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Abstract
In this study, the evolutionary trend of the morphological characters of the sects. Acanthoprason and
Asteroprason from the genus Allium, on the basis of nrDNA ITS sequences data, was investigated. For
this purpose, 33 species include 30 species from sects. Acanthoprason and Asteroprason as in-group
as well as 3 species belonging to adjacent sections as out-group were selected. For tracing patterns of
character evolution, 6 vegetative and reproductive characters includes leaf morphology and its margin,
tepals morphology, length and color of filament and color of anther were selected. ITS sequences of
the species were assessed and phylogenetic trees were constructed by Bayesian analysis and along
with list of the species and code of the characters entered to Mesquite and the respective tree was
obtained. Generally, regarding to mapping morphological characters on the evolutionary tree, the
characters have great homoplasy. The present analysis revealed that the most studied morphological
characters were not in agreement with the results of molecular data and their role in the classification
and separation of the species is uncertain.
Key words: Allium Subgenus Melanocrommyum; Iran; Phylogeny; Evolutionary Trend; Nuclear
Marker.
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چکیده
در مطالعۀ حاضر ،روند تکاملی تعدادی از صفتهای ريختشناسی گونههای بخشههای  Acanthoprasonو
 Asteroprasonمتعلق به سردۀ  Alliumبر اساس توالیهای هستهای  ITSبررسی شد .به اين منظور 33 ،گونه شامل30
گونۀ درونگروه از بخشههای  Acanthoprasonو  Asteroprasonو  3گونۀ برونگروه از بخشهای مجاور انتخاب
شدند .برای پیگیری الگوهای تکاملی صفتها ،شش صفت رويشی و زايشی شامل شکل و حاشیۀ برگ ،شکل
پوشبرگ ،طول میلۀ پرچم و رنگ آن و رنگ بساک انتخاب شدند .توالیهای مربوط به ناحیۀ  ITSمتعلق به گونههای
مدنظر استخراج و درخت تبارزايی با استفاده از تحلیل بايزين رسم و همراه با لیست نام گونهها و کد مربوط به
صفتهای رويشی و زايشی به نرمافزار  Mesquiteوارد و درخت مربوطه حاصل شد .باتوجهبه رديابی صفتها روی
درخت تکاملی ،اين صفتها هموپالزی زيادی دارند .اين تحلیل مشخص کرد بیشتر صفتهای ريختشناسی
مطالعهشده با نتايج مولکولی هماهنگی ندارند و دربارۀ نقش آنها در طبقهبندی و جدايی گونهها ترديد وجود دارد.
واژههای کلیدی Allium :زيرسردۀ  ،Melanocrommyumايران ،تبارزايی ،روند تکاملی ،نشانگر هستهای.

مقدمه

سرده و محصوالت کشاورزی مهمی هستند که

 ،Allium L.يکی از بزرگترين گیاهان چندسالۀ

مصارف خوراکی و دارويی دارند .اين سرده پراکنش

تکلپهای و بومی نیمکرۀ شمالی است که حدود 900

گستردهای در ناحیۀ هوالرکتیک (آمريکای شمالی،

گونه را در کل دنیا شامل میشود (Akhavan et al.,

اروپا و آسیا) دارد که دربرگیرندۀ نواحی گرمسیری

 .(2015موسیر ) ،(A. hirtifolium Boiss.پیاز

خشک تا نواحی شمالی است .حوزۀ مديترانه تا آسیای

) (A.cepa L.و سیر ) (A. sativum L.از گیاهان اين

مرکزی و پاکستان ،ناحیهای با تنوع گونهای زياد برای
* a.akhavan@areeo.ac.ir
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سردۀ  Alliumمحسوب میشود و مرکز تنوع ديگر آن

 15زيرسرده 57 ،بخشه و  900گونه طبقهبندی شده

در غرب آمريکای شمالی قرار دارد (Khassanov and

است ) .(Gurushidze et al., 2010زيرسردۀ

.)Fritsch, 1994; Gurushidze et al., 2010

 Melanocrommyum Webb & Berthel.با داشتن

دربارۀ موقعیت آرايهشناسی سردۀ ،Allium

 170گونه و زيرگونه ،دومین زيرسردۀ بزرگ Allium

اختالفنظر وجود داشته و در طبقهبندیهای متفاوت،

است که  20بخشه دارد و هر بخشه به چندين اتحاديه

اين سرده در خانوادههای Liliaceae

(Melchior,

تقسیم شده است ).(Fritsch, 2012

 (1964و  (Takhtajan, 1997) Alliaceaeقرار گرفته

گروه مدنظر در مطالعۀ حاضر ،بخشههای

است .در جديدترين ردهبندی بر اساس نشانگرهای

 Acanthoprason Wendelboو Asteroprason R. M.

