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Abstract

Rosaceae family consists of 25 genera and 290 taxa in Iran. Among them, 85 taxa are endemic to Iran. The 
most important endemic genera of Iran in terms of the species number include Alchemilla, Prunus, Potentilla, 
Pyrus, Crataegus, Cotoneaster, Sorbus, Drymocalis, Rubus and Geum, respectively. This family has unique 
importance with the predominance of its members in the vegetation of the Irano-Turanian region, Alborz and 
Zagros forests, and scrublands of transition areas. Some genera in these areas include Pyrus, Crataegus, 
Prunus, Malus, Cotoneaster and Rosa. The geographical distribution of this family is in all parts of Iran in 
the central plateau highlands except the coastal strip of southern Iran. In addition to their valuable role in 
vegetation, Rosaceae members are also economically important in human societies due to having edible 
fruits. Medically, a number of them, such as Prunus, Cotoneaster, and Crataegus, are used in various drugs.

Keywords: Rosaceae, Iran, Endemic, Vegetation, Economical importance.

 Rosaceae family in Iran, its taxonomic, ecosystem and 
economic importance  

F. Attar1, B. Hamzehee2*, A. Zamani3

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

22
.3

58
14

4

چکیده
 Prunus sensu آرایه شناختی جنس  مفهوم وسیع  گرفتن  نظر  در  )با  ایران، 25 جنس  در  خانواده گل سرخ 
lato و محدود جنس Potentilla sensu stricto( و 290 گونه و واحد تحت گونه ای دارد که از بین آنها، 85 
،Alchemilla آرایه انحصاری است. مهم ترین جنس های ایران ازنظر تعداد گونه های انحصاری به ترتیب شامل
 Prunus ،Potentilla ،Pyrus ،Crataegus ،Cotoneaster ،Sorbus ،Drymocalis ،Rubus ،Geum
البرز و  تورانی، جنگل های  ایرانی–  نواحی رویشی  این خانواده، در پوشش های گیاهی  بیشتر اعضای  هستند. 
زاگرس و خلنگ زارهای نواحی گذار حضور دارند و از این نظر در پوشش های گیاهی ایران، از اهمیت بسزایی 
برخوردارند. از جنس های رایج در این نواحی می توان به گالبی، آلبالو، زالزالک، بادام، سیب، شیرخشت و نسترن 
اشاره کرد. پراکنش جغرافیایی این خانواده شامل تمام نواحی ایران در ارتفاعات و فالت مرکزی به جز نوار ساحلی 
جنوب ایران است. گیاهان این خانواده عالوه بر داشتن نقش ارزشمند در پوشش گیاهی عرصه های طبیعی ایران، 
به دلیل داشتن میوه خوراکی ازنظر اقتصادی نیز از خانواده های بسیار مهم در جوامع انسانی محسوب می شوند. ازنظر 

دارویی نیز تعدادی از آنها چون بادام، شیرخشت و زالزالک در تهیه داروهای مختلف کاربرد دارند.
واژههایکلیدی: خانواده گل سرخ، ایران، انحصاری، پوشش گیاهی، اهمیت اقتصادی و دارویی.
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خانواده گل سرخ )Rosaceae( در ایران، اهمیت 
آرایه شناختی، اکوسیستمی و اقتصادی آن

فریده عطار 1، بهنام حمزه 2* و اصغر زمانی3
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مقدمه
ین  خر آ س  سا ا بر

مطالعه معتبر انجام شده، خانواده 
گل سرخ یکی از خانواده های 

راسته Rosales است. این راسته 
و  263 جنس  خانواده،  نه  دارای 

8010 گونه و واحدهای تحت گونه ای 
زیرخانواده سه  گل سرخ  خانواده  است. 

 R o s o i d e a e ،  D r y a d o i d e a e
و Amygdaloideae، 92 جنس و 2805 
.)Stevens, 2017( آرایه در سطح دنیا دارد

موقعیت خانواده گل سرخ، به عنوان یکی از 
خانواده های راسته Rosales در طبقه بندی های 
آرایه شناختی در طول قرن گذشته متغیر بوده و 
با تحقیقات فیلوژنی مولکولی نیز تحت تأثیر قرار 
گرفته است. در ارتباط با طبقه بندی های قدیمی، این 
خانواده دارای موقعیت های مختلف آرایه شناختی 
Cron-و تاکسونومیکی بوده است. در طبقه بندی 
quist )1981( خانواده گل سرخ در شاخه 
 ،Magnoliopsida Magnoliophyta، رده 
قرار   Rosales Rosidae و راسته  زیر رده 
داشت. Takhtajan )1997( نیز این خانواده را 
در شاخه Magnoliophyta )نهاندانگان(، رده 
Magnoliata، زیررده Rosideae، ابرراسته 

Rosanae و راسته Rosales قرار داد.
اگرچه این خانواده دارای تنوع زیادی در 
آناتومی، ویژگی های رویشی و ریخت شناسی 
میوه است، اما مطالعات فیلوژنتیکی، به شدت 
خانواده گل سرخ را خانواده ای تک تبار معرفی 
می کنند. همچنین، مطابق با طبقه بندی گروه فیلوژنی 
نهاندانگان )Stevens, 2017(، این تیره در راسته 
Rosales به همراه برخی راسته های دیگر نظیر 
Fabales، Fagales و Cucurbitales در 
شاخه ای تک تبار به نام Fabids گروه بندی شده اند.

