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چکیده
Elaeagnus rhamnoides(سنجد تلخ  (L.) A.Nelson (آهنگ پیشیک گونهازت وهکنندبیتگیاهی دارویی، مقاوم به خشکی، تث

آنها با هاي مختلف کشور و مقایسهدر این پژوهش براي اولین بار در ایران، شناسایی مولکولی سنجد تلخ در رویشگاه. جنگلی است
شرقی و غربی و نهاي البرز، مازندران، آذربایجااز پنج رویشگاه در استان. شدهاي شناخته شده در سایر نقاط جهان انجام زیرگونه

انجام و DNAپس از استخراج . طالعه مولکولی استفاده شدریبوزومی در مITSاي از نشانگر هسته. گردیدانجامبرداري قزوین نمونه
هاي سنجد تلخ در هاي بانک ژن مربوط به زیرگونههمراه توالیبهآمده از این مطالعهدستبههاي اي پلیمراز، توالیواکنش زنجیره

نتایج حاصل . قرار گرفتندTCSو شبکهBayesianوتحلیل فیلوژنتیکی ردیف شده و مورد تجزیهسایر نقاط دنیا، در یک ماتریس هم
قفقازي شرقی و قزوین متعلق به زیرگونههاي البرز، مازندران، آذربایجانآوري شده از استانهاي جمعاز این مطالعه نشان داد که نمونه

E. rhamnoides subsp. caucasica یک عنوانبهغربی با دو تفاوت نوکلئوتیدي آوري شده از استان آذربایجانجمعنمونههستند، اما
E. rhamnoidesجدید و با نامزیرگونه subsp. azerbaijanicaشودمعرفی می.

.روییداگیاه ،شناسایی مولکولیسنجد تلخ، وتحلیل فیلوژنتیکی، تجزیه:کلیديهايواژه

مقدمه
علمی و نام Sea buckthornبا نام انگلیسی تلخ سنجد 

Elaeagnus rhamnoidesپذیرفته شده (L.) A.Nelson که
Hippophae rhamnoidesدر منابع با نام علمی  L. نیز

,Nelson)معرفی شده این . گیاهی دو پایه است،(1935
Melia(با زیتون تلخ آن دلیل تشابه نام فارسی بهگونه

azedarach L.( پزشکی اشتباه معتبر علومحتی در مجالت

Sadeghi Pourroudsari(شود گرفته می et al., 2006;

Dehghani & Ahmadi, درخت یا ،سنجد تلخ. )2011
ايمتر، برگها خطی سرنیزه5اي است به ارتفاع تا درختچه

و میوه شفت مترسانتی2/0-8/0و عرض 2- 8طول به
,Mozaffarian(کرك و معطر بدون  تاچهارنر، گل)2004
باگلبرگتکمادهگلولیاست) جداگلبرگ(بخشیشش
Geetha(استمادگییک & Asheesh, گونهاین). 2011
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درواروپاصغیر،آسیايآسیا،مرکزآسیا،شرقدر
آلمان،رومانی،پاکستان،مغولستان،روسیه،چین،کشورهاي

Jia()1شکل (دارد وجودترکیهوفنالند et al., 2012.(
هاي از گونهو ) Elaeagnaceae(سنجد سنجد تلخ از تیره

هاي محدود و پراکنده در گچسر، بومی ایران با رویشگاه
,Javanshir(باشد هراز، ارسباران، خوي و الموت می 1976;

Ghareman, 1993, Sabeti, 1994; Mozaffarian,

آهنگ مناسب براي پیش،تورانی-ایرانگونهاین . )2004
Marvi(استخشک کاشت در مناطق خشک و نیمه

Mohajer, 2006.(
هاي طبیعی موجود در فالونوئیدها از آنتی اکسیدان

د، نکنهاي خون جلوگیري میاز تجمع پالکت،سنجد تلخ
بخشد، التهاب را کاهش داده و از گردش خون را بهبود می
دنکنمیجلوگیري اي سرطانی هرشد و گسترش سلول

