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 چکیده

های کره زمين به غير از مناطق قطبی پراکنش گونه به عنوان دومين ابرجنس گياهی در سرتاسر خشکی 2000فرفيون با بيش از 

ترين کشور در منطقه گونه يکی از مراکز تنوع زيستی و پس از ترکيه غنی 93سه زيربخش و  بخش، 19دارد. ايران با چهار زيرجنس، 

های انحصاری بيشترين تعداد گونهگونه نيمه 33گونه انحصاری و  21شود. همچنين، ايران با غرب آسيا برای اين جنس محسوب می

گونه(،  30های مازندران )ای اين جنس در ايران به ترتيب در استانانحصاری را در منطقه در خود جای داده است. باالترين تنوع گونه

های قم ای اين جنس به ترتيب در استانترين تنوع گونهباشد. کمگونه( می 26شرقی )هر يک با گونه(، البرز و آذربايجان 27خراسان )

های اصفهان و فارس با هشت و هفت ترتيب در استان های انحصاری بهباشد. بيشترين تنوع گونه)شش گونه( و بوشهر )هشت گونه( می

گونه انحصاری  ،در دو استان قم و کرمانشاه ه در حالی کهگونه و سپس کرمان، خراسان و مازندران هر يک با پنج گونه مشاهده شد

ونه در رتبه حداقل نگرانی گ 30انحصاری و کمياب در سطح کشور، گونه انحصاری، نيمه 60گزارش نشده است. ارزيابی جايگاه حفاظتی 

(LC( سه گونه در مرتبه نزديک تهديد ،)NTنه گونه در مرتبه آسيب ،)( پذيرVU( نه گونه در جايگاه خطر انقراض ،)EN و نه گونه در )

 ( را نشان داد.CRبحران انقراض )
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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. 
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 مقدمه

دار، از گياهان گلای تيره (Euphorbiaceae) فرفيونيان

تعلق  Malpighialesکه به راسته  استای و جدا گلبرگ دولپه

های گونه يکی از تيره 8000جنس و بيش از  340دارد. اين تيره با 

متنوع و پيچيده در کره زمين است  شناسیريختبزرگ و از لحاظ 

د ندر مناطق گرمسيری پراکنش داراعضای آن که بيشتر 

(Webster 1994, Radcliffe-Smith 2001, Wurdack et al. 

و  تبارزايیراساس مطالعات ب .Euphorbiaceae s.l(. تيره 2004

، .Euphorbiaceae s.sاخير به چهار تيره  شناسیريخت

Phyllanthaceae ،Picrodendraceae  وPutranjivaceae 
ه (. تيرAPG II 2003, APG IV 2016بندی شده است )طبقه

Euphorbiaceae s.s. جنس  247تخمکی و های تکبا برچه 

 های با برچه ديگرگونه از سه تيره  6300و حدود 

 (. اين Wurdack et al. 2005شود )دوتخمکی متمايز می

و  Acalyphoideae ،Crotonoideaeتيره به سه زيرتيره 

Euphorbioideae آن شود که سه جنس بزرگ تقسيم می 

( و آکاليفا .Croton L(، کروتون ).Euphorbia Lفرفيون ) به ترتيب

(Acalypha L. ) گونه در اين سه  600و  1200، 2000بيش از با

 ,Webster 1994, Radcliffe-Smith 2001زيرتيره قرار دارند )

Carneiro-Torres et al. 2011 اين تيره در زبان فارسی با نام .)

 نگليسی با نام رايجاو در منابع  "شيرسگ"يا  "فرفيون"

"spurge family "شودشناخته می (Govaerts et al. 2000)  که

( Euphorbiaترين جنس آن يعنی فرفيون )هر دو نام از نام بزرگ

معادل فرفيونيان برای  ،فرهنگستان علوم ايران طبقو گرفته شده 

–Terminology Department 2004) اين تيره مصوب شده است

دار در عنوان دومين جنس بزرگ گياهان گله . فرفيون ب(2021

مناطق غير از  کره زمين )بهتمام مناطق گرمسيری و معتدله 

 (.Govaerts et al. 2000, Frodin 2004( پراکنش دارند )یقطب

مولکولی اخير، جنس فرفيون به چهار  تبارزايیبراساس مطالعات 

با  Chamaesyceگونه،  150با  Athymalusنيايی زيرجنس تک

تقسيم  گونه 800با  Euphorbiaگونه و  500با  Esulaگونه،  600

 ,Steinmann & Porter 2002, Bruyns et al. 2006ست )شده ا

Zimmermann et al. 2010, Horn et al. 2012 زيرجنس .)

Athymalus باشد که تنها يک خاص دنيای قديم و قاره آفريقا می

از حاشيه دريای  "رخپَ"با نام  .E. larica Boiss به نام گونه آن

دارد  پراکنش در حاشيه خليج فارس عرب در يمن تا جنوب ايران

(Pahlevani & Meve 2019سه زيرجنس .) در دنيای قديم  ديگر

رويش دارند. زيرجنس  (New World and Old World) و جديد

Euphorbia خشک گرمسيری و بيشتر در مناطق خشک و نيمه

به شکل  بيشترگرمسيری کره زمين پراکنش دارند که نيمه

 تنها يک گونه ،از اين زيرجنس کاکتوسی و گوشتی هستند.

E. tirucalli Boiss.  که گاهی در  "بيدار"و  "دارديه"با نام محلی

در برخی از شود گفته می نيز "درخت نفت"برخی مناطق به آن 

 ،های نسبتا دور کاشته شده استهای جنوبی ايران از دورانقسمت

با طول عمر نسبتا زياد در برخی از شهرهای که درختانی  طوریه ب

تنها  Chamaesyceشود. زيرجنس شرقی ايران ديده میجنوب

دار است که در آن مسيرهای فتوسنتزی گروه از گياهان گل

CAM ،3C  4وC های متعدد وجود دارند که نشان دهنده سازگاری

 (. بيشترYang et al. 2012های خشک و گرم هستند )به زيستگاه

برخالف سه زيرجنس ديگر در دنيای  های اين زيرجنسگونه

ها که بيشتر در ساير زيرجنس عليرغمند. اهتکامل پيدا کرد جديد

کره جنوبی و مناطق گرمسيری پراکنش دارند، زيرجنس نيم

Esula کره شمالی و مناطق معتدله پراکنش دارد. در بيشتر در نيم

 گونه از اين جنس گزارش شده است  93 ،حال حاضر در ايران

 ،گونهEsula (76 )های به ترتيب متعلق به زيرجنس که

Chamaesyce (15 )گونه، Athymalus  وEuphorbia  هر کدام با

 & Pahlevani et al. 2020, Pahlevani)باشند می يک گونه

Tahmasebi 2021). ابتدا توسط  ،های اين جنس در ايرانگونه

های آن در مراه ساير گونههبه  (Boissier 1862, 1866) بواسيه

  .به چاپ رسيد مجزا کشورهای مختلف به شکل دو مونوگراف

 های ايران را در فلور شرق درطور تخصصی گونهه بسپس وی 

 ،(Parsa 1949) (. پارساBoissier 1879گونه گزارش کرد ) 41

براساس  گزارش کرد کهگونه از اين جنس را برای ايران  74

پراکنش ندارند و يا  کشورگونه آن يا در  26 ی جديد،اهبررسی

هستند. پس از گذشت  جنس مذکورهای مترادف با ساير گونه

از يک دهه، بررسی سيستماتيک ديگری روی گياهان اين  بيش

ايران توسط رشينگر و شيمن چايکا  محدوده فالت جنس در

(Rechinger & Schiman-Czeika 1964 ) گونه  64 وانجام شد

گونه يا شناسايی  10 ،تعداد اينکه از  گرديدرای ايران گزارش ب

ای که در ايران پراکنش ندارد يا مترادف با ساير اشتباه از گونه

ها هستند. عالوه بر مشکالت تاکسونوميکی ذکر شده در باال، گونه

( که اين 1964چايکا -رشينگر و شيمنجلد ششم فلورا ايرانيکا )

