) در ایرانPolygonaceae( Rumex L. مطالعه فیلوژنتیکی جنس
 هستهایDNA  ازITSبراساس توالی

1

 طاهر نژادستاری،1 ایرج مهرگان،3 سیدمحمدمهدی حمدی،2 علی اصغر معصومی، )sz_shahla@yahoo.com  *(نویسنده مسئول1سولماز شهال
- 3 ، ایران، تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع-2 ، ایران، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی-1
 ایران،تهران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی،گروه زیست شناسی

Phylogenetic study of the genus Rumex L.
(Polygonaceae) in Iran based on nrDNA ITS
sequences
Solmaz Shahla 1, *, Ali Asghar Maassoumi 2, Seyed
Mohammad Mahdi Hamdi 3, Iraj Mehregan 1, Taher
Nejadsattari 1
1
Department of Biology, Science and Research Branch,
Islamic Azad University, Tehran, Iran
2
Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran,
Iran
3
Department of Biology, Garmsar Branch, Islamic Azad
University, Garmsar, Iran
*

Corresponding author. Email: sz_shahla@yahoo.com

Abstract
The genus Rumex L.with more than 200 species, is one
of the largest genus of the family Polygonaceae. This
genus has 24 species and a wide range of distribution in
Iran. In this study, we used the nuclear ribosomal internal
transcribed spacer (nrDNA ITS) sequences to present the
phylogeny of the species of the genus Rumex in Iran. The
results show that Rumex is most likely a monophyletic
genus. In cladograms, species of R. subgenus Rumex
form a monophyletic clade. Species of R. subgenus
Acetosella do not form a monophyletic clade and the
species are located within the species of R. subgenus
Acetosa. So the current classification of the genus Rumex
is not correct and needs further studies.

چ ک ید ه

 یکی از، گونه در جهان00 2  با بیش ازRumex L. جنس

 این جنس در. استPolygonaceae جنسهای بزرگ خانواده
 گونه بوده که پراکنش جغرافیایی وسیعی در کشور24 ایران دارای
 در این تحقیق به منظور بررسی فیلوژنی گونههای جنس.دارند

 براساس. استفاده شدnrDNA ITS  در ایران از توالیRumex

. به احتمال زیاد مونوفیلتیک استRumex  جنس،دادههای حاصل

Rumex  گونههای زیرجنس،همچنین در کالدوگرامهای حاصل

 بهAcetosella  ولی زیرجنس.یدهند
 یک کالد مجزا را تشکیل م

یشود و گونههای آن در بین
 صورت یک کالد مجزا مشاهده نم
 بنابراین رده بندی.یگیرند
  قرار مAcetosa گونههای زیرجنس
 دقیق نیست و نیاز به بازبینی و مطالعاتRumex کنونی جنس

.بیشتری دارد
 ایران،nrDNA ITS ،Rumex ، فیلوژنی:کلمات کلیدی
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مقدمه

این جنس از دادههای حاصل از توالیهای هستهای و

جنس  Rumexمتعلق به تیره ،Polygonaceaeزیر تیره
یباشد .این جنس
 ،Polygonoideaeطایفه  Rumiceaeم 
با حدود 00 2

گونه ،دومین جنس بزرگ تیره

 Polygonaceaeاست (  .) 11این جنس پراکنش وسیعی
در جهان دارد و به ویژه در مناطق معتدل در هر دو

کلروپالستی استفاده شد ( .)7هدف از این تحقیق بررسی
فیلوژنی و تعیین روابط خویشاوندی گونههای جنس
یباشد.
 Rumexدر ایران م 
مواد و روش کار
انتخاب نمونهها

نیمکره انتشار یافته است .گونههای این جنس عالوه بر

جهت انجام این تحقیق از نمونههای موجود در هرباریوم

ایران در قفقاز ،آسیای مرکزی ،عراق ،آناتولی و ارمنستان

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور استفاده شد.

