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  دهیچک
  

و خرانواد    Veronica ازسررد   Beccabunga بخش  یرگونه های ز زبرخی ا در این پژوهش ریخت شناسی گونه ها و
Plantaginaceae  1گونه در استان خراسان است.  3رد بررسی قرار گرفتند که شاملمو) V.beccabunga  که گیاهی

زیرگونره   3گیاهی چند ساله و به ندرت یک ساله وشرامل   V.anagalis-aquatica(2زیرگونه است  2چند ساله وشامل 
خت شناسی )کیفری و کیری( و   ری ثبت اطالعاتزیرگونه است . با  2گیاهی یک ساله و شامل  V.anagalloides (3است

 استفاد  سپس با ی این بخش شددا کردن این گونه ها و برخی از زیرگونه ها جدر نظر گرفتن صفات متیایز کنند  سعی در 

 الگروی  بررسری  برایهیچنین  وشد. روابط بین آرایه ها مشخص  UPGMAو دندروگرام به روش  (CA)خوشه آنالیز از

. نترای   مشخص شودشد تا قرابت گونه ها و بعضی از زیرگونه های این بخش  محاسبه (PCA)آنالیز ها تاکسون بین روابط
نشان می دهد که صفت کرک ساقه و گل آذین، شکل برگها، تعداد دانه های موجود در میو  و وضعیت دمبرگها ترا دردودی   

 باعث جدایی آرایه ها شد  است. 
 

  Beccabunga،خراسان ، Veronica آنالیز، ریخت شناسی، کلیدی: کلمات

 
 

  مقدمه. 1

 

 تیرر   .اسرت Plantaginaceae از تیرر    L Veronica، یکری از بخرش هرای جرنس .     .Beccabunga Lبخرش  
Plantaginaceae   گیاهانی علفی و به ندرت به صورت بوته های چوبی هستند. گل های آنها دارای پوشش تحلیل رفته

ت. نافه دارای چهار پرچم مساوی است که میکن اسرت یرک یرا دوترای آنهرا در      و غشایی است. کاسه وجام گل چهار پر اس
کوچرک غشرایی و تیریبرام کیترر آشرکار       جام گل بسیار .سطوح مختلف قرار داشته باشند و پرچم پنجم کامال تحلیل می رود

امر گرد  افشانی توسرط براد را   پرچم ها خارج شد  از جام دارای میله ای بلند و باریک و بساکی آویخته اند و این وضع  .است
 .[1] در آنها آسان می سازد

تعلر     Scrophulariaceae توسط لینه معرفی شد. این جنس به خانواد  ی 1573در سال Veronica  جنس
 تائید نیود  است  Plantaginaceae،  تعل  آن را به خانواد  ی یکلروپالست ndhfو  rbcLلیکن شواهد مولکولی  ،دارد

[2]. 



 

 

 

    

 

 

 

                                        

 2 

، Lehmann [12] ، DON [11]توسرط    Veronicaرسی تاکسونومیکی و مورفولوژیکی برروی گونه هرای  بر
Rompp [11] انجام شد  است. هیچنین گونه های این جنس توسط  Pennell [13]  مورد براز  در شیال و جنوب امریکا

نتیجه دست یافرت کره سراختار دانره      به این  Veronicaبا بررسی تاکسونومیکی و پالینولوژی Hong . نگری قرار گرفت

. [11] مشرخص مری کنرد    Veroniceae است که اطالعات مفیدی را در زمینره ی تکامرل تبرار    ریک ویژگی بسیار پایدا
. برین  بررسری شرد   بوسیله ی میکروسکپ نوری و الکترونی   Veronicaبخش  7گونه از  15مورفولوژی دانه ی گرد  ی 

)خشن( بودن سطح خرارجی   نه ی گرد  تشخیص داد  شد. سوراخ دار، مشبک و پوسته پوستهنوع دا 3گونه های مطالعه شد  
 .[17]گرد  ها صفات با ارزشی برای جداسازی بعضی گونه های مربوطه بود 

گونه را شامل می شود. گونه های ایرن جرنس توسرط تاکسونومیسرت هرای       01در ایران ددود  Veronica جنس
 ایرانیکا فلورا 115در شیار  ی  Fischer .[1]بزرگ تحت عنوان بخش جای داد  شد  اند مختلف در گرو  های کوچک و 

