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  چکیده

مـورد  از اسـتان آذربایجـان غربـی     Ammoglochinو بخـش   Carexآوري شده متعلق به جـنس  هاي جمعدر این تحقیق، نمونه
. خصوصـیات مورفولـوژیکی   شوندبراي نخستین بار از ایران گزارش می C. distichaو  Carex iraqensisکه دو گونه  دنقرار گرفتمطالعه 

شود. همچنین، در مورد روابـط تاکسـونومیکی و   ارایه می Ammoglochinهاي بخش و تصاویر این دو گونه به همراه کلید شناسایی گونه
  .شودها نیز بحث میپراکنش آن
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Summary 

Specimens belonging to the genus Carex sect. Ammoglochin from W Azarbaijan province (W Iran) were studied 

and Carex iraqensis and C. disticha are reported for the first time from Iran. These species are characterised and 

illustrated and a determination key for species of sect. Ammoglochin is presented. Taxonomic relationships and 

distributions are discussed in the Persian text which is also summerised here: 

Carex iraqensis Kukkonen & Hooper (Figs 1 & 3) 

Specimens examined: Iran, W Azarbaijan province, Piranshahr, Silveh, Zivkeh, Chighidarreh mountain, 2433 m, 

04.07.2012, Amini Rad & Torabi (IRAN 57470); Piranshahr, Mashkan, 2260 m, 03.07.2012, Amini Rad & Torabi 

(IRAN 57468). 

Carex disticha Huds. (Figs 2 & 3) 

Specimen examined: Iran, W Azarbaijan province, Khoy, 3 km after Habash to Ghotour, 1940 m, 01.07.2012, Amini 

Rad & Torabi (IRAN 57469). 
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  مقدمه
گونه در دنیـا، از   2000با داشتن تقریبا  .Carex Lس جن

شود که در سرتاسر جهان هاي بزرگ و مشکل محسوب میجنس
. در ایـران نیـز،   ش دارد(به خصـوص در نیمکـره شـمالی) پـراکن    

جنس مذکور بزرگترین جنس تیـره اویارسـالم بـوده کـه تقریبـا      
  گیرد.در بر می کشورنیمی از اعضاي این تیره را در 

 دیگـر و منـابع   )Kukkonen 1998راساس فلور ایرانیکـا ( ب
گونه از ایـن جـنس    57) تعداد 2011راد مانند فلور ایران (امینی

 C. diandraگونـه  ،همچنـین  .براي ایـران شـناخته شـده اسـت    

Schrank  از ایـران  2013راد و شـریفی ( نیز اخیرا توسط امینـی (
 & C. iraqensis Hooperگزارش شده است. در این تحقیق نیـز  

Kukkonen  وC. disticha Huds.   بـراي نخســتین بــار از ایــران
هاي این گردند که با احتساب این دو گونه، تعداد گونهگزارش می

  رسد.می 60جنس در ایران به عدد این 
ــنس  ــذکور جـ ــرجنس مـ ــار زیـ ــران داراي چهـ  در ایـ

Psyllophora (Degl.) Peterm. ،Indocarex (Baill.) Kük.،  
Vignea (P.Beauv. ex Lestib.) Peterm. ،Carex  بخـش   30و

ــرجنس  .Ammoglochin Dumortاســت. بخــش  ــه زی متعلــق ب
Vignea  بوده که تا به حال تنها گونهC. pycnostachya Kar. & 

Kir. از ایـران گـزارش شـده    2008نژاد و همکـاران ( توسط نقی (
و زیرگونه است. الزم به ذکر است که این بخش داراي هفت گونه 

  باشد.در اروپا، آسیا و آمریکاي شمالی می
شرح مورفولوژیکی، پراکنش، زیسـتگاه ایـن دو گونـه بـه     

  شده است.هاي این بخش ارایه همراه کلید شناسایی گونه
  

  روش بررسی
ــالهاي   ــی س ــتان    1389-91ط ــف اس ــاطق مختل از من

ــه  ــی نمونــ ــان غربــ ــنس آذربایجــ ــددي از جــ ــاي متعــ   هــ
  
  

  
Carex ــا اســتفاده از فلورهــاي م  آوريجمــع  عتبــرگردیــد کــه ب

Hooper 1985, Kukkonen 1998, Nilsson 1985, Shishkin) 
(1935, Chater 1980 هـــاي ایـــن جـــنس  و مونـــوگراف  

(Egorova 1999, Kukenthal 1936)  ــام شناســایی و تعیــین ن
اســتفاده مورفولوژیــک خصوصــیات از  ،. جهــت شناســاییشــدند

 المپـوس ومیکروسـکوپ  یاستراز فاده گردید که این صفات با است
  .مشاهده گردیدند SZHمدل 

همراه سایر اطالعات ها، به خصوصیات مورفولوژیکی گونه
ه یـ شامل رویشگاه، پراکندگی جغرافیایی در جهان و ایران نیـز ارا 

  شده است.
  

