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معرفى گياهان جديد از تيره آفتابگردان از ارتفاعات بخش 
مركزي شهرستان ساوه

بابك دلنواز هاشملويان1، عذرا عطائى عظيمى1، حسن قاسم پور2
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2- دانشجوى دكترى سيستماتيك گروه زيست شناسى،دانشكده علوم، دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات تهران.

  تاريخ دريافت: 89/3/39         تاريخ پذيرش: 89/6/17

چكيده
هدف از اين پژوهش، شناسايى تنوع گونه اى گياهان تيره آفتابگردان (Compositae) در بخش مركزى ناحيه ساوه است. 
اين منطقه با ارتفاع بيش از 1600 متر از سطح دريا، وسعتي حدود  15000 هكتار در 50 درجه و 21 دقيقه و 30 ثانيه طول 
شرقي نصف النهار گرينويچ و 35 درجه و 1 دقيقه و 10ثانيه عرض شمالي قرار گرفته است. نتيجه اين تحقيق شناسايى 60 
(Tragopogon) و شنگ (Lactuca)(Lactuca)(Lactuca گونه از 36 جنس در تيره آفتابگردان است. جنس هاى گل گندم (Centurea)، كاهو 

بيشترين گونه را در اين منطقه دارا بوده و گونه يا زير گونه هاى جديدى از تيره آفتاب گردان در اين منطقه مشخص گرديد. 
در اين گزارش ريخت شناسى اين گياهان با گونه هاى وابسته مقايسه شده است. موقعيت انتشار گونه هاى تيره آفتابگردان نيز 

شرح داده شده است كه حضور برخى از اين گونه ها در اين ناحيه، براى ايران جديد است.
كليد واژه: تيره آفتابگردان، تنوع گياهى، گل گندم، كاهو،  شنگ.

مقدمه 
دو  پيشرفته ترين  از   (Compositeae)آفتابگردان تيره 
و  علفي  گياهان  گونه   20000 از  بيش  شامل  و  لپه اي ها 
ندرتاً چوبي مى باشد. مشخصه هاي اصلي اين تيره داشتن 
گل آذين كاپيتول، برگ هاي متناوب، بساك هاى متصل، 
جام گل منظم و يا نا منظم مي باشد. اين تيره گياهى را با 
نام هاى ديگرى مثل تيره ي مينا، مركبان، گل ستاره اي و 
در بعضي از منابع سينانترا (Synantherae) به معني تيره 
نيز معرفى مي شوند(7). ناحيه ساوه در  بساك هاى متصل 
50 درجه و 21 دقيقه و 30 ثانيه طول شرقي نصف النهار 
گرينويچ و 35 درجه و 1 دقيقه عرض شمالي واقع شده 
با  اين شهر  متر است.  از سطح دريا 1000  ارتفاع آن  كه 
داشته  فاصله  كيلومتر   200 همدان  و  كيلومتر   112 تهران 

كه  قراردارد  متنوع  گياهي  پوشش  با  وسيع  دشتي  در  و 
آورد  مي  وجود  به  را  استپي  نيمه  اقليم  يك  آن  اطراف 
از  متر   1600 از  بيش  ارتفاعى  با  آن  مركزى  بخش  ولى 
چندين  بر  مشتمل  و  بوده  وكوهستاني  مرتفع  دريا  سطح 
كيلومترى)  يكديگر(چند  به  نزديك  فواصل  در  روستا 
از  روستا  ترين  دور  فاصله،  كيلومتر   25 با  نيوشت  است. 
اين بخش ساوه است(4). گزارش ها نشان داده كه پوشش 
با ميزان رطوبت و مواد  ارتباط مستقيم  گياهي اين منطقه 
آلي خاك دارد و ارتفاعات بخش مركزى با بارش بيشتر، 
ميزان رطوبت و مواد آلي باالتر از پوشش گياهي برتري 
نسبت به ساوه برخوردارمى باشد(2). در اكثر نواحى ايران 
تيره آفتابگردان، با گونه هاى مختلف پوشش غالب مناطق 
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مى باشد. مثًال، در بررسى فلور آب خيز سد كبار قم، 62 
تيره و 274 گونه گزارش شده است كه تيره آفتابگردان با 
79 گونه بيشترين گونه را داشته است(1). در بررسى فلور 
آفتابگردان  تيره  نيز  بزنگان  درياچه  شده  حفاظت  منطقه 
بيشترين انتشار را داشته است(6). به همين جهت اين مقاله 
تيره در منطقه متمركز شده  اين  روى شناسايى گونه هاى 

