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 اولفصل 

 كليات

 گياهان مرتعي
دار آن  تعداد گياهان گل، به طوريكه ترين فلورهاي جهان است فلور ايران يكي از غني

. اي از اين گياهان در مراتع وجود دارند بخش عمده. رسد  گونه مي8000به بيش از 
اي و   است با پوششي از نباتات مرتعي، علوفههاي طبيعي مرتع نوعي از اكوسيستم

امروزه جدا از اهميت مرتع به . خودرو كه با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود
هاي دارويي و صنعتي نيز از آن مدنظر است،  مين كننده علوفه دام، استفادهأعنوان ت

ثبيت كربن اتمسفر ضمن آنكه اهميت آن از لحاظ جلوگيري از گرم شدن كره زمين، ت
در خاك، حفظ خاك و ايجاد زندگي پايدارتر براي جانداران و نيز انسان روز به روز 

گياهان موجود در مرتع متنوع و شامل گياهان علفي يكساله و چندساله، . شود بيشتر مي
 .شوند اي و درختي هستند كه تحت عنوان گياهان مرتعي شناخته مي اي، درختچه بوته

دار، گياه مرتعي  مثالً از نظر دام. ري براساس نوع برداشت وجود دارد ديگعاريفت
شناس نيز از  تلقي پزشك، دامپزشك، و گياه. كند گياهي است كه دام از آن استفاده مي

 .گياهان مرتعي متفاوت است
اي و حفاظتي دارند يا در مراتع  داري، گياهاني كه ارزش علوفه از ديد مرتع

اند و به عنوان گياهان مرتعي در نظر  حائز اهميتهستند، ) هاجمسمي و م(ساز  مسئله
 .شوند گرفته مي

 
 1گياهيپوشش تيپ 
 شود كه در مكاني با شرايط محيطـي        گياهي به مجموعه گياهاني اطالق مي     پوشش  تيپ  

 
1. Vegetation type   
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2 شناسايي گياهان مرتعي

س اسا.  قابل تشخيص است1غالبكنند و بر اساس يك يا چند گونه  مشابه رشد مي
پوشش زيرا  .است 2يهاي گياهي بر مبناي واحدهاي ژئومرفولوژيك تيپبندي  طبقه

خصوصيات ، شديداً تحت تأثير ي عوامل اكولوژيكعالوه برگياهي هر منطقه 
 : كهشوند ميي را شامل ا ه محدودياين واحدهاي ژئومرفولوژيك. استتوپوگرافيكي 

 .هاي هوايي قابل تفكيك است در عكس -1
 . تدريجي استتغييرات شيب -2
 .نوع خاك تقريباً يكسان است -3
تواند تحت يك واحد مستقل  از نظر مديريت با توجه به مساحت آن مي -4

 .قرار گيرد
و دامنه با تغيير ، زيرا تر است ها در مناطق كوهستاني سريع تفكيك محدوده تيپ

ه يابند ولي در مناطق دشتي و ب هاي پوشش گياهي تغيير مي نوسانات شيب، تيپ
 به نامحسوس استها  صوص در مناطق خشك و نيمه خشك تغيير محدوده تيپخ

. يك تيپ گياهي قرار گرفته باشداشغال تحت مناطق وسيعي طوريكه ممكن است 
ها دقيق و مشخص   مرز تيپنييع ت،است تدريجي تغييرات شرايط حاكم بر منطقه چون

دو تيپ ي ا هون گيبتركاي با  نيست و در حد فاصل دو تيپ پوشش گياهي، منطقه
 بنابراين.  يك تيپ پوشش گياهي به تيپ ديگر است3مجاور وجود دارد كه محل گذر

هاي گياهي بر  تيپ. باشد مي محل گذرتا وسط تيپ از مركز گياهي مرز بين دو تيپ 
د، نه پوشش مرحله كليماكس و معموالً با نشو  فعلي آن تعيين مييا هونگ بمبناي تركي

 گذاري نامدو گونه گياهي كه غالبيت تركيب پوشش گياهي را دارند  يك يامخفف نام 
 Stipa و Artemisia sieberi  پوشش گياهي با غلبهبه عنوان مثال تيپ. دنگرد مي

arabica به صورت Ar.si-St.arشود  مشخص مي. 
 

 4جامعه گياهي
گرد جامعه گياهي به مفهوم گروه گياهي يا مجموعه گياهاني است كه در يك محل 

اي معين به تشخيص جوامع  اساس تركيب گونه هاي گياهي بر شناخت گروه. اند آمده
  ريختار.شود  منجر مي6 به تميز ريختارهاي گياهي5برحسب سيماي ظاهريو گياهي 

 
1. Dominant species 2. Geomorphological units 3. Transition zone 
4. Plant association 5. Physiognomy 6. Plant formation 
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 كليات

 

3

گياهي مستقل كه داراي شكل ظاهري شبيه به هم يا از نظر گياهي عبارت است از گروه 
 .گردند ي و به مكاني با شرايط مشابه محدود مباشند زيستي مرتبط به هم مي

 گروهي از گياهان با تركيب فلوريستيكي معين كه  بهجامعه گياهيدر ابتدا 
، كنند  و تحت شرايط زيستگاهي همگني رشد ميسيماي ظاهري يكنواختي داشته

جامعه گياهي تركيبي : گرديدجامعه گياهي به اين صورت تعريف اما بعد . شد ياطالق م
باشند كه وابستگي زيادي به   مي1هاي شاخص هايي است كه بعضي از آنها گونه از گونه

هاي  گونه. شوند فته مي در نظر گر2هاي همراه ها به عنوان گونه جامعه دارند و ساير گونه
هاي شاخص جوامع ديگري هستند كه در اين  همراه در يك جامعه گياهي، يا گونه

هايي هستند كه در چندين جامعه با   گونهوباشند و يا جز جامعه داراي فركانس كمي مي
 جامعه به وسيله فهرست بر اساس اين تعريف. فركانس تقريباً يكسان حضور دارند

) پالت( 3اين فهرست بايد از گردآوري قطعات نمونه. شود ها مشخص مي كاملي از گونه
هاي  مورد استفاده در تشخيص جامعه استخراج شده باشد و بايد نه فقط به گونه

 .هاي موجود مراجعه كرد شاخص بلكه به مجموع گونه
. توانند حضور داشته باشند در يك ريختار گياهي غالباً جوامع گياهي متعددي مي

هاي رويشي و اكولوژيكي ارزش بيشتري نسبت به  راين جامعه گياهي از نظر دادهبناب
 .ريختار گياهي دارد

 
 نواحي رويشي ايران بر مبناي خصوصيات اقليميبندي  تقسيم

با توجه به اينكه حضور پوشش گياهي متنوع در كشورمان ارتباط تنگاتنگي با 
اهي بدون توجه به خصوصيات خصوصيات اقليمي دارد، مطالعه و تفكيك پوشش گي

 .باشد پذير نمي اقليمي امكان
.  قرار دادمبنارا حاكم در تقسيم ايران به مناطق بزرگ اقليمي بايد عوامل چيره 

فراواني بارندگي و باال بودن رطوبت نسبي در شمال، منطقه خزر را به صورت واحد 
زمستان گرم و رطوبت نسبي  . استتبديل كردهاقليمي كامالً متمايز از ديگر نقاط كشور 

 زياد نواحي مجاور درياي عمان و خليج فارس در جنوب، شاخص اقليم نيمه خشك
 

1. Characteristic species 2. Companion species 3. Releves 
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4 شناسايي گياهان مرتعي

 قسمت عمده و وسيعي از اراضي كشور ،بين اين دو منطقه كامالً متفاوت.  استخاصي
قع ما واهاي كم و بيش سرد با اختالف شديد د زمستانهاي بسيار خشك و  با تابستان
هاي خشك دارد، هر چند به ظاهر مشابه آب و  اين اقليم بري كه تابستان. شده است

انباشته شدن .  با اقليم مزبور تفاوت زيادي داردمااي است، ولي از حيث د هواي مديترانه
ف در اين مناطق معرف آب هاي مرتفع و دوام چند ماهه بر هاي برف بر روي كوه توده

و هواي نزديك به آب و هواي استپي است، با اين تفاوت كه تابستان در مناطق مذكور 
به صورت  نواحي رويشي ايران بر اساس خصوصيات اقليمي. تر است به مراتب خشك
 .شوند زير تقسيم مي

 
  سيبري–ناحيه اروپا . 1

شمال به درياي خزر و از جنوب به اين ناحيه در نوار شمالي كشور قرار دارد و از 
 600بارش ساليانه در اين ناحيه از . شود هاي البرز محدود مي هاي شمالي رشته كوه دامنه
از . يابد مقدار بارش از غرب به شرق كاهش مي. متر متغير است  ميلي2000تا 

 اقليم اين ناحيه معتدل و. خصوصيات ويژه اين ناحيه فقدان دوره خشكي واقعي است
 ميليون پنجوسعت اين ناحيه . هاي انبوه است مرطوب و داراي پتانسيل توليد جنگل

 : اشكوب استسههكتار و بر حسب ارتفاع از سطح دريا شامل 
 
  اشكوب تحتاني-

برحسب .  متر متغير است1000 تا 800در اين اشكوب ارتفاع از سطح دريا بين 
اي و كوهستاني بوده و  لگهعوارض پستي و بلندي اين اشكوب داراي دو بخش ج

 ممرز، )Quercus castaneaefolia (بلندمازوآن شامل غالب  درختي هاي گونه
)Carpinus betulus( انجيلي ،)Parrotia persica (آزاد  و)Zelkova carpinifolia (

 است )Buxus hyrcana ( رويشگاه اصلي گونه شمشاد،اي هاي ناحيه جلگه جنگل. است
هايي از جامعه گياهي كهن در برخي نقاط بخش  يب زياد تنها لكهكه به دليل تخر

 :هاي مرتعي مهم آن عبارتند از گونه. خورد به چشم مي) سي سنگان(اي  جلگه
Dactylis glomerata, Festuca ovina, Melica spp., Onobrychis spp., 
Oplismenus undulatifolius, Phleum phleoides, Poa spp., Sanguisorba minor, 
Trifolium spp. 
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  اشكوب مياني-
هاي صنعتي به   متر متغير بوده و شامل جنگل2000 تا 1000ارتفاع اين اشكوب بين 

، اوجا )Acer hyrcanum (هاي همراه افرا با گونه) Fagus orientalis(ويژه راش 
)Ulmus minor ( و ون)Fraxinus excelsior (عي هاي مرت در اين اشكوب گونه. است

 :هاي مرتعي آن عبارتند از گونه. ترند ها فراوان چندساله نسبت به يكساله
Brachypodium sylvaticum, Bromus spp., Dactylis glomerata, Festuca 
montana, Melica spp., Phleum phleoides, Poa spp., Trifolium repens 

 با هاي گونه لب شامل و اغحضور كمي دارند بقوالت تيرهدر اين منطقه گياهان 
 و .Trifolium pratense ،T. repens ،Lotus corniculatus ،Coronilla sppارزش 

Onobrychis spp.مرتفع ممكن است مناطق در .  استAstragalus spp. كه از عناصر 
 .است، مشاهده شود  توراني–ايران 

 
  اشكوب فوقاني-

ح دريا قرار دارد و آب و هواي آن  متر از سط2700 تا 2000اين اشكوب در ارتفاع 
هاي مرتعي در اين ناحيه بر  پوشش رستني. سرد و شبيه مراتع مرتفع استپي است

در مناطق با . خورد پوشش جنگلي غالب است و پوشش درختي به ندرت به چشم مي
هاي  اي و انواع گون  متر، گياهان بالشتكي از جمله اسپرس بوته2700ارتفاع بيش از 

. خورد  توراني است، به چشم مي–هاي مرتفع ايران   كه مربوط به پوشش كوهبالشتكي
هاي   است و گونه)Quercus macranthera(اوري گونه درختي شاخص اين اشكوب 

 :مرتعي مهم آن عبارتند از
Agropyron spp., Bromus persicus, Dactylis glomerata, Festuca spp., Poa 
spp., Trisetum spp. 