  نتیجه و بحث
هاي متعلـق بـه سـه گونـه     مطالعه و بررسی نمونه پس از

بـا تغییـرات جزیـی     Ammoglochinبخش مذکور در ایران، شرح 
 (Amini Rad 2011)لف ؤنسبت به شرح قبلی ارایه شده توسط م

هـاي ایـن   شود. همچنین، کلید شناسایی گونهمجددا توصیف می
  ه شده است.  یبخش در ایران ارا

  
Sect. Ammoglochin Dumort., Fl. Belg.: 146 (1827) 

ده یا کوتاه. ساقه گیاهانی چندساله، با ساقه زیرزمینی رون
تر از سـاقه  ها کوتاههوایی سه گوش تیز، گاهی در باال بالدار. برگ

سـنبله   15تـا   10آذیـن متشـکل از   ها تخـت. گـل  هوایی؛ پهنک
هاي میـانی نـر و سـنبله    جنسی، گاهی سنبلهآندروژینوس یا تک

هـا؛  انتهایی و پایینی ماده؛ سنبله انتهایی طویلتر از سـایر سـنبله  
تر یـا طـویلتر از خـود سـنبله، معمـوال      ا بدون غالف، کوتاههبرگه

هـا  متر. اوتریکـول میلی 7/3تا  3ها به طول گلپوش مانند. گلپوش
محدب، در باال زبر و بالدار، بـا   -متر، تختمیلی 5تا  8/2به طول 

اي یـا  هاي برجسته در سطح پشـتی و شـکمی، چـوب پنبـه    رگه
 گاهی در قسمت میانی کاغذي.

 
 

 

  هاکلید شناسایی گونه
 C. iraqensis ........................................................... ..........متر .................................................................میلی 2/3تا  7/2ها به طول اوتریکول -1
  2..............................................................................................................................................................متر ....میلی 5تا  2/3ها به طول اوتریکول  -
  ي ماده یا آندروژینوس)؛هاهاي نر) و در انتها و پایین پهن (متشکل از سنبلهآذین در قسمت میانی باریک (متشکل از سنبلهگل -2

  C. disticha ............................................................................................................................................................متر میلی 5تا  4ها به طول اوتریکول
 C. pycnostachya........... .متر .........میلی 4تا  2/3ها به طول ها آندروژینوس؛ اوتریکولنیست، سنبله آذین در قسمت میانی باریکگل -

 
 

Carex pycnostachya Kar. & Kir., Bull. Soc. Nat. Mosc. 
15: 522 (1742) 
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 50تـا   20اي تنـک، بـه ارتفـاع    گیاهی چندساله، دسـته 
متـر،  میلـی  3تا  1ی، به قطر متر. ساقه زیرزمینی رونده افقسانتی

هـا پـس از   اي تـا تیـره، فلـس   هاي به رنگ قهـوه پوشیده از فلس
متـر، در  میلی 5/3تا  2مدتی فیبري. ساقه هوایی ضخیم، به قطر 

پایین سه گوشه کند و صاف و در باال سه گوشـه تیـز و زبـر، بـه     
سـاقه   3/2ها به طول نصف تا رنگ سبز، با شیارهاي عمیق. برگ

اي خاکسـتري،  متر، قهـوه سانتی 15تا  5ها به طول ی؛ غالفهوای
هاي فراوان، در حاشیه سمت غشایی کمی تورفتـه؛ زبانـک   با رگه

 5/0متــر و در نــوك بــه طــول میلــی 1در حاشــیه بــه طــول تــا 
متر، غشایی، طول کمان برابر عـرض پهنـک، بـه رنـگ زرد؛     میلی
تخـت، گـاهی بـا    سـبز،   -متر، زردمیلی 5تا  3ها به عرض پهنک
هاي کمی برگشته به بیرون، زبر، سـطح بـاالیی زگیلکـی.    حاشیه
اي متر، قهـوه میلی 15تا  10و عرض  25تا  15آذین به طول گل

