial epidermis) (CLLN) 

 یپشت یدرمیلول اپعرض س 1
 کرومتریم 

Cell width (adaxial epidermis) (CLWD) 

 یپشت یدرمیاپ یارتفا  زوايد پستانک 5
 کرومتریم 

Papilla height (adaxial epidermis) (PAHG) 

 یکول پشتیضاامت کوت 0
 کرومتریم 

Cuticle thickness (adaxial epidermis) (CUTH) 

 یشکم یدرمیپطول سلول ا 2
 کرومتریم 

Cell length (abaxial epidermis) (CLLG) 

 یشکم یدرمیعرض سلول اپ 0
 کرومتریم 

Cell width (abaxial epidermis) (CLWI) 

 یشکم یدرمیاپ یارتفا  زوايد پستانک 1
 کرومتریم 

Papilla height (abaxial epidermis) (PPHG) 

 ارتفا  روزنه 98
 رومترکیم 

Stomata height (abaxial epidermis) (STLN) 

 یکول شکمیضاامت کوت 99
 کرومتریم 

Cuticle thickness (abaxial epidermis) (CUTN) 

 یپشت یدرمیاپ يها نسبت طول به عرض سلول 97
 اسیبدون مق 

Ratio of length to width of cells (abaxial) (RLWC) 

 یشکم یدرمیاپ يها به عرض سلولنسبت طول  93
 اسیبدون مق 

Ratio of length to width of cells (adaxial) (RLWA) 

91 
 در ساهه یمیمتوسط طول ستون اسکلرانش

 کرومتریم 
Average length of peripheral sclerenchyma girders of stem 

(ALPS) 

 بزر  در ساهه يتعداد دستجات آوند 95
 شمارش 

Number of large vascular bundle in stem (NLVB) 

 در ساهه یمیعرض ستون اسکلرانش 90
 کرومتریم 

Width of sclerenchyma girders in stem (WSGS) 

 در بر  يیهوا يها متوسط طول حفره 92
 کرومتریم 

Average length of air cavities in leaf (LACL) 
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 اسیحالت صفت/مق  صفت شماره

 در ساهه يیهوا يها رهمتوسط عرض حف 90
 کرومتریم 

Average width of air cavities in stem (WACS) 

 در ساهه يیهوا يها متوسط طول حفره 91
 کرومتریم 

Average length of air cavities in stem (LACS) 

 در بر  يیهوا يها متوسط عرض حفره 78
 کرومتریم 

Average width of air cavities in leaf (WACL) 

 در بر  يآوند يها متوسط طول غالف 79
 کرومتریم 

Average length of bundle sheaths in leaf (ALBL) 

 در بر  يآوند يها متوسط عرض غالف 77
 کرومتریم 

Average width of bundle sheaths in leaf (AWBL) 

 در ساهه يآوند يها متوسط طول غالف 73
 رکرومتیم 

Average length of bundle sheaths in stem (ALBS) 

 در ساهه يآوند يها متوسط عرض غالف 71
 کرومتریم 

Average width of bundle sheaths in stem (AWBS) 

 در بر  يا هیم حاشیطول اسکلرانش 75
 کرومتریم 

Length of marginal sclerenchyma in leaf (LGMS) 

 در بر  يا هیم حاشیاسکلرانشعرض  70
 کرومتریم 

Width of marginal sclerenchyma in leaf (WDMS) 

 کول در ساههیضاامت کوت 72
 کرومتریم 

Cuticle thickness of the stem (THCS) 

 یمفصل يها تعداد سلول 70
 شمارش 

Number of bulliform cells (NBUL) 

 یمفصل يها متوسط طول سلول 71
 کرومتریم 

Average length of bulliform cell (LGBU) 

 یمفصل يها متوسط عرض سلول 38
 کرومتریم 

Average width of bulliform cell (WDBU) 

  در بر  يیباال یمیمتوسط طول ستون اسکلرانش 39
 کرومتریم 

Average length of upper girder in leaf (LUGI) 

 در بر  ینيیپا یمیط طول ستون اسکلرانشمتوس 37
 کرومتریم 

Average length of lower girder in leaf (LLGI) 

 در بر  يیباال یمیمتوسط عرض ستون اسکلرانش 33
 کرومتریم 

Average width of upper girder in leaf (WUGI) 

 در بر  ینيیپا یمیمتوسط عرض ستون اسکلرانش 31
 کرومتریم 

Average width of lower girder in leaf (WLGI) 

 هارتفا  روزنه در ساه 35
 کرومتریم 

Height of stomata in stem (LGCS) 

 درمیبدون ستون تا اپ يفاصله آوندها 30
 کرومتریم 

Distance of girderless vesseles from epidermis (DGLE) 

32 
 یدرم پشتیتا اپ کوچک يآوند يها فاصله غالف

 کرومتریم 
Distance of minor bundle sheaths from adaxial epidermis 

(DMDE) 

30 
 یدرم شکمیکوچک تا اپ يآوند يها فاصله غالف

 کرومتریم 
Distance of minor bundle sheaths from abaxial epidermis 

(DMBE) 

31 
 يیهوا يها حفره ريز یمیکلرانش يها سلول يها هيتعداد ال

 شمارش 
Number of chlorenchyma cell layers under air cavities 

(NPLB) 
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 اسیحالت صفت/مق  صفت شماره

 یدرمیاپ يها هيتعداد ال 18
 شمارش 

Number of epidermis layers (NELY) 

19 
 يیهوا يها حفره يباال یمیکلرانش يها سلول يها هيتعداد ال

 شمارش 
Number of chlorenchyma cell layers above air cavities 
(NPLU) 

 ه ناویم در ناحیضاامت اسکلرانش 17
 کرومتریم 

Sclerenchyma thickness in keel (THSK) 

 ناو یضاامت طول 13
 کرومتریم 

Longitudinal thickness of keel (TLKE) 

 ناو یضاامت عرض 11
 کرومتریم 

Latitudinal thickness of keel (WKEL) 

  ناو يعم  گود 15
 کرومتریم 

Depth of keel groove (COKE) 

 م ناویاسکلرانش یضاامت عرض 10
 کرومتریم 

Latitudinal thickness of Sclerenchyma of keel (WSKE) 

 يا شاخص روزنه 12
 کرومتریم 

Stomatal index (STIN) 

 يا تراکم روزنه 10
 ربعمتر م یلیتعداد در م 

Density of stomata (STDE) 

 طول سلول نگهبان روزنه 11
 کرومتریم 

Length of stomatal guard cell (LGST) 

 طول سلول همراه روزنه 58
 کرومتریم 

Length of subsidiary cell (LGGC) 

 عرض سلول نگهبان روزنه 59
 کرومتریم 

Width of stomatal guard cell (WDST) 

 روزنه یعرض کل 57
 کرومتریم 

Total width of stomata (TWST) 

53 
 یگاه زوايد پستانکيجا

 
ار ی. بسد 1ه بدر   ی. حاشد 3 ی. شدکم 7 ی. پشدت 9 ی. فاهد زوايد پستانک8

 Papilla location (PALO) یو کمتر در سط  شکم یمتراکم در سط  پشت

51 
 در بر  يیهوا يها شکل حفره

 
. 5 يضددوی. ب1ده یکشدد یلی. مسددتط3 ی. نعددل اسددب7 يویددکل-يیایدد. لوب9
 Shape of air cavities in leaf (SHAV) . نامنظم0شکل  ی. دمبل2 يا رهيدا. 0 یمربع

 شدن ساهه ینو  سه وجه 55
 یز سه وجهی. ت3 يا استوانهباً ي. تقر7شده  ی. نرم سه وجه9 

Type of triangular stem (TTAS) 

50 

 يدستجات آوند نو 

 