مولکولی ،سردۀ پیاز به خانوادۀ  Amaryllidaceaeتعلق

 Fritschاز زيرسردۀ  Melanocrommyumهستند که

و در زيرتیرۀ  Allioideaeقرار گرفته است (Bremer et

گروه گونهای Allium akaka S.G.Gmel. ex Schult.

 .(al., 2009تاريخچۀ طبقهبندی زيرسردهای  Alliumبه

( & Schult.fوالک) را نیز شامل میشوند .اين بخشهها

 )1753( Linnaeusبرمیگردد که  30گونه را در

يکی از پرابهامترين گروهها در سردۀ  Alliumو زيرسردۀ

 3اتحاديه طبقهبندی کرده است .گیاهشناسان بعدی،

 Melanocrommyumمحسوب میشوند ،بهطوریکه

تعداد بیشتری از گروههای پايینتر از سطح سرده را با

مرز دقیق گونههای متعلق به آنها مشخص نیست.

تعداد گونۀ بیشتری در نظر گرفتند .طبقهبندی بهنسبت

بخشۀ  Acanthoprasonپس از معرفی و ارائۀ شرح

جديدتری برای سرده  Alliumرا  Friesenو همکاران

تاکسونومیک توسط  )1969( Wendelboتاکنون

( )2006بر اساس توالیهای ريبوزوم هستهای پیشنهاد

دستخوش تغییرات و جابهجايی شده است؛ ازجمله

کردند که گونههای اين سرده را به  15زيرسرده و

مهمترين مطالعهها دربارۀ اين سرده به شرح جدول ()1

 72بخشه تقسیم کرده و  780گونه را برای آن در نظر

هستند:

گرفته است .بر اساس آخرين مطالعهها ،اين سرده به
جدول  -1خالصهای از مطالعههای آرايهشناسی انجامشده در بخشهای مطالعهشده
گیاهشناس

سال

Wendelbo

1969

Wendelbo

1971

;Fritsch and Abbasi
;Fritsch and Maroofi
Akhavan et al.

2009/2010/2014

Fritsch and Abbasi

2013

توضیحات
بخشۀ  Acanthoprasonرا برای نخستین بار معرفی و گونۀ  A. akakaرا نمونۀ تیپ
برای اين بخشه انتخاب کرد.
در فلورا ايرانیکا 13 ،گونه برای اين بخشه معرفی کرد.
در طول سالهای اخیر ،تعدادی گونۀ جديد برای اين بخشه معرفی و توصیف
کردند.
مرور موقعیت آرايه شناسی ،ارائۀ کلید شناسايی گونههای متعلق به اين بخشه،
معرفی  5آرايۀ جديد برای اين بخشه و افزايش تعداد گونههای آن به  24گونه و 7
اتحاديه ،همچنین معرفی بخشۀ جديدی به نام  Asteroprasonو قراردادن تعدادی از
گونههای بخشۀ  Acanthoprasonدر آن
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بخشۀ  Acanthoprasonگروه يکنواختی ازنظر

جمعآوریکنندگان پنهان میمانند و در بسیاری از

ريختشناسی تشکیل میدهد و از بخشههای کوچک

مجموعهها گزارش نمیشوند .تعداد کم ويژگیهای

اين سرده است؛ باوجوداين ،مطالعههايی که دربارۀ آن

قابل شناسايی در نمونههای هرباريومی  ،Alliumمشکل

انجام شده ،همواره با مشکالت آرايهشناسی همراه بوده

ديگری در آرايهشناسی اين سرده است .گیاهان در يک

است .ازجمله صفتهای ريختشناختی که در بین

مرحلۀ نموی جمعآوری و خشک میشوند و زمانی که

گونههای متعلق به اين بخشه ديده میشوند ،عبارتند از:

خصوصیات ويژه ظاهر نشده يا گلها ،برگها و غیره

تیرک بهنسبت کوتاه؛ گلآذين (حداقل در ابتدا)

پژمرده باشند ،امکان شناسايی وجود ندارد؛ بنابراين

متراکم ،قیفیشکل تا نیمهکروی؛ پوشبرگهای

آرايههای بسیار نادر يا توصیفنشده در میان اين

سرنیزهای بسیار باريک تا مثلثی ،در حالت خشک

نمونههای خشک ازنظر علمی ناشناخته باقی میمانند و

سخت و گاهی خارمانند و میلۀ پرچم هماندازه يا

فقط زمانی خصوصیات ويژۀ آنها تعیین میشوند که

کوتاهتر از پوشبرگها ).(Fritsch and Abbasi, 2013

چنین آرايههايی در حالت زنده (در طبیعت) مطالعه

صفتهای ريختشناختی ،کاربردیترين دادهها در

شوند و گاهی ممکن است اين گیاهان،گونۀ جديدی

سیستماتیک گیاهی محسوب میشوند و بهتر از

شناسايی شوند ).(Fritsch and Friesen, 2002

صفتهای مولکولی امکان تفکیک آرايهها را فراهم

کشور ايران با داشتن  126گونه از سردۀ Allium

میکنند .در علم آرايهشناسی ،هیچکدام از روشهای

يکی از مراکز مهم تنوع آن به شمار میآيد و اين سرده

جديد بر ريختشناسی برتری ندارند ).(Stace, 1989

در ايران شامل  7زيرسرده و  31بخشه است (Friesen

متخصصان آرايهشناسی همچنان به صفتهای

;et al., 2006; Fritsch and Gurushidze, 2009
 .(Fritsch et al., 2010يکی از مهمترين علتهای

