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 : Chenopodiaceaeاسفناجيان،  تيره

 

ونده ا باالريرختي دندرت اين تيره شامل گياهاني يکساله، دوساله يا چند ساله، گاهي درختچه اي و به 

 تي طالبعبار مي باشد.گياهان اين تيره نمک دوست اند و بيشتر در خاک هاي شور رشد مي کنند به

 حيط هايمور و شخاک هاي داراي کلريد و نيترات هستند. توانايي رشد و تحمل گياه در چنين مناطق 

ظت و غل ان مي توانند تراکممرطوب يا خنک غني از نمک، بيشتر از آن جهت است که اين گياه

 اسمزي دروني خود را تغيير دهند و آن را بيشتر از خاک محيط خود سازند. 

بل، هي متقاب، گااغلب گياهان اين تيره گوشتي و بند بند مي باشند. داراي برگ هاي معموالً متناو

بدون  گ هابر ساده، اغلب گوشتي و استوانه اي يا تحليل رفته اند که به فلس تبديل شده اند.

رزن گنس، منفرد يا در سنبله يا خوشه ماده يا تک ج-گوشوارک هستند. گل هاي آنها کوچک، نر

اغلب پايا  . کاسبرگ هاو بدون گلبرگ استکاسبرگ  5هستند. گلهايشان منظم و گلپوش آنها شامل 

کنند.  حاطه ميرا ا هستند، پس از لقاح به رشد و نمو خود ادامه داده، به بال تبديل مي شوند و ميوه

ندقه فين گياهان اعدد هستند و گاهي پرچم عقيم )استامينود( نيز وجود دارد. ميوه  5تا  1پرچم ها 

 )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:

 يرد.گلبومين فراوان مرکزي را در بر مي ا نعل اسبي که آ:جنين حلقوي ي Cyclolobeaeزير تيره  -1

 ا بدون آلبومين.  :جنين مارپيچي، آلبومين الغر و ي Spirolobeaeزير تيره -2

  

 : Cyclolobeaeالف( جنس هاي زير تيره 

ي ساله چوبي با برگ ها گياهان يکساله علفي يا چند)علف شور، سلمکي( :  Atriplexجنس  -1

نگ ه سبز رو قطعدب، گل تک جنس، گياهان اغلب دوپايه اند. گلِ ماده فاقد گلپوش و از پهن و متناو

 ارميوه فندقه  آزاد يا کم و بيش به هم پيوسته تشکيل شده است که پس از لقاح به صورت دو برگک،

 هباشد. و مي ب احاطه مي کنند. داراي گونه هاي متعددي بوده که جزو نباتات شورپسند و ازت پسند

زش في ارعلت جذب نمک هاي خاک باعث اصالح خاک مي شوند. اين گياهان با داشتن پروتئين کا

 علوفه اي نسبتاً خوبي دارند. 
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برگ ها مثلثي شکل، گل هاي  -                               

 انتهايي مخلوطي از

نر و ماده، گل                                                   

 A.leucocladaفقط ماده   هاي محوري

-رگ ها تخم مرغيب -   ياه پايا، داراي ساقه   گ -                

                        شکل دوسطح پوشيده از کرک، ميوه عدسيدلتايي در 

-کم و بيش چوبي            برگک هاي ميوه دايره اي                 

 A.lentiformisستهتخم مرغي، تا نيمه به هم پيو

رگ بدرختچه اي،  -                                                 

 ها سفيد آردي يا نقره اي کرکينه پوش، تخم مرغي برگک  

هاي اطراف ميوه در قاعده قلبي شکل و تا نيمه  

 A.halimusبه هم پيوسته

Atriplex      
                                                                                                   

 برگ ها متناوب، لوزي تا تخم مرغي، برگکهاي  -

ک برگ ها باري -                                                  

                                                  A.griffithiiو فاقد دمبرگ     دور ميوه با قاعده قلبي 

يا بيضي و داراي                                                  

 ي ميوه واژ ذوزنقه اي پهن با رأس    ابرگک ه -    دمبرگ کوتاه

                                                                                          

 A.belangeriکنگره اي و متصل به هم 

 

 A.hortenseپهنک برگ در دو سطح سبز -                  

دانه ها و برگک هاي  -    پوليگامگل ها -                 

 اطراف گلها همگي همشکل، برگها داراي دمبرگ، 
پهنک برگ در       ياه يکساله                   گ-                

 A.nitenseي نقره اي سطح فوقاني سبز و در سطح تحتان

 و علفي 
                                                            

                                                                              

 A.crassifoliaبرگ ها پهن و گوشتي  -

برگچه  -                                                          

   A.dimorphostegiaگلپوش دور ميوه نا همشکل -      هاي               

     گل ها يک پايه     کاسه مجزا    -                                     

 A.hastataبرگ ها پهن و مثلثي -          برگ ها -
 -     غيرگوشتي      و به ندرت دو پايه                   

  و برگها يشاخه ها افق - گلپوش دور ميوه

    برگها      همشکل 

 A.patulaمتقابل 

                                     

 شاخه ها غير افقي و -  خطي
متناوب برگ                    

A.littoralis 
     

   
                                                                                          

 A.tataricaقطعات کاسه تا نيمه به هم چسبيده -

 
رگچه ب-                                                               

 ه هم چسبيده، برگ ها قطعات گلپوش در طول زيادي ب - هاي کاسه    

 A.lasianthaتا نيمه يا در تمام      خطي    
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قطعات گلپوش به هم چسبيده  - متصل به هم     طول 

 يا آزاد، برگ ها گرد 

 A.monetaو دل مانند    

 
 

ن داراي يک گياهاني دوپايه هستند، اين جنس در ايرا )برگ نقره اي( : Eurotiaجنس  -2

خم تاست. که گياهي بوته اي يا درختچه اي کوچک با برگ هاي  E.ceratoidesگونه به نام 

 رکه گل هاي ن تطيلي تا خطي سر نيزه اي با دمبرگ بسيار کوتاه مي باشد. گلها تک جنس،مرغي، مس

نتها ادارند که در  پرچم و گل هاي ماده گلپوش لوله اي و کوزه مانند 4قطعه اي و  4اين گياه گلپوش 

کرک  زوشيده اپدندانه مي باشد و تخمدان آن پوشيده از کرک است. ميوه واژ تخم مرغي و  2داراي 

 ند. بذري باشهاي فشرده ساده و کرک هاي ستاره اي پراکنده است. ساقه هاي جوان آن قرمز رنگ م

 است. گونه آن پس از رسيدن پرزدار و پنبه اي شکل مي شود که بهترين شاخص براي شناسايي اين

تا  1700فاع تز ارااين گونه جزء گياهان علوفه اي قشالقي است و در مناطق استپي سرد و نيمه استپي 

جه التري از يونميليمتر انتشار دارد. اين گونه ارزش غذايي با 300تا  250متر با بارندگي  2300

 دارد و گياهي فوق العاده خوشخوراک براي گوسفند و مقاوم به چرا است.

 

 ي بلند قد و به رنگتيپ اصلي گونه هاي اين جنس علف )جاروي قزويني( : Kochiaجنس  -3

ه هم باشد. ست خزندمکن اري است. ارتفاع گياه نسبتاً زياد ولي گياه لزوماً ايستاده نبوده و مسبز خاکست

 ام هستند. تعداد کاسبرگ ها در اينگماده يا پلي -گل است. گل ها نر 3تا  2هر گل آذين داراي 

ه وه فندقدندانه است. مي 5عدد و گلپوش کوزه اي شکل بوده که داراي  5عدد، پرچمها  5جنس 

وسته پست و باشد. وضعيت قرار گيري دانه در اين جنس بصورت افقي بر روي گياه ا يبدون بال م

ر کدام از عدد کاسبرگ به هم چسبيده و کوزه اي شکل شده اند. ه 5ميوه يا دانه غشايي است. 

 يمانند ديسک کاسبرگ ها يک زائده پشتي دارند که اين زائده ها به هم متصل شده اند و يک صفحه

 وستپي ارا بوجود مي آورند. گياهان اين جنس خوشخوراک بوده و در خاک هاي شور در مراتع 

ين جنس هان انواحي کوهستاني مي رويند. نسبت به چراي شديد بسيار حساس هستند. چراي شديد گيا

 را کامالً دفرمه و خشبي مي کند.

همان  K.scopariaاه يکساله آن داراي گونه هاي يکساله و چند ساله متعددي است. مهمترين گي

 3ب با ز اغلجاروي زينتي مي باشد که سرعت رشد زيادي دارد داراي برگ هاي سر نيزه اي نوک تي

 شود. باشند. از خشک شده آن بصورت جارو استفاده مي يرگبرگ است و دانه ها تخم مرغي م
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K.prostrata رک پوش کل، کشاي يا توده اي  گياهي پايا و چندساله، بوته اي با قاعده چوبي، پشته

بيضوي و -شد. برگ ها خطي تا خطينارنجي مي با-و با ساقه هاي کاهي رنگ مايل به قرمز يا زرد

ه بدون بال و تايي و بدون دمگل، گلپوش در زمان تشکيل ميو 4تا  1کرکپوش. گل ها در دسته هاي 

ست. شالقي اقراتع گياهان خوشخوراک م دانه ها افقي اند. اين گونه در مقابل چراي مفرط مقاوم و از

 بذر آن به سهولت جوانه مي زند و در اصالح مراتع حائز اهميت است.

 

هستند و از نظر فرم  گياهان اين جنس مقاوم ترين گياهان به شوري : Salicorniaجنس  -4

اي بند ساقه ه رند درويشي يکساله و علفي اند. داراي برگ هاي تحليل رفته و با آرايش متقابل مي باش

ا قرار هفتگي بند آن در محل بندها فرورفتگي يا گودالي وجود دارد که گل ها در داخل اين فرور

دارد که  S.europaeaگل وجود دارد. اين جنس در ايران يک گونه به نام  3دارند. در هر گودال 

رگ ب، با و گوشتيگياهي ست بدون کرک با ساقه هاي در قاعده ضخيم شونده، پرشاخه، بند بندي 

 ي است و گل هاياميليمتر، گل آذين اين گياه سنبله و استوانه  5/1هاي تحليل رفته، به طول حدود 

تي ر کاسه گوشدتايي با کاسه گل چهارگوش و يک تا دو پرچم قرار دارند. ميوه  3آن در دسته هاي 

 .يا چوب پنبه اي احاطه مي شود. دانه ها کرکدار و سبز زيتوني هستند

 

 و از نظر فرم رويشي در مناطق خشک )شور و قليايي( ديده مي شوند:  Halocnemumجنس  -5

ه به نام يک گون تنها گياهاني پايا و چندساله بوته اي با ساقه هاي چوبي مي باشند. اين جنس در ايران

H.strobilaceum  ه اخدارد که گياهي است درختچه اي، گوشتي، فاقد کرک باساقه هاي پر ش

مترکه ميلي 1 ه طولمنشعب و بندبند و اغلب در قاعده چوبي، برگ ها متقابل در قاعده به هم پيوسته ب

طيلي تا مست کروي واژتخم مرغي هستند. سنبله ها جانبي و انتهايي و بدون پايک، متقابل، مخروطي يا

يک  . گلاست هستند. گلپوش با سه قطعه نا مساوي که در يک سوم بخش قاعده اي به هم پيوسته

 د.پرچم دارد. ميوه در آن فاقد بال مي باشد و دانه ها فشرده، قهوه اي و صاف هستن

 مقاومترين گياهان به شوري هستند. Salicorniaگياهان اين جنس بعد از 

 

دارد که گونه اي  H.caspicaاين جنس در ايران يک گونه به نام  : Halostachysجنس -6

متر، با ساقه هاي پر شاخه، گوشتي، استوانه اي، بند بند و بدون  5/3رتفاع تا درختچه اي يا درختي به ا
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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 

 وشتي، در انتها سه لوبه و در حالت ميوه دار متورم است.اند. گلپوش گ

Halonemum  وHalostachys ه هان بدر جوامع شوره زار با هم ديده مي شوند و مقاوم ترين گيا

ياهان گي که شوري هستند. در اطراف درياچه هاي نمک جوامع غالبي را تشکيل مي دهند. در مناطق

 مک فراوان، سطح خاک سفيد رنگ است.اين دو جنس ديده مي شوند به دليل ن

 

 : Spirolobeaeب( جنس هاي زير تيره 

 اين زير تيره داراي دو طايفه است.

I –  طايفهsuaedeae: تخت و  پوسته دانه مضاعف، يکي استخواني سخت و ديگري غشايي. جنين

 مارپيچي؛ ميوه محتوي دوگلپوش.

