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*در شمال ایرانPlagiomniumهاي جنس مطالعه بیوسیستماتیک خزه
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رشت، ایران، شناسی، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه گیالناستاد گروه خاكپیروز عزیزي:

چکیده
گونه آن عمدتا در نواحی جنگلی شمال ایران هفتگونه در جهان است که 34شامل حدود Mniaceaeاز تیره Plagiomniumجنس 

درPlagiomniumشناسی جنسهاي تاکسونومی عددي و گردهبیوسیستماتیک با روشاز انجام این تحقیق، مطالعههدفد.پراکنش دارن
هاي طبیعی به ها از رویشگاهآوري، نمونه. پس از جمعاستمازندران و گلستانالن،یگیدر محدوده سه استان شمالیرکانیمنطقه هيهاشگاهیرو

مورد مطالعه براي خزه گونهسهمربوط به شناسیی و کیفی ریختصفت کم38آزمایشگاه منتقل شده و مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش، 
هاي با بررسی هاگ،گیري و کددهی صفات، مورد آنالیز قرار گرفتند. همچنینهاي تاکسونومی عددي در نظر گرفته شد که پس از اندازهبررسی

ها کروي، داراي گرانول در سطح اگزین و تزیینات سطح هاي این جنس، با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره، مشخص گردید که هاگگونه
Plagiomniumهاي جنس هاي اصلی، روابط بین گونهاي و تجزیه به مولفه. با استفاده از آنالیزهاي آماري تجزیه خوشهبوداي از نوع جوانهاگزین

را Plagiomniumهاي جنس تواند گونهشناسی میمورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که نتایج حاصل از مطالعات تاکسونومی عددي و گرده
.نمایدی از هم تفکیک به خوب

شناسی، گردهشناسیتاکسونومی عددي، تزیینات سطحی، صفات ریختاگزین،کلیدي:هايواژه
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Summary
The genus Plagiomnium (Mniaceae) of mosses embraces about 34 species in the world out of which seven species are mainly

distributed in the northern forest areas of Iran. The aim of this study is biosystematics survey on this genus by the help of numerical
taxonomy as well as palynological methods within the natural habitats of the Hyrcanian regions in Guilan, Mazandaran and Golestan
provinces (north of Iran). After collection of samples from natural habitats, they were transferred to the laboratory, and were
examined and analyzed. In this research, 38 qualitative and quantitative morphometrical traits belonging to three species of
Plagiomnium were studied. Also, by investigated spores of Scanning Electron Microscope (SEM), it was determined that, spores
were spherical, exine surface granulated, and sculptures were gemmate type. By using Cluster Analysis (CA), and Principle
Component Analysis (PCA), the relationships between the Plagiomnium species were studied and it was determined that, the
numerical taxonomy as well as palynological study are able to classify Plagiomnium species.

Keywords: Exine, numerical taxonomy, morphology, palynology, sculptures

نگارنده نخست به راهنمایی دکتر آرمان محمودي و دکتر حبیب زارع ارایه شده به دانشگاه مازندرانکارشناسی ارشدنامهمستخرج از پایان*
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مقدمه

درتأثیرگذاروگیاهی مهمهايگروهیکی از 
زیستیتنوعاعظمبخشکههستندها، خزههااکوسیستم

و زیستیشکلبهتوجهباودهندمیل تشکیها راجنگل
ف مختلهايعملکردطریقاز،منحصر به فرد خودشناسیومب
اهمیتوتعدادنظرازایرانهايخزهر فلوند.کنمینقشیفايا

شناساییلمشک. داردخاورمیانهدررادومجایگاهزیستی،تنوع
بهکمترتاشدهباعثهمواره،گیاهانازاین گروهنسبتا سخت 

Zare)شودبردهپیهااکوسیستمدرهاآناهمیت et al. 2017).
گونه 70جنس و 10داراي حدود ،Mniaceaeتیره 

Mniumهاي این تیره عبارتند از:جنس.باشدمی Hedw. ،
Trachycystis Lindb.،Leucolepis Lindb.،Cinclidium Sw.،

Rizomnium (Broth.) T. Kop.،Cyrtomnium Holmen.،
Orthomnion Wils.،Orthomniopsis Broth.،Plagiomnium T.J.

Kop.،Pseudobryum (Kindb.) T. Kop.)Koponen 1974.(

& Akhaniهاي ایران (چک لیست فلور خزهدر

Kürschner ، Mniumجنسهاي متعددي از گونه، )2004
Plagiomnium وRhizomniumهاي گیالن، گلستان، در استان

.ه استشدگزارشمازندران، تهران و کردستان 
Plagiomnium T. Kop.در هااز خزهاولیک جنس متد

Hariss(گونه است 27باشد که شامل حدود جهان می 2008(.
P. affineهاي )، گونه2004طبق چک لیست آخانی و کورشنر (

(Blandow ex Funck) T.J. Kop.،P. cuspidatum (Hedw.)

T.G. Kop.،P. elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.،
P. elipticum (Brid.) T.J. Kop.،P. rostratum (Schrad.) T.J.

Kop.،P.undulatum (Hedw.) T.J. Kop. استان شمالی سهدر
. )& 2004KürschnerAkhani(شوندکشور یافت می

Zareزارع (نسبتا اخیر توسط طبق تحقیقات  et al. )، گونه2017
P. confertidense است.شده نیز در استان مازندران یافت

نخستین بار توسط کوپونن در Plagiomniumجنس 
Koponen(1968سال  وي در ابتدا گروه معرفی گردید.)1968

Plagiomnium بخش پنجرا بهPlagiomnium،Rostrata،
Rosulata،UndulataوVenustaها تقسیم نمود. این بخش

ههاي اسپوروفیت (به عنوان مثال در گونبا توجه به ویژگی
P. rostratumهاگداندرپوشrostrate است که به معنی

باشد) و گامتوفیت (مثل فقدانبرآمدگی منقار مانند می
اي هاي حاشیهو حضور دندانهVenustaهاي افقی در بخشساقه

، )Plagiomniumبخشها درباالیی برگتنها در نیمکره
گذاري شده است.نام

تیرهنسبت به سایر اعضاي Plagiomniumهاي گونه
Mniaceae به دلیل داشتن یک ردیف دندانه در امتداد ،

رشد عمودي و (بودن آن یحاشیه برگ و همچنین دوشکل
معموال در ،این جنساعضاي . باشدمیمتمایز کامال، )افقی

مناطق مرطوب یا نمناك از کف جنگل، در مناطق معتدل 
، در همچنیننسهاي این جکنند. گونهشمالی رشد می

ها، به طور وسیع از مناطق گرم و ها، چمنزارها و خاكجنگل
. در رویندمیمرطوب تا مناطق قطبی در سراسر هالرکتیت 

ها به جز قطب جنوب قارهتوزیع جهانی، این جنس در همه
و یريگرمسیمهآن به مناطق نيهابعضی از گونه.حضور دارد

مناطق سرد تاگرمسیري، به ویژه در جنوب آسیا نفوذ کرده و 
یابندیگسترش منیز الجزایر جنوبی امریکا و نیوزیلند مجمع

)Harris 2008, Ochyra et al. یکی از ،این جنس. )2017
هاي شناخته شده در جهان است که مطالعه و معدود خزه
آن از طریق دانش سنتی از فرهنگ موارد کاربردياستفاده از 

هاي محلی بومیان آمریکا و شرق آسیا انجام شده است. ملت
نخستین بریتیش کلمبیا در کانادا، از این جنس براي کاهش 

شناسان هکردند. همچنین، گیاعفونت استفاده میتورم و
Plagiomniumاز چینی acutum (Lindb.) T.J. Kop. و

Plagiomniumمردمان هند از  cuspidatum (Hedw.) T.J.