ان بددا یدددر م یکددي کددامالًو  یرامددونی. پ7 یرامددونیمدده پیو ن یرامددونی. پ9
. 1 یرامدون یمده پ یآوندد ن  یبا تعداد کمد  یرامونی. پ3کوچک  يآوندها
 يهاان بدا آوندد  یدر م یکي) یرامونیه پمیو ن یرامونی. پ5 یرامونیتماماً پ

 یکوچک( و بزر  در حواش

Type of vascular bundle (peripheral or central) (TVBU) 

52 
 نو  ناو

 

. کدج و  1ز ید . ت3گدرد   کدامالً . 7 یز همراه با زوايد پسدتانک ی. کج و ت9
. گدرد  0م کدج  یز با اسکلرانشی. نو  ت2. گرد 0ز یمه تی. کج و ن5گرد 

 م کجیبا اسکلرانش

Type of keel (TPKE) 

50 
 در ساهه يیهوا يها شکل حفره

 
. نعدل  1 یلی. مستط3 يضویب-يا رهيدا 7 يضوی. ب9 يیه هوا. فاهد حفر8
 Shape of air cavities in stem (SPAC) کوچک يا رهيدا. 0ده یکش يضوی. ب5شکل  یاسب

 در بر  يا هیم حاشیحضور اسکلرانش 51
 . حضور9. عدم حضور 8 

Presence of marginal Sclerenchyma in leaf (PMSL) 
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 اسیحالت صفت/مق  صفت شماره

08 
 ن آنها( یا بي يیهوا يها حفره يکوچک )باال يستجات آوندگاه ديجا

 
ن ی. مداب 7 يیهدوا  يهدا  تدر از حفدره   نيی. پدا 9کوچک  يآوندها. فاهد 8

 Position of minor vascular bundle (overtop of air cavity or يیهوا يها حفره
between air cavity) (PMVB) 

09 

ا يد  یمیپارانشد  يها شده با سلول )منقطع یپشت یمینو  ستون اسکلرانش
  اسکلره شده( کامالً

. 3 یمیپارانش يها اته شده با سلولی. گس7شده  یمیاسکلرانش کامالً. 9
. تمدام  1ه بددون سدتون   ید شدده، بق  یمیاسکلرانش آوندهااز  یتعداد کم
 Type of adaxial girders (interrupted by parenchymatous cells ها بدون ستون غالف

vs completely sclerified) (TADG) 

 هشدن ساه یمیاسکلرانش 07
 شده یمی. اسکلرانش9نشده  یمی. اسکلرانش8 

Sclerification of stem angels (AGSS) 

 در ساهه یدرمیاپ یحضور زوايد پستانک 03
 . در تمام سطو  ساهه7ساهه  ياي. تنها در زوا9 ی.فقدان زوايد پستانک8 

Presence of epidermal papillae (PEPS) 

 در ساهه يا روزنه يها حضور حفره 01
 . حضور9. عدم حضور 8 

Presence of epistomatal cavities in stem (PECS) 

 در بر  يا روزنه يها حضور حفره 05
 . حضور9. عدم حضور 8 

Presence of epistomatal cavities in leaf (PECL) 

 یدرم پشتیاپ يرو یزوايد پستانک حضور 00
 . حضور9. عدم حضور 8 

Presence of papillae on adaxial surface (PPAD) 

 یدرم شکمیاپ يرو یحضور زوايد پستانک 02
 . حضور9. عدم حضور 8 

Presence of papillae on abaxial surface (PPAB) 

 حضور روزنه در ساهه 00
 ر. حضو9. عدم حضور 8 

Presence of stomata in stem (PSTS) 

 بر  یشکل کل 01
 9 .V  7شکل .M شکل 

Outline shape of leaf (OTSH) 
 

 در :يحيتشکر  مطالعکه  از حاصل يها داده تحليل

 از حاصدل  یفد یصدفت ک  92و  یکمّد  صفت 57 ،مجمو 

 یشدکم  یدرمید اپ سدط   و بدر   سداهه،  یحيتشدر  مطالعه

 ريتصاو در يبصر شاخص با یفیک صفات .شدند یابيارز

 و کدش  خدط  ابدزار  بدا  یکمّ صفات و شدند داده صیتشا

 يرید گ انددازه  Adobe Photoshop CS5 افدزار  نرم توسط

 یفد یک و یکمّد  صدفات  شدده  يرید گ انددازه  ريمقاد شدند.

 افدزار  نرم در یسيماتر درشده  مطالعه يها گونه افراد يبرا

Excel نرمدال  عيد توز  تطداب  نییتع يبرا شدند. يگردآور 

 Kolmogorov-Smirnov آزمدون  از یکمّ صفات ريمقاد

 نرمدال  عيد توز از که یکمّ صفات از يريمقاد شد. استفاده

 Z-score ونیترانسفورماسدد روش بددا کردنددد ینمدد يرویددپ

 صدورت  نيد ا به ،شده 9 اریمع انحراف و 8 نیانگیم يدارا

 اخددتالف يدار یمعندد نیددیتع يبددرا ،سددپس شدددند. نرمددال

 زیآندال  ،شدده  مطالعده  يهدا  گونده  نیبد  یکمّ صفات ريمقاد

 يبدرا  شدد.  بدرده  کدار ه بد  ANOVA طرفده  کيد  انسيوار

 آزمددون از یفددیک صددفات اخددتالف يدار یمعندد نیددیتع

Kruskal-Walis H شدده  اشداره  يها آزمون شد. استفاده 

 يبدرا  ،نیهمچند  گرفت. انجام 90 نساه SPSS افزار نرم با

 يهدا  مؤلفده  يزهدا یآنال از يا گونده  روابدط  و هرابدت  نییتع

 زیآندال  شدد.  استفاده UPGMA روش با يا خوشه و یاصل

 1 نسدداه CANOCO افددزار نددرم بددا یاصددل يهددا مؤلفدده

(Ter Braak and Šmilauer, 2002) يا خوشده  تحلیل و 

 شد. انجام (Rohlf, 2000) 7 نساه NTSYS افزار نرم با

 
 جينتا

مقطدع   یشکل کلد : برگ يحيتشر مطالعات جينتا

 ،Carex شددده یبررسدد يهددا بددر  در گوندده  یرضددع
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V  هددددا و  گوندددده اغلددددنشددددکل درM شددددکل در 