ريختشناختی اعتماد دارند ،زيرا بهراحتی ديده
میشوند و در طبقهبندی بهکار میروندAllium .

گروهی بسیار متنوع و ازنظر آرايهشناسی پیچیده است.
در نواحی پراکنش آن ،آرايهها همانند گیاهان بومی
محلی پراکنش يافتهاند .همۀ آنها کوتاهزی هستند و
بازشدن جوانۀ برگ تا ريختن دانه در گیاه فقط  4ماه
طول میکشد .طول دورۀ گلدهی حدود يک هفته و
گاهی کمتر است .بهطور متداول قابل شناسايیترين
آنها ،آرايههای مشخصی هستند (از روی برگ يا رنگ
گل ،اندازه و غیره) که بهآسانی شناسايی میشوند و در
بسیاری از هرباريومها يافت میشوند .در مقابل ،ساير
گونههای کوچک و نامشخص اغلب از ديد

انتخاب بخشههای  Acanthoprasonو ،Asteroprason
پراکنش جغرافیايی آنهاست ،زيرا از انحصاریترين
بخشههای پیاز در ايران هستند که مطابق جديدترين
بررسی آرايهشناسی ;(Fritsch and Abbasi, 2013

 (Akhavan et al., 2014تعداد  25آرايه برای بخشۀ
 Acanthoprasonو تعداد  9آرايه برای بخشۀ
 Asteroprasonدر نظر گرفته شده است .از سوی
ديگر ،گونههای بخشۀ  ،Acanthoprasonيکی از
مشکلترين گروههای پیاز را ازنظر آرايهشناسی در
ايران تشکیل میدهند ،بهطوریکه مرز دقیق بین گونهها
مشخص نیست و ويژگیهای ريختشناختی برای
جداکردن گونهها در اين گروه کفايت نمیکنند .تنوع
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زياد درونگونهای ،برخی گیاهشناسان را بر آن داشته

صفتها ناشی و احتماالً با استفاده از ابزارهای جديد

است که گونههای مستقل بسیاری را در بخشۀ

بیوسیستماتیک برطرف میشوند .همچنین ،باتوجهبه

 Acanthoprasonقرار دهند .در سالهای اخیر ،تعدادی

هموپالزی در صفتهای ريختشناختی ،احتماالً

گونۀ جديد به اين مجموعه اضافه شده است.

روشهای مولکولی ثابت خواهند کرد کدام دسته از

اختالفنظرها دربارۀ تعداد گونهها و محدودۀ قطعی

صفتهای ريختشناسی قابل اعتمادتر هستند.

آنها ،از اهمیتدادن به يک صفت يا گروهی از
جدول  -2اطالعات جغرافیايی و هرباريومی گونههای  Alliumمطالعهشده
بخشه

گونه
A. akaka S.G.Gmel. ex
Schult. & Schult.f. subsp.
akaka
A. austroiranicum
R.M.Fritsch
A. breviscapum Stapf
A. chlorotepalum
R.M.Fritsch

A. egorovae M.V.Agab.
.& Ogan

A. graveolens
(R.M.Fritsch) R.M.Fritsch
A. hamedanense
R.M.Fritsch
A. kurdistanicum Maroofi
& R.M.Fritsch
A. materculae Bordz.

Acanthoprason

& A. subakaka Razifard
Zarre
A. ubipetrense
R.M.Fritsch

A. derderianum Regel

A. zagricum R.M.Fritsch

محل جمعآوری،

طول و عرض

ارتفاع

شمارۀ

جمعآوریکننده

جغرافیایی

)(m

هرباریومی

'N 37° 34,945
'E 48º 34,363

1900

(HUI)19449

'N 33º11,414
'E 50º17,142

3000

(HUI)19452

'N 34º45,562
'E 48º26,011

2450

(HUI)19454

'N 33º12,541
'E 50º15,340

2900

(HUI)19455

'N 38° 38,238
'E45° 54,820

2400

اردبیل :خلخال ،چشمۀ ازناو ،سعیدی و
اخوان
اصفهان :خوانسار ،کوه سنگانداز،
سعیدی و اخوان
همدان :گنجنامه ،سعیدی و اخوان
اصفهان :خوانسار ،کوه سنگانداز،
سعیدی و اخوان
آذربايجان شرقی :مرند ،زنوز ،کوه
کمر،

