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  1388 زمستان  ،1/74 شماره  ،19سال 
  
  

  .Vesicaria  Trifolium sectمطالعه ميكرومورفولوژي دانه گرده جنس 
  
  
 

   *فهيمه سليم پور
  ، تهران، ايراندانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران شمال، گروه زيست شناسي

   جواد مظفري
  ، كرج، ايرانموسسه اصالح و تهيه نهال وبذر 

   مصطفي اسدي 
  ، ايران، تهرانموسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع

  
  24/7/87: تاريخ پذيرش            13/12/85: تاريخ دريافت  

  
  چكيده

 گونـه   ٢٥٠جنس شبدر يكي از بزرگترين و مهم ترين جنسهاي تيره بقوالت مي باشد كه مشتمل بر                 : مقدمه

 .Tويــــژه  به   Vesicaria خشگونــه هاي يكســـاله ب است بين  بخـش٨علفي يكساله و چند ساله در قالـب 

tomentosum ، T. bullatum  وT. clusii    ديـده   از نظر خصوصيات اندامهاي زايشي داراي تـشابه ريختـي بـااليي

 . كه شناسايي و رده بندي آنها را با مشكل مواجه مي سازدشده

هـاي گـرده در ايـن گونـه هـا ايـن امكـان را داده اسـت تـا رده بنـدي                 دانـه   ريخت شناسی  مطالعه:  هدف

 . بر روي اين بخش مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد٩٨٤ Zoharyمورفولوژيك 

 ازنقـاط مختلـف کـشور جمـع         Vesicariaنمونه هاي  گياهي مربوط به هفت گونه بخـش           : روش بررسي 

 ، طول محـور اسـتوايی      )P( و صفاتی چون طول محور قطبی        ،   SEMآوری شدند و با کمک ميکروسکوپالکترونی       

 ) E(    نسبت ،P/E    دانه گـرده از هـر گونـه مـورد مطالعـه            ۳ گرده ، طول شيار و تزئينات سطح شيار       ، تزئينات سطح

 .قرارگرفتند

  
    

  drsalimpour@gmail.com : عهده دار مكاتبات*
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نشان می دهد که شكل دانه گرده در كليه گونه ها، اسـتوانه اي بـوده و نـوع تزئينـات سـطح اگـزين،                         :  نتايج

 .گونــه بلنــدترين طــول محــور اســتوايي، مربــوط بــه  . اســت ) Rugose( تــا چروکيــده  ) Reticulate( مــشبک 

T. fragiferum و کوتاهترين ، مربوط به گونه T. clusii Gordon & Gren.آناليز صفات نشان می دهد . می باشد 

وتزيينات سطح اگزين فاکتورهـای قابـل اعتمـادی بـرای           P)( و طول محورقطبي  ) E( که صفات طول محور استوايي    

 كليد شناسايي گونه هـا      ,بر اساس تجزيه خوشه اي و در نظر گرفتن منابع تغييرات          . ونه های مذکور هستند   تفکيک گ 

  .ارايه گشت
 كـه داراي سـاختار   T. tomentosum    وT.bullatum ، گونـه هـاي     نـشان داد کـه  نتـايج : نتيجه گيري

بر اساس متغيرتـرين    همچنين   .سايی هستند  ،براساس نوع تزيينات گرده قلبل شنا      مورفولوژيكي بسيار مشابهي هستند   

و تزئينات دانه گرده كـه در تـشخيص و تمـايز            ) E(، طول محور استوايـي     )P(صفات گرده شامل طول محور قطبي       

   .می توان به شناسايی تاکسونوميکی ساير گونه ها اقدام نمودگونه ها نقش مهمي را دارند، 
  

 ايران ،SEM ،Trifolium sect. Vesicaria گياهي، دانه گرده ، تاكسونومي: هاي كليدي ه واژ

  
  مقدمه 

 گونـه علفـي   250جنس شبدر يكي از بزرگترين و مهم ترين جنسهاي تيره بقوالت مي باشد كه مشتمل بـر    
ـــب   ــوده و 8يكــساله وچنــد ســاله در قال    Lotoidae ، Vesicaria ، Mistyllus( بخـــش آن شامـــل 6 بخـــش ب