ها خيلي  بوده، ولي درصد تركيب گونمياني  اشكوباي مشابه  ت علوفهبقوال
هاي  هاي گياهي كوه هاي خشك و فرسايش يافته اين منطقه گونه در بخش. زيادتر است

 مشاهده .Astragalus spp و Onobrychis cornuta توراني مانند –مرتفع ايران 
 .شود مي
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6 شناسايي گياهان مرتعي

  سندي–صحارا  ناحيه .2
 ميليون هكتار وسعت نُهاي درياي عمان و خليج فارس با  مناطق كرانهاين ناحيه شامل 

متر است، اما رطوبت نسبي زياد تا   ميلي300بارندگي ساليانه اين ناحيه كمتر از . است
اين ناحيه از نظر فلور به ويژه گياهان يكساله . كند حدي اين كمبود بارش را جبران مي

اي از كشور  ود در اين ناحيه در هيچ نقطههاي موج بسيار غني است و برخي گونه
. در اين ناحيه رطوبت نسبي بسيار باال و دوره خشكي طوالني است. دنشو مشاهده نمي

 )Rhizophora mucronata ( چندلو )Avicennia officinalis (هاي ماندابي حرا جنگل
ين ناحيه  بومي ا)Phoenix dactylifera (گياه نخل. رويند در سواحل اين ناحيه مي

ناحيه شاخص اي  هو درختچاي درختي ه هگون. اند است و گياهان تيره بقوالت فراوان
-Ziziphus spina(، كنار ).Acacia spp ( آكاسيا،).Prosopis spp ( كهوربلوچي شامل

christi( رمليك ،)Ziziphus nummularia( استبرق ،)Calotropis procera ( و درخت
 :هاي زير قابل ذكرند از گندميان چندساله گونه . است)Salvadora persica(مسواك 

Cenchrus ciliaris, Chrysopogon spp., Cymbopogon olivieri, Hyperrhenia 
hirta, Panicum spp., Pennisetum spp., Saccharum spp., Stipagrostis 
plumosa, Tricholaena teneriffae 

 
  توراني– ناحيه ايران .3

زاگرس و تمام مناطق دشتي ايران مركزي هاي  دامنهالبرز و جنوبي هاي   دامنهاين ناحيه
 درصد 85 ميليون هكتار وسعت دارد و بيش از 151دهد و  را زير پوشش قرار مي

 از نظر پستي و بلندي، اقليم، خاك  توراني–ناحيه ايران . شود مساحت ايران را شامل مي
ت و كيفيت پوشش گياهي با توجه به اين و پوشش گياهي بسيار متنوع است و كمي

.  است)Artemisia sieberi (گونه معرف اين ناحيه، درمنه دشتي. كند عوامل تغيير مي
 به فراواني )Astragalus (هاي بسيار متنوعي از جنس گون همچنين در اين ناحيه گونه

 كه شود ي مبر اساس ميزان بارندگي به پنج منطقه تقسيماين ناحيه . خورد به چشم مي
 :عبارتند از

 
  منطقه نيمه بياباني-
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رطوبت نسبي هوا كم . متر است  ميلي100در اين منطقه كمتر از ساليانه ميانگين بارش 
و خشكي محيط عامل اصلي محدوديت رشد گياهان است كه در بسياري از موارد 

فراوان عوامل نامساعدي همچون امالح زياد خاك نيز بر محدوديت رشد گياه تاثير 
بند، كاسني،  هاي اسفناج، هفت بيشتر گياهان اين منطقه به ترتيب شامل تيره. دارد

ها بيشترين تعداد گياهان در اين  اي گياهاني بياباني و بوته. بقوالت و گندميان هستند
هاي فيزيكي و شيميايي خاك به  اين گياهان براساس ويژگي. شوند منطقه را شامل مي

 :شوند دي ميبن هانواع زير طبق
 

  گياهان شورپسند-الف
. كنند اين گياهان در برابر تجمع درصد زيادي از امالح در خاك تحمل و مقاومت مي

گياهان تيره اسفناج نسبت . هاي گوشتي و ذخيره كننده آب دارند اين گياهان اغلب بافت
 اين برخي از. اند هاي گياهي درصد بيشتري را به خود اختصاص داده به ديگر تيره

 :گياهان عبارتند از
Halocnemum strobilaceum, Halostachys belangeriana, Kalidium caspicum, 
Salicornia europaea, Salsola spp., Seidlitzia rosmarinus, Suaeda spp., 
Tamarix spp. 

 
 دوست  گياهان شن-ب

كنند و در برابر  مياي رشد  هاي با بافت بسيار سبك از نوع ماسه اين گياهان در خاك
شوند  اي مشاهده مي هاي ماسه اين گياهان اغلب بر روي تپه. خشكي تحمل خوبي دارند

 Calligonum(و اسكنبيل ) Haloxylon ammodendron(تاغ سياه و برخي از آنها مانند 

spp. (برخي از . زدايي استفاده فراوان دارند هاي روان و بيابان هاي تثبيت ماسه در برنامه
 :اين گياهان عبارتند از

Ammodendron persicum, Haloxylon persicum, Stipagrostis spp., Smirnovia 
turkestana 

 
 دوست گياهان گچ -پ

 .كنند و در برابر خشكي تحمل خوبي دارند شد ميگچي رهاي  اين گياهان در خاك
 :برخي از اين گياهان عبارتند از
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Anabasis setifera, Ephedra intermedia, Hammada salicornica, Seidlitzia 
rosmarinus 

 
 دوست  گياهان صخره-ت

اي و سنگالخي كه خاك تكامل نيافته و عمق آن بسيار كم  اين گياهان در مناطق صخره
 :برخي از اين گياهان عبارتند از. و در برخي موارد فاقد خاك است، رشد و نمو دارند

Amygdalus spp., Juniperus spp., Zygophyllum atriplicoides 
 
  منطقه استپي-

اين منطقه در . متر است  ميلي230 تا 100مقدار متوسط بارندگي ساليانه در اين منطقه 
هاي گياهي  گونه. مجاورت منطقه بياباني قرار گرفته و نسبت به آن رطوبت بيشتري دارد

بو و   اسفناج، كاسني، شبهاي تيرهعمده در اين منطقه برحسب فراواني به ترتيب شامل 
همراه با  )Artemisia sieberi (ترين گونه اين منطقه درمنه دشتي مهم. گندميان هستند

 :هاي عمده اين منطقه عبارتند از گونه.  است).Astragalus spp (جنس گونهاي  گونه
Artemisia sieberi, Ephedra spp., Poa bulbosa, Stipa spp., Stipagrostis spp., 
Zygophyllom eurypterum 

 
  منطقه نيمه استپي-

پوشش غالب .  ميلي متر است450 تا 230مقدار متوسط بارندگي ساليانه در اين منطقه 
 در اين منطقه، گونه درمنه دشتي كمتر و درمنه كوهي.  گون استوآن درمنه 

)Artemisia aucheri(شود  بيشتر مشاهده مي. 
 كاسني، نعناع، چتريان، تيرهه ترتيب گياهان در اين منطقه برحسب فراواني ب

فلور اين بخش نسبت به دو . ميمون، چليپاييان، گاوزبان، گندميان و بقوالت وجود دارند
پوشش كليماكس اين . تر است تر بوده و اقليم آن معتدل منطقه بياباني و استپي غني

تخريب مراتع در ترين دليل  ترين و بزرگ عمده. هاي پسته وحشي است منطقه، جنگل
اين منطقه برحسب ميزان دما و رطوبت به سه . اين منطقه تبديل مراتع به ديمزار است

 .شود زير منطقه نيمه استپي سرد، معتدل و گرم تقسيم مي
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هاي بسيار مرغوب مرتعي اين مناطق است كه به   از گونهBromus tomentellusگونه 
 جايگزين آن Carex stenophylla و Poa bulbosaهاي  دليل چراي مفرط گونه

 :هاي گياهي عمده اين منطقه عبارتند از گونه. شوند مي
Achillea spp., Agropyron cristatum, Amygdalus scoparia, A. horrida, 
Artemisia spp., Astragalus spp., Bromus cappadocicus, Centaurea spp., 
Euphorbia spp., Glycyrrhiza glabra, Hordeum bulbosum, Hordeum fragile, 
Hultemia persica, Kochia prostrata, Lactuca orientalis, Noaea mucronata, 
Phlomis persica, Salvia syriaca, Sophora alopecuroides 

 
 هاي خشك منطقه جنگل -

وي هاي زاگرس از كردستان تا فارس ادامه دارد و بر ر اين منطقه در داخل رشته كوه
به صورت نوار (هاي دامنه البرز تا قسمت خاوري  ارتفاعات آذربايجان و همچنين شيب

متر بوده و   ميلي400بارندگي ساليانه در اين منطقه بيش از . قرار گرفته است) باريكي
هاي انبوهي  در گذشته در اين منطقه جنگل.  متر است2600 تا 800دامنه ارتفاعي آن 

، بادام )Pistacia atlantica (، پسته)Quercus persica (نيهاي بلوط ايرا با گونه
)Amygdalus spp. (و ارس) Juniperus excelsa ( وجود داشت كه امروزه اين

هاي  گونه. اين منطقه استعداد جنگل شدن را دارد. ها به شدت تخريب شده است جنگل
 :مرتعي عمده آن عبارتند از

Acantholimon spp., Acanthophyllum spp., Agropyron aucheri, Agropyron 
tauri, Astragalus spp., Bromus persicus, Bromus tomentellus, Centaurea 
spp., Dactylis glomerata, Festuca spp., Hordeum bulbosum, Hordeum 
violaceum, Medicago sativa, Onobrychis spp., Oryzopsis holciformis, Poa 
bulbosa, Psathyrostachys fragilis, Thymus spp., Trigonella eliptica 

 
 هاي مرتفع منطقه كوه -

شود و ميزان متوسط بارندگي ساليانه آن   متر به باال را شامل مي2700اين منطقه ارتفاع 
هاي بارز اين منطقه، كوتاه بودن طول  از ويژگي. متر يا بيشتر است  ميلي500 تا 400بين 

در . استدوره رشد گياه به دليل ميانگين دماي ساليانه كم در ارتفاعات باال و سردي هو
 همچون تكيهاي گياهي بالش وجود تيپ. اين منطقه، گياهان يكساله بسيار كم هستند
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، Acantholimon، Acanthophyllum، Astragalusهاي جنس  برخي از گونه
Onobrychisهايي همچون  همراه با جنس Agropyron ،Dactylis و Festuca سيماي 

 .هندد خاص و متمايزي را در اين منطقه تشكيل مي
 متري از سطح دريا 3000هاي اين منطقه كه اغلب تا ارتفاع  درختان و درختچه
 Rosa و Amygdalus ،Daphne، Lonicera، Prunusهاي  حضور دارند، از جنس

ضمن آنكه درختچه . اند اي ظاهر شده هاي بوته هستند كه در ارتفاعات باال اغلب گونه
 .شود  متري نيز مشاهده مي3200تا ارتفاع ) Juniperus excelsa(ارس 

 

 
 نواحي رويشي ايران بر اساس خصوصيات اقليمي نقشه 1-1شكل 
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 ل دومفص

 گياهان داري نگهآوري و  جمع

منابع هاي مختلف علوم زيستي، داروسازي،        بخاطر اهميتي كه شناسايي گياهان در رشته      
مجموعـه   (1ن، فلـور  شناسـا   ها پيش تا كنون گيـاه       كشاورزي و غيره دارد، از قرن     طبيعي،  

آوري و پـس      هاي خاصي جمع    مناطق مختلف را بر طبق اصول و روش       ) پوشش گياهي 
. كننـد   ميداري نگه 2هايي به نام موزه گياهي يا هرباريوم   از مطالعه و تشخيص در جايگاه     

هاي گياهي تهيه شده، با ترتيـب         بنابراين منظور از هرباريوم جايگاهي است كه مجموعه       
 .شوند  مياريد نگهمعيني 

 
 آوري گياهان جمع

 وسايل الزم
اند از بيلچه براي بيرون آوردن گياه با ريشه، كارد يا كاردك بـا تيغـه                  اين وسايل عبارت  

تـوان از   فوالدي براي بيرون كشيدن ريشه گياهـان از منـاطق سـنگالخي؛ همچنـين مـي              
د، كتابچـه   ماننـد اسـت اسـتفاده كـر        هپيمايان كـه انتهـاي آن تيشـ         عصاي مخصوص كوه  

ها براي آسان شدن كار و جلـوگيري از اتـالف وقـت،               هاي ثبت ويژگي    يادداشت و فرم  
هـا، پـالت سـيمي و         هـا و بوتـه      برداري از درختـان، درختچـه       قيچي باغباني براي نمونه   

گياهـان در منـاطق   و سـطح پوشـش    متر بـراي تعيـين تـراكم    50ريسمان مدرج حدود  
سنج  عكس از وضعيت گياه در محيط زيست، ارتفاع       مختلف، دوربين عكاسي براي تهيه      

 دشوار نباشد،   ها  آنبايد سعي شود كه وسايل ذكر شده سبك باشند تا حمل            . نما و قطب 
 در ضمن وجود كيف يا سـاك مخصـوص كـه ابـزار و وسـايل در آن جاسـازي شـده                     

