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چکیده
اي) خودرو و یا کاشته شده در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. از این تعداد، اي و فروگونهآرایه گونه17گونه (14خروس با جنس تاج

تر شدن قرابت این در ایران و به منظور واضحAmaranthusهاي براي بررسی تنوع آرایههاي هرز شناخته شده هستند. در این تحقیق، آرایه علف10
ها که حداقل در افراد ثابت بودند انتخاب و و دانه این آرایهآذینشناختی، صفات مربوط به گلشناختی و ریزریختها از نظر شباهت ریختآرایه

بندي و رستهWardبندي هاي خوشههاي حاصل با روشدهداآرایه ارایه شد. 16هاي تجزیه و تحلیل شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نگاره دانه
PCA biplot.ها براساس صفات بندي آنهاي مورد بررسی و گروهبراي تعیین میزان شباهت آرایهارزیابی شد که نتایج مشابهی را نشان دادند

ها با وجود ا به سه شاخه اصـلی تقسیم کرد که این شاخهها رنتایج حاصل آرایه. استفاده شدWardاي به روش از تجزیه خوشهگیري شدهاندازه
ها را از نظر شباهت تایید نمود.نزدیکی آرایه،بندي این جنس، تا حدوديهاي ذکر شده در طبقهعدم انتطباق کامل بر بخش

شناسی، فلور، میکروسکوپ الکترونی نگارهاي، ریزریختخروسیان، تجزیه خوشهتاجهاي کلیدي:واژه

Taxonomic significance of inflorescence and seed characteristics in the genus Amaranthus in Iran
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Summary
The genus Amaranthus (Amaranthaceae), with 14 native or cultivated species (total 17 species and subspecies), is distributed

in different regions of Iran. Of these, 10 are known as weedy taxa. In the present study, we selected and analyzed the morphological
and micromorphological characteristics of the inflorescence and seeds in Iranian Amaranthus taxa to investigate the diversity and to
clarify the relationships among them. Scanning electron microscope (SEM) micrographs of seeds of 16 taxa were presented. In order
to determine the similarity of the studied taxa and their classification in relation to the measured characteristics, cluster analysis was
used by Ward method. The evaluation of data by Ward clustering and PCA biplot classification methods showed similar results. The
results divided the taxa into three main groups, which do not fully correspond to the sections mentioned in the classification of this
genus; however, confirm somewhat the close relationships of the taxa.

Keywords: Amaranthaceae, cluster analysis, flora, micromorphology, SEM



1400)، 1(22... / رستنیها، جلد خروس شناسی جنس تاجآذین و دانه در آرایهبررسی ارزش صفات گلو همکاران / نژادفالطوري 44/44

مقدمه
) APG IVدانگان (نهانيبندردهستمیسنیبراساس آخر

Amarantaceaeرهیدو ت s.str. وChenopodiaceaeاز شیکه پ
رهیادغام شده و تحت عنوان تشدند،یمجزا انگاشته منیا

Amarantaceae s. lato رهیرتیز10با)Amaranthoideae ،
Gomphrenoideae ،Betoideae ،Camphorosmoideae ،
Chenopodioideae ،Corispermoideae ،Polycnemoideae ،

Salicornioideae ،Salsoloideae وSuaedoideaeفی) توص
در Amaranthaceaeجنس از تیره 54در حال حاضر، . شوندیم

Ghahremaninejadرویند (ایران به طور طبیعی می et al.

Gomphrenoideaeو Amaranthoideaeرهیرتیدو ز). 2017

Amarantaceaeمحدوده وجز s.str.از کایرانیدر فلورا ا.هستند
20و چهار جنس و رانیفالت ايهفت جنس براره،یرتیدو زنیا

Aellen(استذکر شده رانیاز اايگونهفروو ايگونههیآرا

ه(به عالوايو فروگونهياگونهیهآرا22،رانی). در فلور ا1972
Azadi(ذکر شده استرانیکاشته شده) از ایهآرانیچند

، سه جنس Amaranthoideae. در حال حاضر، از زیرتیره )2012
Nejadرویند (گونه به صورت خودرو در ایران می16با 

