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تيره اسفناجيان: Chenopodiaceae ،
اين تيره شامل گياهاني يکساله ،دوساله يا چند ساله ،گاهي درختچه اي و به ندرت درختي يا باالرونده
مي باشد.گياهان اين تيره نمک دوست اند و بيشتر در خاک هاي شور رشد مي کنند به عبارتي طالب
خاک هاي داراي کلريد و نيترات هستند .توانايي رشد و تحمل گياه در چنين مناطق شور و محيط هاي
مرطوب يا خنک غني از نمک ،بيشتر از آن جهت است که اين گياهان مي توانند تراکم و غلظت
اسمزي دروني خود را تغيير دهند و آن را بيشتر از خاک محيط خود سازند.
اغلب گياهان اين تيره گوشتي و بند بند مي باشند .داراي برگ هاي معموالً متناوب ،گاهي متقابل،
ساده ،اغلب گوشتي و استوانه اي يا تحليل رفته اند که به فلس تبديل شده اند .برگ ها بدون
گوشوارک هستند .گل هاي آنها کوچک ،نر-ماده يا تک جنس ،منفرد يا در سنبله يا خوشه گرزن
هستند .گلهايشان منظم و گلپوش آنها شامل  5کاسبرگ و بدون گلبرگ است .کاسبرگ ها اغلب پايا
هستند ،پس از لقاح به رشد و نمو خود ادامه داده ،به بال تبديل مي شوند و ميوه را احاطه مي کنند.
پرچم ها  1تا  5عدد هستند و گاهي پرچم عقيم (استامينود) نيز وجود دارد .ميوه اين گياهان فندقه
(آکن) و به ندرت کپسول است .دانه ها افقي يا عمودي اند.
اين تيره بر اساس نوع جنين به دو زير تيره تقسيم مي شود:
 -1زير تيره : Cyclolobeaeجنين حلقوي يا نعل اسبي که آلبومين فراوان مرکزي را در بر مي گيرد.
-2زير تيره : Spirolobeaeجنين مارپيچي ،آلبومين الغر و يا بدون آلبومين.
الف) جنس هاي زير تيره : Cyclolobeae
 -1جنس ( Atriplexعلف شور ،سلمکي)  :گياهان يکساله علفي يا چند ساله چوبي با برگ هاي
پهن و متناو ب ،گل تک جنس ،گياهان اغلب دوپايه اند .گلِ ماده فاقد گلپوش و از دو قطعه سبز رنگ
آزاد يا کم و بيش به هم پيوسته تشکيل شده است که پس از لقاح به صورت دو برگک ،ميوه فندقه را
احاطه مي کنند .داراي گونه هاي متعددي بوده که جزو نباتات شورپسند و ازت پسند مي باشد .و به
علت جذب نمک هاي خاک باعث اصالح خاک مي شوند .اين گياهان با داشتن پروتئين کافي ارزش
علوفه اي نسبتاً خوبي دارند.
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 برگ ها مثلثي شکل ،گل هايانتهايي مخلوطي از
نر و ماده ،گل
هاي محوري فقط ماده A.leucoclada
 برگ ها تخم مرغي- گياه پايا ،داراي ساقهدلتايي در دوسطح پوشيده از کرک ،ميوه عدسي شکل
برگک هاي ميوه دايره اي-
کم و بيش چوبي
تخم مرغي ،تا نيمه به هم پيوستهA.lentiformis
 درختچه اي ،برگها سفيد آردي يا نقره اي کرکينه پوش ،تخم مرغي برگک
هاي اطراف ميوه در قاعده قلبي شکل و تا نيمه
به هم پيوستهA.halimus
Atriplex
 -برگ ها متناوب ،لوزي تا تخم مرغي ،برگکهاي

 برگ ها باريکو فاقد دمبرگ
دمبرگ کوتاه

دور ميوه با قاعده قلبي A.griffithii
يا بيضي و داراي
 -برگک هاي ميوه واژ ذوزنقه اي پهن با رأس

کنگره اي و متصل به هم A.belangeri
 پهنک برگ در دو سطح سبزA.hortense دانه ها و برگک هايگل ها پوليگاماطراف گلها همگي همشکل ،برگها داراي دمبرگ،
پهنک برگ در
گياه يکسالهسطح فوقاني سبز و در سطح تحتاني نقره اي A.nitense
و علفي
 برگ ها پهن و گوشتي A.crassifolia برگچه-

هاي

 برگ برگ هاو به ندرت
گلپوش دور ميوه  -شاخه ها

گلپوش دور ميوه نا همشکل A.dimorphostegia
کاسه مجزا
 گل ها يک پايهها پهن و مثلثيA.hastata
غيرگوشتي
دو پايه
افقي و برگها
برگها
همشکل

متقابل A.patula
خطي

 شاخه ها غير افقي وبرگ متناوب

A.littoralis

قطعات کاسه تا نيمه به هم چسبيده A.tataricaبرگچههاي کاسه

 قطعات گلپوش در طول زيادي به هم چسبيده ،برگ هاخطي A.lasiantha
تا نيمه يا در تمام
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-

طول متصل به هم

 -قطعات گلپوش به هم چسبيده

يا آزاد ،برگ ها گرد
و دل مانند A.moneta

 -2جنس ( Eurotiaبرگ نقره اي)  :گياهاني دوپايه هستند ،اين جنس در ايران داراي يک
گونه به نام  E.ceratoidesاست .که گياهي بوته اي يا درختچه اي کوچک با برگ هاي تخم
مرغي ،مس تطيلي تا خطي سر نيزه اي با دمبرگ بسيار کوتاه مي باشد .گلها تک جنس ،که گل هاي نر
اين گياه گلپوش  4قطعه اي و  4پرچم و گل هاي ماده گلپوش لوله اي و کوزه مانند دارند که در انتها
داراي  2دندانه مي باشد و تخمدان آن پوشيده از کرک است .ميوه واژ تخم مرغي و پوشيده از کرک
هاي فشرده ساده و کرک هاي ستاره اي پراکنده است .ساقه هاي جوان آن قرمز رنگ مي باشند .بذر
آن پس از رسيدن پرزدار و پنبه اي شکل مي شود که بهترين شاخص براي شناسايي اين گونه است.
اين گونه جزء گياهان علوفه اي قشالقي است و در مناطق استپي سرد و نيمه استپي از ارتفاع  1700تا
 2300متر با بارندگي  250تا  300ميليمتر انتشار دارد .اين گونه ارزش غذايي باالتري از يونجه
دارد و گياهي فوق العاده خوشخوراک براي گوسفند و مقاوم به چرا است.
 -3جنس ( Kochiaجاروي قزويني)  :تيپ اصلي گونه هاي اين جنس علفي بلند قد و به رنگ
سبز خاکستري است .ارتفاع گياه نسبتاً زياد ولي گياه لزوماً ايستاده نبوده و ممکن است خزنده هم باشد.
هر گل آذين داراي  2تا  3گل است .گل ها نر-ماده يا پلي گام هستند .تعداد کاسبرگ ها در اين
جنس  5عدد ،پرچمها  5عدد و گلپوش کوزه اي شکل بوده که داراي  5دندانه است .ميوه فندقه
بدون بال مي باشد .وضعيت قرار گيري دانه در اين جنس بصورت افقي بر روي گياه است و پوسته
ميوه يا دانه غشايي است 5 .عدد کاسبرگ به هم چسبيده و کوزه اي شکل شده اند .هر کدام از
کاسبرگ ها يک زائده پشتي دارند که اين زائده ها به هم متصل شده اند و يک صفحه ديسک مانندي
را بوجود مي آورند .گياهان اين جنس خوشخوراک بوده و در خاک هاي شور در مراتع استپي و
نواحي کوهستاني مي رويند .نسبت به چراي شديد بسيار حساس هستند .چراي شديد گياهان اين جنس
را کامالً دفرمه و خشبي مي کند.
داراي گونه هاي يکساله و چند ساله متعددي است .مهمترين گياه يکساله آن  K.scopariaهمان
جاروي زينتي مي باشد که سرعت رشد زيادي دارد داراي برگ هاي سر نيزه اي نوک تيز اغلب با 3
رگبرگ است و دانه ها تخم مرغي مي باشند .از خشک شده آن بصورت جارو استفاده مي شود.
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 K.prostrataگياهي پايا و چندساله ،بوته اي با قاعده چوبي ،پشته اي يا توده اي شکل ،کرک پوش
و با ساقه هاي کاهي رنگ مايل به قرمز يا زرد-نارنجي مي باشد .برگ ها خطي تا خطي-بيضوي و
کرکپوش .گل ها در دسته هاي  1تا  4تايي و بدون دمگل ،گلپوش در زمان تشکيل ميوه بدون بال و
دانه ها افقي اند .اين گونه در مقابل چراي مفرط مقاوم و از گياهان خوشخوراک مراتع قشالقي است.
بذر آن به سهولت جوانه مي زند و در اصالح مراتع حائز اهميت است.
 -4جنس  : Salicorniaگياهان اين جنس مقاوم ترين گياهان به شوري هستند و از نظر فرم
رويشي يکساله و علفي اند .داراي برگ هاي تحليل رفته و با آرايش متقابل مي باشند در ساقه هاي بند
بند آن در محل بندها فرورفتگي يا گودالي وجود دارد که گل ها در داخل اين فرورفتگي ها قرار
دارند .در هر گودال  3گل وجود دارد .اين جنس در ايران يک گونه به نام  S.europaeaدارد که
گياهي ست بدون کرک با ساقه هاي در قاعده ضخيم شونده ،پرشاخه ،بند بندي و گوشتي ،با برگ
هاي تحليل رفته ،به طول حدود  1/5ميليمتر ،گل آذين اين گياه سنبله و استوانه اي است و گل هاي
آن در دسته هاي  3تايي با کاسه گل چهارگوش و يک تا دو پرچم قرار دارند .ميوه در کاسه گوشتي
يا چوب پنبه اي احاطه مي شود .دانه ها کرکدار و سبز زيتوني هستند.
 -5جنس  : Halocnemumدر مناطق خشک (شور و قليايي) ديده مي شوند و از نظر فرم رويشي
گياهاني پايا و چندساله بوته اي با ساقه هاي چوبي مي باشند .اين جنس در ايران تنها يک گونه به نام
 H.strobilaceumدارد که گياهي است درختچه اي ،گوشتي ،فاقد کرک باساقه هاي پر شاخه
منشعب و بندبند و اغلب در قاعده چوبي ،برگ ها متقابل در قاعده به هم پيوسته به طول  1ميليمترکه
واژتخم مرغي هستند .سنبله ها جانبي و انتهايي و بدون پايک ،متقابل ،مخروطي يا کروي تا مستطيلي
هستند .گلپوش با سه قطعه نا مساوي که در يک سوم بخش قاعده اي به هم پيوسته است .گل يک
پرچم دارد .ميوه در آن فاقد بال مي باشد و دانه ها فشرده ،قهوه اي و صاف هستند.
گياهان اين جنس بعد از  Salicorniaمقاومترين گياهان به شوري هستند.
-6جنس  : Halostachysاين جنس در ايران يک گونه به نام  H.caspicaدارد که گونه اي
درختچه اي يا درختي به ارتفاع تا  3/5متر ،با ساقه هاي پر شاخه ،گوشتي ،استوانه اي ،بند بند و بدون
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کرک ،برگ ها فلس مانند با رأس سه گوش ،اغلب نوک تيز و متقابل مي باشند .گل آذين سنبله
متقابل ،دمگل آذين ها بندبندي،گل ها سه تايي که با برگ هاي فلس مانند بشقابي شکل احاطه شده
اند .گلپوش گوشتي ،در انتها سه لوبه و در حالت ميوه دار متورم است.
 Halonemumو  Halostachysدر جوامع شوره زار با هم ديده مي شوند و مقاوم ترين گياهان به
شوري هستند .در اطراف درياچه هاي نمک جوامع غالبي را تشکيل مي دهند .در مناطقي که گياهان
اين دو جنس ديده مي شوند به دليل نمک فراوان ،سطح خاک سفيد رنگ است.
ب) جنس هاي زير تيره : Spirolobeae
اين زير تيره داراي دو طايفه است.
 – Iطايفه  :suaedeaeپوسته دانه مضاعف ،يکي استخواني سخت و ديگري غشايي .جنين تخت و
مارپيچي؛ ميوه محتوي دوگلپوش.
کليد شناسايي جنس هاي طايفه: suaedeae
دانه افقي –مادگي  2کالله اي Hypocilix
ميوه جدا از گلپوش
دانه افقي يا عمودي -مادگي  2-3کالله اي suaeda
ميوه کوزه اي و اسفنجي ،برگها کوچک Schargiana
ميوه متصل به گلپوش
ميوه کوزه اي،برگها دراز Bienertia
جنس  : suaedaگياهاني ي کساله يا پايا ،گلها نرماده يا پلي گام منفرد يا بصورت مجتمع در دستههاي کروي شکل ،بدون دمگل ،داراي برگه اي فلس مانند کوچک و غشايي و کاسه اي کوزه مانند
داراي  5لبه غير پيوسته ،تخمدان بدون تغيير در ميوه که کم و بيش همراه با آن تغيير کرده و زائده دار
است .پرچم ها  5عدد ،کالله  1تا  3عدد ،ميوه کيسه مانند که با کاسه گل احاطه مي شود .گونه هاي
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اين جنس جزء گياهان شورپسند است .شتر از گونه هاي مختلف اين جنس تغذيه مي کند.گونه هاي
چند ساله اين جنس عبارتند از:
 : S.vermiculata دانه نوکدار ،برگها پهن و بيضي شکل
 : S.audiflora برگها باريک و نيمه استوانه اي
گونه هاي يکساله اين جنس عبارتند از:
 : S.monoiea طول برگ بيشتر از يک سانتي متر
 : S.minimea طول برگها کمتر از يک سانتي متر
 : S.aegyptica علفي يکساله يا درختچه اي کوتاه ،با ساقه هاي از قاعده منشعب که برگ هاي
گوشتي ،استوانه اي يا نيمه استوانه اي آن به درون خميده اند .گل هاي بدون دمگل ،نر-ماده ،دسته
اي اين گياه در سنبله هاي برگ دار طويل قرار دارند .دانه ها سياه و صاف اند.
 – IIطايفه  : Salsoleaeپوسته دانه منحصر به فرد ،جنين مخروطي و مارپيچي ،گل شامل دو
براکته کوچک ،داراي جنس هاي دانه افقي و دانه عمودي است.
جنس هاي دانه افقي عبارتند از:
 -1جنس ( Aelleniaعجوه)  :قسمت پايين گلپوش فوق العاده سخت و محکم داراي گونه هاي
متعددي است .شکل برگها در گونه هاي مختلف متفاوت است .معموالً چند ساله هستند .گلها منفرد و
گل آذين خوشه ،مشخصه اصلي اين جنس که آن را از جنس  Salsolaمتمايز مي کند اين است که
قسمت پايين گلپوش که گلپوش به شاخه متصل مي شود فوق العاده سخت و محکم است .در قاعده
ميوه  5حفره يا سوراخ بسيار ريز مشاهده مي شود .بال هاي ميوه نسبتاً بزرگ ،مايل به زرد ،کليوي
شکل ،همپوش و کمي برگشته اند .داراي برگهاي قلبي شکل يا کشيده و گوشتي .مخصوص مناطق
نيمه بياباني و استپي است.
گونه هاي اين جنس عبارتند از:
 : A.subaphylla برگها کم و زود افت بوده قبل از افتادن استوانه اي و نوکدار هستند .ارتفاع آن
تا  1/5متر هم مي رسد ،محل رويش در مناطق استپي است.
: A.auricula گياه صاف با برگهاي کم و بيش پايا و پهن و دل مانند ،گلها نارنجي يا قرمز.
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 : A.glauca اين گياه مانند گونه قبلي صاف با برگهاي کم و بيش پايا ولي برگها کوچکتر و
ال در
کشيده تر بوده و قلبي شکل نمي باشند .دو سطح برگ محدب است ،گياه کبود رنگ ،معمو ً
مناطق استپي همراه گياه درمنه ديده مي شود.
 : A.brachyphylla برگها نواري و بيضي و نوکدار ،با ميوه گرد و داندانک دار.
 -2جنس  : Salsolaاين جنس بزرگترين جنس خانواده کنوپودياسه است ،انواع فرمهاي گياهي در
اين جنس ديده مي شود .از گياهان يکساله علفي تا درختچه اي هاي بزرگ ،در تمام مناطق کشور
گونه هايي از اين جنس را مي توان مشاهده کرد ،گونه هاي اين جنس عمدت ًا معرف مناطق خشک و
نيمه بياباني است.
در اين جنس ساقه ها و شاخه ها غير بند بند مي باشند .گلها نر-ماده محوري منفرد ،گلپوش دور ميوه
را احاطه نموده است ،ميوه بالدار و داراي  5بال غشايي که  5کاسبرگ ايجاد بال مي کنند .تعداد
پرچم ها  5عدد ،خامه دو شاخه ،گل عالوه بر  5کاسبرگ داراي  2برگک هم مي باشد .ميوه در
رأس گود است و ناپرچمي ندارد.
گونه هاي يکساله اين جنس عبارتند از:
 : S.kali از شاخص ترين انواع يکساله ها ،گياه به رنگ سبز علفي ،برگها با نوک خاردار ،گوشتي
واستوانه اي ،در پايين ساقه متقابل و در باال متناوب اند ،گياهي هرز است.
 : S.crassa شکافي که در خامه وجود دارد خيلي عميق نيست .برگ ها در سطح تحتاني داراي
خط سفيد و در قاعده سه گوش هستند .بساک داراي زائده اي کروي يا بيضي برابر با نصف طول
بساک است.
 : S.turcamanica شکافي که در خامه وجود دارد خيلي عميق است.
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کليد شناسايي گونه هاي چند ساله :
برگها کوتاه ،فلسي و سه گوش S.tetrandera
برگها و شاخه ها متقابلند
برگها دراز و خطي S.longifolia
برگها مسطح S.canescens
بساک

