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 ( :Grassیا  Poaceaeیا  Gramineaeتیره گندمیان )

باشد، به  گان( میندانزء نهاتیره گندمیان مربوط به گروه بزرگی از گیاهان گلدار به نام تک لپه ای )ج

شکیل و لپه تدذر از بنهاندانگان شامل دولپه ایها و تک لپه ای ها می شود. در دولپه ایها، طور کلی 

 لوبیا. نخود و مانند می باشد. 5یا  4شده است و رگبرگ ها منشعب می باشند و گل آنها مضربی از 

 3ی باشد )م 3است و گل آنها مضربی از  یک لپه موجودبذر )دانه(  داخل اما در تک لپه ایها

 . تیره گندمیانکاسبرگ و ....(. مانند  3گلبرگ، 

زیادی  از شباهت بسیار Cyperaceaو  Gramineaeخانواده  دودر میان تک لپه ایها اعضاء 

ره شبیه به آن دو تی که نیز از تک لپه ایها می باشد تا حدود زیادی  Juncaceaeو تیره  برخوردارند.

ه قهوه ای گل در گلها سخت و به رنگ سبز مایل ب پوشش)سازو(  Juncaceaeمی باشد، در تیره 

و گرد توپر  نآ عدد. میوه کپسول محتوی چند دانه است و ساقه 6تا  3می باشد، همچنین پرچم ها 

 . Juncusمی باشد، مانند جنس 

 شده است.آورده  Cyperaceaو  Gramineaeزیر تفاوت های دو تیره  در جدول

 (Cyperaceaتیره اویارسالم )  تیره گرامینه صفت

 ساقه ها سه گوش و توپر استوانه ای توخالی، بند بند ساقه

ا طولی و غالف آنها شکاف دار، لبه غالف جددر دو ردیف  برگ

 از هم با پوشش مشترک

برگ ها در سه ردیف طولی و غالف آنها بدون شکاف، 

 بانکغالف )نیام( بسته و فاقد ز

 میله پرچم به انتهای بساک چسبیده (medifixپرچم ها به وسط بساک چسبیده ) میله بساک

برچه بوده که تشکیل تخمدان تک  3یا  2مادگی دارای  مادگی از یک برچه تشکیل شده  مادگی

 خانه ای را می دهد.

 فندقه گندمه )نوعی فندقه است که دانه به دیواره چسبیده( میوه

 قیهسلول مادر میکروسپور یک دانه گرده تولید میکند و ب دانه گرده تولید می کند 4سلول مادر میکروسپور  هدانه گرد

 رشد نمی کنند.

 جنین بوسیله آلبومین احاطه شده است جنین بین آلبومین و پوسته دانه قرار دارد جنین
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درم ند. اپیی باشو استولون م گراسها گیاهانی یک یا چند ساله به ندرت چوبی و بعضی دارای ریزوم

م له اجسابوسی این گیاهان متشکل از سلول های طویل و کوتاه می باشد. برخی از سلول های کوتاه

ی کرک رو و نوعسیلیسی پر شده اند، سایر سلول ها دارای دیواره چوب پنبه ای هستند. معموالً د

لول تشکیل ته و غالباً از یک س( کرک های درشت که دیواره ضخیم داش1اپیدرم دیده می شود. 

شکال استوانه که بسیار کوچک و میکروسکوپی هستند و به ا( کرک های ریز 2یافته و زبر هستند. 

 سلول و دارای دیواره نازک می باشند. 2ای یا کروی و معموالً متشکل از 

. است ( fibrous root)به هم پیوسته )افشان( وکالف مانند و فیبری  :سیستم ریشه ای گراسها

به  د وی داروقتی که بذر گراس جوانه زد یک ریشة اولیه ای از آن حاصل می شود که عمر کوتاه

بوجود  اقه هاسنی ریشه های متعددی که از گرة پاییدر بیشتر حاالت توسط  زودی از بین می رود و

ای بر افظح بهترین ،به علت ماهیت به هم پیوسته بودن ریشة گراسها می شود،می آید جایگزین 

 .فرو رود در زمین متر یا بیشتر 2 ریشه ممکن است به عمق  ،خاک هستند در بعضی از گونه ها

ه از ریشه ( کseminal rootریشه های بدوی ) (1 سیستم ریشه ای هستند: نوع گراسها دارای دو

تاهی کومر عاین ریشه ها سریعاً منشعب شده اما دارای  ،ة حاصل از رویش بذر بوجود می آیدچ

 .حجم بزرگی از خاک را اشغال می کنند ،ل اولیة نمو گیاهمراحهستند آنها در طول 

ای تحتانی ساقه نام دارد که از برگه( Adventitious rootریشه های نابجا ) ،دومین نوع ریشه( 2

ل ا در طور ریشه ای تنها سیستمی ست که گیاهدر گراسهای چند ساله این سیستم  حاصل می شود.

ر طول دریشه های بدوی ممکن است  ،یکسالهدر گراسهای  .ات چند ساله خود یاری می کندحی

قرار است ،یجذب مواد غذای فعال باشند در هر صورت ریشه های نابجا نقش مهمی درزندگی گیاه 

در  واد آلیمهمچنین تجمع  افزایش مقاومت گیاه در برابر فعالیت کششی پوزة حیوانات و ،گیاه

 .خاک دارند

لی و ،ی یابندقوی بوده و در اعماق بیشتری از خاک توسعه م ریشه ها ستبر و ،پایا یدر گراسها

ج شده خاران از حالت افشریشه  ،خی از گندمیان بیابانی یا شن رویدر بر .همچنان افشان هستند

 کنند. بصورت ریشه ی راست تا چندین متر در عمق خاک نفوذ می ،وبرای دستیابی به رطوبت
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 (:stemقه گراسها )سا

ز ار برخی دنائی بطور استث در اکثر گراسها ساقه بصورت بند بند وتوخالی است )ساقه ماشوره ای (،

( flowering stemساقة گل دهنده ) ساقه توپر است. ذرت خوشه ای( گونه ها )نظیر ذرت و

و و ت ردگ ،اصلساقه گراسها مفصل دار هستند که فواصل بین مف .نامیده می شود culmگراسها 

 .است (solid)توپر است. اما محل مفصل ها، (hollow)خالی 

ساقة  ،حتانیب می شود ولی در قسمت های تساقة گراسها کمتر منشعدر قسمت های فوقانی،       

اقة اصلی بین س ،شکل دارد hدر این حالت یک برگ نازک که مقطع عرضی  .می شود منشعب آنها 

ولین برگ امی گویند که در واقع   prophyllumاًبه این برگ اصطالح می گیرد، وانشعاب قرار

ولبة دیگر انشعاب با د را و  culmکه با دو لبة خود  ،تغییر شکل یافته برای انشعاب محسوب می شود

قاعدة زانو مانند  یا با ( باشند.erectایستاده ) گراسها ممکن است راست و ساقه را در بر می گیرد.

(knee like baseو )  خمیده باشد به این نوع ساقه هاdecumbent  .ر واقع د گفته می شود

decumbent االی در ب وابیده ولی رأس آنق می شود که قاعدة آن روی زمین خای اطال به ساقه

 سطح زمینی قرار دارد.

 خزنده ساقه دیگر نیز هستند که گاهی آنها راعالوه برآن،گندمیان دارای دو نوع ساقه ی 

(creeping stem یا )شامل : می خوانند. زساقه های نابجا  نی 

 (Rhizomeالف( ساقه های خزنده زیرزمینی )

 (stolonت یا استولون )ب(ساقه های خزنده بُن ُرس

تواند ساقه  می و  ایجاد ریشه های نابجا می کند در محل گره ها، استولون بر روی زمین می خزد و

ساقه  ،ریزوم و های رویشی موجود بر گره هایشان( بوجود آورد.های هوایی جدیدی )از جوانه 

 Scale Likeخزنده ای است که در زیرزمینی می خزد ودارای برگ های فلسی شکل هستند) 

Leaves،اما استولون دارای برگ های حقیقی ریز است. ( که سبز نمی باشند 

وارد برخی م در گراسها می شوند وخزندة فوق سبب تکثیر غیر جنسی )رویشی( در هر دو نوع ساقه 

آنها  قل درونی( از گیاهان همانند ایجاد می کنند که تشخیص یک گیاه مستلکتوده ی انبوهی )

ر ابر فشاا در بربه تحمل گراسه تکثیر گراسها می شود وامکان پذیر نیست که این امر سبب افزایش 

 چرا کمک می کند.



 5 

این  .می نامند Enovation  را  (blooming–nonده )غیر گل دهن ساقه های قاعده ای کوتاه و

می ی ا( برخی از گراسهای دسته density & desirabilityمرغوبیت ) ساقه ها بر تراکم و

لی که در حا .دنا دارفقط چند سانتی متر بلند ساقة برخی از گراسهای مناطق بیابانی وآلپی، .افزایند

 تا   1mmاً بینا اکثرقطر ساقة گراسه ارتفاع داشته باشد، ترم چندینساقة بامبو یا خیزران ممکن است 

5mm   سانتیمتر می باشد 15-10است ولی در بامبو. 

اقه های سیا ممکن است دارای  گراسها ممکن است دارای یک تا تعداد کمی ساقه باشند و    

سته اسهای دا گررها متعددی در کنار هم باشند که همة آنها به یک ریشه تعلق دارند در اینصورت آن

 می نامند.  bunch grassldای یا 

 

 : Grass leaf، برگ گراسها

راسها گ برگ ،موازی است (nerveیا  vein)  برگ گراسها تقریباً همیشه دارای رگبرگ های

ه سدارای  برگ ر، باریک وکشیده هستند وکرانه های آنها تقریباً با یکدیگر موازی هستند معموالً

 (bladeهنک )پ -3 (،Liguleزبانک ) -2 (sheathغالف ) -1 ست:قسمت اصلی ا

م جدا ف از هگرامینه لبه های غال تیره در و غالف بخش لوله ای ست که ساقه را در بر می گیرد

ل ارد شکدغالف قرار  زبانک زائده ای است  غشایی یا مویی که در محل اتصال پهنک و هستند،

وک اً ن)مخصوص می توان به موارد زیر اشاره کرد ست کهزبانک در گراسهای مختلف متفاوت ا

 آن(:

1-cilate ( موییمژه دار ،)نوک تیز  -2(acute)  ،3- ندانه دار د(notched ،)4-  بیضی شکل

(Abtuse) 

رگ اصلی پهنک دراز گراس ها دارای یک رگب فاقد زبانک می باشند. بعضی از گراسهاهمچنین 

آن قرار  یمابقی رگبرگ ها در مواز و می نامند. midribرا  که آن جسته استمی باشد که بر 

 ود داردکی  وجکنار زبانک دو زائدة کوچ ،در قاعدة برگ نوک برگ گراسها تیز می باشد و .دارند