C. melanostachya   بددر   یبددود. در بددرش عرضدد

 ينداو را مشداهده کدرد کده دارا     ،یانیه میتوان در ناح یم

ز راسدت تدا ندو  گدرد و کدج      ید ت  از نو  یتنو  شکل

بده  بدر  کده    يیدر سط  بداال  یمفصل يها است. سلول

ز ین شوند یمشاهده مدرشت  یدرمیاپ يها سلول صورت

ر یمتغشده مطالعه  يها ن گونهیاز نظر اندازه و تعداد در ب

در سددط   یدرمیدداپ يهددا هيددتعددداد ال ،نیبودنددد. همچندد

هدا   ر گونده ياز سدا  C. physodes  بدر  درگونده   یفوهان

نسددبتاً   هيددرا ال یو تحتددان یدرم فوهددانیددمتفدداوت بددود. اپ

 یان برخد یده است که در میکول پوشانیاز کوت یمیضا

وجدود   يدار یمعند تفداوت   ،ضداامت  نظدر ها از  گونهاز 

ا چندد  يد ک يد  یو تحتدان  یفوهان هاي درمیر اپيدارد. در ز

م یندام کلرانشد  ه دار بد  لیکلروف یمیپارانش يها ه سلوليال

افدت  ي C4اهدان  یکراندز کده در گ   یحضور دارد. آنداتوم 

. دسدتجات  شدود  یمد ز مشداهده  ین اناهین گيدر ا شود یم

ه سدلول  يد ک اليد توسط غالف آوندي )متشکل  يآوند

( احاطدده یمیه سددلول اسکلرانشدديددک اليددو  یمیپارانشدد

که معموالً چوب در داخل و آبکدش   طوريند، به ا هشد

 یش خطد يد آرااين دستجات بدا   گیرد. بیرون هرار میدر 

بدارز   هداي  ويژگدی ندد. از  ا هدر طول بدر  پراکندده شدد   

 یمیاسکلرانشد  يهدا  شدتن سدتون  دا اناهین گيا يها بر 

و  یدرم فوهدان ید ر اپيد تدا ز  يآوند يها است که از غالف

، حضدور  ها ن ستونيامتداد دارند. طول و عرض ا یتحتان

 يآوندد  يهدا  غالف يا عدم حضور آنها در هر دو سوي

ها  از گونه یان برخیهستند که در م هاي ويژگیاز جمله 

ندددازه و بددا ا يیهددوا يهددا جدداد کردنددد. حفددرهيتفدداوت ا

بدر    يآوندد  يهدا  ن غدالف یبد  متفداوت مدا   يها شکل

از نددو   هددا حضددور روزندده  ،نیمتمرکددز شدددند. همچندد 

ن بر  شده اسدت. در  يريک منحصر به سط  زیتیپاراس

 کددامالً يا ر روزنددهيددز يهددا هددا اتاهددک از گوندده يتعددداد

 یو تحتدان  یفوهدان  یدرمید سدطو  اپ  يمشهود هستند. رو

بدده صددورت   یسددیلیهددا اجسددام س  گونددهاز  یدر برخدد

کده از   شوند یده ميد یاکیو س یپستانک يها یبرآمدگ

ص یدر تشدددا یحيخدددوب تشدددر هددداي ويژگدددیجملددده 

 (.3و  7، 9 يها )شکل است زوايدن يا يدارا يها گونه

 شدکل : سکاقه  يحيتشکر  مطالعات از حاصل جينتا

 بداً يتقر تدا  زید ت گدوش  سده  از ،یعرض مقطع در ساهه یکل

 يا هيد ال سداهه  درمیاپ سط  يرو .هستند ریمتغ يا استوانه

 اجسددام ،نیهمچندد اسددت. شددده دهیپوشدد کددولیکوت از

 بددده صدددورت  سددداهه یدرمیددداپ سدددط  يرو یسدددیلیس

 مشداهده  هدا  گونه از يتعداد در یپستانک يها یبرجستگ

 هيد ال چند اي کي از بعد بالفاصله درمیاپ ريز در .شود یم

 ديد د را یمیپارانشد  يهدا  سلولتوان  یم یمیکلرانش سلول

 درشدت  يآوند يها غالف دارند. امتداد ساهه زمغ تا هک

 در تنهددا یرامددونیپ مددهین تددا یرامددونیپ بدده صددورت زيددر و

 هید ناح در کده  یحدال  در ندد ا هافتد ي شيد آرا سداهه  یحواش

 يهدددا سدددتون نددددارد. وجدددود يآوندددد غدددالف يمغدددز

 مشداص  ها غالف يسو دو هر اي کي در یمیاسکلرانش

 ندد. ا هشد دهیکش ساهه زمغ اي و درمیاپ ريز تا که شوند یم

 در و دنشدو  یمد  دهيد د ها گونه اغلن در يیهوا يها حفره

 در کنندد.  یمد  جداد يا زيتمدا  هدا  گونه انیم ،اندازه و شکل

 ريد ز يهدا  اتاهدک  و روزنده  سداهه،  در ها گونه از يتعداد

 (.5 و 1 يها )شکل ديد توان یم را يا روزنه

 سطو  در :يدرمياپ سطوح مطالعه از حاصل جينتا

 نیب ینواح در بزر  یلیمستط يها سلول حضور ،یدرمیپا

 یندال یکل یآنتد  یسدلول  يهدا  وارهيد د است. مشهود یرگبرگ

 و شدده  میضدا  هدا  یدگیخم رأس، در و است اجموّ اریبس

 در درمید اپ سدط   در ها روزنه د.نکن یم دایپ مانند گره ظاهر

 نيريد ز سدط   یرگبرگد  نیبد  ینواح در یطول يها  يرد
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 در هدا  روزنده ممکن است  .اند يافته شيآرا (یستوماتاپوی)ه

 یرگبرگد  نیبد  سدلول  يتعدداد  اي کي توسط ها  يرد نيا

 هسددتند. کیتیپاراسدد نددو  از هددا روزندده باشددند. شددده جدددا

 يبداال  در يحددود  تدا  روزنه با مجاور یرگبرگ يها سلول

 یدرمید اپ سطو  در رند.یگ یم هرار روزنه همراه يها سلول

 یاکیسد  اي کیپستان یسیلیس اجسام حضور عدم اي حضور

 هدا  گونده  کید تفک در بدر   یتحتان و یفوهان سط  دو در

 (.0 )شکل است تیاهم زيحا

 

 
(: بادش  988)×(: نداو، راسدت   988)×، وسط یکل ي(: نما18)×ه شده است: چپ یر از سه باش ماتل  تهيتصاو .بر  یبرش عرض -9 شکل

 C) و A ،Bاندد.   رانشیمی، سلول مفصلی و حفره هوايی با پیکان سیاه در شکل نشدان داده شدده  . دسته آوندي، اتاهک زير روزنه، ستون اسکیانیم

C. halleriana ؛D ،E و (F C. physodes ؛G ،H  و(I C. pachystylis ؛J ،K  و(L C. sylvatica. 
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(: بادش  988)×(: نداو، راسدت   988)×، وسط یکل يما(: ن18)×ه شده است: چپ یر از سه باش ماتل  تهيتصاو .بر  یبرش عرض -7 شکل

و  J ،K؛ I C. divulsa)و  G ،H؛ F C. distans) و D ،E؛ C C. diluta)و  A ،Bاندد.   . جسم پستانکی با پیکان سیاه در شکل نشان داده شدده یانیم

(L C. divisa. 
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(: بادش  988)×(: نداو، راسدت   988)×، وسط یکل ي(: نما18)×: چپ ه شده استیر از سه باش ماتل  تهيتصاو .بر  یبرش عرض -3 شکل

 I)و  G ،H؛ F C. cuprina) و D ،E؛ C C. songorica)و  A ،Bانددد.  بددا پیکددان سددیاه در شددکل نشددان داده شددده      یاکی. جسددم سدد یانیددم

C. melanotachya ؛J ،K  و(L C. orbicularis. 
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 D)و  C ؛B C. halleriana)و  A (:988×راست ) ( و18×چپ ) :ه شده استیماتل  ته يینما ا دو بزر هر گونه بر يتصاو .ساهه یبرش عرض -1 شکل

C. physodes ؛E  و(F C. pachystylis؛ G  و(H C. sylvatica ؛I  وJ C. diluta؛ K  و(L C. distans؛ M  و(N C. divulsa ؛O  و(P C. divisa. 
 

 يینمدا  زر با دو بر يتصاو ساهه. یبرش عرض -5 شکل

 (:988×راسدت )  ( و18×چپ ) :ه شده استیماتل  ته

بدا پیکدان سدیاه در     یاتاهک زير روزنده و جسدم پسدتانک   

و  C ؛B C. songorica)و  A اندد.  شکل نشان داده شدده 

(D C. cuprina؛ E  و(F C. melanotachya؛ G  و(H 
C. orbicularis. 
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؛ هدا هسدتند   ر معدرف گونده  ينشان داده شده در تصداو  حروفخراسان.  يها در استان Carexگونه  97 (abaxial) یدرم تحتانیاپ ريتصاو -0 شکل

 ؛C C. pachysylis)؛ B C. physodes)؛ A C. halleriana). انددد اجسددام پسددتانکی و سددیاکی بددا پیکددان سددیاه در شددکل نشددان داده شددده     

(D C. sylvatica ؛(E C. diluta ؛(F C. distans ؛(G C. divulsa ؛(H C. divisa ؛(I C. songorica ؛(J C. cuprina ؛(K C. melanostachya؛ 

(L C. orbicularis. 