به طور کلی، نتایج این مطالعه حاکی از وجود 
سه زیرخانواده در این خانواده بود:

یفه طا شش  مل  شا  Roso ideae  -1
Ulmarieae، Rubeae، Roseae  

و   Potentilleae ،Sanguisorbeae  
.Colurieae

Dryadoideae -2 شامل چهار جنس 
توانایی تشکیل  دارای  )گیاهان  اکتینوریزایی 
هم زیستی با اکتینوباکتری Frankia و تشکیل 
Dryas، Cer�  گرهک های تثبیت کننده نیتروژن(
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.Purshia و cocarpus، Chamaebatia
Ly- شامل نه طایفه Amygdaloideae -3

 onothamneae، G illenieae، Kerrieae،
Osmaronieae، Amygdaleae، Sorbarie-

.Pyreae و ae، Spiraeae، Neillieae
 Campbell( نتایج مربوط به مطالعات اخیر
et al., 2007; Potter et al., 2007( نشان 
نوع  با  مي دهد، عدد کروموزومي در مقایسه 
میوه، مقیاسي بهتر در تقسیم بندي این خانواده 
است، به طوري که بر اساس مطالعات کروموزومي 
مشخص شد، آرایه های داراي عدد کروموزومي 
X=9 که داراي میوه هاي فندقه هستند، از سایر 
اعضاي زیرخانواده Rosoideae که داراي عدد 
کروموزومي 7 و 8 هستند، جدا شده اند، از طرف 
دیگر مشخص شد، آرایه های مربوط به زیرخانواده 
Amygdaloideae )داراي میوه هاي برگه( با 
اعداد کروموزومي 15 و 17، در قالب طایفه 

Pyreae قرار گرفته اند.
گیاهان این خانواده به دو گروه چوبی و 
علفی تقسیم می شوند. جنس های درختی و چوبی 
شامل سیب )Malus(، گالبی )Pyrus(، ازگیل 
 Prunus( گوجه ،)Cydonia( بِه ،)Mespilus(
 ،)Sorbus( بارانک ،)Crataegus( زالزالک ).s.l
 ،)Spiraea( اسپیره ،)Cotoneaster( شیرخشت

تمشک )Rubus( و نسترن )Rosa( است.
Aruncus، Po�  جنس های علفی آن شامل
 ،tentilla، Alchemilla، Sanguisorba
Drymocalis  ،)Fragaria( توت فرنگی 
 ،Argentina، Aphanes، Sibbaldia  
 ،Schistophyl id ium ، Agr imonia

Filipendula ،Aremonia و Geum است.
برگ: نظم برگی در بیشتر اعضای این خانواده، 
معموالً به صورت متناوب و به ندرت متقابل )در 
سرده Rhodotypos( است. برگ ها اغلب ساده و 
بدون تقسیم مانند سیب و گالبی، در برخی سرده ها 
مانند نسترن )Rosa( مرکب، یا مرکب پنجه ای و 
مرکب شانه ای )Potentilla( است. حاشیه برگ ها، 
اغلب دندانه دار یا کنگره ای، در برخی جنس ها در 
نوک دندانه های برگ غده دار، در برخی گونه ها 
حاشیه برگ ها صاف )گالبی( و در برخی دیگر 
به صورت لوبه دار )زالزالک( است. رگبرگ بندی 
 )Alchemilla( و پنجه ای )شانه ای )مثل گالبی
یا مشبک در اعضای مختلف خانواده مشاهده 
می شود. همچنین بیشتر اعضای خانواده دارای 

گوشوارک اغلب پیوسته به دمبرگ هستند که 
در برخی گونه ها در مرحله گل دهی مشاهده 
می شود و زودافت )مثل شیرخشت( هستند، یا 
در برخی دیگر از گونه ها ممکن است به صورت 
پایا )مثل زالزالک و آلبالو( باشند. اکثر اعضای 
این خانواده گیاهانی خزان کننده هستند، برخی 
نیز مثل Photinia و Pyracantha گیاهانی 
همیشه سبز هستند. سطح برگ در برخی تقریبًا 
فاقد کرک و در برخی دیگر دارای کرک پوش 
متراکم )مثل Cotoneaster و برخی گونه های 

Prunus( است.
گل آذین: گل آذین اصلی گرزن است ولی به 
Agrimo� )اشکال کلی مختلفی همچون خوشه 

nia(، سرمانند )Sanguisorba( و دیهیم )گالبی، 
آلبالو و زالزالک( نیز مشاهده می شود.