)Bestwick et al., هاي براي بیماريتلخسنجد .)2007
Li(عروقی، گوارشی و پوستی کاربرد دارد - قلبی et al.,

از ریشه و بذر سنجد استخراج شدهمواد اتانولیک . )2012
این گونه با همزیستی . ساقه و برگ بیشتر استبهتلخ نسبت

همچنین در صنایع . کندرا تثبیت مینیتروژنهااکتینومیست
رود کار میبهسازي، نوشیدنی و مرباسازيآرایشی، شکالت

)Michel et al., -واریته،دلیل خصوصیات وراثتیبه.)2012

Shah)(د نقابلیت اصالح دارنیز این گونه هاي مختلف  et

al., 2009.
.Eگونه rhamnoides24(اي دیپلوئید گونهn =2 ( بوده

)Ruan et al., است زیرگونه 10تا 8داراي و ) 2004
,Tang() 1جدول ( 2002; Li et al., 2011(.

.E(اسکاندیناويهايگونهزیر rhamnoides subsp.

rhamnoides (روسیو)E. rhamnoides subsp.

mongolica (بررسی مقاومت به بیماریها، مورد بررسی براي
مقاومتاسکاندیناويونهگزیرژنتیکی قرار گرفتند که

Jeppsson(نشان دادهابیماریبهبیشتري et al., در ).1999
برداري شدهنسخهبا استفاده از توالی جداکنندهتحقیقی

از ژن ) ITS)Internal Transcribed Spacerدرونی 
هاي سنجد تلختمام زیرگونهروابط فیلوژنتیکی ریبوزومی،

.Eزیرگونهجزبه rhamnoides subsp. caucasica مورد
طول نتایج این مطالعه نشان داد که .بررسی قرار گرفت

تا 651از هاي مختلفآمده در زیرگونهدستبههاي توالی
Sun(استجفت باز نوکلئوتیدي متغیر 666 et al., 2002(.

با استفاده از همین نشانگر، مطالعه دیگري، در مطالعه
تبت Qinghaiنجد تلخ در جلگه هاي سفیلوژنی زیرگونه

ITSنتایج این مطالعه نشان داد که نشانگر . شدانجام 

هاي سنجد تلخ را از یکدیگر تواند زیرگونهمیخوبیبه
Jia(کندمتمایز  et al., 2012( .

گشنی باالي درختان جنگلی شناسایی نه تنها دگرالبته 
Mashaekhi(کند فنوتیپی آنها را با مشکل مواجه می et al.,

شناسی در گیاهان، طور کلی، تنوع ریخت، بلکه به)2010
از هاي نزدیک را با مشکل مواجه کرده است؛ شناسایی گونه

ها، استفاده از نشانگرهاي مولکولی براي تفکیک گونهرواین
Seyyed Tabatabaei(شود توصیه می et al., عالوه ). 2007

شدت تحت بهدند وبر این، صفات کمی و فنوتیپی محدو
Fareghi(گیرند شرایط محیطی قرار میثیر أت et al., 2007 .(

عوامل بهشناسی با توجهاز طرف دیگر، صفات ریخت
محیطی و هزینه و زمان زیاد، قابل اعتماد نیستند و در 

شناسی مولکولی همبستگی کمی بین صفات ریختمطالعات
د خورچشم میبههاي مولکولیگیاه و شاخص

)Mohammadi Faresani et al., 2008.(
پیشتاز، در این تحقیق براي اولین بار در کشور گونه

ازت، سنجد تلخ، براي توسعه جنگلهکننددارویی و تثبیت
هدف این . هاي چند منظوره مورد مطالعه قرار گرفتکاري

هاي سنجد تلخ در کشور و شناسایی رویشگاه،تحقیق
در این . هاي ایرانی آن استزیرگونهمعرفی زیرگونه و یا 

