
ROSTANIH
A

Rostaniha 21(1): 109–120 (2020) )1399(910–201): 1(21رستنیها 
.343112.120110.22092/BOTANY.2020DOI:

در ایرانخروستاجگیاهان جنس نکاتی درباره 
20/05/1399/ پذیرش: 06/03/1399دریافت: 

پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش گیاهمؤسسه تحقیقات ها، بخش تحقیقات رستنیاستادیار پژوهش، :عطیه نژادفالطوري
)a.falatoury@areeo.ac.irو ترویج کشاورزي، تهران، ایران (

یعیو منابع طبيکشاورزجی، آموزش و تروقاتیمرکز تحقيکشاورزجیآموزش و تروقاتیسازمان تحقوهش،ژپیمرب:یحاتمدهیسپ
رانیا،هیاروم،یغربجانیآذربا

اتیقتحقمؤسسه ، خراسانیعیو منابع طبيو آموزش کشاورزقاتیمرکز تحق،یپزشکاهیگقاتیمحقق، بخش تحقحسین ترابی:
رانیا،مشهد،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یکشور، سازمان تحقیپزشکاهیگ
اتیقتحقمؤسسه فارس، یعیو منابع طبيو آموزش کشاورزقاتیمرکز تحق،یپزشکاهیگقاتیمحقق، بخش تحق:یقزلنیدفرخ
رانیاراز،یش،يکشاورزجیآموزش و تروقات،یکشور، سازمان تحقیپزشکاهیگ

رانیزابل، استان،یسیعیو منابع طبيو آموزش کشاورزقاتیمرکز تحق،یپزشکاهیگقاتیتحقمؤسسه پژوهش، اریاستاد:یمنصور ساران

چکیده
به این .ه شده استیخروسیان) در ایران اراتاجتیره خروس (شناختی درباره جنس تاجشناختی و ریختنکات آرایهدر تحقیق حاضر، برخی

، صحیحهاي ي (نامرگذااطالعاتی درباره نامقرار گرفت.شناسایی مورد آرایه 17و نمونه و منابع بسیاري در این زمینه بررسی 400بیش از منظور، 
تصاویري از ، به عالوهگردید.اي تهیه گونهفروهاي آرایههمچنین ها و کلید شناسایی گونهوشناسی اصلی صفات ریختها)، هاي اصلی و تیپمترادف

در این به طور مختصر مورد بحث قرار گرفت. نیز انتشار این جنس در ایران وشدارایههاي موجود در ایران هاي تمام آرایه، میوه و گلپوشآذینگل
ها در شرح این آرایهتا کنون که ابهاماتی ،خروس در ایرانهاي جنس تاجهاي آرایهو میوهآذینگلویر واضح از اه تصیتا با اراگردیدهتالش بررسی، 
گردد.تر ها آسانتشخیص این آرایه،براساس این صفاته کلید شناسایی یو با ارابرطرفشته وجود دا
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Summary
Some taxonomic and morphologic notes about the genus Amaranthus (Amaranthaceae) in Iran are here presented. More than

400 specimens were examined as well as extensive pieces of literature were analyzed. As a result, 17 taxa were recognized based on
available literature. Information about their nomenclature (accepted names, main synonyms, and types), main morphological features
and diagnostic keys at species and infraspecific levels were prepared. Pictures of inflorescences, fruits and tepals of all taxa in Iran
were also provided in order to obtain undoubted and clear descriptions of Amaranthus taxa in the country and a functional
identification key on the basis of the features of the reproductive organs was constructed. The distribution of this genus in Iran has
also been briefly discussed.
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75با حدود ) Amaranthus(خروستاججنس هاي گونه
)Mabberley POWO(95) تا 2018 تر در مناطق ) گونه بیش2020

- از جنبههاي این جنسپراکنش دارد. گونهجهان اي معتدله و حاره

که به ز اهمیت هستند و عالوه بر اینیهاي مختلف کشاورزي حا
هاي هرز شناخته شده روند، از علفعنوان غذا و گیاه دارویی به کار می

Dasشوند (نیز محسوب می هاي این جنس به مقاومت آرایه).2016
زایی در بین توانایی دورگهوبسیار زیادهتولید دان،شرایط مختلف

ها در نقاط پراکندگی زیاد این آرایهموجب هاي شناخته شده، گونه
به عنوان علف هرز در اطراف مزارع کشاورزي ویژه مختلف دنیا به 

)Mahklouf et al. 2016, Sayari & Mekki از این گردد.می) 2016
متعددي از این گروه در نقاط مختلف هايبه طور مداوم گزارش،رو

Gönen & Uygur(یافتهدنیا انتشار  2000, Mohammadzadeh et

al. 2005, Sayari & Mekki هاي جدیدي شناسایی ) و یا گونه2016
Sànchez-Del(گرددو معرفی می et al. 2017.(

گذاري ناشی از وجود مطالعاتی براي رفع اشکاالت نام
Iamonicoورد این جنس انجام شده (متون قدیمی در م 2014,

