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Abstract

Brassicaceae family is one of the largest families in the world and Iran. This family is distinguished from other 
families by having flowers with symmetrical opposite-petals, symmetrical cross, and silicule or silique fruits. Many 
species of this family are used in agriculture, modeling, and ornamental purposes. This family has 321 genera and 
3660 species in the world and 100 genera and 359 species in Iran. The genus Alyssum has the highest abundance 
of species, with 37 species in Iran. 58 genera have only one species. There are 53 endemic species to Iran in the 
Brassicaceae family. There are seven monotypic and endemic genera of this family in Iran.
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چکیده
تیره شب بو یکی از بزرگ ترین تیره ها در جهان و ایران است. این تیره با داشتن گل هایی با گلبرگ های متقابل، صلیبی متقارن و 
میوه های خورجین یا خورجینک از سایر تیره ها متمایز است. بسیاری از گونه های این تیره در زراعت، مدل سازی و مصارف 
زینتی کاربرد دارند. این تیره در جهان دارای 321 جنس و 3660 گونه و در ایران شامل 100 جنس و 359 گونه است. جنس 
Alyssum با 37 گونه باالترین فراوانی گونه ها را در ایران دارد. 58 جنس آن فقط دارای یک گونه است که 7 جنس مونوتیپیک 

انحصاری از این تیره در ایران وجود دارد. در کل 53 گونه از خانواده شب بو انحصاری ایران هستند.
 

واژه های کلیدی: تیره، کلمیان، بومی ایران، گیاهان
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تیره Brassicaceae )شب بو( در ایران 
سعیده سادات میرزاده واقفی1* و محمد محمودی2
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تهیه صابون،  دارای مصارفی چون  که  استخراج  می شود 
. )Zhuo et al., 2001(گریس، پالستیک و غیره است
 Aethionema 2. زینتی: بسیاری از گونه های
 W.T.Aiton, Alyssum L., Arabis L., Aubrieta
 Adans. Draba L., Erysimum L., Hesperis
L., Lobularia maritima (L.) Desv. و ... با 

هدف استفاده های زینتی کاشته شده اند.
 Arabidopsis thaliana 3. مدل سازی: 
L.) Heynh( از دیگر گیاهانی است که باعث 
اهمیت این تیره شده است. اهمیت عمده آن در 
زمینه های مختلف زیست شناسی از قبیل ژنتیک 
گیاهی، فیزیولوژی، نمو، آسیب شناسی و مهندسی 
ژنتیک است. این گونه به همین دالیل به عنوان 
مگس سرکه گیاه شناسان معروف شده است 
از  امروزه   .)Al-Shehbaz et al., 1984(
Arabidopsis thaliana به عنوان مدلی برای 
بیولوژی مولکولی استفاده می کنند، به تازگی نیز، 
ژنوم آن به طور کامل تعیین توالی شده و از طریق 
www.nature.com/genomics/ سایت 
paper/a_thalia.html در دسترس است 

.)Koch et al., 2003(
صفات  بودن  دارا  به  دلیل  شب بو  تیره 
طبیعی ترین  به عنوان  ریخت شناسی شاخص 
و  می شود  شناخته  نهاندانگان  گیاهی  تیره  
اعضای  که  دارد  مشخصی  کاماًل  محدوده 
دارند  پراکنش  شمالی  نیمکره  در  بیشتر  آن 
 Appel  & Al-Shehbaz, 2003; (
تیره  بودن  Al-Shehbaz, 1984(. طبیعی 
رسیده  اثبات  به  نیز  مولکولی  از نظر  شب بو 
از  منظور   .)Al-Shehbaz, 2012( است 
طبیعی بودن یک تیره، تک نیا بودن آن است. 
95درصد اعضای این گروه، علفی )یک ساله 
تا چندساله( هستند و حدود 5درصد آنها فرم 
رویشی چوبی دارند. از فرم رویشی باالرونده 
تیره یک  گونه از جنس این  )climber( در 
 Lepid ium  Hook.  & Thomson
Hel ioph i la ز  ا یک گونه   ، ) لیا ا ستر ا (
جنوبی( )آفریقای    Burm.f.  ex L ا .  