است. 
از  Tragopogon bornmuelleri latifolius گونه 
ايران معرفي  به عنوان واريته جديد براي  استان كردستان 
شده كه با داشتن برگ هاي پهن تر از واريته تيپ مشخص 
مي شود(5). از تحقيق روى گياهان كوه سياهالن در منطقه 
و  جمع آوري  گياهي  گونه   350 به  قريب  قزوين  الموت 
جنس  از  گونه  يك  آن ها  ميان  از  كه  گرديده  شناسايي 
Lathyrus  براي اولين بار گزارش شده است(13). گونه 

Taraxacum aurantiacum كه از استان هاي همدان و 

آذربايجان غربي جمع آوري شده براي اولين بار از ايران 
گزارش  گرديده است (3). به همين دليل هدف ما در اين 
بخش  در  آفتابگردان  تيره  گياهان  شناسايى  طى  پژوهش 
جديد  مشخصات  با  گياهانى  شناسايى  ساوه،   مركزى 

است.
مواد و روش ها

ارتفاعات  گياهى  گونه هاي  شناسايي  پژوهش  اين  در 
نيوشت،  روستاهاى  اطراف  (نواحى  ساوه  مركزى  بخش 
سياهكن و يوالق) با جمع آورى نمونه، تهيه عكس و فيلم 
صورت گرفت. به اين منظور، از يك ماه قبل از بهار و تا 
آخر مهر، هر هفته يك يا چند بار، از گيا هان بخش مركزى 
تا  نيوشت  نواحى  نيوشت،  اطراف  نواحى  و  باغ ها  شامل 
نورعليبيك در جنوب نيوشت، نيوشت تا سياهكن، باغ ها و 
نواحى اطراف سياهكن، سياهكن تا يوالق، باغ ها و اطراف 
يوالق  جنوب  در  سيلجرد  و  آباد  دينار  تا  يوالق  يوالق، 
مختلف  بخش هاى  از  سوني  كم  هندي  دوربين  با  منطقه 
گياه عكس و فيلم تهيه و عالوه بر آن يك يا چند نمونه 
ي گيا هي واجد گل و حتي االمكان ميوه جمع آوري و 

براي  قرار داده شد.  براي خشك شدن درون تخته پرس 
اين كه شناسايي دقيق تر راحت تر انجام بگيرد، گل هاي 
الكل+  كننده(اسيد+  تثبيت  محلول  در  گياهي  گونه   هر 
فرمالين)، تثبيت گرديد. پس از تهيه ي نمونه ها، به تدريج 
كليد ها،  و  ايران  فلور  ايران،  فلوررنگى  از  استفاده  با  و 
 (7،8،9،11،14،16،17،19) انجام  منطقه  گيا هان  شناسايي 

ونام علمى با نام ايرانى معادل گرديد(12).
نتيجه و بحث

منطقه مشخص  اين  در  آفتاب گردان،  تيره  بررسى  در 
60 گونه وجود  از  بيش  و  36 جنس  تيره  اين  از  كه  شد 
برخى  شده(جدول1)،  شناسايى  گونه هاى  بين  در  دارد. 
Achillea micrantha)زرد بومادران  مثل  گونه ها  از 

 ،(A ،(A ،( . wilhelmsii C.Koch) بومادران    ،(Willd

 ،(Artemisia wilhelmsii  ،(Artemisia wilhelmsii  ،( C.Koch) درمنه صخره اى
(Cardus pychnocephalus)، گلرنگ  پرگل  تاتارى 
(Carthamus oxycantha M.B.)،كاسنى  زرد 
Echinops) تيغال  شكر   ،(Cichorium intybus L.)
 Lactuca) مواج  كاهوى   ،(.cephalotes DC

L. glucifolia) كاهوى نوك دراز،( undulate Ledeb

)، كنگر زن L)، كنگر زن L)، كنگر زن  . saligna  L.) كاهوى طوقه اى  ،(Boiss

Onopordon heteracanthum C. A. Me) و  بابا ( 
شير تيغك رطوبت پسند (.Sonchus.oleraceus L) كه 
قبًال از منطقه ساوه گزارش شده،  نيز نمونه بردارى شده 