2016 a,b,c, Iamonico & Clement 2016, Iamonico 2020 (
موجود در ایران نیز چنین اصالحاتی الزم هايکه در مورد آرایه

هاي بررسیمورد در مناطق مختلف دنیا ،این جنساست.
& Ghahremaninejad(مختلفی از جمله مطالعات تشریحی

Sherafatmand Attar Borschشناسی (و گرده)2017 1998,

Franssen 2001, Angelini etal. .استقرار گرفته)2014
و در گونهAmaranthus،11جنسدر فلورا ایرانیکا از 

Aellenاست (شدهگزارشاي اي و فروگونهآرایه گونه16،مجموع

اي از اي و فروگونهآرایه گونه17،. در فلور ایران)1(جدول )1972
ها مطابق با از این آرایهکه برخیگردیدهذکر کشورجنس مذکور در 

Azadi(باشدمیفلورا ایرانیکا ن در مورد وضعیت . )1(جدول )2012
15تا به حال،،فلور ترکیهدراین جنس در کشورهاي همسایه ایران، 

Aellen(گونه  1967, Gönen & Uygur ،در فلور پاکستانو)2000
Townsendاست (شدهام بردهنگونه 10 هشت،از افغانستان. )1974

Breckle & Rafiqpoorگونه ( 2010, Podlech 2012, Breckle et al.

گزارش شدهدر منابع معتبر از این جنس گونهپنج،از عراقو)2013
Aellen(است  1964, POWO در در محدوده شوروي سابق.)2020

Vasil'chenko(معرفی شده گونه از این جنس 12،مجموع 1936( ،
گونه و از آذربایجان و ارمنستان ششاز ترکمنستان که به طوري
POWO(است گونه گزارش شده سههر کدام  ) که احتماال 2020

افزایش خواهد داد.، این تعداد رادر حال انجامتر و بیشهاي بررسی

ویر واضح از اتصتهیهتالش شده تا با حاضر،تحقیقدر 
،خروس در ایرانهاي جنس تاجهاي آرایهو میوهآذینگل

برطرف و با استشتهوجود داها آندر شرح تا کنون که ابهاماتی
هانمونهشناسایی،براساس این صفاته کلید شناسایی یارا

هاي اصلی باعث مترادفذکر تیپ و ،به عالوهگردد.تر آسان
هاي ذکر شده در متون منتشر شود که بررسی و مقایسه آرایهمی

تري انجام پذیرد.سهولت و دقت بیشمطالعات جدید با شده با 

روش بررسی
مربوط هاي نمونهیهکلآوري شده،هاي جمعبر نمونهعالوه

، FAR،FUMH،HUI،IRAN ،Tهايومیجنس در هربارنیابه 
TARI وTEHبراساسهاومیهرباری(مخفف اسامThiers 2020(

اند.شدهبه دقت بررسی نیز منابع مرتبط و مورد مطالعه قرار گرفته 
تهیه و با Olympus SZHها با استریومیکروسکوپ تصاویر نمونه

EoSمدل Canonدوربین  700 Dبرداري شده است.عکس

نتیجه و بحث
شناختیریختشرح -

آذین مرکب از معمول، گلخروس به طور در گیاه تاج
آذین انتهایی گل است که در دو نوع گل3هایی با بیش از گرزن

هاي سرسان در قاعده (خوشه یا سنبله مانند) و محوري (توده
ها تنها یکی از این که در بعضی گونهبودهها) قابل شناسایی برگ

آذین، ولی در برخی هر دو نوع کم و بیش دیده دو نوع گل
آذین در . در صورت فقدان یکی از این دو شکل گلشوندمی

هاي آذین محوري در اعضاي زیرجنسگلها، معموالنمونه
Acnidaاي از این زیرجنس گزارش نشده) (در ایران گونه

آذین انتهایی معموالشود و گلدیده نمیAmaranthusو
& Mosyakinشود (مشاهده نمیAlbersiaدر زیرجنس 

Robertson 1996, Iamonico هاي ایران، خروسدر تاج).2015
.Aهايآذین در گونهشکل غالب گل deflexus 1(شکلH،(

A. viridis 1(شکلI ،(A. caudatus شکل)1F،(A. spinosus

شکل 1D،(A. hybridus)شکل 1G،(A. retroflexus)شکل (
1A،(A. cruentus) 1شکلC،(A. hypochondriacus) شکل
1Bو (A. powellii) 1شکلE،(آذین انتهایی است، ولی در گل

هاي محوري هم دیده به طور پراکنده تودهتمام این گیاهان 
آذین محوري غالب هاي دیگر ایران، شکل گلشود. در گونهمی

که هر دو نوع A. tricolor) به جز در گونه 2A-Gاست (شکل 
).2H ،Iشود (شکل آذین به وضوح در آن دیده میگل
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ایرانیکا و فلور ایرانذکر شده از ایران در نوشتار حاضر با فلوراAmaranthusهاي مقایسه آرایه- 1جدول 
Table 1. Comparison of mentioned taxa in this study with Flora Iranica and Flora of Iran