 نامیده می شود،  auricleیا   که گوشوارک )گوشک(

 و جنس های قبیله  Bromus،dactylisبخصوص در جنس های  ،در بعضی از جنس ها

Meliceae، یعنی شبیه به غالف تیرة  ،لوله ای شکل می باشند و به هم چسبیده غالف برگ
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cyperaceae قاعدة آن جوانترین بخش برگ را تشکیل  ترین وپیرنوک برگ  ،. در برگ گراسها

در میان مواد معدنی تنها  .نوک برگ استمی دهد در اولین جایی که عالئم پیری ظاهر می شود 

برگ گراسها فاقد دمبرگ می باشد در  ت که بر سرعت ظهور برگ ها اثر می گذارد.کود ازته اس

 ( در بامبو )خیزران( وجود دارد.pseudo petioleحالیکه دمبرگ کاذبی )

 وزاویة بین د با آرایش دو ردیفی یا دیستیک بر روی  ساقه قرار دارند، ا بصورت متناوب وهبرگ

متورم  ،ها ساقه های در سطح گره ها ومحل اتصال برگ .می باشددرجه  180برگ متوالی حدود 

این ش نق غالف می باشد، این تورم ناشی از تورژسانس سلولهای آماس کردة قاعدة وهستند 

 مهم است. ،ر افراشته نگه داشتن ساقة گراسهاسلولهای ورم کرده د

 

 :  Inflorescenceگل آذین 

سنبلک  زا ای مجموعه( spike)سنبله  ه می شود.نامید Rachisدر گراسها محور اصلی گل آذین 

(spikelt ) مجموعه ای از چندین گلچه    سنبلک  ومی باشد(flovelet)  .است  

 نمونه های متداول گل آذین گراس ها عبارتند از :

ی یک گل در هر شکستگ آذین شکسته یا زیگزاگ مانند و محور گلکه در آن  : (سنبله ی ساده1

 Aegilops انندم .دیده می شود

 لچه یدر محل هر شکستگی یک سنب زیگزاگ است و محور گل آذین شکسته و سنبلة مرکب :( 2

 . Aeluropusمانند  ،)سنبله در سنبله( حاوی چند گل دیده می شود

ی ست شعاباتنبنابراین محور گل آذین دارای ا .: گل ها دارای دمگل مشخص هستندخوشه ساده  (3

             Bromus و  Melica مثل .ندکه به گل ختم می شو

ره ی منظ ه وانشعابات گل آذین بصورت دو یا چند تایی از یک محل خارج شد سنبلة انگشتی :( 4

 رغ مانند مَ پنجه ای یا انگشتی دارند.

خوشه  نشعب وممحور گل آذین  انیکول خوشه ای یا خوشه سنبل :یا پ باز (panicule) پانیکول( 5

ی ختم متعدد در نهایت به سنبلچه های ه هر انشعاب دارای تقسیمات کوچکتری است ومانند است ک

 Sorghumمانند  .می شود



 7 

با  وت فشرده سنبلچه ها بصور ،بندهای گل آذین کم استفاصلة بین  ( پانیکول فشرده یابسته :6

انند م، شوند ر گل آذین از خارج دیده نمیطوری که محو ،محل بندها قرار دارنددمگل کوتاه در 

 . Imperataو  Arundo ،چاودار

 بساک ،اهن گلچه می شوند )قبل از باز شدبوسیلة باد گرده افشانی  اکثر گراسها دگر رشد هستند و

یا بعضی مواقع  د وعد 2برگهایی وجود دارد که تعداد آنها  ،در قاعدة هر سنبلک .آنها باز می شود(

پوشش گلها   وگفته می شود که نقش آنها حفاظت  (glume) پوشهعدد می باشد که به آنها   6تا 4

  می باشد.

مهای ند که انداکته مانند می باشاپوشه ها قرار دارد که دو قطعة بر درون (glumele) هاپوشینه 

وشینة پ ،انیبراکتة تحت مجموعًا یک گلچه را بوجود می آورند، زایشی گل را محصور کرده اند و

یا هایی در قسمت انت (aretیا  awnغالباً دارای سیخک ) و می شودخوانده  (Lemmaتحتانی )

جود یخک موس ،و کنار محور گل قرار داردبیرونی خوانده می شود  که پوشینهد پشتی خود می باش

ل ازی تبدیخود به سیخک درکه این رگبرگ در انتهای  ،رگبرگ اصلی لما می باشدهمان  ،بر آن

تجاوز   10cm از   stipa barbatدر  مثالً طول پوشینه می باشد.چندین برابر طول آن  می شود و

 .می کند )این سیخک در فرو رفتن بذر به داخل خاک نقش مهمی دارد(

ایی وگاهی اوقات خیلی غشمعموالً که  نامیده می شود.  paleaکته یا پوشینه فوقانی یا درونی پالئا ابر

کم ند کاصل می محور گل تغییرات عمیقی ح سنبله و پالئا به علت قرار گرفتن بین محورریز است، 

 جانبی می دهد. را به دو رگبرگی خود اصلی جارگبرگ  و شود بیش فشرده می و

یا  glumelluleدر داخل آن دو قطعة غشایی دیگر به نام پوشینک یا گلوملول  بعد از پوشینه و

حالت  افشانی این است کهکه نقش آنها در هنگام گرده  ،وجود دارد (Lodicule) لودیکول

 تورژسانس پیدا کرده و باعث باز شدن دهانة گل می شود.

، دو جنسی و گاهی اوقات ماده-گندم یک پایه اند وگل ها اغلب نربطور کلی اکثر گیاهان خانوادة 

ها رشد می کند  یکی از برچهمادگی سه برچه ای می باشد که فقط  دارای سه پرچم و و تک جنسی

 .عدد می باشد 6یا  و 2 ،1به ندرت  وعدد  3تعداد پرچم ها اغلب  ،دیگر از بین می رود برچه  دو و

 با دو شکاف طولی معموالً و است ای حفره دوو ( medifixچسب )میان چسب، پشت بساک 

دارای یک تخمک واژگون و یک خانه ای  تخمدان در پای پرچم ها می باشد و  .شکوفا می گردد

   کالله پر مانند می باشند.  2منتهی به  و در قاعده به هم وصل استه دوتایی، خام .یا خمیده است
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 :میوة گراسها

ندقه میوه در واقع ف .دالئا قرار دارپ ( است که در بین لما وcaryopsisمیوه گندمه ) ،در کلیة گراسها

 ت واقد آن اسفیا  و شکاف یا شیار میوة گندمه دارای  .به پوسته چسبیده است کامالً ای است که دانه

ای دار دانه .شکوفا باشند  ELeusineو  sprobolusبه ندرت ممکن است در گونه هایی نظیر 

 .ر دارددر پایین قرا جنین در کنار این بافت و بافت آلبومن حجیمی از جنس نشاسته است و

 ی هستند.که چوب  Bambosoideaeاکثراً علفی است بجز گیاهان طایفة  ،گیاهان تیرة گندمیان

 .نیشکر ساقه توپر است سورگوم و ،در ذرت** استثناء 

 :باشند  ره می. و دارای دو نوع گساقه در محل گره ها توپر می باشد ،گندمیان در گیاهان تیره

دیده  Aveneae و  Agrostideaeگره های برگی که بیشتر در جنس گندم وگیاهان طایفه  -1 

 می شود که برگ زا هستند.

 ،Andropogoneaeطایفه های  و  stipaهای ساقه ای یا محوری در جنسگره  -2

paniceae،Arundineae  ش دارند.دیده می شود که در ایجاد انشعابات جدید بر روی ساقه نق 

ساس می حسیار در گیاهان تیرة گندم ساقه ها ی هوایی نسبت به اثر ژئوتروپیسم )زمین گرایی( ب

ه فزاشتد با ،حالت  یژئوتروپیسم منفی زمین به هر عللی بخوابد بر اثر مثالً اگر ساقه ای رو باشند.

 خود می گیرد.

 ای نظیراندامه وجود فراوان مادة سیلیسین در سطح ،اختصاصات زیست شیمیایی تیرة گندماز سایر  

 اشد.بها می  همچنین فقدان نشاسته در برگ ساپونین و ،هتروزید ،ساقه و وجود آلکالوئید برگ،

 

 سیم بندی زیر تیره ها :تق

م  گلو وشه یامحور سنبلک دارای یک مفصل است بر اساس اینکه این مفصل در زیر پ ،در این تیره

 زیر تیرة بزرگ تقسیم می کنند. تیرة گندم را به دو ،قرار گیرد یا در باالی آن

 ار دارد ودر این زیر تیره مفصل محور گل آذین در زیر پوشه قر : panicoideae(زیر تیرة 1

 ی یک گلیشه دارایره سنبلک همنیز در این زیر ت و از سنبلک جدا می شود. ،پوشه ضمن افتادن دانه

 .باشند اروز میویشی محتوی قند ساکسلولهای اندامهای ر ،. در این زیر تیرهدر پایین است  نازا
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 باالی ین دردر این زیر تیره مفصل محور گل آذ : pooideae (festucoideae) زیر تیرة (2

نبلک سماند.  قی میبر روی محور سنبلک با نابراین پوشه ضمن افتادن دانة رسیده،ب قرار دارد، ومگل

همچنین  ،د داردچندین گل نازا وجو باالی گل های بارور و درل بارور ها در پایین واجد چندین گ

 یره دارای قند فروکتوز می باشد.اندامهای رویشی در این زیر ت یسلولها

 

 :panicooideaeطایفه های زیر تیرة 

I) )قبیله )طایفه  Maydeae:  

جدا از  یا رک وبر روی سنبلک مشت ،ماده جدا از هم گل های نر و گل ها تک جنسی و این قبیله در

  . گیاهانی یک پایه می باشند. این قبیله در ایران دو جنس دارد:هم قرار دارد

 ای و جزء گیاهان علوفه ( می شود کهذرت) Zea mayzشامل گونه مهم  :  zea( جنس ذرت 1

در  که ای. اشورهغیر م دارای ساقه های توپر و ،بلند قامت ،گیاهی یکساله ،خوراکی تیره گندم است

 .نه قرار داردو ماده بر روی سنبلک های جداگا گل های نر گل ها تک جنس و آن

اقه سدارای  ،یکساله ،هستند علفیگیاهانی  :  Coix spشال تسبیح )شغال تسبیح(جنس  (2

 ر که هرنهای  کدر باال دارای سنبل ،گل آذین خوشه سنبل انتهایی ،های ایستاده یا پخش وگسترده

اشند. در این بمی گل هستند که دو تای آنها نازا  3سنبلک های ماده دارای  .گل دارد 3یا  2یک 

 ،ی گیرندا در بر مبلند،گل آذین رانند قابی م رشد یافته هستند وپوشة کنار سنبلک ها بسیار  ،جنس

نس گل جدر این   .دنسخت وگرد یا تخم مرغی شکل دار بزرگ شبیه دانه های تسبیح و ه گندم

 C.lacrymaام ناین جنس در ایران فقط یک گونه به  های نر و ماده بر روی یک محور قرار دارند.

زندران ما ن ونوان علف هرز مزارع برنج گیال. و بعمازنداران رشد می کند دارد که در گیالن و 

  محسوب می شود.

