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چکیده
Onosma طایفهازLithospermeae Dumort. گونه در دنیاي قدیم با مرکزیت تنوع در 180-150با حدود گاوزبانگلمتعلق به تیره

در یفراوانبه ایجاد مشکالت هاي تاکسونومیکی متعددي مواجه بوده که منجراین جنس با پیچیدگی. تورانی استقرار یافته است- منطقه ایرانو
رغم این مساله، صفات ریختی مهمی از دیدگاه تاکسونومی و فیلوژنی نیز شده است که علیدر آن شناسی گسترده هاي ریختشناسایی و چندشکلی

شدهن جنس اي در ایاي و بین گونههاي وسیع درون گونهها، سبب ایجاد پیچیدگیدر شناسایی آرایهفراوانیالبته، ابهامات . در این جنس وجود دارد
.Oهايبه عنوان مثال، گونه. است elwendicum Wettst., O. bulbotrichum DC., Onosma rostellatum Lehm.وO. dichroanthum Boiss.

هاي توانند آرایهها با خویشاوندي زیاد نیز در فلور ایرانیکا احتماال میبرخی از آرایه. تاکسونومیکی شدیدي مواجه هستندهايبا ابهامات و پیچیدگی
.Oها مانندبه عالوه، برخی آرایه. نام باشندهم sharifii H. Riedl. وO. pabotii H. Riedl.هاي تیپ قابل استناد و قابل تشخیص بوده و فاقد نمونه

هاي و هاي جامع اکوتیپتلزم ارزیابیبنابراین، هرگونه اظهار نظر درباره تاکسونومی و سیستماتیک این جنس مس. اندهاي تیپ هم یافت نشدهدر محل
.باشدها میهاي آنهاي اکولوژیکی و جغرافیایی گیاهی زیستگاههاي جغرافیایی متنوع و مطالعات میدانی دقیق مبتنی بر ویژگیجمعیت

گاوزبانآرایه، اکوتیپ، ایران، تاکسونومی، گل: هاي کلیديواژه

Some notes on taxonomy and diversity of Onosma with emphasis on important evidence and
complex groups in Flora Iranica

Received: 22.04.2017 / Accepted: 14.08.2017

Sadaf Sayadi: MSc Student, Department of Plant Sciences and Technology, Faculty of Life Sciences and
Biotechnology, Shahid Beheshti University, GC, Tehran, Iran

Ahmadreza Mehrabian: Assistant Prof., Department of Plant Sciences and Technology, Faculty of Life Sciences
and Biotechnology, Shahid Beheshti University, GC, Tehran, Iran (a_mehrabian@sbu.ac.ir)

Mohammad Javad Nikjoyan: MSc Student, Department of Plant Sciences and Technology, Faculty of Life Sciences
and Biotechnology, Shahid Beheshti University, GC, Tehran, Iran

Summary
Onosma L. as a rich taxa in Boraginaceae including about 150–180 species, centered mainly in Irano-Turanian

region. The genus faced with several systematic complexities lead to many identification problems as well as
morphological polymorphism. Several authors have used setae characteristics in Onosma as the most important
diagnostic evidence in delimitation and classification of species in addition to the natural group. Besides palynological
and karyological studies, molecular evidences have also confirmed recent classifications. This genus has been classified
as a sister to Maharanga A.DC as a central Asiatic taxon of Boraginaceae. Several ambiguities in identification and
differentiation of species created a wide range of complexities among and also between the species. Onosma
elwendicum Wettst., O. bulbotricum DC., O. rostellatum Lehm., and O. dichroanthum Boiss. are some examples facing
with these problems. Also, Onosma olivieri H. Riedl., and O. lanceolatum Boiss. & Hausskn. as closest taxa in Flora
Iranica, eventually are geographical ecotypes and can be synonym taxa. Besides this, some taxa following O. sharifii
H. Riedl., O. paboti H. Riedl., and O. caeurelescens Boiss. do not have detectable type specimens with no specimens
obtained from type localities. Therefore, every comment on taxonomy as well as systematic study of the genus, need to
a perfect assessment of diverse ecotypes and geographical populations together with a detailed field works with
emphasis on ecology and phytogeography of their habits.
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مقدمه
Onosma L.اي بسیار غنی از طایفهبه عنوان آرایه