Kop.،کردند براي متوقف کردن خونریزي استفاده می
.)2008هریس (

روش بررسی
هاي هاي مختلف گونهدر این تحقیق، جمعیت

Plagiomniumهاي طبیعی منطقه هیرکانی، از از رویشگاه
آوري سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان جمع

ها و کدهاي استفاده شده آوري گونههاي جمعایستگاهشد. 
.نشان داده است1در جدول SPSSافزار نرمبه کمک 

در هر استان، به طور میانگین سه ایستگاه انتخاب 
انجام شد. همچنین براي ها در فصل بهارآوريگردید. کلیه جمع

شناسی، سعی شد شناسی روي صفات ریختکم کردن تاثیر بوم
متر مورد 625تا 500آوري شده از ارتفاع هاي جمعکلیه نمونه

29براي انجام مطالعات تاکسونومی عددي، آنالیز قرار گیرند.
جنستیجمع25) براي 2صفت کیفی (جدول 9صفت کمی و 

Plagiomniumدر هاي شمالی کشورآوري شده از استانجمع
ها زیر پس از بررسی و مطالعه دقیق نمونهنظر گرفته شد.

شد. میکروسکوپ گیريها اندازهمیکروسکوپ، اجزاي مختلف آن
استفاده شده در این مطالعه، از نوع میکروسکوپ سه چشمی با 
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مگاپیکسلی استفاده 5و دوربین IS500مدل JENOUSنام
دید.گر

دست ها طی نقشه بهآوري نمونههاي جمعایستگاه
هاي مورد آورده شده است. نمونه1آمده از ماهواره در شکل 

ها و مراتع کشور در هرباریوم مؤسسه تحقیقات جنگلمطالعه، 
)TARIشوند.) نگهداري می

هاي مورد بررسی به شرح زیر است:مشخصات آرایه

Plagiomnium T. Kop. -
قوسی نازاهايساقهافراشته؛زایا ويهابا ساقهگیاهی

با چندردیفی یادوساقهاپیدرمشکل و روي زمین خوابیده؛
هاي میکرونماتا؛ برگدارايضخیم؛بیشوکمسلولیدیواره
ي دارابرگيهامرغی شکل؛ حاشیهاي، پهن، گرد تا تخمزبانه
ضخیم یا باریک،رگبرگمنفرد؛يهادندانهباردیف سلول؛ یک

-ي میانی منظم یا نامنظم، گرد تا ششهاسلولدندانه،بدون
یاقطرهمیا به هم پیوسته،مجزايهاردیفدرضلعی،
Nyholm(قطر غیرهم 1954–1969, Kürschner & Frey 2011(.

P. undulatum (Hedw.) T.J. Kop. -
،پهنمرطوبحالتدردار،موجخشکحالتدرهابرگ

ستطیلی،م-یمرغتخم، مترسانتی1به طول ،بزرگهابرگ
اي؛ راس برگ داراي و نزدیک به زبانهمتراکمهاباالییهايبرگ

ر؛متیسانت10لطوبهافراشته،زایاهايساقهنوك گرد؛
15طولبهفشرده،غالباوخمیدهیاافراشتهنازاهايساقه
دار،دندانهالیه،تکوهنپ، سلولی5تا3برگحاشیه؛ترمیسانت
؛کشیدهسلول2تا 1داراي دار،دندانهبیشوکمقاعدهدربرگ

16تا 10، داراي پهناي وجهیششا هسلول؛ضخیمرگبرگ
، آویختههاگدانافراشته؛تار؛ نامنظمهايردیفدر،میکرومتر
صاف،سطحیدارايکروي،ها هاگمخروطی؛ش درپوبیضوي؛

Nyholm(میکرومتر32تا24قطربه 1954–1969, Kürschner

& Frey 2011(.
هزارجریب، هايمازندران، نکا، جنگلاستان نمونه بررسی شده:

).TARI-24متر، کریمی و زارع (615
ها،جنگلدرخنثییامرطوبقلیاییخاكرويزیستگاه:

،رختانتنه درودها، روي حاشیهباتالقی،هايزمین،هازارعلف
Nyholm(مرطوب هايصخرهرويوشنیسواحل 1954–1969,

Kürschner & Frey 2011(.
P. cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. -

ر؛تروشنجوانهايبخشابتیرهسبزگیاهی به رنگ
راست،اقوسی شکل تنازاهايساقهوراستزایاهايساقه

هايبرگمتراکم و باالییهايبرگر؛متسانتی4تا 4/1ل طوبه
درچروکیده و جمع شده و کخشحالتدر،دارفاصلهپایینی
؛دارحاشیهو دارنوك،شکلمرغیتخم،پهن و بازمرطوبحالت

ها دندانهدار،دندانهنوكتا برگه میاناز،صافبرگحاشیه
برگ نوكبهشود یا میمنتهیراسزیربهیارگبرگ؛ منفرد

اي میانی هسلولرود؛نمییرونگ ببرنوكاز لی، ورسدمی
24تا 20داراي پهناي،غیرردیفی،وجهیششمنظمطوربه

مرغیتخمآویخته،نیمهتاافقیهاگدان؛ قرمزتارمیکرومتر؛ 
36تا 18قطربهها ؛ هاگکوتاهمخروطیش درپو؛شکل

.میکرومتر
پونل به هاي نمونه بررسی شده: استان گیالن، رضوانشهر، جنگل

).TARI-22متر، کریمی و زارع (625خلخال، 
ها و تنه مرطوب، دیوارها، صخرههايخاكروي ه: زیستگا

Nyholm(دار هاي سایهدرختان در زیستگاه 1954–1969,

Kürschner & Frey 2011(.
P. elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.  -