 

 در :تشکريحي  يها داده تحليل از حاصل جينتا

 گونده  97 بدر   و سداهه  یحيتشدر  صدفت  01 ،مجمو 

 صددفت 57 ،تعددداد نيددا از شددد. مطالعدده Carex جددنس

 صددفات يدار یمعندد بودنددد. یفددیک صددفت 92 و یکمّدد

 تمام شد. دهیسنج Kruskal-Wallis H آزمون با یفیک

 درجدده بددا آزمددون نيددا بددا شددده مطالعدده یفددیک صددفات

 يهدا  گونده  نیبد  يدار یمعن اختالف درصد 15 نانیاطم

 منظدور  بده  یکمّد  يهدا  داده .کردندد  جداد ياشده  مطالعه

-Kolmogorov آزمدددون بدددا نرمدددال عيدددتوز یبررسددد

Smirnov شدده  یبايارز یکمّ صفت 57 از .شد لیتحل 

 نيد ا نداشدتند.  نرمدال  عيد توز صدفت  99 ،آزمدون  نيا با

، ALBS ،LACL ،LGST از: بودنددد عبددارت صددفات

LLGI ،NELY ،NPLU ،NVBU ،PAHG ،PPHG ،

THCS  وWACL. بدا  نرمال عيتوز فاهد صفات ،سپس 

 و 8 نیانگیدد)م اسددتاندارد نرمددال ،z-score رییددتغ روش

 نرمدال  صفات تمام ،تينها در دند.ش (9 اریمع انحراف

 انسيددوار زیآنددال وارد يدار یمعندد نیددیتع يبددرا شددده

 زیآنال نيا در شدند. (One-Way ANOVA) طرفه کي

 درصددد 85/8 يدار یمعندد سددط  در Tukey آزمددون بددا

 اختالف WDMS و ALBS صفت دو که شد مشاص

 صدفت  دو نيد ا دهندد.  ینم نشان ها گونه نیب يدار یمعن

 يبعددد يزهددایآنال از متعاهبدداً و سيمدداتر از تيددنها در

  شدند. حذف

 زیآندال : يحيتشکر  صکفات  ياصکل  يها مؤلفه آناليز

 صددفت 02 بددا یشناسدد اددتير صددفات یاصددل يهددا مؤلفدده

 شدد.  انجدام  یمّک صفت 58 و یفیک صفت 92 از متشکل
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 و درصددد 79 بددا دوم محددور ،درصددد 3/17 بددا اول محددور

 نيشدتر یب نید ترت بده  راتیید تغ از درصد 9/1 با سوم محور

 PC3 و PC1، PC2 طدول  در هدا  گونه کیتفک در را سهم

 بدر  ها گونه تیموهع ،زیآنال نيا با (.A ،B-2 )شکل داشتند

 شدده  یابيد ارز اتیخصوصد  اختالفدات  و ها شباهت اساس

-2 شدکل  در که طور همان (.2 )شکل شود یم داده نشان

A يهدددا گونددده اسدددت شدددده داده نشدددان C. diluta، 

C. distans ،C. melanostachya و C. songorica و 

 گرفتندد.  هدرار  گريکدي به کينزد 2شکل  مرکز در باًيتقر

 داشدتن  لید دل بده  C. orbicularis و C. divisa يهدا  گونه

 یدرمید اپ سدطو   در یپستانک یسیلیس اجسام بارز ويژگی

 واهدع  A-2کدل   در هم ماال  يسو دو در ساهه و بر 

 C. halleriana و C. sylvatica يهدددا گونددده شددددند.

 کده  یحدال  در ،شوند یم دهيد A-2کل  در همه ب کينزد

 را هدم  از مجدزا  کدامالً  تیموهع گونه دو نيا B-2کل  در

 کردند. اشغال
 

 
ن ین و دومد یها و صفات بر اساس اول ت گونهی: موهعBو  A. یفیو ک یصفت کمّ 02با  (PCA) یاصل يها ز مؤلفهینمودار حاصل از آنال -2شکل 

 ،  =C. pachystylis .هدا هسدتند   انگر گونده يد . نمادهدا نما یاصدل   ن مؤلفده ین و سومیها و صفات بر اساس اول ت گونهیموهع :Dو  C. یمؤلفه اصل

  =C. physodes،   =C. halleriana،   =C. divulsa،   =C. melanostachya،   =C. divisa،   =C. orbicularis، 

  =C. cuprina،   =C. sylvatica،   =C. distans،   =C. diluta،   =C. songorica. 
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 گدددروه و C. Pachystylis و C. divulsa گدددروه
C. cuprina و C. physodes 2کل ش در-A و سو دو در 

 ،C. diluta گوندده چهددار گرفتنددد. هددرار هددم مقابددل در
C. distans ،C. melanostachya  وC. songorica  کده 

 B-2کل شد  در گرفتند هرار همه ب کينزد A-2کل ش در

 ژهيد و يبردارهدا  اسداس  بر شدند. واهع زيمتما کامالً هم از

 ،LETH، WKEL، ALBL، DMDE صدفات  صفت، هر

DMBE، TLKE، NPLB ژهيد و يها بردار داشتن لیدل به 

 صدفات  و مؤثرندد  هدا  گونده  کیتفک در PC1 طول در باال

WACS و LACS طدول  در بداال  ژهيو يها بردار داشتن با 

PC2 داشتند مثبت نقش ها گونه يیجدا در. 

 بر  در يآوند دستجات طول متوسط لیهب از یصفات

(ALBL)، یفوهددان درمیدداپ يهددا سددلول طددول متوسددط 

(CLLN)، بددر  در يیهددوا يهددا حفددره عددرض متوسددط 

(WACL) یفوهان درمیاپ يها سلول عرض به طول نسبت و  

(RLWA) از راشده  مطالعه گونه 97 یکل طور به توانستند 

 کنند. کیتفک هم

 ساقه يحيتشر صفات خوشه زيآنال از حاصل جينتا.

 دو ،شدده  داده نشدان  0 شدکل  در کده  طدور  همان: برگ و

 شددامل اول گددروه نددد؛ا صیتشددا هابددل هددم از یکلدد گددروه

 ،C. cuprina ،C. diluta، C. distans: يهدددا گونددده
C. divisa ،C. divulsa، C. halleriana، 

C. melanostachya ،C. orbicularis ،C. pachystylis ،

C. songorica  وC. sylvatica تدک  دوم گروه در .است 

 شددن  کیتفک نو  نيا .شود یم دهيد C. physodes  گونه

 گونده  مشداص  اریبسد  يها تفاوت دهنده نشان گروه دو به

C. physodes يطوره ب ،است اول گروه يها گونه ريسا با 

 بدر   ويژه به و ساهه یعرض مقاطع در نگاه کي با تنها که

 0 )شدکل  داد زیتم ها گونه ساير از را آن توان یم گونه نيا

 3 گروه دو در ها گونه زین 9 خوشه در اما (.7 و 9 يها گروه

 بدا  C. divisa گونده  تدک  1 گدروه  در شدند. کیتفک 1 و

 شده زيمتما اول گروه يها گونه ريسا از بارز صفات داشتن

ه بد  ،شدوند  یمد  مشاهده 0 و 5 گروه دو ،3 خوشه در است.