گل ها: غالبًا به صورت دوجنسی و به ندرت 
تک جنسی، منظم و اغلب دارای هیپانتیوم مشخص، 

یا کوچک و نامشخص هستند.
هیپانتیوم: آرایه های مختلف در انتهای دمگل 
خود، اندامی فنجانی شکل، که ممکن است کوچک 
و نامشخص، یا بزرگ و مشخص باشند، دارند. 
در داخل هیپانتیوم مادگی با تعدادی برچه قرار 

می گیرد.
کاسه گل: اغلب پنج کاسبرگ جدا از هم )مثل 
گوجه سبز Prunus و زیرجنس های آن مانند 
آلبالو و بادام( یا پیوسته )گالبی( دارند، برخی اعضا 
دارای کاسه فرعی )مثل Potentilla( نیز هستند 
که یکی از صفات مهم در تشخیص گونه های این 

جنس به شمار می رود.
جام گل: اغلب دارای پنج گلبرگ جدا از 
هم، با رنگ های مختلف ازجمله سفید، زرد، قرمز، 

صورتی و غیره هستند.
پرچم: معموالً به تعداد فراوان )تا 30 عدد( 
Alchemi�  و در برخی اعضا به تعداد کم )مثل
lla(، به صورت آزاد یا روی دیسک شهدی قرار 
داشته، دارای بساک های دوحجره ای هستند که 
به شکل طولی شکوفا می شوند، دانه گرده سه 
شیار- منفذی است که تزیینات سطح آن اغلب 

از نوع شیاردار است.
مادگی: دارای تعداد کم )یک برچه ای در 
بادام، 3-1 برچه ای در زالزالک و 5-2 برچه ای 
در گالبی( تا تعداد زیاد )مثل Potentilla(، برچه 
معمواًل آزاد یا چسبیده به هیپانتیوم، تخمدان 
نیمه زیرین، تخمک ها واژگون، تک پوسته ای یا 
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دو پوسته ای، تمکن قاعده ای، جانبی یا رأسی و به ندرت محوری است.
میوه: به اشکال مختلف برگه، فندقه، شفت، شفت مانند یا سیبونه دیده 
می شود. از این صفت در برخی از تقسیم بندی های کالسیک این خانواده 

.)Schulze-Menz, 1964( استفاده شده است
دانه: اغلب دارای جنین و فاقد آندوسپرم است. پراکنش دانه در 
اعضای این خانواده می تواند به چهار شکل مختلف انجام شود. مکانیسم 
انتشار دانه ارتباط تنگاتنگی با نوع میوه در این خانواده دارد. این چهار 
مکانیسم شامل endozoochory )انتشار دانه از طریق گذر از سیستم 
گوارشی جانوران(، epizoochory )انتشار دانه از طریق اتصال به سطح 
بدن جانوران(، ballistochory )مکانیسم انفجاری انتشار دانه( و به ندرت 

.)Kalkman, 2004( است )انتشار دانه به کمک باد( anemochory
گرده افشانی: عمدتًا توسط حشرات )گروه مگس ها و زنبورهای 
زبان کوتاه( انجام می شود. البته به نظر می رسد در گروه هایی مانند طایفه 
Sanguisorbeae به دلیل ساختار خاص گل و کالله، گرده افشانی توسط 
باد انجام شود. به دلیل تکوین پروتوژنیک )نوعی از تکوین سیستم زایشی که 
در آن، تکوین یا بلوغ اندام های زایشی ماده زودتر از اندام های زایشی نر 
همان گل رخ می دهد( و در مواردی پروتاندریک )نوعی از تکوین سیستم 
زایشی که در آن تکوین یا بلوغ اندام های زایشی نر زودتر از اندام های 
زایشی ماده همان گل رخ می دهد( اندام های زایشی و همچنین در برخی 
از اعضا به دلیل ماهیت دوپایه گیاه، دگرلقاحی به طور گسترده در اعضای 

.)Kalkman, 2004( گروه رخ می دهد
تا درختچه ای، دارای  Rosoideae، گیاهانی علفی  زیرخانواده 
واکس های کوتیکولی به صورت نوارهای باریک و میله چه های مثلثی شکل 
هستند، برگ ها معموالً به صورت مرکب بوده، معموالً دارای کاسه فرعی 
و برچه های متعدد و میوه های فندقه یا شفت چه هستند. تخمک به صورت 
ایستاده و تک پوششی و عدد کروموزومی پایه در آنها 7 است. این زیرخانواده 

در ایران 14 جنس و 143 آرایه دارد.
زیرخانواده Amygdaloideae شامل 57 جنس و 1540 گونه در 
سراسر دنیا است. گیاهانی درختی، دارای روابط همزیستی اکتومیکوریزایی 
و حاوی قند سوربیتول، گلیکوزیدهای سیانوژنیک و فالون ها هستند، 