از  گونه  سه  و   )H. coronopifolia L.(  
جنس .Cremolobus DC )آفریقای جنوبی( 
)C. subscandens Kuntze، C. bolivianos 
Britton و C. peruvianus )Lam.) DC.(
.)Al-Shehbaz, 2012( گزارش  شده است 

تیره شب بو از نظر ریخت شناسی به آسانی 

پایین تر  اما در سطوح  است،  قابل  شناسایی 
)طایفه، جنس و گونه( از چالش های ویژه ای 
از  تیره شب بو یکی  برخوردار است. گل در 
سایر  به  نسبت  متفاوت  و  بارز  خصوصیات 
تیره ها است. گل دارای تقارن دوطرفه است و 
چهار کاسبرگ جدا در دو چرخه دارد. به تازگی 
 )Gamosepaly( پیوسته  به  هم   حالت های 
از آسیا  تیره در 12 جنس  در کاسبرگ های 
و آمریکای جنوبی گزارش  شده است. چهار 
آنها  از  تا  گلبرگ همیشه جدا، که گاهی دو 
به حالت  بین می روند، اغلب شش پرچم  از 
از چهار  بیرونی کوتاه تر  تترادینام، دو پرچم 
دوبرچه ای  تخمدان  و  جدا  و  داخلی  پرچم 
است، که اغلب دارای یک دیواره کاذب به نام 
Septum است. برگ ها در این تیره به صورت 
طوقه ای و ساقه ای هستند. آرایش برگ های 
ساقه ای به صورت متناوب و به ندرت متقابل دیده 
می شود. میوه در این تیره از نظر شکل و اندازه 
از تنوع بسیار باالیی برخوردار است و به دو 
صورت میوه های خورجین و خورجینک دیده 
می شود )شکل 1(. این تنوع باعث شده است که 
میوه به ابزاری تقریبًا مفید در شناسایی گونه ها 
و جنس های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. 
برای اولین بار Prantlا (1891) سنت شکنی 
کرد و کرک را در خانواده شب بو موردتوجه 
و  به دو گروه ساده  را  او کرک ها  داد.  قرار 
منشعب تقسیم بندی کرد و استفاده از کرک را 
تا سطح قبیله پیشنهاد داد. امروزه این صفت در 
سطح جنس و گونه مورداستفاده قرار می گیرد
(Rollins & Banerjee, 1975, 1976, 
1979; Lichvar, 1983; Jacquemoud, 
1988; Al-Shehbaz, 1984, 1990, 1994; 

Ancev, 1991; Mulligan, 1995(
گونه ها در Brassicaceae از بدون کرک 
تا کرک دار وجود دارند. رایج ترین کرک ها، ساده 
)تک محور(، دوشاخه )چنگال مانند(، منشعب 
)شاخه ای( هستند  )شکل 2(. در بعضی کرک ها 
بدون پایه، یا پایه دار است. در بدون پایه ها از ابتدا 
منشعب شده است. بدون پایه هایی که دارای دو 
شاخه اصلی هستند، malpighiaceous نامیده 
می شوند. ستاره ای ها بیش از سه  شاخه اصلی 
دارند. استفاده از کرک در بعضی از جنس ها بسیار 
پیچیده است. کرک های غده ای چند سلولی هستند 
و تراوش متابولیت های ثانویه دارند. درحالی که 

 مقدمه
تیره شب بو با داشتن 

حدود 49 قبیله، 321 جنس 
و 3660 گونه، ازجمله یکی از 

گل دار  گیاهان  تیره  بزرگ ترین 
از نظر   Brassicacee تیره  است. 

