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تیره گندمیان ( Gramineaeیا  Poaceaeیا : )Grass
تیره گندمیان مربوط به گروه بزرگی از گیاهان گلدار به نام تک لپه ای (جزء نهاندانگان) می باشد ،به
طور کلی نهاندانگان شامل دولپه ایها و تک لپه ای ها می شود .در دولپه ایها ،بذر از دو لپه تشکیل
شده است و رگبرگ ها منشعب می باشند و گل آنها مضربی از  4یا  5می باشد .مانند نخود و لوبیا.
اما در تک لپه ایها داخل بذر (دانه) یک لپه موجود است و گل آنها مضربی از  3می باشد (3
گلبرگ 3 ،کاسبرگ و  .)....مانند تیره گندمیان.
در میان تک لپه ایها اعضاء دو خانواده  Gramineaeو  Cyperaceaاز شباهت بسیار زیادی
برخوردارند .و تیره  Juncaceaeکه نیز از تک لپه ایها می باشد تا حدود زیادی به آن دو تیره شبیه
می باشد ،در تیره ( Juncaceaeسازو) پوشش گل در گلها سخت و به رنگ سبز مایل به قهوه ای
می باشد ،همچنین پرچم ها  3تا  6عدد .میوه کپسول محتوی چند دانه است و ساقه آن توپر و گرد
می باشد ،مانند جنس . Juncus
در جدول زیر تفاوت های دو تیره  Gramineaeو  Cyperaceaآورده شده است.
صفت

تیره گرامینه

تیره اویارسالم ()Cyperacea

ساقه

استوانه ای توخالی ،بند بند

ساقه ها سه گوش و توپر

برگ

در دو ردیف طولی و غالف آنها شکاف دار ،لبه غالف جدا برگ ها در سه ردیف طولی و غالف آنها بدون شکاف،
از هم با پوشش مشترک

غالف (نیام) بسته و فاقد زبانک

بساک

میله پرچم ها به وسط بساک چسبیده ()medifix

میله پرچم به انتهای بساک چسبیده

مادگی

مادگی از یک برچه تشکیل شده

مادگی دارای  2یا  3برچه بوده که تشکیل تخمدان تک

میوه

گندمه (نوعی فندقه است که دانه به دیواره چسبیده)

فندقه

دانه گرده

سلول مادر میکروسپور  4دانه گرده تولید می کند

سلول مادر میکروسپور یک دانه گرده تولید میکند و بقیه

جنین

جنین بین آلبومین و پوسته دانه قرار دارد

خانه ای را می دهد.

رشد نمی کنند.
جنین بوسیله آلبومین احاطه شده است
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گراسها گیاهانی یک یا چند ساله به ندرت چوبی و بعضی دارای ریزوم و استولون می باشند .اپیدرم
این گیاهان متشکل از سلول های طویل و کوتاه می باشد .برخی از سلول های کوتاه بوسیله اجسام
سیلیسی پر شده اند ،سایر سلول ها دارای دیواره چوب پنبه ای هستند .معموالً دو نوع کرک روی
اپیدرم دیده می شود )1 .کرک های درشت که دیواره ضخیم داشته و غالباً از یک سلول تشکیل
یافته و زبر هستند )2 .کرک های ریز که بسیار کوچک و میکروسکوپی هستند و به اشکال استوانه
ای یا کروی و معموالً متشکل از  2سلول و دارای دیواره نازک می باشند.
سیستم ریشه ای گراسها :به هم پیوسته (افشان) وکالف مانند و فیبری )  (fibrous rootاست.
وقتی که بذر گراس جوانه زد یک ریشة اولیه ای از آن حاصل می شود که عمر کوتاهی دارد و به
زودی از بین می رود و در بیشتر حاالت توسط ریشه های متعددی که از گرة پایینی ساقه ها بوجود
می آید جایگزین می شود ،به علت ماهیت به هم پیوسته بودن ریشة گراسها ،بهترین حافظ برای
خاک هستند در بعضی از گونه ها ،ریشه ممکن است به عمق  2متر یا بیشتر در زمین فرو رود.
گراسها دارای دو نوع سیستم ریشه ای هستند )1 :ریشه های بدوی ( )seminal rootکه از ریشه
چة حاصل از رویش بذر بوجود می آید ،این ریشه ها سریعاً منشعب شده اما دارای عمر کوتاهی
هستند آنها در طول مراحل اولیة نمو گیاه ،حجم بزرگی از خاک را اشغال می کنند.
 )2دومین نوع ریشه ،ریشه های نابجا ( )Adventitious rootنام دارد که از برگهای تحتانی ساقه
حاصل می شود .در گراسهای چند ساله این سیستم ریشه ای تنها سیستمی ست که گیاه را در طول
حیات چند ساله خود یاری می کند .در گراسهای یکساله ،ریشه های بدوی ممکن است در طول
زندگی گیاه فعال باشند در هر صورت ریشه های نابجا نقش مهمی در جذب مواد غذایی ،استقرار
گیاه ،افزایش مقاومت گیاه در برابر فعالیت کششی پوزة حیوانات و همچنین تجمع مواد آلی در
خاک دارند.
در گراسهای پایا ،ریشه ها ستبر و قوی بوده و در اعماق بیشتری از خاک توسعه می یابند ،ولی
همچنان افشان هستند .در برخی از گندمیان بیابانی یا شن روی ،ریشه از حالت افشان خارج شده
وبرای دستیابی به رطوبت ،بصورت ریشه ی راست تا چندین متر در عمق خاک نفوذ می کنند.
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ساقه گراسها (:)stem
در اکثر گراسها ساقه بصورت بند بند وتوخالی است (ساقه ماشوره ای ) ،بطور استثنائی در برخی از
گونه ها (نظیر ذرت و ذرت خوشه ای) ساقه توپر است .ساقة گل دهنده ()flowering stem
گراسها  culmنامیده می شود .ساقه گراسها مفصل دار هستند که فواصل بین مفاصل ،گرد و تو
خالی ( )hollowاست .اما محل مفصل ها ،توپر( )solidاست.
در قسمت های فوقانی ،ساقة گراسها کمتر منشعب می شود ولی در قسمت های تحتانی ،ساقة
آنها منشعب می شود .در این حالت یک برگ نازک که مقطع عرضی  hشکل دارد ،بین ساقة اصلی
وانشعاب قرار می گیرد ،به این برگ اصطالحاً  prophyllumمی گویند که در واقع اولین برگ
تغییر شکل یافته برای انشعاب محسوب می شود ،که با دو لبة خود  culmرا و با دولبة دیگر انشعاب
را در بر می گیرد .ساقه گراسها ممکن است راست و ایستاده ( )erectباشند .یا با قاعدة زانو مانند
( )knee like baseو خمیده باشد به این نوع ساقه ها  decumbentگفته می شود .در واقع
 decumbentبه ساقه ای اطالق می شود که قاعدة آن روی زمین خوابیده ولی رأس آن در باالی
سطح زمینی قرار دارد.
عالوه برآن،گندمیان دارای دو نوع ساقه ی دیگر نیز هستند که گاهی آنها را ساقه خزنده
( )creeping stemیا ساقه های نابجا نیز می خوانند .شامل :
الف) ساقه های خزنده زیرزمینی ()Rhizome
ب)ساقه های خزنده بُن رُست یا استولون ()stolon
استولون بر روی زمین می خزد و در محل گره ها ،ایجاد ریشه های نابجا می کند و می تواند ساقه
های هوایی جدیدی (از جوانه های رویشی موجود بر گره هایشان) بوجود آورد .و ریزوم ،ساقه
خزنده ای است که در زیرزمینی می خزد ودارای برگ های فلسی شکل هستند( Scale Like
 )Leavesکه سبز نمی باشند ،اما استولون دارای برگ های حقیقی ریز است.
هر دو نوع ساقه خزندة فوق سبب تکثیر غیر جنسی (رویشی) در گراسها می شوند و در برخی موارد
توده ی انبوهی (کل ونی) از گیاهان همانند ایجاد می کنند که تشخیص یک گیاه مستقل در آنها
امکان پذیر نیست که این امر سبب افزایش تکثیر گراسها می شود و به تحمل گراسها در برابر فشار
چرا کمک می کند.
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ساقه های قاعده ای کوتاه و غیر گل دهنده ( )non–bloomingرا  Enovationمی نامند .این
ساقه ها بر تراکم و مرغوبیت ( )density & desirabilityبرخی از گراسهای دسته ای می
افزایند .ساقة برخی از گراسهای مناطق بیابانی وآلپی ،فقط چند سانتی متر بلندا دارند .در حالی که
ساقة بامبو یا خیزران ممکن است چندین متر ارتفاع داشته باشد ،قطر ساقة گراسها اکثراً بین  1mmتا
 5mmاست ولی در بامبو  10-15سانتیمتر می باشد.
گراسها ممکن است دارای یک تا تعداد کمی ساقه باشند و یا ممکن است دارای ساقه های
متعددی در کنار هم باشند که همة آنها به یک ریشه تعلق دارند در اینصورت آنها را گراسهای دسته
ای یا  bunch grassldمی نامند.

برگ گراسها: Grass leaf ،
برگ گراسها تقریباً همیشه دارای رگبرگ های ( veinیا  )nerveموازی است ،برگ گراسها
معموالً باریک وکشیده هستند وکرانه های آنها تقریباً با یکدیگر موازی هستند ،ر برگ دارای سه
قسمت اصلی است -1 :غالف ( -2 )sheathزبانک ( -3 ،)Liguleپهنک ()blade
غالف بخش لوله ای ست که ساقه را در بر می گیرد و در تیره گرامینه لبه های غالف از هم جدا
هستند ،زبانک زائده ای است غشایی یا مویی که در محل اتصال پهنک و غالف قرار دارد شکل
زبانک در گراسهای مختلف متفاوت است که می توان به موارد زیر اشاره کرد (مخصوصاً نوک
آن):
 cilate-1مژه دار (مویی) -2 ،نوک تیز ( -3 ، )acuteدندانه دار ( -4 ،)notchedبیضی شکل
()Abtuse
همچنین بعضی از گراسها فاقد زبانک می باشند .پهنک دراز گراس ها دارای یک رگبرگ اصلی
می باشد که بر جسته است که آن را  midribمی نامند .و مابقی رگبرگ ها در موازی آن قرار
دارند .نوک برگ گراسها تیز می باشد و در قاعدة برگ ،کنار زبانک دو زائدة کوچکی وجود دارد
که گوشوارک (گوشک) یا  auricleنامیده می شود،
در بعضی از جنس ها ،بخصوص در جنس های  dactylis ،Bromusو جنس های قبیله
 ،Meliceaeغالف برگ به هم چسبیده و لوله ای شکل می باشند ،یعنی شبیه به غالف تیرة
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 .cyperaceaeدر برگ گراسها ،نوک برگ پیرترین و قاعدة آن جوانترین بخش برگ را تشکیل
می دهد در اولین جایی که عالئم پیری ظاهر می شود نوک برگ است .در میان مواد معدنی تنها
کود ازته است که بر سرعت ظهور برگ ها اثر می گذارد .برگ گراسها فاقد دمبرگ می باشد در
حالیکه دمبرگ کاذبی ( )pseudo petioleدر بامبو (خیزران) وجود دارد.
برگها بصورت متناوب و با آرایش دو ردیفی یا دیستیک بر روی ساقه قرار دارند ،زاویة بین دو
برگ متوالی حدود  180درجه می باشد .ساقه های در سطح گره ها ومحل اتصال برگ ها ،متورم
هستند و این تورم ناشی از تورژسانس سلولهای آماس کردة قاعدة غالف می باشد ،نقش این
سلولهای ورم کرده در افراشته نگه داشتن ساقة گراسها ،مهم است.