Lithospermeae Dumort. (Boraginaceae) 150داراي حدود
Cecchi & Selvi 2009, Weigend 2009, Kolarcik 2010,)

(Cecchi et al. 2016 180تا بیش از)Cecchi unpub ( گونه در
Cecchi(ورانی ت-با مرکزیت تنوع در منطقه ایرانودنیاي قدیم et

al. 2016 (اي هاي مرتفع و خشک و آفتابگیر صخرهدر زیستگاه
Mengoni(تا شنی  et al. 2006, Cecchi et al. استپی ) 2011

)Javorka 1906, Meusel et al. 1978 ( و دامنه متنوعی از
Mengoni(شناسی سازندهاي زمین et al. 2006, Cecchi et al.

2011Mehrabian 2015, (مراکز اندمیسم عمده . نمایدرشد می
و فالت ) منطقه فلور ایرانیکا(این جنس منطقه فالت ایران 

Riedl 1978, Davis 1988, Ridelآناتولی et al. 2005, Binzet)

& Orcam 2007, Kandemir & Turkmen 2010, Aytac &
Turkmen 2011, Koyuncu et al. 2013, Mehrabian 2015,

Binzet 2016, Cecchi et al. 2016 (تنوع و اندمیسم . باشدمی
هاي شرقی منطقه فلور ایرانیکا به سمت غرب این جنس از بخش

هاي زاگرس شمالی و میانی و نیز منطقه کردستان عراق در کوه
تاثیرات نفوذ ). Mehrabian 2015(یابد به شدت افزایش می

ادافیکی و و نیز شرایط ) Zahran 2010(اي اقلیم مدیترانه
Hedge & Wendelbo(شناختی متنوع در زاگرس میانی زمین

سبب شده تا این منطقه از تنوع منحصر به فردي ) 1978
و فلور ) Riedl 1967(برخوردار باشد و پس از انتشار فلور ایرانیکا 

هاي جدید متعددي از این جنس گونه) 1382ساز خاتم(ایران 
گردافشانی ). 1394حرابیان م(در این ناحیه گزارش شده است 

Javorka 1906, Teppner(در این گروه به وسیله حشرات 

1966b, Mengoni et al. 2006 (ها در مواردي و انتشار دانه آن
Kolarcik(باد توسط et al. 2010 (ها و نیز مورچه)Johnston

هاي این جنس با پیچیدگی. ه استشدگزارش ) 1954
,Teppner 1996(جه بوده تاکسونومیکی متعددي موا Kolarcik

et al. 2010, 2014, Mehrabian 2015, Cecchi et al. 2016( ، و
توصیف هاي نزدیک براساس صفات ریختی ضعیف و ناواضحگونه
Kolarcik(اند شده et al. 2010, 2014 ( که ضمن ایجاد مشکالت

Ball 1972, Maggi(متعدد در شناسایی  et al. 2008, Akcin &

Binzet 2011, Mehraian 2014, 2015(،هاي سبب چندشکلی
Cecchi(است نیز شدهمتعدد و تنوع عظیمی در این آرایه  et al.

هیبریداسیون و سطوح متنوع پلوییدي به عنوان یکی از ). 2016
در این جنس معرفی شده است هاي تنوع ترین مکانیسمبزرگ

)Teppner 1971, 1972, Vouillamoz 2001, Martonfi et al.

2008, Kolarcik et al. 2010 a,b, Kolarcik et al. 2015 .( این
Maharangaاخیرا به عنوان آرایه خواهري جنس آسیایی،جنس A.DC.

Weigend(معرفی شده است  et al. 2013, 2016, Cecchi et al.