 

 : suaedeae کليد شناسايي جنس هاي طايفه

 Hypocilixکالله اي  2مادگي –افقي  دانه 

 ميوه جدا از گلپوش 

   suaedaکالله اي  2-3مادگي  -دانه افقي يا عمودي                       

 

 Schargianaميوه کوزه اي و اسفنجي، برگها کوچک     

 ميوه متصل به گلپوش

 Bienertiaميوه کوزه اي،برگها دراز     

 

کساله يا پايا، گلها نرماده يا پلي گام منفرد يا بصورت مجتمع در دسته گياهاني ي:  suaedaجنس -

هاي کروي شکل، بدون دمگل، داراي برگه اي فلس مانند کوچک و غشايي و کاسه اي کوزه مانند 

لبه غير پيوسته، تخمدان بدون تغيير در ميوه که کم و بيش همراه با آن تغيير کرده و زائده دار  5داراي 

عدد، ميوه کيسه مانند که با کاسه گل احاطه مي شود. گونه هاي  3تا  1عدد، کالله  5ها  است. پرچم
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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  هاي  ه برگک: علفي يکساله يا درختچه اي کوتاه، با ساقه هاي از قاعده منشعب

ماده، دسته -رنمگل، ي يا نيمه استوانه اي آن به درون خميده اند. گل هاي بدون دگوشتي، استوانه ا

 .اي اين گياه در سنبله هاي برگ دار طويل قرار دارند. دانه ها سياه و صاف اند

 

II –  طايفهSalsoleae : شامل دو  پوسته دانه منحصر به فرد، جنين مخروطي و مارپيچي، گل

 اي دانه افقي و دانه عمودي است.براکته کوچک، داراي جنس ه

 جنس هاي  دانه افقي عبارتند از:

 حکم  داراي گونه هايقسمت پايين گلپوش فوق العاده سخت و م )عجوه( : Aelleniaجنس  -1

و  ا منفرد. گلهمتعددي است. شکل برگها در گونه هاي مختلف متفاوت است. معموالً چند ساله هستند

ست  که امتمايز مي کند اين  Salsolaاين جنس که آن را از جنس گل آذين خوشه، مشخصه اصلي 

ده ر قاعقسمت پايين گلپوش که گلپوش به شاخه متصل مي شود فوق العاده سخت و محکم است. د

وي رد، کليزايل به حفره يا سوراخ بسيار ريز  مشاهده مي شود. بال هاي ميوه نسبتاً بزرگ، م 5ميوه 

 مناطق اند. داراي برگهاي قلبي شکل يا کشيده و گوشتي. مخصوصشکل، همپوش و کمي برگشته 

 نيمه بياباني و استپي است.

 گونه هاي اين جنس عبارتند از:

 A.subaphylla  ارتفاع آن  ستند.ه: برگها کم و زود افت بوده قبل از افتادن استوانه اي و نوکدار

 متر هم مي رسد، محل رويش در مناطق استپي است. 5/1تا 

 A.auricula رمز.قي يا :گياه صاف با برگهاي کم و بيش پايا و پهن و دل مانند، گلها نارنج 
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 A.glauca تر و کوچک ن گياه مانند گونه قبلي صاف با برگهاي کم و بيش پايا ولي برگهاي: ا

 در عموالً مکشيده تر بوده و قلبي شکل نمي باشند. دو سطح برگ محدب است، گياه کبود رنگ، 

 پي همراه گياه درمنه ديده مي شود.مناطق است

 A.brachyphylla .برگها نواري و بيضي و نوکدار، با ميوه گرد و داندانک دار : 

 

در  ، انواع فرمهاي گياهياين جنس بزرگترين جنس خانواده کنوپودياسه است:  Salsolaجنس  -2

کشور  ناطقدر تمام م اين جنس ديده مي شود. از گياهان يکساله علفي تا درختچه اي هاي بزرگ،

شک و خناطق گونه هايي از اين جنس را مي توان مشاهده کرد، گونه هاي اين جنس عمدتًا معرف م

 نيمه بياباني است.

ميوه  پوش دورنفرد، گلماده محوري م-در اين جنس ساقه ها و شاخه ها غير بند بند مي باشند. گلها نر

ي کنند. تعداد مکاسبرگ ايجاد بال  5بال غشايي که  5را احاطه نموده است، ميوه بالدار و داراي 

ميوه در  هم مي باشد. برگک 2داراي کاسبرگ  5عدد، خامه دو شاخه، گل عالوه بر  5پرچم ها 

 رأس گود است و ناپرچمي ندارد.

 گونه هاي يکساله اين جنس عبارتند از:

 S.kali ،ي ار، گوشتخارد برگها با نوک : از شاخص ترين انواع يکساله ها، گياه به رنگ سبز علفي

 واستوانه اي، در پايين ساقه متقابل و در باال متناوب اند، گياهي هرز است.

 S.crassa اي ي دار: شکافي که در خامه وجود دارد خيلي عميق نيست. برگ ها در سطح تحتان

طول  صفا نبخط سفيد و در قاعده سه گوش هستند. بساک داراي زائده اي کروي يا بيضي برابر 

 بساک است.

 S.turcamanica .شکافي که در خامه  وجود دارد خيلي عميق است : 
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 کليد شناسايي گونه هاي چند ساله :
 S.tetranderaبرگها کوتاه، فلسي و سه گوش  

 برگها و شاخه ها متقابلند        

 S.longifoliaبرگها دراز و خطي                                  

                                                                

 S.canescensبرگها مسطح 

بساک داراي زائده مشخص                                            

 S.persicaميوه با بالهاي قهوه اي رنگ 

                                                                          

 برگها خطي    

                                                             برگها و شاخه ها متناوبند

   S.aurantaiacaگلپوش و بال ميوه زرد رنگ 
                                                                    

 ک و پرز )از يک نقطه چند        برگها دسته دسته و متناوب فاقد کر-

برگ خارج  بساک فاقد زائده مشخص                                    

   S.arbusculaمي شود(

                                                                  

   برگها متناوب، منفرد و کرکدار-
گياه سفيد  - 

 )کرکها سفيد

                       S.hispidulaگل آذين سنبله دراز و کم پشت               

 S.gemmastensرنگ( 

                                                                          

        کرکها نرم

                            برگها متناوب، منفرد                                                              

 گياه قهوه اي رنگ  -

کرکها سفيد                                            و کرکدار 

 S.foetida   يا خاکستري 

 

                            گل آذين سنبله دراز و متراکم                        

  برگها با رويه بدون ميخچه - 

 S.vernaiculata       کرکها زبر 
                                                                                                     

                             برگ ها با زوائد ميخ مانند -

 S.rigida    S.verucosکرکها زرد رنگ  

                                               

S.rigida .اي بلند مي گياهي بوته اي کرکدار با شاخه ه : مهمترين گياه علوفه اي اين جنس است

ست. در استپي اباشد. از گونه هاي بسيار خوشخوراک منطقه استپي و بطور پراکنده در منطقه نيمه 

ياه ن اين گي توامباالي بساک زائده نقطه مانند وجود دارد. در مناطقي که آتريپلکس کاري مي شود، 

 را به راحتي مستقر نمود.
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 چه اي باي، نيمه چوبي  يا درختگياهاني يکساله يا چند ساله، علف )اُشنان( : Seidlitziaجنس  -3

اهان اين گي ل هايشاخه هاي بندبند و مفصل دار سفيد و برگ هاي متقابل، لوله اي يا استوانه اي. گ

کاسه گل( )پرچم اند. قطعات گلپوش  5غده دارِ مژک دار و  ناپرچميِ 5برگک و  2اراي ماده، د-نر

ه گل ست. کاسفقي ااعدد، در قاعده چسبيده به هم، بيضي شکل و در انتها مدور يا دولبه و دانه ها  5

مي )جلويي( هستند بال آنهايي که قدا 5بال غشايي توليد مي کند. از اين  5ميوه را احاطه نموده و 

 دانه بر مي گردند ولي بقيه گسترده و مستقيم هستند.خميده شده و بر روي 

S.florida- ي مي ونه اي يکساله و علفي با برگ هاي متقابل، ضخيم، کوتاه استوانه اي و گوشتگ

وده تند و تهن هسباشد، برگ هاي پاييني اغلب کماني خميده به پايين و برگ هاي بااليي در قاعده پ

ضي عرف اراياه مگراي بال صورتي و بزرگتر از کناريها است. اين اي از کرک دارند. گلپوش مياني دا

به  ح راگچي است و بسته به امالحي که در خاک وجود دارد، برگ ها و گلپوش ها رنگ آن امال

 خود مي گيرند. گياهي ست فاقد ارزش علوفه اي.

S.rosmarinus- برگ ها  درختچه اي بدون کرک، منشعب با شاخه هاي متقابِل سفيد، گياهي

 -هستند. گل ها نر سانتيمتر 5تا  3متقابل، گوشتي، استوانه اي، به طرف انتها ضخيم شونده، به طول 

ن سازي استفاده مي تايي. در گذشته از اين گياه در صابو 3تا  2ماده محوري منفرد، يا در دسته هاي 

الگري، ، سفيع رنگ سازيشد. اين گياه داراي کربنات و بي کربنات است و از آن مي توان در صنا

و  باالست زمينيداروسازي و استخراج نفت استفاده کرد. اين گونه معرف اراضي شور با سفره آب زير

 شتر از آن تغذيه مي کند.

 

گياهاني درختي و درختچه اي با شاخه هاي بندبندي که به اشتباه   )تاغ( : Haloxylonجنس  -4

قابل، پيوسته، بسيار ابتدايي و تحليل رفته، گل هاي منفرد و به آنها برگ گفته مي شود، برگ هاي مت

قسمتي که پس از گرده افشاني به نمو خود ادامه مي دهد  5ماده با دو برگک، و گلپوش -محوري، نر

ناپرچمي )استامينود( ميوه مدور يا  5عدد و مونادلف، همراه با  5و به بال تبديل مي شود. پرچمها 

کالله  4تا  2خامه که خامه ها به  4تا  2داراي بال هاي غشايي، مادگي داراي  استوانه اي ، دانه ها

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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وجود دارد. ريشه هاي سطحي افقي )جهت جذب رطوبت بهاره و سطحي خاک( و ريشه  در کشور

برابر ارتفاع گياه، براي استفاده از آبهاي تحت االرضي( دارند.  10تا  5هاي عمودي و عميق )به طول 

 روي تاغ ها، گال وجود دارد که به اشتباه ميوه بنظر مي آيند.

 200تا  100اع چه ايست با شاخه هاي فراوان، به ارتف)سياه تاغ( : درخت H.aphyllumگونه -

 ، طويل،کلمي سانتيمتر، با پوست خاکستري مايل به سفيد، شاخه هاي سال اول )جاري( سبز يا سبز

تاي آنها  3ال ب 5ز  انسبتاً گوشتي، ساقه فشرده يا واژگون، برگ هاي نا مشخص، تحليل رفته و متقابل. 

کز ي در مراغده  ي ديگر گوه اي هستند. ميوه سبز تيره با رأس محدب بادر قاعده قلبي شکل و دو تا

 است. سياه تاغ نسبت به زرد تاغ به شوري خاک مقاوم تر است.

محکم چروکيده و  متر با تنه 5)زرد تاغ( : گونه اي درختي به ارتفاع تا  H.persicumگونه -

 اي سالهقلب چوب سياه است. شاخه پوست خاکستري روشن، که چوب آنها سنگين، شکننده، بدون 

سخت و  سبتاًقبل مايل به سفيد، با شکاف هاي حلقوي متراکم و شاخه هاي يکساله سبز کمرنگ و ن

لس فوچک، شکننده اند که در گياهان جوان راست و در گياهان مسن اغلب خميده اند، برگ ها ک

بديل مي ته قلبي قاعد شکل و تا حدودي در مانند، منتهي به نوک است. بالها تقريبًا دايره اي يا کليوي

تر  ي مقاومه خشکبشود. ميوه فشرده و کمي بلندتر از گلپوش بالدار است. زردتاغ نسبت به سياه تاغ 

 است و غالباً در اراضي شني يا ماسه اي رشد مي کند. 

 

 جنس هاي دانه عمودي عبارتند از :

نس بوته اي يا رويشي گياهان اين جفرم  )شپشو، اردلک، آسماني( : Anabasisجنس -1

ماده با -ا نرهته، گل يل رفعلفي با ساقه ها يا شاخه هاي بندبند است. برگها با آرايش متقابل و غالباً تحل

چم پر 5، داراي قسمتي که تا قاعده جدا از هم )کامالً جدا از هم( 5دو برگه، گلپوش يا کاسه گل 

باشد. برگ ها و  بال 5تا  3گاهي گوشتي که ممکن است داراي استامينود، ميوه غشايي و  5همراه با 

آلکالوئيد  ساقه هاي گوشتي و پر آب آن غذاي مناسبي براي حيوانات بزرگ مانند شتر مي باشد.

مي مي ي و سآنابازين آن سبب نفخ در گاو و گوسفند و تا حدي در بز مي شود. جزء گياهان صنعت

 .ي شودز در صابون سازي استفاده ميتفاده مي گردد و نباشند. در حشره کش ها از آنها اس

: گياهي پايا و چندساله، خشبي، برگ ها به يک غالف پياله مانند منحصر شده  A.aphyllaگونه -

سانتيمتر، با ساقه هاي منشعب، استوانه اي، گوشتي، برگ هاي تحليل رفته،  70تا  30اند. به ارتفاع 
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يي و محوري داشته و ظاهري شبيه افدرا دارد. ميوه داراي سه باله فلسي و متقابل. گل آذين انتها

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. 