 

II)  قبیلهoryzeae :  در  غالباً آبزی هستند، و (پایا) گندمیهای یک یا چند سالهشامل این طایفه

 oryzaبرنج )ز گیاهان مهم این قبیله یکی ا ،پرچم می باشند 6 تا 3شامل  ماده و-این قبیله گل ها نر

sativa) ریباً چهار گوش تق ،گندمه سفید رنگ وبا گل آذین خوشه سنبل ،ی یکسالهیاهگ است که

 د.شوغیره کاشت می  کردستان و ،که در شمال ایران
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IIIقبیله )Andropogoneae  : 

ها  پوشهر، یک دای پایکی فاقد پایک ودیگر ها به صورت دو به دو قرار دارند سنبلکدر این قبیله، 

 های مهم آن شامل :  می باشند. جنسبا هم برابر 

می  cylindErica Imperataگونه مهم آن  : (حلفه ،)زلف شیطان Imperata( جنس 1

شخصه آن (. از مهمترین مRhizomatousگوشتی ) و ا ریزومهای بلندپایا ب گیاهی ستباشد که 

حور م دارد. شبیه دم روباهپرچم است.گل آذین حجیم وکرک دار،  2یا  1این است که گلچه دارای 

 ،دارد فه ایگونه مصرف علواین  .ا یک دار هستندبا مقاومت زیاد و سنبلک ها پ ،سنبلک ها سخت

 زیادش به عنوان علف هرز جلوه کند.ریزوم های  اما ممکن است به دلیل

2 )Sorghum  : چند ساله که مخصوص مناطق گرم گیاهان یک یا شامل  ذرت خوشه ای

ه ای با پای نشعاباتیدارای ا انتهایی و بزرگ وانیکول  بسیار صورت پب،گل آذین دارای ساقة بلند .است

ها ی از آنکه یک ت زوج قرار دارندسنبلک های ذرت خوشه ای معموالً بصور غالباً برهنه می باشند،

 وند بل ت ومعموالً بذر تولید می کند و زوج دیگر دارای دمگل کوتاهی اس فاقد دمگل بوده و

ه گونة به ای ،کلیة ارقام یکسالة ذرت خوشنابارور می باشد ست که عقیم وباریک تر از دیگری ا

sorghum vulgar  گونه چند ساله ها به  ق دارند وتعلs.halopense  یاJohnson grass 

 تعلق دارند.

s.halopense  غذای  گیاهاین  ای ساقه کرک دار می باشند.هریزوم دار است و گره  گیاهی 

 .به عنوان علف انباری ارزش دارد پایان است وبرای همة چهارخوبی 

 ،ردبا گل آذین خوشه منف گیاهی ست یک یا چند ساله : رکا()آبد Heteropogon( جنس 3

 گونه ،کباری برگ ها تابیده است. با انشعابات کم که دارای سیخک های پیچیده ودر انتهای ساقه 

 اعده وسپس برخاسته می باشد.ساقه زانویی در قدارای است که  H.contortus مهم آن

باشند و  میریزوم دار  ی پایا وانگیاه مرد بیابانی( : ،بیابانی)کاه  Eremopogon( جنس 4

انویی در ساقه زاست که دارای  ، E.foveolatusمنفرد است.  گونه مهم آن خوشهگل آذین آنها 

 می باشد. تیغة برگ ها گردی یا مخملیو  ،است و در آن گره ها ریش دار قاعده

معطر با  گیاهی پایا، کاه کلی( : ناگرد، ،پوتار ،)چمن معطر ، cymbopogon ( جنس5

 دارای برگ های خشن سیستان وبلوچستان گسترش دارد. خوزستان و ردسیخک های برهنه، که 

به هم دارای پانیکول باریک با شاخه های  این گیاه ،می باشد c.olivieriگونة معروف آن است. 
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 است. بدون کرکآن ین است و پوشه زیر بدون کرک و ر بخش پایینی برهنهغالف دکه  ،فشرده

 این جنس تنها گیاهان معطر از خانوادة گرامینه هستند.  گیاهان 

اقد یکی ف ،دوتایی ، سنبلک ها معموالًگیاهانی یک یا چند ساله : Andropogon( جنس 6

 هم برابرند.پوشه های سنبلک باپایک ودیگری پایک دار است و 

 

IV ) طایفةpaniceaae  : 

ز تاهتر اینی کوپوشة پای ،پوشه غشایی ،منفرد سنبلک ها تنها وگندمیانی هستند یک یا چند ساله. 

پرچم  1-3مل گل ها نر ماده شا پوشة فوقانی سخت می باشد. پوشة فوقانی وگاهی از بین رفته و

 است. شامل جنس های زیر :

 ،یات یا لوله برگ ها با پهنک تخ گیاهانی یکساله یا چند ساله : (لناخور) cenchrus جنس -1

 مخصوص  ،نیچمگیاهی ست  : (چمن تشی) c.ciliarisگونة  می باشد. سنبله متراکم آنها گل آذین

 متر باالتر  800تا ارتفاع  دره ای و نیمه گرمسیری که در دامنه های سنگالخی و نواحی گرمسیری و

آن  بانه ایریی گتارها .چندساله استاین گونه دارای ریزوم می باشد و  ی شود.از سطح دریا دیده م

صالح رای اب بسیار خوشخوراک است و به ندرت سفید می باشد. ایل به ارغوانی وبه رنگ بنفش م

 45تا  0 رارتاین گونه ح .میلی متر مناسب است 250مراتع مناطق جنوب کشور با بارندگی بیش از 

در  وی است نیمه استوای مخصوص مناطق استوایی وو  را به خوبی تحمل می کند. ددرجه سانتیگرا

راضی و در ا یخبندان حساسیت زیادی نشان می دهد به سرما و نسب .برابر چرای شدید مقاوم است

 ی باشد.مرشد آن نیز سریع  سریع و آن جوانه زنی بذر د.می رویا شیب های سنگی جلگه ای ب

انند م، گل آذین سنبله زبر پهنک تخت وبا  ،گیاهانی یکساله اورس(:)گ setaria جنس (2

وشه ها پ دار. دندانک تار سیخ مانند وسنبلک ها در قاعده دارای تعدادی  ،زرد یا قرمز ،وفشرده

یاهان گم. این محک سخت و ،. دانه ها بیضی شکلپوشة تحتانی کوچکتر از فوقانی غشائی، نامساوی و

 .دارندبرای حیوانات  ای علوفهمصرف  و .هرز می باشندگاهی به عنوان علف 

از  بیش یکی از مهمترین جنس های این طایفه می باشد و : (برشنک) pennisetumجنس  (3

یاهانی گشامل  .نیمه استوایی پراکنش دارد این جنس در سرتاسر منطقه استوایی و ،گونه دارد 140

ا لمبا  ،ون ریشکرکب از سنبلچه های بدم بله ای شکل،گل آذین پانیکول سنبا  یکساله یا چند ساله

 ارای دودنبله هر س ،سنبلچه ها بدون پایک ،ها تخم مرغی یا کروی دانهی غشایی می باشد. وپالئا

 ده است.ما-گلچه،گلچة تحتانی نر وگلچة فوقانی نر
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پهنک  دارای برگ هایی با ،گیاهانی یکساله یا چند ساله : )ورمز( Echinochloaجنس ( 4

ز ااشند. بمی  سنبلچه ها ریشک دار .باریک،گل آذین بصورت پانیکول با خوشه های مرکب تخت و

ل سنبله شامآن گل آذین  می باشد. گراس به معنی  Chloaو  خار به معنی Echinosنظر لغتی 

 plano-convex  که اصطالحاً به آنطرف دیگر محدب( های یک جانبه )یک طرف مسطح و

 .دفته می شوگ

سر  ،کشیدهبا پهنک دراز وبرگ های آنها  ،: گیاهانی یک یا چند ساله panicumجنس ارزن ( 5

ارای دک نبلس ک دار،سنبلک ها پای ،شکل. گل آذین پانیکول مجتمع یا پخشنیزه ای یا تخم مرغی 

خت سلئای پا در لما و محصور و ه آنها بدون کرک، بیضویگندمدو گل کوچک و فاقد سیخک. 

،گرم یمه استواین ،مناطق استواییگونه در سرتاسر  500ا حدود جنس ب اینزاد ازآنها می باشد. ولی آ

میت اه رزنابزرگترین جنس در بین گراسها باشد. احتماالً  .مدیترانه ای پراکنده است وخشک و

ید تولآن  د سالةو چننیمه خشک گونه های علوفه ای یکساله  بویژه در مناطق  اقتصادی زیادی دارد و

 بعضی از گونه های ریزوم دار آن ،دارنداهمیت زیادی  . گونه های آندانه می کنند

علف هرز   p.repensبعضی دیگر مانند  و در تثبیت شنهای روان کاربرد دارند  p.turgidumمانند

 .ستامضری 

  ( :انگشتی) digitariaجنس ( 6

 ارغوانی  __یکساله -1

ا بنجه ای په های آنها دارای سنبل گل آذین می باشد. یا چند سالهاین جنس دارای علف های یکساله 

ن ر ایراد می باشد. معموالً بدون پایکی دوقلو و به ندرت منفرد و سنبلک ها ،محور سه گوش

از  پس های آنقطعات سنبلیکساله است و  D.Sanguinalisگونه دارای دو گونه می باشد. 

ات گل می باشد که قطعگیاهی چند ساله  D.Pennataو گونه  رسیدن ارغوانی رنگ می شوند.

 پس از رسیدن سبز باقی می مانند.های آن 

 : ()چمن پایایی paspalumجنس ( 7

 نه دارایدا. ردپوشة زیرین معموالً وجود نداگیاهان این جنس فاقد سیخک می باشند که در آنها  

 3ر ایران داری مناسب می باشد. برای چمن ک باشد. و تهی می شکمی با ناف نقطه ایسطح پشتی 

 : از آن وجود داردگونه 
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ی برگ های می باشد. در قاعده دارا  bunchاز گراسهای دسته ای یا  p.dilatatumالف( گونه 

ل ای کنترو بر فراوان است. سیستم ریشه ای آن عمیق و دارای ریزوم می باشد. به خشکسالی مقاوم

 فرسایش خاک مناسب است.

ساقه ی که در آن سنبلچه ها در یک طرف محور سنبل قرار دارند. دارا p.notatumب( گونه 

 گیری ازای جلوبرای تولید پوشش گیاهی متراکم و فشرده مناسب است و بر می باشد.زانویی رونده 

 فرسایش خاک بکار می رود.

و م دار زوری د.ندار قرارسنبلچه ها در دو طرف محور سنبل که در آن   p.distichumج( گونه 

 . آبدوست و دارای ساقه زانویی رونده است

 

 : pooideaeزیر تیرة طایفه های 

شد ند که ری باشمگیاهان این زیر تیره عمدتاً جزو گیاهان مناطق معتدله تا سردسیری یا فصل سرد 

ل طایفه های درجه سانتی گراد صورت می گیرد و شام 24تا  5/15مطلوب آنها در طیف دمایی بین 

: 

I)  طایفهchlorideae  )چمن مقدس(: 

دون بک ها برگ های با پهنک باریک و خطی، سنبل ،فه دارای گیاهانی یک یا چند سالهاین طای

ر ب و اردوجود د اگر بصورت متراکم باشد بین آنها فاصله منفرد یا بصورت متراکم می باشد. ،پایک

یا  و ای( نبله های منشعب )پنجهگل آذین بصورت س روی محور بصورت دو ردیفی قرار می گیرد.