 ،Chronosemium ، Trifoliumو Trichocephalum ( ددر دنياي قديم پراكنش دارن.) 1(   
 .T    و T. bullatum, T. resupinatum, T. clusiiيكـسـالـه   گونـه  4 مـشتمل بـر   Vesicariaبخـش  

tomentosum  و سه گونه چندسالهT. physodes, T. fragiferumو  T. tumensگونــه )2(. بـاشــد  درايران مي 
 نظـر خـصوصيات انـدامهاي زايـشي      ازT. clusiiو  T. tomentosum ، T. bullatumه ويــــژه هاي يكســـاله ب

 .Tهمچنـين گونـه   . داراي تشابه ريختي بااليي هستند كه شناسايي و رده بندي آنها را با مـشكل مواجـه مـي سـازد    

spumosum  كه تنها گونه گزارش شده از بخشMistyllus ي ويژگيهاي مورفولوژيكي باشد، دارا در كشور ايران مي
بنـدي گونـه هـاي     بر اساس پــژوهـشهاي اخيـر، رده  .  استVesicariaنزديكي به ويژه از نظر ساختار گل با بخش         

بندي، منبع قابـل اعتمـادي         از سوي ديگر، دانه گرده در مطالعات مربوط به رده          )3(.جنس شبدر نياز به تجديد نظردارد     
  آنچـــه موجـب شـده تـا          )4( .يـــاه شنــاسان قــرار مي دهد    ومي را در اختيار گ    از صفات مورد استفاده در تاكسون     

شناسان توجه خاصي به بررسي دانه گرده داشته باشند ، وجود برخي صفات منحصر به فرد دانه گرده نظير تنـوع              گياه
ه گـــرده در جنـس شبــدر  دان. در شكل ، تزئينات سطح اگزين و تعداد باالي دانه گرده توليد شده در هر گياه است       

 از نظـر شـكل و از منظــــر استــــوايي ،     )4(. مـي باشــد  ) Trizoncolporate(از نــوع ســه شكــاف روزن دار      
و از ديد قطبي مثلثي سر   ) Triangular-obtuse(يا سه گـــوش نــوك كنــــد      ) Elliptic(دانـــه گرده بيضــوي      

  .است) Truncated-triangular(بريـــده 
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معموالً در ناحيـه    ) Pori(روزن ها . است) Foveolate(تا النه زنبوري  ) Reticulate(تزئينات از نوع مشبك   
شـكاف  . سـطح اگـزين بطـور مـشخص در قطبـين ضـخيم نمـي باشـد         . استوايي قرار داشته و كمتر ديده مي شـوند        

)Apocolpium (شاهده استنسبتاً بزرگ بوده كه كل طول آن در منظره استوايي قابل م.   
Erdtman      گونـه   11بر اساس اندازه و شكل دانه گرده ، كليـد شناسـايي بـراي                  ، 1963و همكاران در سال 

 گونـه شـبدر بـومي شـمال امريكـا را بـه كمـك                45 ،   1973 در سال    Gillett )5 (.شبدر اسكانديناوي ارائه داده است    
ــذاره   ــي گـ ــكوپ الكترونـ ـــروسكوپ  )T.E.M.) Transmition Electron Microscopeميكروسـ و  ميكــ

 بررسي نموده و كليد شناسايي براي آنها )S.E.M.)  Scaning Electron Microscopeالكتـــرونــي اليــه نگاره 
 Zohary. (Gillett, 1973)شناسي دانه گرده با تاكـسونومي همبـستگي دارد   ارائه كرده و نشان داده است كه ريخت

& Heller  نگـاره ،    ، به كمك ميكـــروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكترونـي اليـه  1984ــال  نيـــــز در ســـ
بر اساس ريخت شناسي دانه گرده، تزئينات سـطح اگـزين و             Lotoidae گونه از بخش     45مطالعه جامعي را بر روي      