هاي متعدد، افراشته،  قهسانتيمتر، با سا 60تا  20: گياهي چند ساله به ارتفاع  A.setiferaگونه -

خيم، ضهاي  گوشتي، چهارگوش. روي تمام ساقه هاي اصلي و فرعي اين گياه شيار وجود دارد. برگ

يزان. ژه( و ريا م متقابل، استوانه اي، نوک برگ منتهي به زائده اي مويي ريش مانند )تار هاي نازک

ا عمودي. در مناطق د و کامل. دانه هبال گر 5تايي و محوري، ميوه داراي  7تا  3گل ها در دسته هاي 

 پراکنش بيشتري دارد. A.aphyllaگچي نسبت به 

 

بود کيا  گياهان اين جنس بوته اي کوتاه قد به رنگ سبز تيره )خار گوني( : Noaeaجنس  – 2

ورت صها به  شاخه هستند. شاخه ها حالت چوبي پيدا کرده و در انتها تيغ مانند مي شوند. گل بر روي

ه کعدد  5ه تعداد ببرگک مي باشد. ميوه بالدار و قطعات گلپوش رنگين و  2قرار دارد و داراي  منفرد

 ر مناطقکه د در دو رديف قرار مي گيرند. گياهان اين جنس جزء گياهان هرز و مهاجم مراتع بوده

 استپي بوجود مي آيند.

هاي خشن،  ت و شاخه: گونه اي چندساله، بوته اي، با ساقه هاي راس N.mucronataگونه -

ست. گل اکدار برگ هاي نخي شکل، نيمه استوانه اي و نو يشکننده، زيگزاگي با رأس خاردار. دارا

گونه  جود اينوتند. هاي اين گياه محوري. بالها نامساوي، غشايي، سفيد يا ارغواني و واژتخم مرغي هس

 نشانه تخريب مرتع است.  

 

 :  Polygonaceaeتيره علف هفت بند -

اين 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 

شته که ساقه را اين خانواده بندبند بوده که در محل هر بند دو گوشوارک )استيپول( غشايي وجود دا

)گوشوارک لوله دار غشايي( گفته مي شود. گل آذين اين گياهان    1احاطه مي کند که به آن اوکرا

ماده، منظم، و داراي دو تيپ متفاوت است، يکي چرخه -سنبله، خوشه يا خوشه مرکب است. گل ها نر

                                                 
1 ocrea 
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پ مارپيچي که پنج و ديگري تي Rumexو  Rheumاي يا حلقوي که سه پر يا سه تايي است مانند 

تايي با قطعات پيوسته در پايين  6تا  3. گلپوش )کاسه گل( Polygonumپر يا پنج تايي است مانند 

برچه اي، يک خانه  3تا  2عددند، تخمدان فوقاني،  9تا  6و بدون گلبرگ مي باشد. پرچم ها غالباً 

 شکل است.تايي است. ميوه فندقه )آکن(، سه گوش يا عدسي  4تا  2اي و خامه 

 

يده دو يا در مسيل ها  عمدتاً در بيابانها، روي صخره ها)کاروانکش( :  Atraphaxisجنس -1

فته مي اه گرمي شوند.  خصوصيت شاخص آن داشتن گال )در اثر حمله حشرات( است که با ميوه اشتب

با  ت و محکمسخاي شود )مهمترين تفاوت آن با پرند(. گياهاني بوته اي، چوبي، پايا و داراي ساقه ه

نند، لبرگ مان و گشاخه ها و انشعابات بسيار در هم و فشرده و گاهي خاردار مي باشد. کاسه گل رنگي

ن بال. يوه بدوقسمتي و نامساوي که تقسيمات داخلي نمو يافته و دربرگيرنده ميوه است. م 5يا  4

 ت.عدد. تخمدان عدسي شکل يا سه پهلو با برون بر سخت اس 8تا  5پرچمها 

رمانند ي شاخه ها خا: پوست ساقه اين گياه سفيد و کم و بيش شکافدار و انتها A.spinosaگونه -

زرگ عدد است که دو عدد رشد نکرده و خارجي است و دو عدد ديگر ب 4قطعات گلپوش  است.

 شکل را عدسي شده، حالت ايستاده دارند قلبي شکل يا کليوي شکل مي باشند که داخلي اند و ميوه

 يا واژ ي شکلحاطه مي کنند. مفصل دمگل در نيمه پايين آن قرار دارد. برگ ها پهن، کوچک، بيضا

 تخم مرغي، نوک تيز يا نوک گرد هستند و دمبرگ آن کوتاه مي باشد.

ار)شاخه هاي ، درختچه ايست کوتاه، با شاخه هاي کوچک، باريک و بدون خA.aucheriگونه -

 5از  ا بيشاي. برگ ها باريک و دراز و نوک تيز که طول آنه شل(. گوشوارک ها سفيد و دوشاخه

 برابر عرضشان، و تک رگبرگ مي باشد.

برابر عرض،  4ا ت 3، پوست ساقه آن کم و بيش خاکستري، طول برگ ها  A.tournefortiiگونه -

ز شي ابخ لند وبکناره برگ ها کرکدار، رگبرگ ها تقريباً موازي، شاخه ها بدون خار، گوشوارک ها 

 آن دو شاخه اند.

 

گياهاني هستند چوبي و بسيار پرشاخه و زاويه دار که به  )اسکنبيل( : Calligonumجنس  -2

نوبه خود شاخه هاي فرعي نازک بندبند به رنگ سبز از آنها منشعب مي شود. اوکرا غشايي و دولبه 

د و چرخه اي يا حلقوي است است. برگ ها غالباً  کوچک، بي دوام و زود ريزند. گلپوش گلبرگ مانن
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خامه  4شيار با  4پرچم دارند. تخمدان چهارگوش، با  15تا  10ماده و -قسمتي مي باشد. گلها نر 4و 

آزاد و کوتاه مي باشد. ميوه فندقه بالدار و مژه دار مي باشد. گونه هاي بالدار اغلب در مسيلها و آبراهه 

نوع ريشه هستند  2رويند. گياهان اين جنس داراي ها و گونه هاي مژه دار روي تپه هاي شني مي 

 20)مخصوصاً انواع مژه دار آن(، يکي ريشه هاي افقي که در سطح شنزارها ديده مي شوند که تا 

متري سطح براي استفاده از آب هاي سطحي ادامه مي يابند و ديگري ريشه هاي عمودي که تا عمق 

 50تا  -20ست. گياهان اين جنس معموالً دماهاي متري خاک جهت استفاده از رطوبت اعماق ا 20

ميلي متر قادر به رشد هستند. با مقاومت فوق  50درجه را تحمل مي کنند. و در مناطق با بارندگي 

العاده اي که در برابر شرايط نامساعد بياباني و خشک دارد، يکي از مهمترين درختچه هاي اين مناطق 

 محسوب مي گردد.
 C.leucocladumباله  8فندقه        

  ميوه

 C.stenopterum  بالها باريک                          بالدار

باله  3باله                            فندقه  4يا  3فندقه        

C.bungei 
 بالها مساوي يا                                 
                        پهن تر از ميوه                                 

 C.denticulatumدندانه دار ساده، بال پهن تر از ميوه 

 4فندقه                                                        
 باله

دندانه                                                           

 C.persicumدار دو شاخه، بالها مساوي فندقه 

 

تارهاي مژه در انتها پيوسته به هم و با غشاي                    

 C.junceumبادکنکي پوشانيده شده است 

  ميوه مژه دار
به هم و  تارها در قاعده پيوسته                                                                        

   تيغه مانند

                C.polygonoides 
 تارها ساده يا دوشاخه                              

تارهاي مژه در انتها آزاد                                                   

 C.laristanicumتارها در قاعده جدا از هم 

                    
                                                                      

 C.amoenumتارها در قاعده جدا از هم 

   تارها منشعب                                                  

 C.comosumتارها باز 
 تارها در قاعده پيوسته                
   به هم و تيغه مانند                

ده يتارها در هم تن   

C.intertextum 
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ا ار با شاخه هه کاروانکش و فاقد خيشب يدرختچه ا ياهانيگ( : )پرند Pteropyrumجنس  -3

، يسته اباً ديقرا تي باشد. برگ ها متناوب يم يد تا خاکستريو انشعابات فراوان که پوست ساقه آنها سف

 يته هابه صورت دس ياست. گل ها محور يا دوقسمتيده يبر ييک اند. گوشوارک غشايو بار يخط

و  يا چرخي يباشند. گلپوش حلقو ياده مم-ک و نازک اند. گل ها نريدمگل بار يمجتمع، دارا

کوچک و  يليگر خيد ين و سه تاييآن برگشته به طرف پا ياست که دوتا يقسمت 5گلبرگ مانند و 

وه فندقه سه يم سه خامه و يباشند. تخمدان سه پهلو دارا يعدد م 8وه قرار دارند. پرچم ها يم يرو

 .ييسه بال غشا يشکل، دارا يتخم مرغتا  يباً قلبيتقر يوجه

 P.olivieriو  P.aucheri ،P.noeanum يبه نامها يران سه گونه درختچه اين جنس در ايا

ن جنس معرف ياهان اي گند. معموالًيرو يم يابانيمه بيو ن يابانيران و در مناطق بيدارد که منحصراً در ا

 باشند. يلها )رودخانه ها( ميمس

 ومعموالً چند ساله بوده  يشيون جنس از نظر فرم ريا يگونه ها :  Rumexجنس ترشک  -4

 تک جنس ه صورتکنند. گل ها ب يپيدا نم يو آبدار بوده و حالت خوب يکساله اند. علفي يتعداد کم

غ يت ايله فلس ها يسوه فندقه سفت و ناشکوفا بوده که بويپرچم دارند، م4شوند.  يده ميا دو جنس ديو 

بزرگ،  عدد و به رنگ سبز، پهنک برگ ها ساده و 6شود. قطعات گلپوش  ياطه ماح ييغشا يها

آن  ين گونه يشوند. مهمتر يده ميد ي( داشته و به خوبيشکل )پنجه ا يش پريرگبرگها آرا

R.acetosa که  يناطقماده. و در م-نر يگل ها ياست چند ساله و دارا ياهي( که گي)ترشک باغ

ربرد ه اش کاشيه رند کيگو يها به آن برنج سرخه م يشود. محل ياشد ديده ما رطوبت باال بيآبراهه و 

 دارد. ييدارو

 يبدارند و حالت چوبآو  يا چند ساله که علفيک ي ياهانيشامل گ:  Rheumواس يجنس ر -5

ارند. درار ن( قييشتر در سطح زمين )در قسمت پايکنند، پهنک برگ ها پهن و بزرگ و ب يدا نميپ

عدد است.  6تا5مات گلپوش يباشد، تقس يعدد م 9شکل و تعداد پرچمها  يگها پنجه اش رگبريآرا

 ين استفاده مآرنگ کردن پارچه از  يوه آن سه باله و برايبوده که م Rh.ribesمهمترين گونه آن 

ت. خشن اس بر وزشکل  يره ايدا يبرگ ها يرد. دارايگ يشود. بعنوان علوفه هم مورد استفاده قرار م

 يده ميدا يمتر از سطح در 2200 يقابل مصرف آن دمبرگ است. در مناطق با ارتفاع باال قسمت

 شوند. 
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 : Capparidaceae  )کور(  تيره علف مار

ي يافت م ابانيگياهان اين خانواده در مراتع تخريب شده مناطق مرکزي کشور و در مناطق خشک و بي

اي  سم پنجها منقه اي مي باشند، برگ ها ساده و کامل يشود. شامل گياهاني علفي، بوته اي و درختچ

رک که ي گوشوادارا که با آرايش متناوب )ندرتاً متقابل( روي ساقه هاي قرار دارند. برگ ها معموالً

ا ساقه ي نتهاياممکن است خار مانند باشد. گل داراي جام نامنظم، وضعيت گل ها به شکل مجتمع در 

 ست. ا سته ايپسول هايي يا جانبي( وجود دارد. ميوه داراي اشکال مختلف کدر طول ساقه )گل آذين انت

 جنس هاي مهم آن :

ت هي منقسم پنجه اي اسگياهي علفي که داراي برگ هاي ساده يا کامل وگا:  Cleomeجنس  -1

 4اراي دشکاف )قاچ( باز مي شود و گل  2و ميوه کپسول خشک و شکوفا )خورجين مانند(که با 

اي است که دار  C.quinquenerviaپرچم دارد. گونه مهم آن  10يا  6يا  4ت که گلبرگ اس

سير ن و مبرگ هاي ساده و کامل و غير منقسم پنجه اي مي باشد. در مناطق سيستان و بلوچستا

ک و ار، کرکرمان ديده مي شود. ميوه به شکل بيضي کشيده و داراي ت–تهران و اصفهان –اصفهان

 سانتيمتر  است. 35-10ع گياه در حدود غده مي باشد. ارتفا

وشوارک گگونه هاي درختچه اي، داراي برگ هاي ساده و کامل با  شامل : Capparis جنس -2

ست. وفا اهاي خار مانند است. گلبرگ ها درشت. ميوه سته، کروي يا تخم مرغي، گوشتي و ناشک

وک دار و تخم مرغي شکل و نمي باشد که داراي برگ هاي پهن   C.spinosaگونه مهم اين جنس 

که مسن تر است. روي سطح زمين خوابيده و سپس شاخه هاي  1/5m-1است و ساقه اصلي به طول 

 ديگر از روي آن بلند مي شود. گل ها زرد رنگ، سفيد يا ارغواني مي باشند. 