است (1-14،16،17،19،20).
 (Centurea depressa M.B.) گونه گل گندم زيبا
منطقه  در  است،  شده  گزارش  كشور  نقاط  همه  از  كه 
سياهكن داراى ويژگى هاى متفاوتى مى باشد. به طور مثال 
گونه مشاهده شده عالوه بر داشتن پايه هايى با گل آبى سير 
يا بنفش در كل منطقه، داراى پايه هايى با گل آذين هاى 
بزرگ تر و سفيد رنگ بود (شكل 1). با توجه به اين كه اين 
دو پايه در كنار يكديگر مى رويند شايد بتوان آن را يك 
از گونه هاى  برخى  نمود.  اين گونه معرفى  از  رقم جديد 
شناسايى شده از ساوه گزارش نشده ولى از مناطق بسيار 
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نزديك به ساوه مثل قم، گزارش گرديده است (جدول2). 
 Artemisia)مشهدى جاروى  شامل  گونه ها  اين 
ساقه  گندم  گل   ،(sieberi ساقه گندم  گل   ،(sieberi ساقه گندم  گل   ،(  Boiss. subsp. Sieberi

 ،(Chardinia orientalis (L.) O. Kuntze)بالدار
(Cousinia belangeri DC)، كك  خاردار  نى  هزار 
 ،(Francoeuria undulata ،(Francoeuria undulata ،(  (L.) Lack)گريز
Koelpinia. tenuissima Pavl. &) هزارپايى ظريف

 ،(Lactuca ،(Lactuca ،( . scariola L.) ايرانى  كاهوى    ،(Lipsch

 ،(Lasiopogon muscoides ،(Lasiopogon muscoides ،( (Desf.) DC)كاكل پرى
Launaea acanthodes (Boiss.))ايرانى ساى  كاهو 
Outreya cardoiformis)اى فرچه   ،(O. Kuntze

 Thevenotia)فارسى تونوتياى   ،(Jaub. Et Spech.

) مى باشند persica.(1-14،16،17،19،20)) مى باشند persica.(1-14،16،17،19،20)) مى باشند (1-14،16،17،19،20).  DC.

Senesio gallicus)تى تى  زرد  يا  آمد  بهار  گونه   
.Vill) كه به فراوانى در اين منطقه وجود دارد (شكل 2) 

با نمونه تيپيك موجود در فلور رنگى ايران، تفاوت هايى 
سفيد  كامًال  گل  با  پايه هايى   ٪10 وجود  شامل  كه  دارد 
زبانه  در  زبانه  انتهاى  و  تر  برجسته  گلى ها  لوله  بخش  و 
شنگ  گونه   .(8) است  شده  جمع  و  بريده  كمى  گلى ها 
تپه روى(.Tragopogon collinus DC) در اين گروه 
تفاوت هايى  ايران(8)  رنگى  فلور  در  تيپ  گونه  با  نيز 
باال  به سمت  برگشته  برگ هايى كشيده،  داشتن  دارد كه 
تر  تنك  برگ ها،  لبه  وچين خوردگى  ميانى  رگبرگ  از 
زبانه ها  انتهاى  كم  خوردگى  چين  و  گلى ها  زبانه  بودن 
شروع  تفاوت ها،  اين  شايد   .(3 است(شكل  جمله  آن  از 
گونه  معرفى  يا  گونه  دو  اين  در  ژنتيكى  تنوع  يك  بروز 

21

 جدول 1- گونه هايى از تيره آفتابگردان در بخش مركزى ساوه كه قبًال از منطقه ساوه گزارش شده اند. اصطالح انتشار، 
نزديك ترين محل حضور گونه از گزارش هاى قبلى را نشان مى دهد.
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نواحى  ترين  نزديك  از  گونه ها  از  برخى  باشد.  جديد 
-100 فاصله  با  همدان،  و  اراك  و  اراك،  و  تهران  مثل 

اين  (جدول3).  شده اند  گزارش  ساوه  از  كيلومتر   200
Acroptilon repens)تلخه نوعى  شامل  گونه ها 

دندانى  تاج  بابونه   ،((L.) DC. Subsp. Repens

Anthemis odontostephana Boiss.)لوله اى
Cnicus benedictus)مقدس خار   ،(Var. tubicina

Echinops ritrodes)مشهدى تيغال  شكر   ،(L.
 Garhadiolus)گارهاديولوس آنگولوسوس ،(Bunge.
كنگر   ،(angulosus Jaub. Et Spach.

