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یادداشت هایی پیرامون جنس های بزرگ گیاهی 
با تأکید بر گون
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Abs tract
Among 57 genera having more than 500 species, the genus Astragalus, with a large number of species worldwide, 
is the first big genus in flowering plants. The species belong to 150 sections in Old World and 93 sections in New 
World, with 3500 species. In the point of species numbers, the genus is divided into three big groups; Small size, 
medium size, and big size sections. In the Old World, the species are widely distributed in Asia, Europe, and sparsely 
in African continents. To understand better the high diversity of the genus, it is necessary to seek the main factors of 
reproduction system, pollination, seed dormancy, soil seed bank, habitat, and speciation mechanism. In this paper, 
the author tried to explain the biology of the genus briefly. All diagnostic characters are divided into Morphology, Anat-
omy, Cytology, Physiology, and Chemistry
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Notes on large plant genera with focus on Astragalus
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چکیده
در میان 57 جنس بزرگ گیاهی، که بیش از 500 گونه دارند، جنس گون، دارای بیشترین تعداد گونه در جهان است و اولین 
جنس بزرگ در میان گیاهان گل دار به شمار می رود. گونه های این جنس متعلق به 150 بخش در دنیای قدیم و ۹4 بخش در 
دنیای جدید، با ۳500 گونه هستند. ازنظر تعداد گونه ها، گون های جهان به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده اند که 
در قاره آسیا، اروپا و به طور پراکنده در آفریقا انتشار دارند. برای درک بهتر از تنوع و فراوانی زیاد، این جنس را باید در سیستم 
زادآوری، گرده افشانی، خواب بذر و بانک بذر خاک، شرایط رویشگاهی و گونه زایی جست وجو کرد. در این مقاله کوشش شد تا 
اندکی به بیولوژی و فیزیولوژی این جنس اشاره شود. در تشخیص و تفکیک گونه ها، کلیه صفات ارزشمند به صفات مرفولوژیک، 

آناتومیک، سیتولوژیک، فیزیولوژیک و شیمیایی تقسیم شدند.
واژه های کلیدی: گون، زاد آوری، گرده افشانی، خواب بذر، گونه زایی



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 52i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 52

 مقدمه
تالش بی امان گیاه شناسان در 

سه قرن گذشته کاری سترگ بود 
و گلی بر تارک این علم نشانده شد، 

دانش رده بندی گیاهی با پایه گذاری 
توسط آن  مفاهیم  و  تعریف  در  که 

 ،Linnaeus (1753) ،Clona (1616) 
Tourenefort (1763) و Bauhin (1595)

 به وجود آمده بود، دانش تاکزونومی گیاهی 
را به قله های افتخار رساند، در نیمه دوم قرن 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم با دستاوردهای علمی 
در فیزیک، شیمی و ریاضیات، جان تازه ای به 
آن داد و دانش بیوسیستماتیک و سیستماتیک 
فیلوژنی، افق های تازه ای را روی گیاه شناسان 
گشود. با تالش مستمر گیاه شناسان کالسیک، 
آرام آرام فلور همه کشورهای جهان تدوین  و با 
استعانت از بیوسیستماتیک، فلورهای جهان به 
دفعات در انتشارات جداگانه بازبینی و ارزیابی 
شدند. اینک، صرف نظر از کاستی های موجود، 
به دلیل شرایط سطح االرضی و محدودیت های 
ناچیز دیگر، فهرست کاملی از گیاهان گل دار 
جهان در دسترس است. در حال حاضر، 1۶،1۶7 
جنس در ۶20 تیره و 25۹،۳۸۳ گونه (شامل 
74،27۳ گونه تک لپه ای و 210،00۸ گونه 
Christen- (دولپه ای) در جهان ثبت  شده است 

.(husz and Byng, 2016
 باید اذعان کرد، اطالعات بیولوژی، اکولوژی 
بیوسیستماتیکی ناچیزی برای تعداد گونه های 
گیاهی (تک لپه و دولپه) در دسترس است و 
تنها به صورت موردی، پیرامون برخی جنس ها، 
انتشار  با  است.  اختیار  در  اندکی  یافته های 
فهرست جنس ها و گونه های گیاهان گل دار، در 
سال های اخیر، اندیشه ای ذهن دانشمندان را به 
خود معطوف داشته که از قرن نوزدهم تاکنون 

مشغله ذهنی بسیاری بوده است.
چرا بعضی از گیاهان آب زی، یا خاک زی هستند؟
چرا بعضی از گیاهان یک ساله و تعدادی چندساله 

هستند، این تمایز در چیست؟
چرا بعضی از گیاهان قدبلند و بعضی دیگر پا 

کوتاه (به ارتفاع ۳ سانتی متر) هستند؟
ویژه ای  محیط های  با  گیاهان  از  بعضی  چرا 

