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LỰA CHỌN HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỂ SẮP XẾP CÁC CHI
HỌ NGŨ GIA BÌ (ARALIACEAE JUSS.) Ở VIỆT NAM
Nguyễn Văn Đạt1, Vũ Tiến Chính1,3,
Trần Thị Phƣơng Anh , Lê Thị Liên2, Hoàng Lê Tuấn Anh2
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Học viện Khoa học và C ng nghệ,
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Họ Nhân sâm hay Ngũ gia bì - Araliaceae Juss. có khoảng 50 chi, 1350 loài phổ biến ở vùng
nhiệt đới và cận nhiệt đới, ít khi có ở vùng ôn đới [11]. Ở nƣớc ta, theo Phạm Hoàng Hộ, họ này
có khoảng 19 chi và hơn 120 loài, phân bố rải rác khắp cả nƣớc [6]. Các công trình nghiên cứu
về phân loại họ Ngũ gia bì ở Việt Nam quan trọng nhất phải kể đến là F. Ganepain (1923) [4] đã
mô tả và lập khóa định loại của 12 chi ở Đông Dƣơng trong đó có 10 chi có ở Việt Nam. Kể từ
đó đến nay, nhiều tác giả khác đã có những công trình nghiên cứu sâu về họ nhƣ Phạm Hoàng
Hộ (2000), Grushvitky et al. (1996), Nguyễn Tiến Bân (2003), tuy nhiên cho đến nay số lƣợng
chi và loài đã có nhiều thay đổi….
Từ trƣớc đến nay chƣa có công trình nào nghiên cứu hệ thống để sắp xếp các taxon họ
Araliaceae ở Việt Nam, Bài báo này giới thiệu một số hệ thống trên thế giới và lựa chọn hệ
thống để sắp xếp các chi trong họ Araliaceae ở Việt Nam.
I. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Đối tƣợng nghiên cứu là các hệ thống phân loại phân chia họ Ngũ gia bì (Araliaceae).
- Phƣơng pháp nghiên cứu là phƣơng pháp kế thừa các tài liệu phân chia hệ thống phân loại
có liên quan đặc biệt là các tài liệu định loại ở Việt Nam và các nƣớc lân cận kết hợp với phân
tích số liệu.
II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Một số hệ thống phân loại họ Araliaceae trên thế giới
Các công trình nghiên cứu phân loại họ Araliaceae phần lớn theo 2 xu hƣớng.
1.1. Xu hướng phân chia họ thành các chi và tông
Theo xu hƣớng này có: Bentham et al. (1867) đã chia họ Araliaceae Juss. thành 5 series
tƣơng đƣơng với 5 tông: Aralieae, Mackinlayieae, Panaceae, Hedereae và Plerandreae.
C. B. Clarke (1879) phân chia họ Araliaceae Juss. thành 4 tông: Aralieae, Panaceae,
Hedereae, Plerandreae.
Các hệ thống của Hams (1898), Poyarkova (1973), Hoo and Tseng (1978), Philison (1979)
các chi họ Araliaceae Juss. bao gồm cả Apiaceae (quan điểm này cũng đƣợc Plunkett et al. 1996
chấp nhận) đƣợc xếp vào 3 tông: Schefflereae (bao gồm Panaceae, Hedereae, Plerandreae),
Aralieae (bao gồm Horsfieldia) và Mackinlayieae.
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Tseng and Ho (1982) đã sắp xếp các chi vào 5 tông do tách các tông Aralieae thành Aralieae
và Panaceae và Scheffleraea thành Plerandreae và Tetraplansandreae.
1.2. Xu hướng không phân chia họ thành các tông
Theo xu hƣớng này có Hutchinson, 1959 , tác giả chỉ mô tả họ và liệt kê 14 chi.
Hệ thống của APG[14] đã sắp xếp 41 chi vào phân họ Aralioideae và 3 chi vào phân họ
Hydrocotyloideae.
Wen J et al. (2001) khi nghiên cứu mối quan hệ phát sinh chủng loại của các chi trong họ
Araliaceae Juss. dựa trên trình tự vùng ITS đã đƣa ra những bằng chứng về 2 nhánh lớn. Nhánh
Eleutherococcus – Dendropanax – Schefflera và nhánh Aralia – Polyscias – Pseudopanax. Khi
so sánh mối quan hệ phát sinh chủng loại của Jun Wen (2001) với hệ thống của Bentham et al.
(1867) và Harms (1898) ta thấy, nhóm Aralia & Panax tƣơng đồng với tông Aralieae. Trong hệ
thống của Bentham et al. (1867) tông Plerandreae gồm 3 chi trong đó Tetraplasandra hiện đã
thuộc Polyscias và Tupidanthus thuộc Schefflera, tông Hedereae gồm các chi thuộc các nhóm
độc lập của nhánh Eleutherococcus – Dendropanax – Schefflera và chi Arthrophyllum thuộc
nhánh Polyscias sensu lato. Nhƣ vậy việc chia thành các tông: Panaceae, Hedereae, Plerandreae
hiện nay không còn phù hợp.
Nhánh Aralia – Polyscias – Pseudopanax độc lập với nhánh Eleutherococcus –
Dendropanax – Schefflera và gồm 2 nhóm trong đó có Polyscias sensu lato đƣợc xếp vào tông
Schefflereae theo quan điểm của Hamrs (1889). Do vậy, việc phân chia các chi của họ
Araliaceae Juss. vào các tông cần có những nghiên cứu sâu hơn.