سوگندك   ،(Gundelia tournefortii L.)خوراكى
)، شنگ Jurinea macrocephala)، شنگ Jurinea macrocephala)، شنگ  (DC.) خوش رنگ (.خوش رنگ.)
Scorzonera cana (C. A. Mey.))اسبى خاكسترى
Siebera nana (DC.))كوتوله زيبا   ،(.Hoffm

Taraxacum calliops)و گل قاصد سورى (.Bornm

آدم  بابا  مى باشند(14،16،17،19،20-1).گونه   (.Hagl

و  نيوشت  باغ هاى  در  فقط  كه   (Arctium lappa و نيوشت  باغ هاى  در  فقط  كه   (Arctium lappa و نيوشت  باغ هاى  در  فقط  كه   (  L.)
دينارآباد مشاهده شد با گونه تيپ در فلور رنگى قهرمان 
از نظر كوچك تر بودن گل و برگ و كوتاه بودن دمگل ها 
است(8)  شبيه  كامًال  مشخصات  باقى  ولى  دارد  تفاوت 

ش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزى...22

C. C. C) با گل هاى آبى رنگ و سفيد در سياهكن. depressa M.B.)شكل1- گونه گل گندم زيبا

Archive of SIDArchive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


جدول2- گونه هايى از تيره آفتابگردان در منطقه مركزى ساوه كه قبًال از فاصله كمتر از 60 كيلومترى ساوه گزارش شده اند 
ولى از ساوه گزارش نشده است. اصطالح انتشار، نزديك ترين محل حضور گونه از گزارش هاى قبلى را نشان مى دهد.

(Senocio gallicus (Senocio gallicus ( Vill.)شكل2- گونه بهار آمد

(T. T. T collinus DC. )شكل3-گونه شنگ تپه روى

232323
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و  تهران  مثل  نواحى  نزديك ترين  از  گونه ها  از  برخى 
 300-100 فاصله  با  اصفهان،   و  تهران  تهران،  همدان، 
كيلومتر ازساوه گزارش شده اند(جدول4). گونه هايى مثل 
درمنه   ،(Achillea tenuifolia درمنه  ،(Achillea tenuifolia درمنه  ،(  Lam)بيابانى بومادران 
 ،(Artemisia scoparia Waldst ،(Artemisia scoparia Waldst ،( . et Kit.)شرقى
Centaurea bruguierana(DC.))مهاجر گندم  گل 

 ،(.Hand. Subsp. Belangerana (DC.) Bornm

گل گندم چمنزار(C. iberica Trev. et Spreng)، گل 
 Cousinia)هزار خار ،(C. solstitialis L)گندم زرد
 Crepis)قوش ريش   ،(.arctoidifolia Bunge

تيغال چند جنسى  تيغال چند جنسى sancta)، شكر  تيغال چند جنسى sancta)، شكر  )، شكر   L. subsp. Sancta

كاهوساى   ،(Echinops polygamus كاهوساى  ،(Echinops polygamus كاهوساى  ،(  Bunge.)
)، شنگ Launaea spinosa)، شنگ Launaea spinosa)، شنگ   (Forsk.) Sch)خوابيده
 ،(Tragopogon. graminifolius DC)گندمى
داوودى  و   (Xanthium strumarium داوودى و   (Xanthium strumarium داوودى و   (  L.)توق

Chrysanthemum parthenium (L.))گاوى
.Bernh) از آن جمله هستند (1-14،16،17،19،20).

هيچ  از  كنون  تا  آفتابگردان  تيره  از  گونه ها  برخى   
يا استان ها اطراف گزارش نشده  از استان مركزى  بخشى 
گزارش  منطقه  اين  از  بار  اولين  براى  اند(جدول5)و 
 Achillea)مى شوند. گونه هايى مثل بومادران واقع يا سفيد
milefolium L.) كه فقط از آذربايجان غربى و شرقى و 

 Anthemis)البرز گزارش شده اند(شكل4)، بابونه آناتولى
.wiedmanniana Fisch. et Mey) كه از آذربايجان 
گردنه قوشچى اروميه فقط گزارش شده(شكل5) و سياه 
 (Crupina crupinastrum (Moris)Vis.)فندق
كه از گيالن، مازندران، فارس، كرمانشاه، لرستان و استان 
بوشهر گزارش شده، براى اولين بار از بخش مركزى ساوه 

در استان مركزى گزارش مى شود.
) در Achillea millefolium) در Achillea millefolium) در   L.)بومادران واقعى يا سفيد

جدول3- گونه هايى از تيره آفتابگردان در منطقه مركزى ساوه كه قبًال از فاصله 100 - 200 كيلومترى ساوه گزارش شده اند. 
اصطالح انتشار، نزديك ترين محل حضور گونه از گزارش هاى قبلى را نشان مى دهد.