سازگارند؟
از گیاهان (جنس ها) تک گونه  و  بعضی  چرا 

تعدادی پر گونه هستند؟

سؤاالت متعددی از این  دست مطرح می شود. در سال های 
اخیر، فهرستی از جنس های گیاهی منتشر شده که تعداد 
گونه های آن بیش از 500 عدد است، در این فهرست 
تعداد جنس ها  تاریخچه،  ازجمله  متعددی  مسائل 
و تعداد گونه ها واکاوی و حتی در بعضی موارد، 
تعدادی از جنس های بزرگ ازنظر بیولوژی، ژنتیک، 
اکولوژی  و  مولکولی  فیزیولوژی، سیستماتیک 
بررسی شده است. Frodin (2004)ااا     در پاره ای 
تعاریف  و  مفاهیم  بنیادی،  اصول  به  موارد  از 
جنس و گونه می پردازد و به جنس هایی چون
Solanum ،Acacia ،Euphorbia
Piper و Ficus ،Cassia ،Bauhinia 
 اشاره می کند که همگی خاستگاه گرمسیری 

.(Frodin, 2004) دارند
 از میان جنس های بزرگ، گون با حدود ۳500 
 گونه در جهان مقام اول را به خود اختصاص
چون جنس هایی  در مورد  البته  است.  داده 
 Rubus Poa ،Potentilla ،Crataegus
که سیستم   Ranunculus و   Hieracium
دالیل  است،  آگاموسپرمی  آنها  زادآوری 
بیولوژیک ارائه شده است. همه پرسش های 
 Mega genera) مشابه در جنس های بزرگ
Big genera–) در پلتفرم بزرگ تر با عنوان 
ماکروسیستماتیک مطرح  شده است. دانشمندان 
در بررسی های جدید، درمورد برخی جنس ها 
مثل Euphorbia، تعدادی از بخش ها را، که مسیر 
فتوسنتز در آنها CAM، C3 و C4 بود، از جنس 
Euphorbia تفکیک و جنس های جدیدی را 
معرفی کردند، اما مطالعات سیستماتیک فیلوژنی، 
دوباره همه را در Euphorbia ادغام کرده است، 
بدین وسیله زمانی، تعداد گونه های این جنس زیاد 
بوده، سپس کاهش  یافته و اکنون نیز دوباره به 
همان تعداد قبلی بازگشته است. درباره جنس 
گون نیز، که شمار گونه ها بیشتر بوده است، با 
معرفی جنس Astracantha، 250 گونه از شمار 
قبلی کاهش  یافت، ولی مطالعات فیلوژنی دوباره 
تعداد آنها را به همان عدد قبلی برگردانده است. 
محققان مباحث و مفاهیم جنس و گونه را پیرامون 
بسط و قبض شمار گونه های جنس های بزرگ، 
مطرح می کنند. دانشمندان سیتوژنتیک مسائل 
را در رفتار کروموزوم و رفتار ژنتیک جمعیت 
گیاهان در منطقه زیست گیاه جستجو می کنند، 
اما Stebbins (2002) براساس نتایج کارهای 

تکامل کروموزومی، گونه زایی و عارضه های 
نهان و آشکار سیتولوژی، معتقد است، جنس های 
بزرگ نباید بیش از 100 گونه داشته باشند و این 
 ،Eucalyptus و Ficus پدیده را با جنس های
که در استرالیا و جنوب آفریقا پراکنده هستند، 
ژنتیکی  البته دالیل خاص  که  مطرح می کند 
را،   Astragalus اما جنس  دارند،  را  خود 
پراکنده در دنیای قدیم و جدید، به سبب وجود 
دالیل تکاملی، نمی توان با جنس های دیگر، که 
سیستم زادآوری ویژه ای دارند، مقایسه کرد. در 
قرن هجدهم، نوزدهم و بیستم تغییرات عددی 
و جابه جایی های متعددی انجام شده است. از 
گون های دنیای قدیم، ۳۸ جنس و از دنیای 
جدید، 2۸ جنس از Astragalus  جدا شده 
و شمار گونه های این جنس را تقلیل داده، اما 
مطالعات تاکزونومیست های بعدی و نیز مطالعات 
مولکولی، همه گونه های جنس های استخراج  شده 
را مجدد به جنس Astragalus برگردانده است. 
همان طور که پیش از این اشاره شد، پاسخ این 
سؤال کوچک، که چرا گون در شمار جنس های 
پر گونه است، کار آسانی نیست، چرا که گونه ها 
پس از پیدایش و تشکیل هسته اولیه در روند 
گونه زایی، که آن  هم مسیر ناشناخته و پیچیده ای 
است، دستخوش سلسله تحوالت عمیق می شوند 
و آن گاه شرایط اکولوژیک محیط (اقلیم، خاک 
و دما) به طور مستمر در روند تحول گونه نوپا 
را  از دگرگونی ها  زنجیره ای  اثر می گذارد و 
آشکار می کند که انتصاب آن به ذات و جوهره 
گیاه یا محیط زیست گیاه، کار آسانی نیست. 
به نظر می رسد، پاسخ این سؤاالت آسان، نیاز 
یک  پاسخ  و  دارد  مختلفی  تخصص های  به 
نمی تواند  به تنهایی  متخصص،  تاکزونومیست 
رویکردهای  بنابراین،  باشد،  کامل  و  جامع 
اکولوژیست ها، سیتوژنتیست ها، جامعه شناسان 
گیاهی، جغرافیادانان گیاهی، متخصصان فیلوژنی، 
تکامل یا در کل بیوسیستماتیسین ها در این رخداد 
حیاتی سهیم هستند و نظرات باارزش و تحلیل 
جامع و کامل آنها می تواند پاسخ این سؤاالت 
را قدری علمی تر بیان کند. عالوه بر همه این 
ظرفیت ها، طبیعی است که باید اطالعات کافی 
اطالعات  پراکندگی،  گونه ها،  تعداد  در مورد 
بر  تا  باشد  اکولوژیک در دسترس  ژنتیکی و 