نه شیپو ،یو بخشدپرچم ها سه تایی و خامه  .سنبله ها بصورت یک طرفه می باشند ،پانیکول می باشد

اف در ن. اشندپوشینه ها غشایی وکاغذی می ب پوشه ها نامساوی و .گل های زایا دارای سیخک است

 : دجنس در ایران وجود دار از این طایفه چهار نقطه ای شکل می باشد. قاعدة دانه و

هند  وفریقا آدارای دو گونه که در مناطقی نظیر شمال شرقی :   melanocenchreusجنس( 1

ی ن داراسنبلک های آ .دشت های خشک را ترجیح می دهد دامنه ها وبرای رشد  .دیده می شود

ور گل بر محتوده ای  بصورت متراکم وسنبلکِ آن هر دو تا هشت عدد  پایک وفاقد  ،یک گل

ر اطراف ددارد که  M.abbyssinicaاین جنس در ایران یک گونه به نام  .آذین مجتمع می شوند

 .فته شده استبه معنی سیاه گر  melanosنام این جنس از واژه یونانی  د.شوبندرعباس یافت می 

با آن  برگ ،ریزوم دار ،دارای استولون خزنده ،گیاهانی چند ساله : رغمَ  cynodonجنس ( 2

، سنبلچه ها همه یکسان رایش فراهمآبا  ییگل آذین مرکب از سنبلچه ها پهنک باریک وکوتاه.
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لما دراز تر  دارند. نازکو بیش مساوی  پوشه های کم وماده. -سنبلچه دارای یک گل نر ،کوچک

ه سنبل 7تا  4پنجه ای، شامل گل آذین آن پانیکول  زبانک دارای کرک می باشد. است. از پوشه

که در  به علت ارزش زیادی .پوشینه فاقد سیخک است می باشد و الغر خطی و ،باریک ،یک طرفه

می  (مرغ) c.dactylonگونه مهم آن  می گویند. یچراگاه دارد به آن سلطان یا پادشاه گیاهان چرای

 وپخش می شود  ریزوم های رونده بوسیله استولون و است و پوشش ساز چند سالهگیاهی باشد که 

که این و جوانه هایی می کند،  ریشه گره ها ایجاد محل در شاخه های رونده زیادی است دارای 

 .جوانه جدید می نماید ریشه و وگره ونه ها خود ایجاد  شاخه های رونده جوا

، گل آذین بصورت سنبله های ایستاده جنس در این ر :علف چهارپ Tetrapogonجنس ( 3

ت. دار اس پیوسته از هم می باشد. محور سنبلک کرک جدا و ،اییوتیا به طور مشخص د منفرد و

سنبلک  گل های زایایناف آن نقطه ای شکل که در قاعده قرار دارد  ی شکل وگندمة آن دوک

 است.  T.villosusگونه مهم آن عدد می باشند. 2تا1

 اد زیادهی به تعدوگا سنبله ها به مقدار کم ،استولون دار گیاهانی ریزوم دار و : chlorisجنس ( 4

در  پایا و ها عدد( پوشه2تا1گل های زایا ).پنجه ای قرار می گیرندبصورت  ،بر روی محور مشترک

 امناین جنس در ایران یک گونه به  یخک دار می باشند.پوشینه س وحاشیه دندانه دار 

C.bermudagrass  یده  می دشک در اراضی خبویژه  ،مزارع متروکه که در کنار جاده ها ودارد

 در اطراف یندرعباس زیاد مشاهده می شود. ساقه آن زانو دار است و ،شود

II ) طایفةTriticeae : 

 .شدت می باراسهای سیخک  این طایفه دارای گیاهانی یکساله یا چند ساله با گل آذین سنبله و

 و ردهسنبلک ها در طرفین فش ،دارای گل آذین سنبلهمی : ندعلف گ  Agropyronجنس ( 1

ر بطور ونزدیک هم در فرو رفتگی های سطحی دو طرف مح بطور متناوب و منفرد ودون پایک، ب

اف خطی ندارای  دراز و گندمه دوکی شکل یا پهن و ،سیخک راستخوابیده بر هم قرار دارند. 

یا  پهنک برگ تختمحور گل آذین است. گودی های به چسبیده  سنبلک دارای چند گلِ .ستا

 ی باشد.ملوله ای 

رجه دیعنی در  .می باشد گونه است وجزء گراسهای فصل سرد 21این جنس در ایران ،دارای 

 کی مقاومبه خش جنسبیشتری دارد.گونه های زراعی این  درجه سانتی گراد رشد 25تا 20حرارت 

 ام برداز گونه های مهم آن می توان گونه های زیر را ن به راحتی استقرار می یابند. و
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، این اکمهای غیر متر کرکغالف برگ پوشیده از  ،گیاهی ست با ساقه راست :  A.repensگونه 

 7تا  3رای لوم داگ ،بلند زبانک آن غشایی وگیاه دارای ساقه بزرگ زیرزمینی خزنده می باشد. 

، سنبلک ها به طور متناوب گل 3-8سنبلک دارای به طول دانه می باشد.  ناف دانه خطی و ،رگبرگ

 الباذایی رزش غاین گیاه دارای ا ر سنبله در فرو رفتگیهای محور گل آذین قرار می گیرد.روی محو

 ر دامنةدوته ها ب زیر درختچه ها و ،ای سایه دارهاین گیاه در صخره  می باشد. یعلف انباری خوب و

 کوه ها می روید.

 ا زانوی وقه ابتدسا، گیاهی ریزوم دار چند ساله )علف گندمی میانی (: A.intermediumگونه 

ت سخ ،ختت ،ل به آبی. برگ ها دارای پهنک خطی نوک دارمات مای سبزبعد راست. گیاه به رنگ 

 کدون کردر سطح فوقانی پوشیده از کرک های تنک یا بدون کرک در سطح تحتانی ب ،شکننده و

 د )دارایمی باشن گِردا لم وپوشه  .اً محکم استسنبله آن نسبت .و غالف برگ در حاشیه مژه دار است

 با ،متر 2600تا  1000دامنه ارتفاعی  عمدتاً درگل دارد.  4تا  2هر سنبلک . نوک کوتاه می باشند(

  .میلی متر رویش دارد 500تا 350بارندگی 

یش از بکشیده که  این گیاه دارای پهنک دراز و علف گندمی تاج خروس :  A.cristatumگونه

12cm 3 طول وmm .قاعدة غالف برگ  نگام خشک شدن پیچیده می شود.به ه عرض دارد

 سنبلک ،ترمسانتی  5/2به طول گل آذین سنبله  دارای کرک های نرم و زبانک خیلی کوتاه است.

 ر،یخک داس  پوشه ها .قرار داردبطور متناوب روی محور کرک دار گل آذین  نیمه همپوشان و ها

 ف انبارینظر چرا عل از ش غذایی باالست واین گیاه دارای ارز دارای سیخک، لما کرک دار و

ل دار دمی کاکبه همین دلیل علف گن کاکلی وجود دارد و ،در گل آذین این گونه می باشد. یمفید

 نیز نامیده می شود.

 ذین سنبلهآگل  .انبوه ،پشته ای ،: گیاهی چند ساله علف گندمی بیابانی   A.desertorumگونه

 ،ه رنگ کرم متمایل به سبزبذر ب ،گلچه 3-6هر سنبلک دارای  ،دارای سنبلک های سبز کم رنگ

ونه در گاین  .شکننده تخت وبا پهنک  برگ ها های کوتاه می باشند. شکیر دارای ها پوشینک

عمق  .اوم استبه سرمای زمستان مق عمر طوالنی دارد و چراگاهها غالباً با یونجه کشت می شود.

نسبت به چرای  .دمتر می رس 1الیکه ارتفاع آن تا تر است در حم 2 ریشه دوانی این گیاه تا حدود 

 .سنگین مقاوم است

دارای ریزوم خوابیده در  ،گیاهی چند ساله علف گندمی کرک دار :   A.tricophorumگونه

می  A.intermediumخصوصیات زراعی شبیه  خاستگاه و ،از لحاظ سیمای ظاهری ،سطح زمین
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دانه ها از کرک  سنبلک ها و  A.tricophorumدر  هم دارند. باشد ولی یک تفاوت اساسی با

در مناطق  A.intermediumمالحظه شده این گونه بهتر از  سفت پوشیده شده اند وهای کوتاهِ 

دانه های این گونه تا اندازه ای  و ا حاصلخیزی کم رشد می کند.خاک های قلیایی و ب کم باران و

می  گل 6تا 4در این گیاه هر سنبلک دارای  .می باشد  A.intermediumکوچکتر از دانه های 

  .رگبرگ 7تا 5دارای  و کدارپشت گلوم ها مژ ،نوک تیز یا گرد ،بیش مساوی گلوم ها کم و باشد.

رم فگیاهی چند ساله با  :  tall wheat grassی بلند یا مندگعلف   A.elongatumگونه

چه ها سنبل ،ریپهنک برگ ها سبز مایل به خاکست ،رککبدون  ساقه ها صاف و ،ریزوم دار ،پشته ای

ای سنبله گل آذین دار .انک کوتاه وگوشوارک کوچک می باشددارای زب ،ه ایگلچ 9تا 5 ،فشرده

داد مت بیرون امتنوکشان به سغالباً سنبله های تحتانی  .استسانتی متر  15تا 12های بزرگ به طول 

وبی بوده وعلوفه خشک خاین گونه خوشخوراک  ،علی رغم داشتن برگ های زبر وخشن .دارد

مژه  رگ فاقدشود. غالف ببراشت  پس از مدت کوتاهی بعد از خوشه دهیالبته اگر  تولید می کند،

 .است

، محور سنبله گل آذین با سنبله های ریشک دار : گیسو چمن  Taeniatherumجنس( 2

 می لما ساوی باا م. پالئبله قرار دارندسنجفتی روی محور  سنبلچه های ریشک دار به صورت  ،محکم

  .ریشکیعنی    Atherو روبان ،یعنی گیسو  Taeniaبه یونانی باشد.