از قبيل  کمبودهای ديگری ،چاپ رسيدتيره در آن مجلد به 

های جنس فرفيون، نداشتن شرح های اندک از گونهآوریجمع

ها گونه بيشترهای بسيار محدود، نداشتن عکس از گونه، پراکنش

خورد. مطالعات کارآمد به چشم میو همچنين کليد شناسايی نا

های اين جنس ز گروهمتعددی در برخی ا تبارزايیتاکسونومی و 

هايی در ايران صورت گرفت که در برخی موارد به شکل مونوگراف
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 .Pahlevani & Riina 2011, Pahlevani et alبه چاپ رسيد )

2011a, Pahlevani & Riina 2014, Pahlevani et al. 2017 .) 

  ،باشندمیهای اين جنس در حال چاپ و مطالعه ساير گروه

 100های اين جنس در ايران در حدود گونهکه تعداد  طوریه ب

 شود.بينی میگونه پيش

ساله و مختلف يک هایشکلهای اين جنس به گونه

ای، درختی، کاکتوسی شکل و گوشتی چندساله علفی، درختچه

ندرت ه پايه و ب(. گياهانی تکRiina et al. 2013شوند )ديده می

افراشته، خيزان تا خوابيده، های دوپايه، با شيرابه سفيدرنگ، ساقه

دار يا عموما ساده، بدون کرک دار و استولوندار، غدهگاهی ريزوم

ها متناوب تا گاهی ها ساده تا بندبند. برگدار، کرکتا کرک

ندرت متقابل و متالقی، ساده، گاهی دو شکلی، چرمی ه متقابل، ب

ی، دار، گاهی غضروفها صاف تا دندانهتا غشايی، حاشيه برگ

ای يا گاهی مشبک، بدون گوشواره تا ای تا پنجهها شانهرگبرگ

صورت جانبی، ه دار. عموما با چتر کاذب در انتها و گاهی بگوشواره

ندرت متقابل در قاعده ه های فراهم يا بهر چتر با تعدادی برگ

چتر کاذب؛ چترهای کاذب معموال با دو يا چند انشعاب انتهايی 

آذين با دو يا چند برگک در قاعده. گل )چترک( و احاطه شده

سياتيوم انتهايی يا جانبی، بدون کاسبرگ و گلبرگ و شامل 

تعدادی پرچم و يک مادگی در يک گريبان فنجانی شکل، احاطه 

های عدد( با يا بدون اندام 5تا  4)به تعداد  شجاینوهای شده با غده

کروی ای تا نيمهاستکانی، فرفره هایشکلگلبرگ مانند. گريبان به 

مرغی، مختلف تخم هایشکلها نيز به لوب؛ لوب 5تا  4با 

مستطيلی و خطی که در انتها ساده، دولوبه تا چريده شده. 

ای، به رنگ اخرايی، دار، بدون شاخ تا شانهشاخ شجاینوهای غده

 3ای، خامه خانهای، سهبرچهسبز، زرد، قرمز تا بنفش. تخمدان سه

قاپه که با کمی در قاعده پيوسته. ميوه کپسول سه عدد، آزاد تا

شوند، در هر قاپ )خانه( يک بذر، صاف تا شکاف طولی باز می

دار تا بدون کرک. بذور صاف تا با تزيينات متعدد دار، کرکزگيل

 دار يا بدون کارونکل.در سطح، کارونکل

پزشک  Euphorbeاحتماال به نام  Euphorbiaجنس 

 نخستکه در سده  "King Juba II"مخصوص پادشاه موريتانی 

 گذاری شده استزيست نامپيش و پس از ميالد مسيح می

(Chittenden & Synge 1974) اعضای اين جنس به دامنه .

 طوریه ب ،اندهای مختلف سازگار شدهها و زيستگاهوسيعی از اقليم

سيار داغ و خشک و يا در های بهای بارانی تا بيابانکه از جنگل

کنند های بسيار خشن ارتفاعات کوهستانی رشد میمحيط

(Pearcy & Troughton 1975, Riina et al. 2013 تعدادی از .)

بسيار تخصصی  شناختیبومهای های اين جنس به آشيانهگونه

مختلف  گياهی که نقش مهمی در جوامع طوریه ب ،اندسازگار شده

دوست و دوست، آهکدوست، شنمانند جوامع شوردوست، گچ

 ،. همچنين(2020پهلوانی و همکاران ) کننددوست ايفا میخشکی

عنوان گونه غالب در جامعه ه های اين جنس ببرخی از گونه

 20در يک بررسی جامع از  کنند.سزايی ايفا می همربوطه نقش ب

در افغانستان و پاکستان تا  کشور در غرب آسيا از غرب هيماليا

شرق مديترانه و از قفقاز در شمال تا يمن و مصر در جنوب، 

های اين جنس پراکنش، تنوع، اندميسم و جايگاه حفاظتی گونه

( که در اين 2020پهلوانی و همکاران مورد بررسی قرار گرفت )

گونه و هشت واحد  241شامل  گونهفروگونه و واحد  249مطالعه 

 شود.نمونه هرباريومی را شامل می 23000با بيش از  گونهفرو

ابتدا بررسی جايگاه حفاظتی  بررسی حاضر،هدف از 

هايی با پراکنش محدود انحصاری و گونههای انحصاری، نيمهگونه

های کشور ها در استاندر سطح ايران و همچنين وضعيت تنوع آن

شده از آوری های هرباريومی و جمعاست که براساس نمونه

انجام شده است.  گارندهسال اخير توسط ن 15سرتاسر کشور طی 

در اين مقاله سعی شده است اهميت، تاثير و پتانسيل همچنين، 

های جنس فرفيون از ابعاد مختلف مانند زينتی، سمی، گونه

های هرز، خواص شناسی پراکنش بذر، گياهان مهاجم و علفبوم

شناسی در سطوح ريخت صفاتهمچنين دارويی و شيميايی و 

مختلف مورد ارزيابی قرار گيرد که اين موضوع با توجه به بررسی 

سال کار تحقيقاتی انجام  ينطی چند گارنده،منابع و تجربه فردی ن

 شده است.

