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بررسی جنس فرفیون و اهمیت گونههای آن در ایران با تاکید بر تنوع زیستی
و جایگاه حفاظتی آنها
1401/04/25 : پذيرش/ 1401/03/03 :دريافت

 آموزش و، سازمان تحقيقات، مؤسسه تحقيقات گياهپزشکی کشور، استاديار پژوهش بخش تحقيقات رستنیها:امیرحسین پهلوانی
)amirpahlevani1977@gmail.com(  ايران، تهران،ترويج کشاورزی
چکیده
 گونه به عنوان دومين ابرجنس گياهی در سرتاسر خشکیهای کره زمين به غير از مناطق قطبی پراکنش2000 فرفيون با بيش از
 گونه يکی از مراکز تنوع زيستی و پس از ترکيه غنیترين کشور در منطقه93  سه زيربخش و، بخش19 ، ايران با چهار زيرجنس.دارد
 گونه نيمهانحصاری بيشترين تعداد گونههای33  گونه انحصاری و21  ايران با، همچنين.غرب آسيا برای اين جنس محسوب میشود
،) گونه30(  باالترين تنوع گونهای اين جنس در ايران به ترتيب در استانهای مازندران.انحصاری را در منطقه در خود جای داده است
 کمترين تنوع گونهای اين جنس به ترتيب در استانهای قم. گونه) میباشد26  البرز و آذربايجانشرقی (هر يک با،) گونه27( خراسان
 بيشترين تنوع گونههای انحصاری به ترتيب در استانهای اصفهان و فارس با هشت و هفت.(شش گونه) و بوشهر (هشت گونه) میباشد
 گونه انحصاری، خراسان و مازندران هر يک با پنج گونه مشاهده شده در حالی که در دو استان قم و کرمانشاه،گونه و سپس کرمان
 گونه در رتبه حداقل نگرانی30 ، نيمهانحصاری و کمياب در سطح کشور، گونه انحصاری60  ارزيابی جايگاه حفاظتی.گزارش نشده است
) و نه گونه درEN(  نه گونه در جايگاه خطر انقراض،)VU(  نه گونه در مرتبه آسيبپذير،)NT(  سه گونه در مرتبه نزديک تهديد،)LC(
.) را نشان دادCR( بحران انقراض
Euphorbia ، گياهان سمی،زينتی
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Summary
Euphorbia (Euphorbiaceae) with more than 2000 species is the second largest giant genus distributed throughout
the continent except the Arctic. Iran with four subgenera, 19 sections, three subsections, and 93 species is the second
richest country after Turkey and one of the most important biodiversity centers in west Asia. Iran, is the richest
concentration of endemic and subendemic Euphorbia species among West Asian countries with 21 and 33 species,
respectively. Four northern provinces of Iran viz. Mazandaran, Khorasan, Alborz, and Eastern Azarbaijan, are the most
diverse ones with 30, 27, 26, and 26 species, respectively. The lowest diversity of the genus with six and eight species
occur in Qom and Bushehr provinces, respectively. The highest number of endemics was observed in Esfahan and Fars
with eight and seven species, respectively, followed by Kerman, Khorasan and Mazandaran provinces with five species
each. There is no endemics in Qom and Kermanshah provinces. All endemic and subendemic species in Iran were
evaluated by the IUCN Red List categories and criteria. Of the 60 known evaluated species at the country level, 27 species
was classified under threatened categories including, CR, EN, and VU with nine species each. The 33 remaining species
were considered as NT and LC with three and 30 species, respectively.
Keywords: Endemics, Euphorbiaceae, medicinal plants, ornamental plants, poisonous plants, weeds
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مقدمه
فرفيونيان ( )Euphorbiaceaeتيرهای از گياهان گلدار،
دولپهای و جدا گلبرگ است که به راسته  Malpighialesتعلق
دارد .اين تيره با  340جنس و بيش از  8000گونه يکی از تيرههای
بزرگ و از لحاظ ريختشناسی متنوع و پيچيده در کره زمين است
که بيشتر اعضای آن در مناطق گرمسيری پراکنش دارند
( Webster 1994, Radcliffe-Smith 2001, Wurdack et al.
 .)2004تيره  Euphorbiaceae s.l.براساس مطالعات تبارزايی و
ريختشناسی اخير به چهار تيره ،Euphorbiaceae s.s.
 Picrodendraceae ،Phyllanthaceaeو Putranjivaceae
طبقهبندی شده است ( .)APG II 2003, APG IV 2016تيره
 Euphorbiaceae s.s.با برچههای تکتخمکی و  247جنس
و حدود  6300گونه از سه تيره ديگر با برچههای
دوتخمکی متمايز میشود ( .)Wurdack et al. 2005اين
تيره به سه زيرتيره  Crotonoideae ،Acalyphoideaeو
 Euphorbioideaeتقسيم میشود که سه جنس بزرگ آن
به ترتيب فرفيون ( ،)Euphorbia L.کروتون ( )Croton L.و آکاليفا
( )Acalypha L.با بيش از  1200 ،2000و  600گونه در اين سه
زيرتيره قرار دارند ( Webster 1994, Radcliffe-Smith 2001,
 .)Carneiro-Torres et al. 2011اين تيره در زبان فارسی با نام
"فرفيون" يا "شيرسگ" و در منابع انگليسی با نام رايج
" "spurge familyشناخته میشود ( )Govaerts et al. 2000که
هر دو نام از نام بزرگترين جنس آن يعنی فرفيون ()Euphorbia
گرفته شده و طبق فرهنگستان علوم ايران ،معادل فرفيونيان برای
اين تيره مصوب شده است (–Terminology Department 2004
 .)2021فرفيون به عنوان دومين جنس بزرگ گياهان گلدار در
تمام مناطق گرمسيری و معتدله کره زمين (به غير از مناطق
قطبی) پراکنش دارند (.)Govaerts et al. 2000, Frodin 2004
براساس مطالعات تبارزايی مولکولی اخير ،جنس فرفيون به چهار
زيرجنس تکنيايی  Athymalusبا  150گونه Chamaesyce ،با
 600گونه Esula ،با  500گونه و  Euphorbiaبا  800گونه تقسيم
شده است ( Steinmann & Porter 2002, Bruyns et al. 2006,
 .)Zimmermann et al. 2010, Horn et al. 2012زيرجنس
 Athymalusخاص دنيای قديم و قاره آفريقا میباشد که تنها يک
گونه آن به نام  E. larica Boiss.با نام "پَرخ" از حاشيه دريای
عرب در يمن تا جنوب ايران در حاشيه خليج فارس پراکنش دارد
( .)Pahlevani & Meve 2019سه زيرجنس ديگر در دنيای قديم
و جديد ( )Old World and New Worldرويش دارند .زيرجنس
 Euphorbiaبيشتر در مناطق خشک و نيمهخشک گرمسيری و

نيمهگرمسيری کره زمين پراکنش دارند که بيشتر به شکل
کاکتوسی و گوشتی هستند .از اين زيرجنس ،تنها يک گونه
 E. tirucalli Boiss.با نام محلی "ديهدار" و "بيدار" که گاهی در
برخی مناطق به آن "درخت نفت" نيز گفته میشود در برخی از
قسمتهای جنوبی ايران از دورانهای نسبتا دور کاشته شده است،
به طوری که درختانی با طول عمر نسبتا زياد در برخی از شهرهای
جنوبشرقی ايران ديده میشود .زيرجنس  Chamaesyceتنها
گروه از گياهان گلدار است که در آن مسيرهای فتوسنتزی
 C3 ،CAMو  C4وجود دارند که نشان دهنده سازگاریهای متعدد
به زيستگاههای خشک و گرم هستند ( .)Yang et al. 2012بيشتر
گونههای اين زيرجنس برخالف سه زيرجنس ديگر در دنيای
جديد تکامل پيدا کردهاند .عليرغم ساير زيرجنسها که بيشتر در
نيمکره جنوبی و مناطق گرمسيری پراکنش دارند ،زيرجنس
 Esulaبيشتر در نيمکره شمالی و مناطق معتدله پراکنش دارد .در
حال حاضر در ايران 93 ،گونه از اين جنس گزارش شده است
که به ترتيب متعلق به زيرجنسهای  76( Esulaگونه)،
 15( Chamaesyceگونه) Athymalus ،و  Euphorbiaهر کدام با
يک گونه میباشند ( & Pahlevani et al. 2020, Pahlevani
 .)Tahmasebi 2021گونههای اين جنس در ايران ،ابتدا توسط
بواسيه ( )Boissier 1862, 1866به همراه ساير گونههای آن در
کشورهای مختلف به شکل دو مونوگراف مجزا به چاپ رسيد.
وی سپس به طور تخصصی گونههای ايران را در فلور شرق در
 41گونه گزارش کرد ( .)Boissier 1879پارسا (،)Parsa 1949
 74گونه از اين جنس را برای ايران گزارش کرد که براساس
بررسیهای جديد 26 ،گونه آن يا در کشور پراکنش ندارند و يا
مترادف با ساير گونههای جنس مذکور هستند .پس از گذشت
بيش از يک دهه ،بررسی سيستماتيک ديگری روی گياهان اين
جنس در محدوده فالت ايران توسط رشينگر و شيمن چايکا
( )Rechinger & Schiman-Czeika 1964انجام شد و  64گونه
برای ايران گزارش گرديد که از اين تعداد 10 ،گونه يا شناسايی
اشتباه از گونهای که در ايران پراکنش ندارد يا مترادف با ساير
گونهها هستند .عالوه بر مشکالت تاکسونوميکی ذکر شده در باال،
جلد ششم فلورا ايرانيکا (رشينگر و شيمن-چايکا  )1964که اين
تيره در آن مجلد به چاپ رسيد ،کمبودهای ديگری از قبيل
جمعآوریهای اندک از گونههای جنس فرفيون ،نداشتن شرح
گونه ،پراکنشهای بسيار محدود ،نداشتن عکس از بيشتر گونهها
و همچنين کليد شناسايی ناکارآمد به چشم میخورد .مطالعات
تاکسونومی و تبارزايی متعددی در برخی از گروههای اين جنس
در ايران صورت گرفت که در برخی موارد به شکل مونوگرافهايی
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به چاپ رسيد

( Pahlevani & Riina 2011, Pahlevani et al.