پایه این اطالعات پردازش دقیق انجام شود.
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 مواد و روش ها 
نگارنده با توجه ویژه ای به مسائل رویشگاهی، طی 
سفرهای متعددی که برای جمع آوری گونه های 
این جنس از نقاط مختلف ایران داشته، بانک 
اطالعاتی بسیار وسیعی را از گونه ها تهیه کرده 
ایران،  از  تهیه شده  اطالعاتی  بانک  در  است. 
اطالعات اکولوژیک و جامعه شناسی به همراه 
است.  پیش بینی  شده  رده بندی  زیر تقسیمات 
پس از تکمیل گونه های ایران، اطالعات کلیه 
فلورهای جهان از آسیا، اروپا، آفریقا و آمریکا 
به آن افزوده شد. این بانک به گونه ای طراحی  
شده است که نام بخش های مربوطه، تعداد گونه 
و انتشار جهانی هر گونه را در هر یک از نقاط 
جهانی نشان می دهد، که این موضوع، کار پردازش 
بسیار آسان می کند. عالوه بر خصوصیات  را 
رده بندی و جغرافیایی، تعداد کروموزوم آنها را 
نیز در فاز هاپلویید و دیپلویید نشان می دهد. در 
ضمن، بعضی از گونه ها ازنظر رفتار فیزیولوژی، 
عناصر سمی را چون سیلینیوم جذب می کنند، یا 
در مسیر فتوسنتز می توانند ترکیبات ازت دار سمی 
را به عنوان متابولیت ثانویه تولید کنند، که خود 
به عنوان یک شاخص فیزیولوژیک در آمده است. 
گونه های چوبی، به دلیل وجود مجاری ترشح کتیرا، 
ساختار اختصاصی را نشان می دهند که به عنوان 
یک صفت آناتومی در نظر گرفته  شده است. همه 
این ویژگی ها که حاصل عملکرد تأثیر متقابل گیاه 
با محیط و برعکس است، در نظر گرفته شده است 

تا بتوان تفسیر دقیق تری را ارائه داد.

 As tragalus تقسیمات رده بندی جنس 
در جهان

این جنس در جهان 250 بخش و حدود 
۳،500 گونه دارد. در دنیای جدید (آمریکا شمالی 
و کانادا) با ۹4 بخش، ۳44 گونه و 2۹4 واریته 
درمجموع ۶۳۸ واحد و در امریکای جنوبی تنها 
10۸ گونه بدون هیچ گونه بخش بندی وجود دارد. 
درمجموع، در دنیای جدید 74۶ واحد (گونه 
و واریته) موجود است که ۶۳۸ واحد از آنها 

انحصاری هستند.
این جنس در دنیای قدیم (آسیا، اروپا و 
آفریقا)، صرف نظر از بعضی اختالف  سلیقه ها، 
زیرگونه،   144 و  گونه   2۶04 بخش،   155
درمجموع 274۸ واحد (گونه و زیرگونه) دارد 

که از آن تعداد حدود 1،۹50 گونه در دنیای 
قدیم انحصاری هستند. ذکر این نکته الزم است 
که سیستم رده بندی موجود، مورد وفاق همه 
گیاه شناسان جهان نیست، اما تا حدود زیادی 

ازنظر اعتبار گونه، اتفاق نظر وجود دارد.
برای سهولت کار، این 155 بخش متفاوت 
در دنیای قدیم، در سه گروه دسته بندی می شود 

.(Maassoumi, 2020)
1- بخش های کوچک که دارای 10-1 

گونه هستند.
2- بخش های متوسط که دارای 50-11 

گونه هستند.
۳- بخش های بزرگ که از 50-2۳0 گونه 

یا بیشتر دارند.
البته، توضیح این نکته الزم است که از این 
بخش ها حدود 25 بخش به صورت انحصاری 
در کشورهای مختلف در آسیا و اروپا و 12 
بخش دیگر به صورت انحصاری منطقه ای در 
کشورهای هم جوار (همسایه) حضور دارند، اما 
بقیه بخش ها به صورت محدود یا بسیار گسترده در 
سطح کشورهای موجود در آسیا، اروپا و آفریقا 
پراکنده هستند، که دالیل اکولوژی و جغرافیایی 
خاص خود را دارند. در گون های دنیای جدید 
(آمریکا، کانادا)، 4۳ بخش کم گونه (4-1 گونه) 
دارای گونه های  بقیه بخش ها  و  دارد  وجود 
بیشتری هستند. ضروری است در این قسمت، 
چند ویژگی موجود در نظام رده بندی گون ها در 