گل آذین : Inflorescence
محور اصلی گل آذین در گراسها  Rachisنامیده می شود .سنبله ( )spikeمجموعه ای از سنبلک
( )spikeltمی باشد و سنبلک مجموعه ای از چندین گلچه ( )floveletاست.
نمونه های متداول گل آذین گراس ها عبارتند از :
)1سنبله ی ساده  :که در آن محور گل آذین شکسته یا زیگزاگ مانند و در هر شکستگی یک گل
دیده می شود .مانند Aegilops
 )2سنبلة مرکب  :محور گل آذین شکسته و زیگزاگ است و در محل هر شکستگی یک سنبلچه ی
حاوی چند گل دیده می شود (سنبله در سنبله) ،مانند .Aeluropus
 )3خوشه ساده  :گل ها دارای دمگل مشخص هستند .بنابراین محور گل آذین دارای انشعاباتی ست
که به گل ختم می شوند .مثل  Melicaو Bromus
 )4سنبلة انگشتی  :انشعابات گل آذین بصورت دو یا چند تایی از یک محل خارج شده و منظره ی
پنجه ای یا انگشتی دارند .مانند مَرغ
 )5پانیکول ( )paniculeباز یا پانیکول خوشه ای یا خوشه سنبل  :محور گل آذین منشعب و خوشه
مانند است که هر انشعاب دارای تقسیمات کوچکتری است و در نهایت به سنبلچه های متعددی ختم
می شود .مانند Sorghum
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 )6پانیکول فشرده یابسته  :فاصلة بین بندهای گل آذین کم است ،سنبلچه ها بصورت فشرده و با
دمگل کوتاه در محل بندها قرار دارند ،طوری که محور گل آذین از خارج دیده نمی شوند ،مانند
چاودار Arundo ،و .Imperata
اکثر گراسها دگر رشد هستند و بوسیلة باد گرده افشانی می شوند (قبل از باز شدن گلچه ها ،بساک
آنها باز می شود) .در قاعدة هر سنبلک ،برگهایی وجود دارد که تعداد آنها  2عدد و یا بعضی مواقع
 4تا 6عدد می باشد که به آنها پوشه ( )glumeگفته می شود که نقش آنها حفاظت و پوشش گلها
می باشد.
پوشینه ها ( )glumeleدرون پوشه ها قرار دارد که دو قطعة براکته مانند می باشند که اندامهای
زایشی گل را محصور کرده اند و مجموع ًا یک گلچه را بوجود می آورند ،براکتة تحتانی ،پوشینة
تحتانی ( )Lemmaخوانده می شود و غالباً دارای سیخک ( awnیا  )aretدر قسمت انتهایی یا
پشتی خود می باشد که پوشینه بیرونی خوانده می شود و کنار محور گل قرار دارد ،سیخک موجود
بر آن ،همان رگبرگ اصلی لما می باشد ،که این رگبرگ در انتهای خود به سیخک درازی تبدیل
می شود و طول آن چندین برابر طول پوشینه می باشد .مثالً در  stipa barbatاز  10cmتجاوز
می کند (این سیخک در فرو رفتن بذر به داخل خاک نقش مهمی دارد).
براکته یا پوشینه فوقانی یا درونی پالئا  paleaنامیده می شود .که معموالً غشایی وگاهی اوقات خیلی
ریز است ،پالئا به علت قرار گرفتن بین محور سنبله و محور گل تغییرات عمیقی حاصل می کند کم
و بیش فشرده می شود و رگبرگ اصلی جای خود را به دو رگبرگ جانبی می دهد.
بعد از پوشینه و در داخل آن دو قطعة غشایی دیگر به نام پوشینک یا گلوملول  glumelluleیا
لودیکول ( )Lodiculeوجود دارد ،که نقش آنها در هنگام گرده افشانی این است که حالت
تورژسانس پیدا کرده و باعث باز شدن دهانة گل می شود.
بطور کلی اکثر گیاهان خانوادة گندم یک پایه اند وگل ها اغلب نر-ماده ،دو جنسی و گاهی اوقات
تک جنسی و دارای سه پرچم و مادگی سه برچه ای می باشد که فقط یکی از برچه ها رشد می کند
و دو برچه دیگر از بین می رود ،تعداد پرچم ها اغلب  3عدد و به ندرت  2 ،1و یا  6عدد می باشد.
بساک پشت چسب (میان چسب )medifix ،و دو حفره ای است و معموالً با دو شکاف طولی
شکوفا می گردد .تخمدان در پای پرچم ها می باشد و یک خانه ای و دارای یک تخمک واژگون
یا خمیده است .خامه دوتایی ،در قاعده به هم وصل است و منتهی به  2کالله پر مانند می باشند.
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میوة گراسها:
در کلیة گراسها ،میوه گندمه ( )caryopsisاست که در بین لما و پالئا قرار دارد .میوه در واقع فندقه
ای است که دانه کامالً به پوسته چسبیده است .میوة گندمه دارای شکاف یا شیار و یا فاقد آن است و
به ندرت ممکن است در گونه هایی نظیر  sprobolusو  ELeusineشکوفا باشند .دانه دارای
بافت آلبومن حجیمی از جنس نشاسته است و جنین در کنار این بافت و در پایین قرار دارد.
گیاهان تیرة گندمیان ،اکثراً علفی است بجز گیاهان طایفة  Bambosoideaeکه چوبی هستند.
** استثناء در ذرت ،سورگوم و نیشکر ساقه توپر است.
در گیاهان تیره گندمیان ،ساقه در محل گره ها توپر می باشد .و دارای دو نوع گره می باشند :
 -1گره های برگی که بیشتر در جنس گندم وگیاهان طایفه  Agrostideaeو  Aveneaeدیده
می شود که برگ زا هستند.
 -2گره های ساقه ای یا محوری در جنس  stipaو طایفه های ،Andropogoneae
 Arundineae ،paniceaeدیده می شود که در ایجاد انشعابات جدید بر روی ساقه نقش دارند.
در گیاهان تیرة گندم ساقه ها ی هوایی نسبت به اثر ژئوتروپیسم (زمین گرایی) بسیار حساس می
باشند .مثالً اگر ساقه ای روی زمین به هر عللی بخوابد بر اثر ژئوتروپیسم منفی ،حالت افزاشتد به
خود می گیرد.
از سایر اختصاصات زیست شیمیایی تیرة گندم ،وجود فراوان مادة سیلیسین در سطح اندامهای نظیر
برگ ،ساقه و وجود آلکالوئید ،هتروزید ،ساپونین و همچنین فقدان نشاسته در برگ ها می باشد.

تقسیم بندی زیر تیره ها :
در این تیره ،محور سنبلک دارای یک مفصل است بر اساس اینکه این مفصل در زیر پوشه یا گلوم
قرار گیرد یا در باالی آن ،تیرة گندم را به دو زیر تیرة بزرگ تقسیم می کنند.
)1زیر تیرة  :panicoideaeدر این زیر تیره مفصل محور گل آذین در زیر پوشه قرار دارد و
پوشه ضمن افتادن دانه ،از سنبلک جدا می شود .و نیز در این زیر تیره سنبلک همیشه دارای یک گل
نازا در پایین است .در این زیر تیره ،سلولهای اندامهای رویشی محتوی قند ساکاروز می باشند.
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 )2زیر تیرة  : (festucoideae) pooideaeدر این زیر تیره مفصل محور گل آذین در باالی
گلوم قرار دارد ،بنابراین پوشه ضمن افتادن دانة رسیده ،بر روی محور سنبلک باقی می ماند .سنبلک
ها در پایین واجد چندین گل بارور و در باالی گل های بارور چندین گل نازا وجود دارد ،همچنین
سلولهای اندامهای رویشی در این زیر تیره دارای قند فروکتوز می باشد.

طایفه های زیر تیرة :panicooideae
 )Iقبیله (طایفه) : Maydeae
در این قبیله گل ها تک جنسی و گل های نر و ماده جدا از هم ،بر روی سنبلک مشترک و یا جدا از
هم قرار دارد .گیاهانی یک پایه می باشند .این قبیله در ایران دو جنس دارد:
 )1جنس ذرت  : zeaشامل گونه مهم ( Zea mayzذرت) می شود که جزء گیاهان علوفه ای و
خوراکی تیره گندم است ،گیاهی یکساله ،بلند قامت ،دارای ساقه های توپر و غیر ماشوره ای .که در
آن گل ها تک جنس و گل های نر و ماده بر روی سنبلک های جداگانه قرار دارد.
 )2جنس شال تسبیح (شغال تسبیح)  : Coix spگیاهانی هستند علفی ،یکساله ،دارای ساقه
های ایستاده یا پخش وگسترده ،گل آذین خوشه سنبل انتهایی ،در باال دارای سنبلک های نر که هر
یک  2یا  3گل دارد .سنبلک های ماده دارای  3گل هستند که دو تای آنها نازا می باشند .در این
جنس ،پوشة کنار سنبلک ها بسیار رشد یافته هستند و مانند قابی بلند،گل آذین را در بر می گیرند،
گندمه بزرگ شبیه دانه های تسبیح و سخت وگرد یا تخم مرغی شکل دارند  .در این جنس گل
های نر و ماده بر روی یک محور قرار دارند .این جنس در ایران فقط یک گونه به نام C.lacryma
دارد که در گیالن و مازنداران رشد می کند .و بعنوان علف هرز مزارع برنج گیالن و مازندران
محسوب می شود.