هاي احتمالی سنجد تلخ در مطالعه براي تشخیص زیرگونه
. شدریبوزومی استفاده ITSاي کشور، از نشانگر هسته

هاي مورد مطالعه و همچنین، روابط فیلوژنتیکی نمونه
. هاي سایر کشورهاي جهان مورد بررسی قرار گرفتنمونه

ایی مولکولی این گونه در از طرف دیگر، تاکنون شناس
ایران انجام نشده و از این نظر نیز این تحقیق براي اولین 

. شودمیبار انجام 
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Jiaبرگرفته از (در نقاط مختلف جهان هاي مختلف سنجد تلخ پراکنش زیرگونهنقشه-1شکل  et al., 2012(

هامواد و روش
بردارينمونه

کتابهاي مرجع طی مسافرتهاي متعدد و مراجعه به
,Javanshir(شناسی گیاه 1976; Murray, 1984;

Ghahreman, 1993; Sabeti, 1994; Mozaffarian,

2004, پنج رویشگاه مهم سنجد تلخ در ایران مورد ، )2012
ها در مناطق این رویشگاه). 1جدول (شناسایی قرار گرفت 

بررسی و براي. اندتورانی واقع شده-جغرافیایی ایران
جغرافیایی، یک ها، از هر منطقهشناسی نمونهریختمقایسه

. آوري گردیددار جمعبرگدار و میوهشامل یک شاخهنمونه
آوري، از هر نمونه، مولکولی، در هنگام جمعبراي مطالعه

تعدادي برگ سالم، شاداب و جوان انتخاب شده و براي 
کاژل قرار هاي حاوي سیلیآبگیري سریع، بالفاصله در کیسه
.شدداده شده و به آزمایشگاه منتقل 

هاي مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی رویشگاه-1جدول 
ارتفاع از سطح دریا

)متر(
عرض جغرافیایی

)شمال(
طول جغرافیایی

)شرق( نام استان ردیف
1859 '713/98°35 '830/10°51 البرز 1
2161 '253/20°36 '556/23°52 مازندران 2
1776 '974/58°38 '332/48°46 شرقیآذربایجان 3
1890 '669/43°38 '570/56°44 غربیآذربایجان 4
1701 '027/46°36 '681/52°50 قزوین 5
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یابیو توالیDNA ،PCRاستخراج 
DNA ژنومی با استفاده از روشCTAB)Doyle &

Doyle, تعیین هویت براي. استخراج گردید) 1987
آوري شده و نیز بررسی روابط هاي جمعمیکی نمونهتاکسونو

- آنها با نمونهبا یکدیگر و مقایسههانمونهاین فیلوژنتیکی 

ITSاي هاي دنیا، نشانگر هستههاي سایر رویشگاه

مورد استفاده قرار ) ITS1-5.8s-ITS2شامل (ریبوزومی 
). 2شکل (گرفت 

فاده در این مطالعهو آغازگرهاي مورد استITSنشانگر –2شکل

، از آغازگرهـاي  ITSدر این مطالعه براي تکثیر ناحیه
ITS4 وITS5)White et al., ــد) 1990 ــتفاده ش . اس

حجـم  بـه در محلـولی ،)PCR(اي پلیمراز واکنش زنجیره
PCRمیکرولیتـر بـافر   5/2میکرولیتر حـاوي  25نهایی 

)10x( ،85/1 میکرولیتر کلرید منیزیم)مـوالر میلی25( ،
واحـد آنـزیم   2هـا،  dNTPاز یـک  میکرولیتر از هر2/0

Taq ،ــراز ــر از هر 100پلیم ــر لیت ــول ب ــک میکروم از ی
نـانوگرم از  200و تقریبـاً  ) رفـت و برگشـت  (آغازگرها 

DNA ،این واکنش با یک . انجام شدژنومی استخراج شده
درجـه  94دقیقـه در دمـاي   پنجمدت بهDNAواسرشتی 