2011, Chacón et al. 2016.( دوکاندل)de Candole 1886 ( این
نیزشناسی کاسه در مرحله گلدهی ورا براساس ریختجنس 

(Eu)هاي درون آن را به دو بخشکرك Onosma A.DCو
Aponosma A. DC.شور . تفکیک نموده است)Schur 1866 (

هاي براساس ساختار کرك، سه بخش شامل بخش فاقد کرك
.sect(کوتاه یا خارك در قاعده  Estellatae Schur( ،

ايهاي بلند ستارهها یا خاركکركبخش داراي 
)sect. asterosetulae Schur (واسط و نیز نوع حد
)sect. stelligera Schur ( این . نموده استمجزارا در این جنس

هاي به ترتیب با نام) Boissier 1879(ها توسط بواسیه بخش
sect. haplotricha Boiss. ،sect. asterotricha Boiss.و

sect. heterotricha Boissالبته سه بخش . تایید گردیده است
Peruzzi & Passalacqua(به عنوان سه گروه غیررسمی ،اخیر

,Teppner 1971, 1972(گیري با منشا دورگ) 2008

Vouillamoz et al. 2001, Martonfi et al. 2008 ( معرفی
و )2011Cecchi(از سوي دیگر، سچی و همکاران . اندشده
نیز این سه بخش را به عنوان یک بخش ) 2011Cohen(ن کوه

در فلور ) 1967Ridel(ریدل . اندیکپارچه و واحد در نظر گرفته
در فلور ایران و دیویس) 1382(ساز ایرانیکا، خاتم

)1978Davis (در فلور ترکیه تنها بر وجود دو بخش
sect. haplotricha Boiss. وsect. asterotricha Boiss. در این

از آن جا که یکی از مراکز تنوع و . نمایندجنس تاکید می
جنس در محدوده فلور ایرانیکا تمرکز یافته و این اندمیسم 

راهاهاي کمپلکس متعدد که شناسایی آرایهبه دلیل وجود گروه
با مشکالت متعددي مواجه ساخته و نیز فقدان یک تحلیل کلی، 

هاي صفات با اهمیت و پیچیدگیتشریح تنوع، وصیفارزیابی و ت
. رسدتاکسونومیکی در آن ضروري به نظر می

اهداف این مقاله، مروري بر مطالعات انجام شده در لذا، 
این جنس در ایران و جهان، بررسی صفات مهم تشخیصی، 

هاي تاکسونومیکی این جنس با ارزش در ها و پیچیدگیچالش
.باشدمحدوده فلور ایرانیکا می

بررسیروش 
ارزیابی و مطالعات انجام شده پیرامون این جنس در بازه 

، نخستبا مطالعات متعدد میدانی نگارنده، 1386-96زمانی 
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و مقالهدومهاي تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی نگارنده رساله

نمونه از 4000بیش از بررسینیز هاي تیپ و ارزیابی نمونه
هاي داخلی مانند دانشگاه ومهاي متنوع این جنس از هرباریگونه

پزشکی کشور تحقیقات گیاهمؤسسه ، )HSBU(شهید بهشتی 
)IRAN( ، ها و مراتع کشور تحقیقات جنگلمؤسسه)TARI (و

هرباریوم موزه تاریخ طبیعی از جملههاي خارج از کشور هرباریوم
تصاویر تیپ از همچنینو ) WU(، دانشگاه وین )W(وین 

، موزه تاریخ )K(کیو لندن ) E(رگ اسکاتلند هاي ادینبوهرباریوم
، )KYO(، کیوتو ژاپن )BG(، برگن نروژ )BM(طبیعی لندن 

در ) B(و برلین ) JE(، ینا )G(، ژنو سوییس )LE(لنینگراد روسیه 
. انجام شده است) C(آلمان و هرباریوم دانشگاه کپنهاگ دانمارك 

ده و صفات هاي بررسی شده، اسالید گل تهیه شاز کلیه نمونه
Riedl 1967, Popov(تشخیصی مهم ریختی براساس منابع پایه 