 
 روش بررسی

های های مربوط به گونهطی بررسی و شناسايی نمونه

و ملی المللی های بينجنس فرفيون در ايران که در هرباريوم

 ,B, BM, E, FAR, FUMH, HSBU, IB, IRAN, K, Mشامل: 

MSB, PR, SAV, TARI, TUH, W, WU  و همچنين ساير

های ايرانی های گونهشوند، دادههای استانی نگهداری میهرباريوم

جنس فرفيون طبق اطالعات روی برچسب هرباريومی ثبت شدند 

 هایافزارستفاده از نرمها با او تمامی نقاط پراکنش جغرافيايی گونه

Encarta ،Google Earth های موجود تهيه و سپس و ساير نقشه

های اکسل شدند. جايگاه حفاظتی گونه وارد يک پايگاه داده

ها محدود هايی که پراکندگی آنانحصاری )گونهانحصاری و نيمه

های خاصی از ايران و برخی از کشورهای همسايه به قسمت

تر )در هايی با پراکندگی وسيعو همچنين گونه ايران باشد(می

تعداد بيشتری از کشورهای غرب آسيا حضور دارند( اما در ايران 

کمياب هستند، براساس دستورالعمل اتحاديه جهانی حفاظت از 
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های کافی و ها با داده(. گونهIUCN 2019طبيعت ارزيابی شدند )

(، CRانقراض ) معتبر تحت سه رتبه تحت تهديد شامل در بحران

( و همچنين دو رتبه VUپذير )( و آسيبENدر خطر انقراض )

 ( و حداقل نگرانی NTبدون تهديد، شامل نزديک تهديد )

(LCطبقه )بندی شدند. برای دقت بيشتر در دامنه جغرافيايی 

 ها و با وجود اطالعات نسبتا جامع از وضعيت پراکندگی گونه

 دقيق در مورد اندازه و تغيير وضعيت  یکمّها، اطالعات آن

 از ميزان حضور  ،ها وجود ندارد. بنابراينجمعيت برخی از گونه

 ( و سطح تحت اشغال Extent of occurrence/EOOگونه )

(Area of occupancy/AOOگونه توسط نرم ) افزار ژئوکت

(geocat.kew.org طبق معيار )B ( استفاده شدBachman et al. 

کثر احد دهم يکمقياس (. جهت تخمين سطح تحت اشغال، 2011

 ، به طوریگرديدفاصله بين هر دو نقطه از يکديگر نيز محاسبه 

که دورترين فاصله دو نقطه از پراکندگی هر گونه بر حسب کيلومتر 

تخمين زده شد و سپس عدد  (Encartaانکارتا ) افزارنرمتوسط 

ه جايگاه حفاظتی گونه شده و در محاسب 10مورد نظر تقسيم بر 

نقطه ثبت  835. حدود گرديداعمال  (Geocat)ژئوکت افزار در نرم

 گونه انحصاری جنس فرفيون در ايران جهت ترسيم  21شده از 

افزار زايی توسط نرمهای اندميسم و گونهو نشان دادن کانون

DIVA-GIS 7.3 آناليز شدند (http://www.diva-gis.org/, 

Hijmans et al. 2001)  1 × 1های ها با سلولنقشه پراکنش آنو 

 .گرديدهای انحصاری تهيه برای تمام گونه

 
 یجه و بحثنت

جنس بزرگ گياهان  پنجمين ،گونه 93با  جنس فرفيون

و  Astragalus ،Cousinia ،Sileneهای پس از جنس دارگل

Allium  د:باشهای زير میکه دارای ويژگی استدر ايران 

 شناسی جنس فرفيون در ايرانريخت -

ها، مختلفی جهت جدايی زيرجنس شناسیريختصفات 

های جنس فرفيون از يکديگر حايز اهميت هستند ها و گونهبخش

شناسی و های مختلف زمينکه بسياری از اين صفات طی دوران

اين صفات گاهی به  تغيير اقليم به شکل امروزی درآمده است.

های اين شکل طبيعی و گاه به صورت مصنوعی در جدايی آرايه

چه پيشرفت علوم و تکنولوژی در شوند. اگرکار برده میه جنس ب

، آناتومی، فيزيولوژی، فيتوشيمی و سيتولوژی تبارزايیمطالعات 

های ارزشمندی در خصوص صفات طبيعی باعث کشف يافته

ت اما هنوز اين مطالعات ادامه دارد و های مختلف شده اسگروه

های ها و جمعيتها نياز به بررسی بيشتر گونهجهت تکميل آن

های جنس فرفيون از باشد. از آنجايی که گونهها میمختلف آن

پراکنش وسيعی در سطح کره زمين برخوردار هستند و در 

و همچنين با  (D-F 1)شکل  های مختلفی رويش دارندزيستگاه

جنس بزرگ از گياهان  دومينعنوان ه ب ،گونه 2000بيش از  حدود

ها نيز تا حدی رو تاکسونومی آن دار مطرح هستند، از اينگل

از جمله وجود يا عدم  شناسیريخت. صفات مختلف استپيچيده 

ها، فيلوتاکسی برگ، وجود گوشواره، گوشتی و خاردار بودن ساقه

گرفتن چترهای کاذب و ها، نحوه قرار طرز قرار گرفتن رگبرگ

های سياتيوم، وجود ها، شکل سياتيوم، تعداد و شکل غدهتعداد آن

های سياتيوم، شکل يا عدم وجود زوايد گلبرگ مانند روی غده

کپسول و زوايد روی آن، شکل، اندازه و تزيينات سطح بذر، وجود 

روی بذر، اندازه و شکل کارونکل ( caruncle)يا عدم وجود کارونکل 

که در خصوص  باشندمی و کارآمد ها بسيار مهمشناسايی آن در

های اين جنس در ايران تمام گونه ،صفات مربوط به بذر و کارونکل

مورد مطالعه دقيق قرار گرفته است و براساس اين صفات، کليد 

ساله و چندساله نوشته شده است های يکشناسايی برای گونه

(Pahlevani & Akhani 2011, Pahlevani et al. 2015.)  

پديده تکامل همگرا  ،های اين جنسدر بسياری از گروه

(convergent evolution)، های گاهی چندين بار طی دوران

 (. در Horn et al. 2014شناسی رخ داده است )مختلف زمين

( با شکل E. larica) Athymalus ایگونهتک زيرجنس ،ايران

های گوشتی و مدادی شکل، تقريبا بدون برگ، ای، ساقهدرختچه

غده سياتيوم،  پنجيا بيش از  پنجبا  CAMبا مسير فتوسنتزی 

ها کپسول گرد، کروی و تقريبا چوبی به راحتی از ساير زيرجنس

با داشتن  Chamaesyceجنس های زيرشود. گونهمتمايز می

در  های خوابيده تا خيزان، بدون چترهای کاذبگوشواره و ساقه

های های متقابل، زوايد گلبرگ مانند روی غدهانتهای ساقه، برگ

از ساير  Anisophyllumسياتيوم و بذور بدون کارونکل در بخش 

گياهانی علفی  Esula. زيرجنس استقابل تفکيک  هازيرجنس

های افراشته، بدون ساله يا چندساله هستند که با داشتن ساقهيک

های کاذب انتهايی و چتر و چترکهای متناوب، گوشواره، برگ

های انتهايی و بذور ای، سياتيومهای شعاعی و شعاعچهجانبی، برگ

شوند.ها متمايز میدار از ساير زيرجنسکارونکل
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 ،A .Euphorbia connata ،B .E. hebecarpaهای انحصاری ايران(، )گونه A-Cهای منتخب از جنس فرفيون در ايران: گونه -1شکل 

C .E. malleata ،D-F هايی با زيستگاه تخصصی(، )گونهD .E. aucheri ای(، )زيستگاه واريزهE .E. turczaninowii های روان(، )زيستگاه شن

F .E. petiolata  ،)زيستگاه گچی و شور(G-I های در معرض تهديد(، )گونهG .E. spartiformis (EN ،)H .E. sahendi (CR،) 

I .E. erythradenia (VU ،)J-L روی و مهاجم بومی(، های خرابه)گونهJ .E. macroclada  ،)در غرب(K .E. seguieriana غرب(،)در شمال 

L .E. microsciadia شرق، مرکز(، )در شمال، شمالM-O ها(، های هرز مزارع و باغ)علفM .E. chamaesyce ها و ها، گلخانههرز باغ)علف

 ها و مزارع(.هرز باغ)علف O .E. falcataها و فضاهای سبز(، ها، گلخانههرز باغ)علف N .E. serpensفضاهای 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). 