اقتصادی تیره بسیار مهمی است. این تیره 
یکی از منابع مهم تأمین سبزیجات زمستان 

افراد است. مرکز اصلی پراکنش تیره شب بو 
و  مدیترانه ای  تورانی،  ایرانی-  مناطق  در 
 .)Hedge, 1976( صحرایی– سندی است
سن متوسط تیره حدود 37/6 میلیون سال 
 Couvreur et( قبل تخمین زده شده است

.)al., 2010
در میان تیره های مهم و بزرگ در ایران، تیره 
شب بو، هفتمین تیره بزرگ از نظر تعداد جنس، 
با 365 گونه )مظفریان،  تیره چتریان  از  بعد 
 Ghahremaninejad &(قرار دارد )1399

  . )Nejad Falatoury,  2016
این تیره از سه جنبه دارای اهمیت است:

آنها  اهمیت  دلیل  مهم ترین  زراعی:   .1
دارا بودن گونه های زراعی است که از دیرباز 
علوفه  چاشنی،  روغنی،  دانه های  به عنوان 
به عنوان سبزیجات کشت  یا  برای حیوانات، 
می شوند. در بین جنس های این تیره، جنس 
بیشترین اهمیت برخوردار  از   Brassica L.
است. .B. oleracea L و واریته های مختلف 
آن تنوع گونه ای از کلم های خوراکی و زینتی را 
 Brassica تشکیل می دهند. قدمت استفاده از
به 3000 سال پیش از میالد می رسد که در 
 Al-Shehbaz,( هندوستان استفاده می شده است
2012(. از دیگر جنس های زراعی این تیره 
،Nasturtium Rا. Br.  می توان جنس های

 R h a p h a n u s  L .  ، ) تی و ا غ  ال بو (
و )خردل(   Sinbaps is  L .  ، ترب( (

ا  ر هی(  ه تیزک شا تر (  L e p i d i u m  L .
ین  ا اعضای  نه های  ا د همچنین  برد.  م  نا
 . هستند غنی  و ر کیبات  تر ز  ا غنی  ه  تیر
گونه ز  ا  Canola ترکیب  ن مثال  به عنوا
 Brassica napus L. subsp. napus 

استخراج می شود.
،B. vesicaria ا L. روغن های صنعتی از گونه 

تیره  این  B. napus و سایر گونه های   .Lا 
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شکل 2- تنوع کرک در میوه (a): ستاره ای ، Alyssum contemptum  ا(b): دوشاخه الی پایه دار، A. strigosumا (c(: ساده، Clypeola ,acrocarpaا (d(: بی کرک، 
Alyssum linifolium

(Al-Shehbaz, 2012) Brassicaceae   شکل 1-تنوع میوه در تیره
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کرک های eglandular تک سلولی هستند 
و ترشح ندارند. این  گونه کرک ها در تیره 
 Beilstein( شب بو بیشتر متداول است

 .)et al., 2006
تنوع  رای  دا تیره  ین  ا اعضای 
ی  ه ها یشگا و ر و  هستند  هی  یشگا و ر
 ، نیمه خشک و  خشک  ن  چو مختلفی 
را  یا ساحلی  کوهستانی  و  آبی  یا  مرطوب 
جنس های ن مثال  به عنوا می کنند.  شغال  ا
Subulariaا L. و Nasturtium اW.T. Aiton

 Cardamine L. و برخی از گونه های جنس
را  مرطوب  زیستگاه های  یا  هستند،  آبزی 
می پسندند. زیستگاه های شنی توسط تاکسون هایی 
چون .Raphanus Raphanistrum L، یا 

 .MillبCakile اشغال می شوند. 
زیستگاه های   Draba L . جنس  گونه های 
کوهستانی را ترجیح می دهند. گونه ای از جنس
 Lepidostemon Hook. & Thomson  
L. everstianus Al-Shehbaz در  نام  به 
ارتفاع 6400 متری کوه اورست می روید که 
رویش  توانایی  این شرایط  در  گیاهی  کمتر 

دارد )Al-Shehbaz, 2012(. در ایران گونه 
Arabis caucasiaca تا ارتفاع 4200 متری 
بیشتر گونه های  دارد.  انتشار  کوه سبالن  در 
نیمه خشک تا خشک  تیره زیستگاه های  این 
می کنند  اشغال  بارندگی  میزان  با حداقل  را 