دنیای جدید و قدیم مطرح شود.
1- حدود 5 بخش در فهرست گون ها وجود 
دارد که در آنها گون های دنیای جدید و قدیم 

مشترک هستند.
2- حدود 10۸ گونه  گون در آمریکای 
جنوبی وجود دارد که در نظام طبقه بندی بخشی 

قرار نگرفته است.
۳- در شناسایی و تفکیک گونه ها، غربالگری 
بسیار دقیقی انجام شده است و بدون هیچ گونه 
اغماضی، کوچک ترین تفاوت چه ازنظر مرفولوژی 
و چه ازنظر پراکندگی با صرف توجه ویژه و 
(واریته)  به صورت واحدهای جداگانه  دقیق، 
معرفی  شده اند و حتی در مطالعات مولکولی 
انجام شده، بسیاری از واریته ها به صورت گونه 

مستقل ابقا شده اند.
4- در گونه های دنیای قدیم بسیاری از 

صفات باارزش، به ویژه کرک پوش، تغییرات شکلی 
برگچه ها، اندازه و شکل کاسه و صفات دیگر، 
که ارزش و وزن تاکزونومی دارند، به صورت 
صفت در نظر گرفته نشده اند و همه این صفات 
را در شمار تغییرات مرفولوژی وابسته به محیط 

به  حساب می آورند.
5- مطالب بند 4 به هیچ وجه مورد وفاق 
گیاه شناسان روسی نیست، به طوری که همه آنها 

را واحدهای جدا می دانند.
۶- با تأکید بر بند 4 و 5، در فهرست اسامی 
مترادف در گون های دنیای قدیم، حدود 4،217 
گونه نام برده در شمار گونه های مترادف هستند، 
این در حالی است که تفاوت معنی داری ازنظر 
مرفولوژی و جغرافیایی با مسائل مرتبط با خاک 

و اقلیم به چشم می خورد.
به هیچ وجه گروه  7- گون های یک ساله 
مستقل و نیایی نیستند، بلکه به همراه گون های 

چندساله تکامل  یافته اند.

 صفات تاکزونومیک در جنس گون 
صفات تاکزونومیک در تیره Fabaceae، به ویژه 
تیره های  به  Astragalus، نسبت  در جنس 
اجدادی به مراتب بیشتر و آشکارتر است. جنس 
Astragalus در سطح جهان به  گونه ای است 

که دارای دو دسته صفات است:
- صفاتی که معرف تمایز بخش ها است، به قسمی 
که بخش های این جنس به ویژه در گونه های 
چندساله منشأ ژنتیکی دارند و کاماًل متمایز و 

قابل  تشخیص هستند.
- صفاتی که منشأ ژنوتیپیک یا فنوتیپیک دارند 
که گاهی در شرایط محیطی خاص، نقش ژنی را 
ایفا می کنند و زمانی بر اثر تغییرات شرایط محیطی 
(فنوتیپ)، سبب تغییر بیان، یا رفتار ژن می شوند 
که در سطح گونه ها و زیرگونه ها تمایز ایجاد 
می کند. در هر صورت، صفات تاکزونومیک را 
می توان به صفات مرفولوژیک، صفات آناتومیک، 
صفات سیتولوژیک، صفات فیزیولوژیک و صفات 
نکته الزم  این  شیمیایی دسته بندی کرد. ذکر 
است که همه صفات یادشده در باال در شرایط 
اکولوژیک، دستخوش گوناگونی هایی می شوند.

 صفات مرفولوژیک 
در گون ها، صفات مرفولوژیک گوناگونی وجود 
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دارد که به اختصار توضیح داده می شود.
1- گون های یک ساله: به صورت علفی 
هستند و دوره گل دهی خود را زود به 

پایان می برند.
2- گون های چندساله: به صورت علفی 

یا چوبی هستند. (شکل 5-۳)
۳- کرک پوش ها: به دو شکل ساده یا پایه چسب 
و کرک دوشاخه ای که ممکن است به صورت 
متقارن یا میان چسب، یا نامتقارن و گاهی خیلی 
نامتقارن باشند. این کرک ها در سطح اندام های 
رویشی و زایشی دیده می شوند. صفت کرک، 

تعداد زیادی از بخش ها را تفکیک می کند.
4- برگ ها: به صورت فرد شانه ای یا زوج شانه ای 
هستند که در این حالت برگچه انتهایی به  خار 
تبدیل می شود، این صفت نیز تعداد زیادی از 

بخش ها را تفکیک می کند.
واژ  تخم مرغی،  اشکال  به  برگچه ها:   -5
تخم مرغی، بیضوی، نوک کند، نوک فرورفته، یا 
نوک تیز و دارای نیشک کوتاه یا بلند هستند. 
باشند، خود یک  داشته  نیشک  در صورتی که 
صفت جداکننده مناسب برای تفکیک تعدادی 