داراي

مشخص

زائده

ميوه با بالهاي قهوه اي رنگ S.persica

برگها خطي
برگها

شاخه

و

متناوبند

ها

گلپوش و بال ميوه زرد رنگ S.aurantaiaca

برگها دسته دسته و متناوب فاقد کرک و پرز (از يک نقطه چندبساک فاقد زائده مشخص برگ
مي شود) S.arbuscula

خارج

برگها متناوب ،منفرد و کرکدار-

گياه

سفيد

(کرکها سفيد
گل آذين سنبله دراز و کم پشت S.hispidula
رنگ) S.gemmastens
کرکها نرم
برگها
 گياه قهوه اي رنگو کرکدار
S.foetida
يا خاکستري

منفرد

متناوب،

کرکها سفيد

گل آذين سنبله دراز و متراکم
 برگها با رويه بدون ميخچهS.vernaiculata
کرکها زبر
 برگ ها با زوائد ميخ مانندکرکها زرد رنگ S.rigida

S.verucos

 : S.rigidaمهمترين گياه علوفه اي اين جنس است .گياهي بوته اي کرکدار با شاخه هاي بلند مي
باشد .از گونه هاي بسيار خوشخوراک منطقه استپي و بطور پراکنده در منطقه نيمه استپي است .در
باالي بساک زائده نقطه مانند وجود دارد .در مناطقي که آتريپلکس کاري مي شود ،مي توان اين گياه
را به راحتي مستقر نمود.
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 -3جنس ( Seidlitziaاُشنان)  :گياهاني يکساله يا چند ساله ،علفي ،نيمه چوبي يا درختچه اي با
شاخه هاي بندبند و مفصل دار سفيد و برگ هاي متقابل ،لوله اي يا استوانه اي .گل هاي اين گياهان
نر-ماده ،داراي  2برگک و  5ناپرچميِ غده دارِ مژک دار و  5پرچم اند .قطعات گلپوش (کاسه گل)
 5عدد ،در قاعده چسبيده به هم ،بيضي شکل و در انتها مدور يا دولبه و دانه ها افقي است .کاسه گل
ميوه را احاطه نموده و  5بال غشايي توليد مي کند .از اين  5بال آنهايي که قدامي (جلويي) هستند
خميده شده و بر روي دانه بر مي گردند ولي بقيه گسترده و مستقيم هستند.
 -S.floridaگ ونه اي يکساله و علفي با برگ هاي متقابل ،ضخيم ،کوتاه استوانه اي و گوشتي مي
باشد ،برگ هاي پاييني اغلب کماني خميده به پايين و برگ هاي بااليي در قاعده پهن هستند و توده
اي از کرک دارند .گلپوش مياني داراي بال صورتي و بزرگتر از کناريها است .اين گياه معرف اراضي
گچي است و بسته به امالحي که در خاک وجود دارد ،برگ ها و گلپوش ها رنگ آن امالح را به
خود مي گيرند .گياهي ست فاقد ارزش علوفه اي.
ل سفيد ،برگ ها
 -S.rosmarinusگياهي درختچه اي بدون کرک ،منشعب با شاخه هاي متقاب ِ
متقابل ،گوشتي ،استوانه اي ،به طرف انتها ضخيم شونده ،به طول  3تا  5سانتيمتر هستند .گل ها نر-
ماده محوري منفرد ،يا در دسته هاي  2تا  3تايي .در گذشته از اين گياه در صابون سازي استفاده مي
شد .اين گياه داراي کربنات و بي کربنات است و از آن مي توان در صنايع رنگ سازي ،سفالگري،
داروسازي و استخراج نفت استفاده کرد .اين گونه معرف اراضي شور با سفره آب زيرزميني باالست و
شتر از آن تغذيه مي کند.
 -4جنس ( Haloxylonتاغ)  :گياهاني درختي و درختچه اي با شاخه هاي بندبندي که به اشتباه
به آنها برگ گفته مي شود ،برگ هاي متقابل ،پيوسته ،بسيار ابتدايي و تحليل رفته ،گل هاي منفرد و
محوري ،نر-ماده با دو برگک ،و گلپوش  5قسمتي که پس از گرده افشاني به نمو خود ادامه مي دهد
و به بال تبديل مي شود .پرچمها  5عدد و مونادلف ،همراه با  5ناپرچمي (استامينود) ميوه مدور يا
استوانه اي  ،دانه ها داراي بال هاي غشايي ،مادگي داراي  2تا  4خامه که خامه ها به  2تا  4کالله
منتهي مي شود .عمل فتوسنتز توسط شاخه ها و ساقه ها صورت مي گيرد .در تثبيت تپه هاي شن و
شنزارها و احياء اراضي مخروبه موفق ترين گونه است .هزاران هکتار جنگلهاي دستکاشت انواع تاغ ها
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در کشور وجود دارد .ريشه هاي سطحي افقي (جهت جذب رطوبت بهاره و سطحي خاک) و ريشه
هاي عمودي و عميق (به طول  5تا  10برابر ارتفاع گياه ،براي استفاده از آبهاي تحت االرضي) دارند.
روي تاغ ها ،گال وجود دارد که به اشتباه ميوه بنظر مي آيند.
گونه ( H.aphyllumسياه تاغ)  :درختچه ايست با شاخه هاي فراوان ،به ارتفاع  100تا 200سانتيمتر ،با پوست خاکستري مايل به سفيد ،شاخه هاي سال اول (جاري) سبز يا سبز کلمي ،طويل،
نسبتاً گوشتي ،ساقه فشرده يا واژگون ،برگ هاي نا مشخص ،تحليل رفته و متقابل .از  5بال  3تاي آنها
در قاعده قلبي شکل و دو تاي ديگر گوه اي هستند .ميوه سبز تيره با رأس محدب با غده اي در مرکز
است .سياه تاغ نسبت به زرد تاغ به شوري خاک مقاوم تر است.
گونه ( H.persicumزرد تاغ)  :گونه اي درختي به ارتفاع تا  5متر با تنه محکم چروکيده وپوست خاکستري روشن ،که چوب آنها سنگين ،شکننده ،بدون قلب چوب سياه است .شاخه هاي سال
قبل مايل به سفيد ،با شکاف هاي حلقوي متراکم و شاخه هاي يکساله سبز کمرنگ و نسبتاً سخت و
شکننده اند که در گياهان جوان راست و در گياهان مسن اغلب خميده اند ،برگ ها کوچک ،فلس
مانند ،منتهي به نوک است .بالها تقريب ًا دايره اي يا کليوي شکل و تا حدودي در قاعده قلبي تبديل مي
شود .ميوه فشرده و کمي بلندتر از گلپوش بالدار است .زردتاغ نسبت به سياه تاغ به خشکي مقاوم تر
است و غالباً در اراضي شني يا ماسه اي رشد مي کند.
جنس هاي دانه عمودي عبارتند از :
-1جنس ( Anabasisشپشو ،اردلک ،آسماني)  :فرم رويشي گياهان اين جنس بوته اي يا
علفي با ساقه ها يا شاخه هاي بندبند است .برگها با آرايش متقابل و غالباً تحليل رفته ،گل ها نر-ماده با
دو برگه ،گلپوش يا کاسه گل  5قسمتي که تا قاعده جدا از هم (کامالً جدا از هم) ،داراي  5پرچم
همراه با  5استامينود ،ميوه غشايي و گاهي گوشتي که ممکن است داراي  3تا  5بال باشد .برگ ها و
ساقه هاي گوشتي و پر آب آن غذاي مناسبي براي حيوانات بزرگ مانند شتر مي باشد .آلکالوئيد
آنابازين آن سبب نفخ در گاو و گوسفند و تا حدي در بز مي شود .جزء گياهان صنعتي و سمي مي
باشند .در حشره کش ها از آنها استفاده مي گردد و نيز در صابون سازي استفاده مي شود.
گونه  : A.aphyllaگياهي پايا و چندساله ،خشبي ،برگ ها به يک غالف پياله مانند منحصر شدهاند .به ارتفاع  30تا  70سانتيمتر ،با ساقه هاي منشعب ،استوانه اي ،گوشتي ،برگ هاي تحليل رفته،
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فلسي و متقابل .گل آذين انتها يي و محوري داشته و ظاهري شبيه افدرا دارد .ميوه داراي سه باله
نامساوي است .اين گياه در حواشي پالياها ديده مي شود و تقريباً حلقه دوم پس از هالوفيت ها را
تشکيل مي دهد و گياهي ست گچ دوست.
گونه  : A.setiferaگياهي چند ساله به ارتفاع  20تا  60سانتيمتر ،با ساقه هاي متعدد ،افراشته،گوشتي ،چهارگوش .روي تمام ساقه هاي اصلي و فرعي اين گياه شيار وجود دارد .برگ هاي ضخيم،
متقابل ،استوانه اي ،نوک برگ منتهي به زائده اي مويي ريش مانند (تار هاي نازک يا مژه) و ريزان.
گل ها در دسته هاي  3تا  7تايي و محوري ،ميوه داراي  5بال گرد و کامل .دانه ها عمودي .در مناطق
گچي نسبت به  A.aphyllaپراکنش بيشتري دارد.
 – 2جنس ( Noaeaخار گوني)  :گياهان اين جنس بوته اي کوتاه قد به رنگ سبز تيره يا کبود
هستند .شاخه ها حالت چوبي پيدا کرده و در انتها تيغ مانند مي شوند .گل بر روي شاخه ها به صورت
منفرد قرار دارد و داراي  2برگک مي باشد .ميوه بالدار و قطعات گلپوش رنگين و به تعداد  5عدد که
در دو رديف قرار مي گيرند .گياهان اين جنس جزء گياهان هرز و مهاجم مراتع بوده که در مناطق
استپي بوجود مي آيند.
گونه  : N.mucronataگونه اي چندساله ،بوته اي ،با ساقه هاي راست و شاخه هاي خشن،شکننده ،زيگزاگي با رأس خاردار .داراي برگ هاي نخي شکل ،نيمه استوانه اي و نوکدار است .گل
هاي اين گياه محوري .بالها نامساوي ،غشايي ،سفيد يا ارغواني و واژتخم مرغي هستند .وجود اين گونه
نشانه تخريب مرتع است.
تيره علف هفت بند : Polygonaceaeاين خانواده جزء رده دو لپه ايهاي فاقد گلبرگ مي باشد .گونه هاي اين خانواده توليد علوفه چنداني
نداشته ولي از لحاظ حفاظت خاک و تثبيت شنهاي روان داراي گونه هاي بسيار مهمي است .ساقه در
اين خانواده بندبند بوده که در محل هر بند دو گوشوارک (استيپول) غشايي وجود داشته که ساقه را
احاطه مي کند که به آن