ش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزى...24
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سياهكن ساوه، گياهى پايا، ايستاده، به ارتفاع 50-30 سانتى 
برگ ها  منشعب،  بااليى  بخش هاى  در  يا  ساده  ساقه  متر، 
پوشيده از كرك،  دو بار منقسم، گل ها سفيد، مجتمع در 
كپه هاى كوچك به صورت توده هاى ديهيمى و متراكم، 
گريبان،  طول  نيمه  از  كوتاه تر  بسيار  زبانه اى  گلچه هاى 
موسم گل ارديبهشت تا خرداد، اين گونه از مناطق البرز: 
اروميه،  آذربايجان،  و  زنگوله  پل  گچسر،  پلور،  دماوند، 

تبريز گزارش شده است (شكل4) (8).
 (A (A ( . wiedmaniana Fisch.et Mey.)آناتولى بابونه 

يك ساله،  علفى  گياهى  سياهكن،  و  نيوشت  ارتفاعات 
و  كوتاه  كرك هاى  از  پوشيده  افتان،  يا  ايستاده  كوتاه، 
نرم، ساقه كوتاه به ارتفاع 20 سانتى متر، علفى،  منشعب،  
كپه هاى  در  مجتمع  گل ها  اى،  شانه  و  منقسم  برگ ها 
شعاعى، گلچه هاى لوله اى زرد رنگ، گلچه هاى زبانه اى 

خرداد،  تا  ارديبهشت  گل  موسم  مخروطى،  نهنج  سفيد، 
اين گونه از آذربايجان و گردنه قوشچى اروميه گزارش 
شده تا كنون حتى از مناطق نزديك به منطقه گزارش نشده 

است (شكل5) (8).
Centurea behen L. var. kurdica) گل گندم طاليى

Ghahreman) كه فقط از سنندج در كردستان گزارش 

شده با گونه اى كه در باغ هاى سياهكن به فراوانى وجود 
برخى  در  ولى  است  مشابه  اكثر صفات  در  اگر چه  دارد 
صفات متفاوت مى باشد. اين تفاوت ها مى تواند دليلى براى 
در  طاليى  گندم  گل  باشد.  جديد  گونه  زير  يك  وجود 
سياهكن يك ساله، فاقد گوشواره برگى بوده و رنگ جقه 
دانه سفيد است در حالى كه در نمونه تيپ در فلور ايران، 
صورتى  جقه  و  برگى  گوشوارك  داراى  ساله،  دو  گياه 

مى باشد (شكل6) (8).

جدول4- گونه هايى از تيره آفتابگردان در منطقه مركزى ساوه كه قبًال از فاصله 100 - 300 كيلومترى ساوه گزارش شده اند. 
اصطالح  انتشار، نزديك ترين  محل حضور گونه  از گزارش هاى قبلى  را نشان مى دهد.
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معرفى چند گونه جديد

(Syn:(Syn:( ) كه شبيه به Jurinella spp) كه شبيه به Jurinella spp) كه شبيه به  گونه اى سوگندك(.

به  ايران  فلور  در   Centaura moscus) J. J. J moscus

بر خالف  شماره 565 كد 124/081/001 است (8) ولى 
كپه اى  آن  آذين  گل  نيست،  پايا  گياه  اين  گونه،  اين 
محدود و كروى بوده و رنگ آن به جاى ارغوانى- بنفش، 

بريدگى ها برگ ها، و رنگ  نوع  ارغوانى سفيد، شكل و 
عمومى  مشخصات  است.  متفاوت  كامًال  ميانى  رگبرگ 
اين سوگندك جديد شامل بن و قدى بسيار كوتاه، بدون 
اندازه و  تقسيم شده،   پهنك  با  ساقه، برگ هاى طوقه اى 
سبز  پهنك  سطح  متفاوت،  برگ  تقسيمى  قطعات  شكل 
سفيد،  و  –سفيد  ارغوانى  گل  از كرك،  پوشيده  و  مات 

روى) از باغ هاى سياهكن ساوهروى) از باغ هاى سياهكن ساوهروى Achillea millefolium از باغ هاى سياهكن ساوه (Achillea millefolium از باغ هاى سياهكن ساوه ( L.)شكل4- بومادران واقعى يا سفيد

)A(A) ارتفاعات نيوشت و سياهكن . wiedmaniana Fisch.et Mey..et Mey..et Mey شكل5- بابونه آناتولى(

شكل 6- گل گندم طاليى(Centurea behen L. var. kurdica Ghahreman) از باغ هاى سياهكن.