10ها تا گیاهانی به رنگ سبز مایل به زرد؛ طول ساقه
4ها حدودا به طول هاي نازا راست؛ برگمتر، ساقهسانتی
وجهیهاي متقابل، ششهاي میانی در ردیفمتر؛ سلولمیلی

ها تا قاعده، برابر؛ دندانه3تا 2مستطیلی شکل، داراي پهناي 
گامتوفیت در .سلول؛ داراي رگبرگ ضخیم3تا 1دندانه داراي 

این گونه تنها سلول جنسی نر یا سلول جنسی ماده تولید 
کند (هر دو را هرگز).می

درازنو، هاينمونه بررسی شده: استان گلستان، کردکوي، جنگل
).TARI-23متر، کریمی و محمودي (600

کشی شدهها و مناطق زههاي آبگیر، چشمهزیستگاه: در زمین
)Nyholm 1954–1969, Kürschner & Frey 2011(.
شناسیهاي ریختویژگی-

شناسی، براي شناسایی گیاهان تشخیص صفات ریخت
بندي، امري ضروري است. جهت شناسایی و مختلف جهت طبقه

توان از صفات دیگر نیز تر میها به طور دقیقتفکیک گونه
ها یکی از هاگ در خزههايویژگیاستفاده کرد. بررسی و مطالعه 

ان تزیینات اگزین در دانه گرده گیاهباشد. میمهم صفات 
شناسی هاگ داراي ها است. ریختعالی، مشابه هاگ در خزه

شناسی گیاهی است. دیرینهبندي، زیست محیطی وارزش طبقه
به دلیل نقش مشابه هاگ در جلوگیري از خشک شدن، ترکیب 
شیمیایی در اگزین، قابل مقایسه با اگزین دانه گرده است. همان

دار، اگزین نقش مهمی در حفاظت از طور که در گیاهان دانه
کند، گامتوفیت نر، هنگام طی مسافت بین بساك و کالله، ایفا می
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کند ظت میفگامتوفیت محااز بافت اگزین ها نیز در بریوفیت

)Khoshravesh & Kazempour Osaloo توان از لذا می).2007
ها براي تفکیک ها و نحوه قرارگیري آنتزیینات سطحی هاگ

هاي خزه استفاده کرد.گونه
کههستندايتوجهجالبهايویژگیدارايهاخزه

ازوشدهشناختهجهانکشورهايازبسیاريدرتاکنون
.باشندمیبرداريبهرهحالدرهاآنکاربرديمختلفهايجنبه

مطالعات جامعی تا به حال در زمینه تاکسونومی از آنجایی که
در ایران انجام Plagiomniumشناسی روي جنس عددي و گرده

تواند پایه و مبناي مهمی براي انجام نشده، لذا این مطالعه می
در ایران باشد و سایر مطالعات بیوسیستماتیکی روي این جنس 

تر آن کمک شایانی نماید.تر و صحیحبندي دقیقبه رده

هاي شمالی ایران.ها در استانآوري نمونهمناطق جمع-1شکل 
Fig. 1. Specimen’s collection areas in the northern provinces of Iran.

همراه با اطالعات مربوطهPlagiomniumهايآوري گونههاي جمعایستگاه- 1جدول 
Table 1. Sampling stations of Plagiomnium spp. along with their related data

P. cuspidatumP. undulatumP. elatum
PopulationProvince

CodeAltitude
(m)

CodeAltitude
(m)

CodeAltitude
(m)

115001620--Loveh

Golestan 13577257718520Afratakhteh
12600354519600Derazno

11615461521511Hezarjarib
Mazandaran --560720607Dodangeh

14525661023570Nowshahr

15520754722506Siahkal
Guilan 16545861424594Masal

17625962525550Punel

صفات استفاده شده در روش تاکسونومی عددي-2جدول 
Table 2. Characteristics used in numerical taxonomy method

Qualitative trait No. Quantitative trait No. Quantitative trait No.

Plant color 30 Leaf tip length 16 Plant length 1

Upper costa thickness
(thin or thick)

31 Leaf tip width 17 Leaf length 2

Medium costa thickness
(thin or thick)

32 No. of leaf tip cells 18 Upper leaf width 3
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Table(ادامه)2جدول  2 (contd)

Thickness of the end costa
(thin or thick)

33 No. of teeth 19 Middle leaf width 4

Tooth length (long or short) 34 Tooth length 20 Terminal leaf width 5
Upper marginal cell

(thin or thick)
35 Tooth width 21 Costa length 6

Middle marginal cell
(thin or thick)

36 No. of cells per tooth 22 Upper costa width 7

terminal marginal cell
(thin or thick)

37
The distance between the

teeth
23 Middle costa width 8

Leaf tip length (long or short) 38 Upper marginal cell width 24
Terminal costa

width
9

- Middle marginal cell width 25
Upper laminal cell

length
10

-
Terminal marginal cell

width
26

Upper laminal cell
width

11

-
Costa distance from upper

marginal cell
27

Middle laminal cell
length

12

-
Costa distance from
middle marginal cell

28
Middle laminal cell

width
13

-
Costa distance from

terminal marginal cell
29

Terminal laminal
cell length

14

- - -
Terminal laminal

cell width
15

شناسیمطالعات هاگ-
هاي مختلف شناسی، هاگ گونهبراي مطالعات هاگ

سه استان شمالی در منطقه 9مربوط به Plagiomniumجنس 
ها، تر هاگآوري شد. به منظور بررسی دقیقجمعنیز کشور 
قرار شسه هفته قبل از آزمای%96اتانول ها درونهاگدان
ها با میکروسکوپ برداري هاگمراحل کار عکس.گرفتند

سپس الکترونی نگاره، در دانشگاه الزهرا (تهران) انجام شد.
صفت کیفی تعیینهفتی و صفت کم10با استفاده از ها هاگ

هاي حاالت و اندازه).3شده، مورد آنالیز قرار گرفتند (جدول 
شناسی مختلف صفات مربوط به تاکسونومی عددي و هاگ

گیري شده، هاي اندازه(به طور جداگانه)، پس از ثبت داده
کددهی شدند.SPSSافزار به شکل عددي در نرم

شناسیصفات استفاده شده در روش هاگ-3جدول 
Table 3. Characteristics used in palynology method

No.Quantitative traitNo.Qualitative trait
1Polar axis11Spore unit

2Equatorial diameter12Spore class

3P/E ratio13Spore shape

4Distance between culpis14Aperture

5Culpi length15Aperture type

6Culpi width16Aperture position

7Granul length17Exine surface sculptures

8Distance between granules--

9No. of culpis--

10Spore size--
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نتیجه

تاکسونومی عدديمطالعاتازحاصلنتایج-
در يریگزهقابل اندایفیو کیصفت کم38مجموعا،

پس از ، Plagiomniumگونه نام برده شده از جنس سه
قرار گرفت و تجزیه و تحلیل، موردیو کددهیريگاندازه