م
یرویند .جنس  Rumexطیف رویشی وسیعی در ایران

تعداد  42گونه متعلق به جنس  Rumexمورد مطالعه قرار

دارد و گونههای مختلف آن در شمال ،شمال غرب ،شمال

گرفتند .در این مطالعه 02 ،گونه از جنس  Rumexبرای

شرق ،غرب ،جنوب ،جنوب شرق و جنوب غرب ایران

اولین بار از ایران تعیین توالی شدهاند (جدول .)1همچنین

یرویند ( .) 11
م
در فلورا ایرانیکا  26گونه از جنس  Rumexمعرفی شده

یهای ژنی  33گونه از جنس Rumex
جهت مقایسه ،توال 

و  23گونه از جنسهای نزدیک از بانک ژن تهیه شد

است درصورتیکه در مورد  4گونه از این جنس هیچ محل

(جدول  .)2گونه  Fallopia convolvulusبه عنوان

پراکنشی از ایران ذکر نشده است .بنابراین برطبق این فلور

برون گروه انتخاب شد (.)7

مظفریان(  ) 1988گونه  R .pictusرا براي اولين بار از

استخراج  ،DNAواکنش زنجیرهای پلیمراز ( )PCRو

گونه از این جنس در ایران وجود دارد ( .) 11

22

ايران معرفي كرد ( .)6گونه  R. caucasicusتوسط
آخانی برای ایران گزارش شد ( .)1بنابراین درحال حاضر
 24گونه از این جنس در ایران وجود دارد.
در فلورهای مختلف تقسیم بندیهای متفاوتی برای جنس
 Rumexپیشنهاد شده است که عمدتا بر اساس صفات
ریخت شناسی هستند .در فلور اروپا  4زیرجنس ،در فلور
فلسطین  3زیرجنس و در فلور ترکیه  3زیرجنس برای
جنس  Rumexپیشنهاد شده است ( 10 ،2و  .)21در فلورا
ایرانیکا گونههای این جنس در  3زیرجنس گروه بندی
شده اند :زیرجنس  ،Acetosellaزیرجنس  Acetosaو
زیرجنس  Rechinger .Rumexدر سال  1949تقسیم
شها و زیربخشها نیز ارائه کرده است
یهایی برای بخ 
بند 
(.)9
مطالعات مولکولی صورت گرفته بر روی جنس Rumex

محدود است .در تحقیقی که توسط  Navajas-Perezو
همکارانش (  ) 2005صورت گرفت ،جهت بررسی تکامل
سیستمهای تولیدمثلی و مکانیسمهای تعیین جنسیت در

توالی یابی
به منظور استخراج  DNAاز برگ نمونههاي گياهي ،از
يك ت استخراج Nucleo Spin mini prep (Machery

) Nagel, Duren, Germanyو

Plant genomic

) DNA extraction kit (Mini-Prepاستفاده شد .سپس
قطعه مورد نظر به روش  PCRتکثیر شد .جهت تکثیر
قطعه  ITSاز آغازگر (پرایمر)های ،ITS1R ITS1F
 ITS2Fو  ITS2Rاستفاده گردید ( .)7اين پرايمرها
قطعه  ITS1و قطعه  ITS2را به طور مجزا تكثير ميكنند.
در ادامه به منظور دريافت نتيجه بهتر از پرايمرهاي
 AB101و  AB102استفاده شد ( .)3اين پرايمرها كل
قطعه  ITSشامل  ITS1 + 5.8S + ITS2را تكثير مي
كنند .توالی آغازگرهای مورد استفاده در جدول  3ارائه
شده است.
واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از برنامه بهینه شده با
اغازگر مورد نظر و دستگاه ترموسایکلر انجام شد .برنامه
 PCRپس از بهینه سازی شرایط واکنش بدین شرح است:
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برای تکثیر قطعه  ITSبا استفاده از آغازگرهای AB101