 
1. Flora 2. Herbarium  
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. كاهـد    تا حدودي مـي    ها  آنان گم شدن     را آسانتر ساخته و از امك      ها  آنباشد، استفاده از    
در مورد گياهان آبزي وجود يك چنگك متصل به ريسمان براي بيرون كشيدن گياهـان               

دار  آبزي ضروري است، همچنين كيسه پالستيكي يا ساك برزنتي يا قوطي سبك و دسته           
آوري شـده و پـرس سـبك و مقـداري كاغـذهاي روزنامـه و                  براي حمل گياهان جمـع    

 ).1-2شكل (باشند  د نياز ميكن مور خشك
 

 
 

 زي و آبزي آوري گياهان خشكي  وسايل الزم براي جمع1-2شكل 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


داري گياهان آوري و نگه جمع  

 

13

 ها آوري نمونه انتخاب و جمع .2
هـاي رويشـي و زايشـي مـورد نيـاز اسـت،               هاي اندام   چون در شناسايي گياهان، ويژگي    

 :باشد  مييآوري مراعات نكات زير ضرور بنابراين در هنگام جمع
نهانزادان آوندي بايد   . آوري شوند كه داراي گل و ميوه باشند         ني جمع  گياها -الف

 .گيان داراي اسپوروفيت باشند هداراي هاگدان و خز
شوند كه كامالً سالم و بدون بيماري باشـند، زيـرا نفـوذ               آوري   گياهاني جمع  -ب

يرون ها به درون گياه موجب تغيير شكل آن شده و گياه از حالت طبيعي ب      بعضي از انگل  
 .آيد مي

هاي علفي را بايد به طور كامل از زمـين بيـرون آورد يعنـي گيـاه بايـد                   گونه -پ
دار بـا   دار و غده   دار، ريزوم   گياهان پيازدار، بنه  . داراي ريشه، ساقه، برگ، گل و ميوه باشد       

ها بايد دقـت كـرد         و در هنگام جابجايي اين نمونه      شوند آوري مي   بخش زيرزميني جمع  
تـوان در     گيـان را مـي     هخـز .  بخش زيرزميني و بخش هـوايي حفـظ شـود          كه پيوستگي 

 درصـد   5 را در محلـول      ها  آن كرد، ولي گاهي     داري  نگههاي پالستيكي     ها يا جعبه    پاكت
 .كنند فرمالين حفظ مي

اي كـه داراي      اي و بوته    هاي درختي، درختچه    هاي نمونه    تعدادي از سرشاخه   -ت
 از نظـر بلنـدي، وضـعيت تنـه و           هـا   آنهـاي پايـه       گـي اند انتخاب كرده، ويژ     گل و ميوه  

 .شوند بندي يادداشت مي هچگونگي شاخ
از ( عـدد كمتـر نباشـد        سـه هاي برداشت شـده از هـر گونـه از              تعداد نمونه  -ث

هاي كمياب و محافظت شده بايد خودداري شود و تنها بـه يادداشـت                آوري نمونه   جمع
 .)قناعت كردهاي گياه و تهيه عكس و فيلم از آن  ويژگي

 را در هـا  آنرود، بايـد مقـداري از     چنانچه احتمال ريزش دانه و ميوه گياه مي    -ج
آوري نمود، برگ بعضي از بازدانگان ماننـد درخـت نوئـل پـس از                 پاكت كوچكي جمع  

 ثانيه  30 را به مدت     ها  آنآوري،    ريزند، بهتر است بالفاصله پس از جمع        خشك شدن مي  
ـ ريز  ي گيـاه مـي    هـا   بـرگ  غير اين صورت      در د،در آب جوشان فرو بر     همچنـين در   . دن

  .شود آوري مي اي از خاك زيستگاه در پاكت مخصوص جمع صورت نياز، نمونه
چنانچه گياه دو پايه يا داراي گل نر و گل ماده بر روي يك پايه باشـد، بايـد                    -چ
 .برداري انجام شود هاي ماده نمونه هاي نر و گل  جداگانه از گلربه طو

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com
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 و يا حـداقل نـام ميزبـان را          شوند آوري مي    گياهان انگل همراه با ميزبان جمع      -ح
 .بايد يادداشت كرد

 و در زيـر آن  كننـد  ور مـي  هدر ظرف آب غوط  را   ها  جلبك گياهان آبزي مانند     -خ
كاغذ غيرقابل نفوذ نسبت به آب قرار داده و به آهسـتگي در حاليكـه گيـاه بـر روي آن                     

كـن پـرس     خارج و بـا همـان كاغـذ در الي كاغـذهاي خشـك        از آب  ستا  هقرار گرفت 
 .نمايند مي

هايي كه مـورد     چيده شده و يا آن    (خورده    دست ،هاي مشكوك    از چيدن نمونه   -د
در صـورت آغشـته بـودن       . شودو نامشخص خودداري    ) اند  استفاده جانوران قرار گرفته   

 .دشو بخش زيرزميني گياه به گل و الي، اين بخش شسته و تميز مي
 را در همان محل به طوريكـه شـرح          ها  آن توان يها م   آوري نمونه    پس از جمع   -ذ
  و پـرس   شـته كن گذا   در ميان روزنامه، كاغذهاي كاهي يا كاغذهاي خشك        شود داده مي 

 .نمود 
آوري شـده     ها در پـرس، گياهـان جمـع          دقت شود كه قبل از قرار دادن نمونه        -ر

براي اين منظـور    .  انجام داد  ها  آنن به آساني روي     پالسيده نشوند تا اعمال بعدي را بتوا      
آوري شده قبل  هاي جمع  تا نمونهادبهتر است در كيسه پالستيكي، پارچه مرطوبي قرار د       

 .از پرس كردن پالسيده نشوند
مراجعه آوري يك گياه دو بار به زيستگاه آن    شود كه براي جمع      گاهي الزم مي   -ز

ل و فاقد ميوه است و ممكن است پس از مدتي هم گل             ، زيرا بار اول گياه داراي گ      شود
 اسـفناج و ميوه و يا فقط داراي ميوه باشد و چون براي شناسايي بعضي از گياهان تيـره                  

)Chenopodiaceae( ، شــب بــو)Brassicaceae( چتريــان  و)Apiaceae ( وجــود ميــوه
 .هد بودضروري است، چنانچه گياه ميوه نداشته باشد، تعيين نام آن آسان نخوا

آوري كرده و شماره گياه مولد روي جعبـه   مخروط بازدانگان را جداگانه جمع     -ژ
 .شود حتوي آن يادداشت ميم
 
 هاي گياه و زيستگاه آن يادداشت ويژگي. 3

آوري گياه بدون يادداشت مطالـب ضـروري دربـاره گيـاه و زيسـتگاه آن، چنـدان                    جمع
ها   هاي ثبت ويژگي     گياهان، معموالً از فرم    براي يادداشت اطالعاتي درباره   . ارزشي ندارد 
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 و تمام اطالعات مربوط به گياه را در آن ثبـت و در              نندك ميو دفترچه يادداشت استفاده     
همچنين ممكن است هر گياه را      . نمايند مراحل مختلف خشك كردن به گياه پيوست مي       

شت، تحت آن  مشخص كرده و در دفترچه ياددا  شده است اي كه به آن پيوست        با شماره 
مزيت روش اخير اين است كـه  . ادشماره، اطالعات مربوط به آن را به تفصيل توضيح د   

 ولـي بايـد در   ،در جريان جابجايي گياه، اتيكت پيوست، هميشه با آن باقي خواهد مانـد     
مطالبي كه بايستي درباره گياه يادداشـت شـود بـه           . حفظ دفترچه يادداشت مراقبت كرد    

 :قرار زير است
آوري نمونـه بـراي مشـخص كـردن وضـعيت گيـاه در زمـان          تاريخ جمـع   -الف

 .آوري جمع
اي از    آوري بايد به طور دقيق مشـخص شـود، چنانچـه نقشـه               نام محل جمع   -ب

بر روي نقشـه    × آوري شده را با عالمت        منطقه در دسترس باشد محل رويش گياه جمع       
باشد كه هر كس به كمـك  ، آدرس زيستگاه گياه بايستي آن چنان دقيق     ندكن  مشخص مي 

 .آن آدرس بتواند به نمونه دسترسي پيدا كند
هاي زيستگاه با ذكر مشخصات منطقه از نظر ارتفاع، ميـزان و جهـت                ويژگي -پ

 .شيب و نوع خاك و غيره
 .آوري نمونه  تعيين تراكم گياه در محدوده جمع-ت
ها، زيرا   نگويژه رنگ آن با توجه به كاتالوگ ر       ه   يادداشت اختصاصات گل ب    -ث

 .كند ها تا حدود زيادي تغيير مي پس از خشك كردن، رنگ گل
تـوان بدسـت       مجموع اطالعاتي كه با پرسش از اهالي محل درباره گيـاه مـي             -ج

آورد مانند نام محلي گياه، خواص دارويي، خوراكي و صنعتي آن، موارد استفاده گياه در               
 .آن محل و غيره

درباره گياهاني كه به علـت داشـتن        (نظر اندازه   آوري شده از      وضع گياه جمع   -چ
هـا يعنـي     و نحـوه تجمـع آن     ) شـود   برداري مي  ههايي از آن، نمون     اندازه بزرگ سر شاخه   
 .شان با ذكر تعداد افراد هر مجتمع منفرد يا مجتمع بودن

آوري كـرده و مراحـل خشـك           گاهي گياهان نقاط مختلف را جداگانه جمـع        -ح
 تا مبادا گياهان يك محـل بـا گياهـان محـل             ندده  تفكيك انجام مي  ها را نيز به      كردن آن 

 .ديگر اشتباه شود
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 آوري شده  گياهان جمع كردنخشك
 وسايل مورد استفاده. 1

آب، كاغذهاي مقوا و كـاهي ضـخيم،       جاذب  تعدادي صفحات   : اند از   اين وسايل عبارت  
ـ   كاغذهاي روزنامه براي جذب آب گياه، كاغذ چرب و انواع پرس           ه منظـور تحـت   هـا ب

 ).3-2 و 2-2هاي  شكل(فشار قرار دادن گياهان 
برند كه نمونه ساده آن از قطعـات   در آزمايشگاه انواع مختلفي از پرس را بكار مي       

باشـد و     اليي به صورت شطرنجي درست شده كه سبك بوده و قابل حمل مـي              هتخته س 
ر دادن به توسـط دو      عمل زير فشار قرا   . گيرد  عمل تهويه از سطح آن بخوبي صورت مي       

اگـر  . شـود   هاي پرس جاسازي شده انجـام مـي         ها در دو طرف تخته     كمربند كه براي آن   
هاي مخصوص كه از دو تختـه   خشك كردن گياهان در آزمايشگاه صورت گيرد از پرس     

در دو طرف تخته زيرين دو پـيچ        . شود  الواري سنگين و محكم درست شده استفاده مي       
وارد . هـا وجـود دارد      رف تخته رويي دو سوراخ به قطر پـيچ        بلند نصب شده و در دو ط      

گيرند به وسيله پيچاندن دو مهـره         هايي كه بين دو تخته قرار مي        آوردن فشار روي نمونه   
شود، همچنين ممكن است بجاي پيچ و مهره بـر روي تختـه دوم، بـه تناسـب                    انجام مي 

 .هايي را قرار داد ها وزنه نمونه
اي ديگري هستند كه از دو قطعه مربع مستطيل تور فلزي     ه  هاي سيمي نمونه    پرس

داري  هـاي قـالب     ه زنجيره عها در بين اين دو قط       درست شده كه پس از قرار دادن نمونه       
كنند كـه فشـار       كه در صفحه زيرين نصب شده را به لبه صفحه بااليي طوري محكم مي             

متر   سانتي45×30ها حدود  بايد توجه داشت كه اندازه پرس. ها وارد آيد مناسب بر نمونه 
 .باشد

 
 آوري شده آماده كردن گياهان جمع. 2

آوري شده را ابتدا آماده كـرده، سـپس       هاي جمع   قبل از پرس كردن، الزم است كه نمونه       
 و هر قدر فاصـله      ادقرار د ) پرس(در ميان كاغذهاي روزنامه، كاهي يا خشك زير فشار          

هـا آسـيب      تـر باشـد، نمونـه      هقرار دادن كوتـا   آوري تا مرحله زير پرس        زماني ميان جمع  
 .آيد ها به وجود مي كمتري ديده و چروكيدگي و تغيير شكل كمتري در آن
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 ها پرس انواعي از 2-2شكل 
 

 
 

 ؛، ساختار نوعي پرس با چوب محكمA-Bهاي صحرايي،  پرس 3-2شكل 
C-D؛، پرس سبكتر با تخته سه اليي E-Fروش بستن طناب به دور پرس ،. 