اوکرا1

(گوشوارک لوله دار غشايي) گفته مي شود .گل آذين اين گياهان

سنبله ،خوشه يا خوشه مرکب است .گل ها نر-ماده ،منظم ،و داراي دو تيپ متفاوت است ،يکي چرخه
ocrea 1
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اي يا حلقوي که سه پر يا سه تايي است مانند  Rheumو  Rumexو ديگري تيپ مارپيچي که پنج
پر يا پنج تايي است مانند  .Polygonumگلپوش (کاسه گل)  3تا  6تايي با قطعات پيوسته در پايين
و بدون گلبرگ مي باشد .پرچم ها غالباً  6تا  9عددند ،تخمدان فوقاني 2 ،تا  3برچه اي ،يک خانه
اي و خامه  2تا  4تايي است .ميوه فندقه (آکن) ،سه گوش يا عدسي شکل است.
-1جنس ( Atraphaxisکاروانکش)  :عمدتاً در بيابانها ،روي صخره ها و يا در مسيل ها ديده
مي شوند .خصوصيت شاخص آن داشتن گال (در اثر حمله حشرات) است که با ميوه اشتباه گرفته مي
شود (مهمترين تفاوت آن با پرند) .گياهاني بوته اي ،چوبي ،پايا و داراي ساقه هاي سخت و محکم با
شاخه ها و انشعابات بسيار در هم و فشرده و گاهي خاردار مي باشد .کاسه گل رنگين و گلبرگ مانند،
 4يا  5قسمتي و نامساوي که تقسيمات داخلي نمو يافته و دربرگيرنده ميوه است .ميوه بدون بال.
پرچمها  5تا  8عدد .تخمدان عدسي شکل يا سه پهلو با برون بر سخت است.
گونه  : A.spinosaپوست ساقه اين گياه سفيد و کم و بيش شکافدار و انتهاي شاخه ها خارماننداست .قطعات گلپوش  4عدد است که دو عدد رشد نکرده و خارجي است و دو عدد ديگر بزرگ
شده ،حالت ايستاده دارند قلبي شکل يا کليوي شکل مي باشند که داخلي اند و ميوه عدسي شکل را
ا حاطه مي کنند .مفصل دمگل در نيمه پايين آن قرار دارد .برگ ها پهن ،کوچک ،بيضي شکل يا واژ
تخم مرغي ،نوک تيز يا نوک گرد هستند و دمبرگ آن کوتاه مي باشد.
گونه  ،A.aucheriدرختچه ايست کوتاه ،با شاخه هاي کوچک ،باريک و بدون خار(شاخه هايشل) .گوشوارک ها سفيد و دوشاخه اي .برگ ها باريک و دراز و نوک تيز که طول آنها بيش از 5
برابر عرضشان ،و تک رگبرگ مي باشد.
گونه  ، A.tournefortiiپوست ساقه آن کم و بيش خاکستري ،طول برگ ها  3تا  4برابر عرض،کناره برگ ها کرکدار ،رگبرگ ها تقريباً موازي ،شاخه ها بدون خار ،گوشوارک ها بلند و بخشي از
آن دو شاخه اند.
 -2جنس ( Calligonumاسکنبيل)  :گياهاني هستند چوبي و بسيار پرشاخه و زاويه دار که به
نوبه خود شاخه هاي فرعي نازک بندبند به رنگ سبز از آنها منشعب مي شود .اوکرا غشايي و دولبه
است .برگ ها غالباً کوچک ،بي دوام و زود ريزند .گلپوش گلبرگ مانند و چرخه اي يا حلقوي است
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و  4قسمتي مي باشد .گلها نر-ماده و  10تا  15پرچم دارند .تخمدان چهارگوش ،با  4شيار با  4خامه
آزاد و کوتاه مي باشد .ميوه فندقه بالدار و مژه دار مي باشد .گونه هاي بالدار اغلب در مسيلها و آبراهه
ها و گونه هاي مژه دار روي تپه هاي شني مي رويند .گياهان اين جنس داراي  2نوع ريشه هستند
(مخصوصاً انواع مژه دار آن) ،يکي ريشه هاي افقي که در سطح شنزارها ديده مي شوند که تا 20
متري سطح براي استفاده از آب هاي سطحي ادامه مي يابند و ديگري ريشه هاي عمودي که تا عمق
 20متري خاک جهت استفاده از رطوبت اعماق است .گياهان اين جنس معموالً دماهاي  -20تا 50
درجه را تحمل مي کنند .و در مناطق با بارندگي  50ميلي متر قادر به رشد هستند .با مقاومت فوق
العاده اي که در برابر شرايط نامساعد بياباني و خشک دارد ،يکي از مهمترين درختچه هاي اين مناطق
محسوب مي گردد.
فندقه  8باله C.leucocladum
ميوه
بالدار

بالها باريک C.stenopterum
فندقه  3باله

فندقه  3يا  4باله
C.bungei
بالها مساوي يا
پهن تر از ميوه
دندانه دار ساده ،بال پهن تر از ميوه C.denticulatum