ترتیب بـا  بهچرخه تکثیر35سپس . شدآغازگرادسانتی
ثانیـه، 30مـدت  بـه گرادسانتیدرجه 94یک واسرشتی 

درجـه  48ثانیـه و دمـاي   55مـدت  بـه اتصال آغازگرها 
دماي درمدت یک دقیقه بهگراد، مرحله طویل شدنسانتی

35و پـس از پایـان یـافتن ایـن     گـراد سـانتی درجه 72
72ج دقیقه و در دمـاي  مدت پنبهدوباره ها چرخه، توالی

.شدندگراد بسط دادهسانتیدرجه 

اي پلیمراز، پس از مشاهده بر محصول واکنش زنجیره
ــو ــر،  روي ژل الکتروفـ ــان از تکثیـ ــراي رز و اطمینـ بـ

سازي و تعیین توالی، به سفارش شـرکت نـوآوران   خالص
زیستی پارسه در مشهد به شرکت مـاکروژن کـره جنـوبی    

آمده از این مطالعه، با کمک دستهبهاي توالی.ارسال شد
Sequencher)Gene Code versionافزار نرم 4.1, Inc.,

AnnArbor, Michigan (اطمینـان  براي . ویرایش شدند
از تکثیر صـحیح نشـانگر مـورد مطالعـه، تعیـین هویـت       

آوري شـده از نقـاط   جمـع هاي سنجد تلخ نمونهمولکولی 
هـا  ربوط به سایر گونهمختلف ایران و نیز دریافت توالی م

از شـرکت مـاکروژن بـا    یهاي دریافتها، توالیو زیرگونه
ــه  ــک گزین BLAST)Basic Local Alignmentکم

Search Tool) (Altschul et al., هـاي  با تـوالی ) 1990
.مورد مقایسه قرار گرفتند) 2جدول (موجود در بانک ژن 

Elaeagnusگونـــهســـهریبـــوزومی ITSاز تـــوالی 

angustifolia،E. umbellataوE. gyantsensis

.برون گروه در این مطالعه استفاده شدعنوانبه
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آنهاهاي بانک ژن مربوط به این مطالعه و کد توالیمورد استفاده در هايآرایهفهرست -2جدول 
کد بانک ژننام تاکسونردیف

1Elaeagnus rhamnoides subsp. rhamnoidesAF440242

2Elaeagnus rhamnoides subsp. turkestanicaAF440243

3Elaeagnus rhamnoides subsp. mongolicaAF440244

4Elaeagnus rhamnoides subsp. carpaticaAF440245

5Elaeagnus rhamnoides subsp. fluviatilisAF440248

6Elaeagnus rhamnoides subsp. yunnanensisAF440250

7Elaeagnus rhamnoides subsp. wolongensisAF440252

8Elaeagnus rhamnoides subsp. sinensisJQ289285

9Elaeagnus rhamnoides subsp. caucasicaJQ663580

10Elaeagnus gyantsensisJF976624

11Elaeagnus angustifoliaAF440256

12Elaeagnus umbellataAF980300

هاي فیلوژنتیکیتحلیلوتجزیه
BioEditافـزار  هاي ویرایش شده با کمـک نـرم  توالی

)Hall, سـازي بـا روش   ردیفهم. ردیف شدندهم) 1999
ClustalW)Thompson et al., ویرایش با بعد و ) 1994

هاي فیلوژنتیکی بـا روش  وتحلیلتجزیه. انجام شددستی 
Bayesian وتحلیلاین تجزیهقبل از انجام. گردیدانجام -

هاي ها، مناسبترین مدل جانشینی نوکلئوتیدي براي توالی
MrModeltestار افـز کمـک نـرم  بـه ردیف شـده هم 2.2

)Nylander, بـراي اسـتفاده از ایـن    . انتخاب شـد ) 2004
موجـود در بسـته   (MrModelBlockار، ابتدا فایل افزنرم