.)2011a, Pahlevani & Riina 2014, Pahlevani et al. 2017
ساير گروه های اين جنس در حال چاپ و مطالعه میباشند،
به طوری که تعداد گونههای اين جنس در ايران در حدود 100
گونه پيشبينی میشود.
گونههای اين جنس به شکلهای مختلف يکساله و
چندساله علفی ،درختچهای ،درختی ،کاکتوسی شکل و گوشتی
ديده میشوند ( .)Riina et al. 2013گياهانی تکپايه و به ندرت
دوپايه ،با شيرابه سفيدرنگ ،ساقههای افراشته ،خيزان تا خوابيده،
گاهی ريزومدار ،غدهدار و استولوندار يا عموما ساده ،بدون کرک
تا کرکدار ،کرکها ساده تا بندبند .برگها متناوب تا گاهی
متقابل ،به ندرت متقابل و متالقی ،ساده ،گاهی دو شکلی ،چرمی
تا غشايی ،حاشيه برگها صاف تا دندانهدار ،گاهی غضروفی،
رگبرگها شانهای تا پنجهای يا گاهی مشبک ،بدون گوشواره تا
گوشوارهدار .عموما با چتر کاذب در انتها و گاهی به صورت جانبی،
هر چتر با تعدادی برگهای فراهم يا به ندرت متقابل در قاعده
چتر کاذب؛ چترهای کاذب معموال با دو يا چند انشعاب انتهايی
(چترک) و احاطه شده با دو يا چند برگک در قاعده .گلآذين
سياتيوم انتهايی يا جانبی ،بدون کاسبرگ و گلبرگ و شامل
تعدادی پرچم و يک مادگی در يک گريبان فنجانی شکل ،احاطه
شده با غدههای نوشجای (به تعداد  4تا  5عدد) با يا بدون اندامهای
گلبرگ مانند .گريبان به شکلهای استکانی ،فرفرهای تا نيمهکروی
با  4تا  5لوب؛ لوبها نيز به شکلهای مختلف تخممرغی،
مستطيلی و خطی که در انتها ساده ،دولوبه تا چريده شده.
غدههای نوشجای شاخدار ،بدون شاخ تا شانهای ،به رنگ اخرايی،
سبز ،زرد ،قرمز تا بنفش .تخمدان سهبرچهای ،سهخانهای ،خامه 3
عدد ،آزاد تا کمی در قاعده پيوسته .ميوه کپسول سهقاپه که با
شکاف طولی باز میشوند ،در هر قاپ (خانه) يک بذر ،صاف تا
زگيلدار ،کرکدار تا بدون کرک .بذور صاف تا با تزيينات متعدد
در سطح ،کارونکلدار يا بدون کارونکل.
جنس  Euphorbiaاحتماال به نام  Euphorbeپزشک
مخصوص پادشاه موريتانی " "King Juba IIکه در سده نخست
پيش و پس از ميالد مسيح میزيست نامگذاری شده است
( .)Chittenden & Synge 1974اعضای اين جنس به دامنه
وسيعی از اقليمها و زيستگاههای مختلف سازگار شدهاند ،به طوری
که از جنگلهای بارانی تا بيابانهای بسيار داغ و خشک و يا در
محيطهای بسيار خشن ارتفاعات کوهستانی رشد میکنند
( .)Pearcy & Troughton 1975, Riina et al. 2013تعدادی از
گونههای اين جنس به آشيانههای بومشناختی بسيار تخصصی
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سازگار شدهاند ،به طوری که نقش مهمی در جوامع گياهی مختلف
مانند جوامع شوردوست ،گچدوست ،شندوست ،آهکدوست و
خشکیدوست ايفا میکنند (پهلوانی و همکاران  .)2020همچنين،
برخی از گونههای اين جنس به عنوان گونه غالب در جامعه
مربوطه نقش به سزايی ايفا میکنند .در يک بررسی جامع از 20
کشور در غرب آسيا از غرب هيماليا در افغانستان و پاکستان تا
شرق مديترانه و از قفقاز در شمال تا يمن و مصر در جنوب،
پراکنش ،تنوع ،اندميسم و جايگاه حفاظتی گونههای اين جنس
مورد بررسی قرار گرفت (پهلوانی و همکاران  )2020که در اين
مطالعه  249گونه و واحد فروگونه شامل  241گونه و هشت واحد
فروگونه با بيش از  23000نمونه هرباريومی را شامل میشود.
هدف از بررسی حاضر ،ابتدا بررسی جايگاه حفاظتی
گونههای انحصاری ،نيمهانحصاری و گونههايی با پراکنش محدود
در سطح ايران و همچنين وضعيت تنوع آنها در استانهای کشور
است که براساس نمونههای هرباريومی و جمعآوری شده از
سرتاسر کشور طی  15سال اخير توسط نگارنده انجام شده است.
همچنين ،در اين مقاله سعی شده است اهميت ،تاثير و پتانسيل
گونههای جنس فرفيون از ابعاد مختلف مانند زينتی ،سمی،
بومشناسی پراکنش بذر ،گياهان مهاجم و علفهای هرز ،خواص
دارويی و شيميايی و همچنين صفات ريختشناسی در سطوح
مختلف مورد ارزيابی قرار گيرد که اين موضوع با توجه به بررسی
منابع و تجربه فردی نگارنده ،طی چندين سال کار تحقيقاتی انجام
شده است.
روش بررسی
طی بررسی و شناسايی نمونههای مربوط به گونههای
جنس فرفيون در ايران که در هرباريومهای بينالمللی و ملی
شاملB, BM, E, FAR, FUMH, HSBU, IB, IRAN, K, M, :
 MSB, PR, SAV, TARI, TUH, W, WUو همچنين ساير
هرباريومهای استانی نگهداری میشوند ،دادههای گونههای ايرانی
جنس فرفيون طبق اطالعات روی برچسب هرباريومی ثبت شدند
و تمامی نقاط پراکنش جغرافيايی گونهها با استفاده از نرمافزارهای
 Google Earth ،Encartaو ساير نقشههای موجود تهيه و سپس
وارد يک پايگاه داده اکسل شدند .جايگاه حفاظتی گونههای
انحصاری و نيمهانحصاری (گونههايی که پراکندگی آنها محدود
به قسمتهای خاصی از ايران و برخی از کشورهای همسايه
میباشد) ايران و همچنين گونههايی با پراکندگی وسيعتر (در
تعداد بيشتری از کشورهای غرب آسيا حضور دارند) اما در ايران
کمياب هستند ،براساس دستورالعمل اتحاديه جهانی حفاظت از
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طبيعت ارزيابی شدند ( .)IUCN 2019گونهها با دادههای کافی و
معتبر تحت سه رتبه تحت تهديد شامل در بحران انقراض (،)CR
در خطر انقراض ( )ENو آسيبپذير ( )VUو همچنين دو رتبه
بدون تهديد ،شامل نزديک تهديد ( )NTو حداقل نگرانی
( ) LCطبقه بندی شدند .برای دقت بيشتر در دامنه جغرافيايی
گونهها و با وجود اطالعات نسبتا جامع از وضعيت پراکندگی
آنها ،اطالعات کمّی دقيق در مورد اندازه و تغيير وضعيت
جمعيت برخی از گونهها وجود ندارد .بنابراين ،از ميزان حضور
گونه ( )Extent of occurrence/EOOو سطح تحت اشغال
( )Area of occupancy/AOOگونه توسط نرمافزار ژئوکت
( )geocat.kew.orgطبق معيار  Bاستفاده شد ( Bachman et al.
 .)2011جهت تخمين سطح تحت اشغال ،مقياس يک دهم حداکثر
فاصله بين هر دو نقطه از يکديگر نيز محاسبه گرديد ،به طوری
که دورترين فاصله دو نقطه از پراکندگی هر گونه بر حسب کيلومتر
توسط نرمافزار انکارتا ( )Encartaتخمين زده شد و سپس عدد
مورد نظر تقسيم بر  10شده و در محاسبه جايگاه حفاظتی گونه
در نرمافزار ژئوکت ( )Geocatاعمال گرديد .حدود  835نقطه ثبت
شده از  21گونه انحصاری جنس فرفيون در ايران جهت ترسيم
و نشان دادن کانونهای اندميسم و گونهزايی توسط نرمافزار
 DIVA-GIS 7.3آناليز شدند ( http://www.diva-gis.org/,
 )Hijmans et al. 2001و نقشه پراکنش آنها با سلولهای 1 × 1
برای تمام گونههای انحصاری تهيه گرديد.
نتیجه و بحث
جنس فرفيون با  93گونه ،پنجمين جنس بزرگ گياهان
گلدار پس از جنسهای  Silene ،Cousinia ،Astragalusو
 Alliumدر ايران است که دارای ويژگیهای زير میباشد:
 ريختشناسی جنس فرفيون در ايرانصفات ريختشناسی مختلفی جهت جدايی زيرجنسها،
بخشها و گونههای جنس فرفيون از يکديگر حايز اهميت هستند
که بسياری از اين صفات طی دورانهای مختلف زمينشناسی و
تغيير اقليم به شکل امروزی درآمده است .اين صفات گاهی به
شکل طبيعی و گاه به صورت مصنوعی در جدايی آرايههای اين
جنس به کار برده میشوند .اگرچه پيشرفت علوم و تکنولوژی در
مطالعات تبارزايی  ،آناتومی ،فيزيولوژی ،فيتوشيمی و سيتولوژی
باعث کشف يافتههای ارزشمندی در خصوص صفات طبيعی