فندقه 4
باله
دندانه
دار دو شاخه ،بالها مساوي فندقه C.persicum
تارهاي مژه در انتها پيوسته به هم و با غشاي
بادکنکي پوشانيده شده است C.junceum
ميوه مژه دار
تارها در قاعده پيوسته به هم و
تيغه مانند
C.polygonoides
تارها ساده يا دوشاخه
تارهاي مژه در انتها آزاد
تارها در قاعده جدا از هم C.laristanicum
تارها در قاعده جدا از هم C.amoenum
تارها منشعب
تارها باز C.comosum
تارها در قاعده پيوسته
به هم و تيغه مانند
تارها در هم تنيده
C.intertextum
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 -3جنس ( Pteropyrumپرند)  :گياهاني درختچه اي شبيه کاروانکش و فاقد خار با شاخه ها
و انشعابات فراوان که پوست ساقه آنها سفيد تا خاکستري مي باشد .برگ ها متناوب يا تقريباً دسته اي،
خطي و باريک اند .گوشوارک غشايي بريده يا دوقسمتي است .گل ها محوري به صورت دسته هاي
مجتمع ،داراي دمگل باريک و نازک اند .گل ها نر-ماده مي باشند .گلپوش حلقوي يا چرخي و
گلبرگ مانند و  5قسمتي است که دوتاي آن برگشته به طرف پايين و سه تاي ديگر خيلي کوچک و
روي ميوه قرار دارند .پرچم ها  8عدد مي باشند .تخمدان سه پهلو داراي سه خامه و ميوه فندقه سه
وجهي تقريباً قلبي تا تخم مرغي شکل ،داراي سه بال غشايي.
اين جنس در ايران سه گونه درختچه اي به نامهاي  P.noeanum ،P.aucheriو P.olivieri
دارد که منحصراً در ايران و در مناطق بياباني و نيمه بياباني مي رويند .معموالً گياهان اين جنس معرف
مسيلها (رودخانه ها) مي باشند.
 -4جنس ترشک  : Rumexگونه هاي اين جنس از نظر فرم رويشي معموالً چند ساله بوده و
تعداد کمي يکساله اند .علفي و آبدار بوده و حالت خوبي پيدا نمي کنند .گل ها به صورت تک جنس
و يا دو جنس ديده مي شوند4 .پرچم دارند ،ميوه فندقه سفت و ناشکوفا بوده که بوسيله فلس ها يا تيغ
هاي غشايي احاطه مي شود .قطعات گلپوش  6عدد و به رنگ سبز ،پهنک برگ ها ساده و بزرگ،
رگبرگها آرايش پري شکل (پنجه اي) داشته و به خوبي ديده مي شوند .مهمترين گونه ي آن
( R.acetosaترشک باغي) که گياهي است چند ساله و داراي گل هاي نر-ماده .و در مناطقي که
آبراهه و يا رطوبت باال باشد ديده مي شود .محلي ها به آن برنج سرخه مي گويند که ريشه اش کاربرد
دارويي دارد.
 -5جنس ريواس  : Rheumشامل گياهاني يک يا چند ساله که علفي و آبدارند و حالت چوبي
پيدا نمي کنند ،پهنک برگ ها پهن و بزرگ و بيشتر در سطح زمين (در قسمت پايين) قرار دارند.
آرايش رگبرگها پنجه اي شکل و تعداد پرچمها  9عدد مي باشد ،تقسيمات گلپوش 5تا 6عدد است.
مهمترين گونه آن  Rh.ribesبوده که ميوه آن سه باله و براي رنگ کردن پارچه از آن استفاده مي
شود .بعنوان علوفه هم مورد استفاده قرار مي گيرد .داراي برگ هاي دايره اي شکل زبر و خشن است.
قسمت قابل مصرف آن دمبرگ است .در مناطق با ارتفاع باالي  2200متر از سطح دريا ديده مي
شوند.
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تيره علف مار (کور) : Capparidaceae
گياهان اين خانواده در مراتع تخريب شده مناطق مرکزي کشور و در مناطق خشک و بياباني يافت مي
شود .شامل گياهاني علفي ،بوته اي و درختچه اي مي باشند ،برگ ها ساده و کامل يا منقسم پنجه اي
که با آرايش متناوب (ندرتاً متقابل) روي ساقه هاي قرار دارند .برگ ها معموالً داراي گوشوارک که
ممکن است خار مانند باشد .گل داراي جام نامنظم ،وضعيت گل ها به شکل مجتمع در انتهاي ساقه يا
در طول ساقه (گل آذين انتهايي يا جانبي) وجود دارد .ميوه داراي اشکال مختلف کپسول يا سته است.
جنس هاي مهم آن :
 -1جنس  : Cleomeگياهي علفي که داراي برگ هاي ساده يا کامل وگاهي منقسم پنجه اي است
و ميوه کپسول خشک و شکوفا (خورجين مانند)که با  2شکاف (قاچ) باز مي شود و گل داراي 4
گلبرگ است که  4يا  6يا  10پرچم دارد .گونه مهم آن  C.quinquenerviaاست که داراي
برگ هاي ساده و کامل و غير منقسم پنجه اي مي باشد .در مناطق سيستان و بلوچستان و مسير
اصفهان–تهران و اصفهان –کرمان ديده مي شود .ميوه به شکل بيضي کشيده و داراي تار ،کرک و
غده مي باشد .ارتفاع گياه در حدود  10-35سانتيمتر است.
 -2جنس  : Capparisشامل گونه هاي درختچه اي ،داراي برگ هاي ساده و کامل با گوشوارک
هاي خار مانند است .گلبرگ ها درشت .ميوه سته ،کروي يا تخم مرغي ،گوشتي و ناشکوفا است.
گونه مهم اين جنس  C.spinosaمي باشد که داراي برگ هاي پهن و تخم مرغي شکل و نوک دار
است و ساقه اصلي به طول  1-1/5mکه مسن تر است .روي سطح زمين خوابيده و سپس شاخه هاي
ديگر از روي آن بلند مي شود .گل ها زرد رنگ ،سفيد يا ارغواني مي باشند.
تيره گل راعي : Hypericaceae
گونه هاي سمي اين خانواده در مراتع کشور وجوددارند .فرم رويش گياهان اين خانواده علفي ،بوته
اي و درختچه اي است .روي اندامهاي اين خانواده ،غده هاي مترشحه مختلفي ديده مي شود .گل هاي
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دو جنس و منظم داراي کاسه و جام  5پر ،به طور منفرد يا مجتمع در گل آذين هاي گرزن قرار مي
گيرند .برگ هاي ساده ،غالباً متقابل و فاقد گوشوارک ،تعداد پرچم ها در اين خانواده زياد بوده و به
شکل دستجات 3تا  5تايي در مي آيند.
مهمترين جنس اين خانواده  Hypericumاست که روي اندامهاي اين جنس  2نوع غدد مترشحه
وجود دارد که يکسري از اين غدد مواد روغني ترشح مي کند و يکسري ديگر غدد قرمز و
سياهرنگي بوده که ماده سمي و خطرناکي به نام  Hypericineترشح مي کنند ،داراي گلبرگ هاي
زردرنگي است و ميوة آن کپسول مي باشد.
مهمترين گونه اين جنس که در مراتع ديده مي شود عبارت است از ( H.perforatumگل راعي،
گل شهناز ،گل تره و گل چاي) که در امتداد طولي ساقه آن  2خط برجسته ديده مي شود .گل ها در
انتهاي ساقه قرار دارند ،ساقه ها افراشته و ايستا ،گياه علفي چند ساله مي باشد و پرچم ها بصورت
دستجات  3تايي ديده مي شوند.
تيره فرفيون  Euphorbiaceaeشيرسگ :
گياهان اين تيره معموالً شيرابه دارند ،برگ هاي اين گياهان متناوب يا متقابل ،ساده و گلهايشان تک
جنسي و اغلب بدون گلبرگ ،گاهي بدون کاسبرگ اند ،ميوه کپسول و سه قابي يا سه خانه اي يا سه
غوزه اي و هر يک داراي يک يا  2دانه ،دانه ها داراي آلبومن روغني هستند .گل نر از صفر تا 6
کاسبرگ و از صفر تا  6گلبرگ دارد .گل ماده با تخمدان فوقاني  2تا  3حجره اي با تمکن محوري
است .گياهان اين تيره معموالً از گياهان سمي و مهاجم مراتع اند و وجود آنها در مرتع بيانگر سير
قهقرايي و تخريب مرتع است.
جنس (Euphorbiaفرفيون ،شيرسگ ،شيرشيرک)  :اين جنس حدود  70گونه دارد که
همگي سمي ،علفي يا در قاعده چوبي هستند ،ويژگي مهم گياهان اين جنس وجود گل آذين سياتيوم
(نوعي گل آذين گرزن يک سويه با چند گل نر تک پرچمي و يک گل ماده) است .شامل پنج گر زن
يک سويه حلزوني با گل هاي بدون گلپوش (بدون کاسبرگ و گلبرگ) است .گياهان همگي داراي
شيرابه شيري رنگ (التکس) هستند .اين شيرابه سمي وتاول زاست.
گونه مهم و همه جايي آن  E.aelleniمي باشد که گياهي ست پايا با ساقه هاي راست وافراشته .برگ
هاي بيضي شکل و نوک تيز ،متناوب ،گل هاي معموالً زرد رنگ يا متمايل به نارنجي ،مجتمع در
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انتهاي ساقه ي اصلي .که هر گل روي دمگل نسبتاً کوتاه قرار دارد .تکثير آن از طريق جنسي و غير
جنسي است .اين گياه در ناحية طوقه داراي انشعاب هاي زياد خشبي است .اين انشعاب ها ،طوقه
ضخيم وکلفتي را بوجود مي آورند.
تيره کاله مير حسن : Plumbaginaceae
گياهاني هستند علفي ،بوته اي ،پايا ،با برگ هاي متناوب کامل به ندرت شانه اي منقسم و بدون
گوشوارک .گلها دو جنسي ،منظم .کاسه گل از  5کاسبرگ به هم پيوسته و جام گل از  5گلبرگ
تشکيل شده ،پرچم ها  5تايي .کاسبرگ ها پيوسته به هم ،غشايي و پايا .و دانه ها با يک شکاف طولي
خارج مي شوند.
جنس ( Acantholimonکاله مير حسن ،گل که)  :گياهاني هستند چوبي و به صورت بوته
هاي پرپشت ،متراکم و کروي ،با ساقه هاي داراي انشعاب و شاخه هاي زياد ،درهم و فشرده .برگ
هاي اين گياهان خطي و باريک ،سه پهلو ،درفشي يا سوزني شکل و منتهي به نوک سخت و خارمانند
هستند .کاسه گل قيفي شکل ،غشايي ،پايا و با  5رگه .جام شامل گلبرگ هايي ست با ناخنک دراز که
در قاعده به صورت حلقه اي به هم متصل هستند .پرچم ها  5عدد .تخمدان  5خامه دارد که در پايين
به هم متصل هستند و ظاهر يک خانه اي تشکيل مي دهند .در ايران  83گونه دارد که اغلب به طور
انحصاري در مناطق استپي و نيمه استپي سرد تا ارتفاعات کوهستاني و نواحي بياباني و کويري مي
رويند .گونه هاي اين جنس براي دام قابل استفاده نيستند اما از نظر حفاظت خاک اهميت خاصي
دارند .از گونه هاي آن  A.festucaceumرا مي توان نام برد.
تيره قيچ : Zygophyllaceae
شامل گياهاني با گوشوارک هاي پايا به ندرت خار مانند ،برگ ها متقابل ،گاهي متناوب ،ساده يا
مرکب ،گوشتي مي ياشند .گل ها منظم ،نر-ماده ،شامل  4تا  5کاسبرگ .تعداد گلبرگ ها برابر کاسه
برگ هاست ،پرچم ها مساوي يا دو برابر تعداد گلبرگ است .تخمدان ساده 4 ،تا  5خانه اي و فوقاني،
تعداد تخمک ها دو عدد يا بيشتر ،خامه يک عدد ،کالله ساده ،ميوه کپسولِ خشکِ شکوفا يا ناشکوفا
يا شفت ،به ندرت گوشتي ،تعداد دانه در هر حجره يک عدد يا بيشتر است .جنس هاي مهم :
 )1جنس ( Nitrariaقره داغ)  :داراي ميوه هاي گوشتي و درختچه اي مي باشد که گونة مهم
آن  N.schoberiاست که در ختچه اي خاردار ،به ارتفاع تا يک متر ،با ساقه هاي جوانِ سفيد و
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کرکدار و همچنين ساقه هاي مسنِ قهوه اي رنگ و بي کرک مي باشد .برگ هاي اين گياه متناوب
گروهي ،ساده ،مستطيلي و قاشقي يا نيزه اي وا ژگون است .و گل آذين آن گرزن باز مي باشد که گل
ها  5کاسبرگ 5 ،گلبرگ 10 ،تا  15پرچم دارند .تخمدان سه برچه اي و سه خانه اي .و ميوه شفت
وکروي و قرمز تيره يا زرشکي است .دانه ها تخم مرغي و نوک تيز و داراي شيارهايي در نوک و خلل
و فرج در سطح است .اين گونه در خاک هاي شور مي رويد و متعلق به منطقه ايران توراني است.
 )2جنس  ( Peganumاسفند ،اسپند)  :گياهي ست چند ساله ،برگ ها متناوب با بريدگي هايي
عميق و نامنظم ،گوشوارک ها کوچک ،گلها سفيد يا شيري رنگ و دو جنسي ،کاسبرگ وگلبرگ ها
به تعداد  4يا  5عدد ،کاسبرگ ها پايا و روي ميوه ،پرچم  12تا  15عدد و روي دو رديف .ميوه
کپسول شکوفا توسط سه دريچه ،ميوه  3يا  4حجره اي ،دانه ها به تعداد زياد در هر حجره ،اين گياه
متعلق به منطقه ايران توراني است .فصل گل و ميوه آن اوايل تا اواخر بهار يا اواسط تابستان است.
اسفند از گونه هاي سمي و مهاجم مراتع ايران است و اغلب با تراکم زياد در اطراف آغل و محل
تجمع دام در مرتع مي رويد .وجود اين گونه نشانة تخريب و سير قهقرايي در مرتع است .اين گيا ِه چند
ساله با بذر تکثير مي يابد .اسفند بيشتر در مناطق نيمه خشک و استپي مي رويد .همچنين اين گونه در
مراتعي به وفور ديده مي شود که بيش از حد مورد چراي دام قرار مي گيرند.
 )4جنس  Tribulusخارخسک  :گياهاني علفي ،يکساله يا دو ساله ،با ساقه هاي خوابيده روي
زمين يا باز و کرکدار .برگ ها متقابل يا متناوب و مرکب زوج شانه اي مي باشند .گل هاي محوري
منظم ،کاسبرگ ها و گلبرگ ها به تعداد  5عدد که ريزان هستند .پرچم ها به تعداد  5تا  10عدد و
گل ها زرد رنگ مي باشد .تخمدان  5برچه اي ،يک تا پنج تخمک در هر برچه وجود دارد .ميوه
خشک ناشکوفا ،خاردار يا بالدار و يا فاقد خار و بال .گونه مهم آن  T.terrestrisمي باشد که برگ
هاي آن مرکب از  4تا  8جفت برگچه مستطيلي بيضوي مي باشد .ميوه آن خشک ناشکوفا و خاردار
است .داراي پراکنش وسيعي در مناطق مختلف ايران است و ريشه عميق دارد و طول ساقة آن به يک
متر مي رسد .اين گونه براي گوسفندان سمي است .ميوه هاي خاردار آن پاي دام را زخمي مي کند.
در آمريکا با استفاده از نوي سوسک به نام  Microlarinusبه مبارزة بيولوژيکي با اين گياه برخاسته
اند .اين گونه تا اندازه اي مورد استفادة بز قرار مي گيرد .دانه خارخسک چندين سال قوه ناميه خود را
در خاک حفظ مي کند.
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 )4جنس  Zygophyllumقيچ  :گياهاني هستند چند ساله ،درختچه اي ،به ندرت علفي يکساله و
داراي برگ هاي استوانه اي يا پهن گوشتي ،مرکب از يک تا  5جفت برگچه ،به ندرت ساده .برگ
هاي اين گياهان متقابل ،گلها سفيد ،زرد يا نارنجي ،کاسبرگ ها و گلبرگ ها  4تا  5عدد ،پرچم ها 8
تا  10عددند .تخمدان  4تا  5برچه اي ،ميوه کپسول باردار يا بدون بال است .گونه هاي اين جنس از
نظر مرتعي اهميت زيادي دارند .مهمترين گونه هاي آن عبارتند از :
 : Z.atriplicoidesداراي برگ هاي ساده .ميوه کپسول سه باله.
 : Z.eichwaldiiداراي برگ هاي مرکب دو برگچه اي ،ميوه کپسول کروي.
 : Z.eurypterumداراي برگ هاي ساده .ميوه کپسول  4باله.
 : Z.fabagoداراي برگ هاي مرکب دو برگچه اي ،ميوه کپسول استوانه اي.
 : Z.miniatumداراي برگ هاي مرکب با بيش از دو برگچه ،ميوه کپسول بدون بال.
 : Z.pinnatumداراي برگ هاي مرکب با بيش از دو برگچه ،ميوه کپسول بالدار.
 : Z.simplexداراي برگ هاي ساده .ميوه کپسول کروي.
خانواده ورث :Resedaceae