(HUI)19491

سعیدی و اخوان
مرکزی :اراک ،ويسمه ،سعیدی و
اخوان
همدان :سد اکباتان ،سعیدی و اخوان
کردستان :سقز ،سعیدی و اخوان
آذربايجان شرقی :مرند ،پیام (يام)،
زارع
آذربايجان غربی :اشنويه ،کوه داالمپر،
سعیدی و اخوان
کردستان :سنندج ،صلواتآباد ،سعیدی
و اخوان
البرز :مرزنآباد به کرج ،جادۀ فرعی
تونل کندوان ،سعیدی و اخوان
لرستان :خرمآباد ،کاکاوند ،سعیدی و
اخوان

'N 34° 15,731
'E49° 45,525

1860

(HUI)19457

'N 34° 45,562
'E 48° 26,011
'N 36° 03,290
'E45° 59,127

2450

(HUI)19458

2251

(HUI)19459

N 38° 19
E45° 48

1950

TAX6903,
)6887 (GAT

'N 37° 10,788
'E44° 53,788

1880

(HUI)19462

'N 30° 20,204
'E 47° 08,072

2200

(HUI)19496

'N 36° 09,793
'E 51° 18,334

2720

(HUI)19551

'N 34° 28,743
'E48° 28,139

2550

(HUI)19499
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'N 32º 39, 379
'E 51º 19,708

2200

(TARI) 1223

N 36° 20
E 50° 12

1700

TAX6866
)(GAT

& A. alekii R.M.Fritsch
.M.V.Agab

ارمنستان- ،

"N 38° 54' 47
"E 46° 26' 47

570

TAX6821
)(GAT

A. haemanthoides Boiss.
ex Regel

کرمانشاه :کوه شاهو ،نزديک پاوه- ،

"N 35° 00' 53
"E 46° 21' 33

1670

TAX6648
)(GAT

"N 37° 46' 50
"E 47° 28' 06

2520

TAX 6879
)(GAT

"N 38° 07' 34
"E 47° 32' 38

2500

TAX6882
)(GAT

"N 37° 46' 46
"E 46° 30' 36

2760

TAX6889
)(GAT

A. shelkovnikovii Grossh.

آذربايجان شرقی :درياچۀ ارومیه- ،

"N 37° 28' 57
"E 45° 49' 24

1350

TAX6894
)(GAT

A. mahneshanense
& Razifard, Zarre
R.M.Fritsch

زنجان :ماهنشان ،انگوران ،معصومی

'N 36° 45,160
'E 47° 40,331

2900

'N 35° 47,836
'E59° 18,657

1650

(HUI)19501

'N 36° 08,816
'E 51° 18,068

2800

(HUI)19547

'N 36° 02,945
'E 51° 12,171

2100

(HUI)19505

'N 36° 57,550
'E 59° 01,887

1800

(HUI)19503

'N 35° 26,839
'E 59° 19,715

2050

(HUI)19504

'N 36º 79,101
'E 59º 70,898

1500

"N 37° 12' 59
"E 57° 30' 27

1690

A. minutiflorum Regel
A. alamutense Razifard,
Zarre & R.M.Fritsch

A. akaka subsp.
bozgushense R.M.Fritsch

A. sabalense R.M.Fritsch

A. sahandicum
R.M.Fritsch

A. cristophii Trautv.

A. elburzense Wendelbo

Asteroprason
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A. aff. derderianum Regel

A. ellisii Hook.f.

A. kuhsorkhense
R.M.Fritsch & Joharchi
A. monophyllum Vved. ex
Czerniak.
A. aladaghense
Memariani & Joharchi

اصفهان :قمیشلو ،يوسفی
قزوين :الموت ،کنار درياچۀ اوان،
راضیفرد

آذربايجان شرقی :شیبهای شمالی
کوههای بزقوش- ،
آذربايجان شرقی :کوههای سبالن،
شمال سراب- ،
آذربايجان شرقی :شیبهای شمالی
کوههای سهند ،ارنق- ،

خراسان رضوی :تربت حیدريه ،سعیدی
و اخوان
البرز :ورودی تونل کندوان ،از گچسر
به ديزين ،سعیدی و اخوان
البرز :کرج ،روستای آسارا ،سعیدی و
اخوان
خراسان رضوی :چناران ،سعیدی و
اخوان
خراسان رضوی :تربت حیدريه ،سعیدی
و اخوان
خراسان رضوی :کوههای هزارمسجد،
زارع
خراسان شمالی :کوههای آالداغ- ،

64855
)(TARI

(HUI)38096
TUH
TAX6934
)(GAT

 :HUIهرباريوم دانشگاه اصفهان :TARI ،هرباريوم مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور :GAT ،هرباريوم مؤسسۀ تحقیقاتی  IPKآلمان

باتوجهبه اينکه تاکنون هیچ مطالعهای دربارۀ روابط

گونهها بر اين اساس ،الگوی هموپالزی تعدادی از

تبارزايی گونههای مختلف  Alliumبر اساس صفتهای

صفتهای ريختشناسی بهويژه صفتهايی بررسی

ريختشناسی انجام نشده ،در پژوهش حاضر تالش

شود که در ردهبندیها استفاده شدهاند.