و  :AB102واسرشتگی اولیه در دمای  95درجه سانتی

نتایج
یهای همردیف سازی شده  nrDNA ITSمربوط به
توال 

گراد به مدت  5دقیقه 35 ،سیکل حرارتی (واسرشتگی در

گونههای مورد آنالیز ،ماتریسی به طول  570جایگاه

دمای  95درجه سانتی گراد به مدت  30ثانیه ،اتصال

نوکلئوتیدی ایجاد نمود .از اين ميان  103جایگاه از نظر

آغازگرها در دمای  51 /5درجه سانتی گراد به مدت 30

پارسيموني غيراطالعاتي و  347جایگاه از نظر پارسيموني

ثانیه ،بسط اولیه در دمای  27درجه سانتی گراد به مدت

اطالعاتي بودند .تعداد  120جایگاه نیز ثابت بود .در

 90ثانیه)؛ و در پایان بسط نهایی در  27درجه سانتی گراد
به مدت  7دقیقه انجام شد.
برای تکثیر قطعه  ITSبا استفاده از آغازگرهای ،ITS1F
 ITS2F ،ITS1Rو  :ITS2Rواسرشتگی اولیه در دمای
 95درجه سانتی گراد به مدت  2دقیقه و  30ثانیه38 ،

تها،
مجموع از تر يك ب نتايج حاصل از كوتاه ترين درخ 
درخت مطلق مرکزی با طول  2114گام ،شاخص ثبات
( )CIبرابر با  0/554و شاخص پایداری ( )RIبرابر با
 0/886حاصل شد (شکل  .)1در این کالدوگرام ،کالد A
با حدود اطمینان  90درصد کلیه گونههای جنس Rumex

سیکل حرارتی (واسرشتگی در دمای  95درجه سانتی

را دربر میگیرد .این کالد شامل  4زیرکالد است .زیر کالد

گراد به مدت  60ثانیه ،اتصال آغازگرها در دمای  53درجه

 Bبا حدود اطمینان  100درصد شامل  26نمونه است که

سانتی گراد به مدت  45ثانیه ،بسط اولیه در دمای 27

یدهند .تمامی گونهها در این زیرکالد
 02گونه را نشان م 

درجه سانتی گراد به مدت  120ثانیه)؛ و در پایان بسط

به زیرجنس  Rumexتعلق دارند .زیرکالد  Cبا  18نمونه،

نهایی در  27درجه سانتی گراد به مدت  7دقیقه انجام شد.
پس از انجام  ،PCRجهت مشاهده فرآورده حاصل از آن

 13گونه از جنس  Rumexو نیز گونه  Emex spinosaرا
شامل میشود .تمامی این گونهها متعلق به زیرجنس

و اطمينان از وجود  DNAتكثير شده ،از روش

 Acetosaهستند .گونه  R.bucephalophorusمتعلق به

درصد استفاده گردید.

زیرجنس  Platypodiumنیز در این کالد قرار گرفته

الكتروفورز افقي يا ژل آگارز كي

تک باندهای قوی و فاقد باند اضافی به منظور تعیین توالی
به کشور کره ارسال شد.

است .این گونه در ایران وجود ندارد .زیرکالد  Dشامل 6
نمونه است .دو گونه  R. Acetosellaو

R.

آنالیزهای فیلوژنتیک

( graminifoliusهر دو متعلق به به زیرجنس

كروماتوگرامهاي حاصل از تعیین توالی نمونهها ،با استفاده

 )Acetosellaبا حدود اطمینان  90درصد در کنار یکدیگر

از نرم افزار  Sequencherمورد بررسي قرار گرفت.