گياهان اين خانوده فرم علفي ،بوته اي يا درختچه اي دارند که حالت پر شاخه و منشعب پيدا مي کند.
برگ ها متناوب ،کامل يا داراي بريدگي .گل ها دو جنسي سفيد رنگ يا زرد نارنجي .ميوه کپسول با
دهانه باز و با ديواره گوشتي ضخيم و يا غشايي ،به ندرت سته است .ميوه کپسول به دو شکل کروي
(گِرد) و يا استوانه اي شکل ديده مي شود .مهمترين جنس اين خانواده در ايران عبارت است از :
جنس  : Resedaگياهان اين جنس بصورت افراشته ،خوابيده يا باالرو ديده مي شوند .معموالً
اندامهاي گياهان اين جنس ،کرکدار و به ندرت فاقد کرک مي باشند .گلبرگ ها  5قسمتي که
گلبرگ مياني (وسطي) بزرگتر از گلبرگ هاي جانبي گياه است .ميوه کپسول متورم ،بادکرده و کيسه
اي شکل با دهانه باز که حالت علفي با ديواره نازک و غشايي داشته و به رنگ سبز علفي در مي آيد.
دانه ها کليوي يا قلوه اي شکل مي باشند .مهمترين گونه اين جنس در کشور ( R.luteaورث) مي
باشد که گياهي يکساله يا دو ساله است و جزو گياهان سمي مراتع کشور مي باشد .داراي کاسبرگ
هاي پايا ،از نظر وضعيت گل ،گلبرگ وسطي يا مياني داراي  3لوب است که لوب وسطي کوچکتر از
لوب هاي کناري است .برگ ها داراي بريدگي ،گل آذين خوشه که گل هاي زرد رنگ آن مشخص
است.
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تيره ميخک : Caryophyllaceae
اين خانواده جزء دو لپه ايهاي جدا گلبرگ مي باشند .معموالً کاسه گل بصورت پيوسته و ندرتاً مجزا
است .جام گل معموالً غير پيوسته و مجزا مي باشد .نافه گل (مجموع پرچم ها) شامل  3تا  10پرچم.
تعداد قطعات گلبرگ  4تا  5عدد است .برچه ها  2تا  5عدد و پيوسته .تخمک ها معموالً به تعداد
زياد ،با تمکن مرکزي يا قاعده اي مي باشند .برگ ها ساده ،کامل با آرايش متقابل ،ندرتاً متناوب،
محل اتصال برگ ها به ساقه معموالً متورم و زانويي است .ميوه کپسول وگاهي فندقه مي باشد.
تيره ميخک داراي  3زير تيره است :
 : Alsinoideaeداراي گلبرگ ،ميوه کپسول و کاسبرگ ها جدا از هم
 : Paronychioideaeبدون گلبرگ (به ندرت داراي گلبرگ) ،ميوه فندقه يا کپسول
 : Silenoideaeداراي گلبرگ ،ميوه کپسول .کاسبرگ ها پيوسته .قطعات گلبرگ در قاعده باريک
شده و داراي زائده هاي پولک مانند است .اين زير خانواده داراي گونه هاي مرتعي با انتشار وسيع در
مراتع کشور است که جنس هاي مهم آن شامل :
 -1جنس ( Dianthusميخک وحشي ،قرنفل)  :گلبرگ ها کامل و دندانه دار يا کنگره دارند.
پرچمها  10عدد ،کاسه گل پيوسته ،لوله اي با رگ هاي متعدد که کاسه در رأس داراي دندانه است.
کاسه در قاعده داراي  2الي  16عدد برگک (فلس يا کاسه فرعي) پولک مانند مي باشد،گياه پوشيده
از پرزهاي خز مانند است .ميوه کپسولِ پايه دار و داراي  4دندانه (به حالت چهار وجهي) که از محل
اين دندانه ها شکاف بر مي دارد .گياهان اين جنس بيشتر صخره دوست و سنگ دوست هستند .از
گونه هاي مهم مرتعي اين جنس :
 : D.crinitusچند ساله ،گل سفيد رنگ ،منفرد يا به شکل دستجات  3تا  4تايي
 : D.orientalisگل صرفاً منفرد و پهن ،صورتي رنگ
 : D.multipunclatusکه گونه اي چند ساله و از لحاظ خوشخوراکي در کالس  IIقرار دارد.
 -2جنس ( Acanthophyllumچوبک)  :گياهان اين جنس بوته اي ،بالشتکي و اغلب پشته اي
و خاردار هستند .برگ ها متقابل و تبديل شده به خار .گل ها به صورت مجتمع ،کاسه گل لوله اي و
داراي  5تا  15رگ مي باشد .گلبرگ ها  5عدد و سفيد يا صورتي .پرچمها  10عدد ،ميوه کپسول و
تک دانه است .گياهان اين جنس ارزش چرايي ندارند و از نظر حفاظت خاک با اهميت اند و معموالً
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همراه با کاله مير حسن و اسپرس ديده مي شوند و اغلب تشکيل تيپ مي دهند و بيشتر در مناطق
کوهستاني و بياباني رويش دارند و جزء گياهان صنعتي مي باشند .در قديم ريشه هاي آن را آسياب و
جهت شستشو بکار مي بردند .گونه مهم آن  A.squarrosumمي باشد که در آن برگ ها کوتاه،
گل صورتي رنگ و در انتها سفيد رنگ ،چوبک اصلي اين گونه است.
 -3جنس ( Gypsophyllaگل سنگ)  :گونه هاي اين جنس بيشتر بر روي تشکيالت گچي
ديده مي شوند (گچ دوست) .گياهاني هستند معرف سنگ هاي آهکي وگچي .در مناطقي که تقريب ًا
خاک وجود ندارد ديده مي شوند .معموالً ساقه هاي اين گياهان ديده نمي شوند .يک يا چند ساله اند.
کاسه گل پيوسته و به شکل زنگوله رگدار مي باشند که بين رگها حالت غشايي وجود دارد .تعداد
پرچمها  10عدد .برگ ها معموالً چرمي شکل ،ميوه کپسول که با  4شکاف (قاچ) باز مي شود .دانه ها
کليوي يا قلوه اي شکل .گياه داراي تاج سفتي است .از گونه هاي اين جنس :
گونه  G.acantholimoidesکه گياهي پر پشت شبيه به کاله مير حسن و چوبک است.
گونه  G.polycadaکه داراي ساقه هاي پهن ،برگ هاي باريک و گل هاي سفيد رنگ مي باشد و
ارزش علوفه اي ندارد.
گونه  : G.paniculataداراي گل آذين خوشه مي باشد .تعداد گل ها زياد و کوچک به رنگ
سفيد است .ريشه ها ترکيباتي به نام ساپونين  saponinدارند که کف صابون در آب توليد مي
کنند.
گونه  : G.virgataدر مراتعي که شخم خورده و رها شده باشند ديده مي شود ،گل ها زياد
وکوچک و صورتي رنگ .برگ ها نسبتاً ضخيم و آبدار هستند.
 -4جنس  : Sileneگونه هاي اين جنس يکساله ،علفي يا چند ساله اند .کاسه گل پيوسته با رگ
هاي زياد .مادگي داراي  1تا  3خانه و داراي  3خامه مي باشد .ميوه کپسول شکوفا که از طريق 10
دندانه اي که در رأس ميوه وجود دارد مي شکافد .گونه  S.conoideaeيکساله با گل هاي صورتي
رنگ مي باشد.
تيره خشخاش : papaveraceae
گياهاني علفي يکس اله يا چندساله ،با برگ هاي متناوب و داراي بريدگي مي باشند .داراي شيرابه
شيري رنگ و لوله هاي ترشحي فراوان مي باشند .گلهاي آنها نر -ماده داراي  2کاسبرگ زود افت4 ،
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گبرگ و پرچمها  4تايي يا خيلي زياد است .تخمدان آنها فوقاني  2تا چند برچه اي ،يک خانه اي
است يا با ديواره اي کاذب به چند خانه تقسيم مي شوند .تخمدان با تمکن جانبي ،ميوه در آنها کپسول
يا خورجين مانند است .گياهان اين تيره به واسطه داشتن آلکالوئيدهاي سمي غير خوشخوراک هستند.
 -1جنس ( Papaverخشخاش ،کوکنار) :گياهاني هستند علفي يکساله يا دوساله يا چند ساله،
داراي بافت ترشحي از نوع لوله هاي ترشحي ،برگهاي منقسم ،گلهاي درشت و داراي دمگل که کاسه
گل آنها شامل  2کاسبرگ زود افت و  4گلبرگ و تعداد زيادي پرچم است .ميوه در اين جنس
کپسول و متورم و گرزي شکل و کالله آنها صفحه اي است .شکوفايي ميوه از طريق سوراخهايي است
ک ه در زير کالله قرار دارند .در مناطق مختلف ايران اين جنس داراي گونه هاي متعدد است .آلکالوئيد
 Rheadineاين گياهان باعث مسموميت گاو و گوسفند و ساير دامها مي شود.
يکي از گونه هاي معروف آن  ،P.Rhoeasموسوم به شقايق يا خشخاش زراعي ،داراي ميوه کپسول
با تعداد زيا دي بذر است که مي تواند قوه ناميه خود را در خاک حفظ کند .مزارع غالت به خصوص
غالت پاييزي کشت آبي يا ديم ،مراتع کم بازده و زمينهاي باير بستر رشد اين گياه است در اين مناطق
بعنوان گياه هرز رويش دارد .اين گياهان خاکهايي با بافت ليموني را در مقايسه با ساير خاکها ترجيح
مي دهند.
گونه  : P.caputmaturisميوه گرز مانند (کپسول) که در خردادماه با خراش دادن (تيغ زدن)
گرزهايي که هنوز به خوبي نرسيده اند ،شيرابه هاي مخصوص سفيد رنگي از آنها خارج مي شود که
خواب آور و مسکن درد هستند که در تهيه داروهاي مسکن قوي از آن استفاده مي شود.
 -2جنس ( Hypecoumشاهتره اي)  :گياهاني يکساله .داراي گل هاي زرد رنگ ،چهار گلبرگ
دارد که دو به دو مساوي مي باشند .ميوه کپسول دراز و خورجين مانند و پرچمها  4عدد است .در
ايران يک گونه به نام  H.Pendulumرويش دارد.
و در جنسهاي ( Chelidoniumماميران)( Glaucium ،شقايق) و ( Roemeriaگل عروسک)
ميوه کپسول دراز و خورجين مانند و پرچمها نيز بيش از  4عدد است.
تيرة  Cruciferaeيا  Brassicaceaeشب بو (چليپائيان يا صليبيان):
گياهان اين خانوداه از رده جدا گلبرگ ها مي باشند .از نظر فرم رويشي عموماً يکساله ،دوساله و يا
چند ساله هستند .بعضي مواقع در قاعده و بيخ گياه حالت چوبي و سفت پيدا مي کند که گفته مي شود
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گياه بوته اي شکل است .برگها با آرايش متناوب فاقد گوشوارک ،پهنک برگ کامل يا به حالت
منقسم است .روي اندامهاي گياه سلولهايي وجود دارد که حاوي ترکيباتي به نام ميوزين است .گل
داراي  4کاسبرگ 4 ،گلبرگ که گلبرگها به شکل متناوب با کاسبرگ ها قرار گرفته اند .و به دليل
قرار گرفتن گلبرگ ها به شکل صليب ،اين خانواده را چليپائيان يا صليبائيان مي گويند .گل آذين اين
گياهان خوشه با گل هاي نر ماده است .تعداد پرچمها  6عدد که بصورت تترادينام هستند ( 2پرچم
کوتاه در حلقه خارجي و  4پرچم بلند در حلقه داخلي) .ميله هاي پرچم بالدار ،زائده دار يا دندانه دار
و در قاعده داراي غدد شهدي هستند .تخمدان فوقاني ،دو برچه اي ،پيوسته به هم ،که با ديوارة کاذب
به دو بخش تقسيم مي شود .ميوه خورجين ( ،Siliqueطول ميوه بيش از  3برابر عرض يا مساوي 3
برابر عرض) يا خورجينک ( ،Siliculeطول ميوه کمتر از  3برابر عرض) ،و دو خانه اي است که از
پايين (قاعده) به طرف باال با  4شکاف طولي شکوفا مي شود .اکثر گياهان اين تيره داراي گلوکوزيد
هاي گوگردي مي باشند .گياهان اين تيره از نظر مرتعي (توليد علوفه) ارزش چنداني ندارد ولي از نظر
زراعي ،صنعتي و دارويي حائز اهميت مي باشند .از گونه هاي دارويي آن خاکشير ،خردل و قدومه را
مي توان نام برد.
-1جنس ( Mathiolaچليپا)  :از نظر فرم رويشي ،گياهان اين جنس يکساله يا چندساله بوده که
گاهي به شکل بوته هاي سخت ديده مي شوند .سطح اندامهاي گياه ،پوشيده از کرک هاي فراوان که
در بعضي از گونه ها عالوه بر کرک ،غده هاي مترشحه هم وجود دارد .برگ ها داراي پوشش سفيد
رنگ پنبه اي يا پتويي شکل ،برگ ها بيضوي يا سرنيزه اي .پهنک برگ ها کامل ،منقسم و لوب دار،
کاسبرگ ها  4عدد که در قسمت پاييني به هم متصل شده و کيسه مانند مي شوند اما در قسمت هاي
باال و انتهايي باريک و از هم جدا و حالت افراشته دارند .گلبرگ ها داراي زائده اي به نام ناخنک به
رنگ هاي مختلف مي باشند .گل آذين خوشه طويل و کشيده است .ميوه خورجين باريک که نخي يا
موئين ناميده مي شود که در انتها ممکن است داراي  2شاخ باشد .دانه ها يک رديفه ،متورم ،اغلب
حاشيه دار و بالدار مي باشند.
گونه ( M.alyssifoliaچليپاي مرتفع ،چليپاي بنفش) :گياهي ست علفي و پايا ،چند ساله ،در ابتداي
رشد داراي کرک بوده ولي بعد از مدتي فاقد کرک مي شود .با ساقة منفرد ،استوانه اي و ضخيم.
برگ ها مستطيلي يا سرنيزه اي .در اين گياه گل داراي دمگل بلند به طول  5تا  10ميلي متر مي باشد،
کاسه گل به طول  10ميلي متر و ارغواني ،گلبرگ ارغواني چرکين .ميوه خورجين فشرده به طول 8
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تا  12سانتي متر و عرض  6تا  8ميلي متر .کالله دو لبه و دانه بالدار است .اين گونه اغلب در مناطق
کوهستاني و ارتفاعات مي رويد.
گونه  : M.Ovatifoliaگياهي ست دو ساله و علفي ،کرک پوش .برگ ها تخم مرغي شکل ،گل
آذين خوشه متراکم ،ميوه خورجين.
گونه  : M.chenopodiifoliaگونه اي علفي يکساله به ارتفاع  5تا  40سانتي متر ،داراي برگ هاي
قاعده اي پهن تا بيضي شکل .گل ها ارغواني ،ميوه خورجين باريک و اغلب کم و بيش خميده است.
 -2جنس  Alyssumقدومه  :گياهاني علفي ،يکساله ،دو ساله و يا چند ساله با برگ هاي کامل و
پوشيده از کرک هاي ستاره اي و شفاف .گل ها در اين گياهان زرد رنگ ،کاسبرگ ها فاقد کوهان.
ميله هاي پرچم زائده دار .ميوه خورجينک شکوفا و دانه ها بالدار يا بدون بال که در مجاورت رطوبت
لعاب دار مي شود .گونه  A.dasycarpumگياهي علفي ،يکساله با ساقه هاي متعدد به ارتفاع تا 25
سانتي متر ،برگ واژتخم مرغي تا مستطيلي و باريک شونده .در اين گياه خورجينک بيضي شکل تا
تخم مرغي يا دايره اي و نوک دار و متورم مي باشد .هر خانه شامل  2تخمک با تمکن رأسي و دانه ها
بدون بال است .از نظر خوشخوراکي در کالس  IIقرار دارد .و بيشتر در مناطق نيمه استپي ديده مي
شود.
 -3جنس  Cardariaازلک  :فرم رويشي گياهان اين جنس ،چند ساله با بيخ چوبي و استولون
دار مي باشد .کاسبرگ ها مورب وخوابيده ،اندامهاي گياه در اين جنس مملو از کرک هاي ساده بوده
که به شکل خوابيده قرار گرفته و حالت چسبيده پيدا مي کند .ميوه خورجينک فشرده ،متراکم و
ناشکوفا ،به اشکال قلبي شکل ،دل مانند يا بيضي پهن.
مهمترين گونه آن در ايران  C.drabaکه در آن برگ هاي پاييني واژتخم مرغي و دندانه دار و
برگ هاي بااليي بيضي کشيده و ساقه آغوش و اغلب گوشک دار .گل آذين خوشه انتهايي و متراکم.
 -4جنس ( Crambeسپيده)  :اين جنس داراي فرم رويشي يکساله و چند ساله است که گونه
مهم آن در ايران  C.orientalisمي باشد که گياهي ست چند ساله با کالس خوشخوراکي  IIبا ساقه
هاي منشعب و پر شاخه به ارتفاع  1/5متر و برگهاي عموماً قاعده اي ،کرک دار با پهنکي به طول 40
سانتي متر ،داراي بريدگي هاي عميق شانه اي ،برگ هاي بااليي فوق العاده کوچک .در اين گياه گلها
سفيد ،بسيار معطر و داراي گل آذين بزرگ و منشعب و تنک و پر شاخه .ميوه خورجينک ناشکوفا و