شده است با انجام مطالعههای مولکولی و تعیین روابط
مواد و روشها

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی ام ،بهار 1396
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نمونههای گیاهی از بخشهای مختلف کشور برای

دمگلها ،میلۀ پرچم ،تخمدان ،مادگی و کپسول مطالعه و

انجام مطالعههای مولکولی جمعآوری شدند .جزئیات

اندازهگیری شدند .از میان اين صفتها ،صفتهايی

اطالعات نمونهها در جدول ( )2ديده میشود .باتوجهبه

انتخاب و بیشتر بررسی شدند که در طبقهبندیهای

تغییر ويژگیهای ريختشناختی نمونههای خشکشده،

پیشین ،بیشتر استفاده شده بودند و نقش مهمتری در

ويژگیهايی مانند رنگ گل ،نوع پوشش پیاز،

جدايی گونهها و شناسايی آنها داشتند .صفتهای يادشده

گلآذين ،شکل پوشبرگ و غیره بررسی شدند .تصاوير

شامل شکل برگ ،حاشیۀ برگ ،شکل پوشبرگ ،طول

ديجیتالی از تمام گونهها و بخشهای گیاه بهويژه گل و

میلۀ پرچم ،رنگ میلۀ پرچم و رنگ بساک بودند.

پیاز تهیه شدند .نمونههای هرباريومی پس از کددهی و

صفتهای انتخابی بر اساس حالت صفت کدگذاری

تهیۀ شناسنامه در هرباريوم دانشگاه اصفهان )(HUI

شدند .فهرست و حالت صفتها در جدول ( )3ديده

نگهداری شدند.

میشوند .قطبیت صفتها باتوجهبه روش برونگروه

صفتهای ريختشناسی بهطور دقیق در نمونههای

مشخص شد ( .(Maddison et al. 1984گونههای

هرباريومی اندازهگیری شدند .در مجموع 33 ،گونه

brachyscapum

و

( 30گونۀ درونگروه و  3گونۀ برونگروه) ازنظر

 A.bakhtiaricumکه بر اساس مطالعههای پیشین،

 58صفت ( 12صفت کمی و  46صفت کیفی) در اين

گونههايی با صفتهای ابتدايیتر تشخیص داده شده

تحلیل بررسی شدند .جدولی برای اندازهگیری و بررسی

بودند ،برونگروه انتخاب شدند ( Fritsch and Abbasi,

صفتهای کمی و کیفی تهیه شد .صفتهای مربوط به

 .)2013جدول ( ،)4کدهای صفتهای ريختشناسی را

وضعیت پیاز ،تیرک ،برگها ،چمچه ،گلآذين،

در گونههای مطالعهشده نشان میدهد.

،A.

jesdianum

A.

جدول  -3صفتها و حالت صفتهای ريختشناختی گونههای  Alliumبه کار رفته در بررسی روند تکاملی صفتها
صفت

حالتهای صفت

CI

RI

 -1شکل برگ

خطی سرنیزهای تا مستطیلی ( ،)0تخممرغی تا بیضوی ()1

0/16

0/44

 -2حاشیۀ برگ

صاف ( ،)0دندانهدار ()1

0/25

0/70

 -3شکل پوشبرگ

خطی سرنیزهای ( ،)0سرنیزهای مثلثی ( ،)1تخممرغی بیضوی ()2

0/25

0/80

0/20

0/66

 -5رنگ میلۀ پرچم

تکرنگ ( ،)0در قاعده يا رأس تیرهتر ،دورنگی ()1

0/09

0/28

 -6رنگ بساک

زرد ( ،)0صورتی يا بنفش ()1

0/10

0/30

 -4طول پرچم

تقريباً مساوی با طول پوشبرگ ( ،)0بیشتر از نصف آن ( ،)1نصف و کمتر
از نصف طول آن ()2

برای مطالعههای تبارزايی ،پس از شناسايی و تعیین

تبارزايی انتخاب شد .پس از انجام واکنشهای زنجیرهای

گونهها ،استخراج  DNAاز آنها با استفاده از روش

پلیمراز ،نمونهها خالصسازی و به شکل رفتوبرگشتی

 CTABانجام ) (Gawel and Jarret, 1991و قطعۀ

توالیيابی شدند .الکتروفروگرامهای حاصل با

هستهای ) ITS (ITS1-5.8s rDNA-ITS2برای مطالعۀ

نرمافزارهای ) Bioedit (Hall, 1999و ChromasPro

الگوهای هموپالزی صفتهای ريختشناسی در بخشههای  Acanthoprasonو  Asteroprasonاز سردۀ پیاز ( ).Allium Lدر قالب ...
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تمام گونهها ،به شکل چشمی با يکديگر همتراز شدند.