 : Hypericaceaeتيره گل راعي 

م رويش گياهان اين خانواده علفي، بوته فر گونه هاي سمي اين خانواده در مراتع کشور وجوددارند.

اي و درختچه اي است. روي اندامهاي اين خانواده، غده هاي مترشحه مختلفي ديده مي شود. گل هاي 
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پر، به طور منفرد يا مجتمع در گل آذين هاي گرزن قرار مي  5دو جنس و منظم داراي کاسه و جام 

شوارک، تعداد پرچم ها در اين خانواده زياد بوده و به گيرند. برگ هاي ساده، غالباً متقابل و فاقد گو

 تايي در مي آيند. 5تا 3شکل دستجات 

ترشحه نوع غدد م  2است که روي اندامهاي اين جنس  Hypericumمهمترين جنس اين خانواده 

مز و وجود دارد که يکسري از اين غدد مواد روغني ترشح مي کند و يکسري  ديگر  غدد قر

لبرگ هاي گترشح مي کنند، داراي  Hypericineه که ماده سمي و خطرناکي به نام سياهرنگي بود

 زردرنگي است و ميوة آن کپسول مي باشد.

عي، )گل را H.perforatumمهمترين گونه اين جنس که در مراتع ديده مي شود عبارت است از 

د. گل ها در يده مي شوخط برجسته د 2گل شهناز، گل تره و گل چاي( که در امتداد طولي ساقه آن 

صورت برچم ها د و پانتهاي ساقه قرار دارند، ساقه ها افراشته و ايستا، گياه علفي چند ساله مي باش

 تايي ديده مي شوند. 3دستجات 

 

 شيرسگ :  Euphorbiaceaeتيره فرفيون 

ن تک اشو گلهاي ساده گياهان اين تيره معموالً شيرابه دارند، برگ هاي اين گياهان متناوب يا متقابل،

ه ي  يا سانه اجنسي و اغلب بدون گلبرگ، گاهي بدون کاسبرگ اند، ميوه کپسول و سه قابي يا سه خ

 6ر از صفر تا دانه، دانه ها داراي آلبومن روغني هستند. گل ن 2غوزه اي و هر يک داراي يک يا 

تمکن محوري  حجره اي با 3تا  2گلبرگ دارد. گل ماده با تخمدان فوقاني  6کاسبرگ و از صفر تا 

گر سير ع  بيانر مرتاست. گياهان اين تيره معموالً از گياهان سمي و مهاجم مراتع اند و وجود آنها د

 قهقرايي و تخريب مرتع است. 

گونه دارد که  70اين جنس حدود )فرفيون، شيرسگ، شيرشيرک( : Euphorbiaجنس 

ياتيوم ذين سمهم گياهان اين جنس وجود گل آ همگي  سمي، علفي يا در قاعده چوبي هستند، ويژگي

زن  نج گر)نوعي گل آذين گرزن يک سويه با چند گل نر تک پرچمي و يک گل ماده( است. شامل پ

اي ي داريک سويه  حلزوني با گل هاي بدون گلپوش )بدون کاسبرگ و گلبرگ( است. گياهان همگ

 ل زاست.شيرابه شيري رنگ )التکس( هستند. اين شيرابه سمي وتاو

مي باشد که گياهي ست پايا با ساقه هاي راست وافراشته. برگ  E.aelleniگونه مهم و همه جايي آن 

هاي بيضي شکل و نوک تيز، متناوب، گل هاي معموالً زرد رنگ يا متمايل به نارنجي، مجتمع در 
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طريق جنسي و غير انتهاي ساقه ي اصلي. که هر گل روي دمگل نسبتاً کوتاه قرار دارد. تکثير آن از 

جنسي است. اين گياه در ناحية طوقه  داراي انشعاب  هاي زياد خشبي است. اين انشعاب ها، طوقه 

 ضخيم وکلفتي  را بوجود مي آورند.

 :  Plumbaginaceae  تيره کاله مير حسن

ون بد ونقسم مگياهاني هستند علفي، بوته اي، پايا، با برگ هاي متناوب کامل به ندرت شانه اي 

گلبرگ  5کاسبرگ به هم پيوسته و جام گل از  5گوشوارک. گلها دو جنسي، منظم. کاسه گل از 

طولي  با يک شکاف تايي. کاسبرگ ها پيوسته به هم، غشايي و پايا. و دانه ها 5تشکيل شده، پرچم ها 

 خارج مي شوند.

ورت بوته گياهاني هستند چوبي و به ص)کاله مير حسن، گل که( :  Acantholimonجنس 

ه. برگ فشرد هاي پرپشت، متراکم و کروي، با ساقه هاي داراي انشعاب و شاخه هاي زياد، درهم و

رمانند و خا هاي اين گياهان خطي و باريک، سه پهلو، درفشي يا سوزني شکل و منتهي به نوک سخت

ناخنک دراز که  رگه. جام شامل گلبرگ هايي ست با 5هستند. کاسه گل قيفي شکل، غشايي، پايا و با 

رد که در پايين خامه دا 5عدد. تخمدان  5در قاعده به صورت حلقه اي به هم متصل هستند. پرچم ها 

اغلب به طور  گونه دارد که 83به هم متصل هستند و ظاهر يک خانه اي تشکيل مي دهند. در ايران 

 ويري ميکي و حي بيابانانحصاري در مناطق استپي و نيمه استپي سرد تا ارتفاعات کوهستاني و نوا

اصي خهميت ارويند. گونه هاي اين جنس براي دام قابل استفاده نيستند اما از نظر حفاظت خاک 

 را مي توان نام برد. A.festucaceumدارند. از گونه هاي آن 

 

  :  Zygophyllaceae تيره قيچ 
ساده يا  اوب،بل، گاهي متنشامل گياهاني با گوشوارک هاي پايا به ندرت خار مانند، برگ ها متقا

کاسبرگ. تعداد گلبرگ ها برابر کاسه  5تا  4ماده، شامل -مرکب، گوشتي مي ياشند. گل ها منظم، نر

انه اي و فوقاني، خ 5تا  4برگ هاست، پرچم ها مساوي يا دو برابر تعداد گلبرگ است. تخمدان ساده، 

فا ا ناشکويکوفا اده، ميوه کپسولِ خشکِ شتعداد تخمک ها دو عدد يا بيشتر، خامه يک عدد، کالله س

 :مهم  يا شفت، به ندرت  گوشتي، تعداد دانه در هر حجره يک عدد يا بيشتر است. جنس هاي

داراي ميوه هاي گوشتي و درختچه اي مي باشد که گونة مهم  )قره داغ( : Nitraria ( جنس1

متر، با ساقه هاي جوانِ سفيد و  است که در ختچه اي خاردار، به ارتفاع تا يک schoberi.Nآن 
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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 

سه برچه اي و سه خانه اي. و ميوه شفت پرچم دارند. تخمدان  15تا  10گلبرگ،  5کاسبرگ،  5ها 

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.

ي هايي ساله، برگ ها متناوب با بريدگگياهي ست چند  ) اسفند، اسپند( : Peganum ( جنس2

ا هلبرگ عميق و نامنظم، گوشوارک ها کوچک، گلها سفيد يا شيري رنگ و دو جنسي، کاسبرگ وگ

ميوه  و رديف.عدد و روي د 15تا  12عدد، کاسبرگ ها پايا و روي ميوه، پرچم   5يا  4به تعداد 

ر حجره، اين گياه هه ها به تعداد زياد در حجره اي، دان 4يا  3کپسول شکوفا توسط  سه دريچه، ميوه 

ست. اابستان تواسط متعلق به منطقه ايران توراني است. فصل گل و ميوه آن اوايل تا اواخر بهار يا ا

و محل  ف آغلاسفند از گونه هاي سمي و مهاجم مراتع ايران است و اغلب با تراکم زياد در اطرا

 چند ين گياهِ ست. ااه نشانة تخريب و سير قهقرايي در مرتع تجمع دام در مرتع مي رويد. وجود اين گون

نه در اين گو مچنينهساله با بذر تکثير مي يابد. اسفند بيشتر در مناطق نيمه خشک و استپي مي رويد. 

 مراتعي به وفور ديده مي شود که بيش از حد مورد چراي دام قرار مي گيرند.

يده روي يکساله يا دو ساله، با ساقه هاي خواب: گياهاني علفي، خارخسک  Tribulus ( جنس4

ي اي محوره. گل زمين يا باز و کرکدار. برگ ها متقابل يا متناوب و مرکب  زوج شانه اي مي باشند

عدد و  10تا  5 عدد که ريزان هستند. پرچم ها به تعداد 5منظم، کاسبرگ ها و گلبرگ ها به تعداد 

رد. ميوه ه اي، يک تا پنج تخمک در هر برچه وجود دابرچ 5گل ها زرد رنگ مي باشد. تخمدان 

ي باشد که برگ م T.terrestrisخشک ناشکوفا، خاردار يا بالدار و يا فاقد خار و بال. گونه مهم آن 

و خاردار  جفت برگچه مستطيلي بيضوي مي باشد. ميوه آن خشک ناشکوفا 8تا  4هاي آن مرکب از 

ه يک بقة آن مختلف ايران است و ريشه عميق دارد و طول سااست. داراي پراکنش وسيعي در مناطق 

ي کند. خمي مزمتر مي رسد. اين گونه براي گوسفندان سمي است. ميوه هاي خاردار آن پاي دام را 

ا اين گياه برخاسته به مبارزة بيولوژيکي ب Microlarinusدر آمريکا با استفاده از نوي سوسک به نام 

ه خود را وه ناميقسال  اي مورد استفادة بز قرار مي گيرد. دانه خارخسک چندين اند. اين گونه تا اندازه

 در خاک حفظ مي کند.
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 کساله ويگياهاني هستند چند ساله، درختچه اي، به ندرت علفي قيچ :   Zygophyllum ( جنس4

اده. برگ سجفت برگچه، به ندرت  5داراي برگ هاي استوانه اي يا پهن گوشتي، مرکب از يک تا 

 8عدد، پرچم ها  5 تا 4هاي اين گياهان متقابل، گلها سفيد، زرد يا نارنجي، کاسبرگ ها و گلبرگ ها 

از  ه هاي اين جنسبرچه اي، ميوه کپسول باردار يا بدون بال است. گون 5ا ت 4عددند. تخمدان  10تا 

 نظر مرتعي اهميت زيادي دارند. مهمترين گونه هاي آن عبارتند از :

Z.atriplicoides .داراي برگ هاي ساده. ميوه کپسول سه باله : 

Z.eichwaldii .داراي برگ هاي مرکب دو برگچه اي، ميوه کپسول کروي : 

Z.eurypterum  باله. 4: داراي برگ هاي ساده. ميوه کپسول 

Z.fabago .داراي برگ هاي مرکب دو برگچه اي، ميوه کپسول استوانه اي : 

Z.miniatum .داراي برگ هاي مرکب با بيش از دو  برگچه، ميوه کپسول بدون بال : 

Z.pinnatum لدار.: داراي برگ هاي مرکب با بيش از دو  برگچه، ميوه کپسول با 

Z.simplex .داراي برگ هاي ساده. ميوه کپسول کروي : 

 :Resedaceaeخانواده ورث 

ند. کيدا مي پنشعب گياهان اين خانوده فرم علفي، بوته اي يا درختچه اي دارند که حالت پر شاخه و م

با  له کپسو. ميوبرگ ها  متناوب، کامل يا داراي بريدگي. گل ها دو جنسي سفيد رنگ يا زرد نارنجي

 کل کرويشه دو بدهانه باز و با ديواره گوشتي  ضخيم و يا غشايي، به ندرت سته است. ميوه کپسول 

 ست از :ابارت )گِرد( و يا استوانه اي شکل ديده مي شود. مهمترين جنس اين خانواده در ايران ع

معموالً  گياهان اين جنس بصورت افراشته، خوابيده يا باالرو ديده مي شوند.:  Resedaجنس 

متي که قس 5اندامهاي گياهان اين جنس، کرکدار و به ندرت فاقد کرک مي باشند. گلبرگ ها 

ه ه و کيسادکردگلبرگ مياني )وسطي( بزرگتر از گلبرگ هاي جانبي گياه است. ميوه کپسول متورم، ب

يد. آدر مي  يعلف اي شکل با دهانه باز که حالت علفي با ديواره نازک و غشايي داشته و به رنگ سبز