 در C. sylvatica و C. halleriana  گونده  دو کده  يطدور 

 خوشده  در اند. شده جدا 0 گروه يها گونه گريد از 5 گروه

 گوندده دو آن در کدده شددوند یمدد دهيددد 0 و 2 گددروه دو ،0

C. orbicularis و C. melanostachya يها گونه ريسا از 

  شدند. کیتفک 2 گروه
 

 
 خراسان يها استان در Carex جنس يها گونه يبرا UPGMA با روش یحيتشر صفات يا خوشه زیآنال از حاصل گرامفنو -0 شکل
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 بحث

 علددم در یحيتشددر صددفات از اسددتفاده آغدداز زمددان از

 یطد  و گدذرد  یمد  هدرن  کيد  حدود تاکنون، یتاکسونوم

 در يریچشدمگ  تحدول  ،شدتر یب یحتد  و گذشدته  سال چهل

 اهددانیگ یحيتشددر سدداختار در شددده انجددام يهددا یبررسدد

 اسدت.  گرفتده  صورت يبند رده در هاآن کاربرد و يآوند

 نده یزم نيد ا در پژوهشدگران  توسدط  متعدددي  يهدا  یبررس

 توسدط  یحيتشدر  اطالعدات  نيشدتر یب کهاست  شده انجام

Metcalfe (9129) یحيتشر هاي ويژگی تیاهم مورد رد 

 دانشدمندان  اسدت.  انجام شده Cyperaceae يبند طبقه در

 دند همان یحيتشدر  يهدا  یژگد يو که داشتند اظهار تعدديم

 نيد ا اهدان یگ يبند طبقه و يیشناسا در یاتير يها یژگيو

را ناديدده گرفدت    آنهدا  دينبا و هستند ارزش با و دیمف رهیت

Metcalfe, 1971) ؛Standley, 1989). 

 کده  یتد یاهم بده  توجده  بدا حاضدر   پدژوهش  انجام یط

 رهید ت در يا گونده  روابدط  نییتع در یحيتشر يها یژگيو

Cyperaceae ،و بدر   سداهه،  یحيتشدر  مطالعده  داشتند 

 متعل  Carex  رگونهيز و گونه 97 در یپشت درمیاپ سط 

 در گرفدت.  صدورت  Vignea و Carex رجنسيد ز دو به

 یحيتشدر  صفات يریکارگه ب با شد یسع حاضر مطالعه

 شددود. هيددارا يا گوندده روابددط از يتددر  یددده ریتفسدد اديددز

 یبررسد  با مطالعه نيا در شده یابيارز صفات از يتعداد

: مطالعدات  نظیدر  یحيتشدر  مطالعات نهیزم در متعدد منابع

Metcalfe (9129،) Standley (9101،) Szczepanik-

Janyszek و Klimko (9111) و Starr و Ford (7889) 

 يبددرا بددار ناسددتین يبددرا گددريد صددفات و شددد انتادداب

 شدند. ارايه Carex يها گونه

 یبرخد  تدوان  یمد  5 تدا  9 يهدا  شدکل  بده  یکلد  نگداه  با

 اغلددن کدده افددتي بددر  و سدداهه مقدداطع دررا  هددا ويژگددی

 بددراي نموندده:  د.نددکن یمدد کیددتفک هددم از را هددا گوندده

 هدا  گونده  یبرخ یراحته ب (TPKE) ناو هیناح اتیخصوص

و  C. divisa ،C. melanostachya ،C. physodesنظیدر:  

C. songorica از یکي ،عالوه به کند. یم زيمتما هم از را 

 سدداير از بدده راحتددی را C. melanostachya کدده یصددفات

 اسدت  (UTSH) بدر   یکلد  شدکل  کند، یم جدا ها گونه

 .است شکل M ها گونه گريد برخالف گونه نيا در که

 یدرمیددداپ سدددطو  يرو یپسدددتانک زوايدددد داشدددتن

PPAD) و (PPAB در يدیددکل مهددم صددفات گددريد از 

 و C. divisa، C. halleriana يهدددا گونددده يیجددددا

C. orbicularis در کده  طور همان ست.ها گونه ريسا از 

 يهدا  هيد ال تعداد در تفاوت است شده داده نشان 9 شکل

 گوندددده اسددددت توانسددددته تنهددددا (NELY) یدرمیدددداپ

C. physodes نيد ا بده  توجده  بدا  کند. مجزا نيريسا از را 

 ينحدو  بده  اسدت،  یابانیب مهین مناط  ساکن گونه نيا که

 کردن يا هيال دو سمیمکان آب اتالف از يریجلوگ يابر

 میضدا  اسدت.  دهيد برگز را بدر   شدن میضا و درمیاپ

 و یدرمیدداپ سددطو  شدددن الداریپدداپ کددول،یکوت شدددن

 که هستند يگريد يها سمیمکان از زین بر  شدن میضا

 اتالف از يریجلوگ يبرا یابانیب مهین يها گونه از یبرخ

 ,.Molina et al) کنندد  یمد  انتاداب  طيشرا نيا در آب

 و C. divulsa يهدددا گونددده در نمونددده بدددراي .(2008

C. sylvatica و مرطوب مناط  در ساکن يیها گونه که 

 شدود  یم مشاهده یبرگ ضاامت نيکمتر هستند، آب رپُ

 از که C. physodesو  C. divisa يها گونه ،مقابل در و

 یجندوب  و يرضدو  خراسدان  يهدا  اسدتان  خشدک  ینواح

 گونه دارند. را یبرگ يها ضاامت نيشتریب ،دندش افتي
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C. divisa يدارا اديد ز یبرگد  ضاامت داشتن بر عالوه 

 .است زین خود یپشت درمیاپ يرو یپستانک زوايد

 يیهددوا يهددا حفددره شددکل C. physodes گوندده در

(SHAV) ًنيد ا بدا  اسدت  متفداوت  هدا  گونه ساير از کامال 

 در يیهدوا  يهدا  حفره شکل در يبارز اتفاختال وجود،

 در اگرچده  ،شدود  یمن مشاهده گريد رگونهيز و گونه 99

 ليد ها زيتمدا  ها گونه نیب توان یم يیهوا يها حفره اندازه

و  C. melanostachya يها گونه در مثالً (.9 )شکل شد

C. songorica  در و نيبزرگتدر C. sylvatica نيشدتر یب 

 را يیهدوا  يهدا  حفدره  توسدط  یبرگد  يفضا اشغال حجم

 کده  اسدت  ذکدر  شدايان  (.3 و 9 يهدا  )شکل ديد انتو یم

 اسدتان  مرطوب ینواح در یهمگ شده برده نام يها گونه

 يبرا رود یم انتظار ،نيبنابرا شدند. افتي یشمال خراسان

 شدناور  و هدا  بدر   یشدگ غر  طيشرا برابر در مقاومت

 شدوند  میحجد  يیهدوا  يها حفره ،آب سط  يرو ماندن

(Molina et al., 2008). 

 يهدا  بدر   در یمفصل يها سلول  اندازه با ارتباط در

 ماتلد   يهدا  گونده  انید م يبدارز  اخدتالف  شده، مطالعه

   و C. physodes يهدا  گونده  در تنهدا  .شدود  یمد ن مشاهده

C. songorica هيد ال دو نداو  هیناح در یمفصل يها سلول 

 بسدتن  و باز نقش ها سلول نيا (.3 و 9 يها )شکل هستند

 عهدده  به را یآب و ينورماتل   طيشرا در بر  پهنک

 و آب بدودن  دسدترس  در بدا  کده  صدورت  نيد ا به دارند.