  )6(.ستكــرده ا هاي اين بخش مشخص را در گونه  تيپ مختلف دانه گرده 7ابعاد دانه گرده انجام داده و 
در ايـران بـه منظـور مطالعـه روابـط            Vesicariaدر تحقيق حاضر ، ويژگيهاي دانه گرده گونه هاي بخـش            

مـورد بررسـي و تجزيـه و     Mistyllusاز بخـش   T. spumosumخويشاوندي گونه ها با يكديگر و نيز بـا گونــه    
ن را داده اسـت تـا رده بنـدي مورفولوژيـك            هاي گرده در اين گونه ها اين امكـا          مطالعه دانه . تحليل قرار گرفته است   

Zohary بر روي اين بخش مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد1984 در سال .  
  

  مواد و روشها
  مواد گياهي 

   و گــــونه .Vesicaria Trifolium sectنمونــه هــاي  گيــاهي مربــوط بــه هفــت گونــه بخــش        
 T. spumosum از بخش Mistyllus   ف كـشور و نگهـداري شـده در كلكـسيون      جمع آوري شـده از نقـاط مختلـ

 در ايـن مطالعـه مـورد اسـتفاده قـرار             و در موسسه اصالح وتهيه نهـال وبـذر         شبدربخش بانك ژن گياهي ملي ايران     
  ).1جدول (گرفتند
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  و رويشگاه آنها .Vesicaria Trifolium sect  گونه هاي مورد مطالعه بخش -1جدول 

 نام گونه                   رويشگاه         

 
از هر گونه يك گل سالم و مناسب  مطالعه به كمك ميكروسكوپ الكتروني اليه نگاره به منظور مطالعه دانه گرده، 

وند كه انتخاب و به كمك استريوميكروسكوپ ، پرچمها از ساير قسمتهاي گل جدا و سعي شد بساكهايي انتخاب ش

سپس بر روي يك المل ، . شكوفا نشده باشند تا از خطر احتمال آلودگي به گرده هاي ساير گياهان جلوگيري شود

مقدار كمي چسب مايع قرار داده شد و بساكها را با نوك سوزن شكافته و به آرامي تكان داده تا دانه هاي گرده روي 

با  Sputter Coaterدستگاهه مخصوص قرار داده  شد  و  توسط  گرده روي  پاي المل حاوي دانه .المل قرار گيرند

بعد از دادن پوشش طال ، پايه حامل المل درون محفظه ميكروسكوپ الكتروني . اليـــه نازكي از طال پوشانده شد

 .قرار گرفت

  صفات مورد اندازه گيري
صفات كمي نظير طـول محـور       . تند دانه گرده از ديد قطبي، استوايي مورد بررسي قرار گرف          3براي هر گونه،    

، طول شيار برروي هر يـك از        )P/E(، نسبت طول محور قطبي به طول استوايي         )E(، طول محور استوايي     )P(قطبي  
يـا   2500xهمچنين جهت مشخص كردن شكل و اندازه دانه گرده، عكسهايي در مقيـاس              . نمونه ها اندازه گيري شد    

1500x10000گزين، عكسهايي با درشتنمايي باال در مقياس  و نيز جهت بررسي تزئينات سطح اxتهيه شد .  
  تجزيه و تحليل آماري داده ها

گيـــري صفات كمي  و درجــــه بنــدي          بر اساس اندازه    ) Multivariate(چند متغيــره     آناليــز آماري   
 NTSYS) Numerical Taxonomy andاز  بــرنـــامـــه   بــا استفــــاده       و 2صفـــات  مطابــق جـــدول  

Multivariate Analysis System ver. 1.8  (همچنين پارامترهاي آماري براي هر گونه شامل ميانگين، . انجام شد
تجــزيــه واريانس به منظــور تعيين صفاتي      . انحراف معيار، حداقل و حداكثر براي هر يك از صفــات تعييــن شد           

تجـــزيـــه به عامــــل ها بـه منظــــور مـشخــص    . نشان مي دهد، انجام شدكه تفاوت معناداري را بين گونه ها  
ـــرات   ـــع تغيي ـــرين مناب ـــردن مهمتــ ـــوع(كــــ ـــام ) تنــ ــد انجـ ـــزيه. ش ـــه تجـــ ــه اي  خوشـ  SHANروش ب