گروههای مختلف شده است اما هنوز اين مطالعات ادامه دارد و
جهت تکميل آنها نياز به بررسی بيشتر گونهها و جمعيتهای
مختلف آنها میباشد .از آنجايی که گونههای جنس فرفيون از
پراکنش وسيعی در سطح کره زمين برخوردار هستند و در
زيستگاههای مختلفی رويش دارند (شکل  )D-F 1و همچنين با
حدود بيش از  2000گونه ،به عنوان دومين جنس بزرگ از گياهان
گلدار مطرح هستند ،از اين رو تاکسونومی آنها نيز تا حدی
پيچيده است .صفات مختلف ريختشناسی از جمله وجود يا عدم
وجود گوشواره ،گوشتی و خاردار بودن ساقهها ،فيلوتاکسی برگ،
طرز قرار گرفتن رگبرگها ،نحوه قرار گرفتن چترهای کاذب و
تعداد آنها ،شکل سياتيوم ،تعداد و شکل غدههای سياتيوم ،وجود
يا عدم وجود زوايد گلبرگ مانند روی غدههای سياتيوم ،شکل
کپسول و زوايد روی آن ،شکل ،اندازه و تزيينات سطح بذر ،وجود
يا عدم وجود کارونکل ( )caruncleروی بذر ،اندازه و شکل کارونکل
در شناسايی آنها بسيار مهم و کارآمد میباشند که در خصوص
صفات مربوط به بذر و کارونکل ،تمام گونههای اين جنس در ايران
مورد مطالعه دقيق قرار گرفته است و براساس اين صفات ،کليد
شناسايی برای گونههای يکساله و چندساله نوشته شده است
(.)Pahlevani & Akhani 2011, Pahlevani et al. 2015
در بسياری از گروههای اين جنس ،پديده تکامل همگرا
( ،)convergent evolutionگاهی چندين بار طی دورانهای
مختلف زمينشناسی رخ داده است ( .)Horn et al. 2014در
ايران ،زيرجنس تکگونهای  )E. larica( Athymalusبا شکل
درختچهای ،ساقههای گوشتی و مدادی شکل ،تقريبا بدون برگ،
با مسير فتوسنتزی  CAMبا پنج يا بيش از پنج غده سياتيوم،
کپسول گرد ،کروی و تقريبا چوبی به راحتی از ساير زيرجنسها
متمايز میشود .گونههای زيرجنس  Chamaesyceبا داشتن
گوشواره و ساقههای خوابيده تا خيزان ،بدون چترهای کاذب در
انتهای ساقه ،برگهای متقابل ،زوايد گلبرگ مانند روی غدههای
سياتيوم و بذور بدون کارونکل در بخش  Anisophyllumاز ساير
زيرجنسها قابل تفکيک است .زيرجنس  Esulaگياهانی علفی
يکساله يا چندساله هستند که با داشتن ساقههای افراشته ،بدون
گوشواره ،برگهای متناوب ،چتر و چترکهای کاذب انتهايی و
جانبی ،برگهای شعاعی و شعاعچهای ،سياتيومهای انتهايی و بذور
کارونکلدار از ساير زيرجنسها متمايز میشوند.
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،E. hebecarpa .B ،Euphorbia connata .A ،) (گونههای انحصاری ايرانA-C : گونههای منتخب از جنس فرفيون در ايران-1 شکل
،) (زيستگاه شنهای روانE. turczaninowii .E ،) (زيستگاه واريزهایE. aucheri .D ،) (گونههايی با زيستگاه تخصصیD-F ،E. malleata .C
،)CR( E. sahendi .H ،)EN( E. spartiformis .G ،) (گونههای در معرض تهديدG-I ،) (زيستگاه گچی و شورE. petiolata .F
،) (در شمالغربE. seguieriana .K ،) (در غربE. macroclada .J ،) (گونههای خرابهروی و مهاجم بومیJ-L ،)VU( E. erythradenia .I
 گلخانهها و، (علفهرز باغهاE. chamaesyce .M ،) (علفهای هرز مزارع و باغهاM-O ،) مرکز، شمالشرق، (در شمالE. microsciadia .L
.) (علفهرز باغها و مزارعE. falcata .O ،) گلخانهها و فضاهای سبز، (علفهرز باغهاE. serpens .N ،)فضاهای سبز
Fig. 1. Selected species of the genus Euphorbia in Iran: A-C (endemic species), A. E. connate, B. E. hebecarpa,
C. E. malleata, D-F (species of special habitats), D. E. aucheri (screes), E. E. turczaninowii (mobile sandy hills),
F. E. petiolata (gypsum and saline soils), G-I (species with threatened status), G. E. spartiformis (EN), H. E. sahendi (CR),
I. E. erythradenia (VU), J-L (ruderal and invasive natives), J. E. macroclada (in west of Iran), K. E. seguieriana (in northwest
of Iran), L. E. microsciadia (in north, northeast and central of Iran), M-O (weeds of fields and orchards), M. E. chamaesyce
(weed of orchards, greenhouses and landscapes), N. E. serpens (weed of orchards, greenhouses and landscapes), O. E. falcata
(weed of orchards and fields).
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جدول  -1تعداد کل و گونههای انحصاری جنس فرفيون از هر زيرجنس و بخش در ايران
Table 1. The number of total and endemic Euphorbia species of each subgenus and section occurring in Iran
No. of species
Subgenus
Section
World
Iran
Endemic
Athymalus
Balsamis
9
1
0
0
0
0
0

1
10
2
2

115
365
3
21

*Alectoroctonum
Anisophyllum
Cheirolepidium
*Poinsettia

0
1
0
3
1
0
0
0
0
15
1
0
0

3
1
1
7
13
8
1
8
3
21
5
1
3

6
2
4
101
128
12
2
17
17
60
10
1
40

Arvales
Calyptratae
Chylogala
Esula
Helioscopia
Herpetorrhizae
Lagascae
Myrsiniteae
Patellares
Pithyusa
Sclerocyathium
Szovitsiae
Tithymalus

0

1

24

*Tirucalli

Chamaesyce

Esula

Euphorbia
* Non-native section in Iran

 تنوع و گونههای انحصاری جنس فرفيون در ايرانفرفيونهای ايران از نظر تعداد گونههای انحصاری ارزش و
اهميت خاصی دارند .اين تعداد در بخشهای مختلف اين جنس متفاوت
است و در گروههای خاصی تعداد و درصد گونههای انحصاری و کمياب
بيشتر از ساير آنها میباشد ،به طوری که ايران يکی از مراکز گونهزايی
و کانونهای مختلف تنوع زيستی در آنها به شمار میرود (پهلوانی و
همکاران  .)2020از  21بخش ( )sectionگزارش شده در زيرجنس
 13 ،Esulaبخش ،Esula ،Chylogala ،Calyptratae ،Arvales
،Myrsiniteae ،Lagascae ،Herpetorrhizae ،Helioscopia
 Szovitziae ،Sclerocyathium ،Pithyusa ،Patellaresو Tithymalus
در کشور پراکنش دارند که تعداد گونههای هر يک در ايران و جهان در
جدول  1نشان داده شده است .گونههای انحصاری اين جنس در ايران
محدود به زيرجنس  Esulaاست که در پنج بخش ،Esula ،Calyptratae
 Pithyusa ،Helioscopiaو  Sclerocyathiumقرار دارند (جدول .)1
مهمترين بخش از نظر تعداد گونه و گونههای انحصاری در ايران ،بخش
 Pithyusaاست (شکل  C 1و  .)G-Iاز  60گونه گزارش شده در اين
بخش ،ايران با داشتن  21گونه و  15گونه انحصاری (حدود  71درصد)
و دو گونه نيمهانحصاری در رتبه نخست قرار دارد و بيشتر گونههای اين