A B C 

D E F 

G H I 

J K L 

M 

 
N O 
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 های انحصاری جنس فرفيون از هر زيرجنس و بخش در ايرانتعداد کل و گونه -1جدول  
Table 1. The number of total and endemic Euphorbia species of each subgenus and section occurring in Iran 

Subgenus Section 
No. of species 

World Iran Endemic 
Athymalus Balsamis 

 

9 1 0 

Chamaesyce 

 

 

Alectoroctonum* 115 1 0 
Anisophyllum 365 10 0 

Cheirolepidium 3 2 0 
Poinsettia* 

 

21 2 0 

Esula 

 

Arvales 6 3 0 
Calyptratae 2 1 1 
Chylogala 4 1 0 

Esula 101 7 3 
Helioscopia 128 13 1 

Herpetorrhizae 12 8 0 
Lagascae 2 1 0 

Myrsiniteae 17 8 0 
Patellares 17 3 0 
Pithyusa 60 21 15 

Sclerocyathium 10 5 1 
Szovitsiae 1 1 0 
Tithymalus 

 

40 3 0 

Euphorbia Tirucalli* 24 1 0 
* Non-native section in Iran 

 

 های انحصاری جنس فرفيون در ايرانتنوع و گونه -
های انحصاری ارزش و های ايران از نظر تعداد گونهفرفيون

های مختلف اين جنس متفاوت در بخشاهميت خاصی دارند. اين تعداد 

های انحصاری و کمياب های خاصی تعداد و درصد گونهاست و در گروه

زايی باشد، به طوری که ايران يکی از مراکز گونهها میبيشتر از ساير آن

پهلوانی و رود )ها به شمار میهای مختلف تنوع زيستی در آنو کانون

( گزارش شده در زيرجنس sectionبخش ) 21از (. 2020همکاران 

Esula، 13  بخشArvales ،Calyptratae ،Chylogala ،Esula ،

Helioscopia ،Herpetorrhizae ،Lagascae ،Myrsiniteae ،

Patellares ،Pithyusa ،Sclerocyathium ،Szovitziae  وTithymalus  
در های هر يک در ايران و جهان پراکنش دارند که تعداد گونهکشور در 

های انحصاری اين جنس در ايران نشان داده شده است. گونه 1جدول 

، Calyptratae ،Esulaبخش  که در پنج است Esulaمحدود به زيرجنس 

Helioscopia ،Pithyusa و Sclerocyathium  (. 1قرار دارند )جدول

بخش  ،های انحصاری در ايرانترين بخش از نظر تعداد گونه و گونهمهم

Pithyusa  شکل( 1است C  وG-I از .)گونه گزارش شده در اين  60

درصد(  71گونه انحصاری )حدود  15گونه و  21بخش، ايران با داشتن 

های اين انحصاری در رتبه نخست قرار دارد و بيشتر گونهو دو گونه نيمه

باشند. دومين بخش از نظر تعداد تورانی می-بخش جزو عناصر ايرانو

است که دارای هفت گونه در ايران  Esulaبخش  ،های انحصاریگونه

( و دو گونه B 1درصد، شکل  43است که سه گونه آن انحصاری )حدود 

گونه  101(. اعضای اين بخش با 2و  1های انحصاری هستند )جدولنيمه

هايی از آن به دنيای در سرتاسر اروپا، آسيا و آفريقا پراکنش دارند و گونه

 Riina et al. 2013, Pahlevani & Amini) تجديد نيز وارد شده اس

Rad 2019.)  از دو گونه گزارش شده از بخشCalyptratae،  گونه

Euphorbia connata Boiss. های های استانها و استپانحصاری بيابان

 Euphorbia calyptrata( و گونه ديگر، A 1باشد )شکل يزد و کرمان می

Coss. & Durieuدر مناطق بيابانی شمال آفريقا  تری، پراکنش وسيع

 128با  Helioscopiaبخش  ،Esulaترين بخش در زيرجنس دارد. بزرگ

که يک  ، به طوریگونه آن در ايران پراکندگی دارند 13که  استگونه 

های مازندران از جنگل E. mazandaranica Pahlevani گونه انحصاری

از  E. grisophylla M.S. Khanانحصاری نيمه يک گونهنيز و گيالن و 

، b 2011غرب ايران و شرق ترکيه گزارش شده است )پهلوانی و همکاران

های اين بخش بيشتر در مناطق مرطوب (. گونه2014پهلوانی و ريينا 

-ها در مناطق اروپارويش دارند و به همين دليل بيشترين پراکنش آن

از غرب به شرق دنيای قديم باشد، حال آن که میای سيبری و مديترانه
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گونه گزارش شده بخش  10شود. از های آن کاسته میاز تعداد گونه

Sclerocyathium، 50  در ايران پراکنش دارند که  (پنج گونه)درصد آن

 E. ferdowsiana های اخير با نامتنها يک گونه انحصاری در سال

Pahlevani ( لوانی و همکاران پهاز کوه بينالود خراسان گزارش شده است

تورانی هستند و پراکنش -های اين بخش از عناصر ايرانو(. گونه2015

ريينا و شود )غرب آسيا و آسيای مرکزی محدود میها به جنوبآن

هايی که از هفت گونه آن در ايران دو (. از ديگر بخش2013همکاران 

( Cو   A 2باشد )شکل می Myrsiniteaeبخش  ،دارد انحصاریگونه نيمه

هايی از عالوه بر قسمت .E. armena (Prokh.) Prokh که گونه

شرقی ترکيه و جنوب ارمنستان نيز در شمال ،شرقی و غربیآذربايجان

از  ،عالوه بر خراسان شمالی و گلستان E. monostyla رويش دارد و گونه

 نجنوب و غرب ترکمنستان نيز گزارش شده است )پهلوانی و همکارا

a 2011 ، در قياس با کشورهای همسايه و  (.2020پهلوانی و همکاران

، (21) های انحصاری متعلق به ايرانبيشترين تعداد گونه ،غرب آسيا

غربی در جنوب(. 3باشد )جدول می (5) و افغانستان (7) ، يمن(12) ترکيه

 ، سوريه(93) ، ايران(102) ای اين جنس در ترکيهآسيا، بيشترين تنوع گونه

 (. 3گزارش شده است )جدول  (45) و يمن (45) پاکستان ،(50)