Amaranthus taxa in the present
study

Flora Iranica (Aellen 1972) Flora of Iran (Azadi 2012)

A. albus L. A. albus L. A. albus

A. blitoides S.Watson var. blitoides
A. blitoides S.Watson var. blitoides

A. blitoides var. halophilus Aellen
A. blitoides S.Watson

var. blitoides

A. blitum L. subsp. blitum
A. lividus L.

var. ascendens (Loisel) Thell.
A. blitum L. subsp. blitum

A. blitum L.
subsp. oleraceus (L.) Costea

- -

A. blitum L. subsp. emarginatus
(Moq. ex Uline & Bray) Carretero

-
A. blitum L. subsp. emarginatus

(Moq. ex Uline & Bray)
Carretero

A. caudatus L. A. caudatus L. A. caudatus L.

A. cruentus L. A. cruentus L. A. cruentus L.

A. deflexus L. A. deflexus L. A. deflexus L.

A. graecizans L. subsp. graecizans

A. graecizans L. var. graecizans

A. graecizans L.
var. pachytepalus Aellen

A. graecizans L.
var. polygonoides (Roxb.) Aellen

A. graecizans L. subsp. graecizans

A. graecizans L.
subsp. thellungianus (Nevski)
Gusev

A. graecizans L.
subsp. silvestris (Vill.) Brenan

A. graecizans L.
var. silvestris (Vill.) Ascherson

A. graecizans
subsp. silvestris (Vill.) Brenan

A. chlorostachys Willd.
var. chlorostachys

A. hybridus L.

A. hybridus L.

A. chlorostachys Willd.
var. chlorostachys

A. cruentus L.

A. chlorostachys Willd. convar.
erythrostachys (Moq.) Aellen

A. hypochondriacus L.

A. hypochondriacus L. - A. hypochondriacus L.

A. powellii S.Watson - A. powellii S.Watson

A. retroflexus L. A. retroflexus L. A. retroflexus L.

A. spinosus L. A. spinosus L. A. spinosus L.

A. tricolor L. - A. tricolor L.

A. viridis L. A. viridis L. A. viridis L.

گلپوش 5تا 1هاي ماده جنس هستند. گلها تکگل
که با دارندهاي منظم یا نامنظم)مشابه یا غیرمشابه (گل)گلپار(
طول ها به برگه احاطه شده است. نسبت طول برگه5تا 2

صفات تشخیصی در این جنس است ازها و خامه گلپوش
هاي هاي غشایی دارند. گللبهها معموالبرگه).4و 3هاي(شکل

اند. احاطه شدهبرگه 5تا 3مساوي دارند و با وشگلپ5تا 3نر 
فا یا ناشکوفا هستند هایی به طور نامنظم شکوها انبانمیوه

سه گونههایی در سطح خود دارند. خوردگیکه گاهی چین

A. blitum،A. deflexusوA. viridis هاي ناشکوفا میوهداراي
ها و خوردگی میوه و نسبت طول گلپوشمیزان چین.هستند

از صفات تشخیصی مناسب در این ،ها به طول میوه رسیدهبرگه
هاي کامالمیوهA. viridis، به طوري کهآیدجنس به شمار می

وA. hybridusچروکیده دارد. تفاوت مشخص دو گونه 
A. powellii طور، طول همینهایشان است.طول برگهدر

ها از دو گونهبه نسبت گلپوشA. hypochondriacusهاي برگه
A. caudatusوA. cruentusاست.تر بیش
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، Amaranthus :A .A. hybridus،B.A. hypochondriacus،C .A. cruentusهاي در آرایهمرکبآذینگل- 1شکل 
D.A. retroflexus،E .A. powellii،F .A. caudatus،G .A. spinosus،H.A. deflexus،I .A. viridis.

Fig. 1. Synflorescences in Amaranthus: A. A. hybridus, B. A. hypochondriacus, C. A. cruentus, D. A. retroflexus,
E. A. powellii, F. A. caudatus, G. A. spinosus, H. A. deflexus, I. A. viridis.

شناختیشرح آرایه-
گونه در ایران پراکنده است 14، با Amaranthusجنس 

گیرند. از هایشان در دو زیرجنس قرار میکه براساس ویژگی
هایی از دو بخش وجود دارند ایران در هر زیرجنس، نماینده

)Mosyakin & Robertson1996از سه گونه .(A. viridis،
A. spinosusوA. powellii گزارشی در فلورا ایرانیکا براي ایران
Aellenذکر نشده ( )، ولی هر سه گونه بعدا از کشور 1972

Mohammadzadehگزارش شدند ( et al. 2005, Azadi 2012 .(
در حال حاضر در ایران، در A. viridisشایان ذکر است، گونه 

خودرو طراف مزارع به وفور به شکل کامالهاي شهري و ارویشگاه
نیز در استان گیالن به صورت A. spinosusشود و گونهیافت می

که به صورت A. tricolorطور، گونه خودرو پراکنش دارد. همین
شود، کاشته شده و به فراوانی در فضاهاي شهري دیده می