 .Vدر بررسری تاکسرونومی    Fischer .[9] گونه از این جرنس را بررای محردود  مطالعراتی فرالت ایرران ذکرر نیرود         03

beccabunga         ضرین تعیرین دامنره انتشرار زیرر گونره هرایV. beccabunga subsp. abscondita،   V. 

beccabunga subsp. Muscosa  آنها را بر اساس طول دمگل آذین، جهت دمگرل، انرداز  ی جرام، طرول      اختالف
. در ایرران  [3] خامه، تعداد گل ها در هر خوشه، ابعاد و شکل کپسول، میانگین انداز  ی برگ و داشیه ی پهنک گزارش نیود

  .[7] شرد گرزارش    Ghaffari  و دو گونه توسط  [1] آریاوند   گونه این جنس توسط 9عدد کروموزومی 
Thiere [0 ]  برا

برا بررسری تاکسرونومیکی و    Yamazaki [5 ] و جنس های نزدیک آن و Veronicaبررسی میکرومورفولوژی چند گونه 

 .Lنسجر  ، از نظر اکولروژیکی و برین الیللری    در غرب آسیا به روند تکاملی این تبار پی بردند. Veroniceaeفیلوژنی تبار 
Veronica   بزرگترین جنسی است که به تازگی در  گونه 171با تیریبأ Plantaginaceae   برای .تمشخص شد  اس 

 موجرود و اطالعرات     برا اطالعرات  ،  پالسرتید  DNA  نروادی   توالی هرای   Veronica    قبلی تیر  کردن ارتباط تعیین

در خراسران  ت، ولری  گونه اسر  7 شاملL.  Beccabungaبخش  .[7]ناکسون بررسی شد  57برای   شد   آنالیز  تطبییی
   و زیرگونرره آن .Veronica beccabunga L-1 موجررود اسررت  زیرگونرره هررای ذکررر شررد     بررا گونررهسرره 

.A.JELEN(KORSH )V. beccabunga subsp. muscosa 2-Veronica anagalis-aquatica 

L.  زیرگونره آنVeronica anagalis-aquatica A.JELEN  (BOISS) subsp. oxycarpa    3اسرت - 

GUSS. Veronica anagalloides و زیرگونررررره آن V.anagalloides subsp.heureka 

M.A.FISCHER   و  رویشگا  این بخش در نوادی مرطوب،داشیه رودخانه ها،تاالب ها و جویبارها می باشرد  .[1]است
  .[2]فغانستان، پاکستان، عراق، هندونپال است پراکندگی جغرافیایی این  بخش ترکیه، ایران، آسیای میانه، ا

-subsp.oxycarpa V.anagalis از آنجرایی کره در نیونره هرای مرورد مطالعره تنروع براالیی از زیرگونره          

aquatica    وجود دارد بدین صورت که از انواع کرکدار گرفته تا بدون کرک از این زیرگونه در استان خراسان موجرود اسرت
این زیرگونه فیط روی محور گل آذین دارای کرک هستند و بعضی از افراد این زیرگونه عالو  برمحور گل که بعضی از افراد 

آذیررن روی سرراقه و برررگ هررم کرررک دارنررد ونیونرره هررای دیگررر کررامالم برردون کرررک بودنررد.هیچنین از آنجررایی کرره    
V.anagalloides subsp.heureka   دارای کررک هسرتند لر ا،     زیرگونه ای است که افراد آن روی محور گرل آذیرن

-V.anagalisجدایی این دوزیرگونه با انجام آنالیز محاسبه شد و هیچنین تعیین گروهبندی نیونه های متفاوت زیرگونره  

aquatica subsp.oxycarpa     درنظررر گرفترره شررد.از طرفرری بررا توجرره برره اینکرره در فلررور ایرانیکررا، فلررور ترکیرره
V.anagalloides subsp.heureka   ه ویرک سرال V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa   چنرد سراله

ذکر شد  است در این پژوهش مشخص شد   عالو  بر یکساله و چند ساله بودن چه صفاتی در این دو زیرگونه متیایز کننرد   
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از دو زیرگونررره  .beccabunga subsp.muscosa Vاسرررت و  چررره صرررفاتی  باعرررث تفکیرررک زیرررر گونررره   
V.anagalloides subsp.heureka  وV.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa .شد  است 

 
 

  مواد و روشها .2
 

ونیونه هرای   ،(FUMH)مشهد  دانشگا  فردوسینیونه های هرباریومی موجود در پژوهشکد  علوم گیاهی در این پژوهش 
رانیکرااز بخرش هرای مختلرف     جیع آوری شد  مورد بررسی قرار گرفتند. این نیونه ها  بر اساس مکان های پراکنش فلورا ای

-و با استفاد  از منابع مختلف از جیله فلور ایرانیکا، فلور ترکیه، به طور دقی  شناسایی و نرام  استان خراسان جیع آوری شدند.