ســنبله  15تــا  7مرغــی، داراي اي گــاهی تخــمروشــن، اســتوانه
ترین برگه گـاهی تـا کـوچکتر از    ها نامشخص، پایینمتراکم؛ برگه
تر، بدون غالف، باریک، سه ندرت طویل آذین یا بهنصف طول گل

ها آندروژینوس، متراکم و غیر قابل تشـخیص،  گوشه و زبر. سنبله
 4تـا   7/3هاي نر به طـول  ترین سنبله؛ گلپوشبه استثناي پایین

هـاي غشـایی پهـن؛    اي، با حاشـیه قهوه -متر، نوك تیز، زردمیلی
 9/1تــا  4/1و عــرض  9/3تــا  5/3هــاي مــاده بــه طــول گلپــوش
هـاي  متر، قایقی شکل، نوك تیز یـا نـوك کنـد، بـا حاشـیه     میلی

و عـرض   2/4تا  2/3ها به طول اي کمرنگ. اوتریکولغشایی، قهوه
متـر،  میلـی  5/0تـا   2/0متر، با پایـک بـه طـول    میلی 8/1تا  5/1

اي اي یـا قهـوه  محـدب، زرد قهـوه   -مرغـی، تخـت  بیضوي یا تخم
رنـگ   رگه برجسته و به 9تا  5با اي، رنگ، با دیواره چوب پنبهکم
هاي رگه در سطح شکمی، با بال 6تا  4اي در سطح پشتی و قهوه

متــر، میلــی 2/1تــا  8/0باریــک و زبــر در بــاال؛ منقــار بــه طــول 
هاي باریک و زبر، در سـطح پشـتی عمیقـا    مخروطی شکل، با بال

هـا  شکافته، دو دندانه یا مورب، در حاشیه دهانـه غشـایی؛ کاللـه   
متر، بیضـوي  میلی 1و عرض  9/1تا  5/1وشاخه. فندقه به طول د

سبز، با پایک بـه طـول    -مرغی، با دو سطح محدب، زردیا واژتخم
متر، براق، کمی یـا کـامال   میلی 2/0و پایک خامه به طول تا  1/0

 مشبک، زگیلکی.
، حاشـیه  نواحی مرتفع و کوهستانی چمنزارهاي مرطوبزیستگاه: 

  متر 2800 نهرها تا ارتفاعو دریاچه، رودخانه 
جـاده ثمـرین،   اردبیـل،  اردبیـل،  اسـتان  هاي بررسی شـده:  نمونه

راد و امینی، 17/04/1391متر،  1847گرجان به کنسول کندي، 
متـر،   2481؛ اردبیـل، سـرعین، آلـوارس،    (IRAN 57474) ترابی

  استان  ؛ (IRAN 57475) راد و ترابیامینی، 17/04/1391
  

تـا   2650مشکین شهر، قطور سـویی، شـابیل،   ، آذربایجان شرقی
اسـتان   ؛(IRAN 50689) رادامینـی ، 21/07/1384متـر،   2800
ــران ــنج ،ته ــمنان،    پ ــه س ــوه ب ــومتري فیروزک ــر،  1990کیل مت

ــی، 15/13/1386 ــه (IRAN 47042) رادامین ــوه، منطق ؛ فیروزک
ــاهون،     ــه س ــد، دریاچ ــک ارجمن ــتانی نزدی ــر،  3097کوهس مت

  .(THU 36933) نژادنقی، 13/04/1385
  افغانستان آسیاي مرکزي و یران،اپراکنش جغرافیایی: 

  

 

Carex iraqensis Kukkonen & Hooper, Kew Bull. 38: 673 
(1984) 

 2گیاهی چندساله. ساقه زیرزمینی افقی طویل، به قطـر  
متـر، بـه   سـانتی  40تا  25متر، ساقه هوایی به ارتفاع میلی 5/2تا 

هـا زبـر، در   دار، سه گوش تیز، در لبهمتر، رگهمیلی 3/1تا  1قطر 
تـر از سـاقه   هـا کوتـاه  هاي تورفته. برگباال کمی بالدار، با حاشیه