 های جنس فرفيون مروری بر الگوی پراکنش جغرافيايی گونه

 گونه(، خراسان  30های مازندران )استان ،دهددر ايران نشان می

گونه(،  27شمالی، رضوی و جنوبی( )های خراسان)شامل هر سه استان

گيالن )هر  گونه(، اصفهان، تهران و 26شرقی و البرز ) هر کدام آذربايجان

گونه( و لرستان  23غربی و فارس )هر کدام گونه(، آذربايجان 24کدام 

(. گروه 1اند )شکل ای را در خود جای دادهگونه( بيشترين تنوع گونه 22)

نه( گو 20) ای اين جنس شامل استان کرماندوم از نظر تنوع گونه

 19های سمنان، سيستان و بلوچستان و گلستان )هر کدام با استان

گونه(  17) گونه(، کردستان و هرمزگان 18گونه(، اردبيل و کرمانشاه )

گيرند و گروه آخر که های بعدی قرار میها در گروهباشند. ساير استانمی

های ديگر برخوردار هستند شامل از تنوع کمتری نسبت به گروه

 گونه(، بوشهر  11های کهگيلويه و بويراحمد، مرکزی و يزد )ناستا

های (. اين روند در گونه3باشند )شکل گونه( می 6گونه( و قم ) 8)

به طوری که  ،انحصاری جنس فرفيون در ايران تا حدی متفاوت است

  های اصفهانانحصاری در استانبيشترين گونه انحصاری و نيمه

گونه(، سيستان  5گونه(، خراسان، کرمان و مازندران ) 7گونه(، فارس ) 8)

های گونه( رويش دارند. گروه بعدی شامل استان 4و بلوچستان )

شرقی، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختياری، کهگيلويه و آذربايجان

گونه(، البرز، تهران، زنجان،  3بويراحمد، هرمزگان و يزد )هر کدام با 

گونه( هستند. گروه آخر که  2)هر يک با  کردستان، همدان و مرکزی

ها گزارش نشده است و گونه انحصاری از جنس فرفيون تا به حال از آن

های ها رويش دارد شامل استانيا تنها يک گونه انحصاری در آن

غربی، ايالم، اردبيل، بوشهر، خوزستان، گلستان، گيالن و قزوين آذربايجان

رمانشاه و قم بدون گونه انحصاری هستند )هر کدام تنها با يک گونه(، ک

انحصاری برای آن دسته از گياهان در نظر گرفته (. گونه نيمه3)شکل 

شده است که در يک يا حداکثر چهار کشور مجاور و در يک محدوده 

طور که الگوی پراکنش و تنوع  جغرافيايی خاص پراکنش دارند. همان

بيشترين تنوع مربوط به مناطق  ،دهدهای جنس فرفيون نشان میگونه

سپس زاگرس در جنوب  ،کوهستانی البرز، خراسان و آذربايجان در شمال

های که بيشترين تنوع در خصوص گونه در حالی ،باشدو مرکز می

های به ترتيب مربوط به مناطق کوهستانی و دشت زايیانحصاری و گونه

 باشد بی میزاگرس مرکزی و جنوبی، کرمان و البرز مرکزی و غر

های انحصاری ساير گونه ،سيبری-به استثنای يک گونه اروپا (.4)شکل 

(.3باشند )جدول تورانی می-جزو عناصر ايرانو ،اين جنس در ايران

 

 

 

 

 

 

 

 ،A .Euphorbia craspediaهايی با پتانسيل زينتی(، )گونه A-Cهای منتخب از جنس فرفيون در ايران: گونه -2شکل 

B .E. erubescens ،C .E. marschalliana. 

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. 

A B C 
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ها در ها در سطح جهان )به استثنای پراکنش گونهپراکنش در دنيا، پراکنش در ايران، زيستگاه و جايگاه حفاظتی آن ،فرفيون در ايرانو بخش انحصاری جنس های انحصاری و نيمهگونه فهرست -2جدول 

 (.است 2020ها برگرفته از پهلوانی و همکاران ايران ساير داده

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 

1 Euphorbia acanthodes Akhani Pithyusa Iran Ilam, Khuzestan Gypsum hills EN 

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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Table 2 (contd)                                                                                                                                                                    ه(                                                                                                                           )ادام 2جدول 

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 

limestone steppes 

LC 

17 E. deltobracteata (Prokh.) Prokh. Herpetorrhizae Iran, Turkmenistan Golestan, Khorasan Steppe grassy slopes LC 

18 E. denticulata Lam. Myrsiniteae Iran, Iraq, Syria, Turkey W Azarbaijan, Alborz, Kermanshah, 

Kordestan, Khuzestan 

Rocky limestone and igneous slopes, steppe-

forest, 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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Table 2 (contd)                                                                                                                                                                    ه(                                                                                                                           )ادام 2جدول 

27 E. hebecarpa Boiss. Esula Iran Esfahan, Chaharmahale Bakhtiari, 

Kohgiluye & Boyerahmad, Fars, Kerman, 

Lorestan, Yazd 

Sub alpine to alpine regions, rocky limestone 

slopes, Artemisia steppes 

LC 

28 E. heteradena Jaub. & Spach 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 

29 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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 .های ايرانجنس فرفيون در استان انحصاریو نيمه های انحصاریها و گونهتعداد و پراکندگی گونه -3شکل 
Fig. 3. The number and distribution of species, endemics and subendemics of the genus Euphorbia in provinces of Iran. 

 

 

 های جنس فرفيون در ايرانجايگاه حفاظتی گونه -

واسطه داشتن مواد سمی در ه های جنس فرفيون بگونه

گيرند و به اصطالح ضدچرا چرا قرار نمیپيکره خود توسط دام مورد 

(antipastoralمحسوب می )( شوندRadcliffe-Smith 1982 دام که .)

در ايران يکی از معضالت برای تنوع زيستی بسياری از گياهان در 

های اين جنس تغذيه آيد از گونههای طبيعی به حساب میاکوسيستم

ها پراکنده و ور آنکنند و گاهی در انتهای فصل رويش که بذنمی

گيرند مورد چرای دام قرار می ،پخش شده و گياه تقريبا خشک شده

کند. در برخی ها وارد میکه البته اين امر خسارت بسيار کمتری به آن

های بسيار ها و آشيانبه دليل محدود بودن جمعيت، زيستگاه ،موارد

های ها، محدوديتپذير و گاهی تخريب شده آنتخصصی، آسيب

پذير گياه و کميابی آن باعث اقليمی، گاهی اندازه کوچک و آسيب

های انحصاری اين جنس نيز در شده است تا تعدادی از گونه

های مختلف آسيب و تهديد از ديدگاه حفاظتی قرار گيرند. مرتبه

انحصاری اين های انحصاری و نيمهمطالعه انجام شده اخير روی گونه

گونه گزارش شده  93نشان داد از  ،ب آسياکشور در غر 20جنس در 

گونه  21که انحصاری گونه انحصاری و نيمه 50 ،از اين جنس در ايران

 (.2)جدول انحصاری هستند گونه نيمه 29انحصاری و 

 گونه در مرتبه حداقل  33 ،گونه مورد نظر 50از 

 (، سه گونه در مرتبه نزديک تهديد least concernنگرانی )

(near threatenedپنج گونه در رتبه آسيب ،)( پذيرvulnerable پنج ،)

( و چهار گونه endangeredگونه در جايگاه در معرض خطر انقراض )

(. 2( قرار داشتند )جدول critically endangeredدر بحران انقراض )