سپس به منظور ثبت اطالعات ریخت شناسی، اجزاء مختلف گیا  انداز  گیری  و بر اساس آنهرا جردول صرفات     گ اری شدند
از این صفات موجود در فلور ایرانیکا وبعضی صفات انتخابی جدیرد در ایرن پرژوهش هسرتند کره در جردول       بعضی تهیه شد 

به منظور انداز  گیری و بررسی صفات ریخت شناسی، اعم از کیی و کیفی، جدولی تهیه شد که در مجیوع مشخص شد  اند. 
 صفات کیی مستیییام انداز  گیرری و  بودند صفت کیی 27صفت کیفی و  11صفت  37که از این  صفت را شامل می شد 37

تجزیره و تحلیرل آمراری قررار      مرورد  Beccabungaفرد ازبخرش   15که در مجیوع  داالت صفات کیفی کد بندی شدند
 گونه های جیعیت در شد  ارزیابی صفات گرفتند.که پس از انداز  گیری صفات، داد  ها برای انجام آنالیز وارد ماتریس شدند

بخرش در جردول   ایرن   هرای  گونره  زیر های جیعیت آوری جیع محلو  1در جدول شیار   Beccabungaبخش  های
 .آورد  شد  است 2شیار  

 

صفات موجود  رنگ قرمز:صفات انتخابی جدید،رنگ مشکی: Beccabunga بخش های گونه های جمعیت در شده ارزیابی صفات .1 جدول

 در فلور ایرانیکا

اتصف اختصار حاالت صفات/مقیاس  شماره 

mm PLLE  1 ارتفاع گیا 

mm SMLE 2 طول ساقه 

mm LEAF  3 طول برگ در سومین گر 

mm WIAF  4 عرض برگ در سومین گر 

 5 تعداد گلها در هر خوشه FNIN عدد

1بنفش 3سفید 2آبی تیر  1آبی روشن  COPE 6 رنگ گل 

3تخم مرغی سرنیز  ای 2گرد 1سرنیز  ای  SHAF 7 شکل برگ 

mm LEPE 8 طول دم گل آذین 

mm LEDU 9 طول گل آذین 

mm LEEL 10 طول دمگل 

mm LEBP 11 طول برگه پای دمگل 

mm WIBP 12 عرض برگه پای دمگل 

1ندارد 1دارد  PLEU  انتهاییدمبرگ در برگهای  13 

mm DICO 14 قطر جام گل 

mm DIPE 15 قطر دم گل آذین 

mm LAFD 16 طول برگ انتهایی 

mm WAFD 17 عرض برگ انتهایی 



 

 

 

    

 

 

 

                                        

 4 

2بیضی  1گرد 1گرد-تخم مرغی  CASH 18 شکل کپسول 

mm CPLE 19 طول کپسول 

mm CAWI 20 عرض کپسول 

1گرد 1تیز  CAAP 21 نوک کپسول 

mm SELE 22 طول دانه 

mm SEWI 23 عرض دانه 

mm STLG 24 طول خامه 

mm ENLE 25 طول پرچم 

mm CALG 26 طول کاسبرگ 

mm CAWD ض کاسبرگعر  27 

mm COLE 28 طول گلبرگ 

mm COWI 29 عرض گلبرگ 

 30 تعداد ب رها در هر کپسول CANS عدد

2گرد 1سرنیز  ای نوک تیز 1تخم مرغی نوک تیز  SLEP 31 شکل برگهای باالیی 

1ندارد 1دارد  COFL 32 کرک روی گل آذین 

mm PELD 33 انداز  دمبرگ در برگهای پایینی 

د گل آذین خوشهتعدا NUFL عدد  34 

1ندارد 1دارد  COAF 35 کرک روی برگ 

1ندارد 1دارد  COST 36 کرک روی ساقه 

1ندارد 1دارد  SEHT 37 انشعابات ثانویه 

 38 تعداد دندانه های داشیه پهنک NUAF عدد

 