از بخش ها به  حساب می آید.
بسیار  گون  در جنس  گل آذین:  اشکال   -۶
متنوع هستند، مانند سنبله، خوشه، سرسان و هم 
گل آذین، با دم گل آذین یا بدون دم گل آذین، که 
 Kuznetzova,) ازجمله صفات معتبر هستند

.(1993
مانند کاسه (اشکال کاسه و  7- اجزای گل: 
دندانه کاسه) و جام ( شامل درفش، بال و ناو) 
که هر یک ازنظر شکلی ویژگی های خاص خود 

را نشان می دهند.
۸- تخمدان و میوه: به صورت پایک دار یا بدون 
پایک که به اشکال خطی راست، خطی نعل اسبی، 
بیضوی، تخم مرغی، دوخانه یا تک خانه، کرک دار 
بیشتر  اطالعات  برای  است.  کرک  بدون  یا 
ایران، جلدهای  کتاب گون های  به  می توانید 

5-1 مراجعه فرمایید.

 صفات آناتومیک 
آناتومی تعدادی از گون ها (علفی، چوبی، کرک 
ساده و کرک دوشاخه) انجام  شده است. ساختمان 
تشریحی گون های چوبی مولد کتیرا پیش از این 
نیز، شناخته  شده بود. همچنین، خار و ساقه در 
حد قابل قبول تشریح شده بودند. در آناتومی 

ساقه گون ها کانال های مولد کتیرا در اندازه های 
مختلف دیده می شود که کتیرای تولیدشده را در 
خود نگهداری می کنند. کتیرا  توسط سلول های 
لیزوژن تولید می شود که برای آنها یک سازوکار 
اکولوژیک و بیولوژیک است. در فصول پر بارش، 
کتیرا که از پلی ساکارید است، آب را جذب می کند 
و رقیق تر می شود و در فصل گرم و خشک، 
پلی ساکارید رقیق شده با آب را، صرف ادامه 
حیات می کند تا دوره خشک سالی طی شود و 
به دوره بذر دهی برسد و بتواند با ظاهر شدن 
گل و لقاح بذر، تولید و تجدید حیات کند. این 
استراتژی برای گون های خاردار بسیار مهم است 
و به همین علت است که گون ها با استحصال کتیرا 
و در پی آن خشک شدن، به شدت تجدید حیات 
می کنند و جمعیت خود را ثابت نگه می دارند 
و حتی گاهی افزایش می دهند. این پدیده در 
20 بخش گون، حتی در گون های خاردار با 
کرک دوشاخه و نیز در گون های علفی مانند

sect..Incani دیده می شود.

 صفات سیتوژنتیک 
تعداد کروموزوم های بیش از 1000 گونه از 
جنس گون در دنیای قدیم و جدید شمارش 
کروموزوم  ساختمان  از  دقیقی  اطالعات  و 
است.  شده  داده  توضیح  آنها  کاریوتیپ  و 
اندازه های  با  این جنس  کروموزوم گونه های 
با  نتریک  تلوسا یا  نتریک  متاسا متوسط، 
رنگ پذیری یکنواخت، یا غیریکنواخت هستند. 
اضافی  کروموزوم  یا    Bکروموزوم به ندرت 
دیده  شده است. در دنیای قدیم گونه هایی که 
کروموزوم های آنها شمارش شده اند، عدد پایه 
آنه همیشه x=8 و به صورت بسیار نادر 12= 
x است. همیشه به صورت یوپلویید هستند، در 
بیشتر گونه ها حالت دیپلویید و گاهی تترا پلویید 
و هگزاپلویید هستند، حتی گونه خاردار چوبی 

به صورت تتراپلویید است.
(آمریکای  جدید  دنیای  در  گون  گونه های 
شمالی و جنوبی)، معمواًل به صورت آنوپلویید 
  X= 11, 12, 13, 14 هستند و عدد پایه آنها
است. همین مطالعات سیتولوژی و وجود پدیده 
آنوپلوییدی، گون های دنیای جدید را با پیشنهاد 
جنس جدید Neo-Astragalus  مواجه کرده 
بود، ولی مطالعات مولکولی پس از آن، این جنس 
را دوباره در جنس Astragalus  دنیای قدیم 

قرار و نشان داد که گون های دنیای جدید از 
گون های دنیای قدیم مشتق شده اند.

 صفات شیمیایی 
در مورد صفات شیمیایی گون اطالعات چندانی 
در دست نیست. ولی به همراه صفات تشریحی 
گون های خاردار، که دارای کانال مولد کتیرا 
از  گونه   ۳00 تعداد  شد،  مشخص  هستند، 
کانال،  این  داشتن  با  قدیم  دنیای  گون های 
متابولیت های  جزو  که  می کنند  تولید  کتیرا 
ثانویه به  حساب می آید. تعدادی از گونه های 
گون هستند که با پراکنش وسیع و سازش با 
شرایط ادافیکی، عنصر سیلینیوم جذب می کنند 
که وجود مقادیر باالی آن برای دام سمی است. 
در گون های دنیای قدیم و جدید، پیرامون مسیر 
فتوسنتزی تعداد زیادی از گونه ها، تحقیقات 
گسترده ای انجام شده است. حدود ۶0 گونه از 
گون ها هستند که در مراحل مختلف فتوسنتز، 
ترکیبات ازت دار تولید می کنند که برای دام ها 

سمی و کشنده است.