بخش جزو عناصر ايرانو-تورانی میباشند .دومين بخش از نظر تعداد
گونههای انحصاری ،بخش  Esulaاست که دارای هفت گونه در ايران
است که سه گونه آن انحصاری (حدود  43درصد ،شکل  )B 1و دو گونه
نيمهانحصاری هستند (جدولهای  1و  .)2اعضای اين بخش با  101گونه
در سرتاسر اروپا ،آسيا و آفريقا پراکنش دارند و گونههايی از آن به دنيای
جديد نيز وارد شده است ( Riina et al. 2013, Pahlevani & Amini
 .)Rad 2019از دو گونه گزارش شده از بخش  ،Calyptrataeگونه
 Euphorbia connata Boiss.انحصاری بيابانها و استپهای استانهای
يزد و کرمان میباشد (شکل  )A 1و گونه ديگرEuphorbia calyptrata ،
 ،Coss. & Durieuپراکنش وسيعتری در مناطق بيابانی شمال آفريقا
دارد .بزرگترين بخش در زيرجنس  ،Esulaبخش  Helioscopiaبا 128
گونه است که  13گونه آن در ايران پراکندگی دارند ،به طوری که يک
گونه انحصاری  E. mazandaranica Pahlevaniاز جنگلهای مازندران
و گيالن و نيز يک گونه نيمهانحصاری  E. grisophylla M.S. Khanاز
غرب ايران و شرق ترکيه گزارش شده است (پهلوانی و همکاران ،2011b
پهلوانی و ريينا  .)2014گونههای اين بخش بيشتر در مناطق مرطوب
رويش دارند و به همين دليل بيشترين پراکنش آنها در مناطق اروپا-
سيبری و مديترانهای میباشد ،حال آن که از غرب به شرق دنيای قديم
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از تعداد گونههای آن کاسته میشود .از  10گونه گزارش شده بخش
 50 ،Sclerocyathiumدرصد آن (پنج گونه) در ايران پراکنش دارند که
تنها يک گونه انحصاری در سالهای اخير با نام E. ferdowsiana
 Pahlevaniاز کوه بينالود خراسان گزارش شده است (پهلوانی و همکاران
 .)2015گونههای اين بخش از عناصر ايرانو-تورانی هستند و پراکنش
آنها به جنوبغرب آسيا و آسيای مرکزی محدود میشود (ريينا و
همکاران  .)2013از ديگر بخشهايی که از هفت گونه آن در ايران دو
گونه نيمهانحصاری دارد ،بخش  Myrsiniteaeمیباشد (شکل  A 2و )C
که گونه  E. armena (Prokh.) Prokh.عالوه بر قسمتهايی از
آذربايجانشرقی و غربی ،در شمالشرقی ترکيه و جنوب ارمنستان نيز
رويش دارد و گونه  E. monostylaعالوه بر خراسان شمالی و گلستان ،از
جنوب و غرب ترکمنستان نيز گزارش شده است (پهلوانی و همکاران
 ،2011aپهلوانی و همکاران  .)2020در قياس با کشورهای همسايه و
غرب آسيا ،بيشترين تعداد گونههای انحصاری متعلق به ايران (،)21
ترکيه ( ،)12يمن ( )7و افغانستان ( )5میباشد (جدول  .)3در جنوبغربی
آسيا ،بيشترين تنوع گونهای اين جنس در ترکيه ( ،)102ايران ( ،)93سوريه
( ،)50پاکستان ( )45و يمن ( )45گزارش شده است (جدول .)3
مروری بر الگوی پراکنش جغرافيايی گونههای جنس فرفيون
در ايران نشان میدهد ،استانهای مازندران ( 30گونه) ،خراسان
(شامل هر سه استانهای خراسانشمالی ،رضوی و جنوبی) ( 27گونه)،
آذربايجانشرقی و البرز ( هر کدام  26گونه) ،اصفهان ،تهران و گيالن (هر
کدام  24گونه) ،آذربايجانغربی و فارس (هر کدام  23گونه) و لرستان
( 22گونه) بيشترين تنوع گونهای را در خود جای دادهاند (شکل  .)1گروه
دوم از نظر تنوع گونهای اين جنس شامل استان کرمان ( 20گونه)
استانهای سمنان ،سيستان و بلوچستان و گلستان (هر کدام با 19
گونه) ،اردبيل و کرمانشاه ( 18گونه) ،کردستان و هرمزگان ( 17گونه)

C
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میباشند .ساير استانها در گروههای بعدی قرار میگيرند و گروه آخر که
از تنوع کمتری نسبت به گروههای ديگر برخوردار هستند شامل
استانهای کهگيلويه و بويراحمد ،مرکزی و يزد ( 11گونه) ،بوشهر
( 8گونه) و قم ( 6گونه) میباشند (شکل  .)3اين روند در گونههای
انحصاری جنس فرفيون در ايران تا حدی متفاوت است ،به طوری که
بيشترين گونه انحصاری و نيمهانحصاری در استانهای اصفهان
( 8گونه) ،فارس ( 7گونه) ،خراسان ،کرمان و مازندران ( 5گونه) ،سيستان
و بلوچستان ( 4گونه) رويش دارند .گروه بعدی شامل استانهای
آذربايجانشرقی ،سمنان ،لرستان ،چهارمحال و بختياری ،کهگيلويه و
بويراحمد ،هرمزگان و يزد (هر کدام با  3گونه) ،البرز ،تهران ،زنجان،
کردستان ،همدان و مرکزی (هر يک با  2گونه) هستند .گروه آخر که
گونه انحصاری از جنس فرفيون تا به حال از آنها گزارش نشده است و
يا تنها يک گونه انحصاری در آنها رويش دارد شامل استانهای
آذربايجانغربی ،ايالم ،اردبيل ،بوشهر ،خوزستان ،گلستان ،گيالن و قزوين
(هر کدام تنها با يک گونه) ،کرمانشاه و قم بدون گونه انحصاری هستند
(شکل  .)3گونه نيمهانحصاری برای آن دسته از گياهان در نظر گرفته
شده است که در يک يا حداکثر چهار کشور مجاور و در يک محدوده
جغرافيايی خاص پراکنش دارند .همان طور که الگوی پراکنش و تنوع
گونههای جنس فرفيون نشان میدهد ،بيشترين تنوع مربوط به مناطق
کوهستانی البرز ،خراسان و آذربايجان در شمال ،سپس زاگرس در جنوب
و مرکز میباشد ،در حالی که بيشترين تنوع در خصوص گونههای
انحصاری و گونهزايی به ترتيب مربوط به مناطق کوهستانی و دشتهای
زاگرس مرکزی و جنوبی ،کرمان و البرز مرکزی و غربی میباشد
(شکل  .)4به استثنای يک گونه اروپا-سيبری ،ساير گونههای انحصاری
اين جنس در ايران ،جزو عناصر ايرانو-تورانی میباشند (جدول .)3

B

A

شکل  -2گونههای منتخب از جنس فرفيون در ايران( A-C :گونههايی با پتانسيل زينتی)،Euphorbia craspedia .A ،

.E. marschalliana .C ،E. erubescens .B
Fig. 2. Selected species of the genus Euphorbia in Iran: A-C (species with ornamental potential), A. Euphorbia craspedia,
B. E. erubescens, C. E. marschalliana.
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 زيستگاه و جايگاه حفاظتی آنها در سطح جهان (به استثنای پراکنش گونهها در، پراکنش در ايران، پراکنش در دنيا، فهرست گونههای انحصاری و نيمهانحصاری جنس و بخش فرفيون در ايران-2 جدول
). است2020 ايران ساير دادهها برگرفته از پهلوانی و همکاران
Table 2. List of the Iranian endemic and subendemic species of Euphorbia with their section, distribution, distribution in Iran, habit and threat category at the World level (with the
exception of distribution in Iran, the other data is based on Pahlevani et al. 2020.)
No.

Taxon

Section

Distribution

Distribution
in Iran (province)

Habitat

Conservation
status

Pithyusa

Iran

Ilam, Khuzestan

Gypsum hills

EN

1

Euphorbia acanthodes Akhani

2

E. altissima Boiss.
var. altissima

Helioscopia

Iran, Iraq, Lebanon, Syria,
Cyprus, Turkey

W Azarbaijan

Riverbanks, springs, irrigation ditches, oak
woods, clay soils

LC

3

E. armena Prokh.

Myrsiniteae

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Turkey

E Azarbaijan, W Azarbaijan

River banks, sandy plains and gravelly steppes

VU

4

E. arvalis Boiss. & Heldr. subsp.
arvalis

Arvales

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Turkey

E Azarbaijan, Ardebil

Steppes, fields, hillsides

LC

5

E. aserbajdzhanica Bordz.

Herpetorrhizae

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Turkmenistan

E Azarbaijan, Alborz, Gilan, Markazi,
Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan,
Tehran

Dry stony slopes, saline and calcareous soils

LC

6

E. aucheri Boiss.

Herpetorrhizae

Iran, Iraq, Turkmenistan

E Azarbaijan, Alborz, Esfahan, Khorasan,
Fars, Chaharmahale Bakhtiari, Golestan,
Kermanshah, Kohgiluye & Boyerahmad,
Kordestan, Lorestan, Markazi,
Mazandaran, Qazvin, Semnan, Tehran

Steep
dry alpine and subalpine
slopes, screes, metamorphic rocks,
calcareous stones

LC

7

E. austroiranica Pahlevani

Esula

Iran

Hormozgan, Kerman, Sistan &
Baluchestan

Rocky hills, in limestone gorges, gravelly sand
and clay soils

LC

8

E. belgheisi Pahlevani

Pithyusa

Iran

E Azarbaijan, Zanjan

Alpine zone on rocky ground

CR

9

E. buhsei Boiss.

Esula

Iran, Turkmenistan,
Uzbekistan?