Falatoury et al. 2020.(
75) با حدود Amaranthusخروس (جنس تاج

)Mabberley POWO(95) تا 2018 غالبا از ،) گونه2021
هاي مختلف این گزارش شده است. گونهاي جهان مناطق حاره

هاي روند و از علفجنس به عنوان غذا و گیاه دارویی به کار می
Dasشوند (هرز شناخته شده نیز محسوب می ). مرکز تنوع 2016

این جنس، آمریکاي مرکزي عنوان شده است، زیرا شواهدي 
شیپسال 6700مبنی بر پرورش و کاشت این گیاهان از حدود 

Assad(داردوجودمنطقه نیادرالدیماز et al. از بین ).2017
خروس، تنها گونهگونه موجود در ایران از جنس تاج14

A. graecizans L.) بومیnativeگونه 13شود و ) محسوب می
هاي وارد شده به فلور ایران هستند که دیگر همه گونه

A. tricolorبه استثناي گونه عمدتا کاشته شده  L. که بومی
ها همه بومی شرقی است، باقی گونهو آسیاي جنوبوستانهند

POWOقاره آمریکا هستند ( 2021.(
شناسی این جنس، در مناطق مختلف دنیا از نظر آرایه

)Iamonico 2014, 2015, 2016a, b, c, 2020, Iamonico &

Clement & Ghahremaninejad)، تشریحی (2016

Sherafatmand Attar شناسی) و گرده2017
)Borsch 1998, Franssen 2001, Angelini et al. 2014 (

بررسی شده است.

در مورد وضعیت این جنس در کشورهاي همسایه ایران، 
Aellen(گونه 15کنون،در فلور ترکیه تا  1967, Gönen &

Uygur است گونه نام برده شده 10) و در فلور پاکستان 2000
)Townsend & Breckle). از افغانستان هشت گونه (1974

Rafiqpoor 2010, Podlech 2012, Breckle et al. ) و از 2013
عراق پنج گونه از این جنس در منابع معتبر گزارش شده است 

)Aellen 1964, POWO ). در محدوده شوروي سابق در 2021
Vasil'chenkoگونه از این جنس معرفی شده (12مجموع، 

که از ترکمنستان شش گونه و از آذربایجان و طوري)، به 1936
POWOارمنستان هر کدام سه گونه گزارش شده است ( 2021 .(

& Millerروید (خروس میگونه تاج10در شبه جزیره عربستان، 

Cope 1996, POWO 2021.(
سه زیرجنس شرح داده شده Amaranthusبراي جنس 

Mosyakin & Robertson(است  با ها نیز نیایی آنکه تک)1996
Waselkovشده است (دییتازینیمولکولیمطالعات تبارشناخت

et al. ها توافق وجود ندارد. در در مورد حدود بخشیول)،2018
صفاتکهاندذکر شدهبنديطبقهروشبراساسهابخشر،یز

استشدهگرفتهنظردرهاآندحدونییدر تعزنیگلبهمربوط
)Mosyakin & Robertson اند هایی که پررنگ شدهآرایه.)1996

Nejadهایی دارند که در پرانتز ذکر شده است (در ایران نماینده

Falatoury et al. 2020(:
Genus Amaranthus L.
Subgen. Acnida (L.) Aellen ex K.R. Robertson
Sect. Acnida (L.) Mosyakin & K.R. Robertson
Sect. Saueranthus Mosyakin & K.R. Robertson
Sect. Acanthochiton (Torr.) Mosyakin & K.R. Robertson
Subgen. Amaranthus
Sect. Amaranthus
Subsect. Amaranthus (A. caudatus L., A. retroflexus L.)
Subsect. Hybrida Mosyakin & K.R. Robertson

(A. hybridus L., A. powellii S.Watson,
A. hypochondriacus L., and A. cruentus L.)

Nothosect. Dubia Mosyakin & K.R. Robertson
Sect. Centrusa Griseb. (A. spinosus L.)
Subgen. Albersia (Kunth) Gren. & Godr.
Sect. Blitopsis Dumort. (A. blitum L., A. viridis L. and

A. deflexus L.)
Sect. Pentamorion (Beck) Mosyakin & K.R. Robertson
Sect. Goerziella (Urb.) Mosyakin & K.R. Robertson
Sect. Pyxidium Moquin in DC. (A. tricolor L.,

A. graecizans L., A. blitoides S.Watson, and A. albus L.)

سازي روابط صفات مربوط به دانه به منظور شفاف
هاي مختلف گیاهی از جمله دیگر اعضاي شناختی گروهآرایه

Nejad Falatouryسانان (به عنوان نمونه راسته میخک et al.