 متعاهبداً  و شدده  منبسدط  هدا  سلول نيا ،مساعد یآب طيشرا

 بداد  اي نور معرض در تواند یم و شود یم باز بر  پهنک

 هدا  سدلول  نيد ا ،یآب کم طيشرا در برعکس و ردیگ هرار

 کيد نزد هدم  بده  باعدث  و دهند یم دست از را خود آب

 اتدالف  بدا  صدورت  نيا به .شوند یم پهنک مهین دو شدن

 کنندد  یمد  مقابله پهنک سط  به نور میمستق تابش و آب

(Grigore et al., 2010). 

 را ها گونه که افتي هايی ويژگی توان یم زین ساهه در

 سدداهه مقدداطع بدده یکلدد نگدداه بددا کنددد. یمدد زيمتمددا هددم از

 یمتفدداوت شيدداآر يدارا هددا آونددد ،(5 و 1 يهددا )شددکل

 شيد آرا ها گونه از يتعداد در که صورت نيا به هستند،

 در اسدت  يا هیحاشد  و یرامدون یپ صدرفاً  يآوند دستجات

 صدورت  بده  يآوند دستجات ،ديگر یبرخ در که یحال

 شددن  یوجه سه از یماتلف انوا  د.شو یم دهيد پراکنده

 مشدداهدهشددده  مطالعدده يهددا گوندده در (TTAS) هددا سدداهه

 ،C. cuprina ،C. divisa يهدا  گونده  در مدثالً  .شدود  یم

C. divulsa، و C. orbicularis یوجهد  سده  زید ت ها ساهه 

 شددن  یوجه سه ها گونه هیبق در که یحال در است شده

 (.5 و 1 يها )شکل است کند ساهه

 دسددتجات يرو یمیاسکلرانشدد يهددا سددتون ضدداامت

 یبرخد  در اسدت.  بحدث  هابدل  یصدفت  هدا  سداهه  در يآوند

 ،C. cuprina ،C. diluta ،C. distansر: نظیدد هددا گوندده

C. divulsa، C. halleriana ،C. melanostachya، 

C. orbicularis ،C. songorica  وC. sylvatica 

تنهدا بده    يدسدتجات آوندد   يرو یمیاسکلرانش يها ستون

کده در   یدر حالاست، درم محدود شده یسمت ماال  اپ

 C. physodesو  C. divisa ،C. pachystylis يهدا  گونده 

 يهددا ن سددتونيددا يدر هددر دو سددمت دسددتجات آونددد  و

 شوند. یمشاهده م یمیاسکلرانش

 یبرخد  در يیهدوا  يهدا  حفدره عدم حضدور  يا  حضور

 يهدا  گدروه  کید تفک باعدث  کده  اسدت  یصفات از ها گونه

 :يهددا گوندده بددراي مثددال،  اسددت. شددده هددم از يا گوندده

C. cuprina ،C. diluta ،C. distans ،C. divisa، 
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C. divulsa  وC. pachystylis ايد  يیهدوا  يها حفره فاهد 

 ،دهسدتن  کوچدک  انددازه  با و کم يیهوا يها حفره يدارا

 بدزر   يیهدوا  يهدا  حفدره  گريد گونه شش که یحال در

 بدا  يیهدوا  يهدا  حفدره  فقددان  ايد  وجود يحدود تا .نددار

 همسدويی  ماتلد   رجنسيد ز دو در هدا  گونده  يبند گروه

 و C. diluta غیدر از  بده ) شدده  ديدا  گونده  شدش  مثالً دارد.

C. distans) اریبسد  یيهدوا  يهدا  حفدره  يدارا ايد  فاهد که 

 نیهمد  به .هستند Vignea رجنسيز به متعل  هستند اند 

 و یرامدون یپ کده  يآوندد  دسدتجات  شيد آرا صفت نیترت

 هدم  یرجنسد يز يهدا  يبندد  گدروه  بدا  اسدت  یرامدون یپ مهین

 Vignea جنسريد ز بده  متعلد   يها گونه مثالً دارد. یخوان

C. cuprina) ،C. divulsa، C. divisa ،C. pachystylis 

 از یرامدددونیپ شيدددآرا يدارا یهمگددد C. physodes)و 

 دسدتجات  شيد آرا کده  یحال در ،هستند يآوند دستجات

 Carex رجنسيدددز بددده متعلددد  يهدددا گونددده در يآوندددد

C. diluta) ،C. distans، C. halleriana ،C. 

melanostachya، C. orbicularis ،C. songorica  و

(C. sylvatica و 1 يها )شکل است یرامونیپ مهین نو  از 

 نید ترت نيد ا به که یصفات گفت توان یم مورد نيا در (.5

 هاي ويژگی ،است شده رجنسيز دو نیباختالف موجن 

 دسدتاوش  صدفات  ريسدا  از کمتر هستند که یمقاوم نسبتاً

 سدط   در گرچها نظر نيا از ند.ا هشد یطیمح طيشرا رییتغ

 در امدا  شدوند  ینمد منجدر   دار یمعند  يهدا  اخدتالف  به گونه

   هستند. کارآمد رجنسيز مانند باالتر سطو  کیتفک

 یصددفات تددوان یمدد C. orbicularis گوندده مددورد در

 زیت نو  مثالً است. زيمتما ها گونه ساير از کامالً که افتي

 ،ها گونه ريسا از تر پراکنده يآوند دستجات ساهه، شدن

 يهدا  حفدره  داشتن و ساهه درمیاپ سط  بودن دار پستانک

 هدداي ويژگددی جملدده از شددکل یهلبدد و بددزر  يیهددوا

 یبرخد  بده  توجده  بدا  هسدتند.  گونه نيا در فرد به  منحصر

 یشناسدد اددتيرهدداي  ويژگددی در آشددکار يهددا تفدداوت

 سدداير بددا گوندده نيددا یحيتشددر و (یشدديزا و یشددي)رو

 نوظهور يا گونه ار گونه نيا توان یم یخراسان يها گونه

 از ددهد  یمد  نشدان  شدواهد  .گرفدت  نظر در استان نيا در

 زمدان  مددت  خراسدان  يهدا  اسدتان  در گونده  نيا استقرار

 يهدددا سدددازش جهدددت نيدددا از و گدددذرد ینمددد ياديدددز

 و یطد یمح طيشدرا  با گونه نيا یحيتشر و یشناس اتير

 يآور جمدع  ناستین است. آغاز شرف در یاستان یمیاهل

 )هدم  یسدران  و گلدول  شدده  حفاظدت   مناط از گونه نيا

 ادعاست. نيا بر يشاهد ترکمنستان( کشور با مرز

 یبرخد  وجدود  ياستثنا به گفت توان یم یکل طور به

 ،هدا  گونده از يتعدداد  يیجددا  در کارآمدد  زهید مم صفات

 يهدا  گونده  در ساهه و بر  به مربوط صفات شتریب يبرا

 مشدداهده یکنددواختي از يیبدداال سددطو  ،اسددتان سدده نيددا

 تدا تدوان   یمد  را ینسدب  یحيتشدر  یکندواخت ي نيا .شود یم

 که صورت نيا به داد. ارجا  یطیمح طيشرا به يحدود

 مشدابه  يهدا  سدتگاه يز درسداکن   يهدا  گونده  درتدوان   یم

 ،نيبنددابرا کددرد. مشدداهده را یمشددابه بدداًيتقر يالگوهددا

 نظددر بددر اسدداس جددنس نيددا در یحيتشددرهدداي  ويژگددی

Molina طيشدرا  ریتدأث  تحدت  شتریب (7880) همکاران و 

 .است یستگاهيز و یآب

 ،یحيتشدر  صدفات  یاصدل  يهدا  مؤلفه زیآنال اساس بر

 تدا شدده در مطالعده حاضدر     مطالعده   رگونده يز و گونه 97

شکل  در که طور همان اند. شده کیتفک هم از يحدود

2-A يهدددا گونددده شدددود یمددد مشددداهده C. divisa، 

C. orbicularis  وC. physodes ه بد  هدا  گونده  ريسدا  از
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 کددام  هدر  ،شدد  اشاره پیشتر چنان که شدند. مجزا یخوب

 فرد به منحصر یحيتشرهاي  ويژگی يدارا ها گونه نيا از

 و C. halleriana گونددددده دو نیهمچنددددد هسدددددتند.