 )IIقبیله  : oryzeaeاین طایفه شامل گندمیهای یک یا چند ساله (پایا) و غالباً آبزی هستند ،در
این قبیله گل ها نر-ماده و شامل  3تا  6پرچم می باشند ،یکی از گیاهان مهم این قبیله برنج ( oryza
 )sativaاست که گیاهی یکساله ،با گل آذین خوشه سنبل،گندمه سفید رنگ و تقریباً چهار گوش
که در شمال ایران ،کردستان و غیره کاشت می شود.
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 )IIIقبیله : Andropogoneae
در این قبیله ،سنبلک ها به صورت دو به دو قرار دارند یکی فاقد پایک ودیگری پایک دار ،پوشه ها
با هم برابر می باشند .جنس های مهم آن شامل :
 )1جنس ( Imperataزلف شیطان ،حلفه)  :گونه مهم آن  Imperata cylindEricaمی
باشد که گیاهی ست پایا با ریزومهای بلند و گوشتی ( .)Rhizomatousاز مهمترین مشخصه آن
این است که گلچه دارای  1یا  2پرچم است.گل آذین حجیم وکرک دار ،شبیه دم روباه دارد .محور
سنبلک ها سخت ،با مقاومت زیاد و سنبلک ها پا یک دار هستند .این گونه مصرف علوفه ای دارد،
اما ممکن است به دلیل ریزوم های زیادش به عنوان علف هرز جلوه کند.
 Sorghum )2ذرت خوشه ای  :شامل گیاهان یک یا چند ساله که مخصوص مناطق گرم
است .دارای ساقة بلند،گل آذین بصورت پانیکول بسیار بزرگ و انتهایی و دارای انشعاباتی با پایه ای
غالباً برهنه می باشند ،سنبلک های ذرت خوشه ای معموالً بصورت زوج قرار دارند که یکی از آنها
فاقد دمگل بوده و معموالً بذر تولید می کند و زوج دیگر دارای دمگل کوتاهی است و بلند و
باریک تر از دیگری است که عقیم و نابارور می باشد،کلیة ارقام یکسالة ذرت خوشه ای به گونة
 sorghum vulgarتعلق دارند و چند ساله ها به گونه  s.halopenseیا Johnson grass
تعلق دارند.
 s.halopenseگیاهی ریزوم دار است و گره های ساقه کرک دار می باشند .این گیاه غذای
خوبی برای همة چهارپایان است و به عنوان علف انباری ارزش دارد.
 )3جنس ( Heteropogonآبدرکا)  :گیاهی ست یک یا چند ساله با گل آذین خوشه منفرد،
در انتهای ساقه با انشعابات کم که دارای سیخک های پیچیده و تابیده است .برگ ها باریک ،گونه
مهم آن  H.contortusاست که دارای ساقه زانویی در قاعده وسپس برخاسته می باشد.
 )4جنس ( Eremopogonکاه بیابانی ،مرد بیابانی)  :گیاهانی پایا و ریزوم دار می باشند و
گل آذین آنها خوشه منفرد است .گونه مهم آن  ،E.foveolatusاست که دارای ساقه زانویی در
قاعده است و در آن گره ها ریش دار ،و تیغة برگ ها گردی یا مخملی می باشد.
 )5جنس ( ،cymbopogonچمن معطر ،پوتار ،ناگرد ،کاه کلی)  :گیاهی پایا ،معطر با
سیخک های برهنه ،که در خوزستان و سیستان وبلوچستان گسترش دارد .دارای برگ های خشن
است .گونة معروف آن  c.olivieriمی باشد ،این گیاه دارای پانیکول باریک با شاخه های به هم
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فشرده ،که غالف در بخش پایینی برهنه و بدون کرک است و پوشه زیرین آن بدون کرک است.
گیاهان این جنس تنها گیاهان معطر از خانوادة گرامینه هستند.
 )6جنس  : Andropogonگیاهانی یک یا چند ساله ،سنبلک ها معموالً دوتایی ،یکی فاقد
پایک ودیگری پایک دار است و پوشه های سنبلک باهم برابرند.
 )IVطایفة : paniceaae
گندمیانی هستند یک یا چند ساله .سنبلک ها تنها و منفرد ،پوشه غشایی ،پوشة پایینی کوتاهتر از
پوشة فوقانی وگاهی از بین رفته و پوشة فوقانی سخت می باشد .گل ها نر ماده شامل  1-3پرچم
است .شامل جنس های زیر :
 -1جنس( cenchrusخورنال)  :گیاهانی یکساله یا چند ساله برگ ها با پهنک تخت یا لوله ای،
گل آذین آنها سنبله متراکم می باشد .گونة ( c.ciliarisچمن تشی)  :گیاهی ست چمنی ،مخصوص
نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری که در دامنه های سنگالخی و دره ای و تا ارتفاع  800متر باالتر
از سطح دریا دیده می شود .این گونه دارای ریزوم می باشد و چندساله است .تارهای گریبانه ای آن
به رنگ بنفش مایل به ارغوانی و به ندرت سفید می باشد .بسیار خوشخوراک است و برای اصالح
مراتع مناطق جنوب کشور با بارندگی بیش از  250میلی متر مناسب است .این گونه حرارت  0تا 45
درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل می کند .و مخصوص مناطق استوایی و نیمه استوایی است و در
برابر چرای شدید مقاوم است .نسب به سرما و یخبندان حساسیت زیادی نشان می دهد و در اراضی
جلگه ای با شیب های سنگی می روید .جوانه زنی بذر آن سریع و رشد آن نیز سریع می باشد.
 )2جنس ( setariaگاورس) :گیاهانی یکساله ،با پهنک تخت و زبر ،گل آذین سنبله مانند
وفشرده ،زرد یا قرمز ،سنبلک ها در قاعده دارای تعدادی تار سیخ مانند و دندانک دار .پوشه ها
نامساوی و غشائی ،پوشة تحتانی کوچکتر از فوقانی .دانه ها بیضی شکل ،سخت و محکم .این گیاهان
گاهی به عنوان علف هرز می باشند .و مصرف علوفه ای برای حیوانات دارند.
 )3جنس ( pennisetumبرشنک)  :یکی از مهمترین جنس های این طایفه می باشد و بیش از
 140گونه دارد ،این جنس در سرتاسر منطقه استوایی و نیمه استوایی پراکنش دارد .شامل گیاهانی
یکساله یا چند ساله با گل آذین پانیکول سنبله ای شکل ،مرکب از سنبلچه های بدون ریشک ،با لما
وپالئای غشایی می باشد .دانه ها تخم مرغی یا کروی ،سنبلچه ها بدون پایک ،هر سنبله دارای دو
گلچه،گلچة تحتانی نر وگلچة فوقانی نر-ماده است.
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 )4جنس ( Echinochloaورمز)  :گیاهانی یکساله یا چند ساله ،دارای برگ هایی با پهنک
تخت و باریک،گل آذین بصورت پانیکول با خوشه های مرکب .سنبلچه ها ریشک دار می باشند .از
نظر لغتی  Echinosبه معنی خار و  Chloaبه معنی گراس می باشد .گل آذین آن شامل سنبله
های یک جانبه (یک طرف مسطح و طرف دیگر محدب)که اصطالحاً به آن plano-convex
گفته می شود.
 )5جنس ارزن  : panicumگیاهانی یک یا چند ساله ،برگ های آنها با پهنک دراز وکشیده ،سر
نیزه ای یا تخم مرغی شکل .گل آذین پانیکول مجتمع یا پخش ،سنبلک ها پایک دار ،سنبلک دارای
دو گل کوچک و فاقد سیخک .گندمه آنها بدون کرک ،بیضوی و محصور در لما و پالئای سخت
ولی آزاد ازآنها می باشد .این جنس با حدود  500گونه در سرتاسر مناطق استوایی ،نیمه استوای،گرم
وخشک و مدیترانه ای پراکنده است .احتماالً بزرگترین جنس در بین گراسها باشد .ارزن اهمیت
اقتصادی زیادی دارد و بویژه در مناطق نیمه خشک گونه های علوفه ای یکساله و چند سالة آن تولید
دانه می کنند .گونه های آن اهمیت زیادی دارند ،بعضی از گونه های ریزوم دار آن
مانند  p.turgidumدر تثبیت شنهای روان کاربرد دارند و بعضی دیگر مانند  p.repensعلف هرز
مضری است.
 )6جنس ( digitariaانگشتی) :
 -1یکساله__ ارغوانی
این جنس دارای علف های یکساله یا چند ساله می باشد .گل آذین آنها دارای سنبله های پنجه ای با
محور سه گوش ،سنبلک های دوقلو و به ندرت منفرد و معموالً بدون پایک می باشد .در ایران
دارای دو گونه می باشد .گونه  D.Sanguinalisیکساله است و قطعات سنبلهای آن پس از
رسیدن ارغوانی رنگ می شوند .و گونه  D.Pennataگیاهی چند ساله می باشد که قطعات گل
های آن پس از رسیدن سبز باقی می مانند.
 )7جنس ( paspalumچمن پایایی) :
گیاهان این جنس فاقد سیخک می باشند که در آنها پوشة زیرین معموالً وجود ندارد .دانه دارای
سطح پشتی شکمی با ناف نقطه ای و تهی می باشد .برای چمن کاری مناسب می باشد .در ایران 3
گونه از آن وجود دارد :
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الف) گونه  p.dilatatumاز گراسهای دسته ای یا  bunchمی باشد .در قاعده دارای برگ های
فراوان است .سیستم ریشه ای آن عمیق و دارای ریزوم می باشد .به خشکسالی مقاوم و برای کنترل
فرسایش خاک مناسب است.
ب) گونه  p.notatumکه در آن سنبلچه ها در یک طرف محور سنبل قرار دارند .دارای ساقه
زانویی رونده می باشد .برای تولید پوشش گیاهی متراکم و فشرده مناسب است و برای جلوگیری از
فرسایش خاک بکار می رود.
ج) گونه  p.distichumکه در آن سنبلچه ها در دو طرف محور سنبل قرار دارند .ریزوم دار و
آبدوست و دارای ساقه زانویی رونده است.
طایفه های زیر تیرة : pooideae
گیاهان این زیر تیره عمدتاً جزو گیاهان مناطق معتدله تا سردسیری یا فصل سرد می باشند که رشد
مطلوب آنها در طیف دمایی بین  15/5تا  24درجه سانتی گراد صورت می گیرد و شامل طایفه های
:
 )Iطایفه ( chlorideaeچمن مقدس):