(Sequenitial Agglomerative Hierachical & Nested)       بر روي داده هـاي حاصـل از درجـه بنـدي هـشت 

  T. fragiferum  109 متر، سليم پور و قنواتي، 80گنبد كاووس، : گلستان
   T. physodes  121متر، سليم پور و قنواتي1500سردشت به پيرانشهر، : آذربايجان غربي

  T. tumens  126 متر، سليم پور، 1200پلور، : تهران
  T. resupinatum   64 متر، سليم پور و قنواتي، 100چغازنبيل، : خوزستان

  T. bullatum  72 متر، سليم پور، 350كرمانشاه، كرند غرب به سرپل ذهاب، 
  T. tomentosum                        11 متر، سليم پور و قنواتي، 350قصر شيرين، : كرمانشاه
  T. clusii                   35 متر، سليم پور و قنواتي، 150دزفول به شوش، : خوزستان

  T. spumosum 163 متر، سليم پور و قنواتي،  1450روانسر، : مانشاهكر
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كليـد  . گونه هاي مورد بررسي صورت گرفت و دندروگرام طبقه بنـدي گونـه هـا  ترسـيم گـشت                   ) 2ولجد(صفت  
 .شناسايي گونه ها نيز بر اساس صفات مورد ارزيابي، تهيه شد

 
  
 

   و  Trifolium sect. Vesicaria  گونه هاي   صفات مورفولوژيكي مورد بررسي در مطالعه دانه گرده-2جدول 
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  )Vesicaria Trifolium sect.) ×1000خش  تزئينات سطح دانه گرده در گونه هاي ب-3شكل 
a- T. bullatum                                                     c- T. physodes 
b- T. tomentosum                                                 h- T. clusii 

  
  

   و بحثنتايج 
 Mistyllus از بخش T. spumosum و نيز گــونـه Vesicaria شكل دانه گرده در كليه گونه هاي بخش 

كـوچكترين دانـه گـرده مربـوط بـه          ). a-c، اشـكال    1شـكل (استوانه اي يا استوانه كشيده و اگزين سه شكافي است           
). a-h، اشـكال  2شـكل ( اسـت   T. fragiferum        و بزرگترين دانه گرده مربوط به گــونهT. clusiiگـــونــه 

 ، مـشبك  ( Regular- reticulate )اگزين در كليه گونه هاي بررسي شـده  از نـوع مـشبك مـنظم    تــزئينات سطح 
 )  تا چروكيده( Smooth )   و تزئينات در طول شيار صاف) ( Striate، مخطط  (Irregular- reticulate ) نامنظم

Rugose )   اشكال 3شكل(مي باشد ،a-d .(   طول محور قطبـي حـداقلmµ1/27    مربـوط بـه گونـه T. clusii و  
  و  T. clusii در  گونه mµ15 بوده و طول محور استوايي حداقلT. fragiferum مربوط به گونه mµ40حداكثر 
  ). 3جدول (است     T. tumens در گونه  mµ4/19حداكثر 
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  Trifoliumجنس  ازVesicariaبخش  مقايسه صفات دانه گرده در گونه هاي – 3جدول 

  
. دهد   معيار را شكل دانه گرده و بيشترين انحراف معيار را صفت طول محور قطبي نشان مي                كمترين انحراف 

تجزيه به عاملها به    .اين مسئله حاكي از تغييرات بيشتر طول محور قطبي در ميان ساير صفات و بين گونه ها مي باشد                  
ع توسط سه فاكتور اول بيان مي       تنو% 78دهد كه      نشان مي  5منظور مشخص كردن مهمترين منابع تغييرات در جدول         

توسط صفات طـول محـور اسـتوايي و طـول           % 3/23از تنوع گونه ها توسط صفت طول محور قطبي،          % 6/38. شوند
بـا بدسـت آوردن مـاتريس       . از تنوع توسط صفت مربوط به تزئينات سطح اگزين بيان گرديـده اسـت             % 1/17شيار و   