 
دار،   درباره گياهان تيـغ   . راه آماده كردن بر حسب نوع گياهان بسيار متفاوت است         

نمونه را در بين دو اليه مقوايي ضخيم يا چوبي قـرار داده و بـر روي آن محكـم فشـار                      
هـاي    گياهاني كه داراي شاخه و برگ     . هاي مختلف آن هم سطح شوند       تا بخش  دهند مي

ها را قطع كرد به شرط آن كه اثر قطع،  ها و برگ  شاخهتوان بخشي از   فراواني هستند، مي  
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در هر حال الزم است كه ابعاد گياه را در نظر داشـته و              . بر روي گياه اصلي نمايان باشد     
 گيـاه نصـب     هـا   آنهاي هرباريوم كه بـر روي          كه از ابعاد برگه    نمودآن را طوري مرتب     

راين گياهـان بلنـد قامـت را بـه           بنـاب  .تجـاوز ننمايـد   ) متر  سانتي 42×29حدود   (شود مي
گـاهي طـول گيـاه را يادداشـت         . آورنـد    و يا به صورت پلكاني در مي       W,N,Vصورت  

 .ندكن هاي بااليي، مياني و پاييني گياه را برداشته و خشك مي هايي از بخش كرده، تكه
مانند كه حجـيم هسـتند، بهتـر         هاي گرز   آذين ها و گل    ها و تكمه    درباره پيازها، بنه  

، ولي نيمه جدا شده     اد را به نيمه كاهش د     ها  آن را از طول برش داده و حجم         ها  آن است
گلبـرگ بهتـر     هدر مورد گياهـان پيوسـت     . ندكن  را نيز نگهداشته و با گياه اصلي خشك مي        

ها را شكافته و تعداد قطعات پـرچم و مـادگي را مشـخص                است كه حداقل يكي از گل     
رگ باشد به طوريكه يـك بـرگ را نتـوان در كاغـذ              هاي بز   اگر گياهي داراي برگ   . ودنم

دو نيمه تقسيم و هـر دو نيمـه را پـرس            ه  ، برگ را در امتداد خط تقارن ب       ادپرس جاي د  
 ،هـا را قطـع كـرد        توان بخشي از برگچه     اي بزرگ نيز مي     هاي شانه   درباره برگ . يندنما  مي

 شـده   داري  نگـه برگچه   و اگر    ه داشت هاي انتهايي را نگ     ولي الزم است برگچه يا برگچه     
 بهرحـال الزم  .نـد كن دو نيمـه تقسـيم مـي   ه را در امتداد سطح تقارن ب نيز بزرگ باشد آن 

 .اداست كه وضع گياه را يادداشت كرده و در كنار نمونه قرار د
كـن گرفتـه، سـپس       آب گياهان آبزي را قبل از پرس كردن به كمك كاغذ خشك           

پـذير بـوده و در آب        انعطـاف ان آبزي بسـيار     شود كه گياه    يادآوري مي . يندنما  پرس مي 
ـ      توصيه مـي   ها  آنبه منظور حفظ وضع طبيعي      . گسترده هستند  كمـك صـفحه    ه  شـود، ب

 به اين ترتيب كه پالستيك را   .ردپالستيك سفت يا مقواي چرب، گياه را از آب خارج ك          
پـس از   . ندكن  در زير انشعابات گياه در آب قرار داده و به آهستگي از زير آب خارج مي               

آوري   ويژه جهت جمـع   ه   اين روش ب   .ندگذار  گرفتن قطرات آب از آن، در زير پرس مي        
ــره   ــد تي ــزي مانن ــان آب ــياري از گياه ــه  بس ــاي پوتاموژتوناس ، )Potamogetonaceae(ه

در ). 4-2شـكل  (شـود    اعمال مـي ها آن و گياهان همانند     )Utriculariaceae (واش  توبره
هاي بيشـتري دارد و الزم اسـت كـه در             نياز به مراقبت  هر حال خشكاندن گياهان آبزي      

 و دوباره   گذاشت را از زير پرس درآورده و كمي در معرض هوا            ها  آنتري   هفواصل كوتا 
 .ادزير پرس قرار د
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 بـاال   ؛واش از آب به منظور خشك كـردن          باال سمت چپ، طرز بيرون آوردن گياه توبره        4-2شكل  
 .ين، خشك كردن گياهان با گرماي مصنوعيي پا؛ان حجيمسمت راست، طرز خشك كردن گياه

 
 هاي آماده شده  پرس كردن نمونه.3

 و روي آن    نـد ده  ابتدا يكي از دو صفحه پرس را روي ميز يـا زمـين مسـطح قـرار مـي                  
اولين نمونه را با دقـت      . ندگذار  كن و يا تعدادي صفحه روزنامه مي       تعدادي كاغذ خشك  

 بـه   ندكن  ها را روي كاغذ پهن مي       ها و برگ     با حوصله شاخه    و ندگستران   مي ها  آنبر روي   
ها نسبت بـه     طوريكه گياه از ريخت طبيعي خود خارج نشود، به سخن ديگر زاويه برگ            

هـا بـر     ها نسبت به هم تغيير نكند و تا جايي كه ممكن باشـد بـرگ                ساقه و زاويه شاخه   
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ت يك گـل از گيـاه پيوسـته      ها بهتر اس   رويهم قرار نگيرند و در صورت متعدد بودن گل        
چنانچـه گيـاه كوچـك باشـد،        . گلبرگ را باز كرده تا اجزاي داخل گل مشـخص شـود           

هاي مربوط را  توان چند گياه را روي يك صفحه قرار داد و در كنار هر يك يادداشت   مي
، در جريان عمليـات خشـك   شده باشداي نصب    همراه نمود و چنانچه به گياهان شماره      

هاي مربوط بـه       همچنين الزم است كه يادداشت     .ها از گياه جدا شوند      رهكردن نبايد شما  
 . نمودداري نگه را در جاي مطمئن ها آن

ها را روي كاغذ چـرب        هاي ظريف و بزرگ دارند، گل       گياهاني كه مانند زنبق گل    
 تـا پـس از      ندپوشـان    و بوسيله كاغذ چرب يا پارچه نـرم مـي          ندده  يا پارچه نرم قرار مي    

هاي برجسته و قطـور       در كنار اندام  . به آساني از كاغذ يا پارچه جدا گردند       خشك شدن   
هاي نازك در فضاي بـه وجـود آمـده             تا بخش  ندده  گياه مقداري كاغذ روزنامه قرار مي     

، همچنين درباره اين گياهـان بهتـر اسـت در زيـر و روي               )4-2شكل  (چروكيده نشوند   
 در وضع گياهان زير و گياهان بعدي ها آن  تا حجم  اد دو قطعه مقواي ضخيم قرار د      ها  آن

 .تاثير نگذارد
ها به وسيله چند برگ روزنامه يا مقوا، گياهان بعدي را نيز              پس از پوشاندن نمونه   

بايد دقـت   . ندپوشان  مانند گياهان قبلي پهن كرده و دوباره به وسيله صفحات روزنامه مي           
بـراي ايـن هـدف      . الً مسـطح باشـد    شود كه هميشه بستر هر طبقه از گياه يا گياهان كام          

هـاي سـطوح زيـر بـا          كه فرورفتگي  ندده  الي روزنامه قرار مي    هها را طوري در الب      نمونه
وقتي ارتفاع طبقات روزنامـه و مقـوا بـه انـدازه            . هاي سطوح باال پر شود      گذاردن نمونه 

 و بـه كمـك دو كمربنـد         نـد ده   قرار مـي   ها  آنمناسبي رسيد، صفحه ديگر پرس را روي        
. شـود   و يا يك جسم به نسبت سنگيني عمل پرس كردن انجام مـي            ) 2-2(مطابق شكل   

هـاي گيـاه در نتيجـه بـه وجـود آمـدن              فشار اعمال شده بايد نه آنقدر كم باشد كه اندام         
فضاهاي آزاد جمع و چروكيده گردند و نه آنقدر زياد باشد كه موجـب متالشـي شـدن                  

 . مبادالت هوا شودعدمگياه و 
 
 رار دادن پرسمحل ق. 4

ها بايد كامالً خشك و در معرض هـوا باشـد، زيـرا در هـواي                  جاي پرس محتوي نمونه   
هاي رويهـم قـرار گرفتـه صـورت           ويژه هنگامي كه عمل تهويه اليه     ه  خيلي مرطوب و ب   
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چنانچه عمل خشك كردن در نقـاط گـرم و   . شوند نگيرد، گياهان اغلب سياه و فاسد مي      
 گرماي مصنوعي نخواهد بود و پس از مدتي با چند بـار             خشك انجام گيرد احتياجي به    

ها كامالً     با كاغذهاي روزنامه خشك نمونه     ها  آنهاي مرطوب و جايگزيني       تعويض كاغذ 
ويژه مـوقعي كـه گرمـا كـافي نباشـد، بـراي       ه شوند ولي در مناطق مرطوب ب      خشك مي 

 .شود خشك كردن از گرماي مصنوعي استفاده مي
 
 ا گرما دادنخشك كردن گياه ب. 5

شود كه گرماي طبيعي كافي بـراي خشـكاندن    استفاده از اين روش در جاهايي انجام مي  
در ايـن حالـت     . ها موجود نيست و هوا از رطوبت نسبي بااليي برخـوردار اسـت              نمونه

 كـه صـفحات     نـد ده  پرس محتوي گياهان را طوري بر روي ميز فلزي مشبك قـرار مـي             
در زير ميز چراغ الكتريكي با فاصله مناسـب از آن           . ندپرس عمود بر سطح ميز قرار گير      

هر چند ساعت سطوح ديگري از پـرس      .  كه گرماي ماليمي به پرس برسد      ندده  قرار مي 
 تا گياهـان درون آن از گرمـاي تقريبـاً يكنـواختي در تمـام سـطوح                  ردرا بايستي گرم ك   
 ).4-2شكل (برخوردار گردند 

كـن از مقواهـاي       روزنامـه و خشـك     در اين روش معمـوالً بـه جـاي كاغـذهاي          
ين آن صـاف و در ضـخامت آن         يشـود كـه دو سـمت بـاال و پـا             مخصوصي استفاده مي  

هواي گرم از اين مجاري عبور كرده و باعث . مجاري باريكي براي عبور هوا وجود دارد
در اين روش ابتدا پرس ماليم بكار بـرده و بعـد از             . شود  خشك شدن سريع گياهان مي    

 بايـد   .نـد ده  تر قرار مـي    ياهان را بازرسي كرده و دوباره در پرس سنگين         ساعت گ  هشت
.  عبـور كنـد    ها  آنتوجه داشت كه شيارهاي مقواها در جهتي باشد كه هواي گرم از بين              

نكتـه  . شـوند    روز خشك مي   سه تا   دودر اين روش اگر گرما ماليم باشد گياهان پس از           
ها بهتر حفـظ    ها و گل   تر باشد رنگ برگ    عست كه هر قدر آبگيري از گياه سري        ا مهم اين 

 .شود مي
 
 تعويض كاغذهاي پرس. 6

هايي را كه براي خشـك كـردن بـه كـار            آب و يا روزنامه   جاذب  هاي    پس از مدتي برگه   
 بنابراين الزم است كه     .دهند  ، مرطوب شده و خاصيت جذب آب را از دست مي          اند هرفت

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


22 شناسايي گياهان مرتعي

 تا دوباره بتوانند باقيمانده آب گياهـان         را با صفحات روزنامه خشك تعويض كرده       ها  آن
تر خشك شـده   هر قدر تعويض صفحات زودتر انجام شود گياهان سريع  . را جذب كنند  

 بنابراين الزم است كـه حـداكثر پـس از    .تر خواهد بود  نامحسوسها آنو تغيير رنگ در  
 ساعت، پرس محتـوي گياهـان را بـاز كـرده و بجـاي كاغـذهاي مرطـوب شـده از                      12
 تـا وضـع     خـت هـا پردا     و با دقت زياد به اصـالح نمونـه         ودذهاي خشك استفاده نم   كاغ

ها پس از يكبار پرس شدن و از دسـت دادن             ويژه اين كه نمونه   ه  مناسبي بخود بگيرند، ب   
 اصـالحاتي انجـام     هـا   آنتـوانيم روي      مقداري آب، بيشتر در اختيار ما هستند و بهتر مي         

 .دهيم
هان محتوي آب بيشتر، ممكن است در حين خشك         الزم به يادآوري است كه گيا     

شدن تغيير رنگ داده و يا در معرض كپك زدگي قرار گيرند، لذا بهتر است كـه پـس از                    
 .اد را در جريان هواي خشك قرار دها آنخارج كردن از اولين پرس به مدت چند دقيقه 