1953,  Davis 1978 ( و نیز دستاوردهاي پژوهشی نگارنده
.مسوول مورد ارزیابی قرار گرفته است

نتیجه و بحث
de Candole 1846, Shur(بسیاري از محققان 

1866, Borbás 1877, Boissier 1879, Perruzi &

Passalacqua 2008, Teppner 2008, Mehrabian 2014 (
هاي ها یا گروهبر نقش صفات کرك در تمایز بخش

ریدل . اندتاکسونومیکی طبیعی این جنس تاکید نموده
)Riedl 1967( دیویس ،)Davis 1978 (ساز و خاتم)1382 (

اي و بین نیز از نوع کرك در راستاي تمایز بین گونه
هاي ك، محل قرارگیري کركها و نیز از تراکم کربخش

برگی و وجود یا عدم وجود کرك در حلقه نوشجاي گل در 
این در حالی . اندهاي این جنس استفاده نمودهتمایز گونه

هاي عقیم به عنوان اي و ساقههاي طوقهاست که برگ
صفات تشخیصی با دامنه افتراق محدود در تمایز برخی از 

هاي وه، شکل و ابعاد برگبه عال. باشندها کارآمد میگونه
هاي این اي، همپوشانی زیادي را در گونهاي و قاعدهساقه

رغم این، در کنار سایر صفات علی. سازدجنس نمایان می
فرم . باشندها موثر میدر تعیین محدوده و نیز تمایز گونه

.sectبوته خشبی غالبا در asterotricha Boiss دیده
.sectحدودي در شود، اما در موارد ممی haplotricha Boiss

هاي نزدیک شده که در تمایز برخی از گونهمشاهدهنیز 
شدگی کاسه گل شدگی و یا عدم پهنپهن. باشدکارآمد می

هاي تاکسونومیکی متمایزي را پدید در هر بخش، گروه

شکل و ابعاد برگه، طول دمگل و میزان . آورده است
نشعابات گل آذین نیز از شکافتگی کاسه، تراکم، طول و ا

صفات بسیار مهم و قابل اعتمادي است که به همراه سایر 
بساك . ها موثر استدر شناسایی و تمایز گونهصفات

هاي کامال به هم پیوسته و منقار مانند به شکل
)Onosma rostellata Lehm.(، در قاعده متصل، کامال جدا

ا همین تعداد از بساك از قاعده پیوسته و یا ب3-2و یا 
شوند که در برخی موارد در سطح قاعده جدا دیده می

هاي نزدیک از اهمیت افتراقی اي بویژه در برخی گونهگونه
به عالوه، محل اتصال بساك به میله پرچم . برخوردار است

اي در هاي باالیی جام گل از اهمیت ویژهدر میانه یا بخش
از سوي ). 1390یان محراب(ها برخوردار است جدایی گونه

هاي متعدد، دیگر، شکل و طول جام گل در عین همپوشانی
هاي این جنس بسیار کارآمد بوده در جدایی برخی گونه

هاي جام گل لوب). Riedl 1967, Davis 1978(است 
هستند که فقط دو گونهغالبا نوك کند و کوتاه

O. platyphyllum H. Riedl.وO. longilobum Bge. با
هاي جام گل کشیده و نوك تیز از کلیه داشتن لوب

شکل بذر، وجود . هاي این جنس قابل تفکیک هستندگونه
نیز از صفات بسیار مهم آنناو پشتی و شکمی و ابعاد 

هاي این جنس شناخته شده است در تمایز گونه
)Riedl 1967, Davis 1978 .(شواهدي چون تزیینات جام گل
)Arab Ameri et al. Akcin(، تزیینات سطح فندقه )2014

2009, Binzet & Akcin 2009, Arab Ameri et al. 2014( ،
Arab Ameri(تزیینات سطحی کالله  et al. 2014( ابعاد و ،

Maggi(شکل دانه گرده  et al. 2008, Binzet 2011,

Mehrabian et al. 2012( آناتومی ،)Azizian et al. 2000,

09Binzet & Akcin 20( کاریولوژي ،)Teppner 1971,

1972, 1994, 2012, Vouillamoz 2001, Martonfi et al.