و میده خپوشه  کمانی و ابا سیخک پوشینه کج ی ،ی باریکگیاهکه  T.asperumدو گونه دارای 

د می شو دهسیخک پوشینه راست که در انتهای رشد خمیبا  ،ی متراکمگیاهکه   T.crinitumگونه

 می باشد. است، ایستاده آن پوشهو 

ها  و سنبلک ییپالئا غشا ،لما چرمی ،انتهایی گل آذین سنبله فشرده وچاودار:    secaleجنس ( 3

 تخت. گونه های مهم آن شاملپهنک برگ  گل. 2اغلب دارای 

بًا اهی تقری. گیدارای ریشه های ضخیم ،انبوه ،گیاهی پایا :)چاودار کوهی(   s.montanumگونه

گل  ، سفید رنگبرگ های خطی پوشیده از کرک های کوتاهِ بی کرک، ساقه صاف و ،سبز مات

ن وراکی آدرجة خوشخ گونه ای است پر محصول و .ک کوتاهخپوشه دارای سی ،آذین سنبله متراکم

 و دط سره شرایعالوه بر این سازگاری خوبی نسبت ب ،میوه بسیار خوب است تا قبل از تشکیل گل و

 است. بیش کرک دار کم ودر زیر گل آذین  آن ساقهخشک کوهستانی دارد. 

علوفه  به علت تولید دانه ومی باشد و  150cm-60: گیاهی یکساله به ارتفاع  S.cerealeگونه 

گاهی  دار و بیش کرک ذین سنبله کم وآگل  ،ساقه ها منفرد یا متعدد .جنبه زراعی پیدا کرده است
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در  رگ و 5لما دارای  .در انتها دارای سیخک کوتاهی هستند ها مساویند وپوشه  ،ن کرکبدو

گره های سنبله بادوام می  سانتی متر می باشد. 5/2در انتها دارای سیخک به طول  حاشیه کرک دار و

 باشد.

S.afghanicum در تمام ها گره .ایدسته  ،یکساله. گیاهی : اثر منفی روی قارچ ارگوت دارد 

  است. نده و بی دوامشکنبخش ها 

به  یا دارای برگ های با پهنک تخت و گیاهانی یکساله، : (جد گندم) Aegilops جنس( 4

مفصل  ارای یکدر آن با ساقه محو در محل اتصال ذین سنبلة ساده کهآگل  ندرت لوله ای می باشد،

د، ا منفرهلک . سنبمی افتد هنگام رسیدن تمام آن یکپارچه از ساقه جدا می شود واست که در 

 .ضخیم رمی وچ ،پوشه ها مساوی ،گل 8تا  2سنبلک ها دارای  .بدون پایک ،و در دو ردیفمتناوب 

در  لی شکل ودانه ها مستطی. تا حدودی چرمی می باشدپالئا  .دارای سیخک لما چرمی یا غشای و

ر باال شه ها دپو باشد. دارای ناف خطی کشیده می هگندم.زاوئد مویی()قسمت باالی دانه کرک دار 

ونه است که می گ 9این جنس در نقاط مختلف ایران دارای  .دندانه 3تا1سیخک دار یا دارای پخ یا 

 اشاره نمود. A.cylindricaو  A.crassaتوان به 

 گندم   purosصحرا،  Eremos: (بیابان گندمی) Eremopyrumجنس ( 5

ی ا بندهاکنده بش دارای محور ترد و ،فشرده . سنبله آنبعد راست یکساله با ساقه زانویی و یگراس

 لک ها سنب ،ندر دو ردیف متناوب در طرفین سنبله قرار دارد سنبلک ها منفرد و ،کوتاه می باشد

میوه  .نتها منتهی به سیخک کوتاه استاپوشینه چرمی، در  می باشند.ماده -تا چند گل نر 3دارای 

زش از لحاظ مرتعی ار و ،اعده گوشک داردر ق پهنک برگ تخت و. گندمه دارای ناف خطی

خشک می  در مناطق استپیکه   E.bonaepartisاز گونه های مهم آن می توان  ندانی ندارد.چ

(، شرقی بیابان گندمی)  E.orientalisگونه به عنوان علف هرز مزارع دیده می شود. روید و

وی. و گونه نبله هایش بیضو سکرک دار های آن پوشه ( که بیابان گندمی تنک)  E.distansگونه

E.confusum  ( با سنبله بیضوی را نام برد.ندمی مشکوک)بیابان گ  

در طرفین  وگل آذین سنبله متراکم  ،دارای گیاهانی علفی یکساله وپایا:   Hordeumجنس ( 6

 ،ندپوشه نخی ریشک مان محور سنبله قرار دارد،سنبلک ها بطور سه تایی در فرو رفتگی های  ،فشرده

ه ب پالئا لما و. ا دارای ریشک دراز یا بدون آن، لمشکننده گل آذین سنبله ایستاده یا برگشته با محور

سنبلک که با هم روی محور گل آذین قرار  3از هر  هر سنبلک یک گل دارد، .دانه چسبیده است
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. یعنی گل شدرور می بابا وسنبلک وسطی بدون پایه است  اند(،دارند )به محور گل آذین چسبیده 

 ا )تک جنس نر( می باشند.زدو سنبلک کناری پایه دار ولی نا ماده است و-آن نر

 ایه می باشند.هر سه سنبلک زایا هستند وهر سه سنبلک بدون پ  H.vulgarدر جو زراعی  (استثناء

ی مدار  گندمه بیضی شکل دارای ناف خطی برابر دانه می باشد برگ ها تخت ودر قاعده گوشک

 د.باشن

وشیده از پتورم پیاز م .پیازی شکل است قاعدة ساقه ضخیم ودر این گونه  :  H.bulbosumگونه

  .سنبلک ها سبز رنگ و فلس های قهوه  ای

 غیر و جم، گونه ای مها)یا بنفش رنگ(: دارای سنبلک های قهوه ای رنگ   H.violaceumگونه

  .خوشخوراک

H.vulgaris گونه زراعی که کاشت می شود :.  

های  یشهدارای ر ریزوم دار، گیاهانی چند ساله،:  چمن جو()  psathyrostachysجنس ( 7

 4تا 2 (ها سنبلک ها بدون کرک یا کرک دار سنبلک ها )سنبلچه ،فیبری بصورت کالفی فشرده

 دارند. بر گره های محور شکننده سنبله قرار دو ردیفی  بطور متفاوت و عدد بدون پایک و

موالً در نواحی ( دارد که معبه معنی شکستنی  fragilis)  p.fragilisگونه به نام در ایران یک 

 کوهستانی می روید.

ساقه  و و فاقد رگ می باشد. خطی پوشه نسبتاً باریک، : ()چاودار وحشی  Elymusجنس ( 8

 ا تفاوتباست    Agropyronدر این جنس سنبلک ها تا اندازه ای شبیه در قاعده شاخه زاست. 

فقط  Agropyron اما در .سنبلک در کنار هم قرار دارد گره از سنبله دو در هر ،اینکه در این جنس

 E.repensاز گونه های متداول آن می توان .یک سنبلک در هر فرورفتگی قرار دارد

 را نام برد.  E.elongatiformeو

 

III )  قبیلهphalarideae   مهمترین جنس این قبیله :  علف قناریphalaris  ه ک است

ن می ا متقارای ن گیاهان این جنس دارای گل آذین پانیکول متراکم و پر پشتِ تخم مرغی یا استوانه

 تند. این جنسگل که یکی بارور می شود، پوشه ها اغلب هم اندازه هس 3باشند. سنبلک ها دارای 

 دارای چهار گونه زیر می باشد.

 این جنس می باشد. ی چند سالهتنها گونه که انی( : )علف قناری کوهست Ph.arundinaceaگونه 

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 

 د.می شود و چمنهای متراکمی تشکیل می ده
 

نارة م و بال کگونه ای یکساله که در آن سنبلک ها همگی شبیه ه (، دانه قناری) Ph.minorگونه 

 پوشه دندانه دار است.

ماده -رن: که در آن سنبلک های فوقانی پانیکول  (علف قناری غیر عادی)  Ph.paradoxگونه

 وسنبلک های تحتانی کوچک وتحلیل رفته می باشند.

 و بال کنارة همه سنبلک ها شبیه هم ( : دانه قناری مدیترانه ای)  Ph.brachystachysدر گونه

 پوشه صاف است. 

 

IV) طایفه Agrostideae )علف بوریا( :  
  .تک گل مشابه و سنبلک ها ،نقاری درازپوشه نوک تیز با م ،رگ 5تا  2در این طایفه پوشینه دارای 

مرکب از سنبلک های بی  یکول متراکم ودارای گل آذین پان دم گربه ای :Phleum  جنس( 1

 Phleumآن  گونه که مهمترین .گونه دارد 8این جنس در ایران  استوانه ای شکل، شمار و

montana  ر از لما کوچکت پوشه ها پایا و ،نیکول متراکم استوانه ای استمی باشد که دارای پا

است که بصورت  یگراس با ارزش می باشند.پوشینه ها فاقد سیخک  ،پوشه ها. پالئا تقریباً همقد با لما

 ،شبدر قرمز ،ربه ای همراه بقوالتی نظیر یونجهدم گ .ری کشت می گرددکشت زراعی برای علوفه انبا

 .یونجه پنجه کالغی کاشته می شود ،شبدر سفید

بدون  پوشینة بیرونی محکم و ،: در این گونه پوشه ها بدون سیخکPhleum pretenseگونه 

یکول ذین پانآگل  .دارای دو رگ می باشد وشینه درونی از بیرونی بسیار کوتاهتر است پو سیخک و

ن به لندای آست که گاهی بلیگول یا زبانک دارای شکل سه گوش ا ،است در این گونهاستوانه ای 

 سنبله ها بدون ریشک می باشند.، ی قاعدة غالف برگ می رسداندازه 

 و کاشت ند وکلگوم ها به خوبی رشد می  با ول العمر بوده طوی ،خوشخوراک ،این گیاه پر محصول

رکب از یاه متاج گ .دارای سیستم ریشه ای لیف مانند است برداشت آن به آسانی انجام می شود و

 که کربوهیدرات در آنها ذخیره می شود.پیاز مانند است  تعدادی میانگره متورم و

اما قبل از  م دارد،درصد پروتئین خا 8تا  7حدود  ت ودر زمان تشکیل بذر مقدار پروتئین گیاه کم اس

 .% است20پروتئین خام آن  ،بلوغ
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یا  دارای گل آذین پانیکول تخم مرغی یا پهن دراز: دم روباهی  Alopecurus  جنس( 2

 ،درونی یوشینه ن است،گل ها فاقد پفراوادارای سنبلک های  ،می باشد و سنبله مانند استوانه ای

نس در این ج از ودارای ناف پهن کشیده یا نقطه ای شکل در قاعده است. ،ثلثی داردگندمه واژ م

 ن :ای مهم آهگونه  گونه وجود دارد که اکثراً در مناطق کوهستانی ومرطوب می رویند. 11ایران 

 تفاع دارد،متر ار 8/1ساقه راست تا  ،چند ساله ،یزوم دارر: گون ای  A.araundinaceusگونه 

 شه ها وم قد پوهلما  پوشه ها متصل به هم، ،یشمیسنبلچه ها دراز با کرک های ابر ،شردهگل آذین ف

 ریشک دار.