Alborz, Esfahan, Khorasan, Fars,
Hormozgan, Kerman, Semnan, Tehran,
Sistan & Baluchestan, Yazd

Rocky mountain slopes, sandy semi-deserts,
calcareous and saline soils, disturbed areas

LC

10

E. bungei Boiss.

Sclerocyathium

Afghanistan, Iran,
Pakistan, Tajikistan,
Turkmenistan

Alborz, Chaharmahale Bakhtiari, Esfahan,
Golestan, Khorasan, Mazandaran,
Semnan, Tehran

Foothills, arable lands, grazed areas, semi-desert
regions, calcareous mountain slopes

LC

11

E. caeladenia Boiss.

Sclerocyathium

Iran, Pakistan

Kerman, Sistan & Baluchestan

Semi deserts to deserts, foothills, Artemisia and
Zygophyllum steppes

LC
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12

E. chamaepeplus Boiss. & Gaill.

Tithymalus

Iran, Iraq, Lebanon, Syria,
Palestine, Jordan, Egypt,
Arabian Peninsula

Khuzestan, Hormozgan

Limestone cliffs, near rivers, steppes, deserts

LC

13

E. cheiradenia Boiss. & Hohen.

Pithyusa

Iran, Armenia, Iraq,
Turkey

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Alborz,
Ardebil, Chaharmahale Bakhtiari,
Kohgiluye & Boyerahmad, Fars, Ilam,
Kermanshah, Kordestan, Esfahan,
Hamedan, Qazvin, Lorestan, Mazandaran,
Tehran, Zanjan

Stony mountains, igneous hillsides, Artemisia
and Astragalus steppes, pastures, steppe- forest,
grassy slopes, rocky limestone

LC

14

E. coniosperma Boiss. & Buhse

Helioscopia

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Turkey

Ardebil

In cracked clay mud, exposed hillsides, steppes

LC

15

E. connata Boiss.

Calyptratae

Iran

Kerman, Yazd

Open gravel deserts, open Artemisia steppes

LC

16

E. craspedia Boiss.

Myrsiniteae

Iran, Iraq, Turkey

Chaharmahale Bakhtiari, Ilam,
Kermanshah, Kordestan, Lorestan

Open oak scrubs, stony

LC

17

E. deltobracteata (Prokh.) Prokh.

18

limestone steppes

Herpetorrhizae

Iran, Turkmenistan

Golestan, Khorasan

Steppe grassy slopes

LC

E. denticulata Lam.

Myrsiniteae

Iran, Iraq, Syria, Turkey

W Azarbaijan, Alborz, Kermanshah,
Kordestan, Khuzestan

Rocky limestone and igneous slopes, steppeforest, oak woods and scrubs

LC

19

E. eriophora Boiss.

Helioscopia

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Iraq, Lebanon, Syria,
Turkey

E Azarbaijan, Chaharmahale Bakhtiari,
Alborz, Qazvin, Kermanshah, Lorestan

Fallow fields, calcareous and clay steppes,
vineyards

LC

20

E. erubescens Boiss.

Patellares

Iran, Iraq, Lebanon,
Turkey

Chaharmahale Bakhtiari, Kohgiluye &
Boyerahmad, Fars, Ilam, Kordestan

Open oak forests, scrubs, Pinus nigra forests,
rocky slopes, serpentine soils

LC

21

E. erythradenia Boiss.

Pithyusa

Iran

Fars

Rocky mountain slopes

VU

22

E. ferdowsiana Pahlevani

Sclerocyathium

Iran

Khorasan

Rocky slopes, screes

CR

23

E. gedrosiaca Rech.f., Aellen. &
Esfand.

Pithyusa

Iran, Afghanistan

Khorasan, Sistan & Baluchestan

Steppes, rocky hillsides, deserts

LC

24

E. grisophylla M.S. Khan

Helioscopia

Iran, Turkey

Kordestan

Dry rocky igneous and limestone slopes, screes

LC

25

E. grossheimii (Prokh.) Prokh.

Sclerocyathium

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Palestine, Kuwait, SW
Pakistan, Syria, Saudi
Arabia, Egypt

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Alborz,
Bushehr, Khorasan, Khuzestan,
Hormozgan, Yazd

Deserts, sandy gravely banks, dry river-beds,
dry salt steppes

LC

26

E. gypsicola Rech.f. & Aellen

Pithyusa

Iran

Semnan

Gypsum hills

EN
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27

E. hebecarpa Boiss.

28

E. heteradena Jaub. & Spach

29

) (ادام ه2 جدول
Esula

Iran

Esfahan, Chaharmahale Bakhtiari,
Kohgiluye & Boyerahmad, Fars, Kerman,
Lorestan, Yazd

Sub alpine to alpine regions, rocky limestone
slopes, Artemisia steppes

LC

Chylogala

Iran, Iraq, Armenia,
Azerbaijan, Turkey

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Ardebil,
Alborz, Bushehr, Esfahan, Ilam, Tehran,
Chaharmahale Bakhtiari, Fars, Gilan,
Qazvin, Kermanshah, Lorestan, Qom,
Markazi, Hormozgan, Hamedan, Yazd,
Sistan & Baluchestan, Kerman, Kordestan,
Zanjan

Steppes, rocky slopes, deserts, sandy hills,
fallow fields, arable lands, roadsides

LC

E. iranshahrii Pahlevani

Pithyusa

Iran

Esfahan, Chaharmahale Bakhtiari,
Kohgiluye & Boyerahmad, Fars

Mountain rocky slopes

VU

30

E. kavirensis Pahlevani

Pithyusa

Iran

Esfahan

Gravelly desert in Artemisia steppes

NT

31

E. khabrica Pahlevani

Esula

Iran

Esfahan, Kerman

Screes, calcareous rocky slopes

EN

32

E. kopetdaghi (Prokh.) Prokh.

Pithyusa

Iran, Turkmenistan

Golestan, Khorasan

Steppe-forests, scrubs, foothills, Juniperus open
woodlands, stony slopes, field margins

NT

33

E. larica Boiss.

Balsamis

Iran, Bahrain, Qatar,
Oman, UAE, Yemen

Sistan & Baluchestan, Fars, Kerman,
Hormozgan

Dry rocky hillsides, sandy wadi beds, sub-desert
shrublands, coastal rocks

LC

34

E. macrocarpa Boiss. & Buhse

Helioscopia

Iran, Iraq, Armenia,
Azerbaijan, Turkey

W Azarbaijan, Kermanshah, Kordestan,
Lorestan, Mazandaran

Oak forests, stony volcanic slopes, rocky
limestone pass

LC

35

E. macroclada Boiss.

Pithyusa

Iran, Armenia, Iraq,
Palestine, Jordan, Lebanon,
Syria, Turkey

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Ilam,
Kermanshah, Kordestan, Lorestan,
Hamedan

Disturbed areas, arable lands, dry meadows,
road sides, Artemisia and Astragalus steppes,
open oak forests

LC

36

E. malleata Boiss.

Pithyusa

Iran

Esfahan, Yazd

Artemisia and Astragalus steppes, overgrazed
and dry mountain slopes

LC

37

E. marschalliana Boiss.

Myrsiniteae

Iran, Armenia, Azerbaijan

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Esfahan

Roadsides, dry stony and pebbly slopes,
riverbanks, igneous slopes

LC

38

E. mazandaranica Pahlevani

Helioscopia

Iran

Mazandaran, Gilan

Hyrcanian forests

VU

39

E. microsciadia Boiss.

Pithyusa

Iran

Esfahan, Tehran, Chaharmahale Bakhtiari,
Khorasan, Semnan, Fars, Qazvin,
Kohgiluye & Boyerahmad, Lorestan,
Mazandaran, Markazi, Hamedan

Steppes, roadsides, foothills, mountain slopes,
arable lands

LC
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40

E. mirzakhaniana Pahlevani

Pithyusa

Iran

Ardebil, Mazandaran

Alpine zone on rocky and gravelly grounds

EN

41

E. monostyla Prokh.

Myrsiniteae

Iran, Turkmenistan

Golestan, Khorasan

Dry stony and pebbly slopes, schistose soil

LC

42

E. orientalis L.

Helioscopia

Iran, Armenia, Azerbaijan,
Iraq, E Turkey

E Azarbaijan, W Azarbaijan, Alborz,
Ardebil, Tehran, Fars, Lorestan

Rocky slopes, screes, scrubs, metamorphic
rocks, eroded clay hills, dry river banks

LC

43

E. osyridea Bois.

Esula

Iran, Afghanistan, Pakistan

Bushehr, Khorasan, Sistan & Baluchestan,
Fars, Hormozgan

Rocky foothills, in limestone gorges, gravelly
and sandy beds, siliceous rocks

LC

44

E. phymatosperma Boiss. & Gaill.

Lagascae

Iran, Iraq, Jordan,
Lebanon, Palestine, Syria,
Turkey

Ilam, Kermanshah, Lorestan, Mazandaran

Steppes, limestone hills, Quercus scrubs,
valleys

LC

45

E. plebeia Boiss.

Pithyusa

Iran

Fars

Mountain slopes

VU

46

E. polycaulis Boiss. & Hohen.

Pithyusa

Iran

Alborz, Esfahan, Fars, Kordestan,
Lorestan, Markazi, Hamedan, Zanjan

Dry stony slopes, overgrazed pastures and
rangelands, clay and limestone slopes

LC

47

E. sahendi Bornm.

Pithyusa

Iran

E Azarbaijan

Alpine steppe, igneous mountain slopes

CR

48

E. spartiformis Mobayen

Pithyusa

Iran

Kerman, Hormozgan

Chasmophyte, calcareous slopes

EN

49

E. sulphurea Pahlevani

Pithyusa

Iran

Sistan & Baluchestan

Alpine stony ground in volcanic mountain on
the sulphur bed

CR

50

E. teheranica Boiss.

Pithyusa

Iran

Alborz, Tehran, Semnan, Mazandaran

Gypsum hills, Artemisia, Stipa and Astragalus
steppes, dry mountain slopes

NT
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شکل  -3تعداد و پراکندگی گونهها و گونههای انحصاری و نيمهانحصاری جنس فرفيون در استانهای ايران.
Fig. 3. The number and distribution of species, endemics and subendemics of the genus Euphorbia in provinces of Iran.