واکس های کوتیکولی به صورت لوله ای یا صفحه ای است، برگ ها به صورت 
ساده و گاهی مرکب است، تعداد قطعات مادگی کم تر از پنج و روبه روی 
قطعات گلبرگ یا کاسبرگ است، داخل هر برچه دو تخمک وجود دارد، 
کالله معموالً مرطوب است و میوه به اشکال برگه، شفت و سیبونه دیده 
می شود. این زیرخانواده در ایران، دارای 11 جنس و 147 گونه و واحدهای 

تحت گونه ای است.
از ابتدایی ترین مطالعات جامع روی این خانواده می توان به فلورا 
 Browicz et al., 1969;( ایران اشاره کرد ایرانیکا و فلور فارسی 
Zielinski, 1982؛ خاتم ساز، 1371(. بر این اساس، این خانواده دارای 
29 جنس، 243 آرایه، 11 جنس مونوتیپیک و 58 آرایه انحصاری 
بود. در سال های بعد، مطالعات انجام شده روی برخی جنس های این 
خانواده مانند Amygdalus )وفادار، 1388(، Potentilla )فقیر، 1389؛ 
Crataegus )حمزه، 1392؛    ،)Naqinezhad & Faghir, 2019
Hamzeh’ee et al., 2013; 2015; 2016(، Pyrus )زمانی، 1395؛ 
Zamani et al., 2012; 2016(، Cotoneaster )راعی نیاکی، 1398؛ 
Raei Niaki et al., 2022( و Cerasus )Dehshiri et al., 2012؛ 
حبیبی، 1400( و Alchemilla )Fröhner & Faghir, 2021( موجب 
بر اساس  این خانواده شد. همچنین  تغییراتی در آرایه شناسی اعضای 
مطالعات فیلوژنتیکی انجام شده روی جنس Potentilla، برخی گونه ها 
Drymocalis، Schistophylid�  به عنوان جنس هایی مجزا با نام های

ium و Argentina معرفی شدند )Ertter & Attar, 2007(. همچنین 
 ،)Persica( هلو ،)Amygdalus( بادام ،)Cerasus( جنس های آلبالو
لوروسرازوس )Laurocerasus( و گوجه ).Prunus s.s(، براساس 
مطالعات فیلوژنی اخیر در جنس گوجه ).Prunus s.l( قرار گرفته اند 
)Shi et al., 2013(. با توجه به اینکه در حال حاضر کار جامعی در 
ارتباط با نام معتبر تمام آرایه های .Prunus s.l انجام نشده است، در 
این مقاله اسامی مورد اشاره برای آرایه ها، برگرفته از نام قدیمی آنها 
خواهد بود. با اعمال این تغییرات، در حال حاضر، 25 جنس، 290 گونه 
و واحد تحت گونه ای از این خانواده در ایران حضور دارند. از این تعداد، 

85 آرایه  انحصاری ایران هستند )جدول 1(.
جدول 1- اطالعات مربوط به تعداد، زیرخانواده، جنس و آرایه های انحصاری خانواده گل سرخ در ایران

ردیف جنس زیرخانواده تعداد آرایه تعداد آرایه های انحصاری

1 Alchemilla Rosoideae 36 24

2 Aphanes Rosoideae 1 0

3 Aremonia Rosoideae 1 0

4 Argentina Rosoideae 2 0

5 Aruncus Spiraeoideae 1 0

6 Cotoneaster Spiraeoideae 28 5

7 Crataegus Spiraeoideae 26 6

8 Cydonia Spiraeoideae 1 0

9 Drymocalis Rosoideae 3 2

10 Filipendula Rosoideae 2 0

11 Fragaria Rosoideae 2 0

12 Geum Rosoideae 5 1
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13 Malus Spiraeoideae 1 0

14 Mespilus Spiraeoideae 1 0

15 Potentilla Rosoideae 49 13

16 Prunus s.l. Spiraeoideae 52 23

17 Pyracantha Spiraeoideae 1 0

18 Pyrus Spiraeoideae 23 8

19 Rosa Rosoideae 23 0

20 Rubus Rosoideae 13 1

21 Sanguisorba Rosoideae 3 0

22 Schistophylidium Rosoideae 1 0

23 Sibbaldia Rosoideae 1 0

24 Sorbus Spiraeoideae 6 2

25 Spiraea Spiraeoideae 3 0

Total 25 2 290 85

)2( Rosa canina و میوه )شکل های 1-2- فرم رویشی )1

)4( P. farsistanica و گل )3( Pyrus ghahremanii شکل های 3-4- میوه

2 1

3 4
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گیاهی جغرافیای و اکولوژی 
خانوادهگلسرخ

اعضای خانواده گل سرخ در تمام پهنه 
رویشی ایران به جز نوار ساحلی جنوب ایران 
پراکنده اند. بعضی از آرایه  ها، خاص نواحی 

مانند: هستند  هیرکانی 

Alchemi l l a  caucas ica ,  A . 
erythropoda, Alchemilla farinose, 
A. gigantodus, A. hyrcana, A. 
rechingeri, A. rigida, A. sedelmeye�
riana, Aruncus vulgaris, Aremonia 
agrimonoides, Aphanes arvensis, 

Cerasus avium, Crataegus micro�
phylla, C. pentagyna, Laurocerasus 
officinalis, Mespilus germanica, 
Padus avium, Potentilla crantzii, 
P. meyeri, P. ruprestris, Pyrus 
boissieriana, P. grossheimii, P. 