.)Al-Shehbaz, 2012(
اعضای تیره شب بو با توجه به داشتن میوه یا 
دانه های مجهز به باله، یا داشتن میوه های متورم، 
انتشار به وسیله باد، باران، انسان، یا پرندگان را 
انتخاب و در اکثر مناطق دنیا رشد می کنند. بعضی 
از اعضای این تیره در حقیقت شامل علف های 
هرزی می شوند که در اکثر نقاط دنیا پراکنده اند. 
 Cardamine و Lepidium، Nasturtium
سه جنس این تیره هستند که در همه قاره ها 
حضور دارند. بااین وجود در بعضی از مناطق، 
به ویژه نواحی گرمسیری، گونه های تیره شب بو 
 Al-Shehbaz,( به طور محدود رشد می کنند
مرکز  اولین  تورانی  ایرانی-  ناحیه   .)2012
این  تیره است. در  این  بوم زادی در  پیدایش 
ناحیه، 150 جنس )62 جنس انحصاری( و 
900 گونه )530 گونه انحصاری( وجود دارد

(Al-Shehbaz, 1984( . اکثر جنس های این 
تیره در ترکیه، ایران، افغانستان و آسیای مرکزی 

.)Hedge, 1976( پراکنش دارند

 موقعیت تیره  Brassicaceae در ایران
تیره  علمی،  مستندات  آخرین  براساس 
Brassicaceae )شب بو ( در ایران دارای 359 
گونه و 100 جنس است )اسدی و همکاران ، 
1396؛ ممی زاده و نقی نژاد، 2017(. در فلور 
ایرانیکا 126 جنس در 10 قبیله تقسیم بندی 
شده است )Rechinger, 1968(. خانواده ای 
از جنس های موجود  از 55 درصد  بیش  که 
آن در ایران )58 جنس( شامل فقط یک گونه 
با 37 گونه   Alyssum می شوند )شکل 2(. 
بزرگ ترین جنس آن در ایران است. بعد از 
 Isatis با 35 گونه و Erysimum آن، جنس

با 27 گونه بزرگ ترین جنس ها هستند. 
تیره شب بو دارای 25 قبیله )در ایران( است. 
قبیله ها، جنس ها و تعداد گونه هر جنس آن در 

ایران در جدول 1 آورده شده است.
اکثر جنس های این تیره در ایران شامل 

جدول 1- قبیله ها، جنس ها و تعداد گونه های آنها در خانواده Brassicaceae بر اساس فلور ایران )اسدی و همکاران، 1396(

جنس و قبیلهتعداد گونهجنس و قبیلهتعداد گونه

Goldbachia Tribe Aethionemaeaا.150

 Aethionemaا.Spirorrhynchus 151ا.151

Tribe SisymbrieaeTribe Camelineae

 Arabodopsisا.Sisymbrium 12ا..1252

Tribe Alyssopsideae33.اCamelina 

 Nesliaا.Olimarabidopsis 14ا.153

 Capsellaا.Alyssopsis 15ا.154

Dielsiocharis Tribe Crucihimalayeaeا.155

Tribe Isatideae16.اCrucihimalaya 

Myagrm Tribe Cardamineaeا.156

 Barbareaا.Schimpera 37ا.157

 Cardamineا.Isatis 98ا.2758

Tribe Anastaticeae29.اNasturtium 

 Rorippaا.Anastatica 410ا.159

Notoceras Tribe Lepidieaeا.160

 Lepidiumا.Diceratella 1711ا.261



55 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 6، پیاپی 31، بهمن - اسفند  1400