این طایفه دارای گیاهانی یک یا چند ساله ،برگ های با پهنک باریک و خطی ،سنبلک ها بدون
پایک ،منفرد یا بصورت متراکم می باشد .اگر بصورت متراکم باشد بین آنها فاصله وجود دارد و بر
روی محور بصورت دو ردیفی قرار می گیرد .گل آذین بصورت سنبله های منشعب (پنجه ای) و یا
پانیکول می باشد ،سنبله ها بصورت یک طرفه می باشند .پرچم ها سه تایی و خامه دو بخشی ،پوشینه
گل های زایا دارای سیخک است .پوشه ها نامساوی و پوشینه ها غشایی وکاغذی می باشند .ناف در
قاعدة دانه و نقطه ای شکل می باشد .از این طایفه چهار جنس در ایران وجود دارد :
 )1جنس  : melanocenchreusدارای دو گونه که در مناطقی نظیر شمال شرقی آفریقا و هند
دیده می شود .برای رشد دامنه ها و دشت های خشک را ترجیح می دهد .سنبلک های آن دارای
یک گل ،فاقد پایک و هر دو تا هشت عدد سنبلکِ آن بصورت متراکم و توده ای بر محور گل
آذین مجتمع می شوند .این جنس در ایران یک گونه به نام  M.abbyssinicaدارد که در اطراف
بندرعباس یافت می شود .نام این جنس از واژه یونانی  melanosبه معنی سیاه گرفته شده است.
 )2جنس  cynodonمَرغ  :گیاهانی چند ساله ،دارای استولون خزنده ،ریزوم دار ،برگ آن با
پهنک باریک وکوتاه .گل آذین مرکب از سنبلچه هایی با آرایش فراهم ،سنبلچه ها همه یکسان
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کوچک ،سنبلچه دارای یک گل نر-ماده .پوشه های کم و بیش مساوی و نازک دارند .لما دراز تر
از پوشه است .زبانک دارای کرک می باشد .گل آذین آن پانیکول پنجه ای ،شامل  4تا  7سنبله
یک طرفه ،باریک ،خطی و الغر می باشد و پوشینه فاقد سیخک است .به علت ارزش زیادی که در
چراگاه دارد به آن سلطان یا پادشاه گیاهان چرایی می گویند .گونه مهم آن ( c.dactylonمرغ) می
باشد که گیاهی پوشش ساز چند ساله است و بوسیله استولون و ریزوم های رونده پخش می شود و
دارای شاخه های رونده زیادی است در محل گره ها ایجاد ریشه و جوانه هایی می کند ،که این
جوانه ها خود ایجاد شاخه های رونده وگره و ریشه و جوانه جدید می نماید.
 )3جنس  Tetrapogonعلف چهارپر  :در این جنس گل آذین بصورت سنبله های ایستاده،
منفرد و یا به طور مشخص دوتایی ،جدا و پیوسته از هم می باشد .محور سنبلک کرک دار است.
گندمة آن دوکی شکل و ناف آن نقطه ای شکل که در قاعده قرار دارد گل های زایای سنبلک
1تا 2عدد می باشند .گونه مهم آن  T.villosusاست.
 )4جنس  : chlorisگیاهانی ریزوم دار و استولون دار ،سنبله ها به مقدار کم وگاهی به تعداد زیاد
بر روی محور مشترک ،بصورت پنجه ای قرار می گیرند.گل های زایا (1تا2عدد) پوشه ها پایا و در
حاشیه دندانه دار و پوشینه سیخک دار می باشند .این جنس در ایران یک گونه به نام
 C.bermudagrassدارد که در کنار جاده ها و مزارع متروکه ،بویژه در اراضی خشک دیده می
شود ،ساقه آن زانو دار است و در اطراف یندرعباس زیاد مشاهده می شود.
 )IIطایفة : Triticeae
این طایفه دارای گیاهانی یکساله یا چند ساله با گل آذین سنبله و سیخک های راست می باشد.
 )1جنس  Agropyronعلف گندمی  :دارای گل آذین سنبله ،سنبلک ها در طرفین فشرده و
بدون پایک ،منفرد و بطور متناوب و نزدیک هم در فرو رفتگی های سطحی دو طرف محور بطور
خوابیده بر هم قرار دارند .سیخک راست ،گندمه دوکی شکل یا پهن و دراز و دارای ناف خطی
است .سنبلک دارای چند گلِ چسبیده به گودی های محور گل آذین است .پهنک برگ تخت یا
لوله ای می باشد.
این جنس در ایران ،دارای  21گونه است وجزء گراسهای فصل سرد می باشد .یعنی در درجه
حرارت 20تا  25درجه سانتی گراد رشد بیشتری دارد.گونه های زراعی این جنس به خشکی مقاوم
و به راحتی استقرار می یابند .از گونه های مهم آن می توان گونه های زیر را نام برد
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گونه  : A.repensگیاهی ست با ساقه راست ،غالف برگ پوشیده از کرک های غیر متراکم ،این
گیاه دارای ساقه بزرگ زیرزمینی خزنده می باشد .زبانک آن غشایی و بلند ،گلوم دارای  3تا 7
رگبرگ ،ناف دانه خطی و به طول دانه می باشد .سنبلک دارای  3-8گل ،سنبلک ها به طور متناوب
روی محو ر سنبله در فرو رفتگیهای محور گل آذین قرار می گیرد .این گیاه دارای ارزش غذایی باال
و علف انباری خوبی می باشد .این گیاه در صخره های سایه دار ،زیر درختچه ها و بوته ها در دامنة
کوه ها می روید.
گونه ( A.intermediumعلف گندمی میانی ) :گیاهی ریزوم دار چند ساله ،ساقه ابتدا زانوی و
بعد راست .گیاه به رنگ سبز مات مایل به آبی .برگ ها دارای پهنک خطی نوک دار ،تخت ،سخت
و شکننده ،در سطح فوقانی پوشیده از کرک های تنک یا بدون کرک در سطح تحتانی بدون کرک
و غالف برگ در حاشیه مژه دار است .سنبله آن نسبتاً محکم است .پوشه و لما گِرد می باشند (دارای
نوک کوتاه می باشند) .هر سنبلک  2تا  4گل دارد .عمدتاً در دامنه ارتفاعی  1000تا  2600متر ،با
بارندگی  350تا 500میلی متر رویش دارد.
گونه  A.cristatumعلف گندمی تاج خروس  :این گیاه دارای پهنک دراز و کشیده که بیش از
 12cmطول و  3mmعرض دارد .به هنگام خشک شدن پیچیده می شود .قاعدة غالف برگ
دارای کرک های نرم و زبانک خیلی کوتاه است .گل آذین سنبله به طول  2/5سانتی متر ،سنبلک
ها نیمه همپوشان و بطور متناوب روی محور کرک دار گل آذین قرار دارد .پوشه ها سیخک دار،
لما کرک دار و دارای سیخک ،این گیاه دارای ارزش غذایی باالست و از نظر چرا علف انباری
مفیدی می باشد .در گل آذین این گونه ،کاکلی وجود دارد و به همین دلیل علف گندمی کاکل دار
نیز نامیده می شود.
گونه  A.desertorumعلف گندمی بیابانی  :گیاهی چند ساله ،پشته ای ،انبوه .گل آذین سنبله
دارای سنبلک های سبز کم رنگ ،هر سنبلک دارای  3-6گلچه ،بذر به رنگ کرم متمایل به سبز،
پوشینک ها دارای ریشک های کوتاه می باشند .برگ ها با پهنک تخت و شکننده .این گونه در
چراگاهها غالباً با یونجه کشت می شود .عمر طوالنی دارد و به سرمای زمستان مقاوم است .عمق
ریشه دوانی این گیاه تا حدود  2متر است در حالیکه ارتفاع آن تا  1متر می رسد .نسبت به چرای
سنگین مقاوم است.
گونه  A.tricophorumعلف گندمی کرک دار  :گیاهی چند ساله ،دارای ریزوم خوابیده در
سطح زمین ،از لحاظ سیمای ظاهری ،خاستگاه و خصوصیات زراعی شبیه  A.intermediumمی
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باشد ولی یک تفاوت اساسی با هم دارند .در  A.tricophorumسنبلک ها و دانه ها از کرک
های کوتاهِ سفت پوشیده شده اند و مالحظه شده این گونه بهتر از  A.intermediumدر مناطق
کم باران و خاک های قلیایی و با حاصلخیزی کم رشد می کند .و دانه های این گونه تا اندازه ای
کوچکتر از دانه های  A.intermediumمی باشد .در این گیاه هر سنبلک دارای 4تا  6گل می
باشد .گلوم ها کم و بیش مساوی ،نوک تیز یا گرد ،پشت گلوم ها مژکدار و دارای  5تا 7رگبرگ.
گونه  A.elongatumعلف گندمی بلند یا  : tall wheat grassگیاهی چند ساله با فرم
پشته ای ،ریزوم دار ،ساقه ها صاف و بدون کرک ،پهنک برگ ها سبز مایل به خاکستری ،سنبلچه ها
فشرده5 ،تا  9گلچه ای ،دارای زبانک کوتاه وگوشوارک کوچک می باشد .گل آذین دارای سنبله
های بزرگ به طول  12تا 15سانتی متر است .غالباً سنبله های تحتانی نوکشان به سمت بیرون امتداد
دارد .علی رغم داشتن برگ های زبر وخشن ،این گونه خوشخوراک بوده وعلوفه خشک خوبی
تولید می کند ،البته اگر پس از مدت کوتاهی بعد از خوشه دهی براشت شود .غالف برگ فاقد مژه
است.
 )2جنس  Taeniatherumگیسو چمن  :گل آذین با سنبله های ریشک دار ،محور سنبله
محکم ،سنبلچه های ریشک دار به صورت جفتی روی محور سنبله قرار دارند .پالئا مساوی با لما می
باشد .به یونانی  Taeniaیعنی گیسو ،روبان و  Atherیعنی ریشک.
دارای دو گونه  T.asperumکه گیاهی باریک ،با سیخک پوشینه کج یا کمانی و پوشه خمیده و
گونه  T.crinitumکه گیاهی متراکم ،با سیخک پوشینه راست که در انتهای رشد خمیده می شود
و پوشه آن ایستاده است ،می باشد.
 )3جنس  secaleچاودار :گل آذین سنبله فشرده و انتهایی ،لما چرمی ،پالئا غشایی و سنبلک ها
اغلب دارای  2گل .پهنک برگ تخت .گونه های مهم آن شامل
گونه ( s.montanumچاودار کوهی)  :گیاهی پایا ،انبوه ،دارای ریشه های ضخیم .گیاهی تقریب ًا
سبز مات ،ساقه صاف و بی کرک ،برگ های خطی پوشیده از کرک های کوتاهِ سفید رنگ ،گل