25

دوبندي که بند فوقاني (بااليي) گوي مانند و محتوي يک دانه و بند پاينيي عقيم و بدون دانه ،تحليل
رفته و اغلب پايک مانند است.
 -5جنس  : Isatisشامل گياهاني کرکدار يا فاقد کرک ،برگ ها ساده وکامل ندرتاً منقسم .برگ
هاي بااليي ساقه آغوش .گل آذين به شکل ديهيم خوشه مانند يا خوشه دار .گل ها زرد رنگ ،دمگل
ها طويل که حالت برگشته و خميده دارد که ميوه خورجينک بوسيلة اين دمگل آويزان مي شود و
ناشکوفا مي باشد.
 -6جنس  : Fibigiaگياهان اين جنس پوشيده از کرک هاي فراوان زبر و خشن (کرک هاي
ستاره اي شکل همراه با کرک هاي ساده بلند) مي باشند .برگ ها با پهنک کامل و ندرتاً دندانه دار،
گلبرگ ها به رنگ زرد يا ندرتاً بنفش ،ميوه خورجينک ( ،)Siliquleتخت (شبيه به تخم هاي کدو)
محتوي يک دانه و ناشکوفا که دانه ها در حاشيه زائده دار و بالدار هستند .گونه F.suffruticosa
گياهي چند ساله و خشبي ،ارتفاع گياه  35-60سانتي متر و کم انشعاب که انشعابات بيشتر در قسمت
باالي ساقه صورت مي گيرد .برگ هاي پايني سرنيزه اي و نوک تيز و برگ هاي بااليي باريک
وخطي مي باشند.
-7جنس ( Lepidiumازمک – تر تيزک)  :داراي برگ هاي ساده يا شانه بُر (انشعاباتي شبيه
شانه) .گل هاي سفيد با  4تا  6و گاهي  2پرچم .ميوه خورجينک خيلي فشرده ،شکوفا و محتوي 2
دانه است که در مجاورت رطوبت لعابي مي شود که بالدار يا بدون بال است .ساقه ،برگ و ميوه هاي
ترتيزک مزه اي کم و بيش تند دارد و از بعضي از آنها به عنوان سبزيهاي صحرايي استفاده مي شود.
گونه مهم آن  L.latifoliumمي باشد که گياهي چند ساله ،داراي ريزوم ،ساقه هاي اين گياه شديداً
منشعب است .برگ هاي قاعده اي با دمبرگ بلند و کامل و بدون تقسيم ،تخم مرغي و دندانه دار ،در
حاليکه برگ هاي بااليي سر نيزه اي و داراي دمبرگ کوتاه مي باشند .ميوه دايره اي واژه تخم مرغي.
گل آذين انتهايي و بصورت پانيکول (خوشه سنبل) .در دشت هاي مرطوب ،در کنار مجاري آب و در
نواحي سايه دار تا ارتفاعات کم مي رويد.
تيره چتريان (جعفري) : Umbelliferae – Apiaceae
اين خانواده جزء دو لپه اي هاي جدا گلبرگ است .برگ هاي اين خانواده متناوب ،غالباً بدون
گوشوارک و دمبرگشان اغلب رشد يافته و به شکل غالف است .برگ ها تقريباً مرکب شانه اي يا
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داراي بريدگي ،منشعب و به ندرت ساده اند .گل آذين چتر مرکب يا چتر ساده يا سرسان مانند
(کروي) است .گل ها نر-ماده اند .قطعات گل  5تايي و گلبرگ ها اغلب در انتها شکاف دار ،پرچمها
نيز  5تايي ،تخمدان دو خانه اي ،دو برچه اي ،خامه دوتايي و ميوه خشک دو فندقه اي يا دي آکن مي
باشد .از مادگي دو برچه اي ،هر يک از برچه ها بطور جداگانه تشکيل ميوه را داده و اين دو نيمه با
يک انشعاب فرعي به يک پايه وصل مي شوند که به اين پايه اصطالحاً کارپوفور ( Carpophoreپايه
مشترک ) مي گويند و به هر کدام از دو نيمة ميوه ،اصطالحاً مريکارپ ( )Mericarpمي گويند.

ميو ه هايي که از چند برچه مستقل (در اين خانواده  2برچه مستقل) ايجاد و دي آکن ،تري آکن ،پلي
آکن و ...مي شوند را اصطالحاً شيزوکارپ ( )Shizocarpمي گويند لذا ميوه در اين خانواده
شيزوکارپ از نوع دي آکن است .در اندامهاي اين خانواده شيرابه و مجاري شيرابه اي وجود دارد.
 -1جنس ( Doremaوشاء-کندل )  :فرم رويشي گياهان اين جنس ،چند ساله علفي است.
برگ هاي قاعده اي مرکب شانه اي ( 2تا 3بار شانه اي) سه برگچه اي ،برگچه ها باريک و مستطيل
شکل با نوک کند ،گل آذين چتر مرکب ،گل ها زرد رنگ .گونه هاي اين جنس بيشتر از لحاظ
دارويي حائز اهميت هستند مهمترين گونه آن  D.ammoniacumاست که هم از نظر دارويي و هم
از نظر علوفه اي اهميت دارد و برگ هاي آن بوي آمونياک مي دهد .در ارتفاعات و مناطق سرد و
معتدل رويش دارد ،داراي ساقه هاي ضخيم وآبدار مي باشد .گوسفند اين گياه را چرا مي کند گياهي
ست پوشيده از تار .و دار اي ريشة راست که دوکي شکل بوده و ضخيم مي باشد که داراي الياف فيبر
مانندي در ناحيه يقه مي باشد .اين الياف در واقع بقاياي برگ هاي از بين رفته گياه است .برگ هاي
آن داراي دمبرگ دراز به طول  30cmمرکب از قطعات برگچه مانند و نسبتاً بزرگ به درازاي 2تا 4
 cmمي باشند.
 -2جنس ( Eryngiumجوچاق ،زول يا علف زول)  :گياهاني هستند علفي چند ساله خاردار
با گل آذين چتر ساده و سرسان مانند (کروي) .داراي برگ هاي چند بار شانه اي مرکب با بريدگي
هاي عميق که حاشية برگ ها اره مانند مي گردد .پهنک برگ ها چرمي شکل با رگبرگ مشخص و
خاردار  .تمام گياه ،حتي براکته هاي آن خاردار است .ظاهر گياه شبيه به چتريان نمي باشد .در گل
آذين آن پايک هاي چتر تحليل رفته و بصورت کاپيتول (کال پرک) در مي آيد .ساقه هاي گياه سفيد
27