جدول  -4ماتريس صفتهای بررسیشده در مطالعۀ روند تکاملی صفتهای ريختشناسی در گونههای مختلف
کد صفت

نام گونه

کد صفت

نام گونه

010101

A. alekii

001000

A. jesdianum

111110

A. subakaka

001000

A. bakhtiaricum

111211

A. kurdistanicum

000000

A. brachyscapum

011200

A. ubipetrense

111011

A. aladaghense

011200

A. haemanthoides

111011

A. kuhsorkhense

010211

A. breviscapum

011101

A. helicophyllum

010211

A. derderianum

011101

A. cristophii

010210

A. alamutense

011111

A. ellisii

011111

A. egorovae

000111

A. elburzense

011000

A. graveolense

001111

A. pseudobodeanum

110201

A. chlorotepalum

000100

A. monophyllum

111201

A. hamedanense

002200

A. akaka subsp. akaka

011200

A. mahneshanense

001210

A. akaka subsp. bozghushense

011111

A. minutiflorum

001200

A. sabalense

000211

A. austroiranicum

000100

A. sahandicum

011201

A. zagricum

010001

A. materculae

-

-

010210

A. shelkovnikovii

به منظور بررسی توالی هستهای  ITSاستنباط بیزی
با نرم افزار

MrBayes v.3.1.4 (Ronquist and

) Huelsenbeck, 2003بر مبنای الگوريتم MCMC

) (RIبرای هريک از صفت های ريخت شناسی
محاسبه شدند (جدول .)3
نتایج

برای  2میلیون نسل و بازسازی روابط تبارشناختی

در تحلیل حاضر 33 ،گونه بررسی شدند که  3نمونۀ

داده های توالی  ITSبر اساس روش  Bayesianو

آنها

بخشههای

الگوی تکاملی  GTR+Gانجام شد (نتايج

 Acanthoprasonو  Asteroprasonدر تحلیل قرار

منتشرنشده) .توالی گونۀ  A. helicophyllumو سه

گرفته بودند .شکلهای ( )1تا ( ،)3نمايش انطباق

گونۀ برون گروه از بانک ژن استخراج و سپس با

چندين صفت پرکاربرد در آرايهشناسی بخشههای

نرم افزار Mesquite version 2.74 (Maddison and

 Acanthoprasonو  Asteroprasonبر درخت تکاملی

 )Maddison, 2006ماتريس داده های ريخت شناسی

حاصل از نشانگر  ITSرا نشان میدهند .صفتهای

بر درخت مولکولی نقشه بندی و روند تکاملی

يادشده شامل شکل برگ ،حاشیۀ برگ ،شکل

صفت های ريخت شناسی منتخب بر اساس انطباق بر

پوشبرگ ،طول میلۀ پرچم ،رنگ بساک و رنگ میلۀ

درخت تکاملی حاصل از توالی های نوکلئوتیدی ITS

پرچم هستند .کمترين شاخصهای بقا و ثبات به صفت

بررسی شد .در ضمن شاخص های ثبات ) (CIو بقا

رنگ میلۀ پرچم تعلق دارد که بیشترين میزان هموپالزی

برونگروه

و

30

گونه

از

را نشان میدهد .همچنین بیشترين شاخصهای بقا و
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ثبات به صفت شکل پوشبرگ مربوط است که کمترين

برگ برخی گروههای گونهای به شکل تکنیا تکامل

میزان هموپالزی را نشان میدهد (جدول  .)3در

يافته است .حالت نیايی اين صفت ،صافبودن حاشیۀ

شکل ( ،)1روند تکامل صفت ريختشناسی برگ

برگ است که در برونگروهها و برخی گونهها در هر

(شکل برگ و حاشیۀ آن) نشان داده شده است؛ شکل

دو بخشه ديده میشود .دندانهداربودن برگ چندين بار

برگ يکی از صفتهای مهم در تشخیص گونهها

بهطور مستقل تکامل يافته است و بهطورکلی حالت

محسوب میشود (شکل  1الف) .حالت صفتی برگ

همسونیا دارد (شکل  1ب).