قرار گرفتهاند .گونه ( R. hastatulusزیرجنس

سپس این دادهها با استفاده از نرمافزار MacClade

 )Acetosaهمراه با این دو گونه زیرکالدی را با حمایت

نسخه )4( 4و  Mesquiteنسخه  )5( 2/ 75همرديف

یدهد .دو گونه دیگر این
پایین (  56درصد) تشکیل م 

سازي گرديد .ماتريس دادههاي همرديف سازي شده با

زیرکالد ( R. suffruticosusو  )R. paucifoliusنیز به

استفاده از روش بیشینه صرفه جویی ( Maximum

زیرجنس  Acetosaتعلق دارند .زیرکالد  Eبا 7نمونه،

 )Parsimonyدر نرم افزار  PAUPنسخه  ) 14 ( 4و نيز

شامل  6گونه است که تمامی این گونهها نیز به زیرجنس

با روش  Bayesianبا استفاده از برنامه  MrBayesنسخه

 Acetosaتعلق دارند.

 ) 13 ( 3/21آناليز شدند .به منظور انتخاب بهترین مدل

آنالیز دادههای مربوط به توالی  nrDNA ITSبه روش

تکاملی از برنامه  Modeltestنسخه  3/7استفاده شد (.)8

 ،Bayesianیک درخت فیلوژنی با دو کالد اصلی ایجاد

طبق این آزمون مدل  GTR+I+Gبرای توالی nrDNA

کرد (شکل  3 ،2و  .)4تمامی گونههای جنس  Rumexدر

 ITSانتخاب گردید.

یک کالد کوچکتر درون یکی از این کالدهای اصلی قرار
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 همراه با این دو گونه، قرار داردAcetosa که در زیرجنس