آذین سنبله متراکم ،پوشه دارای سیخک کوتاه .گونه ای است پر محصول و درجة خوشخوراکی آن
تا قبل از تشکیل گل و میوه بسیار خوب است ،عالوه بر این سازگاری خوبی نسبت به شرایط سرد و
خشک کوهستانی دارد .ساقه آن در زیر گل آذین کم و بیش کرک دار است.
گونه  : S.cerealeگیاهی یکساله به ارتفاع  60-150cmمی باشد و به علت تولید دانه و علوفه
جنبه زراعی پیدا کرده است .ساقه ها منفرد یا متعدد ،گل آذین سنبله کم و بیش کرک دار و گاهی
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بدون کرک ،پوشه ها مساویند و در انتها دارای سیخک کوتاهی هستند .لما دارای  5رگ و در
حاشیه کرک دار و در انتها دارای سیخک به طول  2/5سانتی متر می باشد .گره های سنبله بادوام می
باشد.
 :S.afghanicumاثر منفی روی قارچ ارگوت دارد .گیاهی یکساله ،دسته ای .گره ها در تمام
بخش ها شکننده و بی دوام است.
 )4جنس ( Aegilopsجد گندم)  :گیاهانی یکساله ،دارای برگ های با پهنک تخت و یا به
ندرت لوله ای می باشد ،گل آذین سنبلة ساده که در محل اتصال محور آن با ساقه دارای یک مفصل
است که در هنگام رسیدن تمام آن یکپارچه از ساقه جدا می شود و می افتد .سنبلک ها منفرد،
متناوب و در دو ردیف ،بدون پایک .سنبلک ها دارای  2تا  8گل ،پوشه ها مساوی ،چرمی و ضخیم.
لما چرمی یا غشای و دارای سیخک .پالئا تا حدودی چرمی می باشد .دانه ها مستطیلی شکل و در
قسمت باالی دانه کرک دار (زاوئد مویی).گندمه دارای ناف خطی کشیده می باشد .پوشه ها در باال
پخ یا سیخک دار یا دارای 1تا 3دندانه .این جنس در نقاط مختلف ایران دارای  9گونه است که می
توان به  A.crassaو  A.cylindricaاشاره نمود.
 )5جنس ( Eremopyrumبیابان گندمی)  Eremos :صحرا puros ،گندم
گراسی یکساله با ساقه زانویی و بعد راست .سنبله آن فشرده ،دارای محور ترد و شکنده با بندهای
کوتاه می باشد ،سنبلک ها منفرد و در دو ردیف متناوب در طرفین سنبله قرار دارند ،سنبلک ها
دارای  3تا چند گل نر-ماده می باشند .پوشینه چرمی ،در انتها منتهی به سیخک کوتاه است .میوه
گندمه دارای ناف خطی .پهنک برگ تخت و در قاعده گوشک دار ،و از لحاظ مرتعی ارزش
چندانی ندارد .از گونه های مهم آن می توان  E.bonaepartisکه در مناطق استپی خشک می
روید و به عنوان علف هرز مزارع دیده می شود .گونه ( E.orientalisبیابان گندمی شرقی)،
گونه ( E.distansبیابان گندمی تنک) که پوشه های آن کرک دار و سنبله هایش بیضوی .و گونه
( E.confusumبیابان گندمی مشکوک) با سنبله بیضوی را نام برد.
 )6جنس  : Hordeumدارای گیاهانی علفی یکساله وپایا ،گل آذین سنبله متراکم و در طرفین
فشرده ،سنبلک ها بطور سه تایی در فرو رفتگی های محور سنبله قرار دارد ،پوشه نخی ریشک مانند،
گل آذین سنبله ایستاده یا برگشته با محور شکننده ،لما دارای ریشک دراز یا بدون آن .لما و پالئا به
دانه چسبیده است .هر سنبلک یک گل دارد ،از هر  3سنبلک که با هم روی محور گل آذین قرار
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دارند (به محور گل آذین چسبیده اند) ،سنبلک وسطی بدون پایه است و بارور می باشد .یعنی گل
آن نر-ماده است و دو سنبلک کناری پایه دار ولی نازا (تک جنس نر) می باشند.
استثناء) در جو زراعی  H.vulgarهر سه سنبلک زایا هستند وهر سه سنبلک بدون پایه می باشند.
گندمه بیضی شکل دارای ناف خطی برابر دانه می باشد برگ ها تخت ودر قاعده گوشک دار می
باشند.
گونه  : H.bulbosumدر این گونه قاعدة ساقه ضخیم و پیازی شکل است .پیاز متورم پوشیده از
فلس های قهوه ای و سنبلک ها سبز رنگ.
گونه  : H.violaceumدارای سنبلک های قهوه ای رنگ (یا بنفش رنگ) ،گونه ای مهاجم و غیر
خوشخوراک.
 : H.vulgarisگونه زراعی که کاشت می شود.
 )7جنس ( psathyrostachysچمن جو)  :گیاهانی چند ساله ،ریزوم دار ،دارای ریشه های
فیبری بصورت کالفی فشرده ،سنبلک ها بدون کرک یا کرک دار سنبلک ها (سنبلچه ها)  2تا4
عدد بدون پایک و بطور متفاوت و دو ردیفی بر گره های محور شکننده سنبله قرار دارند.
در ایران یک گونه به نام  fragilis ( p.fragilisبه معنی شکستنی) دارد که معموالً در نواحی
کوهستانی می روید.
 )8جنس ( Elymusچاودار وحشی)  :پوشه نسبتاً باریک ،خطی و فاقد رگ می باشد .و ساقه
در قاعده شاخه زاست .در این جنس سنبلک ها تا اندازه ای شبیه  Agropyronاست با تفاوت
اینکه در این جنس ،در هر گره از سنبله دو سنبلک در کنار هم قرار دارد .اما در  Agropyronفقط
یک سنبلک در هر فرورفتگی قرار دارد .از گونه های متداول آن می توان E.repens
و  E.elongatiformeرا نام برد.
 )IIIقبیله  phalarideaeعلف قناری  :مهمترین جنس این قبیله  phalarisاست که
گیاهان این جنس دارای گل آذین پانیکول متراکم و پر پشتِ تخم مرغی یا استوانه ای نا متقارن می
باشند .سنبلک ها دارای  3گل که یکی بارور می شود ،پوشه ها اغلب هم اندازه هستند .این جنس
دارای چهار گونه زیر می باشد.
گونه ( Ph.arundinaceaعلف قناری کوهستانی)  :که تنها گونه ی چند ساله این جنس می باشد.
دارای پانیکول دراز وسرنیزه ای می باشد ،گیاهی ست دائمی .خاک های با قلیایت کم و فقیر از نظر
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زهکشی را تحمل می کند و با استفاده از ریزومهای فلسی شکل خوب رشد کرده اش سریعاً پخش
می شود و چمنهای متراکمی تشکیل می دهد.
گونه ( Ph.minorدانه قناری) ،گونه ای یکساله که در آن سنبلک ها همگی شبیه هم و بال کنارة
پوشه دندانه دار است.
گونه ( Ph.paradoxعلف قناری غیر عادی)  :که در آن سنبلک های فوقانی پانیکول نر-ماده
وسنبلک های تحتانی کوچک وتحلیل رفته می باشند.
در گونه ( Ph.brachystachysدانه قناری مدیترانه ای)  :همه سنبلک ها شبیه هم و بال کنارة
پوشه صاف است.
 )IVطایفه ( Agrostideaeعلف بوریا) :
در این طایفه پوشینه دارای  2تا  5رگ ،پوشه نوک تیز با منقاری دراز ،سنبلک ها مشابه و تک گل.
 )1جنس  Phleumدم گربه ای  :دارای گل آذین پانیکول متراکم و مرکب از سنبلک های بی
شمار و استوانه ای شکل ،این جنس در ایران  8گونه دارد .که مهمترین گونه آن Phleum
 montanaمی باشد که دارای پانیکول متراکم استوانه ای است ،پوشه ها پایا و لما کوچکتر از
پوشه ها .پالئا تقریباً همقد با لما ،پوشینه ها فاقد سیخک می باشند .گراس با ارزشی است که بصورت
کشت زراعی برای علوفه انباری کشت می گردد .دم گربه ای همراه بقوالتی نظیر یونجه ،شبدر قرمز،
شبدر سفید ،یونجه پنجه کالغی کاشته می شود.
گونه  :Phleum pretenseدر این گونه پوشه ها بدون سیخک ،پوشینة بیرونی محکم و بدون
سیخک و پوشینه درونی از بیرونی بسیار کوتاهتر است و دارای دو رگ می باشد .گل آذین پانیکول
استوانه ای است در این گونه ،لیگول یا زبانک دارای شکل سه گوش است که گاهی بلندای آن به
اندازه ی قاعدة غالف برگ می رسد ،سنبله ها بدون ریشک می باشند.
این گیاه پر محصول ،خوشخوراک ،طویل العمر بوده و با لگوم ها به خوبی رشد می کند و کاشت و
برداشت آن به آسانی انجام می شود و دارای سیستم ریشه ای لیف مانند است .تاج گیاه مرکب از
تعدادی میانگره متورم و پیاز مانند است که کربوهیدرات در آنها ذخیره می شود.
در زمان تشکیل بذر مقدار پروتئین گیاه کم است و حدود  7تا  8درصد پروتئین خام دارد ،اما قبل از
بلوغ ،پروتئین خام آن  %20است.
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 )2جنس  Alopecurusدم روباهی  :دارای گل آذین پانیکول تخم مرغی یا پهن دراز یا
استوانه ای و سنبله مانند می باشد ،دارای سنبلک های فراوان است،گل ها فاقد پوشینه ی درونی،
گندمه واژ مثلثی دارد ،ودارای ناف پهن کشیده یا نقطه ای شکل در قاعده است .از این جنس در
ایران  11گونه وجود دارد که اکثراً در مناطق کوهستانی ومرطوب می رویند .گونه های مهم آن :
گونه  : A.araundinaceusگون ای ریزوم دار ،چند ساله ،ساقه راست تا  1/8متر ارتفاع دارد،
گل آذین فشرده ،سنبلچه ها دراز با کرک های ابریشمی ،پوشه ها متصل به هم ،لما هم قد پوشه ها و
ریشک دار.
گونه  ،A.pratensisگونه ای چندساله به ارتفاع تا  80سانتی متر ،برگ ها دارای یک لیگول
نازک وغالف نسبتاً آزادی هستند که در قسمت های فوقانی گیاه متورم به نظر می رسد .استفادة
اصلی از آن در ایجاد چراگاههای دائمی است.
 )3جنس ( polypogonشال دم)  :دارای پهنک مسطح ،گل آذین خیلی فشرده پانیکول