)ورث( مي  R.luteaدانه ها کليوي يا قلوه اي شکل مي باشند. مهمترين گونه اين جنس در کشور 

اسبرگ اراي کگياهي يکساله يا دو ساله است و جزو گياهان سمي مراتع کشور مي باشد. د باشد که

وچکتر از کطي لوب است که لوب وس 3هاي پايا، از نظر وضعيت گل، گلبرگ وسطي يا مياني داراي 

 مشخص لوب هاي کناري است. برگ ها داراي بريدگي، گل آذين خوشه که گل هاي زرد رنگ  آن

 است. 
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  : Caryophyllaceae تيره ميخک 
مجزا  ندرتاً سته واين خانواده جزء دو لپه ايهاي جدا گلبرگ مي باشند. معموالً کاسه گل بصورت پيو

پرچم.  10ا ت 3ل جزا مي باشد. نافه گل )مجموع پرچم ها( شاماست. جام گل معموالً غير پيوسته و م

والً به تعداد عدد و پيوسته. تخمک ها معم 5تا  2عدد است. برچه ها  5تا  4تعداد قطعات گلبرگ 

ناوب، رتاً متل، ندزياد، با تمکن مرکزي يا قاعده اي مي باشند. برگ ها ساده، کامل با آرايش متقاب

 اشد. ه مي بساقه معموالً متورم و زانويي است. ميوه کپسول وگاهي فندقمحل اتصال برگ ها به 

 زير تيره است :  3تيره ميخک داراي 

Alsinoideae :  داراي گلبرگ، ميوه کپسول و کاسبرگ ها جدا از هم 

Paronychioideae  بدون گلبرگ )به ندرت داراي گلبرگ(، ميوه فندقه يا کپسول : 

Silenoideae ريک اعده بابرگ، ميوه کپسول. کاسبرگ ها پيوسته.  قطعات گلبرگ در ق: داراي گل

سيع در نتشار وبا ا شده و داراي زائده هاي پولک مانند است. اين زير خانواده داراي گونه هاي مرتعي

 مراتع کشور است که جنس هاي مهم آن شامل :

گره دارند. دار يا کنگلبرگ ها کامل و دندانه )ميخک وحشي، قرنفل( :  Dianthusجنس  -1

ه است. ي دندانعدد، کاسه گل پيوسته، لوله اي با رگ هاي متعدد که کاسه در رأس دارا 10پرچمها 

 د،گياه پوشيده عدد برگک )فلس يا کاسه فرعي( پولک مانند مي باش 16الي  2کاسه در قاعده داراي 

ر وجهي( که از محل نه )به حالت چهادندا 4از پرزهاي خز مانند است. ميوه کپسولِ پايه دار و داراي 

از  ستند.اين دندانه ها شکاف بر مي دارد. گياهان اين جنس بيشتر صخره دوست و سنگ دوست ه

 گونه هاي مهم مرتعي اين جنس : 

D.crinitus  تايي  4تا  3: چند ساله، گل سفيد رنگ، منفرد يا به شکل  دستجات 

D.orientalis  ،صورتي رنگ  : گل صرفاً منفرد و پهن 

D.multipunclatus  که گونه اي چند ساله و از لحاظ خوشخوراکي در کالس :II رد.قرار دا 

گياهان اين جنس بوته اي، بالشتکي و اغلب پشته اي )چوبک( :  Acanthophyllum جنس -2

ي و و خاردار هستند. برگ ها متقابل و تبديل شده به خار. گل ها به صورت مجتمع، کاسه گل لوله ا

عدد، ميوه کپسول و  10عدد و سفيد يا صورتي. پرچمها  5رگ مي باشد. گلبرگ ها  15تا  5داراي 

تک دانه است. گياهان اين جنس ارزش چرايي ندارند و از نظر حفاظت خاک  با اهميت اند و معموالً 
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در مناطق همراه با کاله مير حسن و اسپرس ديده مي شوند و اغلب تشکيل  تيپ مي دهند و بيشتر 

کوهستاني و بياباني  رويش دارند و جزء گياهان صنعتي مي باشند. در قديم ريشه هاي آن را آسياب و 

مي باشد که در آن برگ ها کوتاه،   A.squarrosumجهت شستشو بکار مي بردند. گونه مهم آن 

 گل صورتي رنگ و در انتها سفيد رنگ، چوبک اصلي اين گونه است.

ت گچي گونه هاي اين جنس بيشتر بر روي تشکيال)گل سنگ( :  Gypsophyllaجنس   -3

بًا تقري ديده مي شوند )گچ دوست(. گياهاني هستند معرف سنگ هاي آهکي وگچي. در مناطقي که

اند.  ند سالهيا چ خاک وجود ندارد ديده مي شوند. معموالً ساقه هاي اين گياهان ديده نمي شوند. يک

تعداد  دارد. زنگوله رگدار مي باشند که بين رگها حالت  غشايي وجودکاسه گل پيوسته و به شکل 

ي شود. دانه ها مشکاف )قاچ( باز  4عدد. برگ ها معموالً چرمي شکل، ميوه کپسول که با  10پرچمها 

 کليوي يا قلوه اي شکل. گياه داراي تاج سفتي است. از گونه هاي اين جنس :

 ر پشت  شبيه به کاله مير حسن و چوبک است. که گياهي پ G.acantholimoidesگونه  

اشد و بکه داراي ساقه هاي پهن، برگ هاي باريک و گل هاي سفيد رنگ مي  G.polycadaگونه  

 ارزش علوفه اي ندارد.

نگ ر: داراي گل آذين خوشه مي باشد. تعداد گل ها زياد  و کوچک به   G.paniculataگونه

آب توليد مي  دارند که کف صابون  در   saponinام ساپونين سفيد است. ريشه ها ترکيباتي  به ن

 کنند.

ياد ز: در مراتعي که شخم خورده و رها شده باشند ديده مي شود، گل ها  G.virgata گونه

 وکوچک و صورتي رنگ. برگ ها نسبتاً ضخيم و آبدار هستند.

گ سته با رکاسه گل پيو گونه هاي اين جنس يکساله، علفي يا چند ساله اند.:  Silene جنس -4

 10ا که از طريق خامه مي باشد. ميوه کپسول شکوف 3خانه و داراي  3تا  1هاي زياد.  مادگي داراي 

اي صورتي هيکساله با گل   S.conoideaeدندانه اي که در رأس ميوه وجود دارد مي شکافد. گونه 

 رنگ مي باشد. 

 

 :  papaveraceaeتيره خشخاش 

اله يا چندساله، با برگ هاي متناوب  و داراي بريدگي مي باشند. داراي شيرابه گياهاني علفي يکس

 4کاسبرگ زود افت،  2ماده داراي  -گلهاي آنها نر شيري رنگ و لوله هاي ترشحي فراوان مي باشند.
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تا چند برچه اي، يک خانه اي  2تايي يا خيلي زياد است. تخمدان آنها فوقاني  4گبرگ و پرچمها 

با ديواره اي کاذب به چند خانه تقسيم مي شوند. تخمدان با تمکن جانبي، ميوه در آنها کپسول است يا 

 يا خورجين مانند است. گياهان اين تيره به واسطه داشتن آلکالوئيدهاي سمي غير خوشخوراک هستند. 

ه، دوساله يا چند سال گياهاني هستند  علفي يکساله يا )خشخاش، کوکنار(:  Papaver جنس -1

ه کاسه مگل کداراي بافت ترشحي از نوع لوله هاي ترشحي، برگهاي منقسم، گلهاي درشت و داراي د

ن جنس گلبرگ و تعداد زيادي پرچم است. ميوه در اي 4کاسبرگ زود افت و  2گل آنها شامل 

يي است راخهاکپسول و متورم و گرزي شکل و کالله آنها صفحه اي است. شکوفايي ميوه از طريق سو

الوئيد ست. آلکعدد اه در زير کالله قرار دارند. در مناطق مختلف ايران اين جنس داراي گونه هاي متک

Rheadine  .اين گياهان باعث مسموميت گاو و گوسفند و ساير دامها مي شود 

وه کپسول ، موسوم به شقايق يا خشخاش زراعي، داراي ميP.Rhoeasيکي از گونه هاي معروف آن  

ه خصوص الت بغدي بذر است که مي تواند قوه ناميه خود را در خاک حفظ کند. مزارع با تعداد زيا

مناطق  در اين ه استغالت پاييزي کشت آبي يا ديم، مراتع کم بازده و زمينهاي باير بستر رشد اين گيا

ترجيح  ر خاکهاا سايببعنوان گياه هرز رويش دارد. اين گياهان خاکهايي با بافت ليموني را در مقايسه 

 مي دهند. 

( يغ زدن: ميوه گرز مانند )کپسول( که در خردادماه با خراش دادن )ت  P.caputmaturisگونه 

ود که شج مي گرزهايي که هنوز به خوبي نرسيده اند، شيرابه هاي مخصوص سفيد رنگي از آنها خار

     .   ي شودخواب آور و مسکن  درد هستند که در تهيه داروهاي مسکن قوي از آن استفاده م

د رنگ، چهار گلبرگ )شاهتره اي( : گياهاني يکساله. داراي گل هاي زر Hypecoumجنس  -2

عدد است.  در  4دارد که دو به دو مساوي مي باشند. ميوه کپسول دراز و خورجين مانند و پرچمها 

 رويش دارد.   H.Pendulumايران يک گونه به نام 

)گل عروسک(  Roemeria)شقايق( و  Glauciumان(، )مامير Chelidoniumو در جنسهاي 

 عدد است.  4ميوه کپسول دراز و خورجين مانند و پرچمها نيز بيش از 

 

 شب بو )چليپائيان يا صليبيان(:  Brassicaceaeيا  Cruciferaeتيرة 

له و يا گياهان اين خانوداه از رده جدا گلبرگ ها مي باشند. از نظر فرم رويشي عموماً يکساله، دوسا

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 

وزين است. گل منقسم است. روي اندامهاي گياه سلولهايي وجود دارد که حاوي ترکيباتي به نام مي

گلبرگ که گلبرگها به شکل  متناوب با کاسبرگ ها قرار گرفته اند. و به دليل  4کاسبرگ،  4داراي 

قرار گرفتن گلبرگ ها به شکل صليب، اين خانواده را چليپائيان  يا صليبائيان مي گويند. گل آذين اين 

پرچم  2رت تترادينام  هستند )عدد که بصو 6گياهان خوشه با گل هاي نر ماده است. تعداد پرچمها 

پرچم  بلند در حلقه داخلي(. ميله هاي پرچم بالدار، زائده دار يا دندانه دار  4کوتاه در حلقه خارجي و 

و در قاعده داراي غدد شهدي هستند. تخمدان  فوقاني، دو برچه اي، پيوسته به هم، که با ديوارة کاذب 

 3برابر عرض يا مساوي  3، طول ميوه بيش از Siliqueبه دو بخش تقسيم مي شود. ميوه خورجين )

برابر عرض(، و دو خانه اي است که از  3، طول ميوه کمتر از Siliculeبرابر عرض( يا خورجينک )

شکاف طولي شکوفا مي شود. اکثر گياهان اين تيره داراي گلوکوزيد  4پايين )قاعده( به طرف باال با 

تيره از نظر مرتعي )توليد علوفه( ارزش چنداني ندارد ولي از نظر  هاي گوگردي مي باشند. گياهان اين

زراعي، صنعتي و دارويي حائز اهميت مي باشند. از گونه هاي دارويي آن خاکشير، خردل و قدومه را 

 مي توان نام برد.

ه که له يا چندساله بوداز نظر فرم رويشي، گياهان اين جنس يکسا)چليپا( :  Mathiolaجنس -1

وان که ي فرابه شکل بوته هاي سخت ديده مي شوند. سطح اندامهاي گياه، پوشيده از کرک ها گاهي

 شش سفيداي پودر بعضي  از گونه ها عالوه بر کرک، غده هاي مترشحه  هم وجود دارد. برگ ها دار

 وب دار،لسم و رنگ پنبه اي يا پتويي شکل، برگ ها بيضوي يا سرنيزه اي. پهنک برگ ها کامل، منق

اي ر قسمت هدعدد که در قسمت پاييني به هم متصل شده و کيسه مانند مي شوند اما  4کاسبرگ ها 

اخنک به ه نام نبه اي باال و انتهايي باريک و از هم جدا و حالت افراشته دارند. گلبرگ ها داراي زائد

يا  ه نخيکرنگ هاي مختلف  مي باشند. گل آذين خوشه طويل و کشيده است. ميوه خورجين باريک 

ه، متورم، اغلب شاخ باشد. دانه ها يک رديف 2موئين ناميده مي شود که در انتها ممکن است داراي 

 حاشيه دار و بالدار مي باشند.