 beccabunga بخش های گونه های جمعیت آوری جمع محلنام و  .2 جدول

آوری محل جمع جمعیت شماره  رتفاعا   جمع آوری کننده 

1 V.a.a.oxycarpa فییه نیا،زنگویی 1600 شیروان ملکان لو 

2 V.a.a.oxycarpa بصیری 1750 شیروان،لوجلی به نامانلو 

3 V.a.a.oxycarpa بصیری 2100 گلیکان چشیه سبز 

4 V.a.a.oxycarpa فییه نیا،زنگویی 1600 تربت دیدریه رود معجن 

5 V.a.a.oxycarpa این به بجنورد،اسدلیاسفر  فییه نیا،زنگویی 1800 

6 V.a.a.oxycarpa بین اصغول و خراشاد کوههای باقران،النگ و هیزگ-بیرجند  جوهرچی،زنگویی 1950 

7 V.a.a.oxycarpa غارنوشیروان-اسفراین  فییه نیا،زنگویی 1350 

8 V.a.a.oxycarpa زنگوییرافعی، 1800 گناباد به فردوس ابتدای روستای ک  آباد  

9 V.a.a.oxycarpa بصیری 2300 شیروان،لوجلی به نامانلو 

10 V.a.a.oxycarpa ارتفاعات بزد-تربت جام  آیت الهی،زنگویی 1500 

11 V.a.a.oxycarpa باز  نخ رو-جاد  مشهد،کالت  فییه نیا،زنگویی 1100 

12 V.a.a.oxycarpa ه نیا،زنگوییفیی 2000 شیال غربی تربت دیدریه،کدکن کوههای چهل تن  

13 V.a.a.oxycarpa فییه نیا،زنگویی 1600 تربت دیدریه رود معجن 

14 V.a.a.oxycarpa فییه نیا،زنگویی 1800 اسفراین به بجنورد،اسدلی 

15 V.a.a.oxycarpa بین اصغول و خراشاد کوههای باقران،النگ و هیزگ-بیرجند  جوهرچی،زنگویی 1950 

16 V.a.a.oxycarpa غارنوشیروان-اسفراین  فییه نیا،زنگویی 1350 

17 V.a.a.oxycarpa بصیری 2300 شیروان،لوجلی به نامانلو 
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18 V.a.a.oxycarpa ،کیلومتری مشهد 07تربت دیدریه به مشهد  قائم پنا  1100 