2008, Kolarcik et al. 2015 ( از صفاتی هستند که
به عنوان شواهد با ارزش و البته در موارد متعدد، کمکی و 

.اندهاي این جنس موثر واقع شدهکننده در تمایز آرایهتایید
ISSR)Mehrabianکولی شواهد نشانگر مول et al.

2010, 2012( ،AFLP)Mengoni et al. 2006, Kolarcik

et al. 2010 (تر در سطح جمعیتی و با برد با برد وسیع
ITSاي و شواهد مولکولی محدودتر در سطح گونه

)Kolarcik et al. 2010, Cecchi et al. 2011, 2016 (
شاوندي در این جنستعیین روابط خویاي و در تمایز گونه

ROSTANIH
A



53

53

1396، )1(18یهانرست... / Onosmaهایی بر تاکسونومی و تنوع جنس یادداشت/ صیادي و همکاران 

هاي کمپلکس به عالوه، گروه. اندموثر شناخته شده
متعددي در این جنس در محدوده فلور ایرانیکا گزارش 

O. bulbotrichumوOnosma elwendicum. شده است DC.

که به واسطه پیچیدگی در ترکیب رنگ و تراکم کرك، 
هاي برگی و فرم کلی گیاه مشکالت متعددي را در شکل

.اندها ایجاد نمودهلیدهاي شناسایی و شرح گونهک
Onosma rostellatum Lehm. داراي پراکنش

تورانی - هاي آهکی منطقه ایرانوصخرهنسبتا گسترده در
- تورانی و صحارا- هاي اکوتونی ایرانواست که در رویشگاه

هاي برگی، سندي نیز نفوذ نموده و تنوع زیادي از نظر شکل
سازد، گل و حتی فرم رویشی نمایان میرنگ و ابعاد جام

برخی ) Riedl & Freitag 1972(فریتاگبه طوري که ریدل و
اکوتیپی موجود در آن را به عنوان یک آرایه هاياز این تنوع

O. itricatumبه عنوان جدید Riedl & Freitag معرفی
O. microcarpum.اندنموده DC. نیز با پراکنش بسیار

منطقه فلور ایرانیکا با تنوع زیادي در صفات گسترده در 
، به نحوي که )1شکل (رویشی و زایشی معرفی شده است 

شرح آن در فلور ایرانیکا دامنه بسیار متغیر و وسیعی از 
از طرفی، این گونه . گیردصفات رویشی و زایشی را در بر می

O. spathulatumبا دو نمونه تیپ تحت عناوین Wettst.و
O. stapfi Wettst بهتوصیف شده که بعدا توسط دوکاندل

O. microcarpum DCاندتغییر یافته .Onosma dichroanthum

Boiss.) نیز در سراسر دامنه انتشار خود از ) 1شکل
هاي شرقی محدوده فلور ایرانیکا به سمت غرب گسترش بخش

تورانی و هیرکانی نفوذ - هاي ناحیه ایرانویافته و تا اکوتون
نماید و در تمامی این شیب اکولوژیکی تنوع زیادي را در می

L.Onosma. هاي ریختی پدید آورده استشکل orientale

,Cohen 2011(براساس شواهد متعدد مولکولی و ریختی 

Mehrabian et al. از جنس ) 2015 ,2014 ,2012 ,2011
Onosma L.در حالی که بواسیه ،متمایز شناخته شده

)Boissier 1879 (عنواناي مجزا تحتنیز آن را آرایه
Podonosma syriacum (Labill) Boiss.معرفی نموده است .