 این کالد شامل دو.)1  با احتمال پسینA یگیرند (کالد
م

 دو.یدهد
  تشکیل م0/ 99 زیرکالدی را با احتمال پسین

02  شامل0/ 97  با احتمال پسینB زیرکالد.زیرکالد است

) متعلق به زیرجنسC2( گونه دیگر در این زیرکالد

 تمامی گونههای این زیرکالد به زیرجنس.گونه است

0/ 63  با احتمال پسینC3  زیرکالد. هستندAcetosa

 به واحدهای کوچکتریC  زیرکالد. تعلق دارندRumex

 گونه است که تمامی این گونهها به زیرجنس13 شامل

 تقسیم م
6  شامل1  با احتمال پسینC1  زیرکالد.یشود

 دو گونه مشاهدهC  در زیرکالد. تعلق دارندAcetosa

Acetosa گونه است که همگی متعلق به زیرجنس

م
 بصورت یک شاخه منفردEmex spinosa  گونه.یشوند

 گونه5  دارای1  با احتمال پسینC2  زیرکالد.هستند

 که متعلق به زیرجنسR.bucephalophorus و گونه

 بهR. graminifolius  وR. Acetosella  دو گونه.است

. بوده و در ایران وجود نداردPlatypodium

R. hastatulus  گونه. تعلق دارندAcetosella زیرجنس

 فهرست گونههای مورد مطالعه:1 جدول
نام گونه

نام زیرجنس

نام بخش

شماره ثبت توالی

نام جمع آوری کننده و کد هرباریومی

در بانک ژن

R. Acetosella

Acetosella

----------

----------

R. ephedroides

Acetosa

Hastati

KT438755

R. scutatus

Acetosa

Scutati

KT438761

R. Acetosa

Acetosa

Euacetosa

R. cyprius

Acetosa

Vesicarii

KT438744,
KT438747
KT438745

R. vesicarius

Acetosa

Vesicarii

KT438763

R. pictus

Acetosa

Vesicarii

R. kandavanicus

Rumex

Simplices

KT438746,
KT438748
KT438756

R. thjanschanicus

Rumex

Simplices

KT438762

R. patientia

Rumex

Simplices

KT438758

R. ponticus

Rumex

Simplices

KT438759

R. elbursensis

Rumex

Simplices

KT438754

R. crispus

Rumex

Simplices

KT438753

R. angustifolius

Rumex

Simplices

KT438750

R. conglomeratus

Rumex

Simplices

KT438752

R. sanguineus

Rumex

Simplices

----------

R.pulcher

Rumex

Simplices

KT438760

R. alveolatus

Rumex

Simplices

KT438749

R. chalepensis

Rumex

Simplices

KT438751

R. nepalensis

Rumex

Simplices

KT438757

)TARI( 7835 فروغی
)TARI( 38  لشکربلوکی و حمزهای،فتاحی
)TARI( 17346 امین و بازرگان
)TARI( 8466 دینی و بازرگان
)TARI( 9 844 3 اسدی و ابوحمزه
)TARI( 203 بخاری و وندلبو
)TARI( 53737 مظفریان
)TARI( 22 01 1 فتوت
)TARI( 03 6 35 اسدی و مظفریان
)TARI( 52 703  طاهری و ایزدپناه، جمزاد،زهزاد
)TARI( 72 577 مظفریان
)TARI( 86 6 21 رونه مارک و معصومی
)TARI( 14150 صنیعی و اسدی
)TARI( 2405  توکلی و حاتمی،فتاحی
)TARI( 2 6351 ،رونه مارک و الزاری
)TARI( 1 590 2 رونه مارک و مظفریان
)TARI( 52 8 34 مظفریان و نوروزی
)TARI( 13055 وندلبو و فروغی
)TARI( 72311 صنیعی و اسدی
)TARI( 29033 اسدی و مظفریان

 فهرست نمونههای انتخاب شده از بانک ژن:2جدول
GenBank کد

AJ580774, AJ580790
AJ810981, AJ810991
AJ810979, AJ810989
AF338218
AJ580778, AJ580794
AJ580781, AJ580797
AJ580779, AJ580795
AJ810980, AJ810990
JX026929
AJ580775, AJ580791
AJ890454, AJ890455
AJ889014, AJ889015
AJ580777, AJ580793

نام بخش

Euacetosa
Vesicarii
Americanae
Hastati
Scutati
Euacetosa
Hastati
Hastati
Hastati
Euacetosa
Americanae
Afroacetosa
Scutati

نام زیرجنس

Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa
Acetosa

R. Acetosa
R. cyprius
R. hastatulus
R. hastatus
R. induratus
R. intermedius
R. lunaria
R. maderensis
R. nervosus
R. papillaris
R. pausifolius
R. sagittatus
R. scutatus

نام گونه
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AJ580782, AJ580786
JQ288760
AJ580780, AJ580796
AJ810978, AJ810988
AJ889016, AJ889017
AJ580776, AJ580792
AJ831539, AJ844277
AJ580783, AJ580787
AJ810986, AJ810996
JQ288758
AJ580785, AJ580789
AJ580784, AJ580788
AJ844272, AJ844273
AJ810982, AJ810992
AF338220
AF338219
AJ810985, AJ810995
AJ810984, AJ810994
AJ810983, AJ810993
AJ810987, AJ810997
FJ154471
HQ843130
AB000336
AB000323
JF829991
AB000332
JF829987
AB000322
AB000335
AB000341
AB000334
AB000338
AB000333
AB000330
AB000325
FJ503008
JF829996
AB000339
FJ154474
JQ288756
AF040064

Scutati
Acetosa
Euacetosa
Acetosa
Euacetosa
Acetosa
Euacetosa
Acetosa
Vesicarii
Acetosa
---------Acetosella
---------Acetosella
---------Platypodium
?
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
?
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Simplices
Rumex
Emex spinosa
Fagopyrum caudatum
F. pleioramosum
F. capillatum
F. pugense
F. gracilipes
F. crispatifolium
F. callianthum
F. lineare
F. urophyllum
F. leptopodum
F. statice
F. homotropicum
F. esculentum
F. cymosum
F. dibotrys
F. wenchuanense
F. tataricum
Oxyria digyna
Rh. rhabarbarum
Fallopia convolvulus