متر، با حاشیه سانتی 5/7تا  5/3ها به طول اي؛ غالفهوایی، ساقه
متـر، بـا کمـان    میلـی  3/0سمت غشایی تورفته؛ زبانک بـه طـول   

 22تـا   7بـه طـول    هـا طویلتر از عـرض پهنـک، غشـایی؛ پهنـک    
هـاي  متر، تخت، نـاودار، بـا لبـه   میلی 3تا  5/2متر و عرض سانتی

  آذیـن بـه طـول   هـا در بـاال زبـر. گـل    برگشته به بیرون، ناو و لبـه 
متـر، متشـکل از   میلی 11تا  9متر و عرض ) سانتی1-( 2/2-5/1

سنبله آندروژینوس، کـامال بـه هـم فشـرده و متـراکم،       15تا  10
هـا گلپـوش ماننـد،    هاي نر؛ برگهمیانی با سنبله گاهی در قسمت

متـر؛  سـانتی  2تـا   1داراي نوك سیخکی شکل و دراز، بـه طـول   
سنبله انتهایی اغلب ماده یا گاهی آنـدروژینوس، بزرگتـر از سـایر    

  هـا  متـر؛ بقیـه سـنبله   میلـی  5و عـرض   7تا  6ها، به طول سنبله
نـر بـه طـول     متـر. گلپـوش  میلـی  5تا  3و عرض  7تا  3به طول 

اي کمرنگ، بـا حاشـیه غشـایی، نـوك     متر، قهوهمیلی 5/3تقریبا 
 1/1و عـرض   3/3تـا   8/2هاي ماده به طول رگه. گلپوش تیز، سه

اي، نوك تیز، با حاشیه غشایی، قایقی متر، قرمز قهوهمیلی 5/1تا 
 7/1تـا   2/1و عـرض   2/3تـا   7/2هـا بـه طـول    شکل. اوتریکـول 

رگه در  5تا  4رگه برجسته در سطح پشتی و  5تا  4متر، با میلی
اي، نیمه بـاالیی  ها به رنگ زرد قهوهسطح شکمی (در میانه)، رگه

اي اوتریکول با حاشیه بالدار و زبـر، بـه رنـگ زرد و در بـاال قهـوه     
اي، در قسمت میانی کاغذي؛ رنگ، در حاشیه و قاعده چوب پنبه

ندانه، در سـطح پشـتی   متر، کمی دو دمیلی 2/1منقار به طول تا 
متـر،  میلـی  4/1تـا   1و عـرض   2تـا   7/1شکافته. فندقه به طول 
و  3/0تـا   1/0مرغی، پایک خامه به طـول  بیضوي تا کمی واژتخم

متر، با دیواره سلولی برآمده، با دو سـطح  میلی 1/0پایک به طول 
  ).1اي، مشبک (شکل محدب، زرد قهوه

  هستانیزیستگاه: چمنزارهاي مرطوب مناطق کو
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پیرانشهر، سـیلوه،   ،آذربایجان غربیاستان هاي بررسی شده: نمونه
راد و امینـی ، 13/04/1391متـر،   2433دره، زیوکه، کـوه چیغـی  

متـر،   2260؛ پیرانشهر، ماشـکان،  57470 (IRAN 57474) ترابی
  ).3(شکل  (IRAN 57468) ترابی راد وامینی، 12/04/1391

  ق و ایرانپراکنش جغرافیایی: ترکیه، عرا
 C. pycnostachyaهاي مهمترین تفاوت این گونه با گونه

عالوه بر انـدازه کـوچکتر اوتریکـول، بافـت تقریبـا       C. distichaو 
باشد که در دو گونه دیگـر اوتریکـول چـوب    کاغذي اوتریکول می

هـاي برجسـته و   باشد. همچنین، اگرچه در منابع رگهاي میپنبه
ها ه اوتریکول جهت تشخیص این گونهداراي رنگ تیره روي دیوار

ها ها در همه گونهها، رگهاستفاده شده است ولی در بررسی نمونه
کـه  گردیـد  هاي روشن و تیره مشاهده برجسته و تلفیقی از رنگ

هـا صـفت مطمـئن و قـوي     رسد براي جدا کردن گونهبه نظر می
  باشد.نمی

  
Carex disticha Huds., Fl. Angl.: 347 (1762) 