هاي مطالعات انجام شده و مشاهده نمونه،الزم به ذکر است
هاي فلور ایرانیکا ماننددهد که تعدادي از گونهتیپ نشان می

O. lanceolatum Boiss & Hausskn.وO. olivieri H.Riedl.

اند، داراي شدههاي نزدیک به هم توصیفبه عنوان گونهکه

به عالوه، تعدادي از .مرز تاکسونومیکی بسیار نامشخصی باشند
O. sharifiiهاي این جنس مانندگونه H. Ridel,

O. caeurelescens Boiss.وO. paboi H. Ridel.) 2شکل (
از محل کهد هاي مخدوش و غیرقابل استنادي بودنداراي تیپ

.ها نیز رکوردي به دست نیامده استنمونه تیپ آن
مطالعات اکولوژیک انجام شده قابل توجه آن که،

سازي اکولوژیکی توسط مبتنی بر عوامل اکولوژیک و مدل
نگارنده اول، نشانگر تاثیر شدید اقلیم، نقش بارز 

شیمیایی خاك و نیز تاثیرات سازندهاي - عوامل فیزیکی
دید حدود حاسی و ساختارهاي ژئومورفولوژیک در تشنزمین

ها و نیز تعیین مرزهاي دامنه پراکنش بسیاري از آرایه
این در حالی است که . باشدتاکسونومیکی در این جنس می

هاي این جنس در امتداد یک شیب بسیاري از گونه
اند که در این عرصه انتشار، استقرار یافتهاکولوژیکی 

اي را ایجاد نموده و فنوتیپی گستردهریختی هايتنوع
باید با دقت در ارزیابی تاکسونومیکی این جنس که می

. لحاظ گردد
رغم این، به دلیل فقدان مطالعات اکولوژیکی و علی

نادیده گرفتن این عوامل در تنوع فنوتیپی و عدم جامعیت 
هاي جمعیتی در این جنس سبب شده که تعدادي از داده

هاي جدید معرفی هاي یک گونه تحت عنوان گونهاکومورف
هاي دقیق جمعیتی و گردند، حال آن که ارزیابی

گر تمایزات فاقد معنا از منظر آماري در تاکسونومیکی نشان
به همین . باشدبرخی از صفات کمی و نه در صفات کیفی می

هاي جدید معرفی شده در دلیل، موثق بودن تعدادي از گونه
این جنس با تردید مواجه است که همین عامل نیز بر 

، گفتنی است.هاي این جنس افزوده استپیچیدگی
هاي و پیچیدگیهاعبه دلیل بزرگی جنس، تنو

ها در در قالب این مقاله میسر تاکسونومیکی زیاد، تحلیل آن
منتشر شده یا در دست انتشار (نبوده و در سایر مقاالت 

بنابراین، هر گونه اظهار . باشدقابل ارایه می) دومنگارنده 
نظر درباره تاکسونومی و سیستماتیک جنس مورد بحث، 

بر شواهد متنوع و با ارزش نیازمند یک نگرش جامع مبتنی
هاي متنوع اکولوژیکی در سیستماتیک و نیز ارزیابی جمعیت

.باشددر دامنه انتشار آن می
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،a .O. dichroanthum ،b .O. microcarpum ،c  .O. pachypodum: در ایرانOnosmaهاي شاخص جنسبرخی گونه-1شکل 
d  .O. bodeanum.

Fig. 1. Some common species of Onosma in Iran: a. O. dichroanthum, b. O. microcarpum, c. O. pachypodum,

d. O. bodeanum.

a .O. sharifiiهاي هاي تیپ گونهتصاویر نمونه- 2شکل  Riedl. وb .O. pabotii Riedl..
Fig. 2. Type specimens of a. O. sharifiii Riedl., b. O. pabotii Riedl.
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سپاسگزاري
هاي داخل نگارندگان به این وسیله، از مسووالن هرباریوم

ها را و خارج از کشور که امکان بررسی و مطالعه نمونه
این پژوهش، به عنوان . نمایندفراهم ساختند تشکر و قدردانی می

تیکی و ارزیابی اکولوژیکی بخشی از مطالعات گسترده بازبینی سیستما
آسیا غربدر جنوب) Onosma(اي و حفاظتی جنس گل زنگوله

.با حمایت مالی دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسیده است
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