برآوردهای انجام شده براساس الگوی پراکنش هر گونه در سطح 

انحصاری در ساير کشورهايی که های نيمهباشد و گونهجهانی آن می

 گونه مورد نظر در آن پراکنش دارد نيز مورد ارزيابی قرار گرفته 

 بررسی گونه  اين تعداداز  شود.است و تنها محدود به ايران نمی

 انحصاری مربوط به بخشبيشترين گونه انحصاری و نيمه ،شده

Pithyusa (19  1گونه، شکل G-I سپس به ترتيب )های بخش

Helioscopia (7  ،)گونهEsula  وMyrsiniteae  گونه(،  5با  يک)هر

Sclerocyathium (4  و )گونهHerpetorrhizae (3 می )باشد گونه

(. اگر چه 2ها هر يک با يک گونه بودند )جدول (. ساير بخش2)شکل 

ها با رتبه حداقل نگرانی ارزيابی شدند اما در عرصه و برخی از گونه

خورد ها به چشم میآوری نمونه تعداد اندکی از افراد آنم جمعهنگا

اين جنس در ساله های يککه اين موضوع بيشتر در برخی از گونه

(. به احتمال زياد يا به آشيانه 2020شود )پهلوانی و همکاران ديده می

( تخصصی مانند شرايط خاکی ويژه ecological niche) شناختیبوم

اند. آوری شدهکمتر جمع ،فصل کوتاه رويش درشوند و يا محدود می

  IUCNبندی های مورد نظر براساس طبقهگونه ،به همين منظور

در سطح کشور نيز مورد ارزيابی قرار گرفتند که نتايج آن در برخی 

ها در سطح انحصاری و کمياب تا حدی با نتايج آنهای نيمهگونه

گونه مورد  60 مجموع (. از3و  2های باشد )جدولجهانی متفاوت می
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(، سه گونه LCگونه در مرتبه حداقل نگرانی ) 30 ،نظر در سطح کشور

 (، VUپذير )ه گونه در رتبه آسيب(، نNTَدر مرتبه نزديک تهديد )

ه گونه در بحران ( و نENُه گونه در جايگاه در معرض خطر انقراض )نُ

 (.3( قرار داشتند )جدول CRانقراض )

 

های هرباريومی ثبت شده، ميزان حضور انحصاری و کمياب جنس فرفيون در ايران: تعداد نمونهگونه انحصاری، نيمه 60اسامی  -3جدول 

 درصد حداکثر دورترين فاصله دو نمونه از يکديگر، جايگاه حفاظتی گونه در سطح ايران 10گونه، سطح تحت اشغال، 

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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34 E. iranshahrii Pahlevani 22 14930 5832 18 VU 

35 E. kavirensis Pahlevani 14 37459 14157 33 NT 

36 E. khabrica Pahlevani 4 3854 7500 55 EN 

37 E. kopetdaghi (Prokh.) Prokh. 90 73972 40000 <50 LC 

38 E. larica Boiss. 46 136985 50000 <50 LC 

39 E. macrocarpa Boiss. & Buhse 30 148786 47500 <50 LC 

40 E. macroceras Fisch. & 

C.A.Mey. 

11 7825 4056 26 VU 

41 E. macroclada Boiss. 138 256550 117500 <50 LC 

42 E. malleata Boiss. 27 76620 24000 40 LC 

43 E. marschalliana Boiss. 52 173907 52500 <50 LC 

44 E. mazandaranica Pahlevani 17 6571 812 26 VU 

45 E. microsciadia Boiss. 207 729902 162500 <50 LC 

46 E. mirzakhaniana Pahlevani 3 - 1936 22 EN 

47 E. monostyla Prokh. 22 9557 6000 20 VU 

48 E. orientalis L. 46 312963 67500 <50 LC 

49 E. osyridea Bois. 67 610290 85000 <50 LC 

50 E. phymatosperma Boiss. & 

Gaill. 

10 82446 25000 50 LC 

51 E. plebeia Boiss. 7 17561 9600 40 VU 

52 E. polycaulis Boiss. & Hohen. 107 139839 96148 43 LC 

53 E. sahendi Bornm. 1 100> 10> - CR 

54 E. sororia Schrenk 3 3400 7500 <50 EN 

55 E. spartiformis Mobayen 5 1188 1323 21 EN 

56 E. squamosa Willd. 9 9248 3174 23 VU 

57 E. sulphurea Pahlevani 3 - 10 2 CR 

58 E. teheranica Boiss. 69 33024 16464 28 NT 

59 E. turczaninowii Kar. & Kir. 32 260000 40000 <50 LC 

60 E. turkestanica Regel 2 - 200 10 CR 

 

 فرفيون در ايرانهای هرز جنس گياهان مهاجم و علف -

 هشت ،گونه گزارش شده از جنس فرفيون در ايران 93از بين 

هرز يا گياه مهاجم وارد کشور شده است. اين گونه آن به شکل علف

باشند که از می Chamaesyceهای وارداتی متعلق به زيرجنس گونه

 هرز گونه علف هشتاند. از يد وارد دنيای قديم شدهدنيای جد

 ،به اسامی شش گونه آن ،مهاجم وارداتی در اين زيرجنسو گياه 
E. hirta L., E. hypericifolia L., E. maculata L.,  

E. nutans Lag., E. prostrata Aiton  وE. serpens Kunth ،

 Hypericifoliaeو زيربخش  Anisophyllumمتعلق به بخش 

های دار، برگخوابيده تا خيزان، گوشواره باشند که با حالتمی

نما، بذور بدون کارونکل و های سياتيوم با زوايد گلبرگمتقابل، غده

(. Nو  M 1مسير فتوسنتزی چهارکربنه قابل تشخيص هستند )شکل 

 ( و E. heterophylla) Poinsettiaهای متعلق به بخش ،ديگر گونه دو

Alectoroctonum (E. marginata Purshمی ) باشند. عالوه بر

زيرجنس مذکور که تمام گياهان هرز و مهاجم وارداتی به آن تعلق 

جای  Esulaهای بومی ايران که در زيرجنس تعدادی از گونه ،دارند

، J 1دهند )شکل گاه رفتارهای تهاجمی نيز از خود نشان می ،دارند

K  وL .)وجود شيرابه سمی در پيکره اين گروه از گياهان واسطه ه ب

های طبيعی که چرای ها در مراتع و زيستگاهو ويژگی ضدچرای آن

های ها که بيشتر چندسالهاين گونه ،شودها انجام میمفرط در آن

کنند. به دليل حذف فرصت تکثير و گسترش پيدا می ،علفی هستند

شدن اين گروه سمی، روند خوراک و چرا نهای خوشبسياری از گونه

 به طوری که  ،شودها شروع میرو به افزايش در جمعيت آن

 . از جملهگردندبه شکل مهاجم ظاهر می در بسياری از مناطق

  دهندنشان میرا در کشور هايی که چنين رفتاری گونه
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 در غرب )استان کرمانشاه(، .E. macroclada Boiss توان بهمی

E. microsciadia Boiss. های )استان شرق و مرکزدر شمال، شمال

 در  .E. virgata Waldst. & Kitالبرز، خراسان و فارس(، 

 شرقی( وهای مازندران و آذربايجانغرب )استانشمال و شمال

E. polycaulis Boiss. & Hohen.  در غرب )استان همدان و

گونه سمی (. معموال طغيان يک  1J-Lکردستان( اشاره کرد )شکل 

های طبيعی بيانگر سوء مديريت، و مقاوم به چرا در مراتع و زيستگاه

باشد. چرای بيش از حد و انواع ديگر تخريب در آن منطقه می

های چندساله اين جنس توان فراوانی بسياری از گونهمی ،بنابراين

را به عنوان گياهان شاخص در مناطق تخريب شده در نظر گرفت. 