19 V.a.a.oxycarpa سد طرق-مشهد  فییه نیا،زنگویی 1150 

20 V.a.a.oxycarpa ریف آباد،بزمیشآقن  به ش-جنوب مشهد  فییه نیا،مهرور 1500 

21 V.a.a.oxycarpa مزارشا  سلییان )آقا سید علی(به تیی آباد-بیرجند  فییه نیا،زنگویی 1700 

22 V.a.a.oxycarpa  ابتدای روستای ک  آباد 32گناباد به فردوس کیلومتر  رفیعی،زنگویی 1800 

23 V.a.a.oxycarpa ه تییورکاشیر،غرب ریوش،بین طرق و کالت  دجت،زنگویی 1500 

24 V.a.a.oxycarpa سرچا  مزار شا  سلییان علی-بیرجند  فییه نیا،زنگویی 1900 

25 V.a.heureka مزار شا  سلییان علی)آقا سید علی به تیی آباد(-بیرجند  فییه نیا،زنگویی 1700 

26 V.a.heureka بصیری 2100 گلیکان چشیه سبز 

27 V.a.heureka سبز گلیکان چشیه  بصیری 1300 

28 V.a.heureka بصیری 1800 گلیکان چشیه سبز 

29 V.a.heureka بصیری 2100 ارتفاعات دهبار کوردینه 

30 V.a.heureka بصیری 1700 ارتفاعات دهبار کوردینه 

31 V.a.heureka بصیری 2000 مشهد آبشار اخلید 

32 V.a.heureka بصیری 1750 شیروان،لوجلی به نامانلو 

33 V.a.heureka بصیری 2100 شیروان،لوجلی به نامانلو 

34 V.a.heureka فییه نیا،زنگویی 1850 مشهد،بین گلیکان و چشیه سبز 

35 V.a.heureka جوهرچی 1500 بیرجند،بند عیر شاهی 

36 V.b.muscosa  کیلومتری جنوب زشک 12مشهد  جوهرچی،زنگویی 2500 

37 V.b.muscosa  ارتفاعات بوژانشیال شرقی نیشابور  فییه نیا،زنگویی 1750 

38 V.b.muscosa بصیری 2158 ارتفاعات دهبار کوردینه 

39 V.b.muscosa بصیری 1870 گلیکان چشیه سبز 

40 V.b.muscosa جوهرچی،ناصح 2400 مشهد،کوههای بینالود بین دهبار ومنطیه ارس ها 

41 V.b.muscosa نطیه دفاظت شد  سالوکجنوب غربی بجنورد،جاد  دصار،شوقان،م  جوهرچی،زنگویی 2542 

42 V.b.muscosa  کیلومتری جنوب زشک 12مشهد  جوهرچی،زنگویی 2500 

43 V.b.muscosa جوهرچی 1300 شیال مشهد کوههای کریم آباد چشیه میش 

44 V.b.muscosa زنگویی،دسین زاد  2750 اسفراین قله کو  شا  جهان 

45 V.b.muscosa هدجنوب غربی مش  فییه نیا،زنگویی،رفیعی 900 

46 V.b.muscosa جاد  بییچ به قله هزار مسجد 35کیلومتر  دجت،زنگویی 2400 

47 V.b.muscosa جوهرچی،ناصح 2400 مشهد،کوههای بینالود بین دهبار ومنطیه ارس ها 

 
محاسبه   ver.16  SPSS توسط نرم افزار ONE WAY ANOVA برای پی بردن به معناداربودن صفات آنالیز

( برای بررسی روابط بین تاکسون ها و اینکه با توجه به صفات انتخابی گروهبندی تاکسونها بره  PCAشد. آنالیزمولفه اصلی) 
 ( توسرط نررم افرزار.   CA. آنالیز خوشه )[10]محاسبه شد  ver.4.5 CANOCOچه صورت خواهد بود به کیک نرم افزار

NTSYS -pc ver 2.0 آنالیز  دی زیرگونه ها مشخص شود.انجام شد تا گروهبنIndependent - Samples T-test  
 V.anagalis-aquaticaانجام شد تامشخص شود چه صفاتی برای زیرگونه های  SPSS ver.16به کیک نرم افزار 

subsp.oxycarpa  وV.anagalloides subsp.heureka وV.beccabunga subsp.muscosa   معنادار
محاسبه شد تا چگونگی تفکیک این  PCAبه صفات معنادارماتریس جدیدی از داد  ها را تهیه و آنالیز  است و سپس با توجه

 زیرگونه ها مشخص شود.
 

  نتایج .3
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صفت بی معنری بودنرد و در ف     11و  : با انجام این آنالیز صفات معنادار مشخص شدONE WAY ANOVAآنالیز

،  LEBP ، WIBP، DICO ،DIPE  ،CAWIفی شرامل  شدند که یکی کیفی و بییه کیری اسرت کره صرفات در      
SEWI ، CAWD  ،COLE  ،COWI ، PELD ، SEHT صفت باقییانرد  آنرالیز    25و با توجه به  بودندPCA 
 انجام شد.

آنرالیز   ver.16 SPSS : با توجه به این که برای پی بردن به معناداربودن صفات از طری  نرم افزارPCAآنالیز       

ONE WAY ANOVA  صفت بی معنی و د ف شردند ،آنرالیز    11انجام شد که با این آنالیزPCA    صرفت براقی    25برا
نشان داد  شد  است در این آنالیز واریانس چهرار مولفره    1فرد محاسبه شد که گراف های به دست آمد  در شکل  15ماند  برای 

)شکل PCAع صفات را در خود نشان می دهد. درآنالیز%کل تنو9987است که  18112 و18113 و 18119 و18971اصلی  به ترتیب 
A   تفکیک زیرگونه )V. beccabunga subsp.muscosa    از سایر زیرگونه ها به طور واضح مشخص اسرت،زیرگونه  