 یک لیگول  برگ ها دارای ،سانتی متر 80تا چندساله به ارتفاع  ، گونه ایA.pratensisگونه 

فادة ستا سد.رنازک وغالف نسبتاً آزادی هستند که در قسمت های فوقانی گیاه متورم به نظر می 

 .ر ایجاد چراگاههای دائمی استاصلی از آن د

گل آذین خیلی فشرده پانیکول  ،دارای پهنک مسطح : م()شال د  polypogonجنس ( 3

 ، مساویپوشه ها تقریباً ،ادهم-سنبلچه ها بایک گلچه نر ،مرکب از سنبلچه های کوچک ریشک دار

 یندهم می گو (Rabit footgrass)به این جنس  .الئا شفافپوشه، پ لما در حدود نصف قد

ای ناف دار بیضی شکل ومورب گندمه  د(. دارایدار < حالت )سنبلک آن شبیه پاهای خرگوش و

  و p.maritimaاز گونه های مهم آن می توان گونه های  در قاعده است. نقطه ای شکل 

p.monspeliensis .را نام برد 

 ،شردها فگل آذین پانیکول گسترده ی رایدا چند سالهیا گیاهانی یک :  Agrostisجنس ( 4

ا نوک ، پوشینه غشایی بک رگ طولییپوشه ها با  ،ماده-دارای یک گل نر سنبلک ها پایک دار و

 ین گونهی چنددارا و گندمه دارای ناف نقطه ای یا پهن وکشیده در قاعده است ،خ وسه رنگ طولیپ

 راگاه وچکه از لحاظ ایجاد  A.teniusو  A.canina  ،A.alba :از جمله  بارزش مرتعی است،

بطور  .استیشتری دارای ارزش وکاربرد ب  albaگونه  که در بین این گونه ها، مراتع اهمیت دارند،

 ت ونسبت بهدارای کیفیت پائینی اس تا اندازه ای محصول کمی تولید می کند و  Agrostisکلی 

 ،ی باشدمدر به تحمل خاک های فقیر گیاهان این جنس قا سایر گراسها خوشخوراکی کمی دارد.

 د.ذب کنجکه می تواند غذای کافی را برای گیاه  ،چون دارای ریشه های متراکم کم عمق است

V ) طایفه دم خرگوشیpappophoreae : 
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د ساله با دارد که شامل گیاهانی یک یا چن Enneapogonاین طایفه در ایران یک جنس به نام 

 ،ا چند گلت 2سنبلک دارای  .تقریباً پیچیده می باشد های خطی وکرک های دو سلولی با برگ 

های  رگ منتهی به سیخک 9دارای  ،پوشه زیرین در آن چرمی ،پانیکول متراکم سنبله شکل

 E.brachystachysبه نام گونه گیاهی  2در ایران دارای و زبانک به شکل توده ای از مو  ،یدرفش

و یابانی ایران ب از گیاهان با ارزش مرتعی مناطق جنوب و  E.persiusگونه  که یکساله می باشد و

  می روید.در شیب های صخره ای  و .استگونه ای چند ساله 

 

VI  ) طایفهBrachypodieao چمن جارو :  

 ،عدد 7-4به ندرت  ،عدد 3-1ا به تعداد سنبلک ه ،گیاهی یکساله : Trachynia( جنس 1

  .بز ماتبه رنگ س مجتمع در انتهای دمگل و

سبز  وعدد  10تا  7سنبلک ها به تعداد  ،پایا ،گیاهی چند ساله : Brachypodium( جنس 2

 .اییها سه ت پرچم ،دغشایی پشت گر پایا و پوشینه ها نابرابر و ،و انتهایی گل آذین سنبله وار ،رنگ

  

VII ) طایفهAeluropodeae برگ ها با پهنک ضخیم ،شامل گیاهانی پایا : چمن شور 

ا پهنک چین باله که گیاهی چند سدارد   Aeluropus به نام. این قبیله در ایران یک جنس وچرمی

ه ها سنبلچ ،ک طرفییبه شکل پانیکول  ،کپه ای یا سنبله ای مانند ،گل آذین فشرده ،خورده یا پیچیده

ه ه وچراگابودند گیاهی شور پسپوشه ها نامساوی،  ،فشرده روی محور سنبله جمع و تقریباً بی پایک،

 ایجاد  می کند.  باال ب زیر زمینیر مناطق شور با سفره آهای خوبی را د

 

VIII )قبیله sporoboleae :  
در  .ندنبل مانیا س مجتمع به شکل پانیکول کشیده و تک گل، در این قبیله سنبلک ها بدون پایک و

ار اختمانی مشابه، کُند یا پوزه دپوشینک با س رگ، فاقد تیغک، پوشه و 1-3این قبیله پوشینه دارای 

 مهم این طایفه شامل :جنس  دومی باشند. 

ین جنس اسنبلک ها در  .چند ساله یا یکساله می باشند انیکه گیاهی : sporobolus( جنس 1

ن ای. دهگستر انیکول های پخش وپ سنبلک ها مجتمع در کوچک وتقریباً بدون پایک می باشند.

 دارد که در استانهای جنوبی می روید. s.arabicusجنس یک گونه به نام 
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ف پهن که در غال گل آذین پانیکول متراکم وکروی شکل، گیاهی یکساله، : Crypsisجنس ( 2

 پوشینه فاقد سیخک است. پوشه و آخرین برگ ساقه محصور است،

 

IXی ( طایفه استپstipeae  : 

 کسنبلو  ادهم-ی نرگل ها ،باریک یبرگ هابا یک ساله یا چند ساله این طایف شامل گیاهانی 

 می باشد.تک گل  های

 .تمعشده یا مج پخش گل آذین خوشه سنبل، یکساله، رتاً، ندانبوه گیاهانی پایا و : stipa جنس( 1

 .است پیوسته پوشینک به پوشینه باریک است و در این جنس پوشینه بلند و سنبلچه ها پایک دار،

خک سی یها می باشد،کرکپر مانند یا برهنه مفصل یا زانوی  شامل یک یا دو سیخک اغلب دراز و

 را نام برد. s.capensis ,s.barbataاز گونه های مهم آن می توان  برافراشته هستند.و  معموالً زبر

s. capensis )فشرده. و بصورت انبوه : گیاهی یکساله با شاخه های فراوان در قاعده، )بهمن 

s.barbata  ،تهیکول افراشگیاهی چند ساله با پان استپلی ریش دار( : پیرزن، زلف )گیس پیرزن، 

  6-8لما  سانتی متر، 4-6طول سیخک آن بین  ی،جلگه ای وگاهی نیمه استپ ی وویژه نواحی استپ

 میلی متر است.

ذین خوشه گل آ باریک، غالباً چمنی با برگ های دراز و گیاهانی پایا، : oryzopsis جنس( 2

 ،مانند سر نیزه وپوشینه بیضی شکل یا کشیده  پوشه ها هم اندازه، ترده یا متراکم،پخش وگس سنبل،

ست که این ادر این   stipaتفاوت این جنس با  برهنه است. سیخک ها کوتاه و راست یا خمیده و

 گلچه درشت می باشد. جنس دارای سیخک های ضعیف و

 

X ) قبیلهAristideae )سیف( : 

ن یا بدو وپوشیده از کرک های پر ماند  شاخه میانی سیخک سه شاخه و ن طایفه سیخک هادر ای

ا لوله ی یده وپهنک برگ پیچچمنی هستند.  گیاهان این قبیله دارای رویش انبوه و .کرک می باشد

 است.مادگی دارای دو خانه پر مانند  پرچم و 3شده،گل دارای 

گل  .لوله شده ارای برگ های باریک ود چند ساله، گیاهانی پایا و )سیف( : Aristidaجنس ( 1

محور  .مرکب از سنبلک های دوکی شکل است پخش یا فشرده و پانیکول گسترده و آن آذین

محصور در پوشینک ها و واجد  گندمه دارای مقطع مدور و .بلک در باالی پوشه فاقد مفصل استسن

عاری از کرک  صاف و ناف خطی دراز است. نکته مهم این جنس آن است که هر سه شاخة سیخک
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مقاوم است که در اکثر  است که گونه ای خوشخوراک و  A.plumosaگونة مهم آن  .هستند

سنگالخی بدون  در خاک های زهکشی شده با سطح االرض شنی و مناطق خشک ایران می روید،

در  در خاک های شور قادر به  رشد نیست. نمو می کند، توجه به خصوصیات شیمیایی آن رشد و

 بدون هیچ مشکلی بذر تولید می کند. و مقابل چرای مفرط مقاوم است

 ( :سبط) stipagrostisجنس ( 2

 نبلچه هاس لچه،یک گ و دارای سنبلچه ها همه مساوی. سنبله مانند باریک و ،دارای پانیکول فشرده

سیخک  تاه.ا کوپالئ لما چرمی با سه رگ بدون کرک، غشایی، پوشه پایا و .پایک دارو بطور کوتاه 

 .طی استخ. گندمه دارای ناف یا فقط شاخه میانی کرک دار است و همة شاخه ها، ها سه شاخه

است که در آن غالف های برگ های تحتانی  شامل کرک های  s.plumosaگونه مهم آن 

حل گره من در آساقه  پر مانند است و ،فقط شاخه میانی سیخک گیاه نو در ایمتراکم وانبوه است. 

 .د مژه استفاق

 

 : meliceaeطایفه ملیکا 

 این طایه در ایران دارای یک جنس می باشد.

ه گاهی کزبانک غشایی  غالف برگ لوله ای، شامل گیاهانی  چند ساله،:  melicaجنس ملیکا 

 ،ردگِ  لما .ارآذین بصورت پانیکول با سنبلچه های تقریبًا بی پایک یا پایک د گل. وجود ندارد

 ی غیر پنجه ا گل آذین ا فاقد سیخک،یپوشینه گل های زا تاچندین گلچه دو جنسی، 2سنبلچه دارای 

طح دو س )غالف در هر غالف کرک دار ،ی ست با ریزوم خیلی نازکگیاه  m.persicaگونه 

د ا ارغوانی یا زرهسنبلچه  ،دراز فشرده یا جدا سانتی متر 6 پانیکول تا ،پوشیده از کرک های سفید(

 گونه ای مقاوم است. دارای کرک های سفید،لما ها  ،رنگ

 

 : Arundineaeطایفه نی 

 اهان آننودار. گی. سنبلک دارای تیغک زاآذین پانیکول گل برگ های پهن، نی مانند، گیاهانی پایا،

 می باشند. دارای ریزومهای گسترده

تجاوز از آن، گاهی م و متر 3ند به ارتفاع منیرو دارای ساقه بلند و)قمیش(:   Arundo( جنس1

 3دار،لما دارای پرز گل آذین پانیکول بزرگ و انبوه است. با فرم خوشه ای و از گراسهای بزرگ و
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دارای سیمای ظاهری پر مانند است  شک دار وپوشیده از موهای بلند بطوریکه پانیکولیرگه ور

(feathery appearance).  است.در این جنس محور سنبلک برهنه و پشت پوشینه کرک دار 
 

 گاهی .ستاین گونه یکی از گراسهای قابل توجه در مناطق معتدله ا:  A.donaxمشخصات گونه 

از   .ا بیشتر می رسدسانتی متر ی 5 قطر ساقه ها تا متر می رسد. 6ساقة بزرگ گل دهندةآن تا ارتفاع 