 جايگاه حفاظتی گونههای جنس فرفيون در ايرانگونههای جنس فرفيون به واسطه داشتن مواد سمی در
پيکره خود توسط دام مورد چرا قرار نمیگيرند و به اصطالح ضدچرا
( )antipastoralمحسوب میشوند ( .)Radcliffe-Smith 1982دام که
در ايران يکی از معضالت برای تنوع زيستی بسياری از گياهان در
اکوسيستمهای طبيعی به حساب میآيد از گونههای اين جنس تغذيه
نمیکنند و گاهی در انتهای فصل رويش که بذور آنها پراکنده و
پخش شده و گياه تقريبا خشک شده ،مورد چرای دام قرار میگيرند
که البته اين امر خسارت بسيار کمتری به آنها وارد میکند .در برخی
موارد ،به دليل محدود بودن جمعيت ،زيستگاهها و آشيانهای بسيار
تخصصی ،آسيبپذير و گاهی تخريب شده آنها ،محدوديتهای
اقليمی ،گاهی اندازه کوچک و آسيبپذير گياه و کميابی آن باعث
شده است تا تعدادی از گونههای انحصاری اين جنس نيز در
مرتبههای مختلف آسيب و تهديد از ديدگاه حفاظتی قرار گيرند.
مطالعه انجام شده اخير روی گونههای انحصاری و نيمهانحصاری اين
جنس در  20کشور در غرب آسيا ،نشان داد از  93گونه گزارش شده
از اين جنس در ايران 50 ،گونه انحصاری و نيمهانحصاری که  21گونه
انحصاری و  29گونه نيمهانحصاری هستند (جدول .)2
از  50گونه مورد نظر 33 ،گونه در مرتبه حداقل
نگرانی ( ،)least concernسه گونه در مرتبه نزديک تهديد
( ،)near threatenedپنج گونه در رتبه آسيبپذير ( ،)vulnerableپنج

گونه در جايگاه در معرض خطر انقراض ( )endangeredو چهار گونه
در بحران انقراض ( )critically endangeredقرار داشتند (جدول .)2
برآوردهای انجام شده براساس الگوی پراکنش هر گونه در سطح
جهانی آن میباشد و گونههای نيمهانحصاری در ساير کشورهايی که
گونه مورد نظر در آن پراکنش دارد نيز مورد ارزيابی قرار گرفته
است و تنها محدود به ايران نمیشود .از اين تعداد گونه بررسی
شده ،بيشترين گونه انحصاری و نيمهانحصاری مربوط به بخش
 19( Pithyusaگونه ،شکل  )G-I 1سپس به ترتيب بخشهای
 7( Helioscopiaگونه) Esula ،و ( Myrsiniteaeهر يک با  5گونه)،
 4( Sclerocyathiumگونه) و  3( Herpetorrhizaeگونه) میباشد
(شکل  .)2ساير بخشها هر يک با يک گونه بودند (جدول  .)2اگر چه
برخی از گونهها با رتبه حداقل نگرانی ارزيابی شدند اما در عرصه و
هنگام جمعآوری نمونه تعداد اندکی از افراد آنها به چشم میخورد
که اين موضوع بيشتر در برخی از گونههای يکساله در اين جنس
ديده میشود (پهلوانی و همکاران  .)2020به احتمال زياد يا به آشيانه
بومشناختی ( )ecological nicheتخصصی مانند شرايط خاکی ويژه
محدود میشوند و يا در فصل کوتاه رويش ،کمتر جمعآوری شدهاند.
به همين منظور ،گونههای مورد نظر براساس طبقهبندی IUCN
در سطح کشور نيز مورد ارزيابی قرار گرفتند که نتايج آن در برخی
گونههای نيمهانحصاری و کمياب تا حدی با نتايج آنها در سطح
جهانی متفاوت میباشد (جدولهای  2و  .)3از مجموع  60گونه مورد
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) و نُه گونه در بحرانEN( نُه گونه در جايگاه در معرض خطر انقراض
.)3 ) قرار داشتند (جدولCR( انقراض

 سه گونه،)LC(  گونه در مرتبه حداقل نگرانی30 ،نظر در سطح کشور
،)VU(  نَه گونه در رتبه آسيبپذير،)NT( در مرتبه نزديک تهديد

 ميزان حضور، تعداد نمونههای هرباريومی ثبت شده: نيمهانحصاری و کمياب جنس فرفيون در ايران، گونه انحصاری60  اسامی-3 جدول
 جايگاه حفاظتی گونه در سطح ايران، درصد حداکثر دورترين فاصله دو نمونه از يکديگر10 ، سطح تحت اشغال،گونه
Table 3. Checklist of 60 endemic, subendemic and rare Euphorbia species of Iran: number of records of studied herbaria
specimens, extent of occurrence (EOO), area of occupancy (AOO), 10% of maximum distance, Red List categories and
criteria at Iran level
No.

Taxon

No. of
record

Extent of
occurrence (Km2)

Area of
occupancy (Km2)

10% of maximum
distance (Km)

Conservation
status in Iran

1

Euphorbia acanthodes Akhani

3

495

588

14

EN

2

E. altissima Boiss. var. altissima

1

10>

100>

-

CR

3

E. armena Prokh.

3

432

108

6

EN

4

E. arvalis Boiss. & Heldr.
subsp. arvalis

5

17061

4500

30

VU

5

E. aserbajdzhanica Bordz.

25

193000

40000

<50

LC

6

E. aucheri Boiss.

100

797000

130000

<50

LC

7

E. aulacosperma Boiss.

6

3384

2000

20

EN

8

E. austroiranica Pahlevani

13

192148

32500

<50

LC

9

E. belgheisi Pahlevani

3

-

2187

27

CR

10

E. buhsei Boiss.

209

823600

220000

<50

LC

11

E. bungei Boiss.

250

679254

197500

<50

LC

12

E. caeladenia Boiss.

25

37000

24000

40

NT

13

E. chamaepeplus Boiss. & Gaill.

6

112890

10000

<50

LC

14

E. cheiradenia Boiss. & Hohen.

335

407100

195000

<50

LC

15

E. cheirolepis Fisch. & C.A.Mey.

27

302000

37500

<50

LC

16

E. coniosperma Boiss. & Buhse

1

10>

100>

-

CR

17

E. connata Boiss.

64

77151

51200

40

LC

18

E. consanguinea Schrenk

2

-

18

3

CR

19

E. craspedia Boiss.

29

73344

30000

<50

LC

20

E. deltobracteata (Prokh.) Prokh.

24

56546

22500

50

LC

21

E. denticulata Lam.

54

181000

62500

50

LC

22

E. eriophora Boiss.

10

118700

20000

<50

LC

23

E. erubescens Boiss.

48

117744

35000

>50

LC

24

E. erythradenia Boiss.

7

8041

3087

21

VU

25

E. ferdowsiana Pahlevani

3

-

12

2

CR

26

E. franchetii B. Fedtsch.

8

14832

5046

29

VU

27

E. gedrosiaca Rech.f., Aellen. &
Esfand.

32

102090

45

<50

LC

28

E. glareosa Pall. ex M.Bieb.

4

3737

3600

30

EN

29

E. grisophylla M.S.Khan

1

10>

100>

-

CR

30

E. grossheimii (Prokh.) Prokh.

24

1292635

45000

<50

LC

31

E. gypsicola Rech.f. & Aellen

10

205

36

2

EN

32

E. hebecarpa Boiss.

111

249698

82500

<50

LC

33

E. heteradena Jaub. & Spach

302

820498

325000

<50

LC
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VU

18

5832

14930

22

E. iranshahrii Pahlevani

34

NT

33

14157

37459

14

E. kavirensis Pahlevani

35

EN

55

7500

3854

4

E. khabrica Pahlevani

36

LC

<50

40000

73972

90

E. kopetdaghi (Prokh.) Prokh.

37

LC

<50

50000

136985

46

E. larica Boiss.

38

LC

<50

47500

148786

30

E. macrocarpa Boiss. & Buhse

39

VU

26

4056

7825

11

& E. macroceras Fisch.
C.A.Mey.