    و  T. fragiferumاهده مي شود كه بيشترين تفاوت بـين دو گونـه   تشابه صفات كمي و كيفي مربوط به هر گونه مش
T. clussii و كمترين عدم تشابه مربوط به دو گــونه T. bullatum  و T. tomentosum       همچنـين  . مـي باشـد

اختالف كمتري را نسبت به سـاير گــــــونه هـا بـا گــــونه        Vesicariaاز بخش  T. physodesگونه چندساله  
شده بخش فوق در كشور مي باشـد نـشان مـي     گزارش كه تنها گونه  Mistyllusاز بخش    T. spumosumيكساله 

اي صورت     و به منظور تعيين خويشاوندي بين گونه ها تجزيه خوشه          4با استفاده از داده هاي جدول       ). 4جدول  (دهد
در يك گـروه     T. fragiferumگونه . نمود گروه اصلي تقسيم 5گونه ها را به ) 1شكل  (دندروگرام حاصل. گرفت

 بـا  T. physodes ، در گـروه سـوم گونـه چنـد سـاله      T. clusiiدر گروه دوم گــونه يكـساله  . جداگانه قرار گرفت
 و در گـروه پـنجم سـه گــــونه     T. tumens در گـروه چهـارم گونـه چنـد سـاله         ،T. spumosumيكـساله   گونه

  .جاي گرفتند T. bullatum و T. resupinatum, T. tomentosumيكســـاله 

 درجه داده شده صفت

  طول محور قطبي
  شكل دانه گرده

  طول محور استوايي
  تزئينات سطح اگزين

  استوايي محور طول به قطبي محور طول نسبت
  تزئينات سطح قطبي

  طول شيار
 تزئينات در طول شيار

  µm 32 بيشتر از -µm 32                        2   كمتر از-1
   استوانه اي كشيده-2 استوانه اي                                -1
  µm 18 بيشتر از -µm 18                         2 كمتر از -1
  دار مشبك حفره -4دار مشبك رگه-3مشبك نامنظم -2مشبك منظم -1
  2 بيشتر از -2                                2 كمتر از -1
   ناصاف و حفره دار-2 صاف                                      -1
  µm 21 بزرگتر از -µm 21                         2 كمتر از -1
   چروكيده-2 صاف                                       -1
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  Trifolium  جنس از  Vesicaria دندروگرام تجزيه خوشه اي گونه هاي مورد مطالعه بخش -1شكل 
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  T. fragiferum دانه گرده سه شياري در جنس شبدر گونه -1شكل 

a- ،كيسه گرده و دانه هاي موجود در آن b-2500×( منظره استوايي دانه گرده( ،c-منظره قطبي دانه گرده )×2500(  
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  )2500×( از ديد استوايي .Vesicaria Trifolium sect دانه گرده در گونه هاي بخش -2شكل 
a- T. fragiferum             d- T. tumens                      g- T. resupinatum 
b- T. spumosum             e- T. bullatum                    h- T. clusii 
c- T. physodes                f- T. tomentosum 
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نتايج نشان دهنده اينست كه شكل دانه هاي گرده و خصوصيات كمي و كيفي آن، جهت شناسـايي و تفكيـك گونـه                       
، )E(، طـول محـور اسـتوايي    )P(صفات كمي نظير طـول محـور قطبـي    . حائز اهميت است Vesicariaهاي بخش  

 براسـاس   )6( .هاي گرده در جنس شبدر معرفـي شـده انـد            در تفكيك دانه   نيزقبالبه عنوان صفاتي كليدي      P/Eنسبت  
كه داراي ساختار مورفولوژيكي بسيار مـشابهي هـستند،    T. tomentosum و T.bullatumنتايج حاصل، گونه هاي  

هـم  ) 4جـدول (به طوري كه ماتريس  عدم تـشابه     . از لحاظ ريخت شناسي گرده نيز نزديكي زيادي را نشان مي دهند           
شان دهنده بيشترين شباهت بين دو گونه فـوق اسـت امـا نـوع تزئينـات دانـه گـرده كـه يكـي از صـفات مهـم در                           ن