با استفاده از روش هاآنیسلسله مراتببندينمودار خوشه
Ward.ترسیم گردید

، به دو خوشه %25دست آمده در سطح دندروگرام به
از شباهت بین %75). این سطح، 2اصلی تقسیم شد (شکل 

،هاي اصلیدهد. هر یک از این خوشهها را نشان میخوشه
به دو 1هاي فرعی هستند. شاخه اصلی داراي زیر خوشه

از 7شود که در سطح تقسیم می2- 1و 1- 1شاخه فرعی 
2باشند. شاخه اصلی شباهت می%93هم جدا شده و داراي 

شود که در سطح تقسیم می2- 2و1- 2به دو شاخه فرعی 
اشند.باز شباهت می%88از هم جدا شده و داراي 12

هاي به نوبه خود داراي زیرشاخه1- 1شاخه فرعی 
1- 1- 1باشد. زیرشاخه فرعیمی2- 1- 1و1- 1- 1فرعی 
P. elatumهانشعاب است که هر دو مربوط به گون2داراي 

21و 20کد هاي باشند. انشعاب اول شامل جمعیتمی
(دودانگه و هزارجریب) است و انشعاب دوم مربوط 

(نوشهر) است. زیرشاخه فرعی23هاي کد به جمعیت
است. 2- 2- 1- 1و1- 2- 1- 1داراي انشعابات 1-1-2

انشعاب دیگر است که اولی 2داراي 1- 2- 1- 1انشعاب 
درازنو و افراتخته) و دومی (13و 12هاي کدهاي جمعیت
هاي جمعیتگیرد. همه(لوه) را در برمی10هاي کد جمعیت

P. cuspidatumاین زیرشاخه فرعی مربوط به گونه 

به تنهایی جمعیت مربوط 2- 2- 1- 1انشعاب باشند. می
شود. (درازنو) را شامل می3کد P. undulatumبه گونه

زیر شاخه فرعی است. 3خود شامل 2- 1شاخه فرعی
16و 17، 14هاي کدهاي که جمعیتاول فرعی زیرشاخه 

خود جاي داده است. زیرشاخه (نوشهر، پونل و ماسال) را در

زیرشاخه فرعی (هزارجریب) و 11به جمعیت کد دومفرعی 
(سیاهکل) است. شاخه فرعی15جمعیت کدبهمتعلق سوم
شوند. را شامل میP. cuspidatumهاي گونهجمعیت2-1

2- 1- 2و 1- 1- 2داراي دو زیر شاخه فرعی 1- 2شاخه فرعی 
(سیاهکل) 7فقط جمعیت کد 2- 1- 2است. زیرشاخه فرعی 

شاخه3به 1- 1- 2را شامل می شود. زیرشاخه فرعی 
شود. انشعاب تقسیم می3- 1- 1- 2و 2- 1- 1- 2و 2-1-1-1
(هزارجریب و 6و 4هايکدهاي شامل جمعیت2-1-1-1

نشعاب فرعی ا3خود به 2- 1- 1- 2نوشهر) است. انشعاب
و 5هاي کدهاي شود. انشعاب فرعی اول جمعیتتقسیم می

1(دودانگه و ماسال)، انشعاب فرعی دوم جمعیت کد 8
(افراتخته) 2(لوه) و انشعاب فرعی سوم جمعیت کد 

9به جمعیت کد 3- 1- 1- 2شود. شاخه را شامل می
هاي گونهمعیتج1- 2شود. شاخه فرعی(پونل) ختم می
P. undulatumبه دو 2- 2را در خود دارد. شاخه فرعی
شود. زیرشاخه تقسیم می2- 2- 2و 1- 2- 2زیرشاخه فرعی 

افراتخته و (19و 18کدهاي هاي جمعیت2- 2- 1فرعی 
خود به دو 2- 2- 2شود. زیرشاخه فرعی را شامل می)درازنو

کدهاي هايشود که انشعاب اول جمعیتانشعاب تقسیم می
25کد ، انشعاب دوم جمعیت)و ماسال(سیاهکل24و 22

2- 2هاي شاخه فرعی . جمعیتگیردبر میرا در)پونل(
، نمودارنیطبق اطالعات ااست. P. elatumبه گونه مربوط

در کنار هم ،دارنديشتریبشباهتکه به هم ییهاتیجمع
يدارا،دارنديشتریکه از هم فاصله بییهاقرار گرفته و آن

.اندگرفتهقرارمجزايهاگروهبوده و دريشتریبتفاوت 
که در یمهمعواملو صفاتنییمنظور تعبه

صفاتمورد مطالعه براساسيهایتجمعيجداساز
باعث همچنین بوده و ریتاثنیشتریبيداراویشناسختیر

ياسکرر ، نموداگردیدندها از هم یتجمعها وگونهکیتفک
.گردیدها ترسیم براي آنپالت 
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هاي تاکسونومی عددي.به دست آمده از دادهWardاي تجزیه خوشهدندروگرام-2شکل 
Fig. 2. Ward cluster analysis dendrogram obtained from numerical taxonomy data.

.Plagiomniumجنس يهایتجمعتاکسونومی عددييهادادهازحاصلپالتاسکرينمودار-3شکل
Fig. 3. Scree plot diagram obtained from numerical taxonomy data of Plagiomnium populations.
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هاي تاکسونومی عدديدست آمده از دادههاي به توصیف واریانس- 4جدول 

Table 4. Description of variances obtained from numerical taxonomy data
Total variance

Component Initial Eigen value Extraction sums of squared loading

Eigen
value

Percentage of
justification

variance

Percentage of
cumulative

variance

Eigen
value

Percentage of
justification

variance

Percentage of
cumulative

variance
1 10.449 27.496 27.496 10.449 27.496 27.496
2 5.885 15.487 42.983 5.885 15.487 42.983
3 4.302 11.321 54.304 4.302 11.321 54.304
4 2.811 7.398 61.702 2.811 7.398 61.702
5 2.144 5.642 67.344 2.144 5.642 67.344
6 2.130 5.605 72.949 2.130 5.605 72.949
7 2.098 5.522 78.471 2.098 5.522 78.471
8 1.548 4.074 82.545 1.548 4.074 82.545
9 1.422 3.742 86.287 1.422 3.742 86.287

10 0.912 2.400 88.687 - - -
11 0.816 2.147 90.834 - - -
12 0.757 1.991 92.825 - - -
13 0.639 1.682 94.507 - - -
14 0.490 1.289 95.796 - - -
15 0.389 1.024 96.820 - - -
16 0.327 0.862 97.681 - - -
17 0.260 0.685 98.367 - - -
18 0.171 0.449 98.816 - - -
19 0.143 0.376 99.191 - - -
20 0.097 0.256 99.447 - - -
21 0.087 0.229 99.676 - - -
22 0.073 0.191 99.867 - - -
23 0.040 0.105 99.973 - - -
24 0.010 0.027 100.000 - - -