40

LC

<50

117500

256550

138

E. macroclada Boiss.

41

LC

40

24000

76620

27

E. malleata Boiss.

42

LC

<50

52500

173907

52

E. marschalliana Boiss.

43

VU

26

812

6571

17

E. mazandaranica Pahlevani

44

LC

<50

162500

729902

207

E. microsciadia Boiss.

45

EN

22

1936

-

3

E. mirzakhaniana Pahlevani

46

VU

20

6000

9557

22

E. monostyla Prokh.

47

LC

<50

67500

312963

46

E. orientalis L.

48

LC

<50

85000

610290

67

E. osyridea Bois.

49

LC

50

25000

82446

10

& E. phymatosperma Boiss.
Gaill.

50

VU

40

9600

17561

7

E. plebeia Boiss.

51

LC

43

96148

139839

107

E. polycaulis Boiss. & Hohen.

52

CR

-

>10

>100

1

E. sahendi Bornm.

53

EN

<50

7500

3400

3

E. sororia Schrenk

54

EN

21

1323

1188

5

E. spartiformis Mobayen

55

VU

23

3174

9248

9

E. squamosa Willd.

56

CR

2

10

-

3

E. sulphurea Pahlevani

57

NT

28

16464

33024

69

E. teheranica Boiss.

58

LC

<50

40000

260000

32

E. turczaninowii Kar. & Kir.

59

CR

10

200

-

2

E. turkestanica Regel

60

 گياهان مهاجم و علفهای هرز جنس فرفيون در ايراناز بين  93گونه گزارش شده از جنس فرفيون در ايران ،هشت
گونه آن به شکل علفهرز يا گياه مهاجم وارد کشور شده است .اين
گونههای وارداتی متعلق به زيرجنس  Chamaesyceمیباشند که از
دنيای جديد وارد دنيای قديم شدهاند .از هشت گونه علفهرز
و گياه مهاجم وارداتی در اين زيرجنس ،شش گونه آن به اسامی،
E. hirta L., E. hypericifolia L., E. maculata L.,
 E. nutans Lag., E. prostrata Aitonو ،E. serpens Kunth

متعلق به بخش  Anisophyllumو زيربخش
میباشند که با حالت خوابيده تا خيزان ،گوشوارهدار ،برگهای
متقابل ،غدههای سياتيوم با زوايد گلبرگنما ،بذور بدون کارونکل و
مسير فتوسنتزی چهارکربنه قابل تشخيص هستند (شکل  M 1و .)N
دو گونه ديگر ،متعلق به بخشهای  )E. heterophylla( Poinsettiaو
Hypericifoliae

 )E. marginata Pursh( Alectoroctonumمیباشند .عالوه بر
زيرجنس مذکور که تمام گياهان هرز و مهاجم وارداتی به آن تعلق
دارند ،تعدادی از گونههای بومی ايران که در زيرجنس  Esulaجای
دارند ،گاه رفتارهای تهاجمی نيز از خود نشان میدهند (شکل ،J 1
 Kو  .)Lبه واسطه وجود شيرابه سمی در پيکره اين گروه از گياهان
و ويژگی ضدچرای آنها در مراتع و زيستگاههای طبيعی که چرای
مفرط در آنها انجام میشود ،اين گونهها که بيشتر چندسالههای
علفی هستند ،فرصت تکثير و گسترش پيدا میکنند .به دليل حذف
بسياری از گونههای خوشخوراک و چرا نشدن اين گروه سمی ،روند
رو به افزايش در جمعيت آنها شروع میشود ،به طوری که
در بسياری از مناطق به شکل مهاجم ظاهر میگردند .از جمله
گونههايی که چنين رفتاری را در کشور نشان میدهند

پهلوانی  /بررسی جنس فرفيون و اهميت گونههای آن در ايران  / ...رستنيها ،جلد 1401 ،)1(23

میتوان به  E. macroclada Boiss.در غرب (استان کرمانشاه)،
 E. microsciadia Boiss.در شمال ،شمالشرق و مرکز (استانهای
البرز ،خراسان و فارس) E. virgata Waldst. & Kit. ،در
شمال و شمالغرب (استانهای مازندران و آذربايجانشرقی) و
 E. polycaulis Boiss. & Hohen.در غرب (استان همدان و
کردستان) اشاره کرد (شکل  .)J-L 1معموال طغيان يک گونه سمی
و مقاوم به چرا در مراتع و زيستگاههای طبيعی بيانگر سوء مديريت،
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چرای بيش از حد و انواع ديگر تخريب در آن منطقه میباشد.
بنابراين ،میتوان فراوانی بسياری از گونههای چندساله اين جنس
را به عنوان گياهان شاخص در مناطق تخريب شده در نظر گرفت.
از ديگر گونههای اين جنس که جزو علفهرز باغها ،فضاهای سبز
شهری و پارکها هستند ،میتوان به گونههای ،E. helioscopia L.
 E. falcata L.و  E. peplus L.اشاره کرد که پراکنشی نسبتا جهانی
دارند (شکل .)O 1

شکل  -4نقشه غنای  21گونه انحصاری جنس فرفيون در ايران.
Fig. 4. Map of 21 Iranian endemic species richness of Euphorbia (species per 1° × 1° grid cell).

 بومشناسی پراکنش بذر گونههای جنس فرفيونبذور بسياری از گونههای گياهی دارای ساختاری هستند
که به روشهای پراکنش ويژهای سازگار شدهاند .به عنوان مثال،
تعدادی از آنها توسط ساختار پر مانند و چتری شکل به راحتی
با باد پراکنده میشوند ،برخی روی سطح آب شناور و به مکانی
ديگر منتقل میشوند .تعداد قابل مالحظهای از گونهها به دو
ساختار متمايز جهت پراکندن بذورشان مجهز و سازگار شدهاند
که اين امر ت وسط دو عامل مختلف و در دو فاز کامال جدا انجام
میشود ( .)Chen et al. 2019از جمله گونههای شناخته شده با
اين عملکرد میتوان به بسياری از گونههای جنس فرفيون (بيشتر
گونههای زيرجنس  )Esulaاشاره کرد .بذور اين گروه از گياهان

( explosive/ballistic

ابتدا توسط مکانيسم پرتابی يا انفجاری
 )mechanismکه در اثر خشک شدن پوشش سطح ميوه انجام
میشود از چند سانتیمتر تا بيش از  10متر (بسته به ارتفاع گياه
و اندازه بذر) از گياه مادری پرتاب میشود که اين مرحله اصطالحا
پراکنش اوليه بذر ( )primary seed dispersalناميده میشود
( .)Narbona et al. 2005بيشتر بذور گونههای جنس فرفيون
به ويژه زيرجنس  Esulaدارای ضمايمی از جنس چربی در انتهای
بذر هستند که در محل ناف ( )hilumبه وجود آمدهاند .اين بافت
چربی که اصطالحا "کارونکل" ناميده میشود ،در شناسايی
گونههای اين جنس از اهميت ويژهای برخوردار است که با اندازهها
و شکلهای مختلف ديده میشوند ( & Ehler 1976, Pahlevani
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 .)Akhani 2011کارونکل عالوه بر اهميت ريختشناسی ،کاربرد
اساسی در پراکنش بذور بسياری از گونههای جنس فرفيون دارد.
بذور پس از پراکنش اوليه که از گياه مادری فاصله گرفتند،
به واسطه داشتن اين نوع بافت چربی ،مورچهها را به طرف خود
جلب میکنند .پس از آن ،مورچهها بذور را به النه خود منتقل
میکنند و بافت چربی (کارونکل) را به عنوان مادهای مغذی برای
خود از بذر جدا کرده و بذر را در يک مکان امن به شکل دست
نخورده و زنده ،داخل يا خارج از النه به شکل تودهای از زباله و
نزديک به مدفوع خود رها میکنند که مکانی مناسب برای
جوانهزنی اين بذور میباشد ( .)Mayer et al. 2005به اين شکل از
پراکنش بذور توسط مورچهها اصطالحا  myrmecochorousگفته
میشود که تا به حال در بيش از  80تيره و  3000گونه گياهی
گزارش شده است ( .)Beattie & Hughes 2002اين مرحله از
پراکنش بذور که فاز دوم آن است ،اصطالحا پراکنش ثانويه بذر
( )secondary seed dispersalناميده میشود .در گونههای ديگر
جنس فرفيون که دارای بذوری بسيار کوچک و فاقد کارونکل
هستند ،فاز دوم کامال تغيير کرده و به دليل نبود اين بافت چربی،
مورچهها در اين فاز کمتر عمل جابجايی و پراکندن آنها را به
عهده دارند .به غير از برخی از گونههای همهچيزخوار مورچه که
از اين بذور تغذيه میکنند ،ساير گونهها جذب آنها نمیشوند
( .)Ohnishi & Suzuki 2009در اين گونهها ،بذور پس از فاز اول
و جذب کمی رطوبت از اليه اوليه تستای بذر ،مواد موسيالژی
ترشح میکنند که اين عمل باعث چسبناکی بذور میشود و
به راحتی توسط اندامهای مختلف پرندگان مانند نوک و پاها به
مسافتهای طوالنیتر منتقل میشوند .اين نوع بذور بيشتر در
گونههای زيرجنس  Chamaesyceديده میشوند و همان طور که
پيشتر اشاره شد ،بخش اعظم علفهای هرز اين جنس با پراکنش
بسيار وسيع در کره زمين ،از جمله هشت گونه وارداتی به ايران،
به اين زيرجنس تعلق دارند .وجود تعدادی از اين گونهها از جمله
 E. serpensدر جزاير خليج فارس نيز اين موضوع را تاييد میکند
(شکل  . )N 1الگوی ديگر پراکنش ثانويه در برخی از گونههای
جنس فرفيون جابجايی و انتقال بذور توسط باد است که اين نوع
پراکنش بيشتر محدود به زيستگاههای شنی و ماسهای سواحل
درياها و اقيانوسها میباشد .بذور پس از پراکنش اوليه و پخش
شدن در سطح ماسه توسط بادهای شديدی که از طرف دريا
میوزد حدود  50تا  100متر غلطيده و جابجا میشوند ( Baiges
 .)et al. 1991يکی از داليل محدود بودن پراکنش برخی از گونهها
به يک زيستگاه خاص مانند  E. paralias L.به سواحل مديترانه
و يا  E. turczaninowii Kar. & Kir.و & E. cheirolepis Fisch.