MrModeltest (ــرم ــزدر ن ,PAUP*)Swoffordار اف

افــزار اخیــر در خروجــی نــرمبعــد فعـال شــده و  ) 2002
MrModeltestار افزنرم .گرفـت مورد استفاده قـرار 2.2

ار افـز با کمـک نـرم  Bayesianوتحلیل فیلوژنتیکی تجزیه
MrBayes 3.1.2)Huelsenbeck & Ronquist, 2001 (

از یک میلیون نسل بـه  وتحلیل پساین تجزیه. شدانجام 
شود کـه انحـراف   بات وقتی حاصل میاین ث. ثبات رسید

. برسـد 01/0آمده از جستجوها به کمتر از دستبهمعیار 

Tracer)Rambautار افـز با کمک نرم & Drummond,

تعیین شده و ،درختان فیلوژنتیکی غیرقابل استفاده) 2007
یـک  ، در نهایـت . از مجموع درختان نهایی حـذف شـدند  

سـیم شـده و بـا    درخت توافقی بـراي سـایر درختـان تر   
ــرم ــزن TreeViewاراف 1.6.6)Page, مشــاهده ) 2001

.گردید
هـاي نوکلئوتیـدي کـم در میـان     با توجـه بـه تفـاوت   

عـدم تفکیـک   نیـز  هاي مورد مطالعه و ها و نمونهزیرگونه
آنهـا در درخـت فیلـوژنتیکی حاصـل از     برخـی از  کامل 

ــه ــوالیBayesianوتحلیــل تجزی مــورد ،هــا، مــاتریس ت
در ایـن  . تحلیل شـبکه فیلـوژنتیکی قـرار گرفـت    وتجزیه
که بین دو توالی، حـداقل یـک   وتحلیل، در صورتیتجزیه

تفاوت نوکلئوتیدي نیز وجود داشته باشد، قابـل مشـاهده   
TCS versionار افزوتحلیل با نرماین تجزیه. خواهد بود

1.21)Clement et al., .انجام شد) 2000
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نتایج
طـول  بـه ها، ماتریسیموع توالیردیف کردن مجاز هم

وتحلیـل  آمـده و مـورد تجزیـه   دسـت بـه نوکلئوتید 665
حاصــل از Bayesianنتــایج . فیلــوژنتیکی قــرار گرفــت

ریبـوزومی حاصـل از ایـن    ITSهاي وتحلیل توالیتجزیه
هاي دریافت شده از بانک ژن مربـوط بـه   مطالعه و توالی

Elaeagnusهاي مختلف گونهزیرگونه rhamnoides در
در درخت توافقی حاصل از . نشان داده شده است3شکل 

- سنجد تلـخ، زیرگونـه  زیرگونه10وتحلیل، از این تجزیه

ــاي E. rhamnoidesهــ subsp. wolongensis،
E. rhamnoides subsp. turkestanica ،

E. rhamnoides subsp. yunnanensisو
E. rhamnoides subsp. carpaticaها زیرگونهاز سایر

ـ   و نمونه . انـد خـوبی تفکیـک شـده   ههاي مـورد مطالعـه ب
ــه ــاي زیرگون .Eه rhamnoides subsp. fluviatilis ،

E. rhamnoides subsp. mongolica ،E. rhamnoides

subsp. caucasica ،E. rhamnoides subsp.

rhamnoides ،E. rhamnoides subsp. sinensis و پنج
) polytomy(هاي تفکیک نشده ه، شاخهمورد مطالعنمونه

.کردندرا ایجاد 
شرقی آوري شده از قزوین و آذربایجانجمعدو نمونه
هـاي  نمونـه . در یک گروه قـرار گرفتنـد  % 99با حمایت 

غربی، البرز و مازندران با دو آوري شده از آذربایجانجمع
ــه .Eزیرگونـ rhamnoides subsp. caucasica و