)6( C. kotschyi و )5( Cotoneaster assadii شکل های 5-6- میوه دو گونه شیرخشت

)8( C. microcarpa و میوه )7( Cerasus mahaleb شکل های 7-8- گل

)10( Drymocalis rupestris و )9( Alchemilla persica شکل های 9-10- گل

5 6

7 8

9 10
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)13( )Rubus sp.( و گل گونه ای تمشک )12( Rosa foetida فرم رویشی ،)11( Rosa beggeriana شکل های 11-13- گل

hyrcana, P. turcomanica, Fragaria 
vesca, F. viridis, Filipendula ul�
maria subsp. denudate, Potentilla 
bungei, P. meyeri, P. micrantha, 
Prunus divaricate subsp. caspica, 
P. spinosa, Rubus discolor, R. doli�
chocarus, R. hyrcanus, R. hirtus, R. 
persicus, Sanguisorba officinalis, 
Sibbaldia parviflora, Sorbus aucu�
paria, Sorbus torminalis.
 بعضی دیگر فقط در ناحیه ایرانی- تورانی،

پراکنده اند زاگرسی  :یا 

Alchemilla fluminea, A. retinervis, 
A. kurdica, Amygdalus arabica, A. 
brahuica, A. carduchorum, A. com�
munis, A. eburnea, A. elaeagnifo�
lia, A. erioclada, A. fenzliana, A. 
glauca, A. haussknechtii, A. korsh�
inskyi, A. kotschyi, A. lycioides, A. 
nairica, A. orientalis, A. paboti, A. 
reticulata, A. scoparia, A. spinosis�
sima, A. trichamygdalus, Cerasus 
araxina, C. brachypetala,C. cho�
rassanica, C. incana, C. mahaleb, 

C. microcarpa, C. pseudoprostrata, 
Cotoneaster esfandiarii, C. hissar�
icus, C. integerrimus, C. kotschyi, 
C. luristanicus, C. melanocarpus, 
C. morulus, C. nummularioides, 
C. nummularius, C. persicus, C. 
rechingeri, Crataegus aronia, C. 
atrosanguinea, C. curvisepala, 
C. aminii, C. assadii, C. davisii, 
C. kurdistanica, C. orientalis, C. 
persica, C. pontica, C. pseudohet�
erophylla, C. sakranensis, C. 

11 12

13
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sinaica, C. songarica, C. szovitsii, 
C. turcomanica, C. turkestani�
ca, Filipendula vulgaris, Geum 
heterocarpum, G. iranicum, G. 
kokanicum, Potentilla anseriana, 
P. argaea, P. bifurca, P. discipu�
lorum, P. elvendensis, P. flaccida, 
P. kurdica, P. mallota, P. nuda, P. 
nurensis, P. pannosa, P. persica, 

P. poteriifolia, P. salicifolia, P. 
shiraziana, P. speciosa, P. supina, 
P. szovitsii, Pyrus elaeagnifolia, P. 
farsistanica, P. glabra, P. syriaca, 
Rosa boissieri, R. canina, R. ely�
maitica, R. foetida, R. orientalis, 
R. persica, R. pimpinellifolia, R. 
pulverulenta, R. villosa, R. web�
biana, Rubus saxatilis, Sorbus 

graeca, S. luristanica, S. persica.
ناحیه  لبرز  ا رشته کوه های  در  نیز  بعضی 

مانند: دارند  تورانی حضور  ایرانی– 
Agrimonia eupatoria, Alchemilla 
amardiaca, A. caucasica, A. citrina, 
A. condensa, A. microscopia, A. 
pectiniloba, A. persica, A. plicatis�
sima, A. sericata, A. surculosa, A. 
valdehirsuta, Amygdalus lycioides, 

 Potentilla argyroloma ،)17( Geum urbanum ،)16( Geum rivale ،)15( Filipendula vulgaris ،)14( Agrimonia eupatoria شکل های 14-19- گل
)19( Fragaria vesca و )18(

14 15

16 17

18 19
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A. scoparia, A. x keredjensis, Co�
toneaster assadii, C. esfandiarii, 
C. kotschyi, C. persica, Crataegus 
babakhanloui, Geum rivale, G. 
urbanum, Potentilla adenophylla, 
P. aucheriana, P. hololeuca, P. 
lignosa, P. mallota, P. petraea, 
P. polyschista,  Rosa beggeriana, 
R. iberica, Sibbaldia parviflora, 
Spiraea hypericifolia.
از  مهمی  بخش  سرخ  گل  خانواده  اعضای 
رویش های خلنگ زارهای نواحی گذار را نیز 
تشکیل می دهند که بسته به نواحی مختلف، 
به عنوان مثال،  است.  متفاوت  آن  ترکیب 
بدون  یا  خاردار  سرخیان  گل  از  ترکیبی 
گذار  ناحیه  که  سیاه بیشه،  منطقه  در  خار 
بین ناحیه رویشی ایرانی- تورانی و منطقه 