2015, 2016a, b, Arabi et al. 2017, Hoseini et al. 2017 (
با تهیه بسیار پرکاربرد است. در تحقیق حاضر، تالش شده تا 
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خروس در ایران هاي جنس تاجهاي آرایهتصاویر واضح از دانه
شناختی دانه در این جنس مشخص و از تجزیه صفات ریزریخت

آذین و تحلیل  صفات مربوط به دانه در کنار صفات مربوط به گل
)Nejad Falatoury et al. ها تر شدن حدود آرایه) در روشن2020

ده شود.ها استفاو روابط بین آن

روش بررسی
نمونه هرباریومی مربوط به 100حدود این پژوهش، در

يهااستاناستان ایران شامل12ازخروس گونه از جنس تاج11
، گلستان، مازندران، رضويو بلوچستان، خراسانستانیس
البرز، تهران، سمنان و فارس ن،یقزو،یغربجانیآذرباالن،یگ

آوري شده هاي جمععالوه بر نمونه.آوري شدطی این پروژه جمع
هاي نمونههمه،شوندنگهداري می"IRAN"که در هرباریوم 

، FAR،FUMH ،HUIهايمویجنس در هربارنیامربوط به 
IRAN ،T ،TARI وTEHبراساسهاومیهرباری(مخفف اسام

Thiers ) مطالعه و منابع مرتبط نیز به دقت بررسی شدند 2021
Aellen(براي نمونه  1964, 1967, 1972, Mosyakin &

Robertson 1996, 2003, Azadi 2012, Iamonico 2015 .(

ها آمده هایی که تصاویر میکروسکوپ الکترونی دانه آننمونه
اند.فهرست شده1است، در جدول 

دهی با هاي مورد بررسی، پس از پوششهاي نمونهاز دانه
Hitachiبا میکروسکوپ الکترونی ،نانومتر10طال به ضخامت 

)2013, Japan مدل (SU3500يبرابرداري شد. عکس
یفیو کیمورد مطالعه، صفات کمي هاآرایهيبندگروه

حالته به صورت صفات چندشناختیختی و ریزریختشناختیر
يهاتحلیل،هااستاندارد کردن دادهشدند. پس ازيکدگذار

PCA biplot)Principal componentsرینظره،یچندمتغيآمار

analysis ( وWard)Ward’s minimum variance method (
PASTافزار از نرميآمارلیو تحلهیتجزيبراپذیرفت و انجام 

Ver. 21.17)Hammer et al. از هر آرایه، استفاده شد.)2012
حداقل سه فرد و از هر فرد در مورد هر صفت حداقل پنج 

میانگین پنج ،یگیري انجام شد و در مورد صفات کماندازه
صفاتی ضمنا . قرار گرفتتجزیه و تحلیل مورد،گیرياندازه

و تنوع قابل انتخاب شدند که حداقل در فرد تقریبا ثابت بوده
).3و 2هاي نداشتند (جدولیتوجه

میکروسکوپ الکترونیبه کار رفته براي تهیه تصاویر خروس هاي تاجنمونه- 1جدول 
Table 1. Amaranthus specimens used for preparation of electron microscopy micrographs

Locality and herbarium No.Taxon
East Azarbaijan province: Mianeh, Ghaflan Kuh, 1250 m, Moussavi & Tehrani 52648

(IRAN)
A. albus L.

Tehran province: Evin, Zargani 70812 (IRAN); Evin, Zargani 70813 (IRAN)A. blitoides S.Watson var. blitoides

Kerman province: Bam, Deh Bakri, Mir Kamali 728 (IRAN)A. blitum L. subsp. blitum

Gilan province: 5 km from Astara towards Hashtpar, Talab-e Style, around lake with shallow
water, ca. 0 m, Zehzad, Pakravan & Taheri 67314 (TARI)

A. blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline &
Bray) Carretero

Tehran province: Ghalehno Haji Mousa, near Beheshhte Zahra, 1050 m, Falatoury,
Eskandari & Bahramishad 77311 (IRAN)

A. caudatus L.

East Azarbaijan province: Marand, Zonouz, Tahmarz Zonouz 6444 (T)A. cruentus L.