C. sylvatica 2شکل  در-A واهدع  به يکدديگر  کينزد 

 اديد ز يها شباهت علت به توان یم را هرابت نيا ند.ا هشد

 دو نيد ا گرچده  ،داد نسدبت  گونده  دو نيا در ساهه مقاطع

 از یمشددابههدداي  ويژگددی يدارا یدر مقدداطع برگدد گوندده

 کسدداني تعددداد بددر ، کسدداني بدداًيتقر ضدداامت :لیددهب

 دسدتجات  کسدان ي بداً يتقر يها اندازه ،یمفصل يها سلول

 یمیاسکلرانشد  يها ستون کساني يها ضاامت و يآوند

  هستند. يآوند دستجات يسو دو

 چهدار  از یتجمعد  توان یم A-2 کلش مرکز در باًيتقر

 و C. distans، C. diluta، C. melanostachya گوندده

C. songorica یحيتشدر هداي   ويژگدی  کدرد.  مشداهده  را 

 .اسدت  هیشب همه ب يحدود تا گونه چهار نيا ساهه و بر 

 يهدا  غدالف  طول متوسط :از عبارتند صفات نيا از یبرخ

 ،(LGST) روزنددده طدددول ،(ALBL) بدددر  در يآوندددد

 يآوند دستجات طول متوسط ،(LETH) بر  ضاامت

 ،(LGBU) یمفصدل  يهدا  سدلول  طول ،(ALBS) ساهه در

 يهدا  حفدره  يبداال  یمیپارانشد  يهدا  سدلول  يها هيال تعداد

 يهددا سددتون طددول متوسددط و (NPLU) بددر  در يیهددوا

 .(ALPS) ساهه یرامونیپ یمیاسکلرانش

 جينتدا  يحددود  تدا  اي خوشده  زیآندال  از حاصل جينتا

 کده  آنجدا  از .کند یم ديیتأ را یاصل يها مؤلفه از صلحا

 زیآندال  ديگرهمد  بدا  سداهه  و بدر   یحيتشدر هاي  ويژگی

 يهدا  مؤلفه زیآنال در یکساني ارزش صفات تمام و ندشد

 ها گونه شيآرا است ممکن لذا ،نددار اي خوشه و یاصل

 بده  يا گونده  يها هرابت از یدرست در  تیوضع نيا در

 یبرخ در ها گونه از يتعداد که لتع نيا به ندهد دست

 در ،هسدتند هدم  ه بد  هیشدب  اریبس یبرگ مقاطعهاي  ويژگی

 يکدديگر  از یخدوب  بده  را آنهدا  يا سداهه  مقاطع که یحال

 ايد ؛ C. sylvatica و C. divulsa مانند ،کند یم کیتفک

 اریبسدد یبرگدد مقدداطع يدارا کدده يیهددا گوندده عکددس بددر

 ،هستندهم ه ب هیبش يا ساهه مقاطع در یول هستند متفاوت

 .C. songorica و C. melanostachya مانند

Shepherd (9120) و Standley (9101) معتقد دو هر 

و  یحيان صفات تشدر یم يحدود تاظاهراً  گرچه که بودند

 بدا  دارد، وجود ارتباطحاضر  یشناس اتير يها يبند طبقه

 اسدتفاده  يیتنهدا  بده  یحيتشدر  صفات که یزمان وجود، نيا

 شود یم حاصل صفات نيا کاربرد از که يیها گروه شوند،

 جهینت نيا به Ford (7889) و Starr است. یعیطب ریغ کامالً

 سددداهه و بدددر  یحيتشدددرهددداي  ويژگدددی کددده دندیرسددد

 بده  امدا  هستند يا گونه يها محدوده از يمؤثر يها شاخص

 صدفات  از یقد یده  يتعر وجود عدم لیدل به خود يخود

 آنها نقشممکن است  یکنواختي يباال سطو  زین و یفیک

 بادش  از تر نيیپا سطو  در ندهيآ یکیلوژنتیف مطالعات در

 شود. محدود

 97 در بدر   و ساهه یحيتشر  مطالعه از حاصل جينتا

 بدده خراسددان يهددا اسددتان در موجددود  رگونددهيز و گوندده

 و بادش  اسداس  بر شده ارايه يبند طبقه نتوانست یدرست

 يیجددا  اگرچده  ،کندد  ديید تأ را کدا یرانيا افلور رجنسيز

 بدا  يحددود  تدا  سداهه  یحيتشدر  صفات اساس بر ها گونه

 جده ینت توان یم ،نيبنابرا بود. منطب  یرجنسيز يبند طبقه

 یطد  بدر   بده  نسدبت  ساهه یحيتشرهاي  ويژگی گرفت

  محدددوده بددا ،بددوده برخددوردار يشددتریب ثبددات از تکامددل

  دارد. يشتریب يسازگار یشناس اتير راتییتغ
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 بر  و ساهه تشريحی هاي ويژگی اساس بر جنوبی و رضوي شمالی، خراسان يها استان در Carex يها گونه شناسايی کلید

 

9a. اپیددرم  محددود،  بدر   هدوايی  يها حفره  اليه، تک بر  فوهانی اپیدرم  میکرومتر، 388 تا 978 بر  ضاامت 

 7 ............................................................................................... آشدکار  نا اي روزنه زير يها اتاهک  صاف، تحتانی

b. يافتده،  وسعهت بسیار هوايی هاي حفره پشتی، سط  در اپیدرم اليه دو داراي  میکرومتر، 358از بیشتر بر  ضاامت 

 C. physodes ...................................................................... آشکار اي روزنه زير يها اتاهک  مواج، تحتانی اپیدرم

7a. 3 ................................................................................................. )پداپیال(  پستانکی زوايد داراي فوهانی اپیدرم 

b. 1 ................................................................................................................. پسدتانکی  زوايد فاهد فوهانی اپیدرم 

3a. کدامالً  آونددها  وجهدی،  سده  تیدز  سداهه  بلندد،  و برجسدته  پسدتانکی  زوايدد  میکرومتر، 388 تا 708 بر  ضاامت 

 C. divisa .............................................................................................................................................. پیرامدونی 

b. پیرامدونی  نیمده  ها آوند  وجهی، سه کند ساهه  کوتاه، و محو پستانکی زوايد میکرومتر، 958 تا 938 بر  ضاامت 

.................................................................................................................................................... C. halleriana 

1a. يهدا  حفدره  پسدتانکی،  زوايدد  داراي نیدز  سداهه  اپیددرم  سط  آشکار، پستانکی زوايد داراي بر  تحتانی اپیدرم 

 C. orbicularis ................................................................................... کلشد  هلبی و يافته توسعه بسیار ساهه هوايی

b. محددود  سداهه  هدوايی  يها حفره پستانکی، زوايد فاهد ساهه سط  اپیدرم پستانکی، زوايد فاهد بر  تحتانی اپیدرم 

......................................................................................................................................................................... 5 

5a. شکل مربعی هوايی يها حفره  گرد، کامالً ناو اليه، دو بر  در ناو ناحیه اپیدرم ....................... C. songorica 

b. 0 ....................................... مربعی غیر بر  هوايی يها حفره  تیز، نو  ناو اليه، تک بر  در ناو ناحیه اپیدرم 