مانند: دارند  است، حضور  هیرکانی 
Pyrus boissierana, P. kandevanica, 
P. ghahremanii, P. mazanderani�
ca, Crataegus spp., Rosa canina, 
Cotoneaster assadii, …

و در نواحی گذار در جنوب ایران ترکیبی از 
 Amygdalus scoparia، A. lycioides
کنار  درختان  با  همراه   A. eburnea و 

می شود. مشاهده 

اهمیتاقتصادیخانوادهگلسرخ
فهرست  در  مي توان  را  خانواده  این 
خانواده هاي کاماًل اقتصادي ازنظر خوراکي، 
از  پس  برشمرد.  غیره  و  زینتی  دارویي، 
کاشته شده  مهم  گیاه  دومین  سیب  انگور، 

در دنیا به شمار می آید. بسیاري از اعضاي 
گالبي،  بادام،  مانند  خانواده  این  درختي 
بسیار  میوه هاي  از  هلو  و  آلبالو  گیالس، 
به عنوان  که  هستند  پرکاربرد  کاماًل  و  مهم 
آب میوه،  مانند  فراورده هایی  یا  تازه  میوه 
گیاهان  از  می شوند.  مصرف  ژله  یا  مربا 
علفي خوراکی مي توان به توت فرنگي اشاره 
شیرخشت  و  سرخ  گل  مثل  گیاهاني  کرد. 
ایجاد  در  وسیع  به طور  سبز  محیط هاي  در 
از  بسیاري  از  کار مي روند.  به  فضاي سبز 
شیرخشت،  همچون  خانواده  این  اعضاي 
سنتي  طب  ر  د خ  سر گل  و  لک  ا لز ا ز
زنظر  ا  . مي شود گسترده ای  ستفاده های  ا
دارای  آرایه ها  اغلب  ثانویه،  متابولیت های 
گلیکوزیدهای سیانوژن هستند و سوربیتول 
در  انتقالی  کربوهیدرات  به عنوان  اغلب  هم 
آنها وجود دارد. از برخي گیاهان مثل بادام، 
نام آمیگدالین استخراج می شود  به  ماده اي 
استفاده  مورد  آرایشي  محصوالت  در  که 
گونه ها  از  برخي  چوب  از  می گیرد.  قرار 
تهیه  برای   Sorbaria tomentosa نظیر 
پسین  چوب  از  مي شود.  استفاده  سوخت 
Prunus padus و P. avium برای تهیه 
از  مي گیرند.  بهره  اروپا  در  عصا  و  پیپ 
منبع  به عنوان   Quillaja saponaria تنه 
پزشکي  و  اقتصادي  مصارف  در  ساپونین 

مي شود. استفاده 
مختلف  گونه های  گل  و  میوه  برگ، 
سنتی  به طور  دیرباز  ز  ا لک  لزا زا جنس 
و  می گیرند  قرار  دارویی  استفاده  مورد 
است.  شده  تهیه  آن  از  متفاوتی  داروهای 
میان  در  لک  لزا ا ز گل  و  برگ  ره  عصا

به خوبی  را  خود  جای  دارویی  محصوالت 
بیماری های  برای  به طور کلی  باز کرده اند و 
قلب،  کرونر  عروق  گرفتگی  مانند  عروقی 
ایست قلبی و نارسایی قلبی مورد آزمایش 
 Peschel et al.,( کلینیکی قرار گرفته اند
2008(. زالزالک به صورت خوراکی باعث 
بهبود اختالالت گردش خون عروق کرونر 
و آریتمی های قلبی می شود. همچنین، میزان 
بازدهی قلب را که در اثر افزایش فشار خون 
یا بیماری های تنفسی کاهش پیدا کرده است، 
افزایش می دهد. مصرف زالزالک از افزایش 
یش  فزا ا و  آرترواسکلروز  خون،  فشار 
کلسترول جلوگیری می کند. به عالوه مصرف 
گوارشی  اختالالت  در  باارزش  گیاه  این 
اسهال  روده ها،  التهاب  سوء هاضمه،  مانند 
همچنین،  دارد.  کاربرد  شکمی  درد های  و 
درمان  در  می تواند  زالزالک  میوه  خوردن 
نی  خو ل  سها ا و  پهن  م  کر ی  نت ها عفو
برگ  از  باشد.  مفید  آمنوره  و  باکتریایی 
سوختگی ها  برای  ضماد  به عنوان  زالزالک 
و زخم ها استفاده می شود. آب میوه آن نیز 
خارش  رفع  و  زخم  شست وشوی  جهت 
 Chang( پوست و سرمازدگی کاربرد دارد
et al., 2002(. در سال 2002، محصوالت 
پنجمین  ست  فهر ر  د لک  ا لز ا ز یی  و ر ا د
محصوالت دارویی قلبی در دنیا قرار گرفتند 
)Rigelsky & Sweet, 2002(. اکثر این 
و گل  برگ  از عصاره های مخلوط  داروها 
 Peschel( این گیاه با ارزش تهیه می شوند