هاي کاشت قبلی و در حال حاضر به صورت خودرو نیز در محل
ها مشهود است.اف آنراط

در فلور آمریکاي شمالی آمده که در محدوده فلور این 
A. graecizansکشور غیر از زیرگونه  subsp. silvestris،اي نمونه

هایی هاي دیگر مشاهده نشده؛ هر چند گزارشزیرگونهاز 
A. graecizansاز subsp. graecizans وجود دارد که

& Mosyakinگذاري اشتباه هستند (احتماال حاصل نام

Robertson اي تحت عنوان). در فلور شوروي، گونه2003
A. thellungianus) شرح داده شدهVasil'chenko ) که 1936

در نظر A. graecizansاي از گونهبه عنوان زیرگونهمتعاقبا
گرفته شده است. در فلور پاکستان، ذکر گردیده که مؤلف غیر از 

A. graecizansهاي نمونه subsp. thellungianus زیرگونه ،
هاي هایی با ویژگیدیگري مشاهده نکرده، ولی به پراکنش نمونه

.Aحد واسط این زیرگونه و زیرگونه graecizans subsp.

graecizans در برخی مناطق آن کشور اشاره شده است
)Townsend 1974.(
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Amaranthus :A .A. albus ،B .A. blitoides،C .A. blitoides ،D.A. graecizansهاي آرایهدر مرکب آذینگل-2شکل  subsp.

graecizans،E.A. graecizans L. subsp. silvestris،F .A. blitum subsp. blitum،G .A. blitum subsp. oleraceus،
H.A. tricolor،I .A. tricolor.

Fig. 2. Synflorescences in Amaranthus: A. A. albus, B. A. blitoides, C. A. blitoides, D. A. graecizans subsp. graecizans,
E. A. graecizans L. subsp. silvestris, F. A. blitum subsp. blitum, G. A. blitum subsp. oleraceus, H. A. tricolor,
I. A. tricolor.

آید در مورد فلور اروپا مثل فلور آمریکا، به نظر می
A. graecizansها غالبا مربوط به زیرگونهنمونه subsp.

silvestris) باشندIamonico ). در فلور ایران، ذکر شده 2015
A. graecizansها شبیهکه غالبا نمونهاست subsp.

thellungianusهستند یا صفاتی حدواسط زیرگونه اخیر و
A. graecizans subsp. graecizansدهند را نشان می

)Azadi اي از آمریکا به عنوان بار نمونه). نخستین2012
برگزیده و منتشر شده A. graecizansلکتوتیپ گونه 

)Fernald هاي لینه نمونه ولی پس از بررسی نمونه،)1945
هرباریوم لینه را به عنوان نمونه تیپ پیشنهاد 1117.3شماره 

Fernandesاند (کرده ) که مورد اخیر در بین متخصصان 1957
هایی بین دو گونه ذکر تفاوترغم علیتر است. مقبول

هاي تیپ دو گونهنمونه، بررسی تصاویرتحقیقات پیشیندر 
A. graecizansوA. thellungianus تفاوت مشخصی بین ،

هاي متفاوت ذکر دهد، به طوري که ویژگیاین دو نشان نمی
هاي تیپ هاي این دو گونه، در نمونهشده در مورد برگ

عالوه، صفات ذکر شده در مورد شکل شود. به مشاهده نمی
ها داراي ها در دو گونه (گلپوش و برگکراس گلپوش و برگک

A. graecizansمنقارك کوتاه در subsp. graecizans و
شونده دردار و به تدریج باریکها سیخکگلپوش و برگک

A. graecizans subsp. thellungianus صفات گویایی ،(
هاي این جنس حتی در یک نمونهنیست و در بسیاري از 

نمونه متغیر است. از این رو در این نوشتار، این دو زیرگونه 
اند. شایان ذکر است، پیش از این مترادف در نظر گرفته شده

POWOنیز مترادف بودن این دو زیرگونه پیشنهاد شده بود (

اي که در فلورا ایرانیکا براي این گونه ذکر ). سه واریته2020
تر منابع است، تفاوت چندانی با هم نداشته و در بیششده 

POWOاند (مترادف در نظر گرفته شده 2020.(
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،Amaranthus :A .A. hybridus ،B .A. hypochondriacus،C .A. cruentusهاي در آرایههامیوه و گلپوش-3شکل 
D.A. retroflexus،E .A. powellii،F .A. caudatus،G .A. spinosus،H.A. deflexus،I .A. viridis.

Fig. 3. Fruits and tepals in Amaranthus: A. A. hybridus, B. A. hypochondriacus, C. A. cruentus, D. A. retroflexus,
E. A. powellii, F. A. caudatus, G. A. spinosus, H. A. deflexus, I. A. viridis.