E. rhamnoides subsp. rhamnoidesــاخه ــاي ش ه
عـدم تفکیـک   دلیـل بـه . اي را ایجاد کردنـد تفکیک نشده

ــه ــزهــاي مــورد مطالعــه مناســب نمون ــهدوو نی زیرگون
E. rhamnoides subsp. caucasicaو

E. rhamnoides subsp. rhamnoides در درخــت
تمـام  بـه هاي مربوط، توالی)3شکل (فیلوژنتیکی حاصل 

آوري هاي جمعهمراه تمام نمونهبهي سنجد تلخهازیرگونه
فیلوژنتیکی وتحلیل شبکهشده در این مطالعه، مورد تجزیه

. قرار گرفتند
فیلوژنتیکی نشان وتحلیل شبکهنتایج حاصل از تجزیه

جـز دو  هاي سنجد تلخ بـه که تمام زیرگونه) 4شکل (داد 
ــه .Eزیرگونـ rhamnoides subsp. caucasicaو

E. rhamnoides subsp. rhamnoides هـاي  و نمونـه
هاي نوکلئوتیدي فراوانی خوبی و با تفاوتمورد مطالعه، به

آوري شـده از  هاي جمعنمونه. انداز یکدیگر تفکیک شده
البرز و مازنـدران بـدون هیچگونـه جهشـی بـا زیرگونـه      

E. rhamnoides subsp. caucasica  همگروه شـدند و
ه ایـن دو نمونـه، از نظـر تاکسـونومیکی     رسد کنظر میبه

.Eزیرگونه. مذکور باشندزیرگونه rhamnoides subsp.

rhamnoides  ــه ــدي از زیرگون ــاوت نوکلئوتی ــا دو تف ب
E. rhamnoides subsp. caucasicaدو . جدا شده است

شرقی با یک آوري شده از قزوین و آذربایجانجمعنمونه
.Eتفـــاوت نوکلئوتیـــدي از  rhamnoides subsp.

caucasicaغربـی بـا دو   آذربایجـان اند و نمونهجدا شده
.Eتفاوت نوکلئوتیدي از زیرگونه rhamnoides subsp.

caucasicaگرددتفکیک می .
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ریبوزومیITSهاي توالیBayesianوتحلیل هاي مورد مطالعه حاصل از تجزیهکالدوگرام زیرگونه-3شکل
.حمایت آماري هر شاخه استدهندهوي هر شاخه، نشاناعداد ر
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ریبوزومیITSهاي توالیTCSوتحلیل هاي مورد مطالعه حاصل از تجزیهفیلوژنتیکی زیرگونهشبکه-4شکل 
.یک تفاوت نوکلئوتیدي استدهندهبین دو نقطه نشانفاصله

بحث
Elaeagnus(درختچه سنجد تلخ  rhamnoides (وانعنبه

,Mozaffarian(تورانی - بومی مناطق ایرانیک گونه 2004( ،

Zhang(ه، مقاوم به سرما و خشکی کنندخزان et al., 2010( ،
,Marvi Mohajer(ازت هکننددارویی و تثبیت شناخته ) 2006

هاي آن در شرق آسیا و برخی از آنها اغلب زیرگونه. شده است



...زیرگونه جدیدي از سنجد تلخ216

.Eهايمانند زیرگونه rhamnoides subsp. rhamnoidesو
E. rhamnoides subsp. fluviatilis تا اروپاي مرکزي نیز

Jia(اند گسترش یافته et al., 2012.(
و همکاران Jiaو)2002(و همکاران Sunمطالعات 

ریبوزومی داراي ITSنشان داده است که نشانگر ) 2012(
یک تاکسونومیکی کواریانس مولکولی مناسبی براي تف

نتایج این مطالعه نیز نشان داد که . هاي سنجد تلخ استزیرگونه
هاي مختلف سنجد تلخ تفاوت نوکلئوتیدي مناسبی گونهبین زیر