Alborz province: Karaj, Kalak, Pahlevani 51694 (IRAN)A. deflexus L.

Semnan province: 10 Km from Eyvanaky to Garmsar, 1002 m, Falatoury, Eskandari &
Bahramishad 77348 (IRAN)

A. graecizans L. subsp. graecizans

Tehran province: Tehran, 1500 m, Furse 719 (IRAN)A. graecizans L. subsp. silvestris (Vill.) Brenan

Mazandaran province: Sari, near Pahnekola, Naeemi 6454 (T)A. hybridus L.

Tehran province: N. Karegar street, Falatoury 77355 (IRAN)A. hypochondriacus L.

Razavi Khorassan province: Mashhad, Agriculture and Natural Resources Research Center,
1037 m, Torabi 77353 (IRAN)

A. powellii S.Watson

Gilan province: Hashtpar, Jangal Shafa Rud, Delghandi 47080 (IRAN)A. retroflexus L.

Gilan province: Fuman, Saravan Road, 80 m, Falatoury 76337 (IRAN)A. spinosus L.

Tehran province: Cultivated, Falatoury 77398 (IRAN)A. tricolor L.

Gilan province: 52654 (IRAN); Asalem, Gisum forest, -20 m, Eskandari & Ghamghami
75790 (IRAN)

A. viridis L.
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بحثوهنتیج
شناسی دانهشناسی و ریزریختریخت-

مانند و یا گاهی ها تقریبا گرد و عدسشکل کلی دانه
هاي ها مربوط به گونهترین دانهکوچککشیده تا بیضوي هستند. 

A. spinosus 2(شکلP-R و (A. albus شکل)2M-O ،(
A. blitumترین دانه مربوط به آرایه بزرگ var. oleraceusو

.Aترین دانه مربوط به گونه کشیدههمچنین  viridis) 1شکل
D-F.هاي بررسی شده این از نظر آراستار دانه، در نمونه) است

تیپ مشبک که - 1:شوددیده میبه شرح زیر سه تیپ ،جنس
تیپ مشبک متخلخل که -2ممکن است مسطح یا ناهموار باشد، 
هاي مختلف متفاوت است وتراکم و اندازه منافذ آن در آرایه

هايتیپ اخیر فقط در نمونهتیپ با زواید برجسته.-3
A. viridis) 1شکلE-Fشود؛ تیپ مشبک متخلخل ) دیده می

) و1G-E(شکل A. blitumهاي مربوط به دو گونه در نمونه
A. graecizans 2(شکلA-F (ها وجود دارد؛ بقیه آرایه

دو زیرگونه.)1-3هاي (شکلداراي آراستار مشبک هستند
A. graecizans) 2شکل از نظر آراستار بسیار شبیه یکدیگرند

A-Fشناسی به هم شبیه و هایی که از نظر ریخت). گونه
و)3I-Gشکل (A. hybridusهاي نزدیک هستند، مثل گونه

A. cruentus) 3شکلL-Jیا (A. retroflexus) 3شکلF-Dو (
A. caudatus 3(شکلC-A و )، در شکل و آراستار دانه نیز کم

اند.بیش مشابه

Amaranthus :A-C .A. deflexus ،D-F .A. viridis،G-I .A. blitumهاي ویر میکروسکوپ الکترونی دانهاتص-1شکل  subsp. blitum ،
J-L.A. tricolor .A ،D ،G ،J وKها، . تصاویر از سطح جانبی دانهB ،E و ،H ها،سطح جانبی دانهنماي نزدیک لبه. تصاویر