علف هرزي بسیار رایج و رو به A. blitoidesگونه 
گسترش در اکثر مناطق جهان است که تنوع زیادي نیز در 

توان به رنگ شود. از جمله میصفات مختلف این گیاه دیده می
خوردگی لبه ها، میزان چینها، اندازه برگساقه، گلپوش و میوه

عدد) اشاره کرد. بررسی 5یا 4ها (ها، تنوع تعداد گلپوشبرگ
A. blitoidesتصویر نمونه تیپ آرایه  var. halophilus Aellen

هاي این گونه نشان تفاوت آشکاري بین این نمونه با سایر نمونه
که این آرایه براساس تنها یک نمونه از استان دهد و با این نمی

,E. Behboudiآذربایجان ( P. Aellen & Y. Aellen که )2067
شود، شرح داده شده نگهداري می) !G photoدر هرباریوم ژنو (

هاي سایر هاي مشابه آن به وفور در بین نمونهاست، نمونه
شوند. از این رو در این نوشتار، واریته مناطق مشاهده می

مذکور مترادف در نظر گرفته شده است.
.Aدر فلورا ایرانیکا، آرایه chlorostachys Willd. var.

chlorostachysاي مستقل آمده و به عنوان آرایهA. hybridus

Aellenبه عنوان مترادف آن ذکر گردیده است ( 1972 .(
در نظر گرفته A. cruentusدر فلور ایران، این آرایه مترادف با 

Azadiشده است ( ید شباهت مؤهاي تیپ ). بررسی نمونه2012
است و همچنین با توجه به تقدم A. hybridusاین آرایه با 

از ایران ذکر شده وA. hybridusدر اینجا A. hybridusانتشار
A. chlorostachys Willd. var. chlorostachysعنوان به

). همچنین، 1جدول مترادف آن در نظر گرفته شده است (
A. chlorostachysآرایه  Willd. convar. erythrostachys

(Moq.) Aellen در فلورا ایرانیکا، مستقل)Aellen و در ) 1972
A. hypochondriacusفلور ایران، مترادف  L. در نظر گرفته

Azadiشده ( ما را متقاعد ،ولی بررسی نمونه تیپ،)2012
A. chlorostachysساخته است که در اینجا آرایه Willd.

convar. erythrostachys (Moq.) Aellenرا مترادف
A. hybridusاین نظریه در نوشتارهاي )1(جدول بدانیم .

Iamonicoپیشین نیز ذکر شده است ( 2015.(
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.Amaranthus :A .A. albus ،B .A. blitoides،C .Aهاي در آرایهها میوه و گلپوش-4شکل  blitoides ،D.A. graecizans subsp.

graecizans،E .A. graecizans L. subsp. silvestris،F .A. graecizans L. subsp. silvestris،G .A. blitum subsp. blitum،
H.A. blitum subsp. oleraceus،I .A. tricolor.

Fig. 4. Fruits and tepals in Amaranthus: A. A. albus, B. A. blitoides, C. A. blitoides, D. A. graecizans subsp. graecizans,
E. A. graecizans L. subsp. silvestris, F. A. graecizans L. subsp. silvestris, G. A. blitum subsp. blitum, H. A. blitum subsp.
oleraceus, I. A. tricolor.

(تنها با A. spinosusبه استثناي سه گونه 
هایی (با گزارشA. deflexusهایی از استان گیالن)، گزارش

A. powelliiهاي خراسان، گلستان و تهران) و از استان

تهران و آذربایجان غربی)، هاي استانهایی از (با گزارش
هاي ایران پراکنش هاي این جنس در اکثر استانغالب گونه

اند، معموال به دلیل ند و اگر از استانی گزارش نشدهدار
هاي فلوریستیک در این مناطق است. شایان کمبود بررسی

هایی از تا به حال تنها گزارشA. powelliiذکر است، گونه
آوري شده هاي جمعاستان تهران منتشر شده و در نمونه

آذربایجان غربی هم مشاهده شده استان در این پژوهش در 
باعث A. hybridusشباهت این گونه به گونه رسد،به نظر می.است

ها به درستی شناسایی نشوند و از این رو شود که گاهی نمونهمی
هاي این گونه در ایران محدود است.گزارش

ها و در ایران با ذکر تیپAmaranthusهايفهرست آرایه- 
مربوط به فلور ایرانهايمترادف

& Amaranthus)Mosyakinزیرجنس سه نیایی تک

Robertson با مطالعات تبارشناختی مولکولی نیز تایید )1996
Waselkovشده است ( et al. ها ولی در مورد حدود بخش،)2018

ذکر بنديها براساس روش طبقهبخش،توافق وجود ندارد. در زیر
ها در نظر به گل نیز در تعیین حدود آناند که صفات مربوط شده

Mosyakin & Robertsonگرفته شده است ( 1996(:
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I. Amaranthus subgenus Albersia (Kunth) Gren. & Godr., Fl. France. 3: 3. 1855.

Basionym: Albersia Kunth, Fl. Berol. 2: 144. 1838.
Type (type in Kunth 1838: 144): Albersia blitum (L.) Kunth.

I.a. Amaranthus subgen. Albersia sect. Blitopsis Dumort.
1. A. deflexus L., Mant. Pl. 2: 295. 1771.

≡ Albersia deflexa (L.) Fourr.
Type (lectotype designated by Aellen 1972: 7): Unknown origin. Herb. Linn. No. 1117.18 (LINN photo!).