اینکه با وجود ). 4و 3هاي شکل(براي تفکیک آنها وجود دارد 
.Eهاي زیرگونه rhamnoides subsp. mongolica،

E. rhamnoides subsp. sinensisوE. rhamnoides

subsp. fluviatilis در درخت فیلوژنتیکی حاصل از
از یکدیگر تفکیک خوبیبه) 3شکل (Bayesianوتحلیل تجزیه
وتحلیل شبکه حاصل از تجزیهفیلوژنتیکی اند اما در شبکهنشده
TCS) از یکدیگر جدا شده و خوبیبهها ، این زیرگونه)4شکل

6و حداکثر ) هاي اول و دومزیرگونهبین(3بین آنها حداقل 
.تفاوت نوکلئوتیدي مشاهده شد) هاي دوم و سومبین زیرگونه(

.Eبین دو زیرگونه rhamnoides subsp. rhamnoides و
E. rhamnoides subsp. caucasica فقط دو تفاوت

این در حالی است که پراکنش ). 4شکل (نوکلئوتیدي دیده شد 
دوم در منطقهغربی اروپا و زیرگونهدر شمالاولفعلی زیرگونه

جغرافیایی فاصلهبا وجود ). 1شکل (قفقاز و شمال ترکیه است 
زیادي که بین این دو زیرگونه وجود دارد اما تفاوت 

بین دو مشابهی، طوربه. نوکلئوتیدي آنها قابل توجه نیست
.Eزیرگونه rhamnoides subsp. mongolicaو

E. rhamnoides subsp. fluviatilis فقط پنج تفاوت
اما به لحاظ جغرافیایی این ،)4شکل (شد نوکلئوتیدي مشاهده 

اول در که زیرگونهيطوربهدو زیرگونه از یکدیگر دور هستند، 
دوم در مرکز اروپا و زیرگونه) شمال چین(مغولستان منطقه

آنها تفاوت هایی که بین از طرف دیگر زیرگونه. پراکنش دارند
شود، از نظر جغرافیایی به نوکلئوتیدي زیادي مشاهده می

مثال، بین دو زیرگونهعنوانبه. یکدیگر نزدیک هستند
E. rhamnoides subsp. fluviatilis وE. rhamnoides

subsp. carpatica ،28که هر دو در اروپا پراکنش دارند

مشابهی، بین طوربه). 4شکل (شود تفاوت نوکلئوتیدي دیده می
.Eدو زیرگونه rhamnoides subsp. wolongensisو

E. rhamnoides subsp. yunnanensis که هر دو در
تفاوت نوکلئوتیدي 17شرقی چین پراکنده هستند، جنوب

سنجد تلخ، رسد که در گونهمینظربهبنابراین، . دشمشاهده 
- ایی پراکنش زیرگونهجغرافیمیزان تفاوت نوکلئوتیدي با فاصله

تواند است که این نتیجه میذکربهالزم . ها، نسبت عکس دارد
. بیوجغرافیایی گیاهی بررسی شوددر قالب یک مطالعه

آوري شده هاي جمعنمونههاي مورد مطالعه،میان نمونهدر
بدون هیچگونه تفاوت ،هاي مازندران و البرزاز استان

.Eنوکلئوتیدي با زیرگونه rhamnoides subsp. caucasica

آوري شده از این دو هاي جمعبنابراین، نمونه. اندهمگروه شده
.Eتوان زیرگونهاستان را می rhamnoides subsp.

caucasicaهاي این مناطق از منطقه قفقازاحتماالً، نمونه. نامید
آوري شده از هاي جمعنمونه.اندداخل کشور گسترش یافتهبه

شرقی با یک تفاوت نوکلئوتیدي هاي قزوین و آذربایجانناستا
.Eبه زیرگونه rhamnoides subsp. caucasicaمتصل شده -