فشار بيشتر از  اين بار ه شدند،ها مانند دفعه قبل در پرس قرار داد   موقعي كه نمونه  
 و دوباره پرس را در معرض گرماي طبيعي يا مصنوعي گذاشـته             گردد بار اول اعمال مي   

كاغـذهاي روزنامـه،    . ها كامالً خشك شـوند       تا نمونه  ندده  و اين عمل را آنقدر ادامه مي      
آفتاب و يا در محـل گـرم        مقابل  توان در     كن و مقواهاي مرطوب را مي      كاغذهاي خشك 
 .از خشك شدن دوباره مورد استفاده قرار گيرندقرار داد تا پس 

 
 تنظيم گياهان پس از خشك كردن

 ها بررسي نمونه. 1
 را هـا  آنهـا را از پـرس خـارج كـرده و          پس از پايان يافتن مرحله خشك كردن، نمونـه        

هاي الصاقي و يا توضيحات مربوط به هـر نمونـه             الزم است كه شماره   . ندكن  بازرسي مي 
زدگي مشاهده شـود آن را در معـرض          اي آثار كپك     و چنانچه در نمونه    با آن همراه باشد   

در ضمن هـر    . ندكن  هواي خشك قرار داده، در صورت قابل استفاده بودن آن را تميز مي            
هاي مشابه را در الي يـك پوشـه           يك از گياهان را با گياهان ديگر مقايسه كرده و نمونه          

 .نندك را براي ضدعفوني كردن آماده مي ها آن و به اين ترتيب مجموع ندده قرار مي
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 ها عمل ضدعفوني نمونه. 2
آوري شـده ممكـن اسـت آفـات گيـاهي يـا               هاي جمـع    ي از نمونه  دا  عدتمراه   ه چون به 

هـاي گونـاگون      ها را به كمـك يكـي از راه          جانوري وجود داشته باشد، بهتر است نمونه      
را در جعبه مخصوصي كه پس      هاي محتوي گياه      براي اين منظور پوشه   . نمودضدعفوني  

هـاي     بدون منفذ باشـد و يـا در كيسـه           از بستن، با محيط بيرون تبادالتي نداشته و كامالً        
 كـه در جعبـه   1كش تـدخيني  ه بزرگ قرار داده و به كمك يكي از سموم حشر          يپالستيك

ن ، اتـيل  4، كـربن تتراكلرايـد    3سـولفايد  ، كـربن بـي    2 مانند متيل برومايد   شوند ميقرار داده   
ــاراديكلروبنزن6، گــاز هيدروســيانيك5ديكلرايــد ــه مــدت 7، پ  ســاعت 24 گياهــان را ب

بايد توجه داشت كه اين مواد براي سالمت انسان خطرناك بوده، قابل            . نمودضدعفوني  
 . بسيار احتياط كردها آناشتعال هستند و بايد در بكار بردن 

 باشـد بـه جـاي سـموم         چنانچه اِتو يا وسـيله مشـابهي در اختيارمـان          :8دما دادن 
 گرماهـاي  برخـي . ردگراد براي چند ساعت استفاده ك  درجه سانتي 60توان از گرماي      مي

گـذارد، توصـيه      اند كه به خاطر اثرات سوئي كه بر روي گياهان مـي             باال را پيشنهاد كرده   
 .شود نمي

توان گياهـان را بـراي هميشـه بـراي            ها مي   با مسموم كردن نمونه    :9مسموم كردن 
 در محلول الكل كلرور     ها  آنها يا اندود كردن       ات نامطبوع ساخت، فرو بردن نمونه     حشر
هايي كه از اين  در هرباريوم .  بسيار موثر بوده، ولي براي انسان نيز خطرناك است         10جيوه

دهنـد كـه       برچسب مخصوص بر روي برگه نصب نمونه قرار مـي          دماده استفاده كرده ان   
 .زم را مراعات كنندهاي ال كنندگان احتياط بررسي

 پنجگراد به مدت     درجه سانتي  70و گرما دادن آن تا حدود       . ت.د.د) پودر(از گرد   
 بايد توجه داشت كه استفاده از هر گونه سم. شود ساعت براي ضدعفوني نيز استفاده مي

ها و تنها  شود كه اين سموم در هرباريوم   مستلزم مراعات نكات دقيقي است و توصيه مي       
هاي كوچك و شخصـي    اشخاص كار آزموده مصرف شود، ولي براي مجموعه      به توسط 

كننـده نگزالـوت در كنـار         هاي ضـدعفوني    هاي نفتالين و ورقه     به كار بردن پودر يا گلوله     
 .رسد  كافي بنظر مينگياها

 
1. Fumigation 2. Methyl bromide 3. Carbon bisulphide 
4. Carbon tetrachloride 5. Ethylene dichloride 6. Hydrocyanic gas 
7. Paradichlorobenzene 8. Heating 9. Poisoning 
10. Mercuric chloride   
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، نيـازي بـه     انـد  هدر نظـر گرفتـه شـد      اي كه براي تحويـل بـه مـوزه            گياهان خشك شده  
و هاي روزنامه خشـك و تميـز قـرار داده              را در بين كاغذ    ها  آنكردن ندارند،   ضدعفوني  

هـاي ثبـت    هـا را بـا خـط خوانـا روي فـرم      آوري شده درباره نمونه    اطالعات جمع  تمام
اطالعات يادداشت كرده به همراه گياه و محصور بين دو تخته سه اليي به مسئول مـوزه     

 .شود داده ميتحويل 
 
 ، نصب و برچسب زدنگذاري نام .3

تر از   ينيره تا گونه و پا     گياه در سطوح مختلف از تي      1 تعيين نام آرايه   گذاري  ناممنظور از   
هاي كم گونه كار چندان مشكلي نيست ولي          مشخص كردن بعضي از جنس    . گونه است 

هايي كه داراي تعداد فراوانـي گونـه هسـتند كـار چنـدان آسـاني           تعيين نام علمي جنس   
نيست و دقـت و تجربـه و صـرف وقـت بسـيار الزم دارد و جـز بـه كمـك كليـدهاي           

هـاي داخلـي و خـارجي،          مدارك مختلف و بـه هربـاريوم        و دسترسي به   ها  آنتشخيص  
 .پذير نيست امكان

ها يعني چسـباندن، متصـل كـردن يـا دوخـتن نمونـه روي                 نصب يا مونتاژ نمونه   
روش چسـباندن   . متر است   سانتي 5/41×29هاي سفيد و ضخيم مخصوص به ابعاد          برگه

 به پيروي از روش موزه      در گذشته . هاي هرباريوم بسيار متفاوت است      گياه بر روي برگه   
علوم طبيعي، سطح زيرين گياه را با چسب مخصوصي مركب از سريشم نجاري، صـمغ               

دادند و بدون حركـت دادن و زيـر پـرس            و كتيرا، آغشته و روي برگه هرباريوم قرار مي        
گرفت تـا چسـب آن خشـك و گيـاه بـر               بسيار سبك، گياه در دماي آزمايشگاه قرار مي       

 امروزه اين روش به خـاطر ايـن كـه نمونـه از دسـترس خـارج                  .سطح برگه ثابت شود   
روش ديگر اين است كه گياه به كمك چند قطره چسـب            . شود، مورد استفاده نيست     مي

، همين كار را ممكن است با عمل دوختن يـا كـوك زدن چنـد        شودبر سطح برگه ثابت     
ش اخير، بخاطر اين كه     رو. ادنقطه از گياه به برگه بوسيله نخ يا سيم نازك و نرم انجام د             

 .، بهتر از روش اول استردتوان در موقع لزوم گياه را جابجا ك مي
نوارهـاي  . استها به وسيله نوار چسب كاغذي داراي مزاياي فراوان            نصب نمونه 

  سـمت  مرطـوب كـردن    چسب كاغذي سفيد را بايد به قطعات مناسب بريده و پـس از            
 

1. Taxon   
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 نداه را كه چندان مورد استفاده نيسـت بـر روي برگـه چسـبا              دار آن، نقاطي از گي      چسب
در موقع سوار كردن گياه روي برگه هربـاريوم، الزم اسـت كـه بـه ابعـاد                  ). 5-2شكل  (

 توجه داشـت و در سـمت راسـت          شده است برچسبي كه براي مجموعه در نظر گرفته        
در نظـر   متـر بـراي نصـب برچسـب           سـانتي  5/10×7ين صفحه، جاي خالي به اندازه       يپا

شده بر روي برچسب، آن را در محـل          آوري   تا پس از انتقال تمام اطالعات جمع       گرفت
الزم است كه در موقع چسباندن گياه خشك روي برگه هربـاريوم،            . ادمخصوص قرار د  

 كه از هر طرف نسبت به حاشيه برگه فواصـل يكسـان وجـود              ردگياه را طوري نصب ك    
 .داشته و متقارن باشد

 

 
 

 . است هرباريوم نصب شده كه روي برگه گياهي  نمونه 5-2شكل 
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متـر اسـت كـه         سـانتي  5/10×7اي بـه ابعـاد        هاي چاپ شـده ويـژه       برچسب، فرم 
. انـد   ها بسيار متفـاوت     برچسب. ندكن  آن منتقل مي  هاي مربوطه    محلاطالعات الزم را در     

 .شده استنمايش داده برچسب از اي  نمونه 6-2در شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مربوط به هرباريوم مركزي ايرانيهرباريومنمونه برچسب  6-2شكل 
 

آوري و نام محلي گياه بـا گذاشـتن زيـر و زبـر بـه صـورت                    تلفظ نام محل جمع   
آوري شـده     ترجيح دارد كه اطالعـات جمـع       (شود صحيح و خوانا به برچسب منتقل مي      

گونـه  ر  هاي هـ    ونهپس از تعيين نام تيره و نام علمي گياه، نم         ). روي برچسب تايپ شود   
هاي متعلق بـه يـك جـنس را در يـك          را در الي يك ورق كاغذ سفيد قرار داده و گونه          

 .ندكن پوشه ثبت ميين يسمت راست پاها را در   و نام علمي گونهندگذار پوشه مي
 :اند نكاتي كه بايد در برچسب هرباريوم ثبت شود عبارت

آن و گـاهي  هربـاريومي   شـماره   نام علمي گونه و تيره و نام محلي گيـاه و   -الف
برنـد    اوقات برچسب اضافي و موقتي براي ثبت نام علمي در برگه نصب گياه به كار مي               

 .را در برچسب اصلي ثبت كنند  آن،ي نامتتا پس از اطمينان از درس
آوري با نشاني كامل به طوري كه بتوان به آن گياه دسترسي               محل دقيق جمع   -ب
 .پيدا كرد

CENTRAL HERBARIUM OF IRAN 

No.    Fam. 

Name 

Prov. 

  Alt.   Date 

Notes 

 

Leg. 