مرکب از سنبلچه های کوچک ریشک دار ،سنبلچه ها بایک گلچه نر-ماده ،پوشه ها تقریباً مساوی،
لما در حدود نصف قد پوشه ،پالئا شفاف .به این جنس ( )Rabit footgrassهم می گویند
(سنبلک آن شبیه پاهای خرگوش و حالت > دارد) .دارای گندمه مورب بیضی شکل و دارای ناف
نقطه ای شکل در قاعده است .از گونه های مهم آن می توان گونه های  p.maritimaو
 p.monspeliensisرا نام برد.
 )4جنس  : Agrostisگیاهانی یک یا چند ساله دارای گل آذین پانیکول گسترده یا فشرده،
سنبلک ها پایک دار و دارای یک گل نر-ماده ،پوشه ها با یک رگ طولی ،پوشینه غشایی با نوک
پخ وسه رنگ طولی ،گندمه دارای ناف نقطه ای یا پهن وکشیده در قاعده است و دارای چندین گونه
بارزش مرتعی است ،از جمله  A.alba ، A.canina :و  A.teniusکه از لحاظ ایجاد چراگاه و
مراتع اهمیت دارند ،که در بین این گونه ها ،گونه  albaدارای ارزش وکاربرد بیشتری است .بطور
کلی  Agrostisتا اندازه ای محصول کمی تولید می کند و دارای کیفیت پائینی است ونسبت به
سایر گراسها خوشخوراکی کمی دارد .گیاهان این جنس قادر به تحمل خاک های فقیر می باشد،
چون دارای ریشه های متراکم کم عمق است ،که می تواند غذای کافی را برای گیاه جذب کند.
 )Vطایفه دم خرگوشی : pappophoreae
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این طایفه در ایران یک جنس به نام  Enneapogonدارد که شامل گیاهانی یک یا چند ساله با
کرک های دو سلولی با برگ های خطی و تقریباً پیچیده می باشد .سنبلک دارای  2تا چند گل،
پانیکول متراکم سنبله شکل ،پوشه زیرین در آن چرمی ،دارای  9رگ منتهی به سیخک های
درفشی ،زبانک به شکل توده ای از مو و در ایران دارای  2گونه گیاهی به نام E.brachystachys
که یکساله می باشد و گونه  E.persiusاز گیاهان با ارزش مرتعی مناطق جنوب و بیابانی ایران و
گونه ای چند ساله است .و در شیب های صخره ای می روید.
 ) VIطایفه  Brachypodieaoچمن جارو :
 )1جنس  : Trachyniaگیاهی یکساله ،سنبلک ها به تعداد  3-1عدد ،به ندرت  7-4عدد،
مجتمع در انتهای دمگل و به رنگ سبز مات.
 )2جنس  : Brachypodiumگیاهی چند ساله ،پایا ،سنبلک ها به تعداد  7تا  10عدد و سبز
رنگ ،گل آذین سنبله وار و انتهایی ،پوشینه ها نابرابر و پایا و غشایی پشت گرد ،پرچم ها سه تایی.
 )VIIطایفه  Aeluropodeaeچمن شور  :شامل گیاهانی پایا ،برگ ها با پهنک ضخیم
وچرمی .این قبیله در ایران یک جنس به نام  Aeluropusدارد که گیاهی چند ساله با پهنک چین
خورده یا پیچیده ،گل آذین فشرده ،کپه ای یا سنبله ای مانند ،به شکل پانیکول یک طرفی ،سنبلچه ها
تقریباً بی پایک ،جمع و فشرده روی محور سنبله ،پوشه ها نامساوی ،گیاهی شور پسند بوده وچراگاه
های خوبی را در مناطق شور با سفره آب زیر زمینی باال ایجاد می کند.
 )VIIIقبیله : sporoboleae
در این قبیله سنبلک ها بدون پایک و تک گل ،مجتمع به شکل پانیکول کشیده و یا سنبل مانند .در
این قبیله پوشینه دارای  1-3رگ ،فاقد تیغک ،پوشه و پوشینک با ساختمانی مشابه ،کُند یا پوزه دار
می باشند .دو جنس مهم این طایفه شامل :
 )1جنس  : sporobolusکه گیاهیانی چند ساله یا یکساله می باشند .سنبلک ها در این جنس
کوچک وتقریباً بدون پایک می باشند .سنبلک ها مجتمع در پانیکول های پخش و گسترده .این
جنس یک گونه به نام  s.arabicusدارد که در استانهای جنوبی می روید.
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 )2جنس  : Crypsisگیاهی یکساله ،گل آذین پانیکول متراکم وکروی شکل ،که در غالف پهن
آخرین برگ ساقه محصور است ،پوشه و پوشینه فاقد سیخک است.
 )IXطایفه استپی : stipeae
این طایف شامل گیاهانی یک ساله یا چند ساله با برگ های باریک ،گل های نر-ماده و سنبلک
های تک گل می باشد.
 )1جنس  : stipaگیاهانی پایا و انبوه ،ندرتاً یکساله ،گل آذین خوشه سنبل ،پخش شده یا مجتمع.
سنبلچه ها پایک دار ،در این جنس پوشینه بلند و باریک است و پوشینک به پوشینه پیوسته است.
سیخک اغلب دراز و شامل یک یا دو مفصل یا زانوی پر مانند یا برهنه می باشد،کرک های سیخک
معموالً زبر و برافراشته هستند .از گونه های مهم آن می توان  s.capensis ,s.barbataرا نام برد.
( s. capensisبهمن)  :گیاهی یکساله با شاخه های فراوان در قاعده ،بصورت انبوه و فشرده.
( s.barbataگیس پیرزن ،زلف پیرزن ،استپلی ریش دار)  :گیاهی چند ساله با پانیکول افراشته،
ویژه نواحی استپی و جلگه ای وگاهی نیمه استپی ،طول سیخک آن بین  4-6سانتی متر ،لما 6-8
میلی متر است.
 )2جنس  : oryzopsisگیاهانی پایا ،غالباً چمنی با برگ های دراز و باریک ،گل آذین خوشه
سنبل ،پخش وگسترده یا متراکم ،پوشه ها هم اندازه ،پوشینه بیضی شکل یا کشیده و سر نیزه مانند،
سیخک ها کوتاه و راست یا خمیده و برهنه است .تفاوت این جنس با  stipaدر این است که این
جنس دارای سیخک های ضعیف و گلچه درشت می باشد.
 )Xقبیله ( Aristideaeسیف):
در این طایفه سیخک ها سه شاخه و شاخه میانی سیخک پوشیده از کرک های پر ماند و یا بدون
کرک می باشد .گیاهان این قبیله دارای رویش انبوه و چمنی هستند .پهنک برگ پیچیده و یا لوله
شده،گل دارای  3پرچم و مادگی دارای دو خانه پر مانند است.
 )1جنس ( Aristidaسیف)  :گیاهانی پایا و چند ساله ،دارای برگ های باریک و لوله شده .گل
آذین آن پانیکول گسترده و پخش یا فشرده و مرکب از سنبلک های دوکی شکل است .محور
سنبلک در باالی پوشه فاقد مفصل است .گندمه دارای مقطع مدور و محصور در پوشینک ها و واجد
ناف خطی دراز است .نکته مهم این جنس آن است که هر سه شاخة سیخک صاف و عاری از کرک
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هستند .گونة مهم آن  A.plumosaاست که گونه ای خوشخوراک و مقاوم است که در اکثر
مناطق خشک ایران می روید ،در خاک های زهکشی شده با سطح االرض شنی و سنگالخی بدون
توجه به خصوصیات شیمیایی آن رشد و نمو می کند ،در خاک های شور قادر به رشد نیست .در
مقابل چرای مفرط مقاوم است و بدون هیچ مشکلی بذر تولید می کند.
 )2جنس ( stipagrostisسبط) :
دارای پانیکول فشرده ،باریک و سنبله مانند .سنبلچه ها همه مساوی و دارای یک گلچه ،سنبلچه ها
بطور کوتاه و پایک دار .پوشه پایا و غشایی ،لما چرمی با سه رگ بدون کرک ،پالئا کوتاه .سیخک
ها سه شاخه ،همة شاخه ها و یا فقط شاخه میانی کرک دار است .گندمه دارای ناف خطی است.
گونه مهم آن  s.plumosaاست که در آن غالف های برگ های تحتانی شامل کرک های
متراکم وانبوه است .و در این گیاه فقط شاخه میانی سیخک ،پر مانند است و ساقه آن در محل گره
فاقد مژه است.
طایفه ملیکا : meliceae
این طایه در ایران دارای یک جنس می باشد.
جنس ملیکا  : melicaشامل گیاهانی چند ساله ،غالف برگ لوله ای ،زبانک غشایی که گاهی
وجود ندارد .گل آذین بصورت پانیکول با سنبلچه های تقریب ًا بی پایک یا پایک دار .لما ِگرد،
سنبلچه دارای  2تاچندین گلچه دو جنسی ،پوشینه گل های زایا فاقد سیخک ،گل آذین غیر پنجه ای
گونه  m.persicaگیاهی ست با ریزوم خیلی نازک ،غالف کرک دار (غالف در هر دو سطح
پوشیده از کرک های سفید) ،پانیکول تا  6سانتی متر دراز فشرده یا جدا ،سنبلچه ها ارغوانی یا زرد
رنگ ،لما ها دارای کرک های سفید ،گونه ای مقاوم است.
طایفه نی : Arundineae
گیاهانی پایا ،نی مانند ،برگ های پهن ،گل آذین پانیکول .سنبلک دارای تیغک زانودار .گیاهان آن
دارای ریزومهای گسترده می باشند.
 )1جنس ( Arundoقمیش) :دارای ساقه بلند و نیرومند به ارتفاع  3متر و گاهی متجاوز از آن،
از گراسهای بزرگ و با فرم خوشه ای و انبوه است .گل آذین پانیکول بزرگ و پرزدار،لما دارای 3
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رگه وری شک دار وپوشیده از موهای بلند بطوریکه پانیکول دارای سیمای ظاهری پر مانند است
( .)feathery appearanceدر این جنس محور سنبلک برهنه و پشت پوشینه کرک دار است.
مشخصات گونه  : A.donaxاین گونه یکی از گراسهای قابل توجه در مناطق معتدله است .گاهی
ساقة بزرگ گل دهندةآن تا ارتفاع  6متر می رسد .قطر ساقه ها تا  5سانتی متر یا بیشتر می رسد .از
ساقه ی این گیاه برای ساخت قره نی (نوعی آلت موسیقی) استفاده می شود.
 )2جنس ( phragmitesنی)  :در محیط های کمابیش مرطوب و آبدار می رویند .دارای ریزوم
های رونده و متورم می باشند ،برگ ها بطول  60سانتی متر و عرض  1تا  3سانتی متر ،گل آذین