Cithareloma Tribe Coluteocarpeaeا.162

 Nocceaا.Strigosella 1612ا.763

Maresia Tribe Biscutelleaeا.264

 Biscutellaا.Eremobium 113ا.165

Farsetia Tribe Descurainieaeا.266

 Descurianiaا.Lobularia 114ا.267

Tribe Erutremeae115.اRobeschia 

 Ianhedgeaا.Eutrema 116ا.168

Tribe Thalaspideae117.اHornungia 

Aliaria Tribe Alysseaeا.169

 Alyssumا.Didymophysa 3718ا.170

 Asperuginoidesا.Elburzia 119ا.171

 Clypeolaا.Graellsia 420ا.272

 Clastopusا.Parlatoria 121ا.273

 Fibigiaا.Peltaria 622ا.174

 Physoptychisا.Camelinopsis 123ا.175

 Straussiellaا.Peltariopsis 124ا.176

 Bornmuelleraا.Pseudocamelina 125ا.377

Thlaspi Tribe Arabideaeا.178

Tribe Hesperideae926.اArabis 

 Aubrietaا.Hesperis 127ا.679

 Drabaا.Clausia 1228ا.180

Tribe ErysimeaeTribe Turritideae

 Turritisا.Erysimum 229ا.3581

Tribe AnchonieaeTribe Brassiceae

 Brassicaا.Anchonium 730ا.182

 Sinapisا.Zerdana 331ا.183

. Matthiola 1Erucastrum32ا.1184

 Diplotaxisا.Micrantha 333ا.185

 Erucا.Sterigmostemum 1a34ا.586

 Raphanusا.Petiniotia 235ا.187

Tribe Euclidiaeae436.اCrambe 

 Rapistrumا.Lachnoloma 137ا.188

 Erucariaا.Euclidium 238ا.189

 Cakileا.Octoceras 239ا.190
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 Physorhynchusا.Tetracme 240ا.391

 Fortuyniaا.Neotorularia 141ا.392

 Carrichteraا.Cryptospora 142ا.193

 Savignyaا.Cymatocarpus 143ا.194

 Moricandiaا.Leptaleum 144ا.295

 Pseudofortuyniaا.Streptoloma 145ا.196

 Chalcanthusا.Bunias 146ا.197

Tribe ChorisporaeaeTribe Conringieae

 Conringiaا.Chorispora 647ا.398

 Zuvandaا.Diptychocarpus 248ا.199

Litwinowia Tribe Calepineaeا.1100

 Calepinaا.149

Brassicaceae شکل 3- فراوانی جنس ها و گونه های خانواده

چند جنس  فقط  و  هستند  گونه  کمی  تعداد 
با تنوع گونه ای باال در این تیره وجود دارد. 
بر اساس  ایران  به طورکلی خانواده شب بو در 
فلور ایران )اسدی و همکاران، 1396(، دارای 
58 جنس تک گونه ای، 14 جنس 2 گونه ای، 
8 جنس 3 گونه ای، 3 جنس 4 گونه ای، 1 
جنس 5 گونه ای، 3 جنس 6 گونه ای، 2 جنس 
7 گونه ای، 2 جنس 9 گونه ای، 2 جنس 11 
گونه ای، 1 جنس 12 گونه ای، 1 جنس 15 
گونه ای، 2 جنس 16 گونه ای، 1 جنس 27 

گونه ای، 1 جنس 34 گونه ای و 1 جنس 37 
جنس گونه ای است )شکل 3(.

گونه های انحصاری تیره شب بو 53 گونه 
است که در جدول 2 نام آنها آورده شده است.

 جنس های مونوتیپیک )7 جنس( تیره  
شب بو در ایران

Pseudofortuynia leucoclada، 
Micrantha multicaulis، Straussiella 
purpurea، Zerdana anchonioides، 

Fortuynia garcinii، Alyssopsis mol-
lis، Camelinopsis campylopoda
 Acanthocardamum است،  ذکر  شایان 
در  که  بود  مونوتیپیک  نیز   erinaceum
 Aethionema erinaceum حال حاضر با

سینونیم شده است. 
در ادامه تصاویر چند گونه انحصاری و 
بومی از این تیره آورده شد )شکل 29-4(.
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نام علمی گونه