جدول واریانس ) و 3براساس نمودار اسکري پالت (شکل 
مولفه9)،4هاي تاکسونومی عددي (جدول دست آمده از دادهبه

از%28/86(نمودهایجادراواریانسبیشترین مقداراول،اصلی
ترینمهمها،مولفهایندهندهتشکیلصفاتکل) وواریانس

درPlagiomniumجنسهايگونهوهاجمعیتتفکیکعامل
ازکمبسیارمقادیراختصاصباهامولفهسایرهستند.مطالعهاین

هايجمعیتدر تفکیکناچیزيبسیارتاثیرونقشکل،واریانس
مولفه 9مقدار واریانس ایجاد شده توسط اند.داشتهمطالعهمورد

اصلی به ترتیب زیر است:
از واریانس کل، مولفه اصلی %49/27مولفه اصلی اول،

از %32/11، مولفه اصلی سوماز واریانس کل، %48/15دوم، 
از واریانس کل، مولفه %39/7، واریانس کل، مولفه اصلی چهارم

از %60/5از واریانس کل، مولفه اصلی ششم، %64/5اصلی پنجم، 
از واریانس کل، مولفه %52/5واریانس کل، مولفه اصلی هفتم، 

%74/3نهم، از واریانس کل و مولفه اصلی%07/4اصلی هشتم، 
اند.ریانس کل را به خود اختصاص دادهاز وا

مولفه اصلی، سه مولفه اول بیشترین تاثیر را در 9از بین 
دیگر کمترین نقش را در ایجاد واریانس کل داشته و شش مولفه

، %49/27اول با یمولفه اصلاند. ایجاد واریانس کل داشته
به خود اختصاص داده است. صفاتی را انسیوارمقدارنیشتریب

مثل طول برگ، عرض باالي برگ، عرض میانی برگ، عرض 
در رگبرگ و عرض باالي )costaرگبرگ (انتهاي برگ، طول 

اند. این مولفه مجموعا بیشترین نقش را داشته،ایجاد این مولفه
مولفه اصلی دوم ی و کیفی بوده است.صفت کم32در برگیرنده 

ی و کیفی است. مقدار واریانس ایجاد شده صفت کم27شامل 
باشد. در این مولفه صفاتی مثل می48/15توسط این مولفه، 

هاي نوك برگ و طول نوك برگ، عرض نوك برگ، تعداد سلول
مولفه اصلی سوم اند.ها بیشترین نقش را ایفا نمودهتعداد دندانه

اص داده از واریانس کل را به خود اختص11%/32که حدود
ی و کیفی است. صفات طول گیاه، صفت کم19است، شامل 

طول دندانه، عرض دندانه، تعداد سلول در دندانه و عرض 
هاي کناري در قسمت میانی، از اهمیت بیشتري برخوردار سلول
اریبسریمقاداماها تاثیر خود را نشان دادهمولفهبقیهبودند.



140097/97،)1(22جلدرستنیها،... / Plagiomniumجنسهايخزهبیوسیستماتیکمطالعه/کریمی و همکاران 

را به خود اختصاص داده و در نتیجهکلانسیوارازناچیزي
مطالعهمورديهایتجمعها وگونهککیدر تفکمیاریبسریتاث

.اندداشته
گرده(هاگ)شناسیمطالعاتازحاصلجنتای-

انیها و ارتباط مشباهتزانیمدركمنظور به
که از جمعیت9هايهاگمورد مطالعه از هاي ها و گونهجمعیت

کروسکوپیمبه کمکهر استان به طور تصادفی انتخاب شد، 
هاي(شکلبه عمل آمديبردار) عکسSEMنگاره (یالکترون

4-6.(
هايیريگو اندازهیفیو کیصفت کم17تعیین از پس
دندروگرام، آمددستهبیالکترونيهانگارهزیرتوسطمربوطه که 

.)7(شکل گردید هیتهWardبه روش ياخوشههیتجز

Plagiomniumهاي مربوط به گونه هاگ-4شکل undulatumماسالهايجمعیتدر)A( ،) هزارجریبB(افراتخته ،)C.(
Fig. 4. Spores of Plagiomnium undulatum in Masal, Hezarjarib and Afratakhteh populations (from left to right,
respectively).

Plagiomniumهاي مربوط به گونههاگ-5شکل cuspidatumهاي ماسالجمعیتدر)A( ،) هزارجریبB(افراتخته ،)C.(
Fig. 5. Spores of Plagiomnium cuspidatum in Masal, Hezarjarib and Afratakhteh populations (from left to right,
respectively).
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Plagiomniumهاي مربوط به گونههاگ-6شکل  elatumهاي ماسالجمعیتدر)Aهزارجریب ،()B(افراتخته ،)C.(
Fig. 6. Spores of Plagiomnium elatum in Masal, Hezarjarib and Afratakhteh populations (from left to right,
respectively).

شناسی.هاي هاگبه دست آمده از دادهWardاي خوشهدندروگرام تجزیه-7شکل 
Fig. 7. Ward cluster analysis dendrogram obtained from palynological data.

که دهدمینشان 7در شکل آمده دستبهدندروگرام
وشوندمیتقسیم 2و 1به دو خوشه اصلی25در سطح هانمونه

1. شاخه اصلی گیردمیمشابهت صفات را در بر %75حدود در
تقسیم شد.2-1و 1-1به دو شاخه فرعی 

خود داراي زیرشاخه فرعیسهمبه 1-1شاخه فرعی 
1-1-1زیرشاخه فرعی است.2-1-1و زیرشاخه فرعی1-1-1

است. )افراتخته و ماسال(8و 7کدهاي هايشامل جمعیت

را شامل )دودانگه(8کد جمعیت فقط2-1-1زیرشاخه فرعی 
P. elatumهاي گونه شامل جمعت1-1شاخه فرعی شود.می

(افراتخته، 6تا 4هايهاي کدبه جمعیت2-1فرعیشاخه است. 
هاي شود که مربوط به همه جمعیتمیمنتهی ماسال و دودانگه) 

است.P. cuspidatumگونه
را P. undulatumهاي گونه ، فقط جمعیت2شاخه اصلی 

2-2و 1-2شاخه فرعی2شود. این شاخه به دو شامل می
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(دودانگه و ماسال) در 3و 2هايکدهاي . جمعیتتقسیم شد
(افراتخته) در شاخه فرعی1و جمعیت کد 1-2فرعی شاخه 

ها ها و جمعیتقرار گرفتند. طبق این دندروگرام، همه گونه2-2

هاي اند. براي تعیین مولفهوح و روشنی از هم تفکیک شدهبه وض
ها، نمودار اسکري گیري این مولفهاصلی و صفات موثر در شکل

.)8(شکل شناسی ترسیم گردیدهاي هاگپالت حاصل از داده

.Plagiomniumجنس يهایتجمعشناسیهاگيهادادهازحاصلپالتاسکرينمودار-8شکل
Fig. 8. Scree plot diagram obtained from palynological populations of Plagiomnium.