خوشه سنبل خاکستری مایل به ارغوانی یا قهوه ای تا  30سانتی متر طول ،با  2تا 6گل .در این جنس
برخالف جنس قبلی محور سنبلک از موهای دراز پوشیده شده ولی پشت پوشینه ها برهنه می باشد.
 Ph.australisیکی از گونه های مهم آنست ،در ایران فقط همین یک گونه وجود دارد که گونه
ایست چند ساله ،گل آذین آن پانیکول منشعب ،لما فاقد سیخک ،ارتفاع گیاه تا  4متر می رسد ،ساقه
های آن صاف و براق هستند ،این گیاه توسط ریزوم های رونده خود سریعاً پخش می شود و
اجتماعات بزرگی را در حاشیه رودها ،نهرها و باتالق ها به وجود می آورند.
طایفه علف پشمکی : Bromeae
در این قبیله لبة غالف برگ ها به هم چسبیده است در نتیجه نیام برگها لوله ای شکل شده است .گل
آذین پانیکول و دارای دمگل دراز است این طایفه دارای 2جنس در ایران می باشد :
 )1جنس ( Bromusعلف پشمکی)  :گل آذین پانیکول ساده و یا منشعب ،دارای غالف (نیام)
لوله ای بلند .پهنک برگ تخت ،سنبلک ها سفت و متراکم و دارای پایک کوتاه یا بلند و محتوی 3
تا  16گل .پوشینه شامل  3-1سیخک و به ندرت فاقد سیخک می باشد .در نقاط مختلف ایران
دارای  26گونه است که گونه های مهم آن شامل :
گونه ( B.intermisعلف پشمکی نرم)  :دارای ریشه های عمیق ودر مقابل خشکی وگرما مقاوم
است .بهترین خاک برای رشد آن ،خاک های لومی وعمیق می باشد .برای چرای دامها وجلوگیری
از فرسایش از آن استفاده می گردد .در صورت ایجاد چراگاه می توان آن را مخلوط با شبدر و
یونجه کاشت.
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گونه ( B.tomentellusجارو علفی)  :گونه ای چند ساله با قاعدة ضخیم ،غالف برگ های قاعده
ای پس از مدتی تجزیه شده و پارانشیم آنها از بین رفته و فیبرها بصورت شبکه توری باقی می ماند.
غالف برگ ها دارای کرک های کوتاهی می باشند .همچنین ریزومها دارای رشته های الیافی
ومشبک می باشند .سیخک لما بزرگ و به به طول  10تا  15میلی متر و غالباً خمیده است .گیاهی
مقاوم به خشکی و یخبندان می باشد.
 )2جنس  : Boissieraگیاهی یکساله با ساقه منفرد یا چند تایی ،پوشینه برهنه دارای  7سیخک و
به ندرت دارای  9سیخک می باشد .سیخک ها ابتدا راست و سپس برگشته و اغلب ارغوانی هستند.
گل آذین پانیکول انتهایی ،مرکب از چند سنبلچه با پایک کوتاه ،سنبلچه ها استوانه ای شکل ،با چند
گلچه نر-ماده و محور سنبلچه غیر مفصلی است.
در ایران فقط یک گونه به نام  B.squarrosaدارد که در جاهای سنگالخی خشک ،جنگل های
بلوط ،زمین های آهکی ،رسی و صخره ها رویش دارد .گیاه جوان آن ارزش خوراکی متوسط دارد.
طایفه یوالف  : Aveneaeدر این طایفه ،سیخک پوشینه زانو دار و در قاعده کم و بیش متورم.
سنبلک دارای چندین گل بارور (نر-ماده) (معموالً بیش از  3گل) است.
 )1جنس ( Avenaیوالف)  :گیاهانی یکساله با برگ های تخت ،گل آذین خوشه سنبل باز،
شامل سنبلک هایی با پایک بلند و دارای یک تا چند گل ،پوشه زیرین دارای  7-5رگ و پوشه
زبرین دارای  9-7رگ .پوشینه ضخیم و چرمی و دارای  7رگ که پوشینه بیرونی مجهز به سیخک
بلند و زانو دار است ،که در بخش پایینی زانو معموالً تا بدار و پیچیده است .متدوالترین گونة آن
 A.sativaاست.
 )2جنس ( Arrhenatherumیوالفک ،جو سیخ)  :گیاهانی پایا (چند ساله) ،دارای فرم
انبوه و فشرده( ،اغلب دارای قاعدة پیازی  )bulbous baseهستند .گل آذین خوشه سنبل و محور
سنبله در باالی پوشه بند بند می باشد .در ایران شامل دو گونه زیر می باشد.
گونه  ،A.kotschyiسیخک لما  3سانتی متر یا بیشتر و سنبلک ها مجتمع وگوی مانند .و پالئا در
تمام سطحش دارای کرک های نرم می باشد .پوشه شامل یک سیخک کوچک می باشد.
در گونه  A.elathisسیخک لما به طول تا  2سانتی متر ،پالئا در قسمت پایینی خود دارای کرک
های کوتاه ،پوشه نوک تیز ولی فاقد سیخک می باشد.
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قبیله علف بره : festuceae
در ای نقبیله پوشینه دارای  5رگ ،پوشینه کوتاه تر از گل ها ،خامه خیلی کوتاه یا نامعلوم ،برگ ها
باریک خطی یا سوزنی ،سنبله ها شبیه هم .گونه های آن از جنبه حفاظت خاک ،تولید علوفه و
باغبانی اهمیت دارند.
 )1جنس چچم  : loliumگیاهی یکساله یا چند ساله ،گل آذین بصورت سنبله ،محور سنبله
مفصل دار ،ناف خطی و تقریباً بطول برابر با گندمه ،سنبلک ها استوانه ای شکل وبطور متناوب بر
روی محور سنبله قرار دارند .گونه های این جنس از نظر داشتن سنبله های متقارن شبیه گیاهان طایفه
 Triticeaeمی باشند ،در loliumسنبلچه ها با یک لبه بر روی محور سنبله قرار دارند یعنی فقط
یک لبه سنبلچه با محور برخورد می کند ولبه دیگر آزاد است .سنبلک ها دارای یک پوشه به جز
سنبلک فوقانی ( که دو تا پوشه دارد) .از گونه های این جنس برای تأمین علوفه دام وایجاد چمن
استفاده می شود از جمله گونه های
 ،l.perenneگونه ای چند ساله و چمنی که در آن گلوم کوچکتر از سنبلک می باشد.
 ، L.multiflorumگونه ای یکساله که در آن گلوم کوچکتر از سنبلک و لما سیخک دار است.
 ، L.persicumدر این گونه ،گل ها فشرده و جانبی به طول  9-10میلی متر و گلوم ها بزرگتر از
سنبلک می باشند.
 ، L.rigidumگیاهی یکساله ،لما فاقد سیخک ،گلوم کوچکتر از سنبلک است.
 )2جنس علف باغ  : Dactylisگیاهانی هستند پایا ،چمنی ،گل آذین پانیکول گسترده ،پخش یا
یک طرفه و یا فشرده وخطی ،که دارای ساقة صاف و بدون کرک ،راست یا زانویی می باشد .پوشینه
نوک تیز یا دارای سیخک کوتاه است ویژه مراتع ییالقی است .جزء گونه های خوشخوراک (با
ارزش علوفه ای باال) محسوب می شود.
تکثیر آن از طریق بذر صورت می گیرد ،در سایه به خوبی رشد می کند و بهترین محیط برای رشد
آن مناطق مرطوب است (در مناطق با بارندگی بیش از  400میلی متر به طور طبیعی رویش دارد)
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گونه مهم آن  Dactylis glomerataمی باشد که گل آذین این گونه پانیکول فوق العاده فشرده
ای می باشد.
 )3جنس چمن  : poaگیاهانی یکساله یا چند ساله ،برگ ها دارای پهنک تخت یا تا شده و یا
لوله شده و باریک نخی .سنبلچه شامل  7-1گل ،پوشه فوقانی شامل  3رگ ،لما نوک تیز و فاقد
سیخک .پرچم ها سه تایی ،ناف تحتانی و نقطه ای شکل .این جنس در جهان  300گونه دارد که
اساساً در مناطق معتدله وکوه های مناطق حاره ای رویش دارد و در ایران نیز  18گونه دارد .از جمله
( p.bulbosaاز زود رس ترین گیاهان چند ساله و دارای دوره رشد کوتاهی ست) که گیاهی انبوه
ساز در قاعده ،چند ساله ،ساقة آن تا 50سانتی متر ارتفاع دارد ،ساقه صاف و بدون کرک ،برگ ها
بدون کرک .ریشه آن به خوبی از فرسایش خاک جلوگیری می کند .از علوفه های زود رس بهاره
می باشد ،به محض به سنبله رفتن ،از ارزش غذایی آن به شدت کاسته می شود.
همچنین این گیاه دارای بذرهای دوکی شکل و پیاز مانند می باشد که پس از رسیدن به رنگ بنفش
تیره یا سیاه دیده می شود .بذرها در روی خود گیاه شروع به جوانه زدن و سبز شدن می کند .از نظر
خوشخوراکی جزء گیاهان کالس  IIIمی باشد و به چرای مداوم سازگار است ،از گونه هایی ست
که در مناق استپی به وفور دیده می شود .همچنین در مناطق بیابانی به فراوانی می روید .این گیاه
مهاجم و به خصوص در رقابت با  B.tomentellusاست.
 )4جنس ( pucinelliaسیاه ناو)  :گیاهانی پایا با برگ های تخت ،لوله ای یا تاشده ،گل
آذین پانیکول تنک ،بلند و پخش .غالباً آبزی و مقاوم به سطح آب زیرزمینی باال ،اغلب در مناطق
باتالقی که دارای شوری متوسط است دیده می شود .یکی از گونه های معروف آن  p.distansمی
باشد که گیاهی پر پشت با ساقه های گل دهنده ایستاده یا خوابیده می باشد ،از آن برای احیاء مراتع
دارای آبهای زیرزمینی سطحی یا شور استفاده می شود( Ph=8 .بازی ) و باالتر را تحمل می کند و
به سرمای زمستان نیز مقاومت خوبی دارد .این گونه کالفی ،فاقد قاعدة پیازی ،ساقه ها نرم ،باریک،
راست وگسترده و یا روی زمین خوابیده .در قاعده به فرم پشته ای و در باال تنک ،سنبلچه ها
مستطیلی ،پوشینه در قسمت پایین و یا در امتداد رگ زیرین مودار ،رأس پوشینه گرد می شود.
 )5جنس ( festucaعلف بره)  :گیاهانی پایا و چند ساله ،غالف برگ به کلی شکافته ،پهنک
تخت ،سنبلک ها پایک دار و لما دارای سیخک کوتاه ،گندمه بیضی کشیده یا تخم مرغی دراز و
دارای شیار شکمی ،گل آذین آنها خوشه سنبل ،پرچم ها  3تایی ،اغلب گونه های این جنس به
27