Lowry II P. P (2004) cũng đã xây dựng mối quan hệ phát sinh chủng loại của các chi họ
Araliaceae Juss. dựa trên vùng gen ITS kết hợp với trnL-trnF. Trong cây phát sinh này, họ
Araliaceae Juss. đƣợc chia thành 9 nhóm, các nhóm này có mối quan hệ tƣơng đồng với mối
quan hệ Wen J et al. (2001).
Mối quan hệ phát sinh chủng loại của Lowry II P. P (2004) có điểm tƣơng đồng với mối
quan hệ phát sinh chủng loại của Wen (2001), chỉ có điểm khác biệt bởi sự phân bố rải rác của
các nhóm Schefflera.
Lowry II P. P (2010) đã gộp 6 chi Reynoldsia, Munroiodendron, Tetraplasandra, Gastonia,
Cuphocarpus và Arthrophyllum vào chi Polyscias. Điều này phù hợp với nhánh Polyscias sensu
lato của Wen (2010) thể hiện trong hệ thống của Lowry II P. P (2004).
Nhƣ vậy, các nhóm Aralia & Panax (theo quan điểm của Wen, 2001), tƣơng ứng với tông
Aralieae (theo hệ thống của Harms (1898)) có giới hạn khá rõ ràng tuy nhiên vị trí của nhóm
không tách biệt hẳn ra khỏi nhóm còn lại, do vậy việc sử dụng hệ thống của Harms (1898) với 2
tông cần có những nghiên cứu thêm. Nhóm Polyscias (theo quan điểm sensu lato) cũng có
những minh chứng rõ ràng về giới hạn của nhóm. Các nhóm khác cũng có những vị trí nhất định
trong cây phát sinh chủng loại dựa trên sinh học phân tử, trừ chi Schefflera.
2. Lựa chọn hệ thống phân loại họ Araliaceae Juss. ở Việt Nam
Từ các phân tích trên, chúng tôi lựa chọn cách sắp xếp các chi họ Araliaceae Juss. theo quan
điểm các nhóm của Jun Wen (2001) và không áp dụng việc phân chia đến tông theo hệ thống
của Harms (1898). Đây là cách sắp xếp các chi dựa trên đặc điểm sinh học phân tử, có nhiều điểm
tƣơng đồng với các nghiên cứu sinh học phân tử khác, tƣơng đối phù hợp với hệ thống của Harms
(1898). Phạm Hoàng Hộ (2000) có đề cập đến 1 loài đƣợc ghi nhận trồng làm cảnh trong chi
Dizygotheca nay là chi Pleandra, tuy nhiên trong các công trình nghiên cứu sau này (Nguyễn Tiến
Bân, 2003) không thấy đề cập đến chi này, do đó, chúng tôi hiện chƣa ghi nhận chi này tại Việt
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Nam. Nhƣ vậy, tổng số chi thuộc họ Araliaceae Juss. ở Việt Nam gồm 16 chi, các chi trong họ
Araliaceae Juss. ở Việt Nam đƣợc sắp xếp nhƣ sau (bảng 1):
Bảng 1
Sắp xếp các chi trong họ Ngũ Gia bì (Araliaeae Juss.) ở Việt Nam
Nhóm
Chi
1. Pentapanax
Nhóm I:
2. Aralia
3. Panax
4. Polycias (bao gồm cả Arthophyllum)
Nhóm II:
5. Heteropanax
Nhóm III:
6. Dendropanax
7. Trevesia
8. Schefflera
9. Scheffleropsis
10. Hedera
11. Eleutherococcus
12. Brassaiopsis
13. Tetrapanax
14. Gamblea
15. Metapanax
16. Macropanax
III. KẾT LUẬN
Dựa trên quan điểm các nhóm của Jun Wen (2001) và không áp dụng việc phân chia đến
tông, 16 chi thuộc họ Araliaceae Juss. ở Việt Nam đƣợc xếp vào 3 nhóm.
Nhóm I (tƣơng ứng nhóm Aralia & Panax thuộc nhánh Aralia – Polyscias – Pseudopanax)
gồm 3 chi;
Nhóm II (tƣơng ứng nhánh phụ Polycias senculato thuộc nhánh Aralia – Polyscias –
Pseudopanax) gồm 1 chi;
Nhóm III (tƣơng ứng nhánh Eleutherococcus – Dendropanax – Schefflera) gồm 12 chi.
Lời cảm ơn: Các tác giả xin được cảm ơn Dự án thành phần BSTMV 05/14-16 đã hỗ trợ
cho nghiên cứu này.
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CLASSIFICATION OF THE FAMILY ARALIACEAE JUSS. IN VIETNAM
Nguyen Van Dat, Vu Tien Chinh,
Tran Thi Phuong Anh, Le Thi Lien, Hoang Le Tuan Anh
SUMMARY
The family Araliaceae is represented by 50 genera, about 1350 species in the world. They
are distributed in tropical and subtropical, rarely in temperate regions. In Vietnam, there are
about 19 genera and more than 120 species (Pham Hoang Ho, 2000). However, the number of
genera and species of this family has undergone some changes. This article proposes an
appropriate system of classification for the Araliaceae species in Vietnam.
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