شناسیهاگهايدست آمده از دادههاي به توصیف واریانس-5جدول 
Table 5. Description of variances obtained from palynological data

Total variance
Component Initial Eigen value Extraction sums of squared loading

Eigen
value

Percentage of
justification

variance

Percentage of
cumulative

variance

Eigen
value

Percentage of
justification

variance

Percentage of
cumulative

variance
1 7.199 71.989 71.989 7.199 71.989 71.989
2 1.138 11.381 83.370 1.138 11.381 83.370
3 0.676 6.764 90.134 - - -
4 0.480 4.801 94.935 - - -
5 0.254 2.537 97.472 - - -
6 0.161 1.611 99.083 - - -
7 0.075 0.750 99.833 - - -
8 0.017 0.167 100.000 - - -

ها ) و جدول شرح واریانس8با توجه به نمودار باال (شکل 
ترین تاثیر و مولفه اصلی اول بیش2یابیم که )، درمی5(جدول 

اند. مولفه اصلی اول با ها داشتهنقش را در تفکیک این گونه
، موثرترین مولفه بوده و مولفه از واریانس کل%98/71مجموع 

از واریانس کل را به خود اختصاص %38/11اصلی دوم، مقدار 
داده است.

از واریانس کل را %37/83این دو مولفه اصلی در مجموع 
ها نقش بسیار کمی در به خود اختصاص دادند و بقیه مولفه

ها داشتند.تفکیک گونه
)6(جدول عواملکسیجدول ماتراطالعاتبه توجهبا
صفات همهاول یمولفه اصللیشود که در تشکیممشخص

طول محور قطبی، عرض انند اند؛ به عبارتی صفاتی منقش داشته
محور استوایی، نسبت طول محور قطبی به عرض محور استوایی، 
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فاصله بین شیارها، طول شیار، بیشترین عرض شیار، طول 

داد شیار و اندازه هاگ در ها، تعگرانول، فاصله بین گرانول
اند. براي مولفه گیري مولفه اصلی اول نقش به سزایی داشتهشکل

اصلی دوم نیز صفاتی چون عرض محور استوایی، نسبت طول 
محور قطبی به عرض محور استوایی، بیشترین عرض شیار و 

اند.اندازه هاگ بیشترین اهمیت را داشته

شناسیهاي هاگدست آمده از دادهبههايواریانسماتریسعوامل -6جدول 
Table 6. Matrix factors of variances obtained from palynological data

Matrix factor
Trait Component

1 2
Polar axis 0.908 -0.173

Equatorial diameter 0.378 0.889
P/E ratio 0.939 0.066

Distance between culpis 0.861 -0.104
Culpi length 0.864 -0.406
Culpi width 0.857 0.271

Granule length 0.839 -0.138
Distance between granules 0.924 -0.055

Culpi number 0.842 -0.057
Spore size 0.929 0.196

بحث
1968در سال نن واي که کوپهاي گستردهطبق بررسی

)Koponen انجام داد، Plagiomniumروي جنس )1968
شناسی به هاي ظاهري و ریختاین جنس را براساس ویژگی

و Rosulata ،Undulata ،Venusta ،Rostrataبخش پنج
Plagiomniumگونه،بنديبندي کرد. در این تقسیمتقسیم
P. undulatum را در بخشUndulata گونه ،P .cuspidatum را

را در بخش P. elatumو گونهPlagiomniumدر بخش 
Rosulataقرار داد.

دهد، ی، نشان مWardياخوشهنمودارنتایج حاصل از 
در Plagiomniumهاي مختلف جنس گونهيبنددسته

هاي ها و گونهکه جمعیتاست اي هاي متفاوت به گونهجمعیت
هاي هاي متفاوت در دستهمشابه در یک دسته و جمعیت و گونه

هايتمام جمعیت،اند. طبق این دندروگرامجداگانه قرار گرفته
P. undulatum قرار 1-1-2و در شاخه فرعی 2در شاخه اصلی

و در کنار 1اخه اصلی گرفتند، به جز جمعیت درازنو که در ش
از گونه 3قرار گرفت. این گونه در سطح P. cuspidatumگونه 

P. cuspidatumبین %97مقدار شباهتدهندهجدا شد که نشان
باشناختیریختباشد. این نمونه در برخی از صفات ها میآن

ها تفاوت داشت. در این نمونه، طول گیاه و طول سایر جمعیت
ها بود. بیشتر از سایر جمعیت،و عرض برگترکوتاه،برگ

ها نسبت به کمتر و طول دندانه،هاهمچنین تعداد دندانه
هاي مربوط بهها بیشتر بوده است. تمام جمعیتسایر جمعیت

P. cuspidatum قرار گرفتند، با این تفاوت که 1در شاخه اصلی

ي هاو جمعیت1-1هاي استان گلستان در شاخه فرعی جمعیت
قرار گرفتند. 1-2هاي گیالن و مازندران در شاخه فرعی استان

هاي از جمعیت7هاي استان گلستان در سطح جمعیت
از شباهت بین %93که ندهاي گیالن و مازندران جدا شداستان

درP. elatumگونههايدهد. جمعیتها را نشان میاین جمعیت
گیالن و گلستان هاي هاي استاناستان مازندران کامال از جمعیت

مازندران هاي هاي استانین صورت که جمعیته اجدا شدند؛ ب
گیالن و گلستان در هايهاي استانجمعیتو1در شاخه اصلی 

گیالن و هاياستانهايجمعیت.دنقرار گرفت2شاخه اصلی 
%95دهنده از هم جدا شدند که نشان5گلستان در سطح 

ست. به طورکلی نتایج به دست اهابین آنموجود در شباهت 
هاي ذکر بندي بخشآمده از دندروگرام، به صورتی است که طبقه

جنسگونهسه و نمودهرا تایید ) 1968(نن وشده توسط کوپ
Plagiomnium 3که مربوط به جمعیت کد را به جز یک مورد

به خوبی از یکدیگر ، است)متعلق به درازنوP. undulatumگونه(
نماید.میتفکیک 

بندي راجع به طبقه) 1968(نن ونتایج تحقیقات کوپ
معتبر موجود در ، تنها مطالعهPlagiomniumهاي جنس گونه

Plagiomniumدنیا در خصوص بیوسیستماتیک خزه جنس 

باشد و هیچ بررسی و پژوهش دیگري در این زمینه صورت می
نگرفته است.
Cano(و همکاران کانو et al. 2005(،Tortula subulata