  .فاده می شوداست آلت موسیقی(نوعی ساقه ی این گیاه برای ساخت قره نی )

  

یزوم ردارای  .آبدار می رویند رطوب ودر محیط های کمابیش م : )نی( phragmitesس جن( 2

گل آذین  ،ترسانتی م 3تا  1عرض  سانتی متر و 60برگ ها بطول  متورم می باشند، های رونده و

در این جنس . گل6 تا  2با  ،سانتی متر طول 30خوشه سنبل خاکستری مایل به ارغوانی یا قهوه ای تا 

 .اشدبنه می ولی پشت پوشینه ها برهف جنس قبلی محور سنبلک از موهای دراز پوشیده شده برخال

Ph.australis  د که گونهوجود داردر ایران فقط همین یک گونه  ،یکی از گونه های مهم آنست 

ساقه  تر می رسد،م 4 ارتفاع گیاه تا ،لما فاقد سیخک ،گل آذین آن پانیکول منشعب ،ایست چند ساله

 ود وشاین گیاه توسط ریزوم های رونده خود سریعاً پخش می  براق هستند، ی آن صاف وها

 باتالق ها به وجود می آورند. نهرها و ،جتماعات بزرگی را در حاشیه رودهاا

 

 :  Bromeaeطایفه علف پشمکی  

گل  .ه استدششکل  در این قبیله لبة غالف برگ ها به هم چسبیده است در نتیجه نیام برگها لوله ای

 : جنس در ایران می باشد2دارای دمگل دراز است این طایفه دارای  آذین پانیکول و

 (یامن)دارای غالف  ،یا منشعب گل آذین پانیکول ساده و:  علف پشمکی() Bromusجنس ( 1

 3ی محتوو  لنددارای پایک کوتاه یا ب متراکم و سنبلک ها سفت و تخت،برگ پهنک  .لوله ای بلند

در نقاط مختلف ایران  .ه ندرت فاقد سیخک می باشدب سیخک و 3-1پوشینه شامل  .گل 16 تا

 گونه است که گونه های مهم آن شامل : 26دارای 

ا مقاوم دارای ریشه های عمیق ودر مقابل خشکی وگرم : (علف پشمکی نرم)  B.intermisگونه

ی جلوگیرو.برای چرای دامها است .بهترین خاک برای رشد آن ،خاک های لومی وعمیق می باشد 

 و ردبش با از فرسایش از آن استفاده می گردد. در صورت ایجاد چراگاه می توان آن را مخلوط

 .یونجه کاشت



 25 

 ای قاعدههغالف برگ  ،: گونه ای چند ساله با قاعدة ضخیم ()جارو علفی B.tomentellusگونه 

. ندی می ماوری باقفیبرها بصورت شبکه ت ه وپارانشیم آنها از بین رفت ای پس از مدتی تجزیه شده و

لیافی اریزومها دارای رشته های همچنین  غالف برگ ها دارای کرک های کوتاهی می باشند.

گیاهی ه است. میلی متر و غالباً خمید 15 تا 10به به طول  سیخک لما بزرگ وومشبک می باشند. 

  می باشد. یخبندان مقاوم به خشکی و

 ک وسیخ 7 ارایپوشینه برهنه د گیاهی یکساله با ساقه منفرد یا چند تایی، : Boissieraجنس ( 2

. نی هستنداغلب ارغوا پس برگشته وس سیخک ها ابتدا راست و سیخک می باشد. 9به ندرت دارای 

ا چند ب ،شکل انه ایسنبلچه ها استو ،رکب از چند سنبلچه با پایک کوتاهم ،گل آذین پانیکول انتهایی

 ماده و محور سنبلچه غیر مفصلی است.-نرگلچه 

های  جنگل ،دارد که در جاهای سنگالخی خشک B.squarrosaدر ایران فقط یک گونه به نام 

 .دوسط دارجوان آن ارزش خوراکی مت گیاه .صخره ها رویش دارد رسی و ،زمین های آهکی ،بلوط

 

. یش متورمب در قاعده کم و ک پوشینه زانو دار ویخس ،در این طایفه : Aveneaeطایفه یوالف 

  ( است.گل 3 بیش از )معموالً (ماده-سنبلک دارای چندین گل بارور )نر

 ،ازگل آذین خوشه سنبل ب گیاهانی یکساله با برگ های تخت، ( :یوالف) Avenaجنس ( 1

پوشه  رگ و 7-5پوشه زیرین دارای  ،دارای یک تا چند گل شامل سنبلک هایی با پایک بلند و

یخک سپوشینه بیرونی مجهز به ه کرگ  7دارای  چرمی و پوشینه ضخیم و. رگ 9-7ارای زبرین د

ن آن گونة تدوالتریم پیچیده است. که در بخش پایینی زانو معموالً تا بدار و ،است زانو دار بلند و

A.sativa  .است 

 دارای فرم ،گیاهانی پایا )چند ساله( : جو سیخ( ،)یوالفک  Arrhenatherum( جنس2

 محور سنبل و گل آذین خوشه .هستند ( bulbous base)اغلب دارای قاعدة پیازی  ،فشرده انبوه و

 می باشد.زیر شامل دو گونه در ایران  سنبله در باالی پوشه بند بند می باشد.

ر پالئا د و. ندسنبلک ها مجتمع وگوی مان سانتی متر یا بیشتر و 3سیخک لما ، A.kotschyiگونه  

 .باشد پوشه شامل یک سیخک کوچک میدارای کرک های نرم می باشد.  طحشتمام س

د دارای کرک پالئا در قسمت پایینی خو ،سانتی متر 2سیخک لما به طول تا  A.elathisدر گونه 

 پوشه نوک تیز ولی فاقد سیخک می باشد. های کوتاه،
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 : festuceaeقبیله علف بره 

ها  ه یا نامعلوم، برگخامه خیلی کوتا ،گل هاوشینه کوتاه تر از پ، رگ 5ه دارای ینپوشدر ای نقبیله  

 و علوفه تولید. گونه های آن از جنبه حفاظت خاک، سنبله ها شبیه هم ،باریک خطی یا سوزنی

 د.نباغبانی اهمیت دار

نبله محور س ،گل آذین بصورت سنبله گیاهی یکساله یا چند ساله، :  loliumجنس چچم ( 1

ر تناوب ببطور موک ها استوانه ای شکل سنبل ،تقریباً بطول برابر با گندمه خطی و ناف ،مفصل دار

طایفه  گیاهان شبیه روی محور سنبله قرار دارند. گونه های این جنس از نظر داشتن سنبله های متقارن

Triticeae  می باشند ،درlolium  ارند یعنی فقطدسنبلچه ها با یک لبه بر روی محور سنبله قرار 

به جز  پوشه دیگر آزاد است .سنبلک ها دارای یک نبلچه با محور برخورد می کند ولبهیک لبه س

اد چمن ام وایجداز گونه های این جنس برای تأمین علوفه . دو تا پوشه دارد(که  سنبلک فوقانی )

 گونه های استفاده می شود از جمله

 l.perenne وچکتر از سنبلک می باشدکه در آن گلوم ک چمنی چند ساله و، گونه ای. 

 L.multiflorum است.ار لما سیخک دو  وم کوچکتر از سنبلک، گونه ای یکساله که در آن گل 

L.persicum  ،بزرگتر از  ها ومو گلمیلی متر   9-10جانبی به طول و گل ها فشرده ، در این گونه

 می باشند. سنبلک

L.rigidum  ،است. کوچکتر از سنبلکوم ، گللما فاقد سیخک ،گیاهی یکساله 

  

پخش یا  ه،گل آذین پانیکول گسترد چمنی، گیاهانی هستند پایا، : Dactylisجنس علف باغ ( 2

ینه پوش .اشدی می بیراست یا زانو بدون کرک، که دارای ساقة صاف و یا فشرده وخطی، یک طرفه و

 بااک )های خوشخورجزء گونه  نوک تیز یا دارای سیخک کوتاه است ویژه مراتع ییالقی است.

 محسوب می شود. ارزش علوفه ای باال(

بهترین محیط برای رشد  و در سایه به خوبی رشد می کند ن از طریق بذر صورت می گیرد،تکثیر آ

 (رویش دارد طبیعیمیلی متر به طور  400آن مناطق مرطوب است )در مناطق با بارندگی بیش از 
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 پانیکول فوق العاده فشرده این گونه گل آذینشد که می با  Dactylis glomerataگونه مهم آن

 .می باشد ای

ا ی ده وا تا شبرگ ها دارای پهنک تخت ی ،: گیاهانی یکساله یا چند ساله poaجنس چمن  (3

فاقد  لما نوک تیز و ،رگ 3 پوشه فوقانی شامل گل، 7-1سنبلچه شامل  .باریک نخی لوله شده و

ارد که دگونه  300این جنس در جهان . نقطه ای شکل انی وناف تحت ،ییسه تا ها پرچمسیخک. 

از جمله  .گونه دارد 18در ایران نیز  اساساً در مناطق معتدله وکوه های مناطق حاره ای رویش دارد و

p.bulbosa  (دوره دارای  از زود رس ترین گیاهان چند ساله و)یاهی انبوهگکه  رشد کوتاهی ست 

برگ ها  ،ن کرکبدو صاف وساقه  ،دارد سانتی متر ارتفاع 50تاآن اقة س ،چند ساله ،ساز در قاعده

 س بهارهراز علوفه های زود  .بی از فرسایش خاک جلوگیری می کندریشه آن به خوبدون کرک. 

 ی آن به شدت کاسته می شود. یاز ارزش غذابه محض به سنبله رفتن،  می باشد،

نفش ببه رنگ  که پس از رسیدنمی باشد یاز مانند پ همچنین این گیاه دارای بذرهای دوکی شکل و

ظر ناز  .ندن می کسبز شد بذرها در روی خود گیاه شروع به جوانه زدن و تیره یا سیاه دیده می شود.

ایی ست هاز گونه  ،به چرای مداوم سازگار است می باشد و IIIخوشخوراکی جزء گیاهان کالس 

یاه این گ .ی رویدمهمچنین در مناطق بیابانی به فراوانی که در مناق استپی به وفور دیده می شود. 