خطی سرنیزهای تا مستطیلی تقريباً حالتی تکنیاست که

شکل ( 2الف) روند تکامل شکل پوشبرگ را در

در نیای مشترک بخشۀ  Acanthoprasonايجاد شده

گونههای مختلف نشان میدهد .معموالً پوشبرگهای

است .بهطورکلی برگ مستطیلی باريک ،صفتی نیايی

خطی سرنیزهای ،حالت نیايی دارند که در برخی گونهها

است که در برونگروهها و نیای مشترک بخشۀ

حفظ شده و در برخی ديگر ،چندين بار بهطور جداگانه

 Asteroprasonوجود دارد .برگ تخممرغی تا بیضوی

تکامل يافته است .شکل پوشبرگ حتی در بین

تنها در ،A. kurdistanicum ،A. subakaka

گونههای يک بخشه نیز متفاوت است و در نیای

 A. chlorotepalumو  A. hamedanenseديده و

مشترک آنها حالت مبهم دارد.

صفتی آتآپومورف ) (autapomorphبرای اين

صفت مهم ديگری که در جدايی گونهها در اين

گونهها محسوب میشود .همچنین  A. kusorkhenseو

سرده بسیار استفاده میشود ،نسبت طول میلۀ پرچم به

 A. aladaghenseاز بخشۀ  Asteroprasonدارای

طول پوشبرگ است .يکسانبودن طول میلۀ پرچم با

برگ بیضوی -تخممرغی هستند .حاشیۀ دندانهدار در

طول پوشبرگ ،صفتی نیايی است و در برخی گونههای

شکل  -1روند تکامل صفتها در چارچوب تبارشناسی حاصل از رديفخوانی توالی  .ITSالف :شکل برگ؛ ب :حاشیۀ برگ .اعداد روی
شاخهها نشاندهندۀ مقدار احتمال پسین بايزی ) (posterior probability: ppهستند.
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بخشههای  Asteroprasonو  Acanthoprasonحفظ

صفت حفظ شده است .افزايش طول میلۀ پرچم به

شده است .کاهش طول میلۀ پرچم به اندازۀ نصف و

بیش از نصف طول پوشبرگ در بیشتر گونههای بخشۀ

کمتر از نصف طول پوشبرگ ،صفتی تک نیا در بخشۀ

 Asteroprasonو در برخی گونه های متعلق به بخشۀ

گونههای

 Acanthoprasonنیز بهطور م ستقل تکامل يافته است

Acanthoprason

است

و

در

 A. graveolensو  A. materculaeحالت ابتدايی اين

(شکل  2ب).

شکل  -2روند تکامل صفتها در چارچوب تبارشناسی حاصل از رديفخوانی توالی  .ITSالف :شکل پوشبرگ ،ب :طول میلۀ پرچم .اعداد
روی شاخهها نشاندهندۀ مقدار احتمال پسین بايزی ) (posterior probability: ppهستند.

در شکل ( ،)3صفت مربوط به رنگ بساک و میلۀ

 A. monophyllumحفظ شده است .بساک صورتی يا

پرچم ديده میشود .رنگ زرد بساک در برونگروهها

بنفش در بیشتر گونهها در هر دو بخشه به شکل مستقل

ديده و حالتی نیايی در نظر گرفته میشود .اين حالت در

ايجاد شده است (شکل  3الف).

تعدادی از گونههای بخشۀ  Acanthoprasonو گونۀ

الگوهای هموپالزی صفتهای ريختشناسی در بخشههای  Acanthoprasonو  Asteroprasonاز سردۀ پیاز ( ).Allium Lدر قالب ...
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شکل  -3روند تکامل صفتها در چارچوب تبارشناسی حاصل از رديفخوانی توالی  .ITSالف :رنگ بساک ،ب :رنگ میلۀ پرچم .اعداد
روی شاخهها نشاندهندۀ مقدار احتمال پسین بايزی ) (posterior probability: ppهستند.

تکرنگبودن میلۀ پرچم در برونگروهها و تعداد

برخی موارد برای مرزبندی گونهها تعیینکننده هستند.

زيادی از گونهها در هر دو بخشه مشاهده میشود.

به علت تنوع اين صفت در يک گونه و يا مشابهبودن

حالت پیشرفتۀ اين صفت ،دو رنگ بودن میلۀ پرچم

آن در گونه های مختلف به علت شرايط محیطی و

است که در برخی گونهها در قاعده ،سفید و رأس آن

متفاوت بودن آن در ارتفاعات مختلف ،اين صفت

تیرهتر است (میلۀ پرچم دو رنگ) و در تعدادی از

هموپالزی زيادی نشان می دهد .از سوی ديگر ،ساير

گونهها در قاعده تیرهتر به نظر میرسد .وجود

صفت های رويشی و زايشی مانند طول تیرک ،رنگ

حالتهای مختلف اين صفت در گونهها با

برگ ها در ابتدای جوانهزنی و شکل گلآذين نیز

گروهبندیهای ايجادشده در تبارشناسی حاصل از

نتوانستند ما ر ا به گروهبندی نهايی برسانند و تنها

توالی  ITSمطابقت ندارد (شکل  3ب).