)چليپاي مرتفع، چليپاي بنفش(: گياهي ست علفي و پايا، چند ساله، در ابتداي  M.alyssifoliaگونه 

د کرک مي شود. با ساقة منفرد، استوانه اي و ضخيم. رشد داراي کرک بوده ولي بعد از مدتي فاق

ميلي متر مي باشد،  10تا  5برگ ها مستطيلي يا سرنيزه اي. در اين گياه گل داراي دمگل بلند به طول 

 8ميلي متر و ارغواني، گلبرگ ارغواني چرکين. ميوه خورجين فشرده به طول  10کاسه گل به  طول 
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ميلي متر. کالله دو لبه و دانه بالدار است. اين گونه اغلب در مناطق  8تا  6سانتي متر و عرض  12تا 

 کوهستاني و ارتفاعات مي رويد.

ل : گياهي ست دو ساله و علفي، کرک پوش. برگ ها تخم مرغي شکل، گ M.Ovatifoliaگونه 

 آذين خوشه متراکم، ميوه خورجين. 

راي برگ هاي سانتي متر، دا 40تا  5فاع : گونه اي علفي يکساله به ارت M.chenopodiifoliaگونه 

 ه است. خميد قاعده اي پهن تا بيضي شکل. گل ها ارغواني، ميوه خورجين باريک و اغلب کم و بيش

مل و د ساله با برگ هاي کاگياهاني علفي، يکساله، دو ساله و يا چنقدومه :  Alyssumجنس  -2

وهان. اقد کفگياهان زرد رنگ، کاسبرگ ها  پوشيده از کرک هاي ستاره اي و شفاف. گل ها در اين

طوبت جاورت رمه در کميله هاي پرچم زائده دار. ميوه خورجينک شکوفا و دانه ها بالدار يا بدون  بال 

 25ه ارتفاع تا بگياهي  علفي، يکساله  با ساقه هاي متعدد  A.dasycarpumلعاب دار مي شود. گونه 

ل تا يضي شکاين گياه خورجينک به. در يلي و باريک شوندسانتي متر، برگ واژتخم مرغي تا مستط

ن رأسي و دانه ها تخمک با تمک 2تخم مرغي يا دايره اي و نوک دار و متورم مي باشد. هر خانه شامل 

استپي ديده مي  بيشتر در مناطق نيمه قرار دارد. و IIبدون بال است. از نظر خوشخوراکي در کالس 

 شود.

يخ چوبي و استولون بفرم رويشي گياهان اين جنس، چند ساله با ک : ازل  Cardaria جنس -3

ه اده بودسهاي  دار مي باشد. کاسبرگ ها مورب وخوابيده، اندامهاي گياه در اين جنس مملو از کرک

اکم و ، مترکه به شکل خوابيده قرار گرفته و حالت چسبيده پيدا مي کند. ميوه خورجينک فشرده

 ي شکل، دل مانند يا بيضي پهن.ناشکوفا، به اشکال قلب

انه دار و که در آن برگ هاي پاييني واژتخم مرغي و دند  C.drabaمهمترين گونه آن در ايران 

 تراکم. ي و مبرگ هاي بااليي بيضي کشيده و ساقه آغوش و اغلب گوشک دار. گل آذين خوشه انتهاي

و چند ساله است که گونه  اين جنس داراي فرم رويشي يکساله)سپيده( :  Crambeجنس  -4

با ساقه  IIمي باشد که گياهي ست چند ساله با کالس خوشخوراکي  C.orientalisمهم آن در ايران 

 40متر و برگهاي عموماً  قاعده اي، کرک دار با پهنکي به طول  5/1هاي منشعب و پر شاخه به ارتفاع 

يي فوق العاده کوچک. در اين گياه گلها سانتي متر، داراي بريدگي هاي عميق شانه اي، برگ هاي باال

سفيد، بسيار معطر و داراي گل آذين بزرگ و منشعب و تنک و پر شاخه. ميوه خورجينک ناشکوفا و 
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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.

برگ  وکامل ندرتاً منقسم. شامل گياهاني کرکدار يا فاقد کرک، برگ ها ساده : Isatisجنس  -5

 گ، دمگلرد رنهاي بااليي ساقه آغوش. گل آذين به شکل ديهيم خوشه مانند يا خوشه دار. گل ها ز

ود و مي ش ها طويل که حالت برگشته و خميده دارد که ميوه خورجينک بوسيلة اين دمگل آويزان

 باشد. ناشکوفا مي

و خشن )کرک هاي  گياهان اين جنس پوشيده از کرک هاي فراوان زبر:  Fibigiaجنس  -6

دار،  دندانه درتاًستاره اي شکل همراه با کرک هاي ساده بلند( مي باشند. برگ ها با پهنک کامل و ن

کدو(  خم هاي(، تخت )شبيه به تSiliquleگلبرگ ها به رنگ زرد يا ندرتاً بنفش، ميوه خورجينک )

  F.suffruticosa محتوي يک دانه و ناشکوفا که دانه ها در حاشيه زائده دار و بالدار هستند. گونه

و کم انشعاب که انشعابات بيشتر در قسمت  سانتي متر 35-60گياهي چند ساله و خشبي، ارتفاع گياه 

يک بار االييباالي ساقه صورت مي گيرد. برگ هاي پايني سرنيزه اي و نوک تيز و برگ هاي ب

 وخطي مي باشند.

 ر )انشعاباتي شبيهداراي برگ هاي  ساده يا شانه بُتر تيزک( :  –)ازمک   Lepidiumجنس-7

 2و محتوي  پرچم. ميوه خورجينک خيلي فشرده، شکوفا 2و گاهي  6تا  4شانه(. گل هاي سفيد با 

 يوه هايمرگ و باست. ساقه،  دانه است که در مجاورت رطوبت لعابي مي شود که بالدار يا بدون بال

د. ه مي شوستفاداترتيزک مزه اي کم و بيش تند دارد و از بعضي از آنها به عنوان سبزيهاي صحرايي 

اً ن گياه شديدمي باشد که گياهي چند ساله، داراي ريزوم، ساقه هاي اي L.latifoliumگونه مهم آن 

ار، در دندانه دو بدون تقسيم، تخم مرغي و منشعب است. برگ هاي قاعده اي با دمبرگ بلند و کامل 

مرغي.  اژه تخماي و حاليکه  برگ هاي بااليي سر نيزه اي و داراي دمبرگ کوتاه مي باشند. ميوه دايره

و در  ري آبگل آذين انتهايي و بصورت پانيکول )خوشه سنبل(. در دشت هاي مرطوب، در کنار مجا

 نواحي سايه دار تا ارتفاعات کم مي رويد.

 

  :  Apiaceae –Umbelliferaeتيره چتريان )جعفري( 

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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. گل آذين چتر مرکب يا چتر ساده يا سرسان مانند داراي بريدگي، منشعب و به ندرت ساده اند

تايي و گلبرگ ها اغلب در انتها شکاف دار، پرچمها  5ماده اند. قطعات گل -)کروي( است. گل ها نر

تايي، تخمدان دو خانه اي، دو برچه اي، خامه دوتايي و ميوه خشک دو فندقه اي يا دي آکن مي  5نيز 

يک از برچه ها بطور جداگانه تشکيل ميوه را داده و اين دو نيمه با باشد. از مادگي دو برچه اي، هر 

)پايه  Carpophoreيک انشعاب فرعي به يک پايه وصل مي شوند که به اين پايه اصطالحاً کارپوفور 

 ( مي گويند.Mericarpمشترک ( مي گويند و به هر کدام از دو نيمة ميوه، اصطالحاً مريکارپ )

 

 

کن، تري آکن، پلي برچه مستقل( ايجاد و دي آ 2ند برچه مستقل )در اين خانواده ميو ه هايي که از چ

خانواده  ( مي گويند لذا ميوه در اينShizocarpآکن و... مي شوند را اصطالحاً شيزوکارپ )

  د دارد.ي وجواشيزوکارپ از نوع دي آکن است. در اندامهاي اين خانواده شيرابه و مجاري شيرابه 

شي گياهان اين جنس، چند ساله علفي است. فرم رويکندل ( : -)وشاء  Doremaجنس  -1

ريک و مستطيل بار شانه اي( سه برگچه اي، برگچه ها با 3تا 2برگ هاي قاعده اي مرکب شانه اي )

 لحاظ شکل با نوک کند، گل آذين چتر مرکب، گل ها زرد رنگ. گونه هاي اين جنس بيشتر از

ي و هم است که هم از نظر داروي  D.ammoniacumهمترين گونه آن دارويي حائز اهميت هستند م

رد و ناطق سمعلوفه اي اهميت دارد و برگ هاي آن بوي آمونياک مي دهد. در ارتفاعات و از نظر 

ي ند گياهکا مي معتدل رويش دارد، داراي ساقه هاي ضخيم وآبدار مي باشد. گوسفند اين گياه را چر

بر لياف فيااراي اي  ريشة راست که دوکي شکل  بوده و ضخيم مي باشد که دست پوشيده از تار. و دار

هاي  ست. برگياه اگمانندي در ناحيه يقه مي باشد. اين الياف در واقع بقاياي برگ هاي از بين رفته 

 4تا 2درازاي  مرکب از قطعات برگچه مانند و نسبتاً بزرگ به 30cmآن داراي دمبرگ دراز به طول 

cm  شند.مي با 

گياهاني هستند علفي چند ساله خاردار )جوچاق، زول يا علف زول( :  Eryngiumجنس  -2

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 

. تمام گياه، حتي براکته هاي آن خاردار است. ظاهر گياه شبيه به چتريان نمي باشد. در گل خاردار

آذين آن پايک هاي چتر تحليل رفته و بصورت کاپيتول )کال پرک( در مي آيد. ساقه هاي گياه سفيد 
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از نظر خوشخوارکي مي باشد. از نظر III رنگ، گل ها به رنگ سفيد يا آبي. جزء گياهان کالس 

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. 

 ستند. برگ ها چندينگياهاني دو يا چند ساله علفي ه خوشاويزه :  Echinophoraجنس  -3

گوش و  3يا  بار مرکب شانه اي با بريدگيهاي عميق در برگ. انتهاي بريدگي هاي برگ خار مانند

 نوع گل بر روي گل آذين چتر وجود دارد :  2نوک تيز، گل آذين چتر مرکب، 

 جنسي و زايا مي باشند. 2ر دارند که گل هاي ه در مرکز گل آذين قراکگل هايي  -1

 باشند. ر اطراف گل آذين قرار داشته و گل هاي عقيم، تک جنسي و نازا )نر( ميدگل هايي که  -2

در انتهاي  است که گياهي خار مانند مي باشد که خارها E.Platylobaمهمترين گونه آن در ايران 

ده که طر بوا تحليل رفته و باريک است، گياهي معبريدگي هاي گياه ديده مي شود . پهنک برگ ه

  مصرف خوراکي دارد.

هاي ضخيم، برگ هايي  داراي گونه هاي پايا، با ارزش، ريشه:  Prangosيا   Cachrysجنس -4

ريض عمژه  5به شدت منقسم منشعب، گل هاي زرد رنگ، گل آذين چتر مرکب. مريکارپ داراي 

جه از يون ن بيشآتاني با اقليم سرد و خشک اند. ميزان پروتيئن چوب پنبه اي است. خاص مناطق کوهس

اي هز گونه ااده است. مماده، نر يا -است و ضمناً شير دام را خوشبو مي کند. گل هاي اين گياهان نر

 مهم آن :

رک. کوشيده از جاشير آذربايجاني : گونه اي چند ساله تقريباً گوشتي و پ  p.cheilanthifoliaگونه

وک تير و شيار دار و بار شانه اي با ن 4تا  3سانتي متر، متراکم  20تا 10ي قاعده اي آن بطول برگ ها

ل البي شکک و گبرگ هاي ساقه همگي تقريباً به غالف تبديل شده و تحليل رفته اند. ميوه بدون کر

 است. اين گونه اغلب در مناطق خشک و بياباني رويش دارد.

لها ست و باخصوص مناطق ييالقي است. ميوه در آن بيضوي  يا گرد اجاشير : م  P.ferulaceaeگونه

 ميلي متر، تخت يا کمي مواج اند. 3به پهناي تا 

گياهاني چند ساله و دائمي داراي ساقه هاي بلند و  )آنقوزه، کما، باريجه( :  Ferulaجنس -5

ميق دارند.گلها زرد يا زردِ سبز بار شانه اي ع 4تا  3متر،  برگ هاي اين گياهان تقسيمات  3افراشته تا 

فام. گياهان اين جنس مونوکارپيک هستند يعني در طول  عمر خود فقط يکبار گل مي دهند. همه 
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ضمغ دار نمي باشند، گونه هاي صمغ دار آن منبع درآمدي براي   Ferulaگونه هاي جنس 

 مرتعداران است.

د که ابه اي به نام آنقوزه استخراج مي شواه شيرآنقوزه : از اين گي  Ferula assa-foetidaگونه

و مريکارپ   داراي ترکيبات گوگرد دار است که گونه اي کرک آلود با ساقه هاي زرد شونده است.

 واژه تخم مرغي يا بيضوي و بدون کرک دارد.

. تي داردباريجه : داراي شيرابه اي به نام باريجه است، که مصارف صنع   Ferula gumosaگونه

 ده ميخت نوعي چسب براي چسباندن  سنگ هاي قيمتي مانند الماس وزيور آالت استفاجهت سا

 شود.