2. A. viridis L., Sp. Pl., ed. 2. 2: 1405. 1763.
Type (lectotype designated by Fawcett & Rendle 1914: 131): Unknown origin. Europa, Brasilia, Herb. Linn. No.
1117.15 (LINN photo!).

3. A. blitum L., Sp. Pl. 2: 990. 1753.
Type (lectotype designated by Filias et al. 1980: 149–150): Europe. Habitat in Europa temparatiore, Herb. Linn. No.
1117.14 (LINN photo!).
= A. lividus L., Sp. Pl. 2: 990. 1753, nom. rejec. (see Filias et al. 1980: 149–150).
= A. lividus proles lividus (Loisel.) Thell. in Asch. & Graebn. Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 5: 274.
1914.
Type (lectotype designated by Reveal & Jarvis, 2009: 978): Unknown origin. [Icon] “Blitum pulchrum rectum
magnum rubrum” in Bauhin & Cherler (1651: 966).

3.1. A. blitum subsp. blitum
3.2. A. blitum subsp. oleraceus (L.) Costea in Costea & al., Sida 19(4): 984. 2001.

Basionym: A. oleraceus L., Sp. Pl., ed. 2., 2: 1403. 1763.
≡ A. lividus proles oleraceus (L.) Thell. in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 5(1(5)):
321. 1914.
≡ A. blitum subsp. blitum var. oleraceus (L.) Hook.f., Fl. Brit. India [J.D. Hooker] 4: 721. 1885
Type (lectotype designated by Filias et al. 1980: 150): Asia. Habitat in India, Herb. Linn., No. 1117.13 (LINN
photo!).
3.3. A. blitum L. subsp. emarginatus (Moq. ex Uline & Bray) Carretero, Muñoz Garmendia & Pedrol, Anales Jard.
Bot. Madrid 44(2): 599. 1987.
Basionym: A. emarginatus Salzm. ex Uline & W.L.Bray, Bot. Gaz. 19(8): 319 (1894).
Type (lectotype designated by Hügin 1987: 461): “A. polygonoides L.?”, 1842−44. Zollinger 1646 (photos:
P photo!, isolectotype: G-00098622 photo!).
≡ A. emarginatus Salzm. ex Moq., Prodr. [A.P.de Candolle] 13(2): 274. 1849, nom. illeg.

I.b. Amaranthus subgen. Albersia sect. Pyxidium Moquin in DC.
4. A. tricolor L., Sp. Pl. 2: 989. 1753.

Type (lectotype designated by Townsend 1974: 14): Asia. Habitat in India, Herb. Linn. No. 1117.7 (LINN!).
5. A. graecizans L., Sp. Pl. 2: 990. 1753.

Type (lectotype designated by Fernald 1957: 191): Unknown origin. Cultivated, Herb. Linn. No. 1117.3 (LINN
photo!).
= A. angustifolius Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.] 1: 115. 1783, nom. illeg.

5.1. A. graecizans subsp. graecizans
= A. thellungianus Nevski ex Vassilcz., Fl. URSS, 6: 365, 1936.
= A. graecizans subsp. thellungianus (Nevski) Gusev, Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 57(5): 462 (1972).
Type: Turkmenia (Kugitang), [Photograph!] S.A. Nevski. Plantae Turcomanicae 1931. No. 730.

5.2. A. graecizans L. subsp. silvestris (Vill.) Brenan, Watsonia 4: 273. 1961.
Basionym: A. silvestris Vill., Cat. Pl. Jard. Strasb. 111. 1807.
- A. sylvestris Desf. ex Poiret, Tabl. École Bot.: 44. 1804, nom. nud., nom. inval. (Art. 38.2 Ex.1 of the ICN).
- A. graecizans var. sylvestris (Desf.) Asch., Beitr. Fl. Aethiop.: 176. 1867, comb. inval.
≡ A. graecizans subsp. silvestris (Vill.) O.Bolòs & Vigo, Butl. Inst. Catalana Hist. Nat., Secc. Bot. 38(1): 89. 1974.
≡ A. angustifolius proles silvestris (Vill.) Thell., Syn. Mitteleur. Fl. [Ascherson & Graebner] 5(1(5)): 300. 1914.
≡ A. angustifolius subsp. silvestris (Vill.) Heukels, Geïllustreerde Schoolflora voor Nederland: 170. 1934.
Type (lectotype designated by Townsend 1985: 31): Herb. Tournefort 1849 (P photo!).

6. A. blitoides S.Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 12: 273. 1877.
Type (lectotype designated by Fernald 1945: 139): U.S.A. Iowa: Ames, gravelly or sandy soils especially around
buildings and along roads, Bessey s.n.
= A. blitoides var. halophilus Aellen
Type: IRAN. Prov. Azerbeidjan: Salzsteppen am Nordostufer bei Sharif-Khaneh, 1220 m, 9–12 Oct. 1948,
Behboudi, E., P. Aellen & Y. Aellen 2067 (G photo!).