C ،F ،I وLها.. تصاویر نماي نزدیک قسمت میانی سطح جانبی دانه
Fig. 1. SEM micrographs of Amaranthus seeds: A-C. A. deflexus, D-F. A. viridis, G-I. A. blitum subsp. blitum,
J-L. A. tricolor. A, D, G, J, & K. lateral surface of the seeds, B, E & H. the edge of the lateral surface of the seeds,
C, F, I & L. the middle part of the lateral surface of the seeds.
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Amaranthus :A-C .A. graecizansهاي تصاویر میکروسکوپ الکترونی دانه-2شکل  subsp. graecizans ،D-F .A. graecizans

subsp. silvestris،G-L .A. blitoides ،M-O.A. albus،P-R .A. spinosus .A ،D ،G ،J ،M وPها،. تصاویر از سطح جانبی دانه
B ،E ،H ،K ،N وQها، سطح جانبی دانه. تصاویر نماي نزدیک لبهC ،F ،I ،L ،O وR تصاویر نماي نزدیک قسمت میانی سطح .

ها.جانبی دانه
Fig. 2. SEM micrographs of Amaranthus seeds: A-C. A. graecizans subsp. graecizans, D-F. A. graecizans subsp.
silvestris, G-L. A. blitoides, M-O. A. albus, P-R. A. spinosus. A, D, G, J, M & P. lateral surface of the seeds,
B, E, H, K, N & Q. the edge of the lateral surface of the seeds, C, F, I, L, O & R. the middle part of the lateral surface of
the seeds.
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.Amaranthus :A-C .Aهاي تصاویر میکروسکوپ الکترونی دانه- 3شکل  caudatus ،D-F .A. retroflexus،G-I .A. hybridus،
J-L.A. cruentus،M-O .A. hypochondriacus،P-R .A. powellii.A ،D ،G ،J ،M وPها،. تصاویر از سطح جانبی دانه

B ،E ،H ،K ،N وQها، سطح جانبی دانه. تصاویر نماي نزدیک لبهC ،F ،I ،L ،O وR ها.جانبی دانهقسمت میانی سطح. تصاویر نماي نزدیک
Fig. 3. SEM micrographs of Amaranthus seeds: A-C. A. caudatus, D-F. A. retroflexus, G-I. A. hybridus,
J-L. A. cruentus, M-O. A. hypochondriacus, P-R. A. powellii. A, D, G, J, M & P. lateral surface of the seeds, B, E, H, K,
N & Q. the edge of the lateral surface of the seeds, C, F, I, L, O & R. the middle part of the lateral surface of the seeds.
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گل و دانهیها براساس صفات منتخب زایشآریهيبندگروه-
در ایران و Amaranthusهاي براي بررسی تنوع آرایه

ها از نظر شباهت تر شدن قرابت بین این آرایهبه منظور واضح
و دانه شناختی، صفات مربوط به گلشناختی و ریزریختریخت

شدند که حداقل در افراد ثابت بودند انتخاب و تجزیه و تحلیل 
ذکر آنبررسی و نتایج مربوطه صفات 3و 2هاي که در جدول

است.شده
متغیـر 11،هاي اصلیلفـهواز تجزیه بـه مبا استفاده 

لفه اصلی) تعیین واولیـه در قالـب چهار متغیـر جدیـد (چهار م
از تغییرات کل %83شدند که این چهار مولفه در مجموع، حدود 

براي مولفه دوم، %24براي مولفه اول، %34را توجیه نمودند (
مولفه، مولفه چهارم). نخستین%11براي مولفه سوم و 14%

) داشـت. 4و 3همبستگی باالیی با آراستار سطح دانه (صفات 
ها را از لحاظ شکل گلپوش و آراستار لفـه نمونهودومـین م

) متمایز کرد. مولفه سوم، با شکل دانه و میوه 10و 7(صفات 
) 6) و مولفه چهارم با شکل میوه (صفت 6و 5(صفات 

).4همبستگی نشان داد (شکل 
شناسی در این مطالعه با اصل از صفات ریختهاي حداده

مورد PCA biplotبندي و رستهWardبندي هاي خوشهروش
هايارزیابی قرار گرفت که نتایج مشابهی را نشان دادند (شکل

).6و 5
هاي مورد بررسی و به منظور تعیین میزان شباهت آرایه

از تجزیه گیري شده،ها در ارتباط با صفات اندازهبندي آنگروه
با مربع فاصله اقلیدسی به عنوان معیار Wardاي به روش خوشه