1 Aethionema sabzevaricum Khosravi &Joharchi

2 Ae. semnanense Mozaff.

3 Ae. umbellatum (Boiss.) Bornm.

4 Ae. erinaceum (Boiss.) Khosravi & Mumm.

5 Alyssopsis mollis (Jacq.) O. E. Schulz in Engler

6 Alyssum persicum Boiss.

7 A. mazandaranicum Mirzadeh & Assadi

8 A. turgidum Dudley

9 A. lanigerum DC.

10 A. polycladum Rech.f.

11 A. mozaffarianii Kavousi

12 Brassica deflexa Boiss.

13 Camelinopsis campylopoda (Bornm. & Gauba) A. G. Miller

14 Chorispora persica Boiss.

15 Dielsiocharis kotschyi (Boiss.) O.E.Schulz

16 Elburzia fenestrata (Boiss. & Hohen.) Hedge

17 Erysimum elymaiticum Mozaff.

18 E. polatschekii Moazzeni

19 E. frigidum Boiss. & Hausskn. In Boiss.

20 E. spetae Polatschek

21 E. damirliense Moazzeni & Mahmoudi

22 E. koelzii Polatschek & Rech. f.

23 E. laxiflorum J. Gay

24 E. hezarense Moazzeni

25 E. nasturtioides Boiss. & Hausskn.

26 E. evinense Polatschek

27 Fibigia pendula (Boiss.)Boiss.

جدول 2- نام علمی گونه های انحصاری تیره شب بو

28 Fortuynia garcinii (Burm.) Shuttlew.

29 Graellsia stylosa (Boiss. & Hohen.) Poulter

30 Hesperis straussii Bornm.

31 H. nivalis Boiss. & Hausskn. In Boiss.

32 Isatis bornmulleriana Assadi

33 I. gaubae Bornm.

34 I. pachycarpa Rech. f.

35 I. raphanifolia Boiss.

36 Matthiola ovatifolia (Boiss.) Boiss.

37 M. shiraziana Zeraatkar

38 M. iranica Zeraatkar, Mahmoodi, Ghahrem. & Maassoumi

39 M. revolute Bunge ex Boiss.

40 M. dumulosa Boiss. & Buhse

41 Micrantha multicaulis (Boiss.) Dvorak

42 Neotorularia dentata (Freyn & Sint) Hedge & J. Leonard 
var. grandiflora Khodashenas & Joharchi

43 Noccaea tenuis (Boiss. &Buuhse) F. K. Mey.

44 N. maassoumii (Mozaff.) Al-Shehbaz

45 N. apterocarpa (Rech. f. & Aellen) Al-shehbaz

46 Parlatoria rostrata Boiss.

47 Pseudocamelina campylocarpa (Boiss.) N. Busch

48 P. aphragmodes (Boiss.) N. Bisch.

49 Pseudofortuynia leucoclada (Boiss.) Khosravi

50 Rorippa kurdica (Boiss. & Hausskn.) Hedge

51 Sisymbrium kermanicum Khodashenas & Mirtadzadini

52 S. gaubae Rech. f. & Bornm.

53 Zerdana anchonioides Boiss.

نام علمی گونه

.Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen در طبیعت )چپ( و در باغ گیاه شناســی ملی ایران، رویشــگاه البرز )راست( i -4 شــکل
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Aethionema semnanense Mozaff. -5 شکل

Alyssum lanigerum DC. -6 شکلAlyssum stapfii Vierh. -7 شکل

Alyssum desertorum Stapf. -8 شکل Alyssum lanceolatumاBaumg. شکل 7- میوه و گل
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Brassica elongata Ehrh. -10 شکلArabis caucasica Willd. -11 شکل

Alyssum mazandaranicum Mirzadeh & Assadi -12 شکل Clastopus vestitus Boiss. -13 شکل

Conringia perfoliata (Crantz) Link -14 شکل Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. -15 شکل
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Draba pulchella Willd. ex DC.h -16 شکل

Drabopsis verna C.Koch. -17 شکل

Erysimum damirliense Moazzeni & Mahmoodi -18 شکل

 Hesperis persica Boiss. -19 شکل

Isatis cappadocica Desv. -20 شکل
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 Isatis zarrei Al-Shehbaz, Moazzeni & Mumm. -21 شکل Matthiola alyssifolia (DC.) Bornm. -22 شکل

 Matthiola iranica Zeraatkar, Mahmoodi, F.Ghahrem. & Maassoumi -23 شکل

 Matthiola ovatifolia Boiss.i -24 شکل Aethionema spinosa (Boiss.) Prantli -25 شکل



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 62i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 62

 Neslia apiculata Fisch. C. A.. -26 شکل
Mey. & Avé-Lall

Noccaea iranica Al-Shehbaz -28 شکل

Physoptychis gnaphalodes (DC.) Boiss.i -27 شکل
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 Pseudocamelina glaucophylla N. Busch -29 شکل
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