Det. 
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از سـطح   ارتفـاع   وضعيت پسـتي و بلنـدي،         شامل هاي زيستگاه  يتمام ويژگ  -پ
  جنس خاك و غيرهشيب، جهت دامنه و درصددريا، 

 آوري  تاريخ جمع-ت
 گانكنند آوري جمعكننده يا  آوري  نام جمع-ث
  نام تشخيص دهنده-ج
 و موارد   ي گل تواند مفيد باشد مانند رنگ و بو         تمام اطالعات مختلفي كه مي     -ح
 ياه و غيرهاستفاده گ

 
 هاي تنظيم شده  از نمونهداري نگه. 4

هايي كه با صرف وقت و زحمات فراوان تهيه شده بايد كمال مراقبت به عمـل                  از نمونه 
هاي فلـزي مخصـوص كـه فاقـد روزن بـراي ورود                را در قفسه   ها  آنبهتر است كه    . آيد

 و هـر    اددحشرات هستند، در محل خنك و دور از تابش آفتاب و گـرد و خـاك قـرار                   
 تا مبادا دچار حمله آفات شده باشند زيـرا بعضـي از     نمودها را بررسي      چند مدت نمونه  

هـاي خشـك      توانند تمام دوره زندگي خود را روي نمونـه           مي 1حشرات مانند الزيودرما  
هاي تهيه شـده خسـارات فراوانـي          هرباريوم به سر برده و در مدت كوتاهي به مجموعه         

بـراي  . هـا هسـتند     هاي انباري خطر بزرگي براي هرباريوم       سكهمچنين سو . وارد آورند 
عالوه بر  . شود  هايي كه توضيح داده شد استفاده مي        ها از همان شيوه     دفع آفات اين نمونه   

هاي الزم جهت جلوگيري از آتـش سـوزي در هربـاريوم بـه               خطر آفات بايد پيشگيري   
 .هاي ضروري رعايت گردد عمل آيد و تمام احتياط

 
 ومهرباري

 )موزه گياهان خشك (هرباريوممفهوم . 1
باشد كـه    شده ميگذاري ناماي از گياهان خشك شده و  به زبان ساده، هرباريوم مجموعه 

هاي   ها براي ارجاع و براي بررسي       بندي منظم شده است و نمونه      هبر طبق يك سيستم رد    
ان يك بانك   در حقيقت هرباريوم نوعي موزه است كه به عنو        . علمي در دسترس هستند   

 هر نمونه گيـاهي حـاوي اطالعـاتي در مـورد          . توان از آن بهره جست      اطالعات خام مي  
 

1. Lasioderma   
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 است كه به آن تعلـق       1آوري و معرف تاكسوني     هاي گياه در موقع جمع      زيستگاه، ويژگي 
هاي  نمونه. دارد و همچنين در بردارنده ساير اطالعات ثبت شده روي برچسب آن است            

بنـدي   ه، رد 2گيتاشناسـي گيـاهي   ها امروزه مورد اسـتفاده علـومي ماننـد            هي هرباريوم گيا
ها نامي از     آوري آن نمونه   ع و غيره است كه در موقع جم       4شناسي  ، گرده 3زيست شيميايي 

 .آن علوم در ميان نبوده است
در هرباريوم عالوه بر گياهان خشك پرس شده، تمام مدارك مربوط مانند فلورها             

هاي چـاپ   ها، گزارش ها، فتوميكروگراف ها، عكس نويس  شناسي، دست   هاي گياه   و كتاب 
 بنابراين هرباريوم قبرستان گياهان پرس شـده  .ها و غيره وجود دارد شده و نشده، نقاشي  

نيست بلكه با توجه به نقش و وظيفه آن، يك مركز بزرگ علمـي فعـال بـراي مراجعـه                    
 .شناسان است شناسان و ساير زيست گياه

 
 ها نقش و وظيفه هرباريوم. 2

 هـا   آنها گنجينه بزرگي از اطالعات خام هستند كـه تـاكنون در نتيجـه وجـود                   هرباريوم
هـاي مطـرح      همه پرسش . هاي چشمگيري نايل آمده است      شناسي به پيشرفت    دانش گياه 

، انتشار و غيره، بـه هربـاريوم        گذاري  نامبندي، تشخيص و     هشده درباره ماهيت گونه، رد    
 :توان به شرح زير خالصه كرد نقش يك هرباريوم را مي. گردد ر ميب

اي از مراجع استاندارد براي رسيدگي بـه تعيـين نـام         فراهم آوردن مجموعه   -الف
 .آيد ها به شمار مي ترين وظيفه هرباريوم هاين عمد. گياهان جديد

س بنـدي گيـاهي و سـاير درو        هاي از مراجع بـراي رد       ه فراهم آوردن مجموع   -ب
 گياهي

تربيت دانشجويان كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد در عمليـات مربـوط بـه                 -پ
 هرباريوم
 دادن گسـتره    نمـايش  تهيه مدارك مستند براي حضور گونه در يك منطقه و            -ت
 انتشار آن
توانـد مـورد      اين مجموعه مي  . هايي از گياهان يك منطقه       فراهم آوردن نمونه   -ث

 شناسي يا تهيه فلور يك      ناس قرار گيرد كه به بررسي بوم      ش  شناس يا گياه    استفاده يك بوم  
 

1. Taxon 2. Phytogeography 3. Biochemical systematics 
4. Palynology   
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 .سازد  را بسيار آسان ميها آنوجود اين مجموعه كار . اند منطقه اقدام كرده
 كره زمـين   اي در سطح يك كشور، قاره يا         براي كساني كه روي تاكسون ويژه      -ج
ها  ها بهترين و موثرترين مراكز علمي براي انجام اين قبيل پژوهش         كنند، هرباريوم   كار مي 
 .هستند

به عنـوان   . ن، هرباريوم است  وهاي يك تاكس    بهترين منبع براي تكميل ويژگي     -چ
 ن نوشته شده در اغلـب مـوارد كامـل نبـوده و بـا              وهايي كه براي يك تاكس      مثال ويژگي 

ن را تكميـل  وتوان شرح تهيه شده براي تاكس    هاي جديد مي    باريوم و نمونه  مراجعه به هر  
هـا موجـب فـراهم آوردن مقـدمات بـراي             همين بررسـي  . موجود را پر كرد   ي  هاخألو  

 .شود بندي مي ههاي گياهي و در نتيجه توسعه و پيشرفت علم رد مطالعه مجدد گروه
طالعـات را بـه صـورت        هر نمونه موجود در هربـاريوم گنجينـه بزرگـي از ا            -ح

ــي  ــاره ريخــت ،باشــد پتانســيل در خــود دارا م ــاتي درب ــي،   اطالع شناســي، كالبدشناس
 ،هـاي زيسـتگاه      همچنين اطالعات جالبي ماننـد ويژگـي       .شناسي، بيوشيمي و غيره     گرده

هاي گياه از ديدگاه اقتصادي و غيـره را           انتشار جغرافيايي، وضعيت آب و هوايي، كاربرد      
 .ب الصاقي آن به دست آوردتوان از برچس مي

آوري كننـدگان و تبـادل      شناسـان و جمـع       برقرار سـاختن ارتبـاط ميـان گيـاه         -خ
ها به عنوان يك      آوري كنندگان به حفظ گونه       همچنين تشويق جمع   ،ها  آناطالعات ميان   

هاي گياهي در پـژوهش، آمـوزش و خـدمات            ميراث ملي و نشان دادن اهميت مجموعه      
 گياهاني كه برحسب درخواست افراد يا مراكز پژوهشي         گذاري  نامل  فرهنگي ديگر از قبي   

 .گردد به هرباريوم ارسال مي
هـاي آموزشـي،     تشويق كـردن مـردم بـه حفـظ حيـات گياهـان از راه برنامـه              -د

 ها آنشناساندن و معرفي گياهان و زندگي 
ست آوري همه گياهان ميسر ا       از آنجايي كه براي كمتر هرباريومي امكان جمع        -ذ

 الزامي ها آناي از  هاي گياهي دسترسي به گروه عمده      تاكسونو براي تجديدنظر بر روي      
است و با توجه به اين واقعيت كه براي كمتر كسي امكان مسافرت به نقاط مختلف دنيا                 

ها عاريـه     هاي متعدد وجود دارد، يكي از وظايف هرباريوم         و مطالعه گياهان در هرباريوم    
كننـده اسـت كـه بـر طبـق       هاي درخواست سسات پژوهشي و سازماندادن گياهان به مو 

اين مقررات به منظور حفظ گيـاه در حمـل و نقـل و              . شود  موازين و قواعدي انجام مي    
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اطمينان از سالم رسيدن محموله به دست وام گيرنـده و برگشـت نمونـه بـه هربـاريوم                   
يـاه را برداشـت كنـد       هـايي از گ     كننده بخواهـد تكـه      چنانچه درخواست . دهنده است   وام

دهنده را بدست آورد، و اگر بخواهـد حاشـيه            بايستي اجازه ويژه از رئيس هرباريوم وام      
شـود    نويسي كند، روي برچسب مخصوصي كه در باالي برچسب هرباريوم نصـب مـي             

 .نويسد مطالب خود را مي
ها ممكن است از يك گونه تعدادي بيش از حـد نيـاز                در بسياري از هرباريوم    -ر

وجود باشد و در هرباريوم ديگر از آن گونـه موجـود نباشـد و بـرخالف ايـن حالـت                     م
هايي را اضـافه داشـته باشـد كـه در اولـي موجـود نباشـد، ايـن دو                      هرباريوم دوم گونه  

توانند با يكديگر تبادل گونه داشته باشند و اين كار براي هـر دو هربـاريوم                  هرباريوم مي 
 .بسيار سودمند است

ها يا كلكسيوني از گياهان به يـك هربـاريوم هديـه              گونه يا گونه  ممكن است    -ز
هـايي را بـه       هـا گونـه    شود و يا هرباريومي براي موسسات پژوهشي و يا ساير هرباريوم          

 .هايي به توسط هرباريوم خريداري گردد عنوان هديه ارسال دارد، همچنين كلكسيون
 
 ها در هرباريوم تنظيم نمونه. 3

ين برگـه  يتايپ و در پا هاي هرباريومي نصب و برچسب آن       روي برگه هايي كه بر      نمونه
 بايـد بـر حسـب تيـره، جـنس، گونـه و آرايـه                شـوند   مـي در سمت راسـت قـرار داده        

بين (هاي حد واسط مانند زيرتيره  تاكسونتر مانند زيرگونه يا نژاد و  ينيهاي پا )تاكسون(
مـوالً بـراي هـر جـنس بـر       مع. و زيربخشه منظم شـوند    ) نشسك(، بخشه   )جنستيره و   

هاي آن يك يا تعدادي پوشه با يك رنگ مشخص انتخاب كرده و در                حسب تعداد گونه  
 كـه   است پوشه جنس     به نام   اين پوشه  .شود   سمت چپ پوشه نام جنس نوشته مي       پايين

بر روي پوشه جنس عـالوه    . اند  هاي مشابه در الي پوشه نازكتري قرار گرفته         در آن گونه  
نظـم  هـا بـر حسـب         شود، نـام گونـه       در سمت چپ نوشته مي     پايينه در   بر نام جنس ك   

بنابراين موقعي كه پوشه جنس     . آيد   در سمت راست پوشه مي     پايين در   انگليسيحروف  
هـاي درون آن نوشـته        بينيم، نام جنس و گونـه       را مانند روي جلد يك كتاب خارجي مي       

و پس از ورق زدن پوشه گونه،    شده و اگر از چپ به راست ورق بزنيم ابتدا پوشه گونه             
برگه هرباريوم و گياه نصب شده روي آن و برچسب روي برگه كـه حـاوي اطالعـات                  
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هاي ديگر آن جنس كـه        همين ترتيب گونه  ه  كنيم و ب    مربوط به گياه است را مالحظه مي      
. انـد را خـواهيم ديـد         شـده  انگليسي مرتب حروف  نظم  هاي جداگانه برحسب      در پوشه 

هاي يك تيره را بر حسب حجم در يـك يـا چنـد طبقـه از قفسـه               جنسهاي همه     پوشه
 .ندكن فلزي مرتب مي

، زيـرا فشـار وارد      شتهرگز نبايد در يك طبقه بيش از حد گنجايش آن گياه گذا           
ها متفاوت اسـت، در       ها در هرباريوم    نوع تنظيم تيره  . شود   مي ها  آنموجب شكسته شدن    

چند نمونه  به  اند كه     بندي منظم شده   ههاي رد   سيستمها بر طبق      ها تيره   بعضي از هرباريوم  
 :شود ميآن اشاره 
هاي اروپا بسيار رايج است ولي   در هرباريوم1 بنتام و هوكربندي  رده سيستم   -الف

 .شود در اياالت متحده به ندرت از اين سيستم استفاده مي
  بـه بعـد رايـج شـده اسـت و در بعضـي از               1920 از   2 بسي بندي  رده سيستم   -ب
 .ها مورد استفاده است هرباريوم
ويژه در فرانسه، انگلر و     ه   ب 3 آمبرژه بندي  ردههاي ديگري مانند سيستم        سيستم -ج
 . در اياالت متحده آمريكا رايج است5 تور و هارمس در آلمان،4ديلس

انگليسـي  حـروف   نظـم   ها برحسـب      هاي گياهي به داليلي تيره      از موزه بعضي  در  
ها را دليل اتخاذ ايـن        ن اين نوع سيستم آساني دسترسي به نمونه       طرفدارا. اند   شده مرتب

ها بر حسب مطالعات جديـد         در ضمن تغيير دائمي در جابجايي تيره       .كنند  روش ذكر مي  
 .شوند منظم آلفابتيكها بر حسب  شود كه تيره هاي نو موجب مي و رايج شدن سيستم
آوري شده، گياهان    ها جمع   ههايي كه گياهان مختلف از كشورها و قار         در هرباريوم 

 آسـانتر شـود، در      ها  آنكنند تا دسترسي به        مي داري  نگههر قاره يا هر كشور را جداگانه        
هاي متفاوت از يكـديگر قابـل تفكيـك           هاي جنس هر قاره يا كشور با رنگ         ضمن پوشه 

 .هستند
ي  نشده از نظر تعيين جنس را در انتهـا         گذاري  نامممكن است در هر تيره گياهان       

هـاي     نشده هر جنس را در آخـر گونـه         گذاري  نامهاي     شده و گونه   گذاري  نامهاي    جنس
 . اقدام شودها آن گذاري نامهاي مناسب به   شده قرار داد تا در موقعيتگذاري نام
 