هاي به دست آمده در تجزیه مولفه). 6فاصله استفاده شد (شکل 
اي و ترسیم هاي اصـلی براي انجام تجزیه خوشهلفهوبه م

ها را به سه شاخه دندروگرام اسـتفاده گردید. نتایج حاصل آرایه
هاي ها بر بخش). البته این شاخه6(شکل اصـلی تقسیم نمود 
بندي این جنس منطبق نیست، ولی تا ذکر شده در طبقه
کند. دو گونه از نظر شباهت تایید میرا ها حدودي نزدیکی آرایه

A. viridis وA. blitumاند. در یک شاخه کنار هم قرار گرفته

با این دو هم از نظر مطالعات پیشینA. deflexusکه گونه با این
گونه قرابت دارد، ولی به دلیل شکل متفاوت میوه مجزا قرار 
گرفته که البته زیرشاخه مستقلی را ایجاد کرده است. سایر 

در Pyxidiumبخش یعنی اعضايAlbersiaاعضاي زیرجنس 
قرار Amaranthusاي مشترك با نیمی از اعضاي زیرجنس شاخه
اند که با توجه به صفت مشترك شکوفایی میوه این گرفته

وA. caudatusحالت به وجود آمده است. دو گونه زینتی 
A. hypochondriacusشناختی با توجه به صفات متعدد ریخت

مشترك در یک شاخه قرار دارند. نکته جالب، وضعیت گونه
A. cruentusو شناسیاست که به دلیل تنوع زیاد صفات ریخت

(یکی از نیاهاي A. retroflexusاحتماال نزدیکی این گونه با 
احتمالی)، افراد این دو گونه همه در یک شاخه قرار گرفته و از 

ترین گونه به این کمپلکس در فنوگرام، اند. نزدیکهم جدا نشده
گونه

A. hybridus است. دو گونهA. caudatus وA. powellii هم در
). جالب 6هاي مجزایی در فنوگرام جاي دارند (شکل زیرشاخه

توجه آن است که در مطالعه فیلوژنتیک نیز اعضاي این گروه در 
Waselkovدهند (تومی نشان میهاي تکاملی پلیاغلب درخت

et al. هاي در بررسیA. blitoidesو A. albusدو گونه ). 2018
Waselkovفیلوژنتیک در یک کالد تکاملی قرار دارند ( et al.

بررسی شده شناسیولی براساس مجموعه صفات ریخت،)2018
اند؛ برخالف هاي مجزایی جاي گرفتهدر این پژوهش در دسته

که نزدیکی این دو گونه A. tricolorو A. graecizansدو گونه 
Waselkovنتیک (هم از نظر مطالعات فیلوژ et al. ) و هم 2018

). 6شود (شکل تایید میشناسیبا توجه به تحلیل صفت ریخت
شناسی هاي ریختنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل،به طور کلی

دهد که بندي قابل قبولی را به دست نمیدر این آرایه، گروه
هاي مختص به ایران ممکن است به دلیل تحلیل نمونهاین امر 

هاي دیگر نیز در تحلیل وارد شوند، نتایج باشد و چنانچه آرایه
بهتري حاصل گردد.
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خروسحاالت صفات و کدهاي استفاده شده در تجزیه و تحلیل صفات زایشی تاج-2جدول 

Table 2. Character states and codes used for analysis of Amaranthus reproductive characters

حالت صفت و کدصفت
(میکرومتر)یکمترین قطر دانهبزرگ-1
ی (میکرومتر)کمترین قطر دانهکوچک-2
مشبک با تخلخل -5مشبک با تخلخل محو، -4مشبک متخلخل، -3مشبک ناهموار محو، -2مشبک ناهموار، -1مشبک، -0آراستار حاشیه دانه-3

داراي زواید برجسته-6کم، 
مشبک با تخلخل -5مشبک با تخلخل محو، -4مشبک متخلخل، -3مشبک ناهموار محو، -2مشبک ناهموار، -1مشبک، -0آراستار مرکز دانه-4