7. A. albus L., Syst. nat. ed. 10, 2: 1268. 1759.
Type (lectotype designated by Raus 1997: 143): North America. (In Philadelphiae maritimis), Herb. Linn. No.
1117.1 (LINN photo!).
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II. Amaranthus subgenus Amaranthus
II. a. Amaranthus subgen. Amaranthus sect. Amaranthus
8. A. caudatus L., Sp. Pl. 2: 990. 1753.

Type (lectotype designated by Townsend 1974: 10): Unknown origin. Habitat in Perù, Persia, Zeylonia, Herb. Linn.
No. 1117.26 (LINN photo!).

9. A. retroflexus L., Sp. Pl. 2: 991. 1753.
Type (lectotype designated by Townsend 1974: 12): U.S.A. Herb. Linn. No. 1117.22 (LINN photo!).

10. A. hybridus L., Sp. Pl. 2: 990. 1753.
Type (lectotype designated by Townsend 1974: 19): U.S.A. Habitat in Virginia, Herb. Linn. No. 1117.19 (LINN
photo!).
= A. chlorostachys Willd., Hist. Amaranth.: 34. 1790.
Type (lectotype designated by Iamonico 2015): Unknown locality, Hermes s.n. (B-17521 photo!).
= A. hybridus L. subsp. hybridus var. erythrostachys Moq., Prodr. [A.P. de Candolle] 13(2): 259. 1849.
Type (lectotype designated by Iamonico 2015): France. “Hort. Tol.”, 1844, s.n. (G-147762/1 photo!).

11. A. cruentus L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1269. 1759.
Type (lectotype designated by Townsend 1974: 12): China. Habitat in China, Herb. Linn. No. 1117.25 (LINN
photo!).
= A. flavus L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1269. 1759.
Type (lectotype designated by Iamonico 2014: 147): Unknown origin. Herb. Linn. No. 1117.23 (LINN photo!).

12. A. hypochondriacus L., Sp. Pl. 2: 991. 1753.
Type (lectotype designated by Townsend 1985: 25): U.S.A. Habitat in Virginia, Herb. Linn. No. 1117.24 (LINN
photo!).

13. A. powellii S.Watson, Proc. Amer. Acad. Arts 10: 347. 1875.
Type (lectotype designated by Iamonico 2015): U.S.A. Arizona: “from Powell’s Arizona seeds”, 1874, Powell s.n.
(US-00106256 photo!).

II. b. Amaranthus subgen. Amaranthus sect. Centrusa Griseb.
14. A. spinosus L., Sp. Pl. 2: 991. 1753.

Type (lectotype designated by Fawcett & Rendle 1914: 103): Asia. Habitat in Indiis, Herb. Linn. No. 1117.27
(LINN photo!).

در ایرانAmaranthusهاي کلید شناسایی آرایه
.subgenناشکوفا (ها به طور نامنظم شکوفا یا میوهها، ها با یک جفت خار در محل گرهساقه-1 Amaranthus.. (............... ...A. spinosus

2............... ..............................ها شکوفا یا ناشکوفا .....................................................................................میوهها، ها بدون خار در محل گرهساقه-
3............ ..............................دار فشرده شده .....هاي برگسنبلهدارايگاهی در انتهاي ساقههاي محوري، در دستجات یا تودهآذینگل-2
دستجات ها یاهاي انتهایی، سنبلهبدون برگ حداقل در بخشانتهایی، بدون برگ یا تقریباهاي مرکبخوشهها و/یا سنبلهآذینگل-

8.......... .....................................................................................................................................................وجود دارد ..........................محوري هم معموال
.subgenناشکوفا) (A. blitumبه طور نامنظم شکوفا (در اغلبها گلپوش، میوه3با هاي ماده معموالگل-3 Albersia.. (................... ...4
A. blitoides..... ...........................ها به طور نامنظم شکوفا ...........................................................) گلپوش؛ میوه4-(5با هاي ماده معموالگل-

A. blitum......... .......................................................دار .............چالناشکوفا؛ پهنک برگ به طور مشخص نوكمیوه-4 subsp. emarginatus

5...........................................................................................دارچالنوكگاهیتا نوك منقاري یا تیز شکوفا، پهنک برگ نوك کند، نوكمیوه-
A. tricolor.................................. ..................................گیاه کاشته شده ........................ه طور مشخص رنگی، پرجلوه؛ معموالپهنک برگ ب-5

6................................ ..................................پهنک برگ سبز؛ گیاه وحشی، اغلب علف هرز .......................................................................................-
7... ..........................متر ...میلی5/1تا 1ها به قطر حدود ؛ دانهشکل نیستخاريهاي ماده، هاي گلتر تا اندکی بلندتر از گلپوشتاهها کوبرگه- 6
A. albus............. ...........................................................متر میلی1تا 5/0ها به قطر هاي ماده، شبه خاردار؛ دانههاي گلها دو برابر گلپوشبرگه- 

.................................................................. برابر .....6تا 3، نسبت طول به عرض برگ باریکقاشقی-تا لوزويايسرنیزهخطی، برگ -7
............................................................................................................. ...A. graecizans subsp. graecizans (including subsp. thellungianus)