 C.A.Mey.به تپههای شنی میتواند مربوط به بومشناسی
پراکنش آنها باشد (شکل .)E 1
 خواص دارويی و شيميايی گونههای فرفيونپراکنش و توزيع جهانی اين جنس ،اعضای آن را در
معرض انواع زيستگاههايی قرار داده است که بايد با آنها سازگاری
داشته باشند ،بنابراين باعث به وجود آمدن انواع زيادی از مواد
شيميايی ثانويه در پيکره خود جهت حفظ بقا و دفاع از خود شده
است .با توجه به وجود شيرابه سفيد رنگ ( )latexدر پيکره
گونههای جنس فرفيون ،اين جنس از ديرباز مورد توجه طب
سنتی ،درمان انواع بيماریها ،مطالعات فيتوشيميايی جهت کشف
انواع ترکيبات جهت درمان برخی بيماریهای خاص بوده است.
برخی از گونهها در طب سنتی در درمان ميگرن و سردرد،
بيماریهای پوستی ،زگيل ،زخم ،پارازيتهای داخلی و
بيماریهای مقاربتی مانند سوزاک مورد استفاده قرار میگيرند
( )Singla & Pathak 1990و در ايران به عنوان مسهلی بسيار قوی
مورد استفاده قرار میگرفت (.)Upadhyay & Mohaddes 1987
در چين از  2000سال پيش به عنوان داروی ضدتومور
( )E. fischeriana Steud.و در اوگاندا در مداوای نيش عقرب و
زنبور ( )E. hirtaاستفاده میشود .عالوه بر آن ،تعدادی از ترکيبات
شيميايی مختلف از گونههای متعدد اين جنس مانند انواع ترپنها
(ديترپنها ،تريترپنها ،سسکوييترپنها) ،ترکيبات ضدباکتريايی،
ضدسرطان ،ضدتغذيهای ،ضد  ،HIVضددرد و خواص بازدارندگی
در سالهای اخير گزارش شده است ( Wang et al. 2002,
 .)Hohmann et al. 2003, Jassbi 2006ديترپنوييدها بخش اعظم
و اصلی گونههای اين جنس را با ساختارهای متعدد مانند ژاترفين
( ،)Jatrophaneاينگل ( ،)Ingolلتيرين ( ،)Lathyraneتيگلين
( )Tiglianeو ميرسينل ( )Myrsinolتشکيل میدهند ( Shi et al.
 .)2008فربل استر ( )phorbol esterموجود در پيکره بسياری از
گونههای اين جنس به عنوان محرکهای پالکتی در انسان و برخی
از پستانداران شناسايی شده است .گزارشهای متعددی از کشنده
بودن شيرابه گونههای اين جنس برای بسياری از ماهیها ،کرمها
و حلزونهای آب شيرين وجود دارد ( .)Walker 2008اين ماده با
فعال کردن پروتئين کيناز  Cمنجر به تقسيم سلولی غيرقابل
کنترل (نوعی سرطان) میشود ( .)Dewick 1999دیترپنوييدهای
مختلفی از برخی گونههای ايرانی اين جنس جدا و شناسايی
شدهاند که خواص تحريککننده پوستی ،محرک تومور و سرطانزا
در آنها وجود داشته است ( .)Upadhyay 1996, 2000مانند
بسياری از گياهان سمی که در درمان بيماریهای مختلف نيز از
آنها استفاده میشود ،گزارشهايی حاکی از تاثير مثبت گونههای
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مختلف جنس فرفيون در درمان برخی بيماریها از جمله بازدارنده
تکثير سلولهای سرطانی به ويژه سرطانهای پوست و کلون
میباشد (.)Wang et al. 2011, Forouzesh et al. 2018
 گياهان زينتی جنس فرفيوناز ديرباز و از چهار قرن گذشته ،گونههای مختلف اين
جنس به عنوان يکی از اجزای مهم و ضروری در تزيين و آرايش
باغهای زينتی و سلطنتی ،گلخانهها و باغهای گياهان دارويی،
مورد استفاده بوده است .امروزه نيز عالوه بر موارد فوق به شکل
گلدانهای زينتی در منازل ،آپارتمانها و باغچهها نگهداری
میشوند .يکی از داليل کشت وسيع آنها در انواع باغها ،دامنه
وسيع فرمهای رويشی مختلف از يکساله کوچک تا درختچههای
هميشه سبز بزرگ میباشد .همچنين ،رنگهای بینظير و خاص
آنها مانند سبز ،سبز مايل به زرد ،زرد ،ليمويی ،قرمز و بنفش
باعث شده است که از آنها در کنار ساير گياهان جهت تزيين
باغهای زينتی استفاده شوند .از ويژگیهای ديگر اين گروه از
گياهان وجود گونههای هميشه سبز و مقاوم به سرما میباشد که
زمستانگذرانی آنها به صورت برگ با رنگها و شکلهای مختلف
و در بهار و تابستان با رنگهای متفاوت براکتهها و سياتيومها
زيبايی خاصی به باغها میبخشند (مانند اعضای بخشهای
 Myrsiniteaeو ( )Patellaresشکل  .)A-C 2از حدود  2000گونه
گزارش شده از اين جنس ،حدود  150گونه و واريته آن تا به حال
به عنوان گياه زينتی گزارش شده است ( .)Walker 2008گونههای
متعدد از زيرجنسها و بخشهای مختلف به اين منظور کاشته
میشوند .از زيرجنس  Esulaبيشتر در فضاهای باز مناطق معتدله
و سردسير مانند گونههای E. characias ،E. cyparissias L.
 E. myrsinites L. ،L.و  E. amygdaloides L.استفاده میشود.
از زيرجنسهای  Athymalusو  Euphorbiaکه بيشتر به شکلهای
کاکتوسی ،گوشتی و خاردار هستند ،در فضای آزاد مناطق
گرمسيری يا به صورت گلدان در فضاهای بسته مانند گلخانهها و

آپارتمانها استفاده میشود .از گونههای رايج آنها در ايران
میتوان به E. milii Des Moul. ،E. tirucalli ،E. trigona Mill.
و  E. ingens E. Mey. ex Boiss.اشاره کرد .از زيرجنس
 Chamaesyceگياه معروف کريسمس با نام بنتقنسول
( )E. pulcherrima Willd. ex Klotzschو  E. marginataدر
ايران توليد میشود که گونه  E. marginataدر سالهای اخير
به شکل علفهرز در استان آذربايجانغربی ديده شده که به شکل
شاخه بريده جهت تزيين دسته گلها از آن استفاده میشود.
بسياری از گونههای جنس فرفيون مانند گونههای تيره کاکتوس
( )Cactaceaeخاردار و گوشتی هستند ،به طوری که نه تنها
بسياری از فروشندگان گل و گياه بلکه افراد متخصص به ويژه
هنگامی که گياه فاقد اندام زايشی است ،آنها را از يکديگر تميز
نمیدهند .جهت تشخيص آنها از يکديگر در طبيعت و ساير
مکانها نخستين قدم ،مکان جغرافيايی است که گونه مورد نظر
در آنجا رويش دارد؛ به اين ترتيب که اگر گونه مورد نظر در آفريقا
رويش داشت ،به احتمال زياد گونهای متعلق به جنس فرفيون و
اگر در دنيای جديد و قاره امريکا ديده شد ،احتماال گونهای از
کاکتوس است .مرحله بعدی ،شمردن تعداد خارهای روی گياه
مورد نظر است ،به اين صورت که اگر خارها جفت بودند ،گونهای
از جنس فرفيون و اگر تعداد آنها در گروههای  5تا  6تايی يا
بيشتر بود ،گونه مورد نظر نوعی کاکتوس است .مرحله آخر هم با
خراش سطحی ساقه مشخص میشود ،به طوری که اگر شيرابه
سفيد رنگ و چسبناکی از محل زخم خارج شد ،گونه مورد نظر
فرفيون و در غير اين صورت به کاکتوس و يا گياهی از تيره ديگر
تعلق دارد (.)Walker 2008
با توجه به توانايی باالی برخی از گونههای جنس فرفيون
در تسخير آشيانههای مختلف بومشناختی و مهاجم شدن آنها،
نياز به مطالعات ميدانی و دقت بيشتر در خصوص کاشت گونههای
اين جنس به عنوان گياه زينتی میباشد.
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