داراي زواید برجسته-6کم، 
نامنظم-5کشیده و بیضوي، -4کمی کشیده، -3گرد، -2تقریبا گرد، -1شکل دانه-5
- 4تقریبا کروي تا بیضوي پهن، - 3مرغی کشیده، مرغی تا واژتخمواژتخم- 2مرغی یا گرد فشرده، تخم- 1مرغی کشیده، تخم-0شکل میوه-6

بیضوي متورم-5مرغی کشیده، مرغی فشرده یا تخمتخم
چروکیده- 3صاف یا گاهی کمی چروکیده، -2دیواره نازك، - 1صاف، -0آراستار میوه-7
شکوفاي منظم یا به ندرت نامنظم- 3شکوفاي منظم، -2ناشکوفا یا به طور نامنظم شکوفا، - 1ناشکوفا، -0نوع میوه از نظر شکوفایی-8
یکمتعداد گلبرگ-9

ا بیضوياي یسرنیزه-4اي، سرنیزه-3اي تا قاشقی، سرنیزه-2اي، خطی تا سرنیزه-1اي، مرغی تا سرنیزهتخم-0شکل گلبرگ-10
متر)ی (میلیکماندازه طول گلبرگ-11

خروسهاي تاجبراي نمونه2نتایج بررسی صفات ذکر شده در جدول -3جدول 
Table 3. The results of the study of the characters mentioned in Table 2 for the specimens of Amaranthus

Code in analysis1110987654321Taxon
1113220121800900Amaranthus albus 1

11.31322012112101300A. albus 2

11.4132201219901100A. albus 3

11.513220121864965A. albus 4

21.54420112112721404A. blitoides 1

224420112117001500A. blitoides 2

23442012229551083A. blitoides 3

31.24302114312051150A. blitum var. blitum 1

31.44302114311001210A. blitum var. blitum 2

31.54302134311601219A. blitum var. blitum 3

414302114312021218A. blitum var. emarginatus

524302114312001420A. blitum var. oleraceus 1

51.94302114314001530A. blitum var. oleraceus 2

51.84302114318101900A. blitum var. oleraceus 3

51.74302114315001600A. blitum var. oleraceus 4

51.64302114316001700A. blitum var. oleraceus 5

612522142110001100A. caudatus 1

61.52522142111001200A. caudatus 2

61.72522142112001320A. caudatus 3

622522142113801500A. caudatus 4

62.5252214219251121A. caudatus 5

71.30522232112221335A. cruentus 1

71.60522212114901600A. cruentus 2

720522212112001310A. cruentus 3

72.50522212113701500A. cruentus 4

730522212110951176A. cruentus 5

81130054107001000A. deflexus 1

81.7130054108101100A. deflexus 2

81.5130054109001200A. deflexus 3

82130054107081020A. deflexus 4

91.40333314512741288A. graecizans subsp. graecizans 1



140051/51)، 1(22... / رستنیها، جلد خروس شناسی جنس تاجآذین و دانه در آرایهبررسی ارزش صفات گلو همکاران / نژادفالطوري 

Table(ادامه)                                                                                                             3جدول  3 (contd)