.)et al., 2008
وجود  به دلیل  لزالک  زا دارویی  آثار 
vi- مانند فالونوئیدی  ثانویه   متابولیت های 

)21( Sorbus graeca و )20( Crataugus pentagyna شکل های 20-21- میوه

2120
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شکل های 22-27- میوه Mespilus germanica )22(، گل Malus orientalis )23(، گل Cydonia oblonga )24(، میوه Crataegus orientalis )25(، میوه 
)27( Pyrus syriaca و فرم رویشی )26( Pyrus boisseriana

 texin، rutin، quercetin، hyperoside
 oligomeric proanthocyanidins و 
 procyanidins و   epicatecchin مانند 
است.   procyanid in B-2 به ویژه  و 
اورسولیک اسید،  مانند  تری ترپن  اسیدهای 
Cra- کراتاگولیک اسید  و  )اولئانولیک اسید 

taegolic acid( و اسید های فنولیک مانند 
اسیدهای  و  کلوروژنیک اسید  کافئیک اسید، 
Phenolcar- فنول کربوکسیلیک  )گروه 

وجود  زالزالک  در  نیز   )boxylic acid
میان  در   .)Chang et al., 2002( دارند 
 C. و   C. laevigata زالزالک،  گونه های 

monogyna، بیش از گونه های دیگر ازنظر 
دارویی مورد استفاده و تحقیق قرار گرفته اند 
و همواره به عنوان استاندارد، شاهد و کنترل 
 .)Liu et al., 2010( کیفیت به کار می روند
همچنین آثار آنتی اکسیدانی برگ و گل های 
Crataegus monogyna،  C. oxyacan�

22

24 25

26 27

23
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tha و C. pinnatifida به طور گسترده 
 Bahorun et al., ( شده اند  مطالعه 
 2003; Kirakosyan et al., 2003;
 Hosseinimeher et al., 2006;
 Sokół-Łętowska, 2007; Liu et
al., 2010( و نیز مواد پلی ساکاریدی 
 C. pinnatifida از cpp-2 و cpp-1
 .)Li et al., 2009( است  شده  استخراج 
 dibenzofurans همچنین در پوست زالزالک
2,8-dihy-  که ماده ای ضدقارچ است با فرمول
 droxy-3,4,7-trimethoxydibenzufuran

.)Kokubun et al., 1995( وجود دارد
خانواده،  این  اقتصادی  گیاهان  دیگر  از 
با  امروزه  کرد.  اشاره  به شیرخشت  می توان 
Cotoneas�  استخراج مواد قندی موجود در

بیلی ناستر  با عنوان  ter discolor، قطره ای 
ساخته می شود که برای درمان زردی کودکان 
مهم  فراورده های  سایر  از  می شود.  استفاده 

اقتصادی می توان به پکتین استخراج شده از 
سیب و روغن به دست آمده از گل سرخ اشاره 

.)Kalkman, 2004( کرد
یکی از ترکیبات دارویی شناخته شده از 
اعضای این خانواده، داروی آسپیرین است که 
در ابتدا از Filipendula ulmaria استخراج 
می شد. در طب سنتی اروپا در دهه 1800، این 
ماده از غنچه های این گیاه استخراج شده و 
پس از فراوری، به عنوان داروی آسپیرین مورد 
.)Kalkman, 2004( استفاده قرار می گرفت
گالبی که ازنظر اقتصادی در دنیا اهمیت 
 P. اقتصادی  گونه  دو  دارای  دارد،  باالیی 
P. com� .است P. Pyrifolia و communis

کاشته شده  فرم  از 1500  بیش  munis جد 
گالبی است. درخت گالبی اولین بار در یونان 
باستان کاشته شد، سپس وارد ایتالیا شد و از 

آنجا در سراسر اروپا گسترش یافت.
میوه گالبی وحشی محتوی 70-85 درصد 

آب، 6-13 درصد قند، 0/1-0/2 درصد اسید 
)اغلب مالیک اسید و سیتریک اسید( و موادی 
محتوی  گیاه  این  بذرهای  است.  تانن  مثل 
12-21 درصد اسید چرب هستند و به دلیل 
داشتن چوب سنگین در ساخت کابینت و ابزار 
موسیقی استفاده می شود و از تنه درخت نیز 
استخراج می شود.  قهوه ای روشن  یک رنگ 
Pyrus serikensis به واسطه دارا بودن ماده 
اتیل استات در میوه هاي خود داراي خواص 
است  ضدمیکروبي و ضدقارچي چشمگیری 

.)Güven et al., 2006(
آرایه  های انحصاری خانواده گل سرخ

آرایه    85 موجود،  آرایه    290 بین  از 
انحصاری فلور ایران هستند )حدود 30درصد(. 
ایران،  در  خانواده  این  جنس های  بین  در 
Alche�  بیشترین درصد مربوط به جنس های

milla )66درصد( و Prunus s.l. )44درصد( 
است )جدول 2(.