 صفات فیزیولوژیک و اکولوژیک 
 های این جنس به دلیل پراکندگی گسترده، گونه
 در شرایط اکولوژیک گوناگون، از ارتفاع پایین
 های ماسه ای، های مرتفع، در خاک تا قلل کوه
دوره آهکی،  و   سنگالخی، رسی، سرپانتین 
دارند. طوالنی  بسیار  (فنولوژی)   گل دهی 
 های یک ساله از اواسط تا اواخر زمستان گون
 شروع به گل دهی می کنند. آغاز دوره گل دهی
  تعدادی از بخش ها در عرض های پایین مثل
sect. Caprini, sect. Incani, sect. Mal

acothrix در نقاط مختلف، اواخر فروردین 
و اوایل اردیبهشت است. گونه های خاردار در 
دشت ها، در اواخر بهار و گون های مولد کتیرا 
در اوایل تا اواسط تابستان به گل و سرانجام 
به بذر می نشینند. گل دهی گون ها، طی 5 ماه 
متوالی انجام می شود و همین موضوع، جدایی 
فیزیولوژیک را در این جنس نشان می دهد. در 
سیبری، اروپای شمالی و کانادا دوره فنولوژی 
آنها بسیار کوتاه است و در زمان محدودی به 
گل دهی می رسند تا ادامه حیات دهند. گونه هایی 
که در ارتفاع باال می رویند، بیشتر به اشکال 
بوته ای و خشبی هستند که نوعی سازش در 
مقابل شرایط اکولوژیک دشوار به شمار می رود.
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 سیستم زادآوری 
سیستم زادآوری گون ها با لقاح و تولید بذر 
شروع می شود. ساختمان گل آذین، تعداد گل، 
ساختمان گل و اجزای گل زمینه را برای یک 
لقاح موفق در گون ها آماده می کند. در تعدادی 
از گونه های گون، لقاح به صورت درون غنچه ای 
در  و  است  (Cleistogamy) گزارش  شده 
تعدادی نیز به صورت Chasmogamy است. 
پرچم در گون به صورت دو دسته ای است و 
گاهی، البته به ندرت، بر اثر انحراف ژنتیکی، آنها 
را به پرچم های یک دسته ای تبدیل می کند. این 
  A. Pelecinus و A. Epiglottis کاهش در
مشاهده  شده است. در گون ها، پرچم ها داخل 
حفره ناو قرار دارند که پس از رشد و فشار 
ناشی از حشرات گرده افشان و به هنگام لقاح، 
در تماس با کالله قرار می گیرند و لقاح انجام 
می شود، سپس با ترک حشره از گل، پرچم ها 
به مکان قبلی خود برمی گردند. تعداد اندکی 
از گون ها هستند که ناسازگاری خود به خودی 
اتوگام، گونه های گون هم  دارند. در حالت 
خود لقاح و هم خود گرده افشان هستند و این 
عمل می تواند به طور طبیعی یا به کمک حشرات 
گرده افشان انجام شود (شکل 1 و 2). گاهی در 
تعدادی از گونه های گون، گرده افشانی طبیعی 
انجام می شود، ولی منجر به تولید بذر نمی شود، 
در حالی که گرده افشانی توسط حشرات در همان  
گونه در لقاح و تولید بذر و حتی تندش بعدی 
بذر نتایج متفاوتی را به همراه خواهد داشت. 

شکل 1- گرده افشانی به وسیله حشرات در گونه A. kirrindicus  (عکس از: 
توکلی، لرستان)

شکل 2- گرده افشانی به وسیله حشرات در گونه A. megalotropis  (عکس از: 
توکلی، لرستان)

در هر صورت دو شیوه لقاح اختیاری و اجباری 
 Soltani).در بسیاری از گون ها دیده می شود

(et al., 2021
حشرات گرده افشان نقش مهمی را در لقاح گون، 
به ویژه در گونه های خود ناسازگار دارند. حشرات 
گرده افشان در گونه و جمعیت های گون متفاوت 
هستند (شکل 1 و 2). بیشتر، حشرات شهدخوار 
در گرده افشانی دخالت می کنند، در جمعیت های 
با ترکیب گونه های متفاوت، حشرات مختلفی در 
گرده افشانی دخیل هستند. کفشدوزک ها دخالت 
بسیاری در گرده افشانی دارند. مشاهدات نشان 
داده است، 45 گونه زنبور (آمریکا)، 1۶ گونه 
Osmia و ۶ گونه Bombus بیشترین حشراتی 

هستند که در گرده افشانی نقش دارند.