مشبك رگـه دار اسـت كـه     T. bullatumمشبك حفره دار و در  T. tomentosumشود در  مي شناسي محسوب گرده
گونــــه  . از هم متمايز سـازد    اين صفت شاخص به همراه تزئينات سطح قطبي مي تواند تا حدودي دو گونه فوق را                 

T. clusii     گونـه فـوق كـه بـه دليـل      2نيز بر اساس صفات تزئينات سطح اگزين، طول محور قطبي و اسـتوايي از 
ايـن گونـه كـه      . ريخت شناسي مشابه به ويژه در بخش زايشي به سختي مشخص مي شود، قابل تفكيك گشته است                

نشان مي دهد، در دنـدروگــرام حاصـل در      T. fragiferumگونـه بيشترين تفاوت را از نظر خصوصيات گرده با 
قرار گرفته است و اين نشانگر آن است كه صفات ريخت شناسـي گـرده    T. physodes     مجاورت گونه چندساله

تجزيه به عاملها نشان مي دهد كـه صـفات طـول            . قادر به جداسازي گونه هاي چندساله از گونه هاي يكساله نيست          
قطبي، طول محور استوايي، طول شيار و تزئينات سطح اگزين بيشترين تنوع را در ميان گونـه هـا دارا هـستند                      محور  

 نيز به اهميت صـفات مـذكور در شناسـايي گونـه             1991در   Moore ،   1984 در   Heller & Zohary). 5جدول  (
 .T مي دهد كه دانه گرده گونه از سوي ديگر، مقايسه صفات كمي و كيفي نشان. هاي جنس شبدر اشاره نموده است

fragiferum  در مجموع داراي بيشترين اختالف با ساير گونه ها به ويژهT. clusii اين گونـه چندسـاله بـا    . است
داشتن ريشه هاي نابجا در محل گره هاي ساقه و گل آذين بيضوي شكل و نوع زيستگاه مناسب رويش اين گياه كـه                       

. معرفـي شـده اسـت      Vesicariaايي معتدل و سرد است، به عنوان نماينده بخش          عمدتاً نواحي مرطوب با آب و هو      
. مـي باشـد   Vesicaria خصوصيات دانه گرده در اين گونه نيز تأييدي بر شاخص بودن صفات اين گونه در بخـش  

ده و   مي باشد كه معتقد است ارتباط مستقيمي بين خصوصيات دانـه گـر             Gillettاين مسئله از سوي ديگر مؤيد نظر        
تجزيـه خوشـه اي صـفات ريخـت شناسـي گـرده،         بـا اسـتفاده از  )2 (.تاكســـونومي در جنس شبـــدر وجود دارد

در كشور ايـران مـي باشـد،     Mistyllusكه تنها گونه گزارش شده از بخش   T. spumosumمشخص شد كه گونه  
.  نشان مـي دهـد  Vesicariaز بخــش    اT. physodesخويشاوندي تاكســونوميك نزديكــي با گــونه چندساله 

تشابه ريخت شناسي اين گونه به ويژه از نظر تورم و كيسه اي شدن كاسبرگ لولـه اي در مرحلـه ميـوه كـه ويژگـي                   
بـر اسـاس    .  تقويـت مـي كنـد      Vesicaria مي باشد نظريه ادغام اين گونه را در بخـش             Vesicariaشاخص بخش   

 روي گونه هاي جنس شـبدر صـورت گرفتـه اسـت نيـز نتيجـه         rDNAي  تحقيقي كه با كمك توالي هاي نوكليوتيد      
داراي خويشاوندي نزديكي هـستند    Mistyllusو   Vesicariaهاي دو بخش      مشابهي حاصل شده مبني بر اينكه گونه      

  )3( .گيرند و در يك گروه واحد قرار مي
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  ه گونه هاي  ماتريكس ضرايب عدم تشابه بر اساس صفات كمي و كيفي دانه گرد– 4جدول 
  .Vesicaria   Trifolium sectبخش مورد مطالعه 

 

  
  
  
  