1. Bentam and Hooker 2. Bessey 3. Emberger 
4. Engler and Diels 5. Dalla Torre and Harms  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


32 شناسايي گياهان مرتعي

 فاده از هرباريوماصول است. 4
انـد و بايـد كـانون         هاي گياهي براي استفاده مراجعه كنندگان بنيانگذاري شده         تمام موزه 

 طبقات اجتماع باشند، بشـرط آنكـه   شناسان، پژوهشگران، دانشجويان و ساير  جذب گياه 
 در هر موزه گياهي بايد راهنماي چـاپي بـراي         . هاي موجود خسارتي وارد نيايد      نمونهبه  

ـ       . كنندگان وجود داشته باشد   بازديد  د رنـگ  در اين راهنما چگونگي ترتيب كلكسيون، كُ
، ترتيـب قـرار گـرفتن    هـا  آنها و شماره قفسه و طبقه مربـوط بـه    ها، فهرست تيره    پوشه

ها، كتابخانـه و      نويس ها، دست   هاي اختصاصي و ساير اطالعات در مورد نقشه         كلكسيون
وقت بازديدكنندگان و كاركنان هرباريوم تا حـدود      اين راهنما از اتالف     . غيره آمده است  

 .زيادي جلوگيري خواهد كرد
كـه  آنتـر در مـوزه انجـام شـود، بـي             ها بايد با دقت هر چه تمام        استفاده از نمونه  

هـاي زيـر بـراي        توصـيه . ترين خسارتي به اين مدارك علمي ارزنـده وارد آيـد           كوچك
 :ستهاي گياهي ضروري ا استفاده كنندگان از نمونه

هاي گياه را بايد هميشه به حالت مسطح و افقي نگهداشـت و از خـم                   برگه -الف
كردن برگه گياه و ورق زدن آن پرهيز كرد، زيرا كه گيـاه خشـك و پـرس شـده بسـيار                      

 .شود رد ميشكننده بوده و به آساني خُ
ها به صورت مسطح قرار دهيد و از قرار           هاي گياهي را در طبقات قفسه        برگه -ب

 .ها با فشار در داخل قفسه خودداري كنيد  برگهدادن
هـاي    اند بايد در پاكـت      هايي مانند دانه و ميوه را كه از نمونه جدا شده             بخش -پ

 .مخصوص حفظ كرد
هاي نمونه برشي تهيه شـود، پـس          ها يا ميوه    آيد از يكي از گل       گاهي الزم مي   -ت

ر را انجام دهيد و پس از مطالعه        توانيد اين كا    جويي با اجازه مسئولين مي      در كمال صرفه  
 .بقايا را در درون پاكت در الي پرونده قرار دهيد

اي از آن را به منظـور نـرم كـردن              براي تهيه برش از نمونه خشك شده، تكه        -ث
كننـده اسـت قـرار         كه عامل نرمـي و مرطـوب       1 پل بجوشانيد و يا چند دقيقه در محلول      

 :شود مياين محلول به ترتيب زير ساخته . دهيد
 Aerosol OT درصد 75متر مكعب محلول   سانتي6/1
 متر مكعب آب مقطر  سانتي4/73

 متر مكعب متيل الكل  سانتي25
 

1. Pohl   
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اي از اندام را      كند و بهتر است كه تكه      رنگ نمي  ها را رنگين يا بي      اين محلول برگه  
 ريختـه شـود،  كننـده   در شيشه ساعت قرار داده و بر روي آن مقدار كمي از محلول نـرم      

 .شود گيري آماده مي پس از چند دقيقه اندام نرم و براي برش
 برگه حامل گياه را با استريوميكروسكوپ دسته بلند مطالعه كنيد تا مجبور به              -ح

 .خم كردن گياه نشده و موجبات شكسته شدن گياه فراهم نيايد
 . كنيد جابجاوگاه محكم قرار داده  ه هميشه نمونه را روي تكي-خ
 . چنانچه نمونه نياز به مرمت داشته باشد، به يكي از مسئوالن موزه اطالع دهيد-د
 .ها را با اجازه مسئول هرباريوم به جاي اول برگردانيد  پس از بررسي، نمونه-ذ

 
 هرباريوم در ارتباط با مسائل مختلف. 5

هـان و تنـوع     هاي مختلف در حقيقت نمايشگر گيا       هاي گياهي موجود در موزه      مجموعه
ها نقش اساسي در پيشرفت علوم مختلف دارند          اين مجموعه .  هستند  در كره زمين   ها  آن

وري از زمين،  ههاي بهر ، طرحها آن داري نگهو اطالعاتي را درباره تعيين گياهان، حفظ و        
ي و  دار  گـل داري و جن   شناسي، پزشكي، بهداشت، صنعت، كشاورزي، مرتع       آموزش گياه 

وجود هربـاريوم در ترتبيـت دانشـجويان دوره كارشناسـي نقـش              .آورند غيره فراهم مي  
اي داشته و در كارشناسي ارشـد دانشـجويان را بـه كارهـاي پژوهشـي راهنمـايي                    عمده
هـا بودجـه كـافي و كارمنـدان           براي ارائه اين خدمات الزم است كـه هربـاريوم          .كند  مي

 .متعددي در اختيار داشته باشند
 
 وف جهان و ايرانهاي معر هرباريوم. 6

 اي از گياهان خشك دوخته شده بر روي اولين موزه گياهي يا هرباريوم با مجموعه
 به 1كاغذ، در اوايل قرن شانزدهم به توسط شخصي از اهالي ايتاليا به نام لوكا گيني

 رسد كه اين شخص اولين كسي است كه بنيانگذار موزه گياهي به نظر مي. آمدوجود 
 يكي. ين هنر در سراسر اروپا به وسيله شاگردان او گسترش پيدا كردبوده ولي بعدها ا

 ها آوري و حفاظت نمونه  به جمع1532 از سال 2از شاگردان او به نام گرارد سيبو
 .پرداخت و هرباريوم او تا امروز باقي مانده است

 
1. Luca Ghini 2. Gherards Cibo  
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34 شناسايي گياهان مرتعي

حات كاغـذ دوختـه و بـه صـورت          تا اوايل قرن هيجدهم گياهان را بر روي صـف         
 نصب نمونه تنها بر روي يك 2ولي در عصر لينه . كردند  مجلدهايي مانند كتاب مرتب مي    

ها اجـرا    در طبقات رايج گرديد و تا امروز در همه هرباريوم ها  آنبرگ و قرار دادن افقي      
 .شود مي

 از  هاي موجود در جهان داراي گستره بسيار وسيعي اسـت بـه طوريكـه               هرباريوم
هـاي بـزرگ محتـوي        هاي كوچك محتوي چند صد گياه گرفتـه تـا هربـاريوم             هرباريوم
 شخصي و يا متعلق به      ها  آناز  بعضي  . ها نمونه در كشورهاي مختلف وجود دارد        ميليون

بـه ايـن    . شـود   شناسـي تـدريس مـي       موسسات آموزشي است كه به نحوي در آنجا گياه        
هاي كشورهاي مختلـف حـدس        ا را در موزه   ه  ترتيب بسيار مشكل است كه تعداد نمونه      

 كشور جهان وجـود دارد كـه   165 هرباريوم در بيش از      4000در حال حاضر حدود     . زد
 .كننـد   ميليـون نمونـه بـرآورد مـي        300حدود  ها را     تمام آن  اي هرباريومي ه  هتعداد نمون 

 . ارائه شده است1-2هاي مهم دنيا در جدول  تعدادي از هرباريوم
ويـژه در داشـتن گياهـان ايـران، مـوزه تـاريخ       ه هاي ذكر شده، ب ريوماز ميان هربا 

شناسي كوماروف در     شناسي سلطنتي كيو در لندن، موسسه گياه        هاي گياه   طبيعي وين، باغ  
 .توان نام برد را مي لنينگراد

 

 های آنهای مهم دنيا و تعداد نمونهها تعدادی از هرباريوم١‐٢جدول 

 )ميليون(ونه تعداد نم مكان كُد هرباريوم
 9/8 پاريس P موزه ملي تاريخ طبيعي

 7 لندن K  كيوشناسي گياهباغ سلطنتي 
 2/6 نيويورك NY  نيويوركشناسي گياهباغ 
 2/5 سنت لوئيس MO  نيويوركشناسي گياهباغ 

 5 لنينگراد LE  كوماروفشناسي گياهموسسه 
 5 ژنو G شناسي گياهكنسرواتور باغ 

 5 كمبريج GH,FH ه هاروارداي دانشگاهمهرباريو
 5/4 واشنگتن دي سي US موسسه اسميتسونيا

 4 لندن BM موزه تاريخ طبيعي بريتانيا
 8/3  فرانسه–ليون  LY دانشگاه ليون

 5/3 وين  موزه تاريخ طبيعي
 

1. Linnaeus   
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داري گياهان آوري و نگه جمع  
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از نظـر سـابقه و قـدمت و    بعضي  .هاي متعددي وجود دارد  در ايران نيز هرباريوم   
ي از نظر وسعت، فعاليت و داشتن كاركنان فـراوان شـهرت دارنـد، و بسـياري از                  گروه
 .ها مورد استفاده هستند شناسي در دانشكده  در آموزش دروس گياهها آن
 

 دانشگاه تهران هرباريوم دانشكده كشاورزي -الف
 در سـال   1پروفسـور گائوبـا   كـه توسـط     ترين هرباريوم ايران است      قديمياين هرباريوم   

شناسي    به تدريس گياه   1318 تا   1311 از سال    يريشت ا شناس  گياهاين  .  شد تأسيس 1312
 ايشان به كمك چند تن از همكاران و .در مدرسه عالي فالحت كرج اشتغال داشته است   

شناسي دانشـكده      باغ گياه  تأسيسشاگردان ايراني خود افزون بر بنيانگذاري هرباريوم به         
تعـداد  . شناسي ايران است    ترين باغ گياه    باغ نيز قديمي   كشاورزي كرج اقدام كرده و اين     

آوري و تكميـل   شناسان در جمع   باشد كه بسياري از گياه       مي 45000هاي آن حدود      نمونه
 .اند آن زحمات فراواني كشيده

 
 پزشكي كشور گياه تحقيقات هرباريوم موسسه -ب

هـايي بـه توسـط        نمونـه  بنيانگذاري گرديد و از همان سال        1327اين هرباريوم در سال     
، دكتر اسفندياري، دكتر ايرانشهر، مهندس بهبـودي و  3 و پروفسور الن2پروفسور رشينگر 

قبالً اين هربـاريوم بـه نـام هربـاريوم موسسـه بررسـي آفـات و              . سايرين گردآوري شد  
هـاي وزارت كشـاورزي و        انتقـال هربـاريوم   . شهرت داشـت  ) اوين(هاي گياهي    بيماري

هـاي آن   وشهر به اين هرباريوم بر غناي آن افزود و اكنون تعداد نمونهموسسه اكولوژي ن  
 .كند  تجاوز مي150000از 
 

 موزه گياهي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران -پ
 براي مشخص كردن شناسنامه اين هرباريوم، الزم است سرگذشت مـوزه علـوم طبيعـي              

 حمـد پارسـا در سـاختمان    به همـت دكتـر ا  1324اين موزه در سال    . شودايران بررسي   
 بـه   1333 گرديـد و تـا سـال         تأسـيس مدرسه نظامي در مقابل موزه فعلي ايران باستان           

 در اين سال موزه را به دانشكده علوم دانشگاه تهران انتقال دادند ولـي             . فعاليت ادامه داد  
  با به وجود آمدن مركز تحقيقات منـاطق خشـك، ايـن            1335دو سال بعد يعني در سال       

 

1. Gauba  2. Rechinger 3. Aellen 
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36 شناسايي گياهان مرتعي

 پس از انحالل اين مركز با اقدامات دكتـر          1340در سال   . مجموعه به آنجا منتقل گرديد    
در حـال حاضـر بـه    . حسين گل گالب، مجموعه به دانشكده داروسـازي انتقـال يافـت           

 .رسد  مي80000هاي موجود به حدود  شناسان اين دانشكده تعداد نمونه كوشش گياه
 
 رباريوم دانشكده علوم دانشگاه تهران ه-ت

دار تـدريس     پارسا عهده احمد  رسد كه دكتر       يعني به زماني مي    1316قدمت هرباريوم به    
، دكتر صادق مبين بـه تنظـيم و         1337پس از ايشان در اواسط سال       . اند  در دانشكده بوده  