R. suffruticosus
R. thyrsiflorus
R. thyrsoides
R. tuberosus
R. vesicarius
R. Acetosella
R. graminifolius
R. bucephalaphorus
R. aquitanicus
R. confertus
R. conglomeratus
R. crispus
R. cristatus
R. giganteus
R. japonicas
R. nepalensis
R. obtusifolius
R. patientia
R. pulcher
R. sanguineus

. به همراه توالی آنهاITS  نام پرایمرهای مورد استفاده برای تکثیر قطعه:3جدول
نام پرايمر

ITS1F

ITS1R
ITS2F
ITS2R
AB 101
AB102

نوع پرايمر
رفت
برگشت
رفت
برگشت
رفت
برگشت

(5′ →3′) توالي پرايمر

AAGGTTTCCGTAGGTGAACC

AGATATCCGTTGCCGAGAGT
AGTCTTTGAACGCAAGTTGC
CCTCCGCTTATTGATATGCT
ACGAATTCATGGTCCGGTGAAGTGTTCG
TAGAATTCCCCGGTTCGCTCGCCGTTAC
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شکل  -1درخت مطلق مرکزی حاصل از آنالیز دادههای  nrDNAITSبه روش ماکزیمم پارسیمونی .اعداد روی شاخهها نشان دهنده ضریب حدود اطمینان شاخهها)(bootstrap
هستند .نمونههای ایران با ستاره مشخص شده اند.

مطالعه فیلوژنتیکی جنس 19 ...)Polygonaceae( Rumex L.

شکل  -2درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  nrDNAITSبه روش  .Bayesianاعداد روی شاخهها حمایت آماری کالدها را نشان میدهند .نمونههای ایران با ستاره
مشخص شده اند.
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شکل -3درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  nrDNAITSبه روش ( .Bayesianزیرکالد  Bبا بزرگنمایی بیشتر)

شکل -4درخت فیلوژنی حاصل از آنالیز دادههای  nrDNAITSبه روش ( .Bayesianزیرکالد  Cبا بزرگنمایی بیشتر)

بحث و نتیجه گیری
در فلورا ایرانیکا گونههای جنس  Rumexدر سه زیرجنس

هستند .قطعات داخلی گلپوش (والوها) پس از تشکیل
یکنند .والوها ممکن
میوه رشد یافته و آکن را احاطه م 

گروه بندی شده اند :زیرجنس  ،Acetosellaزیرجنس

است دارای غده یا فاقد غده باشند .زیرجنس Rumex

 Acetosaو زیرجنس  .Rumexزیرجنس Acetosella

شامل گیاهانی است که اکثرا دارای گلهای هرمافرودیت

شامل گیاهان دوپایه (به ندرت پلی گام) و چندساله است.
برگها در قاعده پیکانی باز یا پیکانی هستند .قطعات
داخلی گلپوش (والوها) پس از تشکیل میوه معموال رشد
یکنند و فاقد غده هستند .زیرجنس  Acetosaشامل
نم 
گیاهان دوپایه یا پلی گام و به ندرت تک پایه ،یکساله یا
چندساله است .برگها در قاعده پیکانی باز یا پیکانی

هستند .برگها در قاعده گوهای شکل ،گرد یا قلبی هستند
(برگها هرگز پیکانی یا پیکانی باز نیستند) .قطعات داخلی
گلپوش (والوها) پس از تشکیل میوه کامال رشد یافته و
دارای غده یا فاقد غده میباشند .همانطور که از شرح
سها نیز مشخص است ،گونههای موجود در
زیرجن 
زیرجنس  Rumexبه دلیل متفاوت بودن شکل قاعده برگ

مطالعه فیلوژنتیکی جنس 21 ...)Polygonaceae( Rumex L.