A. graecizans....................... ...................................لوزوي، نسبت طول به عرض برگ تقریبا دو برابر ..........- مرغیبرگ تخم-  subsp. silvestris

.subgenها (تر از گلپوشی کوتاهآذینگلهاي گهعدد؛ بر3هاي ماده هاي گلها ناشکوفا؛ گلپوشمیوه- 8 Albersia...... (........... .....................9
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ی بلندتر از آذینگلهاي ، برگه)A. powelliiعدد حتی در یک نمونه از 5تا 3عدد (یا 5هاي ماده هاي گلشکوفا؛ گلپوشها میوه-

.subspها) (تر از گلپوشهاي کاشته شده کوتاهها (در بعضی گونهگلپوش Amaranthus.................................................. (................ ............12
A. viridis... ..........انتهایی اغلب باریک و منقطع ......آذینگلها؛ چروکیده، مساوي یا کمی بلندتر از گلپوشها به طور مشخص میوه-9

انتهایی اغلب آذینگلها، زده از گلپوشبیروندار، کامالها صاف تا اندکی چروکیده، گاهی در گیاهان خشک چروکیده یا چینمیوه-
A. blitum................................................................................ ........................10هاي گاهی باریک و منقطع در بعضی از نمونه، ضخیم و متراکم

11...............................................ساله ............؛ گیاه یکدارچالنوكرغی، فشرده؛ پهنک برگ اغلب کامالمکروي تا واژتخمها نیمهمیوه-10
يچندسالهساله یا دار؛ گیاه یکیا کمی نوك چالفرورفتهها بیضوي، کمی تا به طور مشخص متورم؛ پهنک برگ نوك میوه- 

A. deflexus. .....................................................................................................................................................................................کوتاه عمر

A. blitum. ..............متر ...میلی3/1تر از قطردانه کممتر، سانتی4تا 5/0متر و به عرض سانتی6تا 1برگ به طول -11 subsp. blitum

A. blitum..... .........................متر میلی4/1تر از متر، قطر دانه بیشسانتی6تا 5/0متر و به عرض سانتی9تا 1برگ به طول -  subsp. oleraceus

در ، لبویی، گاهی سفید یا زرد، به ندرت سبزبه وضوح رنگی، قرمز، بنفشیافته، بزرگ و محکم، معموال توسعهکامالآذینگل-12
؛ گیاهان A. hypochondriacusتر از انشعابات خامه در حالت بلوغ، گاهی بلندتر از انشعابات خامه در ها اغلب کوتاهها؛ برگهبعضی فرم

13.......................... .......................................................................................................................................کاشته شده یا به ندرت فرار کرده از کشت 
ها بلندتر از انشعابات تر گونهدر بیشهارنگ مایل به قرمز؛ برگههاي، گاهی بتقریبا بزرگ، اغلب سبز، گاهی به رنگ سبز نقرهآذینگل-

15.................................................؛ گیاهان وحشی، اغلب علف هرز A. retroflexusهاي مساوي گلپوش در برخی فرمها تقریباخامه و برگه
A. hypochondriacus................ .................................................................................................................................افراشته محکم و آذینگل-13

14......................... .......................................................................................................، افراشته تا آویخته ..........................................ترتنکآذینگل-
A. cruentus. ...........شته یا کمی برگشته .؛ انشعابات خامه افرا، غیرهمپوشتیزاي، نوكتا سرنیزهکشیدههاي ماده هاي گلگلپوش-14

؛ همپوش، معموالدارتا نوك چالمرغی، نوك کند واژتخم-ايمرغی یا سرنیزهواژتخم-هاي ماده قاشقیهاي داخل گلگلپوشحداقل -
A. caudatus........................ ................................................................................................................انشعابات خامه پراکنده یا برگشته ......................

A. retroflexus................. ......................دار .......................................................هاي ماده نوك کند، نوك گرد یا نوك چالهاي گلگلپوش-15

16..................... ..............................................یا نوك منقاري .............................................................................تیزهاي ماده نوكهاي گلگلپوش-
A. hybridus.................... .......................متنوع، اغلب تنک با انشعابات پراکنده .....................................آذینگلمتر، میلی4تا 2ها برگه-16

.A................ .............................اغلب محکم با انشعابات افراشته ......................................................آذینگلمتر، میلی7تا 4ها برگه- powellii

سپاسگزاري
النئومراتب سپاس خود را به مسنگارندگان

، )TARI(کشورها و مراتعهاي مؤسسه تحقیقات جنگلهرباریوم
پزشکی ، مؤسسه تحقیقات گیاه)FAR ،T(دانشگاه خوارزمی

)HUI)، دانشگاه اصفهان (TUH(تهراندانشگاه،)IRAN(کشور
آوردن امکانات براي فراهم)FUMH(و دانشگاه فردوسی مشهد

هاي ارزنده داوران محترم و از راهنمایی،همچنین.دارندابراز می
گردد.سپاسگزاري می(ایتالیا)D. Iamonicoدکتر 
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