V. anagalis-aquatica subsp.oxycarpa  در تیام نیودار پراکند  شد  که نشان دهند  تنوع باالی افراد این زیرگونه
 V. beccabungaو  V.anagalloides subsp.heureka( تفکیررک زیرگونرره هررای   Bدر )شررکل اسررت و 

subsp.muscosa  مشخص است افرادV. anagalis-aquatica subsp.oxycarpa    در تیام نوادی دید  مری شرود
این دو زیرگونره را  قرار گرفتند که ادتیال هیبرید بودن  V.anagalloides subsp.heurekaکه بعضی از افراد آن در کنار 

 .می دهد

 

 

 

 

 

 

 

  

 
: موقعیت تاکسون ها بر B اصلی. مؤلفه دومین و اولین اساس بر ها تاکسون موقعیت: A تاکسون. 44مربوط به  PCAنمودار حاصل از  : 1 شکل

 Veronica beccabunga subsp.muscosa.     2- ■= Veronica  =►- .1 اساس دومین و سومین مولفه اصلی.

anagalloides subsp.heureka 3- =Veronica anagalis-aquatica subsp.oxycarpa 

     

از  Fزیرگونه ها از هم تفکیک شد  اند به این صورت که در قسیت  PCAاین آنالیز هم مثل آنالیز  : CAآنالیز    

 V.anagalloides 7از شرراخه  Hقسرریت  قرررار گرفترره و در V.beccabunga subsp.muscosa 1شرراخه 

subsp.heureka  وجود دارد وV.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa    دیرد  مری    3و 2و1در شاخه های
 شود.که نشان دهند  تنوع باالی افراد این زیرگونه است.
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ها با عالمتهای اختصاری زیر نشان  در استان خراسان.تاکسون Beccabungaبرای گونه های بخش  UPGMAبه روش  CAآنالیز -3شکل

 V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa   ox:    ،he:V.anagalloides subsp.heureka ،mu:V.beccabungaداده شده است:

subsp.muscosa. 
 

 

 بحث .5
 

 .V و   V.anagalis-aquatica subsp.oxycarpa بین زیرگونه های COSTو  COFLدو صفت 

anagalloides subsp. heureka  مشترک هستند و باعث جدایی این دو زیرگونه می شوند ار آنجایی که بعضی از
قرار گرفته اند به نظر می رسد که این دو صفت  نیش مهیی  V. a. heurekaدر بین افراد V. a. a. oxycarpaافراد 

را از نظر صفت کرک در نظر گرفتیم  V.a.heurekaاز طرف دیگر نیونه های  .را برای این دو زیرگونه ایفا می کند
که فیط  V.a.a.oxycarpaآن بر روی گل آذین کرکدار هستند و از این نظر با گروهی از افراد  مشاهد  شد که تیام افراد

در کنار  V.a.a.oxycarpaباعث قرار گرفتن بعضی از افراد  بر روی گل آذین کرک داشتند مشابه اند و شاید این صفت
V.a.heureka  است. طب  آنالیز   شدPCA تفاوتی که باعث جدایی زیرگونه V.a.heureka  از

V.a.a.oxycarpa   شدSHAF وCOPE  است که یکی شکل برگها است که درV.a.a.oxycarpa  شکل برگها
صفاتی که باعث جدایی   PCAهیچنین طب  آنالیز  شکل برگها تخم مرغی است.V.a.heureka  در سرنیز  ای است و

V.beccabunga subsp.muscosa  یرگونه های زازV.a.a.oxycarpaو V.a.heureka   شدCASH 
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،PLEU ،CANS ،SLEP  هستند که هیانطور که واضح است شکل برگهای آن صفتی متیایز کنند  است که شکل
 .د آن دید  شدعدد است و داشتن دمبرگ در تیام برگها که در تیام افرا 77گرد دارد و تعداد ب رهای آن که باالی 

 

 

 گیرينتیجه .6
 

در این مطالعه سعی شد  تا با کیک داد  های مورفولوژی و از طری  روش مورفومتریک راهکار مناسبی را در جهت جدایی 
انجام دهیم. نتای  داصل از این مطالعه نشان می  Veronica sect. beccabungaگونه ها و زیرگونه های جنس 
ساقه و گل آذین می تواند باعث جدایی گونه ها و زیرگونه ها از یکدیگر شد  اما از آنجائیکه دهد که صفت کرک بر روی 

برای اطیینان از میزان جدایی تاکسونومیکی آرایه های مورد کرک در تاکسونومی یک صفت ناپایدار بشیار می رود ل ا 
 مطالعه به داد  های دیگری نیز نیاز است.
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