، فضاهای سبز هاهرز باغعلف وجنس که جز های ايناز ديگر گونه

 ،.E. helioscopia L یهابه گونهتوان می ،هستند هاشهری و پارک

E. falcata L. و E. peplus L.  جهانی  که پراکنشی نسبتا کرداشاره

(.O 1)شکل  دارند

 

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

 

 های جنس فرفيونشناسی پراکنش بذر گونهبوم -

های گياهی دارای ساختاری هستند بذور بسياری از گونه

به عنوان مثال،  اند.سازگار شده ایويژهپراکنش  هایروشکه به 

ها توسط ساختار پر مانند و چتری شکل به راحتی تعدادی از آن

شوند، برخی روی سطح آب شناور و به مکانی با باد پراکنده می

ها به دو ای از گونهشوند. تعداد قابل مالحظهديگر منتقل می

اند ساختار متمايز جهت پراکندن بذورشان مجهز و سازگار شده

وسط دو عامل مختلف و در دو فاز کامال جدا انجام که اين امر ت

های شناخته شده با (. از جمله گونهChen et al. 2019) شودمی

)بيشتر  های جنس فرفيونتوان به بسياری از گونهاين عملکرد می

اشاره کرد. بذور اين گروه از گياهان  (Esulaهای زيرجنس گونه

 explosive/ballisticانفجاری )ابتدا توسط مکانيسم پرتابی يا 

mechanism که در اثر خشک شدن پوشش سطح ميوه انجام )

بسته به ارتفاع گياه )متر  10متر تا بيش از شود از چند سانتیمی

 شود که اين مرحله اصطالحااز گياه مادری پرتاب می (و اندازه بذر

د شو( ناميده میprimary seed dispersalپراکنش اوليه بذر )

(Narbona et al. 2005 .)های جنس فرفيون بذور گونه بيشتر 

دارای ضمايمی از جنس چربی در انتهای  Esulaزيرجنس  ويژهبه 

. اين بافت نداوجود آمدهه ( بhilumبذر هستند که در محل ناف )

در شناسايی  ،شودمی ناميده "کارونکل"اصطالحا که چربی 

ها ای برخوردار است که با اندازههای اين جنس از اهميت ويژهگونه

 & Ehler 1976, Pahlevaniشوند )می ديدههای مختلف و شکل
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Akhani 2011 کاربرد شناسیريخت(. کارونکل عالوه بر اهميت ،

های جنس فرفيون دارد. اساسی در پراکنش بذور بسياری از گونه

  ،بذور پس از پراکنش اوليه که از گياه مادری فاصله گرفتند

ها را به طرف خود مورچه ،بافت چربینوع واسطه داشتن اين ه ب

ها بذور را به النه خود منتقل کنند. پس از آن، مورچهجلب می

ای مغذی برای کنند و بافت چربی )کارونکل( را به عنوان مادهمی

خود از بذر جدا کرده و بذر را در يک مکان امن به شکل دست 

ای از زباله و از النه به شکل توده يا خارجاخل د ،نخورده و زنده

کنند که مکانی مناسب برای رها می خودنزديک به مدفوع 

(. به اين شکل از Mayer et al. 2005باشد )زنی اين بذور میجوانه

فته گ myrmecochorousها اصطالحا پراکنش بذور توسط مورچه

گياهی گونه  3000تيره و  80شود که تا به حال در بيش از می

(. اين مرحله از Beattie & Hughes 2002گزارش شده است )

اصطالحا پراکنش ثانويه بذر  ،پراکنش بذور که فاز دوم آن است

(secondary seed dispersalناميده می )های ديگر شود. در گونه

جنس فرفيون که دارای بذوری بسيار کوچک و فاقد کارونکل 

ه و به دليل نبود اين بافت چربی، فاز دوم کامال تغيير کرد ،هستند

ها را به عمل جابجايی و پراکندن آن کمترها در اين فاز مورچه

چيزخوار مورچه که های همهبه غير از برخی از گونه عهده دارند.

شوند ها نمیها جذب آنساير گونه ،کننداز اين بذور تغذيه می

(Ohnishi & Suzuki 2009.) بذور پس از فاز اول  ،هادر اين گونه

مواد موسيالژی  ،بذر یرطوبت از اليه اوليه تستاو جذب کمی 

 شود و که اين عمل باعث چسبناکی بذور می کنندترشح می

های مختلف پرندگان مانند نوک و پاها به به راحتی توسط اندام

شوند. اين نوع بذور بيشتر در تر منتقل میهای طوالنیمسافت

که  طور شوند و همانديده می Chamaesyceس های زيرجنگونه

های هرز اين جنس با پراکنش بخش اعظم علف ،اشاره شد پيشتر

 ،گونه وارداتی به ايران هشتاز جمله  ،بسيار وسيع در کره زمين

ه ها از جملبه اين زيرجنس تعلق دارند. وجود تعدادی از اين گونه

E. serpens کندجزاير خليج فارس نيز اين موضوع را تاييد می در 

های . الگوی ديگر پراکنش ثانويه در برخی از گونه(N 1)شکل 

که اين نوع  استجنس فرفيون جابجايی و انتقال بذور توسط باد 

ای سواحل های شنی و ماسهپراکنش بيشتر محدود به زيستگاه

پراکنش اوليه و پخش باشد. بذور پس از ها میدرياها و اقيانوس

شدن در سطح ماسه توسط بادهای شديدی که از طرف دريا 

 Baigesشوند )متر غلطيده و جابجا می 100تا  50وزد حدود می

et al. 1991ها (. يکی از داليل محدود بودن پراکنش برخی از گونه

به سواحل مديترانه  .E. paralias Lبه يک زيستگاه خاص مانند 

 & .E. cheirolepis Fischو  .E. turczaninowii Kar. & Kirو يا 

C.A.Mey. شناسیبومتواند مربوط به میهای شنی به تپه 

 .(E 1)شکل  باشد هاپراکنش آن

 های فرفيونخواص دارويی و شيميايی گونه -

پراکنش و توزيع جهانی اين جنس، اعضای آن را در 

ها سازگاری بايد با آنهايی قرار داده است که معرض انواع زيستگاه

داشته باشند، بنابراين باعث به وجود آمدن انواع زيادی از مواد 

شيميايی ثانويه در پيکره خود جهت حفظ بقا و دفاع از خود شده 

( در پيکره latexبا توجه به وجود شيرابه سفيد رنگ )است. 