سهای  Acetosellaو
کامال متفاوت از گونههای زیرجن 

یدهند .گونههای زیرجنس  Acetosaکالد
 0/ 97تشکیل م 

یباشند .ولی گونههای زیرجنس Acetosella
 Acetosaم 

یدهند .البته این کالد
 Cرا با احتمال پسین  0/ 94تشکیل م 

و  Acetosaاز لحاظ شکل قاعده برگ مشابه بوده و تنها

شامل سه زیرکالد م 
یباشد .در زیرکالد  C2گونههای

تفاوت آنها آن است که قطعات داخلی گلپوش در گیاهان

زیرجنس  Acetosellaدر کنار گونههای زیرجنس

ییابند ولی در زیرجنس
زیرجنس  Acetosellaرشد نم 

 Acetosaقرار گرفته اند و این کالد دارای احتمال پسین

 Acetosaوالوها کامال رشد یافته و مشخص هستند.

یباشد.
1م 

بنابراین زیرجنس  Rumexبه عنوان یک زیرجنس مجزا

یدهد که جنس
نتایج حاصل از آنالیزهای مولکولی نشان م 

قابل قبول بوده و گونههای این زیرجنس بخوبی قابل

 Rumexبه احتمال زیاد مونوفیلتیک است .در

تشخیص و تفکیک هستند .ولی زیرجنس  Acetosellaو

کالدوگرامهای حاصل از این آنالیزها گونه

R.

یهای مشترک از
زیرجنس  Acetosaبه دلیل ویژگ 

یدهد و همراه با
 Acetosellaکالد مجزایی تشکیل نم 

یکدیگر قابل تفکیک نیستند ( .) 11

تعدادی از گونههای زیرجنس  Acetosaدر یک کالد قرار

مطالعات مولکولی محدودی بر روی جنس Rumex

یگیرد .گونههای زیرجنس  Rumexیک کالد مجزا را
م

صورت گرفته است .مهمترین تحقیق توسط Navajas-

یدهند.
تشکیل م 

 Perezو همکارانش (  ) 2005صورت گرفت .یکی از

یدهد که
بطور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان م 

نتایج این تحقیق لزوم بازنگری در رده بندی جنس

طبقه بندی کنونی جنس  Rumexچندان واضح و کامل

 Rumexبود .در این تحقیق گونههای زیرجنس Rumex

نیست بطوریکه نتایج حاصل از دادههای مولکولی ،رده

یک کالد با حمایت باال (حدود اطمینان  100درصد)

یکند .بنابراین برای
یهای ریخت شناسی را تایید نم 
بند 

تشکیل میدهد ولی گونههای زیرجنس  Acetosellaبه

تعیین دقیق حدود گونهها و زیر جنسها نیاز به مطالعات

صورت یک کالد مجزا قابل تفکیک نبوده و در کالدی

یهای ترکیبی میباشد.
بیشتر و استفاده از توال 

همراه باگونههای زیرجنس  Acetosaقرار گرفته اند (.)7
در تحقیق حاضر ،به منظور بررسی فیلوژنی و تعیین روابط
خویشاوندی گونههای جنس  Rumexدر ایران از دادههای
مولکولی استفاده شد.
در کالدوگرام به دست آمده از آنالیز دادههای
 nrDNAITSبه روش بیشینه صرفه جویی (شکل )1
گونههای زیرجنس  Rumexکالدی با حدود اطمینان 100
درصد (کالد  )Bرا تشکیل میدهند .گونههای زیرجنس
 Acetosaدر سه کالد مجزا (کالد  D ،Cو  )Eقرار گرفته
اند .گونههای زیرجنس  Acetosellaدر کنار تعدادی از
گونههای زیرجنس  Acetosaدر کالد  Dبا حدود اطمینان
 90درصد جای دارند.
در کالدوگرام به دست آمده از آنالیز دادههای
 nrDNAITSبه روش( Bayesianشکل  3 ،2و ،)4
گونههای زیرجنس  Rumexکالد  Bرا با احتمال پسین
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