ن داد نشاPCAنتایج . ا مورد بررسی مورفومتري قرار دادندر
مولفه اصلی اول است. سهمربوط به از تغییرات کل %70/1
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حاشیه میانی به طول سلول میانیصفاتی مثل نسبت عرض
حاشیه سلول میانیحاشیه میانی، طول برگ، طول سلول میانی

سلول کناريباالیی به طول سلول کناريپایینی، نسبت عرض 
سلول میانیهاي باالیی، تعداد الیهسلول میانیباالیی، عرض 

تعداد پاپیالها روي اي پریستوم واي، غشاي پایهحاشیه
نقش را تاثیر و ها بیشترین در ایجاد این مولفه،هاي میانیسلول
بیشترین ،مولفه اصلی اول9،اند. در مطالعه حاضرداشته

. صفاتی مانند طول برگ، عرض باالي نمودندرا ایجاد تغییرات 
، عرض رگبرگبرگ، عرض میانی برگ، عرض انتهاي برگ، طول 

، طول نوك برگ، عرض نوك برگ، تعداد رگبرگباالي 
ها، دندانه، طول و عرضهاي نوك برگ، طول گیاه، تعدادسلول

بیشترین ،میانیسلول کناريدر دندانه و عرض ها تعداد سلول
ها داشتند.تاثیر را در ایجاد این مولفهنقش و 

صفات نشان داد که )2005(همکاران و کانوتحقیقات 
گیان هاي خزهها و جمعیتی عامل موثرتري در جدایی گونهکم
نشان ) PCAهاي اصلی (به مولفهتجزیه،باشد. در این مطالعهمی

صفات ی داراي واریانس باالتري نسبت به سایرداد، صفات کم
بندي بهتر توانند باعث طبقهمیهمچنین اتهستند. این صف

اسکرينموداردرشوند.Plagiomniumهاي جنس گونهسایر
برايايویژهمقادیرمورفومتري،هايدادهازحاصلت پال

دادهنشانمقدارترینکوچکتاترینبزرگازانتخابیهايمولفه
مولفهآنباشد،بیشترمولفهیکویژهمقدارشود. هرچهمی

ها و در تفکیک گونهویدنمایمایجادبیشتريواریانس
ها تاثیر بیشتري دارد.جمعیت

(در قسمت نتیجه)، 3شکل طبق نمودار اسکري پالت
بیشترین مقدار واریانس را ایجاد کردند و ،مولفه اصلی اولهنُ

،ها تاثیر کمی داشتند. در ایجاد مولفه اصلی اولسایر مولفه
صفاتی مانند طول برگ، عرض باالیی برگ، عرض میانی برگ، 

نقشرگبرگو عرض باالي رگبرگعرض انتهاي برگ، طول 
از واریانس کل را به خود %49/27به سزایی داشتند و موثر و

با توجه به مقدار ویژه هر مولفه در نمودار صاص دادند.اخت
ها مشخص ها و جمعیتاسکري پالت، ارزش آن در تفکیک گونه

، براي مولفه 11شود. این مقدار براي مولفه اصلی اول حدود می
، براي مولفه 4، براي مولفه اصلی سوم حدود 6اصلی دوم حدود 

در نظر 2نجم حدود و براي مولفه اصلی پ3اصلی چهارم حدود 
شود.گرفته می

، هاي اصلییا تجزیه به مولفهPCAروش ،همچنین
ها به لحاظ آماري تایید نمود که بندي جمعیتدر دسته

در بین شناختیریختهايویژگیبه لحاظ داري معنیاختالف 
.شودمشاهده میمورد مطالعه يهایتجمع

Ignatov(و همکاران فایگناتو et al. ) بیان کردند،2012
هاي خزه یک صفت تشخیصی مهم در بسیاري از گونه

هاي شاخه جانبی اول پلوروکارپوس، منظم و نامنظم بودن برگ
اما به دلیل تغییرپذیري زیاد، تاثیر چندانی ندارد. در این ،است

گیري شد، اما این صفت مطالعه نیز طول شاخه جانبی اول اندازه
مؤثر نبوده است.هایتدر جداسازي جمع

تیرههايهاگشناسیریختروي تنها تحقیقات
Mniaceae ، 1973در سال سورساو کوپوننتوسط)Koponen

& Sorsa براساس اندازه هاگ و ) صورت گرفت که1973
از هم تفکیک تیره مذکور هاي مختلف جنس،ضخامت اگزین

ها متعلق ترین هاگبزرگ)، 1968(نن و. طبق مطالعات کوپشدند
میکرومتر) و43×57(حدود Orthomnion loheriبه 

Orthomniopsis dilatata میکرومتر) 44×53(حدود
Mniumبه متعلقهاي نسبتا کوچک هاگ.باشدمی blyttii

Plagiomniumمیکرومتر)، 16×19(حدود  drummondii

20(حدود Trachycystisمیکرومتر) و جنس 14×17(حدود 
Plagiomniumجنس هاگ،. همچنیناستمیکرومتر) 16×

مشترك هايویژگی.استمیکرومتر 30داراي اندازه کمتر از 
هاي کوتاه (نانوگرانول) است. گرانولتیره،هاي این همه هاگ

محکم به یکدیگر به صورتو کم و بیشبودهها کروي گرانول
باشند.میمتصل

بیشترین اندازه هاگ مربوط به گونه،در این پژوهش
P. undulatum و میکرومتر37×50از جمعیت دوانگه (حدود (

از جمعیت P. cuspidatumکمترین اندازه هاگ مربوط به گونه 
صورت هاي . طبق بررسیبودمیکرومتر) 5×8ماسال (حدود 

Plagiomniumهاي جنسهاگ، همهگرفته در این تحقیق

ننوکوپتحقیقات این امرکهبودندهاي کروي گرانولداراي
نماید.را تایید می)1968(

2007در سال روش و اوصالوخوشطبق تحقیقات 
)Khoshravesh & Osaloo اندازه هاگ در جنس )،2007

Melichhopheria melichhoferianaمیکرومتر 12×13د حدو
محلول هنگام قرار دادن نمونه در همچنین،. گزارش گردید

توسطاما با مطالعه،ها از بین رفتندنمونه، همه%96اتانول 
ت مشابه تزیینا(يساختار میله مانند،میکروسکوپ نوري

gemmate (حاضره روي سطح اگزین مشاهده شد. در مطالع،
،. همچنینباشندمیمتغیر هااندازه هاگگردید که مشاهده 

توسطاز بین نرفتند و %96ها با قرار گرفتن در اتانول نمونه
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، روي gemmateمیکروسکوپ الکترونی، تزیینات اگزین از نوع 