نزديکی برخی گونه ها را نشان دادند .همچنین
باتوجه به رديابی صفت ها روی درخت تکاملی ،اين

بحث و نتیجهگیری

صفت ها هموپالزی زيادی دارند .همانطورکه در

بر اساس نتايج مطالعۀ حاضر ،بیشتر صفتهای

جدول ( )3مشاهده میشود ،بیشتر صفتهای

ريختشناسی استفادهشده برای تقسیمبندی گونهها به

مطالعهشده ،شاخص  CIو  RIزيادی ندارند و به علت

علت تنوعپذيری پیوسته و همپوشانی آنها ،قادر به ايجاد

هموپالزی زياد ،ارزش رده بندی کمی در اين بخشهها

گروههای آرايهشناسی ايدهآل نیستند و اين در حالیست

دارند .چنانچه تبارنمای حاصل از توالیهای ،ITS

که پیش از اين ،مطالعههای بسیاری بر پايۀ چنین

گروهبندی و موقعیت صحیحی از گونهها نمايش

صفتهايی انجام شدهاند؛ بنابراين ،استفاده از صفتهای

دهد ،تطبیق صفت شکل پوشبرگ بر اين تبارنما نشان

ريختشناسی به روشهای مختلف همراه با تفاسیر

می دهد اين صفت نمی تواند صفت مناسبی برای

آرايهشناسی متفاوت ،دلیلی بر اخالل مرزهای

آرايه شناسی باشد .اين صفت چندين بار بهطور مستقل

توصیفشدۀ اين گونهها در نظر گرفته میشود .تاکنون

تکامل يافته و صفتی همسونیا است .صفتهای ديگری

در گروه بررسیشده ،مطالعهای در اين راستا انجام نشده

که بر درخت تکاملی منطبق شدند ،به شکل برگ و

است و مقالۀ حاضر ،نخستین مرحله برای شناخت حد و

حاشیۀ آن ،اندازه و رنگ میلۀ پرچم و رنگ بساک

مرز بین گونهها بر اساس تکامل صفتهای

مربوط هستند که تقريباً حالت تک نیا دارند ولی با

ريختشناختی اين بخشهها محسوب میشود.

وجود تفکیک مناسبی که در برخی گونهها ايجاد

صفتهای ريخت شناسی که در منابع برای

می کنند ،در تعدادی از گونهها هموپالزی نشان

گروهبندی گونهها استفاده می شوند ،به تنهايی

می دهند .بیشتر صفتهای ريختشناسی به شرايط

نمی توانند به گروهبندی مطمئنی دربارۀ گونههای اين

محیطی و آب وهوايی وابسته هستند و تحتتأثیر

بخشه برسند .رنگ پوشبرگ و میلۀ پرچم ،تنها در

شرايط اکولوژيک قرار دارند؛ عالوهبراين ،اين
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ويژگی ها در طول دوران گلدهی بهطور درخور

ايجاد شده است .درکل ،دادههای مولکولی با

توجهی تغییر می کنند و بنابراين ،تنوعهای مشاهدهشده

طبقهبندی ها و افزايش گونهها بر اساس دادههای

در صفتهای ريختشناسی به تنهايی دلیلی بر وجود

ريخت شناسی مطابقت ندارد .بر مبنای نتايج مطالعۀ

گونۀ جديد در اين گروه نیستند .همانطورکه در

حاضر ،تنوعات ريختشناسی و وجود فرمهای

بررسیهای انجام شده مشاهده شد ،هیچيک از

مختلف دلیلی بر وجود گونههای جديد نیست و

صفتهای مطالعه شده دارای ضريب سازگاری زياد و

تعدادی از گونهها را می توان مترادف در نظر گرفت.

ارزش زياد در ردهبندی درونسرده ای نیستند .بیشتر
صفت ها سازشی و حاصل شرايط بومشناختی هستند و

سپاسگزاری

به دلیل هموپالزی زياد ،اهمیت چندانی در جدايی

نويسندگان مقالۀ حاضر از سازمان تحقیقات،

گونه ها ندارند .تعدادی از اين صفتها ،برخی

آموزش و ترويج کشاورزی مرکز اصفهان و نیز

شاخه های تبارزايی حاصل از دادههای  ITSرا حمايت

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان برای

می کنند ،اما در کل گروه ،صفت پیشرفتۀ مشترکی

همکاری در اين طرح تشکر میکنند .همچنین از

محسوب نمی شوند .همچنین باتوجه به شباهت و

مؤسسۀ  IPKآلمان و پروفسور  Blattnerسپاسگزاری

يکنواختی در ساختار و عدد کروموزومی اين گروه

می شود که حمايت مالی مطالعۀ حاضر را بر عهده

نتیجه گرفته میشود تنوع يابی در اين گروه بهتازگی

داشتند و امکانات الزم برای اين پژوهش را در اختیار

انجام و گونه زايی احتماالً با تغییر در سطح DNA

گذاشتند.
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