عنوان گیاه علوفه ای استفاده می شود .این جنس در ایران  9گونه دارد که از مهمترین آنها می توان
 f.ovinaکه گونه پر پشت ،انبوه و چمنی به بلندای  20تا  40سانتی متر ،پانیکول آن باریک و
کوچک می باشد .این گونه غالباً در چمنهای متروکه قدیمی دیده می شود بطور کلی گیاه دارای
رنگ سبز مایل به خاکستری است اما در طی دوره های خشکی مانند  poaبه رنگ قهوه ای در نمی
آید.
 f.arundinaceaeیا فستوکای بلند،گونه ای خشبی وخشن است ،دارای برگ های طویل ،پهنک
ال
برگ سبز یا سبز مات ،کناره گو شک ها دارای مژه های نرم،گیاهی بزرگ ،ماشوره راست و معمو ً
محکم دارد ،این گیاه به سبب داشتن برگ های زیاد در قاعده برای چرا مناسب تر از تولید علوفه
خشک است .بعضی اوقات مصرف بیش از حد آن توسط دام سبب لنگیدن دامها و قانقاریا (فاسد
شدن عضو) در پای گاوها ،بویژه در آب و هوای سرد می شود.
بذر آن شبیه  Loliumاست و به سختی از همدیگر تفکیک می شود .بذر این گونه در قسمت
پشت دارای یک رگه است و پوست دانه ،رنگ ارغوانی تیره دارد.
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تیره بقوالت Leguminoseae
سه زیر تیره
-1پروانه آسا fabaceae =papilionoideae
-2گل ارغوان caesalpinoideae
 -3گل ابریشم Mimosoideae
گیاهان مرتعی در زیر تیره پروانه آسا قرار دارندکه در این زیر تیره ،جام گل نامنظم بوده وگلبرگ
خلفی رشد زیادی کرده و در فش نامیده می شود .دو گلبرگ کناری را بال و دو گلبرگ دیگر که
کمی با یکدیگر پیوستگی دارند را ناو می نامند.
نافه شامل  10پرچم که میله آنها به یکدیگر می چسبد (مونادلف) ویا اغلب یکی از پرچمها آزاد و 9
پرچم دیگر به هم چسبیده اند(دیادلف) و یا ممکن است پرچمها آزاد و در قاعده قسمتی از میلة
پرچمها به هم متصل شود (سوفورا).
میوه بصورت نیام یک برچه ای شکوفا یا ناشکوفا محتوی یک تا تعدای تخمک است ،تخمک ها
بصورت خمیده و دانه ها آلبومن دار است .در صورت شکوفا بودن با  2شکاف طولی باز می شود.
زیر تیره پروانه آسا به سه قبیله تقسیم می شود.
 )1قبیله پیچکداران  :شامل جنس های vicia ,Lathyrus
 )2قبیله سه برگچه ای ها  :شامل جنس های ،Melilotus ،Medicago ، Lotus
Trifoliumو .Trigonella
 ) 3قبیله شانه برگیان  :شامل جنس های coronilla,onobrychis, Astragalus
معرفی جنس ها :
 )1جنس ( Medicagoیونجه )  :دارای میوة پیچیده و حلزونی حاوی تعدادی دانه .نوک برگ
آن همیشه دندانه دار (در یک سوم بخش باالیی مضرس) ،برگ ها سه برگچه ای ،گوشوارک
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چسبیده به دمبرگ .جام گل کوتاه .کاسه گل کوتاه و دارای  5دندانه .گونه معروف آن
M.sativaدارای گل آذین خوشه و گل های بنفش رنگ می باشد.
 )2جنس ( coronillaیونجه باغی ،یونجه تاجی ،شبدرک) :شامل گیاهانی یک یا چند
ساله با برگ های شانه ای و گوشواره های سر نیزه ای .جام گل کوتاه و استکانی شکل با دندانه
های نامساوی .گل آذین  10تا  15گل دارد ،پرچمها مونادلف .میوه دراز وکشیده یا خمیده استوانه
ای یا چهار گوش ،بند بند با دانه های مستطیلی می باشد .میوه ها نوک تیز و منقار مانند هستند.
 )3جنس ( Lotusیونجه پاکالغی ) :شامل گیاهانی یک یا چند ساله یا چوبی هستند .دارای
برگ های  5برگچه ای ،به این صورت که سه برگچه باالیی دمبرگ دار است و  2برگچه تحتانی
که جای گوشوارک ها را گرفته اند و بدون دمبرگ می باشند .که در واقع همان گوشواره ها هستند
که به همه چسبیده و تغیر شکل داده اند .گل ها زرد رنگ ،به ندرت سفید و قرمز ،میوه به منقاری
ختم می شود و دارای  2کفه می باشد ،اغلب اوقات بین دانه ها را دیواری از هم جدا می کند.
 )4جنس  onobrychisاسپرس :دارای گیاهانی با برگ های تک شانه ای فرد ،خاردار یا بدون
خار .کاسة گل زنگوله مانند ،میوه محتوی یک دانه ،میوه تقریباً یا کامالً کروی ،در یک حاشیة
خارجی دارای یک خط الرأس بوده واغلب دارای دندانه یا خار می باشد .سطح آن ناصاف شامل
فرورفتگیهای چاله مانند است .گونه های بوته ای آن خار دارند که خار آن از تغییر شکل رگبرگ
اصلی بوجود آمده است ،یعنی انتهای محور مرکزی برگ بصورت نوک تیز درآمده است .گل های
دو جنسی نا منظم ،صورتی یا آبی بنفش ،انتهایی و خوشه ای شکل هستند ،کاسة گل دارای دندانه
های مساوی است.
 )5جنس ( Astragolusگون)  :گیاهانی علفی یکساله یا چند ساله و بوته ای هستند .برگ
های آنها تک شانه ای فرد یا زوج شانه ای وگاهی برگچه ای است .در بعضی از آنها رگبرگ اصلی
سخت شده وتبدیل به خار می گردد .میوه دارای 2حجره ،پرچمها  10عدد و دیا دلف هستند .گل
آذین آن به شکل های مختلف ،خوشه ،سنبله ،چتر وگاهی منفرد دیده می شود .تخمدان  2ردیفی و
دارای تخمک های فراوان ،نیام آن دو حجره ای حدود  900گونه دارد.
 )6جنس شنبلیله  :Trigonellaسه برگچه ای گوشوارک ها به دمبرگ متصل می باشند ،برگ
ال
ها شبیه یونجه می باشند .کاسه گل دارای  5دندانه ،ناو با نوک گرد .گل ها ی این گیاهان معمو ً
منفرد یا دوتایی و زرد می باشند که از کنار برگ ها خارج می شوند .در شنبلیله ()Trigonella
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میوه شمشیری یا خنجری شکل و بصورت منفرد یا دو تایی است که از کنار برگ ها خارج می شود
و در هر میوه تعداد نا معینی دانه وجود دارد.
شنبلیله شیرازی  T.ellipticaکه در آن خوشه دارای  5تا  7گل که تقریباً بصورت دیهیم قرار
گرفته اند .برگ های پایینی با دمبرگ طویل و برگ های باالیی با دمبرگ کوتاه و گل ها زرد
رنگ است.
 )7جنس شبدر :Trifolium
گیاهانی سه برگچه ای ،کاسه گل با  5دندانه ،ناو با نوک گرد ،گل آذین انتهایی یا کناری تقریب ًا
بصورت کپه .میوه به هنگام رسیدن ،غشایی و دارای 1تا 4دانه و غالباً ناشکوفا می شود.
گونه  T.pratenseشبدر قرمز  :گیاهی چندساله ،کنارة برگچه ها معموالً صاف و لکة سفید رنگی
در مرکز آنها دیده می شود .ریشه عمودی آن دارای انشعابات جانبی است .گل آذین خوشه ،گلها
قرمز رنگ یا ارغوانی ،دانه لوبیایی و قهوه ای پر رنگ.
گونه شبدر سفید  :T.repensگیاهی دائمی بدون کرک ،خوابیده ،برگ ها دارای دمبرگ دراز،
برگچه ها بزرگ با قسمت انتهایی دندانه دار و گل سفید یا کمی قرمز .کاسه گل بدون کرک با
دندانه های نامساوی می باشد.
 )8جنس ( Melilotusیونجه زرد)  :نیام کوچک و تخم مرغی یا مدور بدون منقار و دارای
1تا 3دانه و ناشکوفاست .وضع آرایش برگچه ها شبیه یونجه است اما گوشوارک ها صاف و شبیه به
شبدر است.
گل آذین خوشه مانند ،طویل و کشیده و از نظر شکل میوه به شبدر شبیه است.
گونه  :Melilotus officinalisمهمترین گونه آن می باشد که گیاهی علفی دو ساله به طول 20
تا 80سانتی متر است که در غالب دشت ها ،کنار جاده ها ،اماکن سایه دار ،مخصوصاً اگر زمین
آهکی باشد ،به حالت خودرو می روید .برگ های آن مرکب از برگچه های دندانه دار وگل هایش
کوچک ،به درازای 6تا 7میلی متر به رنگ زرد و معطر است .میوة آن بصورت نیام بی کرک به
رنگ مایل به سبز و محتوی یک یا دو دانه می باشد.
 )9جنس ( viciaماشک گل خوشه ای)  :شامل گونه های یکساله یا دو ساله می باشد .دارای
ساقه های ضعیف و شاخه های برگ دار چند جفتی یا برگ مرکب می باشند که رگبرگ های
مرکب آنها به پیچ هایی منتهی می شوند ،نیام این گیاهان نسبتاً طویل و دارای چند دانه می باشد.
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گونه  : v.villosaدارای برگ های منتهی به پیچک ،برگ ها منشعب با  5تا  6جفت برگچه ،گل
آذین خوشه ،گل ها به رنگ بنفش ،بذور کلیوی به رنگ قهوه ای سیر با لکه های سیاه.

32