91.50333314511001000A. graecizans subsp. graecizans 2

91.70333314515001410A. graecizans subsp. graecizans 3

101.70333314310531126A. graecizans subsp. silvestris 1

101.80333314313831471A. graecizans subsp. silvestris 2

101.90333314313261387A. graecizans subsp. silvestris 3

111.305322121894936A. hybridus 1

111.505322121908945A. hybridus 2

11205322121809849A. hybridus 3

112.505322121904936A. hybridus 4

1130532212113201400A. hybridus 5

111.70532212112781365A. hybridus 6

112.30532212112211290A. hybridus 7

111.80532212111971260A. hybridus 8

121.23532412110001000A. hypochondriacus 1

121.5353241219961084A. hypochondriacus 2

121.73532412110061014A. hypochondriacus 3

121.93532412113401396A. hypochondriacus 4

1223532412113171409A. hypochondriacus 5

122.23532412112331252A. hypochondriacus 6

122.43532432111891254A. hypochondriacus 7

122.63532412112531335A. hypochondriacus 8

122.83532412111751365A. hypochondriacus 9

1233532412112211383A. hypochondriacus 10

123.23532432112011318A. hypochondriacus 11

123.53532412112601340A. hypochondriacus 12

131.3352212219981008A. powellii 1

1323522122113801400A. powellii 2

133.535221221650700A. powellii 3

141.80522212110131079A. retroflexus 1

1420522212111611165A. retroflexus 2

142.50522212110741180A. retroflexus 3

142.70522212111371248A. retroflexus 4

1430522212110001100A. retroflexus 5

143.50522212113101400A. retroflexus 6

153.605111121932982A. spinosus 1

153.805111121700780A. spinosus 2

15405111121900840A. spinosus 3

1620323412210861262A. tricolor 1

162.5032343229801190A. tricolor 2

162.9032343229731230A. tricolor 3

1630323432210231263A. tricolor 4

164232341221100900A. tricolor 5

171230341669761087A. viridis 1

171.5230341668001120A. viridis 2

171.72303416610001100A. viridis 3

1722303416610801200A. viridis 4
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دهد: هاي اصلی را نشان میمیزان تاثیر هر صفت در مولفهخروس کههاي تاجدر نمونهPCA biplotنمودار بارگذاري تحلیل-4شکل 
A .داشـت، 4و 3همبستگی باالیی با آراستار سطح دانه (صفات مولفه اول (B ها را از لحاظ شکل گلپوش و آراستار نمونه. مولفه دوم

با شکل . مولفه چهارم D) همبستگی نشان داد،6و 5با شکل دانه و میوه (صفات . مولفه سوم C، ) متمایز کرد10و 7(صفات میوه 
.) همبستگی نشان داد6میوه (صفت 

Fig. 4. PCA biplot loading plot for Amaranthus specimens shows which characteristics influences a principal
component: A. The first component had a high correlation with seed surface sculpture (traits 3 and 4), B. The second
component differentiated the samples in terms of the shape of the tepal and the fruit sculpture (traits 7 and 10), C. The
third component showed a correlation with the shape of seeds and fruits (traits 5 and 6), D. The fourth component
showed a correlation with fruit shape (trait 6).

PCA biplot :1-Amaranthusبندي تحلیل نمودار رسته-5شکل  albus ،2-A. blitoides ،3-A. blitum var. blitum،
4-A. blitum var. emarginatus،5 -A. blitum var. oleraceus ،6 -A. caudatus ،7-A. cruentus ،8-A. deflexus،
9-A. graecizans subsp. graecizans ،10 -A. graecizans subsp. silvestris ،11-A. hybridus ،12 -A. hypochondriacus،

13-A. powellii،14-A. retroflexus ،15 -A. spinosus ،16-A. tricolor ،17-A. viridis.
Fig. 5. PCA biplot analysis: 1. Amaranthus albus, 2. A. blitoides, 3. A. blitum var. blitum, 4. A. blitum var. emarginatus,
5. A. blitum var. oleraceus, 6. A. caudatus, 7. A. cruentus, 8. A. deflexus, 9. A. graecizans subsp. graecizans,
10. A. graecizans subsp. silvestris, 11. A. hybridus, 12. A. hypochondriacus, 13. A. powellii, 14. A. retroflexus,
15. A. spinosus, 16. A. tricolor, 17. A. viridis.
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.خروسهاي تاجدر نمونهWardايخوشهدندروگرام حاصل از تحلیل -6ل شک
Fig. 6. Dendrogram obtained from WardD clustering analysis in Amaranthus specimens.

سپاسگزاري
مراتب سپاس خود را به مسئوالن نگارندگان

، )TARI(کشورها و مراتعجنگلهاي مؤسسه تحقیقات هرباریوم
پزشکی ، مؤسسه تحقیقات گیاه)FAR ،T(دانشگاه خوارزمی

)HUI(دانشگاه اصفهان)،TUH)، دانشگاه تهران (IRAN(کشور

) براي فراهم آوردن امکانات FUMHو دانشگاه فردوسی مشهد (
از آقاي مهندس جوادي (آزمایشگاه ،دارند. همچنینابراز می

بهشتی) براي همکاري در تهیه تصاویر مرکزي دانشگاه شهید
.شودمیکروسکوپ الکترونی سپاسگزاري می
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