  .Vesicaria Trifolium sect آناليز فاكتور صفات در گونه هاي مورد مطالعه بخش -5جدول 
  

  
  
  
  
  

 عامل درصد تنوع صفات

  1  %6/38  طول محور قطبي
  2  %3/22  طول محور استوايي، طول شيار

 3 %1/17 زئينات سطح اگزينت
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  )Vesicaria Trifolium sect.) ×1000 تزئينات سطح دانه گرده در گونه هاي بخش -3شكل 

a- T. bullatum                                                     c- T. physodes 
b- T. tomentosum                                                 h- T. clusii 

  نتيجه گيري
و تزئينات دانه گرده كه در      ) E(، طول محور استوايـي     )P(بر اساس متغيرترين صفات گرده شامل طول محور قطبي          

تشخيص و تمايز گونه ها نقش مهمي را دارند، كليد شناسايي گونه هاي اين بخش تهيه و بـه شـرح زيـر ارائـه مـي                           
  :گردد

  2 ............................................................................................... يا بيشتر mµ32 طول دانه گرده –الف 1
  mµ32.................................................................................................. 5 طول دانه گرده كمتر از –ب 1
  4....................................... 2 كوچكتر از P/E تزئينات سطح دانه گرده مشبك منظم ، نسبت  – الف 2
 3........................................  2 بزرگتر از P/E تزئينات سطح دانه گرده مشبك حفره دار ، نسبت  -ب2

  .T. fragiferum L.........................  سطح قطبي صاف، تزئينات در طول شيار كامالًصاف– الف 3
  .T. spumosum L.... سطح قطبي ناصاف، تزئينات در طول شيار كامالً ناصاف و حفره دار– ب 3
  .T. physodes stev. ex M.B.............، سطح شيــار صافmµ20 طول شيار بيشتر از– الف 4
  .T. tumens stev. ex M.B.................، سطح شيــار چروكيدهmµ20 طول شيار كمتر از–ب 4
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   .T. bullatum Boiss & Hausskn........ تزئينات مشبك رگه دار، سطح شيار چروكيده– الف 5
  6.............................................................................. تزئينات مشبك حفره دار، سطح شيار صاف -ب5
، سطح قطبي ناصـاف، اپركولـوم تـا حـدي     mµ30، طول محور قطبي كمتر از mµ15ور استوايي  طول مح–الف  6

  .T. clusii Godr & Gren.....................................................................مشخص
  7  ،  اپركولوم نامشخص mµ30، طول محور قطبي بيشتر از mµ15 طول محور استوايي بيشتر از -ب6
  .T. resupinatum L......................................................................1/6 كمتر از P/E نسبت-الف7
  .T. tomentosum L.......................................................................1/6 بيشتر از P/E نسبت -ب7

بـه همـراه    Vesicaria كليد تهيه شده، گونه هاي چندساله بخـش  4 و 3همان طور كه مشاهده مي شود، در بندهاي       
گونه هاي يكساله نيـز در  . بر اساس خصوصيات اندازه، تزئينات گرده از هم تفكيك مي شوند T. spumosumگونه 

تنهـا مـورد   . جدا شـده انـد     گيري شده ازهم    كليد تهيه شده بر اساس صفات كيفي و صفات كمي اندازه          بندهاي بعدي   
شناسـي بـه    است كه بر اساس اطالعات گرده T. resupinatumو    T. tomentosum   گـونه دو   به  استثناء مربوط

در  Gillett،  1963در Erdtmanن  شـده نظرمحققينـي همچـو       كليد شناسايي مصنوعي ارائـه    . شده اند   جدا  سختي ازهم 
كمـك    شبدر بـه  هاي جنس بندي گونه  بر ارتباط ميان تاكسونومي و رده را مبني1984 در Zohary & Hellerو 1973

، قابليـت    Vesicariaشده در رده بندي گونه هاي بخـش           شناسي تهيه   كليد گرده . كند  گرده شناسي تأييد مي     اطالعات
  .دهد ا در شناسايي ساير گونه هاي جنس شبدر نيز نشان مياستفاده از خصوصيات گرده ر
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