 توان خود لقاحی 
فشار  نتیجه  است  ممکن  گرده افشانی  خود 
از  که  بذری  باشد. جوانه زنی  خود زادآوری 
شده  تولید  گل)  یک  (از  خود گرده افشانی 
با گل  باالیی  از گرده افشانی آزاد (گل  کمتر 
پایینی در همان  گونه) است و دلیل آن توان 
پدیده گیاه است.  یا فشار خود زادآوری در 

 Gietonogamy در مورد لقاح گرده یک گل 
با تخمک گل دیگر از همان  گونه، که گرده را 
می کنند،  منتقل  پایینی   به  باالیی  از گل های 
نتایج متفاوتی دارد. در کل، قوه نامیه بذری 
که از گرده افشانی باز در گیاه به دست می آید 
(گرده گل باالیی روی کالله گل پایینی) باالتر 

از بذری است که از گرده افشانی در یک گل 
میزان  می دهد،  نشان  نتایج  می شود.  حاصل 
موفقیت خود لقاحی (یک گل) نسبت به حالت 
از گل  از یک گل و کالله  دگر لقاحی (گرده 

دیگر از همان  گونه) کمتر است.

 توان خودزادآوری 
زادآوری  توان  و  برفنولوژی  شرایط محیطی 
در  کوتاه  رویش  فصل  است.  مؤثر  گون ها 
ارتفاعات و عرض های باال مانند مناطق قطبی، 
صحراهای سرد، استپ ها، مناطق مرتفع و نیز 
گل دهی زودهنگام برای زادآوری گون ها بسیار 
مهم است. فعالیت های گرده افشانی نیز وابسته 
به شرایط محیطی است، چرا که در ارتفاعات 
و عرض های باال، فعالیت حشرات محدودتر 
گرده،  دوام  مانند  متعددی  عوامل  می شود. 
ساختار لوله گرده، ساختار کالله و خامه، قدرت 
پذیرش کالله، دمای محیط و قدرت تندش دانه 
گرده از عواملی هستند که به زادآوری کمک 
به دمای  فعالیت های زادآوری  می کنند. همه 
محیط بستگی دارد و چنانچه شرایط مطلوب 
نباشد، بذرهای پوک و بدون قدرت تندش تولید 
می شوند. بین تنوع شکلی گیاه و اندازه جمعیت 
با میزان شارش، ارتباط معنی داری وجود دارد. 
جمعیت های بزرگ تر برای حشرات گرده افشان 
جذاب تر هستند. در جمعیت های بزرگ به دلیل 
نبود جریان ژنی، گونه ها می توانند خود لقاحی 

را افزایش دهند. 
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شکل ۳- گونه A. rubriflorus (راست) (عکس از: قلیچ نیا، البرز)، گونه A. jodotropis (چپ) (عکس از: قلیچ نیا، البرز)

شکل4- گونه A. lilacinus (راست) (عکس از: قلیچ نیا، البرز)، گونه A. brunsianus (چپ) (عکس از: قلیچ نیا، البرز).

شکل 5- گونه A. inexspectatus (راست) (عکس از: باقری، اصفهان)، گونه  A.sphaeranthus (چپ) (عکس از: باقری، اصفهان).
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 خواب بذر 
بانک بذر در خاک، عمر زیادی دارد. خواب بذر 
از ۳ تا 7 سال برآورد شده است. بذر نمونه های 
هرباریومی اروپا و آمریکا تا 70 سال و در سایر 
نمونه های هرباریومی تا ۳00 سال است، این 
 Soltani) نمونه ها قوه نامیه خود را حفظ کرده اند

.(et al., 2021

 گونه زایی در گون 
مکانیسم گونه زایی در گیاهان بسیار پیچیده و 
گوناگون است. گونه زایی در روند حیات گیاه در 
هر شرایط اکولوژیک، ابتدا باید منجر به تغییر در 
خزانه ژنتیکی آنها شود. این تغییرات اگر به صورت 
اعدادی هم نیانجامد، به تغییرات ساختمانی منجر 
خواهد شد و درنهایت بیان ژن تغییر خواهد کرد، 
تغییرات اعدادی و ساختمانی خزانه ژنی گونه ها 
در سطح کروموزوم، بیشتر موردتوجه است. این 
تغییرات حاصل نمی شود، مگر در پدیده های 
سیستم زادآوری و گرده افشانی در گل های نامنظم 
و الوان که حشرات را به سوی خود جلب می کنند. 
به طورکلی، سیستم زادآوری و گرده افشانی در 

گیاهان، بسیار متنوع و پیچیده است.
،Hieracium در اینجا و درمورد جنس هایی مانند 

 Potentilla و Rubus که گونه زایی به صورت 
و  دیپلوسپوری  آپومیکسی،  آگاموسپرمی، 
آپوسپوری و سایر روش هاست، بحثی وجود 
ندارد و تنها به روش های شناخته شده لقاح به ویژه 
در جنس گون اشاره خواهد شد. گون ها، بیشتر 
حالت اتو گام دارند و به طور مشکوک حالت 
آلو گامی نیز در آنها دیده می شود و در هر دو 
حالت عواملی مانند باد، باران و حشرات عوامل 
اصلی انتقال گرده گل از همان  گونه (همان پایه) 
است. بنابراین، برای تغییرات خزانه ژنتیکی سه 