Plagiomniumجنس درهاي مورد مطالعه سطح اگزین گونه

کامال مشهود بود.
Bryidaeروي رده هاشناسی هاگنتایج مطالعات ریخت

شیار طولی تکها داراي منافذي از نوع هاگبیشترنشان داد که 
). et alBrubaker.1998شعاعی هستند (منفرد یا یک سوراخ سه

افراتخته، هزارجریب و هاي جمعیتهمه،در مطالعه حاضر
و بوده منفذها داراي چند هاگP. undulatumماسال در گونه 

مربوط به P. cuspidatum. در گونه باشندمیبدون شیار 
و منفذها داراي چند هاگ،هاي هزارجریب و ماسالجمعیت

جمعیت افراتخته مربوط به گونه،. همچنینبودندیک شیار 
P. cuspidatum هااست که نسبت به سایر جمعیتمنفذنیز تک
. در مطالعات استتربسیار متفاوت و سادهاز لحاظ شکل

نسبت به جمعیت مورفومتري نیز این جمعیت در شاخه جدا
.گرفتقرار P. cuspidatumگونهازدودانگه و ماسال

پوتوغلو و ساباروغلوشناسیبراساس مطالعات هاگ
)& Sabaroglu 2007Potoglu ،(ها در محدودهاندازه هاگ

میکرومتر متوسط و 25-50میکرومتر به اندازه کوچک، 25-0
. در مطالعه شوندمیدر نظر گرفتهبزرگ ،میکرومتر50بیشتر از 

هاي افراتخته، هزارجریب و ماسال در گونهجمعیت،حاضر
P. elatumو 884/71، 451/75هاي یب در اندازهتبه تر

، هزارجریب و ماسال هاي افراتختهجمعیتیکرومتر، م192/49
، 649/73هاي به ترتیب در اندازهP. cuspidatumدر گونه 

، هاي افراتختهجمعیتمیکرومتر و 970/22و 684/44
به ترتیب در P. undulatumهزارجریب و ماسال در گونه 

. نتایج بودمیکرومتر 278/96و 525/148، 620/76هاي اندازه
نشان داد که جمعیت افراتخته در هر سه شناسیهاگمطالعات 

همچنین اندازه هاگ در بودند.داراي اندازه هاگ بزرگ ،گونه
P. undulatumو P. elatumهاي هزارجریب در گونهجمعیت

. در جمعیت بودمتوسط P. cuspidatumاما در گونه ،بزرگ
به طوري که در گونه،بودرها متغیاندازه هاگ،ماسال

P. elatumداراي اندازه متوسط، در گونهP. cuspidatum داراي
. بودداراي اندازه بزرگP. undulatumونه اندازه کوچک و در گ

، خود Plagiomniumهاي مختلف هاگ گونهتغییر در اندازه
هاي مختلف تواند یک صفت تشخیصی مهم در شناسایی گونهمی

این جنس محسوب گردد.
Proctorیو و پروکتر ( 1973&Yeo( کالرك و

)Clark تواند میهاگ بیان کردند که اندازه بزرگ ) 1979
به دلیل سازگاري با استراتژي پراکندگی از طریق حشرات باشد. 

هاي رسد که دلیل بزرگ شدن اندازه هاگ در جمعیتبه نظر می

) 1979(، کالرك)1973(یو و پروکتورمورد مطالعه با نظریه
باشد.همسو

17هاي مورد مطالعه، در این پژوهش، براي تفکیک گونه
د. گردیگیري انتخاب ی و کیفی قابل تشخیص و اندازهصفت کم
براي مطالعات اناین صفات اغلب توسط محققبیشتر 

Wardشوند. با توجه به نمودار شناسی استفاده میگرده

هاي مورد مطالعه در این نمودار در سطح یابیم که گونهدرمی
1اصلی شاخهتقسیم شدند. 2و 1به دو شاخه اصلی %25

باشد. این دو میP. cuspidatumوP. elatumحاوي دو گونه 
شباهت را دارا %94شوند که از هم جدا می%6گونه در سطح 

را P. undulatumهاي گونه جمعیت،اصلی دومشاخهباشند. می
دست آمده زیادي با نتایج بهدود شود. این نتایج تا حشامل می

داشتهمطابقت هایک گونهدر تفکتاکسونومی عددياز مطالعات 
، Plagiomniumرا به سه بخش گونهسهبندي این و طبقه

Undulata وRosulataنمایدمیتایید ) 1968(نن و، توسط کوپ.
هاي با نگاهی به نمودار اسکري پالت حاصل از داده

مولفه اصلی اول در تفکیک دویابیم که در میشناسی،هاگ
مجموعااند. این دو مولفهداشتهکننده موثر و تعیینها نقش گونه
اند. مولفه اصلی از واریانس کل را به خود اختصاص داده% 37/83

) را در نمودار اسکري پالت 5/7(اول که بیشترین مقدار ویژه
از واریانس را شامل %98/71به خود اختصاص داده است، 

نقش در ایجاد این مولفه مورد مطالعهصفاتشود و همهمی
است یکمولفه اصلی دوم نیز داراي مقدار ویژه حدودا داشتند.

که چهار صفت طول محور استوایی، نسبت طول محور 
راي اهمیت اها و شکل هاگ دقطبی/استوایی، عرض گرانول

بودند.فراوان 
در ایجاد صفاتهمهکهگیریمنتیجه می،بنابراین
طبق جدول ،همچنین.اصلی موثر بودندي هاواریانس مولفه

روي مولفه اول بیشترین نقش راصفت،ماتریکس عوامل، چهار 
شامل طول محور قطبی، نسبت طول صفتاین چهار .داشتند

د. در نباشها و اندازه هاگ میمحور قطبی/استوایی، عرض گرانول
، طول محور قطبی بیشترین تاثیر را روي مولفه اصلی صفاتبین 
گونه جنس سه داشته است. مطالعات صفات هاگ دوم

Plagiomniumاین جنس در هايگونههاينشان داد که هاگ
20×22ها حدود اندازه آنکروي و ،سطح خود داراي گرانول

در مورد ) 1968(نن وهاي کوپ. این نتایج با یافتهبودند
جنس هاگوMniaceaeتیرههاگشناسیریخت

Plagiomnium)د زیادي مطابقت دوتا ح)،منبع موجودتنها
.نمایدمیو آن را تایید داشته

شناسی با نتایج هاي ریختنتایج به دست آمده از داده



1400103/103،)1(22جلدرستنیها،... / Plagiomniumجنسهايخزهبیوسیستماتیکمطالعه/کریمی و همکاران 

شناسی پیشین تا حدود زیادي هاي هاگبه دست آمده از داده
هاي مورد ها و جمعیتو هر دو روش توانستند گونههمسو

ایران را به خوبی از در شمال Plagiomniumمطالعه خزه جنس 
هم تفکیک نمایند.
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