رنگ ،گل ها به رنگ سفيد يا آبي .جزء گياهان کالس  IIIاز نظر خوشخوارکي مي باشد .از نظر
پرورش زنبور عسل اهميت داشته و عسل زول آن معروف است .در ابتداي فصل رويش که هنوز گياه
زمخت نشده و خارها سفت نشده اند ،دام آن را چرا مي کند .ميوة خار دار آن داراي کرک هاي ريز
يا وزيکول (غده هاي آب دار و تاولهايي که مايع در آنها وجود دارد) مي باشد.
 -3جنس  Echinophoraخوشاويزه  :گياهاني دو يا چند ساله علفي هستند .برگ ها چندين
بار مرکب شانه اي با بريدگيهاي عميق در برگ .انتهاي بريدگي هاي برگ خار مانند يا  3گوش و
نوک تيز ،گل آذين چتر مرکب 2 ،نوع گل بر روي گل آذين چتر وجود دارد :
 -1گل هايي که در مرکز گل آذين قرار دارند که گل هاي  2جنسي و زايا مي باشند.
 -2گل هايي که در اطراف گل آذين قرار داشته و گل هاي عقيم ،تک جنسي و نازا (نر) مي باشند.
مهمترين گونه آن در ايران  E.Platylobaاست که گياهي خار مانند مي باشد که خارها در انتهاي
بريدگي هاي گياه ديده مي شود  .پهنک برگ ها تحليل رفته و باريک است ،گياهي معطر بوده که
مصرف خوراکي دارد.
 -4جنس  Cachrysيا  : Prangosداراي گونه هاي پايا ،با ارزش ،ريشه هاي ضخيم ،برگ هايي
به شدت منقسم منشعب ،گل هاي زرد رنگ ،گل آذين چتر مرکب .مريکارپ داراي  5مژه عريض
چوب پنبه اي است .خاص مناطق کوهستاني با اقليم سرد و خشک اند .ميزان پروتيئن آن بيش از يونجه
است و ضمناً شير دام را خوشبو مي کند .گل هاي اين گياهان نر-ماده ،نر يا ماده است .از گونه هاي
مهم آن :
گونه  p.cheilanthifoliaجاشير آذربايجاني  :گونه اي چند ساله تقريباً گوشتي و پوشيده از کرک.
برگ هاي قاعده اي آن بطول  10تا 20سانتي متر ،متراکم  3تا  4بار شانه اي با نوک تير و شيار دار و
برگ هاي ساقه همگي تقريباً به غالف تبديل شده و تحليل رفته اند .ميوه بدون کرک و گالبي شکل
است .اين گونه اغلب در مناطق خشک و بياباني رويش دارد.
گونه  P.ferulaceaeجاشير  :مخصوص مناطق ييالقي است .ميوه در آن بيضوي يا گرد است و بالها
به پهناي تا  3ميلي متر ،تخت يا کمي مواج اند.
 -5جنس ( Ferulaآنقوزه ،کما ،باريجه)  :گياهاني چند ساله و دائمي داراي ساقه هاي بلند و
افراشته تا  3متر ،برگ هاي اين گياهان تقسيمات  3تا  4بار شانه اي عميق دارند.گلها زرد يا زردِ سبز
فام .گياهان اين جنس مونوکارپيک هستند يعني در طول عمر خود فقط يکبار گل مي دهند .همه
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گونه هاي جنس  Ferulaضمغ دار نمي باشند ،گونه هاي صمغ دار آن منبع درآمدي براي
مرتعداران است.
گونه  Ferula assa-foetidaآنقوزه  :از اين گياه شيرابه اي به نام آنقوزه استخراج مي شود که
داراي ترکيبات گوگرد دار است که گونه اي کرک آلود با ساقه هاي زرد شونده است .و مريکارپ
واژه تخم مرغي يا بيضوي و بدون کرک دارد.
گونه  Ferula gumosaباريجه  :داراي شيرابه اي به نام باريجه است ،که مصارف صنعتي دارد.
جهت ساخت نوعي چسب براي چسباندن سنگ هاي قيمتي مانند الماس وزيور آالت استفاده مي
شود.
تيره نعناعيان : Labiate
شامل گياهاني اغلب معطر و بدون تيغ با ساقه هاي غالباً چهار گوش و برگ هاي ساده ،متقابل و به
ندرت فراهم .گل آذين گرزن انتهايي يا محوري ،گل ها نر-ماده .پرچمها  2يا  4عدد که دو به دو از
نظر طول مساوي اند که به اين حالت دي دينام گفته مي شود .کاسبرگها و گلبرگ ها  5تايي .تخمدان
فوقاني دو برچه اي و دو خانه اي و ميوه تتراآکن (چهار فندقه) است.
 -1جنس  Zatariaآويشن شيرازي  :داراي يک گونه درختچه اي به نام  Z.multifloraکه
شاخه هاي آن پيچده وباريک وکرک دار است .و برگ هاي دايره اي يا بيضوي و گل هاي سفيد
کوچک دارد .گل آذين آن گويچه اي فشرده و مجتمع است.
 -2جنس ( Thymusآويشن)  :گياهي پايا ،علفي يا در قاعده چوبي با برگ هاي کوچک و ساده
کاسة گل پوشيده از کرک هاي غده اي گل ها سفيد ،صورتي تا ارغوانيِ مايل به بنفش و انتهايي .گل
آذين سرسان مانند و پرچمها از جام خارج شده اند.
 -3جنس ( Menthaنعناع)  :علفي چند ساله و ريزوم دار که ساقه ها از روي ريزومها برمي خيزد.
گونه ( M.pulegiumپونه)
 ( M.sativaنعناع)
 M.longifoliaپورجينک (سبزي صحرايي)  :داراي گل آذين خوشه طويل.
 -4جنس  Ziziphoraکاکوتي  :گياهاني يکساله يا چند ساله ،علفي يا بوته اي و معطر مي باشند.
کاسة گل  2لوبه با  13رگه که لوب بااليي کاسه سه دندانه و لوب پايني دو دندانه دارد .همچنين جام
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گل  2لوبه که لوب بااليي بدون تقسيم وبه خوبي رشد کرده و مشخص است و لوب پاييني گسترده،
افقي و سه قسمتي است .نافه گل شامل دو پرچم بارور و دو پرچم نازا (بدون بساک) است.
گونه  : Z.clinopodioidesبوته اي ،وحشي ،خشبي و معطر با شاخه هاي فراوان .کرک پوش با
ساقه رونده يا ايستاده.
گونه  : Z.tenuirگياهي يکساله به ارتفاع  10تا  20سانتيمتر ،اغلب از قاعده گلدار و برگ هاي
سرنيزه اي .گل آذين سنبله متراکم .اين گونه در اوايل بهار به فراواني مي رويد و عالوه بر مصارف
دارويي جهت معطر کردن غذا به کار مي رود.
 -5جنس ( Nepetaپونه سا ،قطرم)  :گياهاني يک يا چندساله ،کرک پوش که حاشية برگها
اغلب کنگره اي است ،برگ هاي بخش گلدار ساقه کوچک و تقريباً به شکل برگک هستند .گل ها
سفيد ،بنفش يا مايل به آبي ،گل ها مجتم در چرخه هاي دسته اي ،گل آذين سنبله يا خوشه وگاهي
کپه اي .کاسه گل داراي  15رگه و  5دندانه است .جام گل دو لوبه ،لوب بااليي جام ايستاده و تقريب ًا
مسطح و لوب پاييني سه قسمتي است که قسمت مياني آن بزرگ تر و کناريها کوچکتراند .داراي
فندقه اي تخم مرغي شکل است .گونه  N.persicaمورد عالقة گربه است که به آن علف گربه هم
مي گويند.
 -6جنس  Phlomisگوش بره  :شامل گياهاني پايا ،معموالً سمي .در حالت سبز و تازه مورد
چراي دام قرار نمي گيرند .برگ ها کامل ،ساده و غير منقسم که در حاشيه کنگره دار يا کم و بيش
ي کوتاه و متراکم است .کاسه لوله اي و در انتها با
بدون دندانه و پوشيده از کرک هاي ستاره ا ِ
تقسيمات نازک و رشته اي و داراي زائده اي بلندِ سيخي است .لوب بااليي جام محدب و کال خود
مانند ،لوب پاييني سه قسمتي وگسترده .پرچمها  4عدد و در زير خيمدگي لوب بااليي به طور خيزان
قرار دارند .فندقه سه پهلو و داراي جقه (کاکل) .اين جنس داراي  17گونه در ايران است.
گونه  ← Ph.aucheriگياهي چند ساله و کرک پوش ،برگ ها داراي قاعده قلبي شکل ،جام گل
زرد رنگ.
گونه  ← Ph.olivieriگونه اي چند ساله ،اغلب در قاعده منشعب ،برگ هاي اين گياه تخم مرغي با
قاعده قلبي شکل .جام گل زرد ،لوب پاييني جام تقريباً سه برابر بلند تر از لوب بااليي است.
 -7جنس ( stachysصور اسرافيل ،شاطرا ،سنبله اي)  :گل آذين اين گياهان سنبله ي چرخه
اي ،کاسه گل لوله اي – استکاني داراي  5يا  10رگه است .جام گل لوله اي که در داخل داراي حلقه
30