از ديرباز مورد توجه طب  اين جنس های جنس فرفيون،گونه

ها، مطالعات فيتوشيميايی جهت کشف ن انواع بيماریسنتی، درما

های خاص بوده است. انواع ترکيبات جهت درمان برخی بيماری

ها در طب سنتی در درمان ميگرن و سردرد، برخی از گونه

های داخلی و های پوستی، زگيل، زخم، پارازيتبيماری

ند گيرهای مقاربتی مانند سوزاک مورد استفاده قرار میبيماری

(Singla & Pathak 1990و در ايران ب ) عنوان مسهلی بسيار قوی ه

(. Upadhyay & Mohaddes 1987گرفت )مورد استفاده قرار می

 سال پيش به عنوان داروی ضدتومور  2000در چين از 

(E. fischeriana Steud. )نيش عقرب و  مداوایدر اوگاندا در  و

تعدادی از ترکيبات  ،عالوه بر آنشود. ( استفاده میE. hirtaزنبور )

ها های متعدد اين جنس مانند انواع ترپنشيميايی مختلف از گونه

باکتريايی، ها(، ترکيبات ضدها، سسکوييترپنها، تريترپن)ديترپن

درد و خواص بازدارندگی ، ضدHIVای، ضد تغذيهسرطان، ضدضد

 ,Wang et al. 2002های اخير گزارش شده است )در سال

Hohmann et al. 2003, Jassbi 2006 ديترپنوييدها بخش اعظم .)

های اين جنس را با ساختارهای متعدد مانند ژاترفين و اصلی گونه

(Jatrophane( اينگل ،)Ingol( لتيرين ،)Lathyrane تيگلين ،)

(Tigliane( و ميرسينل )Myrsinolتشکيل می )( دهندShi et al. 

( موجود در پيکره بسياری از phorbol ester(. فربل استر )2008

های پالکتی در انسان و برخی عنوان محرکه های اين جنس بگونه

متعددی از کشنده  یهااز پستانداران شناسايی شده است. گزارش

ها ها، کرمهای اين جنس برای بسياری از ماهیبودن شيرابه گونه

(. اين ماده با Walker 2008های آب شيرين وجود دارد )و حلزون

منجر به تقسيم سلولی غيرقابل  Cن کيناز ئيفعال کردن پروت

ترپنوييدهای (. دیDewick 1999شود )کنترل )نوعی سرطان( می

های ايرانی اين جنس جدا و شناسايی مختلفی از برخی گونه

زا کننده پوستی، محرک تومور و سرطاناند که خواص تحريکشده

(. مانند Upadhyay 1996, 2000است ) ها وجود داشتهدر آن

های مختلف نيز از بسياری از گياهان سمی که در درمان بيماری

های هايی حاکی از تاثير مثبت گونهشود، گزارشها استفاده میآن
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ها از جمله بازدارنده مختلف جنس فرفيون در درمان برخی بيماری

و کلون های پوست های سرطانی به ويژه سرطانتکثير سلول

 (.Wang et al. 2011, Forouzesh et al. 2018باشد )می

 گياهان زينتی جنس فرفيون -

های مختلف اين گونه ،از ديرباز و از چهار قرن گذشته

جنس به عنوان يکی از اجزای مهم و ضروری در تزيين و آرايش 

 ،های گياهان دارويیها و باغهای زينتی و سلطنتی، گلخانهباغ

مورد استفاده بوده است. امروزه نيز عالوه بر موارد فوق به شکل 

ها نگهداری ها و باغچههای زينتی در منازل، آپارتمانگلدان

ها، دامنه ها در انواع باغشوند. يکی از داليل کشت وسيع آنمی

های ساله کوچک تا درختچههای رويشی مختلف از يکوسيع فرم

نظير و خاص های بیرنگ ،همچنين باشد.هميشه سبز بزرگ می

ها مانند سبز، سبز مايل به زرد، زرد، ليمويی، قرمز و بنفش آن

ها در کنار ساير گياهان جهت تزيين باعث شده است که از آن

های ديگر اين گروه از د. از ويژگینهای زينتی استفاده شوباغ

د که باشهای هميشه سبز و مقاوم به سرما میگياهان وجود گونه

مختلف  یهاها و شکلها به صورت برگ با رنگگذرانی آنزمستان

ها ها و سياتيومهای متفاوت براکتهو در بهار و تابستان با رنگ

های )مانند اعضای بخش بخشندمی هازيبايی خاصی به باغ

Myrsiniteae  وPatellares)  شکل(2 A-C)گونه  2000 حدود . از

گونه و واريته آن تا به حال  150حدود  ،گزارش شده از اين جنس

های (. گونهWalker 2008به عنوان گياه زينتی گزارش شده است )

 کاشتههای مختلف به اين منظور ها و بخشمتعدد از زيرجنس

بيشتر در فضاهای باز مناطق معتدله  Esulaشوند. از زيرجنس می

 E. cyparissias L. ،E. characiasهای و سردسير مانند گونه

L.،E. myrsinites L.   وE. amygdaloides L. شوداستفاده می . 

 هایشکلبه  بيشترکه  Euphorbiaو  Athymalusهای از زيرجنس

در فضای آزاد مناطق  ،کاکتوسی، گوشتی و خاردار هستند

ها و گرمسيری يا به صورت گلدان در فضاهای بسته مانند گلخانه

ها در ايران های رايج آنشود. از گونهها استفاده میآپارتمان

 .E. trigona Mill. ،E. tirucalli  ،E. milii Des Moulتوان به می

اشاره کرد. از زيرجنس  .E. ingens E. Mey. ex Boissو 

Chamaesyce قنسول گياه معروف کريسمس با نام بنت 

(E. pulcherrima Willd. ex Klotzsch و )E. marginata  در

 های اخير سال در E. marginataشود که گونه ايران توليد می

به شکل  کهغربی ديده شده هرز در استان آذربايجانبه شکل علف

شود. ها از آن استفاده میشاخه بريده جهت تزيين دسته گل

های تيره کاکتوس های جنس فرفيون مانند گونهبسياری از گونه

(Cactaceae خاردار و گوشتی )که نه تنها  طوریه ب ،هستند

 ويژهبه که افراد متخصص بلبسياری از فروشندگان گل و گياه 

ها را از يکديگر تميز آن است،که گياه فاقد اندام زايشی هنگامی 

ها از يکديگر در طبيعت و ساير دهند. جهت تشخيص آننمی

مکان جغرافيايی است که گونه مورد نظر  ،قدم نخستينها مکان

در آفريقا  گونه مورد نظر اگر ؛ به اين ترتيب کها رويش دارددر آنج

جنس فرفيون و متعلق به ای گونهبه احتمال زياد  ،رويش داشت

ای از گونه احتماال ديده شد،اگر در دنيای جديد و قاره امريکا 

شمردن تعداد خارهای روی گياه  ،مرحله بعدی .است کاکتوس

ای گونه ،اگر خارها جفت بودند ، به اين صورت کهاستمورد نظر 

تايی يا  6تا  5های ها در گروهاز جنس فرفيون و اگر تعداد آن

با هم . مرحله آخر استکاکتوس نوعی گونه مورد نظر  ،بيشتر بود

که اگر شيرابه  به طوری ،شودخراش سطحی ساقه مشخص می

گونه مورد نظر  ،سفيد رنگ و چسبناکی از محل زخم خارج شد

 و يا گياهی از تيره ديگر کاکتوسبه صورت  فرفيون و در غير اين

 (.Walker 2008) تعلق دارد

های جنس فرفيون با توجه به توانايی باالی برخی از گونه 

ها، شناختی و مهاجم شدن آنهای مختلف بومدر تسخير آشيانه

های گونه کاشتبيشتر در خصوص  و دقت ميدانینياز به مطالعات 

باشد.اين جنس به عنوان گياه زينتی می
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