گیاهی چندساله، بـا سـاقه زیرزمینـی. سـاقه هـوایی بـه       
دار، متر، دیوارهمیلی 3/1تا  1متر، به قطر سانتی 80تا  75ارتفاع 

تـر از سـاقه هـوایی،    ها کوتاهها در باال زبر. برگسه گوش تیز، لبه
متـر، بـا حاشـیه سـمت     سانتی 10تا  8ها به طول فاي؛ غالساقه

 اي، بـدون کـرك؛ زبانـک    غشایی تورفته، بـه رنـگ زرد تـا قهـوه    
متـر، طـول کمـان تقریبـا هـم عـرض       میلـی  4/0تا  3/0به طول 

 5/2متر و عـرض  سانتی 27تا  5ها به طول پهنک، غشایی؛ پهنک
آذیـن بـه   بـر. گـل  ها در باال زمتر، تخت، ناودار، ناو و لبهمیلی 3تا 

متر، متشـکل از  میلی 15تا  10متر و عرض سانتی 5/2تا  2طول 
سنبله کامال به هم فشرده و متراکم، در پـایین پهـن و    15تا  10

ــاریکتر، ســنبله انتهــایی و ســنبله  هــاي پــایینی مــاده، در بــاال ب
 آذیـن؛ پـایین تـرین برگـه    هاي نـر در قسـمت میـانی گـل    سنبله

 5تـا   4تر از خود سنبله. سنبله نر به طـول  گلپوش مانند، کوچک
متر، با حاشیه بـه  میلی 5/3تا  3هاي نر به طول متر؛ گلپوشمیلی

 6تـا   5و عـرض   7تـا   5هاي ماده به طـول  رنگ قهوه اي. سنبله

 5/3تا  3هاي ماده به طول مرغی یا کروي؛ گلپوشمتر، تخممیلی
ك تیـز، بـا حاشـیه    اي، نـو متر، قرمز قهـوه میلی 2تا  8/1و عرض 

ها غشایی باریک، قایقی شکل با رگبرگ میانی برجسته. اوتریکول
رگه برجسته  9تا  7متر، با میلی 2تا  6/1و عرض  5تا  4به طول 

هـا بـه رنـگ    رگه در سطح شکمی، رگه 5تا  4در سطح پشتی و 
اي اي تیره، نیمه باالیی اوتریکول با حاشیه بالدار و زبر، قهـوه قهوه
متـر، کمـی   میلـی  5/1تـا   1اي؛ منقار بـه طـول   چوب پنبه رنگ،

دوپاره، در سطح پشتی شکافته، با دهانه غشایی. فندقه بـه طـول   
متـر، بیضـوي کشـیده تـا کمـی      میلی 1/1تا  1و عرض  1/2تا  2

متـر، بـا دو   میلـی  1/0مرغی، پایک خامه و پایک به طـول  واژتخم
  ).2اي رنگ (شکل سطح محدب، قهوه

  چمنزارهاي مرطوب مناطق کوهستانی زیستگاه:
کیلـومتري   3خـوي،   ،آذربایجان غربیاستان نمونه بررسی شده: 

 راد و ترابـی امینـی ، 10/04/1391متـر،   1940حبش به قطـور،  
(IRAN 57469)  3(شکل.(  

پراکنش جغرافیایی: اروپا، ترکیه، روسیه، قفقاز و ایران؛ وارد شده 
  به شمال آمریکا
ــه   (Egorova 1999)اگــوروا  ــا دو زیرگون ــه را ب ــن گون ای

disticha  وlithophila    ــه ــا توجــه ب ــه ب ــرده اســت ک  گــزارش ک
 آذیــن و صــفاتی از قبیــل طــول گیــاه، پهنــاي بــرگ، طــول گــل

  . در برخـی منـابع   باشـند مـی  طول اوتریکول از هم قابل تفکیـک 
(Lunkai et al. 2010 and Govarts 2013)   زیرگونـهlithophila 

ه پذیرفته شده است. در این مقالـه بـه دلیـل نبـود     در سطح گون
 ،ايهاي کافی جهت اظهار نظر در مورد تقسـیمات زیرگونـه  نمونه

 C. distichaاقدامی صورت نگرفته است و نمونه مذکور تحت نام 
  گردد.تایید می

  

  سپاسگزاري
وسیله از آقاي مهرداد مهرانفرد براي ترسیم تصـاویر  بدین

  گردد.کر و قدردانی میهاي گیاهی تشنمونه
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