 .است  B.tomentellusبه خصوص در رقابت با  مهاجم و

 

، گل هاشدلوله ای یا ت ،با برگ های تخت گیاهانی پایا : )سیاه ناو(  pucinelliaجنس ( 4 

 قاغلب در مناط ال،مقاوم به سطح آب زیرزمینی با غالباً آبزی و .بلند و پخش نک،آذین پانیکول ت

می  p.distansیکی از گونه های معروف آن  .ارای شوری متوسط است دیده می شودباتالقی  که د

راتع می احیاء برا ناز آ ،هنده ایستاده یا خوابیده می باشدباشد که گیاهی پر پشت با ساقه های گل د

 حمل می کند وتباالتر را  و )بازی ( Ph=8 .مینی سطحی یا شور استفاده می شوددارای آبهای زیرز

 ،اریکب ،نرم ااقه هس ، فاقد قاعدة پیازی،این گونه کالفی  .به سرمای زمستان نیز مقاومت خوبی دارد

ه ها ، سنبلچدر باال تنک پشته ای ودر قاعده به فرم  .یا روی زمین خوابیده راست وگسترده و

 د.رد می شورأس پوشینه گ ،داررین مویا در امتداد رگ زی نه در قسمت پایین وپوشی  ،مستطیلی

پهنک  ،غالف  برگ به کلی شکافته ،چند ساله گیاهانی  پایا و : )علف بره(  festucaجنس ( 5

 و زارگندمه بیضی کشیده یا تخم مرغی د ،لما دارای سیخک کوتاه سنبلک ها پایک دار و ،تخت

اغلب گونه های این جنس به  ،تایی 3پرچم ها  ،گل آذین آنها خوشه سنبل ،دارای شیار شکمی
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گونه دارد که از مهمترین آنها می توان  9این جنس در ایران  .ان گیاه علوفه ای استفاده می شودعنو

f.ovina  پانیکول آن باریک و ،سانتی متر 40 تا 20چمنی به بلندای  و انبوه ،که گونه پر پشت 

طور کلی گیاه دارای می  دیده می شود بنهای متروکه قدیاین گونه غالباً در چم .کوچک می باشد

به رنگ قهوه ای در نمی   poaد نرنگ سبز مایل به خاکستری است اما در طی دوره های خشکی مان

 .آید

f.arundinaceae هنک پ، دارای برگ های طویل بلند،گونه ای خشبی وخشن است، یا فستوکای

عمواًل م ست واماشوره ر ،م،گیاهی بزرگها دارای مژه های نرو شک ه گکنار ،برگ سبز یا سبز مات

 د علوفهز تولیااین گیاه به سبب داشتن برگ های زیاد در قاعده برای چرا مناسب تر  ،محکم دارد

د )فاس ریاقانقا بعضی اوقات مصرف بیش از حد آن توسط دام سبب لنگیدن دامها و .خشک است

 د.بویژه در آب و هوای سرد می شو ،شدن عضو( در پای گاوها

قسمت  بذر این گونه در .به سختی از همدیگر تفکیک می شود است و  Loliumبذر آن شبیه 

 رنگ ارغوانی تیره دارد. پوست دانه، پشت دارای یک رگه است و
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 Leguminoseaeتیره بقوالت 

 سه زیر تیره 

 fabaceae =papilionoideae پروانه آسا-1

  caesalpinoideae  گل ارغوان-2

  Mimosoideae گل ابریشم -3

گلبرگ وم بوده امنظگل ن جام ،که در این زیر تیرهسا قرار دارندیاهان مرتعی در زیر تیره پروانه آگ

که  گ دیگردو گلبر در فش نامیده می شود. دو گلبرگ کناری را بال و خلفی رشد زیادی کرده و

 می نامند. ی با یکدیگر پیوستگی دارند را ناوکم

 9 زاد وآز پرچمها پرچم که میله آنها به یکدیگر می چسبد )مونادلف( ویا اغلب یکی ا 10نافه شامل 

میلة  متی ازدر قاعده قس یا ممکن است پرچمها آزاد و و دیگر به هم چسبیده اند)دیادلف( پرچم

 .)سوفورا(پرچمها به هم متصل شود 

 مک هاتخ ،وی یک تا تعدای تخمک استکوفا محتمیوه بصورت نیام یک برچه ای شکوفا یا ناش

. از می شودشکاف طولی ب 2در صورت شکوفا بودن با  .دار است دانه ها آلبومن بصورت خمیده و

 زیر تیره پروانه آسا به سه قبیله تقسیم می شود.

                                                      vicia ,Lathyrusشامل جنس های  ( قبیله پیچکداران :1

 ،Lotus  ،Medicago ،Melilotus شامل جنس های ( قبیله سه برگچه ای ها :2

Trifolium  وTrigonella. 

 coronilla,onobrychis, Astragalus  شامل جنس های ( قبیله شانه برگیان : 3

 

 معرفی جنس ها :

. نوک برگ دانه دیحلزونی حاوی تعدا دارای میوة پیچیده و : )یونجه (  Medicago( جنس 1

 برگ ها سه برگچه ای، گوشوارک ،رس(مضآن همیشه دندانه دار )در یک سوم بخش باالیی 
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 . گونه معروف آندندانه 5دارای  کاسه گل کوتاه و.  جام گل کوتاه. چسبیده به دمبرگ

M.sativa  می باشد. بنفش رنگ هایگل دارای گل آذین خوشه و  

یا چند  شامل گیاهانی یک :شبدرک( ونجه تاجی،ی ،)یونجه باغی  coronilla( جنس2

ندانه کل با دشتکانی اس جام گل کوتاه و و گوشواره های سر نیزه ای.  ساله با برگ های شانه ای

 خمیده استوانه یا میوه دراز وکشیدهگل دارد، پرچمها مونادلف.  15تا  10گل آذین های نامساوی. 

 .د هستندار ماننمنق میوه ها نوک تیز و ستطیلی می باشد.بند بند با دانه های م ،ای یا چهار گوش

ی دارا .نی یک یا چند ساله یا چوبی هستندشامل گیاها :)یونجه پاکالغی ( Lotusجنس ( 3 

ه تحتانی برگچ 2و  است دمبرگ دارباالیی سه برگچه  به این صورت که  ،برگچه ای 5برگ های 

ستند هواره ها که در واقع همان گوش .مبرگ می باشندبدون د ورا گرفته اند  که جای گوشوارک ها

نقاری میوه به م ،قرمز به ندرت سفید و گل ها زرد رنگ، تغیر شکل داده اند. که به همه چسبیده و

 دا می کند.جاغلب اوقات بین دانه ها را دیواری از هم  ،کفه می باشد 2دارای  ختم می شود و

 بدونا یخاردار  ،هانی با برگ های تک شانه ای فرددارای گیا رس:اسپ onobrychisجنس ( 4

ک حاشیة یدر  ،ییا کامالً کرو میوه تقریباً ،میوه محتوی یک دانه کاسة گل زنگوله مانند، .خار

 مل اف شاسطح آن ناص .غلب دارای دندانه یا خار می باشدخارجی دارای یک خط الرأس بوده وا

 ل رگبرگییر شکوته ای آن خار دارند که خار آن از تغگونه های ب است. رفتگیهای چاله مانندفرو

گل های  مرکزی برگ بصورت نوک تیز درآمده است.محور  ، یعنی انتهایاصلی بوجود آمده است

انه ارای دندکاسة گل د خوشه ای شکل هستند، انتهایی و ،صورتی یا آبی بنفش ،دو جنسی نا منظم

  است. های مساوی

برگ  .دبوته ای هستن گیاهانی علفی یکساله یا چند ساله و : (گون)  Astragolusجنس ( 5

صلی اا رگبرگ در بعضی از آنه .ای وگاهی برگچه ای است تک شانه ای فرد یا زوج شانهآنها های 

گل  .ستنددیا دلف ه وعدد  10پرچمها  ،حجره2میوه دارای  یل به خار می گردد.سخت شده وتبد

 ی وردیف 2 تخمدان چتر وگاهی منفرد دیده می شود. سنبله، ،خوشه ی مختلف،آذین آن به شکل ها

 گونه دارد. 900نیام آن دو حجره ای حدود  ،تخمک های فراواندارای 

برگ  ،گوشوارک ها به دمبرگ متصل می باشندبرگچه ای  سه : Trigonellaجنس شنبلیله ( 6

این گیاهان معمواًل ی گل ها  .دبا نوک گر ناو ،دندانه 5کاسه گل دارای  ها شبیه یونجه می باشند.

( Trigonella. در شنبلیله )از کنار برگ ها خارج می شوند می باشند که زرد یا دوتایی و منفرد
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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.

ت دیهیم قرار گل که تقریباً بصور 7تا  5که در آن خوشه دارای   T.ellipticaیرازی شنبلیله ش

رد گل ها ز و برگ های باالیی با دمبرگ کوتاه دمبرگ طویل و با برگ های پایینی  گرفته اند.

 رنگ است.

 :Trifolium جنس شبدر( 7

ا کناری تقریبًا یذین انتهایی گل آ ،با نوک گرد ناو ،دندانه 5کاسه گل با  ،گیاهانی سه برگچه ای

 ی شود.مناشکوفا  غالباً دانه و 4تا1دارای  غشایی و ،رسیدن میوه به هنگام کپه. بصورت 

 ة سفید رنگیلک کنارة برگچه ها معموالً صاف و ساله،: گیاهی چندشبدر قرمز  T.pratenseگونه 

 هالگ ،وشهخگل آذین  ی است.ریشه عمودی آن دارای انشعابات جانب در مرکز آنها دیده می شود.

    .قهوه ای پر رنگو دانه لوبیایی  قرمز رنگ یا ارغوانی،

 ،گ درازبرگ ها دارای دمبر ،خوابیده گیاهی دائمی بدون کرک، :T.repens شبدر سفیدگونه 

ا بون کرک کاسه گل بد. گل سفید یا کمی قرمز وبرگچه ها بزرگ با قسمت انتهایی دندانه دار 

 .نامساوی می باشد دندانه های

ارای د تخم مرغی یا مدور بدون منقار و نیام کوچک و )یونجه زرد( : Melilotus( جنس 8

بیه به ش اف ووضع آرایش برگچه ها شبیه یونجه است اما گوشوارک ها ص .ستناشکوفا دانه و 3تا1

 شبدر است.

  است. شبیه از نظر شکل میوه به شبدر کشیده و طویل و ،گل آذین خوشه مانند

 20ه به طول گیاهی علفی دو سال می باشد که  مهمترین گونه آن :Melilotus officinalis گونه

 اگر زمین اًمخصوص ،اماکن سایه دار کنار جاده ها، که در غالب دشت ها،است سانتی متر   80تا

یش هاوگل  های دندانه دار برگ های آن مرکب از برگچه به حالت خودرو می روید. آهکی باشد،

ی کرک به میوة آن بصورت نیام ب معطر است. میلی متر به رنگ زرد و 7تا6به درازای  ،کوچک

 محتوی یک یا دو دانه می باشد. رنگ مایل به سبز و

دارای  شامل گونه های یکساله یا دو ساله می باشد.:  (ماشک گل خوشه ای) viciaجنس ( 9

ای د که رگبرگ همی باشنیا برگ مرکب شاخه های برگ دار چند جفتی  ساقه های ضعیف و

 د.می باش ند دانهچدارای  ان نسبتاً طویل وگیاهاین  ، نیام منتهی می شوند مرکب آنها به پیچ هایی
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گل  ،رگچهبجفت  6 تا 5منشعب با برگ ها   ،برگ های منتهی به پیچکدارای :  v.villosaگونه 

  .اهگ قهوه ای سیر با لکه های سیبذور کلیوی به رن گل ها به رنگ بنفش، آذین خوشه،

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