حالت در نظر گرفته می شود.
1- تغییرات خزانه ژنتیکی بر اثر لقاح توسط 
گرده افشان ها با مکانیسم گرده افشانی گوناگون 
باشد، که در این حالت پس از لقاح (با توجه به 
تنوع مکانیسم لقاح)، بذوری به وجود می آیند 
که دارای منشأ اتوگامی از یک  پایه، یا آلوگامی 
از پایه های دیگر همان  گونه هستند. در این 
حالت، خزانه ژنتیکی جدید به وجود می آید، 
که اگرچه تعداد کروموزوم ها یکسان است، ولی 
ازنظر ساختمان کروموزوم ها متفاوت هستند. این 

بذور متفاوت از والدین، هنگامی که در همان 
رویشگاه باشند (سمپاتریک)، یا وقتی که در 
رویشگاه های دیگر قرار گیرند (آلو پاتریک)، 
تحت تأثیر شرایط اکولوژیک محیط قرار می گیرند 
و ازنظر فنوتیپ و ژنوتیپ پالستی (نرمش) نشان 
می دهند، تغییر دوره فتوسنتز متفاوت، منجر به 
تولید متابولیت های ثانویه می شود، که خود آغاز 

گونه زایی است.
2- تغییرات خزانه ژنتیکی بدون دخالت لقاح 
خود لقاحی  همیشه  حالت  این  در  که  باشد 
(اتوگام) بوده، ولی پس از لقاح طبیعی، خزانه 
ژنتیکی ناپایدار و همیشه دستخوش تغییرات 
است که به صورت تغییرات اعدادی یا ساختمانی 

خواهد بود.
- در حالت اول ممکن است، آلوپلوییدی (مانند 
بعضی از گونه های گون در دنیای جدید)، یا 
گون  گونه های  از  بعضی  (مانند  اتوپلوییدی 
در دنیای قدیم) باشد که به صورت تتراپلویید، 
هگزاپلویید و اکتاپلویید دیده می شود، هر یک 
از حالت های یادشده، در محیط های جدید منشأ 

و سرآغاز تغییرات گونه خواهد بود.
- در حالت دوم ممکن است پس از لقاح، خزانه 
ژنتیکی دستخوش تغییرات اعدادی نشود، بلکه 
تغییرات ساختمانی در کروموزوم ها پیش آید 
واژگونی و جابه جایی  نقصان،  و حالت های 
نوکلیوتید رخ دهد که در این حالت نیز مانند 
حالت اول، چنانچه در شرایط محیطی جدید قرار 
گیرد، سرآغاز تحوالت فنوتیپی و ژنوتیپی خواهد 
شد که در شرایط محیطی جدید با دخالت عوامل 
دیگر چون ترکیب خاک و شرایط کلیماتیک روند 
گونه زایی را پیش می گیرد، مانند آنچه در بخش
Ammodendron، sect. Anthylloid-

مشاهده   ie،sect. Brachycalyx, sect.i

شده است.
است  حالت هایی  از  یکی  نیز  ۳- جهش ها 
به شکل های گوناگونی  که خزانه ژنتیکی را 
دستخوش تغییر می کند. پس از جهش، افراد 
تولیدشده ابتدا تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، 
ولی وقتی سرزمین اصلی خود را به هر دلیلی 
ترک می کنند و در شرایط محیطی متفاوت قرار 
می گیرند، تغییرات فنوتیپیک آغاز می شود و 
زاده ها از حالت سمپاتریک به آلوپاتریک تبدیل 
می شوند، درواقع با ترک سرزمین اجدادی به نقاط 

دورتر می روند و به تدریج واحدهای اکوتیپ، 
کالین با رخنمون های دیگر ظاهر می شوند.

در هر سه حالت پیدایش گوناگونی (گوناگونی 
پس از لقاح، گوناگونی عددی و ساختمانی و 
گوناگونی حاصل از جهش) زاده های متنوعی 
اکولوژیک و  به وجود می آیند که در شرایط 
ازنظر فنوتیپ و چه  جغرافیایی متفاوت، چه 
ازنظر ژنوتیپ دچار تغییرات تدریجی کند، ولی 
عمیق می شوند. بدانیم که گاهی فنوتیپ، بیان 
ژن ها را تغییر می دهد و گاهی ژنوتیپ، سبب 
تغییر می شود. در حالتی که تغییرات عمیق باشد، 

خود نقش حیاتی پیدا می کند.

 پیشنهاد ها 
با توجه به تنوع گونه ای این جنس و جنس های 
دیگر در ایران، متأسفانه هیچ گونه تحقیقی در 
زمینه سیستم زادآوری گونه های این جنس ها 
انجام نشده است. ضروری است افراد عالقه مند، 
به ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی، با بهره گیری 
از توان و ظرفیت مؤسسه های پژوهشی به این 
کار اهتمام ورزند و با انجام کارهای پژوهشی، 
گام های بلندی را برای شناخت بیولوژی گونه ها 

از فلور ایران بردارند.
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