ش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزى...26
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مجتمع در كپه هاى بزرگ و كروى، موسم گل زايى آن 
ارديبهشت است (شكل7). گونه شنگ نوك دراز يا حلبى 
T. T. T) كه براى اولين بار از اين منطقه  longirostris Bisch.)
با اينترنت(15،18)  از  گزارشى  مطابق  مى شود،  گزارش 
 T.  T.  T caelesyriaca Boiss.,   T,   T. ,   T parrifalius,،

مترادف   T. T. T angustifaliuو  .T.T.Tsinuatus AveTsinuatus AveT .lall

زير  با  به يك گونه  مربوط  اسامى  اين  از  و هريك  بوده 

گونه هاى متفاوت است(Synonym). مشخصات عمومى 
اعضاى اين گونه شنگ، قدى حدود 15-40 سانتى متر، 
و  باريك، صاف  برگ هايى  با  استوانه اى  و  مستقيم  ساقه 
كامل،  گل آذين مركب صورتى تيره و گل هاى شعاعى 
است. در گل آذين 8 براكته وجود دارد كه سه برابر اندازه 
زبانه زبانه گلى ها هستند. حضور اين براكته ها به گل جلوه 
ستاره مانندى مى دهد. موسم گل ارديبهشت تا تير مى باشد. 

جدول5- گونه هايى از تيره آفتابگردان در منطقه مركزى ساوه كه قبًال از مناطق دور با آب و هوايى كوهستانى و سرد 
مثل آذربايجان ها، اروميه، سنندج، كرمانشاه و دماوند گزارش شده اند و يا براى اولين بار گزارش مى شوند. اصطالح انتشار، 

نزديك ترين محل حضور گونه از گزارش هاى قبلى را نشان مى دهد.

)Jurinella spp(Jurinella spp) با دو رنگ سفيد و ارغوانى از ارتفاعات نيوشت شكل7- گونه اى سوگندك( .
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گل در اين گونه فقط در صبح باز مى شود و در بعد از ظهر 
بسته است. ميوه فندقه خشك با جقه منشعب و بلند است. 
وليكن ما در اين منطقه سه شكل متفاوت از اين شنگ را 
پيدا نموده كه در يكى نوك زبانه ها در زبانه گلى ها به هم 
چسبيده، زبانه گلى ها در چند رديف و 8 براكته بلند آن به 
سمت پايين برگشته است(T.spp.1)، (شكل8). در دومى 
نهنج فرو رفته، تعداد زبانه گلى ها كمتر و گياه كوتاه تر از 

T.)نمونه قبلى بوده و 8 براكته آن به سمت باال قرار دارند
نمونه ديگر  از دو  نمونه كه  نمونه ديگر spp.2)،( شكل9).  آخرين  از دو  نمونه كه  نمونه ديگر spp.2)،( شكل9).  آخرين  از دو  نمونه كه  )،( شكل9).  آخرين 
بلندتر و برگ هايش پهن تر بود، رنگ گل آذين تيره تر و 
به جاى 8 براكته در گل آذين 6 براكته دارد(شكل 10) كه 
T.)در هيچ يك از اعضاى اين گونه گزارش نشده است

). ما احتمال مى دهيم كه دو نمونه اولى دو زير گونه .spp). ما احتمال مى دهيم كه دو نمونه اولى دو زير گونه .spp). ما احتمال مى دهيم كه دو نمونه اولى دو زير گونه  3
مختلف ولى نمونه سوم، گونه اى جديد باشد.

T.spp.1 شكل8- شنگ نوك دراز

T.spp.2 شكل9- شنگ نوك دراز

T.spp.3 شكل10- شنگ نوك دراز

ش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزىمعرفى گياهان جديد از تيره ى آفتابگردان از ارتفاعات بخش مركزى...28
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