0a.  بر M ،پستانکی زايده ناو ناحیه در  شکل .................................................................... C. melanostachya 
b.  بر V ،2 ............................................................................................ نداو  ناحیه در پستانکی زايده فاهد شکل 

2a. گدرد  نداو  اي، استوانه تقريباً شده، وجهی سه کند عرضی مقطع در ساهه ................................... C. pachystylis 
b. 0 .................................................................................. تیز تقريباً ناو شده، وجهی سه یزت عرضی مقطع در ساهه 

0a. زوايدا  محدل  در ساهه میکرومتر، 988 بر  مفصلی يها سلول طول متوسط ،متر میلی 708 تا 758 بر  ضاامت 

 C. cuprina .................................................................................................................................... کشدیده  بسیار
b. فاهد ساهه میکرومتر، 08 تا 57 بین بر  مفصلی يها سلول طول متوسط ،متر میلی 798 تا 938 بین بر  ضاامت 

 1 .................................................................................................................................... زوايدا  محل در کشیدگی

1a. يهدا  حفدره  فاهدد  پستانکی، زوايد ساهه زواياي در اي، حاشیه و پیرامونی کامالً ساهه در آوندي دستجات آرايش 

 C. divulsa ........................................................................... تانکیپسد  زايده يک نیز ناو رأس در ساهه، در هوايی
b. يهدا  سدلول  طدول  شدده،  وجهدی  سده  کند عرضی مقطع در ساهه پیرامونی، نیمه ساهه در آوندي دستجات آرايش 

 98 ................................................................................................................متدر  میکرو 33 تا 71 بین پشتی اپیدرم

98a.  تعداد متوسط ،میکرومتر 5/11 ساهه در اسکلرانشیمی يها ستون طول متوسط اي، گوشه اسکلرانشیم فاهد بر 

 طدول  متوسدط  ،رمیکرومتد  998 سداهه  اسکلرانشدیمی  يهدا  سدتون  عدرض  متوسط عدد، 38 ساهه در آوندي دستجات
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 C. sylvatica ........................................................................................ میکرومتدر  908 بر  در هوايی يها حفره
b.  متوسدط  ،میکرومتر 1/08 تا 08 ساهه در اسکلرانشیمی يها ستون طول متوسط اي، گوشه اسکلرانشیم داراي بر 

 ،میکرومتدر  21 تدا  08 سداهه  اسکلرانشدیمی  يهدا  ستون عرض متوسط عدد، 11 تا 18 ساهه در آوندي ستجاتد تعداد

 99 .............................................................................. میکرومتدر  05 تا 08 بر  در هوايی يها حفره طول متوسط

99a.  تعدداد  ،میکرومتدر  1/0 فوهدانی  اپیددرم  کوتیکدول  ضاامت ،اي روزنه زير يها اتاهک داراي ساهه و فاهد بر 

 C. diluta ..................................................................................................... عددد  93 بر  در مفصلی يها سلول
b. تعدداد  ،میکرومتدر  5/1 فوهدانی  اپیددرم  کوتیکدول  امتضدا  ،اي روزنده  زيدر  يهدا  اتاهک داراي بر  و فاهد ساهه 

 C. distans ................................................................................................................... عددد  2 مفصلی يها سلول

 

 يريگ جهينت

 ارتبداط  نشان دهندده  تشريحی مطالعه از حاصل نتايج

 يها گونه زيستگاهی شرايط با تشريحی تغییرات قیممست

 و زي بیابدان  يهدا  گونده  در ،مثال رايب بود. بررسی مورد

 تشدريحی  فدرد  به منحصر صفات ،آبی يها محیط از دور

 C. divisa مانندد  پسند خشکی هاي گونه در شد. مشاهده

 نظیددر فیزيولوژيددک بددارز يهددا سددازش C. physodesو 

 آب، بیشتر ذخیره منظور به بر  شدن گوشتی و ضایم

 کده  بدر   شدکمی  و پشدتی  سدطو   در یبرآمدگ جاديا

 دو شدود،  مدی  بر  سط  از آب حد از بیش تبایر مانع

 براي مفصلی يها سلول شدن بزر  و اپیدرم شدن اليه

 از بدر   پهنداي  بیشدتر  کدردن  جمدع  و بیشدتر  آب حفظ

 در ،عکسبددر شددود. مددی مشدداهده نددور مسددتقیم تددابش

و  C. divulsa مانندد  آب مجاور نواحی نساک يها گونه

C. sylvatica هدوايی  يهدا  حفره  بر ، اند  ضاامت 

 منظدور  بده  فیزيولوژيک يها سازش از يکی ترکه بزر 

 در ماندددن شددناور و بددر  شدددگی غددر  از جلددوگیري

 دسدت ه ب نتايج .شود می مشاهده است ها برکه و ها باتال 

 نیددز اي خوشده  و اصددلی يهدا  مؤلفدده يهدا  آنددالیز از آمدده 

 و پسددند خشددکی يهددا گوندده میددان برجسددته يهددا تفدداوت

بیدان   بده  اسدت.  کدرده  مدنعکس  خوبی به را پسند رطوبت

 تشريحی نتايج اساس بر شده ارايه يها بندي گروه ديگر،

 مولکولی و شناسی ريات مطالعات از حاصل يها داده با

هدداي  ويژگددی بددا يیهددا گوندده مددثالً .نیسددتند توافدد  در

 شددرايط در سدداکن امددا متفدداوت بسددیار یشناسدد رياددت

 موهعیددت ،آب بدده دسترسددی نظددر از مشددابه زيسددتگاهی

 پیددا  هدا  آندالیز  از حاصدل  نمودارهداي  در يکسدان  مکانی

 اسداس  بدر  شدده  ارايده  يهدا  بنددي  گروه ،بنابراين کردند.

 ايدن  در طبیعی يها مرزبندي ايجاد به تشريحی اطالعات

 کددم طدداب ت ادعددا ايددن شدداهد شددوند. نمددیمنجددر  جددنس

 بدراي  شدده  ارايده  باشدی  و زيرجنسدی  يهدا  بنددي  گروه

 ,Kukkenen) ايرانیکددا فلددورا در Carex يهددا گوندده

 .است حاضر مطالعه از حاصل نتايج با (1998
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 یفردوسد  دانشدگاه  یپژوهشد  معاوندت  ازنگارندگان 

 شدماره  پژوهانه با پروژه نيا یمال تيحما به خاطر مشهد

 بدراي  یجدوهرچ  محمدرضا مهندس يآها از، 95113/3

 کارشناس يریبص اصغر یعل يآهااز  و ها نمونه يیشناسا

دانشدگاه   علدوم  دانشکده کیستماتیس شگاهيآزما محترم

 هدا  نمونده  يآور جمعدر کمک  به خاطرمشهد  یفردوس

 د.نماين یم یهدردان و تشکر
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Abstract 

The genus Carex L. is one of the largest genera (2000 spp.) of the flowering plants . There are 

85 species of Carex in Iran plateau that approximately half of them are present in Iran. In this 

study, stem and leaf anatomy of 12 species and subspecies of Carex from two subgenera, 

Carex and Vignea, were investigated using hand cutting method and blue toluidine staining. 

The results showed that some of anatomical features such as, location of vascular bundles, 

size of air cavities, type of triangular stem, number of sclerenchyma layer and amount of 

lignified stem and cuticle thickness were effective in determining the species. This study did 

not confirm the classical taxonomy based on morphological characteristics and the results 

revealed that anatomical characteristics were correlated with plant water conditions. 

Key words: Carex, Cyperaceae, Stem and leaf anatomy, Blue toluidine staining, Khorasan 

provinces 
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