 

 : Labiateتيره نعناعيان 

به  تقابل وده، مشامل گياهاني اغلب معطر و بدون تيغ با ساقه هاي غالباً چهار گوش و برگ هاي سا

دو به دو از  عدد که 4يا  2ها اده. پرچمم-ندرت فراهم. گل آذين گرزن انتهايي يا محوري، گل ها نر

يي. تخمدان تا 5 نظر طول مساوي اند که به اين حالت دي دينام گفته مي شود. کاسبرگها و گلبرگ ها

 فوقاني دو برچه اي و دو خانه اي و ميوه تتراآکن )چهار فندقه( است. 

که   Z.multiflora داراي يک گونه درختچه اي به نامآويشن شيرازي :  Zatariaجنس  -1

يد اي سفشاخه هاي آن پيچده  وباريک وکرک دار است. و برگ هاي دايره اي يا بيضوي و گل ه

 کوچک دارد. گل آذين آن گويچه اي فشرده و مجتمع است.

ه برگ هاي کوچک و ساد گياهي پايا، علفي يا در قاعده چوبي با )آويشن( : Thymusجنس  -2

گل  نتهايي.ش و اا سفيد، صورتي تا ارغوانيِ مايل به بنفکاسة گل پوشيده از کرک هاي غده اي گل ه

 آذين سرسان مانند و پرچمها از جام خارج شده اند.

 ي خيزد.ز روي ريزومها برمعلفي چند ساله و ريزوم دار که ساقه ها ا)نعناع( :   Menthaجنس -3

 )پونه(  M.pulegiumگونه 

M.sativa )نعناع ( 

M.longifolia  صحرايي( : داراي گل آذين خوشه طويل. پورجينک )سبزي 

گياهاني يکساله يا چند ساله، علفي يا بوته اي و معطر مي باشند.  کاکوتي : Ziziphoraجنس  -4

رگه که لوب بااليي کاسه سه دندانه و لوب پايني دو دندانه دارد. همچنين جام  13لوبه با  2کاسة گل 
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وبي رشد کرده و مشخص است و لوب پاييني  گسترده، لوبه که لوب بااليي بدون تقسيم وبه خ 2گل 

 افقي و سه قسمتي است. نافه گل شامل دو پرچم بارور و دو پرچم نازا )بدون بساک( است. 

ا ک پوش ب: بوته اي، وحشي، خشبي و   معطر با شاخه هاي فراوان. کر  Z.clinopodioidesگونه 

 ساقه رونده يا ايستاده.

دار و برگ هاي سانتيمتر، اغلب از قاعده گل 20تا  10يکساله به ارتفاع  : گياهي Z.tenuirگونه 

صارف موه بر و عال سرنيزه اي. گل آذين سنبله متراکم. اين گونه در اوايل بهار به فراواني مي رويد

 دارويي جهت معطر کردن غذا به کار مي رود. 

ش که حاشية برگها رک پوگياهاني يک يا چندساله، ک)پونه سا، قطرم( :  Nepetaجنس  -5

ا ه. گل اغلب کنگره اي است، برگ هاي بخش گلدار ساقه کوچک و تقريباً به شکل برگک هستند

 ه وگاهيا خوشسفيد، بنفش يا مايل به آبي، گل ها مجتم در چرخه هاي دسته اي، گل آذين سنبله ي

يبًا ايستاده و تقر بااليي جامدندانه است. جام گل دو لوبه، لوب  5رگه و  15کپه اي. کاسه گل داراي 

راي د. دامسطح و لوب پاييني سه قسمتي است که قسمت مياني آن بزرگ تر و کناريها کوچکتران

ربه هم گمورد عالقة گربه است که به آن علف   N.persicaفندقه اي تخم مرغي شکل است. گونه

 مي گويند.

رد الت سبز و تازه موسمي. در ح شامل گياهاني پايا، معموالً گوش بره : Phlomisجنس  -6

يش کم و ب ار ياچراي دام قرار نمي گيرند. برگ ها کامل، ساده و غير منقسم که در حاشيه کنگره د

ا بانتها  و در بدون دندانه و پوشيده از کرک هاي ستاره اِي کوتاه و متراکم است. کاسه لوله اي

ال خود ب و کخي است. لوب بااليي جام محدتقسيمات نازک و رشته اي و داراي زائده اي بلندِ سي

ي به طور خيزان عدد و در زير خيمدگي لوب باالي 4مانند، لوب پاييني سه قسمتي وگسترده. پرچمها 

 ان است. گونه در اير 17قرار دارند. فندقه سه پهلو و داراي جقه )کاکل(. اين جنس داراي 

م گل گ ها داراي قاعده قلبي شکل، جاگياهي چند ساله و کرک پوش، بر ← Ph.aucheriگونه 

 زرد رنگ. 

ا خم مرغي بگونه اي چند ساله، اغلب در قاعده منشعب، برگ هاي اين گياه ت ← Ph.olivieriگونه 

 يي است.باال قاعده قلبي شکل. جام گل زرد، لوب پاييني جام تقريباً سه برابر بلند تر از لوب

گل آذين اين گياهان سنبله ي چرخه  نبله اي( :)صور اسرافيل، شاطرا، س   stachysجنس -7

رگه است. جام گل لوله اي که در داخل داراي حلقه  10يا  5استکاني داراي  –اي، کاسه گل لوله اي 
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اي مورب پوشيده از کرک است. جام دو لوبه، لوب بااليي  مقعر و بدون تقسيم يا در حاشيه داراي دو 

که بخش مياني بزرگ و دو بخش کناري کوچک مي باشند.  دندانه و لوب پاييني سه قسمتي است

پرچمهاي جلويي دراز و کناريها خميده اند. فندقه سه پهلو و تخم مرغي پهن دراز است. 

گياهي ست چند ساله با کرک هاي پتويي سفيد. داراي برگ هاي ساده با   Stachys inflataگونه

تايي هستند. کاسه گل  6تا  4رنگ و در چرخه هاي کنارة کامل، مستطيلي تا تخم مرغي. گل ها قرمز 

 در حالت ميوه دار متورم وکروي تا تخم مرغي است.

ز کرک هاي بلند و گوش، پوشيده ا 4داراي ساقه هاي  )فراسيون( :  Marrubiumجنس  -8

يش م و بکنمدي شکل است. داراي برگ هاي بيضي با حاشيه کنگره اي دندانه دار که سطح آنها 

 واريک ورده و کرک پوش است. گل ها مجتمع در چرخه هاي ُپرگل همراه با برگک هاي بچين خ

خل يا سفيد که در دا دندانه، معموالً نوک تيز است. جام گل قرمز 10تا  5نوک تيز. کاسه در انتها با 

است  ي شکلاواجد حلقه اي از کرک مي باشد. لوب پاييني جام سه قسمتي که بخش مياني آن قلوه 

ن دو بخش طرفي آن پهن دراز و لوب بااليي آن کاله خود مانند است. گونه معروف آ و

M.vulgare  .است 

اي محوري، کاسه داراي گل هاي مجتمع در چرخه ه)لبديسي يا جعده( :  Ajugaجنس  -9

ه قسمتي سييني دندانه اي، جام گل دو لوبه که لوب بااليي جام کوتاه و دو قسمتي و لوب پا 5گل 

ام خارج جعددند که از لوله  4ت. جام گل در قسمت داخلي داراي حلقه اي از کرک، پرچمها اس

عده اي )لبديسي شرقي( گياهي علفي و چند ساله با برگ هاي قا A.orientalisشده اند. گونه 

آن  ل هايدمبرگ دار و برگ هاي ساقه اي بدون دمبرگ با کناره هاي سينوسي مي باشد و جام گ

 دگي مي باشد.داراي خمي

 ته اي، چوبي يا درختچهگياهاني پايا، بو )سالوي، مريم گلي، مريمي( : Salviaجنس  -10

گل  12تا  2راي مانند و بسيار معطر مي باشند که گل آذين اين گياهان گرزن است. چرخه هاي گل دا

ه بوجام گل دو ل است. کاسه گل پايا، دو لوبه، لوب بااليي سه قسمتي و لوب پاييني دو قسمتي است.

 که بخش ي استکه لوب بااليي کم و بيش افراشته و يا کاله خود مانند است و لوب پاييني سه بخش

کرکي  قه ايمياني آن عريض و مقعر  و دو بخش کناري کوچک هستند، لولة جام در داخل داراي حل

 و لعاب تا کروي قه بيضيعدد، ميله هاي پرچم کوتاه و مفصل دار مي باشند. ميوه فند 2است. پرچمها 

 دار مي باشد. 
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ر يفي و پُ گونه اي ُپرکرک، برگ ها شانه اي بريده و پيچيده، کاسة گل ق ←  S.eremophilaگونه

 از کرک هاي فراوان سفيد و بلند، گل ها سفيد تا قرمز .

ل، داراي برگ هاي پهنِ بزرگ و ساده وکام ←)مريمي گلي لوله اي(  S.macrosiphonگونه 

ار دکرک  ضي تا تخم مرغي مي باشد. گونه اي کرک پوش. گل آذين خوشه، کاسه گل لوله اي وبي

 خم مرغيتندقه فکه لوب بااليي کاسه سه دندانه اي است که دندانه ها خار دارند. جام گل سفيد و 

 پهن و درخشان است.

ها کامل ک برگ آنگياهاني معطر، پهن)مريم نخودي، کلپوره، مور( : Teucriumجنس -11

ا ت 1گياه  گاهي شانه بخش مي باشند. چرخه هاي گل آذين اين ودندانه دار  -يا در حاشيه کنگره اي 

ساوي مي باشد. گونه دندانة نام  5رگه و  10گل دارند. گل آذين سنبله مانند. کاسة گل لوله اي با  3

 اغلب در مناطقارزش دارويي فوق العاده اي دارند و   T.chamaedrys و  T.poliumهاي 

 کوهستاني مي رويند. 

 

 :  Asteraceaeيا  Compositaeتيره کاسني 

د. در مي گوين Corymbfloraeچون در اين خانواده گل آذين مجموعه اي از ديهيم هاست به آن 

 افظي بهخش محاين تيره گل ها بدون دمگل و مجتمع در گل آذين کالپرک يا کپه اي هستند که با ب

ل در رأس متشکل از يک تا چند رديف برگه پوشيده شده اند. کاسة گ (involucres)نام گريبان 

ه تاجک يا ب وتخمدان به جقه اي )کاکلي( متشکل از موهاي بلنِد ريش مانند، فلسي، سيخک مانند 

 ه تحليلکستند تبديل شده است که در هنگام ميوه دهي طويلتر مي شود. در واقع همان کاسبرگ ها ه

گفته مي  papusپوس يير شکل پيدا مي کنند و به شکل تار در مي آيندکه اصطالحاً به آن  پارفته و تغ

 شود.

و به ندرت  بانه ايزني(، جام گل پيوسته، لوله اي )قيفي يا استوانه اي، در پايين باريک و در باال استکا

انه اي و تخمک يک خ تايي، تخمدان تحتاني 5دندانه است. پرچمها  5تا  3دو لبه و معموالً داراي 

وس در ست  پاپمکن اقاعده اي است. خامه ها معموالً در باال  دو شاخه است و ميوه فندقه مي باشد، م

 بعضي جنس ها روي ميوه فندقه باقي بماند. اين تيره شامل سه زير تيره :

ي هستند. هان اين زير تيره از نوع لوله اتمام گل هاي کپة گيا ← Tubulifloraeلوله گليها  -1

 شامل :
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 Echinops, Centaurea, Cousinia, Carthamus, Onopordon, Serratula, 

Cirsicum, Gundelia 
. گل ير تيره معمواًل فرورفته و پياله اي شکل استز: نهنج گياهان اين  Ligulifloraeزبانه گليها  -2

اي و  ش علوفهي ارزن خار و داراهاي کپه تماماً زبانه اي هستند. گياهان اين زير تيره معموالً بدو

 نند :د. ماغذايي باال هستند و تعدادي از آنها مصرف دارويي دارند و بعضي علف هرز مي باشن
Taraxacum, Tragopogon , Scariola (Lactuca), Launaea 

 : نهنج گياهان اين زير تيره مسطح و به ندرت بر جسته يا فرورفته Radiataeزير تيرة پرتوآسا  -3

ماده همراه با گل هاي خنثي است. کپه در وسط داراي گل -است، گلها يشان کپه اي تک جنس و نر

هاي لوله اي و در پيرامون گل هاي زبانه اي دارد. گل هاي پيراموني بصورت پرتوهاي به سمت خارج 

راموني غالباً دندانه است، گل هاي مرکزي کپه زرد وگل هاي پي 3کپه قرار گرفته اند و لبة آنها داراي 

 ,Achilleaسفيدند. کپه ها نيز غالباً مجموعه اي را به صورت گل آذين ديهيم تشکيل مي دهند. شامل