مستقل و مشابه طوربهکه این جهش از آنجایی). 4شکل (اند 
. مراز مردود استشد، فرضیه اشتباه آنزیم پلیدر دو نمونه دیده 

شناسی بین این ي ریختهاتفاوتنبود بههرحال، با توجههب
هاي مازندران و آوري شده از استانهاي جمعها و نمونهنمونه

هاي آوري شده از استانهاي جمعرسد که نمونهمینظربهالبرز، 
.Eشرقی متعلق به زیرگونهقزوین و آذربایجان rhamnoides

subsp. caucasicaباشند .
غربی با دو ربایجانآذاستان آوري شده از جمعنمونهالبته 

.Eتفاوت نوکلئوتیدي از زیرگونه rhamnoides subsp.

caucasicaشناسی نیز از نظر ریخت). 4شکل (شود جدا می
هاي تر از میوهتر و پررنگهاي این نمونه کمی بزرگمیوه

E. rhamnoidesزیرگونه subsp. caucasicaهمچنین، . است
،غربیآذربایجاناستان از آوري شدهجمعهاي نمونهدانه

بنابراین، در این مطالعه، . اخیر استهاي زیرگونهتر از دانهکوچک
یک عنوانبهغربی آوري شده از استان آذربایجانجمعنمونه

.Eجدید شناسایی شده و با نام علمی زیرگونه rhamnoides

subsp. azerbaijanica Vaeziشودگذاري مینام.
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.subspشرح زیرگونه nov.E. rhamnoides subsp.

azerbaijanica Vaezi) 5شکل(
ها متعدد، خاردار، بامتر، شاخه5اي تا ارتفاع درختچه

اي، متراکم مخصوصاً در زیر برگها؛ ستاره- ايهاي نقرهفلس
- 7متر و عرض میلی30- 60طول بهاي،سرنیزه- برگها خطی

اي کوچک، هر گل نر داراي ههاي نر در شاتونمتر؛ گلمیلی3

هاي ماده گل؛مترمیلی3- 4طول بهقسمتی،2پرچم، گلپوش 2
ها شفت، نارنجی پررنگ، بدون هاي محوري؛ میوهدر خوشه

متر و عرض میلی7- 10طول بهکرك، گوشتی و معطر، بیضوي،
.ها بیضوي، سیاه رنگ و درخشانمتر؛ دانهمیلی4- 8

35کیلومتر غربی، ستان آذربایجانا: آوري شدهي جمعنمونه
.قطور- جاده خوي

Elaeagnusجدید هرباریومی زیرگونهنمونه-5شکل  rhamnoides subsp. azerbaijanicaآوري شده ، جمع
غربی، قطوراز استان آذربایجان
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Abstract
Sea buckthorn (Elaeagnus rhamnoides (L.) A. Nelson) is a medicinal, drought tolerant,

nitrogen fixing and forest pioneer plant species. In this research, for the first time in Iran,
molecular identification of the species distributed in different habitats of the country was carried
out comparing to the known subspecies distributed worldwide. Specimens were collected from
five habitats located in Alborz, Mazandaran, East and West Azerbaijan, and Qazvin provinces.
Nuclear ribosomal ITS marker was used in the molecular study. After DNA extraction and PCR
application, sequences obtained in this study were aligned with those obtained from Gene-Bank
belonging to all sea buckthorn subspecies. The aligned sequences were analyzed using Bayesian
and TCS phylogenetic methods. Results showed that the specimens collected from Alborz,
Mazandaran, East Azerbaijan and Qazvin belong to the Caucasian subspecies, E. rhamnoides
subsp. caucasica, but the specimen sampled from West Azerbaijan with two mutations is a new
subspecies. Therefore, it is introduced as E. rhamnoides subsp. azerbaijanica.

Keywords: Elaeagnus rhamnoides, medicinal plant, molecular identification, phylogenetic
analysis,