اي مورب پوشيده از کرک است .جام دو لوبه ،لوب بااليي مقعر و بدون تقسيم يا در حاشيه داراي دو
دندانه و لوب پاييني سه قسمتي است که بخش مياني بزرگ و دو بخش کناري کوچک مي باشند.
پرچمهاي جلويي دراز و کناريها خميده اند .فندقه سه پهلو و تخم مرغي پهن دراز است.
گونه  Stachys inflataگياهي ست چند ساله با کرک هاي پتويي سفيد .داراي برگ هاي ساده با
کنارة کامل ،مستطيلي تا تخم مرغي .گل ها قرمز رنگ و در چرخه هاي  4تا  6تايي هستند .کاسه گل
در حالت ميوه دار متورم وکروي تا تخم مرغي است.
 -8جنس ( Marrubiumفراسيون)  :داراي ساقه هاي  4گوش ،پوشيده از کرک هاي بلند و
نمدي شکل است .داراي برگ هاي بيضي با حاشيه کنگره اي دندانه دار که سطح آنها کم و بيش
چين خ ورده و کرک پوش است .گل ها مجتمع در چرخه هاي پُرگل همراه با برگک هاي باريک و
نوک تيز .کاسه در انتها با  5تا  10دندانه ،معموالً نوک تيز است .جام گل قرمز يا سفيد که در داخل
واجد حلقه اي از کرک مي باشد .لوب پاييني جام سه قسمتي که بخش مياني آن قلوه اي شکل است
و دو بخش طرفي آن پهن دراز و لوب بااليي آن کاله خود مانند است .گونه معروف آن
 M.vulgareاست.
 -9جنس ( Ajugaلبديسي يا جعده)  :داراي گل هاي مجتمع در چرخه هاي محوري ،کاسه
گل  5دندانه اي ،جام گل دو لوبه که لوب بااليي جام کوتاه و دو قسمتي و لوب پاييني سه قسمتي
است .جام گل در قسمت داخلي داراي حلقه اي از کرک ،پرچمها  4عددند که از لوله جام خارج
شده اند .گونه ( A.orientalisلبديسي شرقي) گياهي علفي و چند ساله با برگ هاي قاعده اي
دمبرگ دار و برگ هاي ساقه اي بدون دمبرگ با کناره هاي سينوسي مي باشد و جام گل هاي آن
داراي خميدگي مي باشد.
 -10جنس ( Salviaسالوي ،مريم گلي ،مريمي)  :گياهاني پايا ،بوته اي ،چوبي يا درختچه
مانند و بسيار معطر مي باشند که گل آذين اين گياهان گرزن است .چرخه هاي گل داراي  2تا  12گل
است .کاسه گل پايا ،دو لوبه ،لوب بااليي سه قسمتي و لوب پاييني دو قسمتي است .جام گل دو لوبه
که لوب بااليي کم و بيش افراشته و يا کاله خود مانند است و لوب پاييني سه بخشي است که بخش
مياني آن عريض و مقعر و دو بخش کناري کوچک هستند ،لولة جام در داخل داراي حلقه اي کرکي
است .پرچمها  2عدد ،ميله هاي پرچم کوتاه و مفصل دار مي باشند .ميوه فندقه بيضي تا کروي و لعاب
دار مي باشد.
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گونه  ← S.eremophilaگونه اي پُرکرک ،برگ ها شانه اي بريده و پيچيده ،کاسة گل قيفي و ُپر
از کرک هاي فراوان سفيد و بلند ،گل ها سفيد تا قرمز .
گونه ( S.macrosiphonمريمي گلي لوله اي) ← داراي برگ هاي پهنِ بزرگ و ساده وکامل،
بي ضي تا تخم مرغي مي باشد .گونه اي کرک پوش .گل آذين خوشه ،کاسه گل لوله اي و کرک دار
که لوب بااليي کاسه سه دندانه اي است که دندانه ها خار دارند .جام گل سفيد و فندقه تخم مرغي
پهن و درخشان است.
-11جنس (Teucriumمريم نخودي ،کلپوره ،مور)  :گياهاني معطر ،پهنک برگ آنها کامل
يا در حاشيه کنگره اي  -دندانه دار و گاهي شانه بخش مي باشند .چرخه هاي گل آذين اين گياه  1تا
 3گل دارند .گل آذين سنبله مانند .کاسة گل لوله اي با  10رگه و  5دندانة نامساوي مي باشد .گونه
هاي  T.poliumو  T.chamaedrysارزش دارويي فوق العاده اي دارند و اغلب در مناطق
کوهستاني مي رويند.
تيره کاسني  Compositaeيا : Asteraceae
چون در اين خانواده گل آذين مجموعه اي از ديهيم هاست به آن  Corymbfloraeمي گويند .در
اين تيره گل ها بدون دمگل و مجتمع در گل آذين کالپرک يا کپه اي هستند که با بخش محافظي به
نام گريبان ) (involucresمتشکل از يک تا چند رديف برگه پوشيده شده اند .کاسة گل در رأس
تخمدان به جقه اي (کاکلي) متشکل از موهاي بلن ِد ريش مانند ،فلسي ،سيخک مانند و يا به تاجک
تبديل شده است که در هنگام ميوه دهي طويلتر مي شود .در واقع همان کاسبرگ ها هستند که تحليل
رفته و تغ يير شکل پيدا مي کنند و به شکل تار در مي آيندکه اصطالحاً به آن پاپوس  papusگفته مي
شود.
جام گل پيوسته ،لوله اي (قيفي يا استوانه اي ،در پايين باريک و در باال استکاني) ،زبانه اي و به ندرت
دو لبه و معموالً داراي  3تا  5دندانه است .پرچمها  5تايي ،تخمدان تحتاني يک خانه اي و تخمک
قاعده اي است .خامه ها معموالً در باال دو شاخه است و ميوه فندقه مي باشد ،ممکن است پاپوس در
بعضي جنس ها روي ميوه فندقه باقي بماند .اين تيره شامل سه زير تيره :
 -1لوله گليها  ← Tubulifloraeتمام گل هاي کپة گياهان اين زير تيره از نوع لوله اي هستند.
شامل :
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Echinops, Centaurea, Cousinia, Carthamus, Onopordon, Serratula,
Cirsicum, Gundelia
ال فرورفته و پياله اي شکل است .گل
 -2زبانه گليها  : Ligulifloraeنهنج گياهان اين زير تيره معمو ً
هاي کپه تماماً زبانه اي هستند .گياهان اين زير تيره معموالً بدون خار و داراي ارزش علوفه اي و
غذايي باال هستند و تعدادي از آنها مصرف دارويي دارند و بعضي علف هرز مي باشند .مانند :
Taraxacum, Tragopogon , Scariola (Lactuca), Launaea
 -3زير تيرة پرتوآسا  : Radiataeنهنج گياهان اين زير تيره مسطح و به ندرت بر جسته يا فرورفته
است ،گلها يشان کپه اي تک جنس و نر-ماده همراه با گل هاي خنثي است .کپه در وسط داراي گل
هاي لوله اي و در پيرامون گل هاي زبانه اي دارد .گل هاي پيراموني بصورت پرتوهاي به سمت خارج
کپه قرار گرفته اند و لبة آنها داراي  3دندانه است ،گل هاي مرکزي کپه زرد وگل هاي پيراموني غالباً
سفيدند .کپه ها نيز غالباً مجموعه اي را به صورت گل آذين ديهيم تشکيل مي دهند .شامل Achillea,
Artemisia, Anthemis
الف  -جنس هاي زيرخانوداة لوله گلي ها ): (Tubuliflorae
 -1جنس ( Echinopsشکر تيغال ،شکر خار)  :شامل گياهان علفي چند ساله با اندامهاي خار
دار ،ساقه هاي پوشيده از کرک و برگ هاي متناوبِ ساده يا داراي تقسيمات شانه بر عميق خاردار
است .داراي کپه هاي متعدد ،مجتمع و بصورت گويچه هاي متراکم و بدون پايک با گريبان مشترک
هستند ،گريبان در کپه هاي فرعي داراي چند رديف برگه است .رديف بيروني آن بصورت تارهاي زبر
و سيخک مانند است و رديف هاي دروني باريک و اغلب مژک دار هستند .جام گل لوله اي به رنگ
آبي يا سفيد است .فندقة آن پهن دراز ،استوانه اي و غالباً داراي کرک هاي بلند مي باشد .جقه داراي
کرک هاي زبر و سيخک مانند يا فلسي شکل است .گونه مهم آن  E.robustusاست.
 -2جنس ( Cousiniaتيغ ،هزار خار)  :گياهاني مونوکارپيک (يک بار بارور) ،خاردار يا بدون
خار با کپه هاي داراي گل هاي همجنس و برگه هاي گريبانِ (براکته هاي کالپرک) همپوش و منتهي
به خار مي باشند .نهنج پوشيده شده از تار هاي زبر سيخک مانند و کرک هاي پاپوس آزاد و بطور
مجزا از هم ريزش مي کنند (پاپوس خيلي سست وريزان ) .فندقه هاي بدون کرک با ناف مرکزي که
غالباً داراي مجموعه اي از تارهاي ابريشمي در يک يا دو رديف مي باشد .گونه هاي مهم آن
 C.wilhelminaeو  C.bachtiaricaمي باشند.
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 -3جنس ( Onopordonخار زن بابا ،خار پنبه ،خار پيرزن)  :گياهاني دوساله يا چندساله،
خاردار ،پوشيده از کرک هاي پنبه اي ،با ساقه هاي منشعب ،ساقه با کناره هاي بال مانند و پوشيده از
خار است .گياه داراي کپه هاي منفردِ بزرگ و انتهايي است .گل هاي ارغواني لوله اي و نر-ماده مي
باشد .در گونه  O.acanthiumتمام ساقه ها و شاخه ها خاردار مي باشند.
 -4جنس ( Centaureaگل گندم)  :گياهاني يک ،دو يا چند ساله ،برگ ها بدون خار ،کرک
پوش با برگ هاي متناوبِ کامل بدون تقسيم يا داراي تقسيمات شانه اي يا شانه بخش .گل هاي کپه
ناهمجنس ،گريبان (قسمت پايين کپه) داراي شکل هاي مختلف است .برگه هاي گريبان واقع در چند
رديف ،همپوش و غالباً داراي زائده اي فلسي شفاف و غشايي يا چرمي ،ميله پرچمها کرک دار .فندقه
اغلب بدون کرک و جقه داراي چند رديف تار با کرک هاي زبر يا پر مانند و پاياست .از گونه هاي
آن مي توان گونه ( C.bruguierianaگل گندم مهاجر) را نام برد.
 -5جنس  Gundeliaکنگر (کنگر علوفه اي ،کنگر خوراکي)  :گياهاني علفي چند ساله ،شيرابه
دار با برگ هاي متناوب ،داراي تقسيمات شانه اي عميق که کنارة آنها منتهي به خار است .رگبرگ
هاي برگ معموالً قرمز رنگ است .کالپرک بيضي شکل با خارهاي زرد رنگ و داراي گل هاي زرد،
سفيد ،صورتي و يا ارغواني اند .در اين جنس ،فقط گل هاي مرکزي بارور هستند و جقه اي تاج مانند
با حاشية کم و بيش صاف دارند .در ايران داراي يک گونه به نام  G.tournefortiiمي باشد که در
نواحي کوهستاني و ارتفاعات مناطق نيمه خشک مي رويد .بصورت علوفه خشک زمستاني به مصرف
دام مي رسانند.
 -6جنس( Cirsiumکنگر ،انگنار)  :گياهاني علفي ،دو يا چند ساله با برگ هايي که در حاشيه
سينوسي يا دندانه دار و غالباً خار دارند .کپه ها داراي گل هاي فراوان و نر–ماده اند .گريبان داراي
برگه هاي راست و به ندرت همپوش است .گل ها  5قسمتي .ميلة پرچمها پوشيده از کرک ،فندقه
پهن ،صاف و رگه دار مي باشد .جقه (کاکل) شامل چند رديف کرک منشعب مي باشد .گونه
 C.lappaceumداراي برگ هاي پهن مي باشد .در گونة  C.arvenseبرگه هاي گريبان راست و
همپوش که بيروني ها سه گوش و مستطيلي .و دروني ها بلند تر ،سرنيزه اي باريک و داخلي تر ها
خطي هستند .گل ارغواني و جقه سفيد چرکين مي باشد .در گونة  C.alathumبرگ ها داراي
خارهاي فراوان در حاشيه مي باشند.
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زير تيره (زير خانوادة) زبانه گلي ها : Liguliflorae
 -1جنس ( Tragopogonشنگ)  :گياهاني علفي يک يا چندساله با برگ هاي کامل ،باريک،
سرنيزه اي يا خطي ،با رگبندي موازي است .گربيان داراي يک رديف برگة مساوي ،برگه ها بنفش،
گل ها زرد يا ارغواني و فندقه ها داراي منقارند .جقه (کاکل) داراي تار کرک هاي بلند و نامساوي،
تارهاي دروني در رأس پرزدار و زبر است .گونة  T.collinusچند ساله ،شيرابه دار و فاقد تيغ و خار
است.
 -2جنس ( Taraxacumقاصدک ،گلِ قاصد)  :گياهاني علفي ،پايا ،داراي شيرابه شيري
رنگ .اغلب پوشيده از کرک يا تار .برگ هاي طوقه اي با کنارة کامل يا داراي بريدگي و بدون خار
مي باشند .داراي کپه هاي منفرد و تعداد زيادي گل است .گريبان داراي دو رديف برگه مي باشد.
برگه هاي رديف دروني داراي حاشية پهن و غشايي و ممتد هستند و برگه هاي رديف بيروني
نامساوي و داراي استقرار ماپيچي هستند .فندقه هرمي شکل يا مخروطي يا استوانه اي شکل .جقه
داراي تار و کرک هاي متعددِ نازک و سفيد است.
 -3جنس  Lactucaيا ( Scariolaگاو چاق کن ،جزه)  :گياهاني پايا ،بوته اي ،در قاعده
ال تحليل رفته و کوچک است .برگ هاي گياه بدون
چوبي ،داراي انشعابات واگرا و پهنک برگ معمو ً
خار و داراي بريدگي هاي نامنظم .کپه ها عموماً مجتمع بصورت گل آذين خوشه اي و داراي  3تا 5
گل زرد .گريبان استوانه اي باريک و شامل  2تا  5رديف برگه ،جقه سفيد رنگ مي باشد .گونة
 S.orientalisيا  L.orientalisگياهي چند ساله ،نيمه خشبي ،داراي ساقه هاي سبز و سفيد که
خيلي شاخص است.
 -4جنس ( Launaeaچرخه ،کاهو بياباني ،کاهوسا)  :گياهي چند ساله ،با قاعده ضخيم و پر
ساقه ،گونه مهم آن  L.acanthoidesمي باشد که داراي شاخه هاي تودرتو ،خار دار به ارتفاع تا 30
سانتي متر به رنگ سبز تيره بدون کرک که برگ هاي قاعده اي آن واژتخم مرغي تا مستطيلي ،در لبه
ها داراي خارک هاي سفيدند .برگ هاي ساقه اي سريعاً ريزان هستند .کپه ها پنج تا شش گل استوانه
اي دارند .برگه ها همپوش ،نسبتاً نوک تيز با لبه اي شفاف و باريک اند .گل ها زبانه اي و زرد ،جقه ها
پايا ،سفيد با تارهاي دندانک دار و فندقه ها ستوني که در سطح شکمي کمي رگه دارند.
جنس هاي زير خانواده شعاعي ها : Radieae
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-1جنس  Artemisiaدرمنه  :گياهاني يک دو يا چند ساله ،علفي يا بوته اي ،با برگ هاي متناوب
و داراي تقسيمات شانه اي يا شانه اي عميق .گل آذين خوشه ،گرزن يا خوشه سنبل با کپه هاي متعدد،
برگک هاي گريبان تقريباً همقد و همپوش .فندقه ها بدون کرک غالباً صاف و بدون جقه.
گونه ( A.aucheriدرمنه کوهي) داراي ساقه هاي متعدد ،راست .ابتدا پوشيده از کرک هاي نمدي
سفيد و سرانجام بدون کرک ،برگ يک يا دوبار شانه اي ،گل آذين خوشه متراکم و راست .برگه
هاي گريبان همپوش ،بيروني ها کوچک ،تخم مرغي ،کرکدار و درونيها بلند تر ،مستطيلي ،غشايي،
تقريباً بدون کرک و کپه ها داراي  3تا  4گل ،در مناطق کوهستاني و ارتفاعات بيش از  2000متر مي
رويد.
گونه  ،A.sieberiيا ( A.herba-albaدرمنه دشتي) ،گياهي بوته اي ،بالشتکي يا کپه اي پوشيده از
کرک هاي نمدي خاکستري ،با ساقة در باال منشعب ،راست با شاخه هاي گسترده .برگ هاي دو بار
شانه اي با لوبهاي سر نيزه اي تخت و نوک کند هستند .گل آذين خوشة مخروطي پهن .کپه ها بدون
پايه ،مستطيلي ،تخم مرغي است .از گياهان با ارزش مناطق بياباني و کوههاي زاگرس و نواحي دشتي
ارزش علوفه اي آن بخصوص در فصل پاييز با اهميت است.
همچنين گونه هاي  Ar.scoparia ،Ar.persicaو ( Ar.absinthiumافسنطين).
 -2جنس  Achilleaبومادران  :گياهاني علفي يک يا چند ساله ،اغلب پوشيده از کرک ،داراي
ريزوم ،برگ هاي متناوب با  3تا  4بار تقسيم ،شانه اي عميق .کپه ها کوچک ،داراي دم گل آذين کم
و بيش بلند و غالباً ديهيم مانند .گريبان پهن دراز ،استوانه اي ،با برگه هاي داراي حاشيه شفاف ،پهن يا
باريک .گل هاي سفيد يا زرد ،فندقه پهن دراز يا واژتخم مرغي صاف دارد .فاقد بال و بدون کرک
مي باشد .گونه مهم آن  A.millefoliumliaمي باشد.
 -3جنس  Anthemisبابونه  :مهمترين گونه اين جنس  A.brachystephanaمي باشد که
گياهي يک ساله و پوشيده از کرک هاي کم پشت ،برگ هاي بيضي کشيده و دو بار شانه اي است.
قسمت لوله اي گلچه ها از تارهاي خز مانند پوشيده شده است و ميوه فندقه شيار دار است.
تيره گل سرخيان : Rosaceae
گل ها دو جنسيِ منظم ،تعداد پرچمها  4تا  20عدد يا بيشتر .برگها مرکب و ساده .نهنج کوزه مانند.
ميوه شفت يا فندقه يا فوليکول يا سته است ،غالباً خاردار.
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 -1جنس ورک  : Hultemiaمهمترين گونه آن  H.persicaمي باشد که گياهي درختچه اي يا
بوته اي کوچک ،ريزوم دار .شاخه هاي آن به رنگ زرد متمايل به قرمز .ساقه داراي خارهاي فراوان،
برگ ها ساده 5 ،عدد کاسبرگ که منتهي به نوک کوچک مي باشد .گلبرگ ها  5عدد زرد رنگ،
بساک قرمز رنگ .ميوه فندقه کروي شکل و تيغدار.
 -2جنس  : Sanguisorbaعلفي چند ساله ،برگ ها مرکب شانه اي فرد ،برگچه ها در حاشيه
دندانه دار که اين دندانه ها اره اي شکل مي شوند .گل آذين کالپرک يا کاپيتول ،داراي  4عدد
کاسبرگ ،بدون گلبرگ .ميوه فندقه  4وجهي.
گونه  S.minorتوت روباهي ← در اين گونه تعداد پرچمها زياد ،سطح برگ هاي آن در قسمت
تحتاني داراي کرک هاي پراکنده ابريشمي است.
 -3جنس  : Amygdalusشامل گونه های بسیار مهم ( A.scopariaبخورک ،بادامک) که
گياهي ست فاقد برگ ،عمل فتو سنتز با ساقه انجام مي شود .گل ها سفيد و ميوه شفت.
گونه ( A.lycioidesتنگرس) که گیاهی پر شاخه و خار دار با شاخه هاي نوک تيز و برگ هاي
باريک و سرنيزه اي دندانه دار مي باشد .ميوه آن شفت است.
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