Artemisia, Anthemis 
 

 : (Tubuliflorae)نس هاي زيرخانوداة لوله گلي ها ج -الف 

 خاراله با اندامهاي سشامل گياهان علفي چند  )شکر تيغال، شکر خار( : Echinopsجنس  -1

ر ق خاردار عميدار، ساقه هاي پوشيده از کرک و برگ هاي متناوبِ ساده يا داراي تقسيمات شانه ب

شترک ميبان است. داراي کپه هاي متعدد، مجتمع و بصورت گويچه هاي متراکم و بدون پايک با گر

 هاي زبرت تارهستند، گريبان در کپه هاي فرعي داراي چند رديف برگه است. رديف بيروني آن بصور

نگ ري به او سيخک مانند است و رديف هاي دروني باريک و اغلب مژک دار هستند. جام گل لوله 

ه داراي اشد. جقمي ب آبي يا سفيد است. فندقة آن پهن دراز، استوانه اي و غالباً داراي کرک هاي بلند

 است. robustus.Eکرک هاي زبر و سيخک مانند يا فلسي شکل است. گونه مهم آن 

دون بارور(، خاردار يا ب گياهاني مونوکارپيک )يک بار)تيغ، هزار خار( :  Cousiniaجنس  -2

منتهي  ومپوش خار با کپه هاي داراي گل هاي همجنس و برگه هاي گريبانِ )براکته هاي کالپرک( ه

 رو بطو آزاد به خار مي باشند. نهنج پوشيده شده از تار هاي زبر سيخک مانند و کرک هاي پاپوس

زي که ف مرکمجزا از هم ريزش مي کنند )پاپوس خيلي سست وريزان (. فندقه هاي بدون کرک با نا

آن  ي مهمغالباً داراي مجموعه اي از تارهاي ابريشمي در يک يا دو رديف مي باشد. گونه ها

C.wilhelminae    وC.bachtiarica .مي باشند 
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 دوساله يا چندساله، گياهانيپيرزن( :  )خار زن بابا، خار پنبه، خار Onopordonجنس  -3

شيده از ند و پول مانخاردار، پوشيده از کرک هاي پنبه اي، با ساقه هاي منشعب، ساقه با کناره هاي با

ماده مي -نر  اي و خار است. گياه داراي کپه هاي منفردِ بزرگ و انتهايي است. گل هاي ارغواني لوله

 قه ها و شاخه ها خاردار مي باشند.تمام سا O.acanthiumباشد. در گونه 

ها بدون خار، کرک  گياهاني يک، دو يا چند ساله، برگ)گل گندم( :  Centaureaجنس  -4

ه هاي کپ ش. گلپوش با برگ هاي متناوبِ کامل بدون تقسيم يا داراي تقسيمات شانه اي يا شانه بخ

ر چند اقع دوبرگه هاي گريبان  ناهمجنس، گريبان )قسمت پايين کپه( داراي شکل هاي مختلف است.

قه ار. فنددکرک  رديف، همپوش و غالباً داراي زائده اي فلسي شفاف و غشايي يا چرمي، ميله پرچمها

 ونه هايگ. از اغلب بدون کرک و جقه داراي چند رديف تار با کرک هاي زبر يا پر مانند و پاياست

 نام برد.  )گل گندم مهاجر( را C.bruguierianaآن مي توان گونه 

، شيرابه علفي چند ساله گياهاني:  کنگر علوفه اي، کنگر خوراکي()کنگر   Gundeliaجنس -5

گ ت. رگبرار اسدار با برگ هاي متناوب، داراي تقسيمات شانه اي عميق که کنارة آنها منتهي به خ

رد، زهاي  هاي برگ معموالً قرمز رنگ است. کالپرک بيضي شکل با خارهاي زرد رنگ و داراي گل

نند تاج ما قه ايسفيد، صورتي و يا ارغواني اند. در اين جنس، فقط گل هاي مرکزي بارور هستند و ج

ي باشد که در م G.tournefortiiبا حاشية کم و بيش صاف دارند. در ايران داراي يک گونه به نام 

رف ه مصتاني بنواحي کوهستاني و ارتفاعات مناطق نيمه خشک مي رويد. بصورت علوفه خشک زمس

 دام مي رسانند.

اشيه برگ هايي که در ح گياهاني علفي، دو يا چند ساله با)کنگر، انگنار( :  Cirsiumجنس -6

بان داراي ند. گريده اما–سينوسي يا دندانه دار و غالباً خار دارند. کپه ها داراي گل هاي فراوان و نر

ک، فندقه . ميلة پرچمها پوشيده از کرقسمتي 5برگه هاي راست و به ندرت همپوش است. گل ها 

ونه پهن، صاف و رگه دار مي باشد. جقه )کاکل( شامل چند رديف کرک منشعب مي باشد.  گ

C.lappaceum  برگ هاي پهن مي باشد. در گونة  دارايC.arvense ست و برگه هاي گريبان  را

 ي تر هاداخل زه اي باريک وهمپوش که بيروني ها سه گوش و مستطيلي. و دروني ها بلند تر، سرني

اي برگ ها دار C.alathumخطي هستند. گل ارغواني و جقه سفيد چرکين مي باشد. در گونة 

 خارهاي فراوان در حاشيه مي باشند.
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 :  Ligulifloraeزير تيره )زير خانوادة( زبانه گلي ها  

کامل، باريک، اي هگياهاني علفي يک يا چندساله با برگ  )شنگ( : Tragopogonجنس  -1

بنفش،  گه هاسرنيزه اي يا خطي، با رگبندي موازي است. گربيان داراي يک رديف برگة مساوي، بر

ساوي، د و نامي بلنگل ها زرد يا ارغواني و فندقه ها داراي منقارند. جقه )کاکل( داراي تار کرک ها

فاقد تيغ و خار  يرابه دار وچند ساله، ش T.collinusتارهاي دروني در رأس پرزدار و زبر است. گونة 

 است.

اي شيرابه شيري گياهاني علفي، پايا، دار)قاصدک، گلِ قاصد( :  Taraxacumجنس  -2

ار بدون خ دگي ورنگ. اغلب پوشيده از کرک يا تار. برگ هاي طوقه اي با کنارة کامل يا داراي بري

 ي باشد.رگه ماراي دو رديف بمي باشند. داراي کپه هاي منفرد و تعداد زيادي گل است. گريبان د

 يرونيببرگه هاي رديف دروني داراي حاشية پهن  و غشايي و ممتد هستند و برگه هاي رديف 

 کل. جقهاي ش نامساوي و داراي  استقرار ماپيچي هستند. فندقه هرمي شکل يا مخروطي يا استوانه

 داراي تار و کرک هاي متعددِ نازک و سفيد است.

قاعده  بوته اي، در گياهاني پايا،)گاو چاق کن، جزه( :  Scariola يا Lactucaجنس  -3

 اه بدوناي گيچوبي، داراي انشعابات واگرا و پهنک برگ معمواًل تحليل رفته و کوچک است. برگ ه

 5تا  3ي دارا خار و داراي بريدگي هاي نامنظم. کپه ها عموماً مجتمع بصورت گل آذين خوشه اي و

اشد. گونة رديف برگه، جقه سفيد رنگ مي ب 5تا  2انه اي باريک و شامل گل زرد. گريبان استو

S.orientalis   يا L.orientalisز و سفيد که گياهي چند ساله، نيمه خشبي، داراي ساقه هاي سب

 خيلي شاخص است.

ر ، با قاعده ضخيم و پگياهي چند ساله)چرخه، کاهو بياباني، کاهوسا( :  Launaeaجنس  -4

 30ه ارتفاع تا بمي باشد که داراي شاخه هاي تودرتو، خار دار  L.acanthoidesه مهم آن ساقه، گون

به ي، در لستطيلمسانتي متر به رنگ سبز تيره  بدون کرک که برگ هاي قاعده اي آن واژتخم مرغي تا 

نه وال استگا شش ها داراي خارک هاي سفيدند. برگ هاي ساقه اي سريعاً ريزان هستند. کپه ها پنج ت

، جقه ها ي و زردابانه زاي دارند. برگه ها همپوش، نسبتاً نوک تيز با لبه اي شفاف و باريک اند. گل ها 

 ارند.پايا، سفيد با تارهاي دندانک دار و فندقه ها ستوني که در سطح شکمي  کمي رگه د

 

 : Radieaeجنس هاي زير خانواده شعاعي ها 
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ناوب ا برگ هاي متدو يا چند ساله، علفي يا بوته اي، ب : گياهاني يکدرمنه  Artemisiaجنس -1

عدد، هاي مت ا کپهو داراي تقسيمات شانه اي يا شانه اي عميق. گل آذين خوشه، گرزن يا خوشه سنبل ب

 .ن جقهبرگک هاي گريبان تقريباً همقد و همپوش. فندقه ها بدون کرک  غالباً صاف و  بدو

دي هاي نم ي ساقه هاي متعدد، راست. ابتدا پوشيده از کرک)درمنه کوهي( دارا A.aucheriگونه 

رگه ست. بسفيد و سرانجام بدون کرک، برگ يک يا دوبار شانه اي، گل آذين خوشه متراکم و را

شايي، غيلي، هاي گريبان همپوش، بيروني ها کوچک، تخم مرغي، کرکدار و درونيها بلند تر، مستط

متر مي  2000ش از گل، در مناطق کوهستاني و ارتفاعات بي 4تا  3تقريباً بدون کرک و کپه ها داراي 

 رويد. 

ز ااي پوشيده  )درمنه دشتي(، گياهي بوته اي، بالشتکي يا کپه  A.herba-alba، يا A.sieberiگونه 

بار  اي دوهکرک هاي نمدي خاکستري، با ساقة در باال منشعب، راست با شاخه هاي گسترده. برگ 

 کپه ها بدون سر نيزه اي تخت و نوک کند هستند. گل آذين خوشة مخروطي پهن. شانه اي با لوبهاي

تي واحي دشس و نپايه، مستطيلي، تخم مرغي است. از گياهان با ارزش مناطق بياباني و کوههاي زاگر

  ارزش علوفه اي آن بخصوص در فصل پاييز با اهميت  است.

 )افسنطين(. Ar.absinthiumو   Ar.persica ،Ar.scopariaهمچنين گونه هاي 

ي پوشيده از کرک، دارا گياهاني علفي يک يا چند ساله، اغلببومادران :  Achilleaجنس  -2

 ي دم گل آذين کمبار تقسيم، شانه اي عميق. کپه ها کوچک، دارا 4تا  3ريزوم، برگ هاي متناوب با 

اف، پهن يا اشيه شفحاراي دبا برگه هاي  و بيش بلند و غالباً ديهيم مانند. گريبان پهن دراز، استوانه اي،

 دون کرکل و بباريک. گل هاي سفيد يا زرد، فندقه پهن دراز يا واژتخم مرغي صاف دارد. فاقد با

 مي باشد.  A.millefoliumliaمي باشد. گونه مهم آن 

مي باشد که   A.brachystephanaمهمترين گونه اين جنس  بابونه : Anthemisجنس  -3

.  ي استاساله و پوشيده از کرک هاي کم پشت، برگ هاي بيضي کشيده و دو بار شانه گياهي يک

 ت.ار اسقسمت لوله اي گلچه ها از تارهاي خز مانند پوشيده شده است و ميوه فندقه شيار د

 

 : Rosaceaeتيره گل سرخيان 

هنج کوزه مانند. نه. عدد يا بيشتر. برگها مرکب و ساد 20تا  4گل ها دو جنسيِ منظم، تعداد پرچمها 

 ميوه شفت يا  فندقه يا فوليکول يا سته است، غالباً خاردار. 
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د که گياهي درختچه اي يا مي باش H.persicaمهمترين گونه آن  : Hultemiaجنس ورک  -1

ان، اي فراوخاره بوته اي کوچک، ريزوم دار. شاخه هاي آن به رنگ زرد متمايل به قرمز. ساقه داراي

رنگ،  عدد زرد 5عدد کاسبرگ که منتهي به نوک کوچک مي باشد. گلبرگ ها  5ه، برگ ها ساد

 بساک قرمز رنگ. ميوه فندقه کروي شکل و تيغدار. 

حاشيه  برگچه ها در علفي چند ساله، برگ ها مرکب شانه اي فرد،:  Sanguisorbaجنس  -2

د عد 4اي ، دارک  يا کاپيتولدندانه دار که اين دندانه ها اره اي شکل مي شوند. گل آذين کالپر

 وجهي.  4کاسبرگ، بدون گلبرگ. ميوه فندقه 

قسمت  در اين گونه  تعداد پرچمها زياد، سطح برگ هاي آن در ←توت روباهي  S.minorگونه 

 تحتاني داراي کرک هاي پراکنده  ابريشمي است. 

ادامک( که ب)بخورک،   A.scoparia شامل گونه های بسیار مهم : Amygdalusجنس  -3

 .  ميوه شفتو گياهي ست فاقد برگ، عمل فتو سنتز با ساقه انجام مي شود. گل ها سفيد 

گ هاي شاخه هاي نوک تيز و بربا پر شاخه و خار دار  که گیاهی )تنگرس(  A.lycioidesگونه

 باريک و سرنيزه اي دندانه دار مي باشد. ميوه آن شفت است.

 
 