 ،)31( Prunus divaricata میوه ،)30( Amygdalus scoparia ،)29( Amygdalus orazii ،)28( Amygdalus kamiaranensis شکل های 28-32- فرم رویشی
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جدول 2- فهرست آرایه های انحصاری خانواده گل سرخ در ایران

ردیف آرایه ردیف آرایه

1 Alchemilla amardica Rothm. 43 C. microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. subsp. diffusa (Boiss. & 
Hausskn.) Browicz

2 A. angustiloba S. E. Fröhner 44 C. microcarpa (C.A.Mey.) Boiss. subsp. microcarpa

3 A. chloroporphyrea S. E. Fröhner & Faghir 45 C. paradoxa Dehshiri & Mozaff.

4 A. citrina S. E. Fröhner 46 C. yazdiana Mozaff.

5 A. condensa S. E. Fröhner 47 Cotoneaster assadii Khat.

6 A. crassiflora S. E. Fröhner & Faghir 48 C. esfandiarii Khat.

7 A. cyclocteis S. E. Fröhner & Faghir 49 C. mazandaranicus Raei Niaki & Attar

8 A. diversistipula S. E. Fröhner & Faghir 50 C. nima� yushiji Raei Niaki & Attar

9 A. farinosa S. E. Fröhner 51 C. persicus Pojark.

10 A. fluminea S. E. Fröhner 52 Crataegus aminii Khat.

11 A. gigantodus S. E. Fröhner 53 C. assadii Khat.

12 A. hessii Rothm. 54 C. azarolus L. subsp. aronia (L.) Rouy & E.G.Camus

13 A. kurdica Rothm. 55 C. hatamii Hamzeh’ee, K. I. Chr. & Attar

14 A. melancholica S. E. Fröhner 56 C. khatamsazae Hamzeh’ee, K. I. Chr. & Attar

15 A. ochropoda S. E. Fröhner & Faghir 57 C. persica Pojark.

16 A. ochropodoides S. E. Fröhner & Faghir 58 Drymocallis poteriifolia (Boiss.) Sojak

17 A. paucidens S. E. Fröhner & Faghir 59 D. schiraziana (Khat.) Ertter & Attar

18 A. plicatissima S. E. Fröhner 60 Geum iranicum Khat.

19 A. polioporphyrea S. E. Fröhner & Faghir 61 Potentilla diversidentata Faghir & Naqinezhad

20 A. rechingeri Rothm. 62 P. elvendensis Boiss.

21 A. rotundata S. E. Fröhner & Faghir 63 P. flaccida Th. Wolf

22 A. scutellata S. E. Fröhner & Faghir 64 P. gaubeana Bornm.

23 A. subpotentilla S. E. Fröhner & Faghir 65 P. humillis Mozaff.

24 A. surculosa S. E. Fröhner 66 P. iranica (Rech.f.) Schiman-Czeika

25 Amygdalus eburnea Spach 67 P. kandavanensis Bornm. & Gauba

26 A. elaeagnifolia Spach subsp. leiocarpa (Boiss.) 
Browicz 68 P. mallota Boiss.

27 A. ghahremanii Maroofi, Attar & Vafadar 69 P. nuda Boiss.

28 A. glauca Browicz 70 P. nurensis Boiss. & Hausskn.

29
A. haussknechtii (C.K.Schneid) Bornm. var. 
pubescens Bornm. 71 P. petraea Willd.

30 A. kurdestanica Attar, Maroofi & Vafadar 72 P. pimpinelloides L. form nana Parsa

31 A. lycioides Spach var. horrida (Spach) Browicz 73 P. sangedehensis Faghir & Naqinezhad

32 A. orazii Maroofi, Attar & Vafadar 74 Prunus mazanderanica Habibi & Attar

33 A. podperae (Nabelek) Woronow 75 Pyrus cordifolia Zamani & Attar

34 A. urumiensis (Bornm.) Browicz 76 P. farsistanica Browicz

35 A. wendelboi Freitag 77 P. ghahremanii Attar & Zamani

36 A. x iranshahrii Khat. 78 P. giffanica Zamani & Attar

37 A. x kamiaranensis Khat. & Assadi 79 P. kandevanica Ghahr., Khat. & Mozaff.

38 A. x keredjensis Browicz 80 P. glabra Boiss.

39 A. x mozaffarianii Khat. 81 P. longipedicellata Zamani & Attar

40 A. x yasujensis Khat. 82 P. mazanderanica Schonb.-tem.

41 Cerasus chorossanica Pojark. 83 Rubus x grantii Gilli

42 C. mahaleb (L.) Mill. 84 Sorbus boissieri C.K.Schneid.

 85 S. luristanica (Bornm.) Schonb.-tem.
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