هـاي   بـه سـال   در واقع پايه گذاري هرباريوم دانشكده علوم        .  گياهان پرداخت  گذاري  نام
گردد، ولي چون گياهان آن ابتدا به موسسه مناطق خشك و سپس بـه    برمي1338قبل از  

 مجدد اين تأسيسبايستي سال   را مي  1338دانشكده داروسازي منتقل گرديد، عمالً سال       
 . گزارش شده است35000هاي اين هرباريوم  تعداد نمونه. هرباريوم قلمداد نمود

 
  كشورقيقات جنگلها و مراتع هرباريوم موسسه تح-ث

اله ثابتي مسئوليت آن را       شروع به فعاليت كرد و دكتر حبيب       1349اين هرباريوم از سال     
 بـوده   هـا   آنبه كوشش مسئوالن و پژوهشگران و امكاناتي كه در اختيار           . به عهده گرفت  

ن ، پيـدا كـرد    گـذاري   نـام آوري،    هاي بزرگي چـه در زمينـه جمـع          اند به موفقيت    توانسته
شناسي ايران    ژورنال گياه . شناسي نايل آيند    هاي جديد و كارهاي مربوط به باغ گياه         گونه

هاي آن متجاوز از  مجموع نمونه. المللي دارد از انتشارات اين موسسه است     كه اعتبار بين  
 .شود  ميداري نگهآوري و   گزارش شده كه در كيفيت بسيار خوب جمع120000

 
 ها و موسسات آموزش عالي به دانشگاههاي مربوط   هرباريوم-ج

شناسـي هسـتند، كمـابيش داراي     دار تـدريس دروس گيـاه      هايي كـه عهـده      تمام دانشگاه 
 نسبت  خوارزمياز آن جمله هرباريوم دانشگاه      . باشند  هاي كوچك و بزرگ مي      هرباريوم

سـاير  از  .  شروع به فعاليت كرده است     1337تر بوده از سال      هاي ديگر قديمي    به دانشگاه 
 دانشـگاه اصـفهان،     ،هاي دانشگاه شهيد بهشتي     هرباريومتوان به     قديمي مي  هاي  هرباريوم

دانشگاه مشهد، دانشگاه شيراز، دانشگاه تبريز، دانشگاه اروميه، دانشگاه كرمان، دانشـگاه            
دانشـكده محـيط زيسـت كـرج،        اراك، دانشگاه گرگان، دانشگاه اهواز، دانشگاه گـيالن،         

 .اشاره كرد...  و محيط زيست كاشان
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 سومفصل 

 تشخيص و شناسايي گياهان

 بندي ردهمفهوم 
 4بندي  و رده3گذاري نام، 2 علمي است كه در آن از تشخيص يا شناسايي1بندي رده

 معادل با بندي ردهامروزه به خصوص در مورد گياهان . شود گياهان بحث مي
، شناسايي و گذاري نام با رود و مقصود دانشي است كه  به كار مي5سيستماتيك گياهي

ها به صورت يك مجموعه يا هرباريوم سر و  آوري آن بندي گياهان و احياناً جمع تقسيم
 .كار دارد

اصطالحي است عمومي كه به يك  (6 تاكسون يكگذاري ناممعني تشخيص گياه 
معين ) بندي توجه شود عنصر يا جمعيت يا گروه گياهي بدون آن كه به محل آن در رده

هاي  و اختالفات و شباهتنموده ت كه آن را با گياهي معلوم و مشخص مقايسه اس
اگر كامالً شبيه آن باشد، همان اسم را به گياه مورد نظر . كنند مشاهده ميها را  آن
توان  و مقايسه نمي) فلورها(شناسي موجود  افتد كه با منابع گياه گاهي اتفاق مي. ندده مي

شناسي   گياه فوق براي علم گياهشود فته ميگ اين جاست كه  و رد كگذاري نامگياه را 
 شده در كدام گذاري نامبندي گياهي اين است كه بدانيم گياه  منظور از رده . است7تازه

 .گيرد بندي خاص قرار مي گروه يا دسته از يك سيستم طبقه
 و هر 10 است و هر جنس به يك تيره9 به عنوان عضوي از يك جنس8هر گونه

 .تعلق دارد  خاص13اي  و هر رده به شاخه12 و هر راسته به يك رده11 به يك راستهتيره
 

1. Taxonomy 2. Identification 3. Determination 
4. Classification 5. Plant Systematic 6. Taxon 
7. Record 8. Species 9. Genus 
10. Family 11. Order 12. Class 
13. Division   
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بندي عبارت است از مطالعه انواع گياهان روي  از اهداف مهم اصول ردهيكي 
هاي آنها با يكديگر، پراكنش و صفات  ها و قرابت  آنها، بررسي جداييگذاري نامزمين و 

بندي كه ارتباط  رويشگاهي و ظاهري آنها، و قرار دادن انواع گياهان در يك سيستم رده
 .دو قرابت آنها را با يكديگر نشان ده

 و علوم وابسته به آن 1شناسي بندي گياهي به معناي سنتي آن بر مبناي ريخت رده
بندي به معناي وسيع نياز به علوم ديگري از قبيل  درك اصول رده. بنا شده است

، 5، شيمي گياهي4شناسي گياهي ، سلول3شناسي و ارتباط محيط و گياه ، محيط2تشريح
 . دارد9، و ژئومرفولوژي8ي، بيوشيم7شناسي گياهي ، ديرين6ژنتيك

پذير نباشد، وليكن ارتباط و  شايد براي هيچ كس آشنايي با كليه علوم فوق امكان
دهد و به  بندي گياهان ياري مي تبادل نظر دانشمندان و متخصصان فوق ما را در علم رده

 .رساند  مي يا تاكسونوميبندي ردههدف شناسايي، يا بهتر بگوييم 
 

 سي در ايرانشنا تاريخچه گياه
حتي . شناسي در ايران از زمان بوعلي سينا طبيب ايراني رواج داشته است گياه

 پرداختند، گياهان دارويي را دانشمنداني كه در دانشگاه جندي شاپور به تدريس طب مي
  براي مثال كليه گياهاني كه براي درمان و.كردند بندي مي شان رده بر طبق خواص

و ديگري را در ) رتكَ(رفتند، در يك باغچه  ه كار ميمعالجه درد به خصوصي ب
دادند و اين امر احتماالً در اكثر مناطق جهان از جمله يونان نيز  اي ديگر كشت مي باغچه

 را 11بندي دواسمي  رده10تا اين كه در اواسط نيمه اول قرن هجدهم، لينه. شد انجام مي
شناسي   كرد و زبان التين را براي گياهگذاري نامپيشنهاد و خود نيز گياهان بسياري را 

رايج و مورد قبول قرار داد و تالش كرد كه گياهان را با دو اسم جنس و گونه مشخص 
او اطالعات خود را .  ناميد.Helianthus annus Lگردان را  آفتابلينه  براي مثال .كند

 . منتشر كرد12 اسپيشز پالنتارومدر كتاب مشهور خود
دهم دانشمندان و مستشاران بسياري به ايران آمدند و در حين در اواخر قرن هج

 آوري و مطالعه گياهان نيز پرداختند كه تقريباً كليه انجام وظايف دولتي به جمع
 

1. Morphology 2. Anatomy 3. Ecology 
4. Cytology 5. Phytochemistry 6. Genetics 
7. Paleobotany 8. Biochemistry 9. Geomorphology 
10. Linneus 11. Binomial 12. Species plantarum 
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گياهانتشخيص و شناسايي   
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منتقل كردند ) اكثراً كشورهاي اروپايي(آوري شده را به كشورهاي خود  هاي جمع نمونه
در اين جا فقط به چند نفر از آنها .  قرار دادند بواسيهشناسان نامي، مثل و در اختيار گياه

 .شود جهت اطالع اشاره مي
هاي  س غربي به بخششنا گياه به عنوان اولين 1684 در سال  انگليسي1كمپفر

جنوبي قفقاز، اصفهان، شيراز و سواحل خليج فارس مسافرت نمود و گياهاني را 
 .شوند داري مي ه و به موزه بريتانيا برد كه هنوز در آنجا نگآوري كرد جمع

ي از  به ايران آمد و گياهان قسمت1770-1774هاي  فرانسوي در سال 2گملين
 .برد آوري كرد و به موزه بريتانيا گيالن را جمع

هاي جنوبي  هايي از قسمت  نمونه1783-1784هاي  فرانسوي در سال 3ميچوكس
 . در ژنو برد4 هرباريوم دوكاندولآوري كرد و به ايران جمع

 و به آوري كرد  جمعاروميهخوي و گياهاني را از  1828روسي در سال  5زوويتز
 . اهدا نمود6ههرباريوم بوآسي

 از بغداد به 1835در سال . دوبار به ايران مسافرت كرد فرانسوي 7 الوي–اوشر
همدان  و گياهاني از زردكوه بختياري و الوند سفر كردكرمانشاه و همدان و اصفهان 

  خوي، تبريز، دماوند، اصفهان، شيراز، بوشهراز 1837 در سال بار دوم. آوري كرد جمع
 در آن جا به علت بيماري. آوري كرد و عازم مسقط شد  را جمعيو بندرعباس گياهان

آرامگاه او . مجدداً به شيراز و سپس به اصفهان بازگشت و در آن جا بدرود حيات گفت
 نمونه گياهي 3800در اين دو مسافرت . در كليساي جلفاي اصفهان واقع است

اي وي توسط بوآسيه در ه ه نمون.آوري كرد و به موزه تاريخ طبيعي پاريس فرستاد جمع
 . چاپ شده است8فلورا اورينتاليس

جزيره  مسافرت نمود و گياهان  به جنوب ايران1842اتريشي در سال  9كُچي
. آوري كرد اي مجاور را جمعه ه، پرسپوليس و كو شيراز،خارك، بندر بوشهر، دالكي

هاي خود را  نمونهسال بعد نيز به سلسله جبال البرز رفت و به كوه دماوند صعود كرد و 
 .به وين انتقال داد

 .به آذربايجان، گيالن، مازندران، يـزد، اصـفهان، و تهـران مسـافرت كـرد               10بوهز
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 .فلورا اورينتاليس بهره گرفتشده توسط وي در نگارش  آوري ان جمعاز گياه بوآسيه
ايران و ( دو مسافرت به بلوچستان 1850-1851هاي  انگليسي در سال 1استوكس

 توسط بوآسيه و هوكر چاپ و  كهآوري كرد جمعهاي زيادي  كرد و نمونه) پاكستان
 .منتشر گرديد

  واطق كردستان، ايالمه منا سفر ب ب1850-1851هاي  سال در 2هوسكنخت
 . قرار دادبوآسيهآوري كرد و در اختيار  كهكيلويه و بويراحمد گياهان زيادي جمع

و در ايران از گرگان، سفر كرد  به ايران و افغانستان 1858در سال  3بونگه
 نمونه 2000هاي بينالود، شاهرود، مشهد، يزد، اصفهان و تهران حدود  مازندران، كوه

 . توسط بوآسيه چاپ و منتشر گرديده كآوري كرد جمع
 1885-1886هاي  در سال.  به ايران سفر كرد1882در سال  آلماني 4استاف
منجيل و رستم  و گنج نامه، كوه الوندخرقان، از همدان،  روسي 5 پوالكگياهاني را كه

 . كرد و در كتابي به چاپ رسانيدگذاري نامآوري كرده بود،  جمعگيالن آباد 
هاي زيادي به ايران كرد و از البرز، كرمان، و اصفهان گياهاني ت فراسم 6برنمولر

ز ا  و گائوبااز اراك، گلپايگان، كرمانشاه 7اشتراوس ضمناً گياهاني را كه .كردآوري  جمع
. د مشاهده نمودآوري كرده بو هاي ارسباران جمع كرج، بندرعباس، آستارا، و جنگل

 .ف و معرفي كرد گونه جديد را كش500برنمولر حدود 
پارسا ضمن آشنايي با گياهاني كه از مناطق اراك، تفرش، كرمـان، اصـفهان،              دكتر  

فلورا  جلد اصلي و متمم پنجآوري كرده بود و ترجمه  يزد، البرز مركزي و خراسان جمع
 و انتخـاب گياهـاني كـه در آنجـا از ايـران نـام بـرده شـده بودنـد و ديـدن                         اورينتاليس

هـا بـه    هـاي آن  آوري كـرده بودنـد و نمونـه    راد مختلف از ايـران جمـع      هايي كه اف    نمونه
را در پنج جلد اصلي و چندين متمم بـه زبـان             فلور ايران    هرباريوم كيو منتقل شده بود،    

در اين زمان با همكاري دكتر اسـفندياري و گائوبـا هربـاريوم دانشـكده               . نوشتفرانسه  
در عـين    . دكتر پارسا نيز قرار گرفـت       شد كه مورد استفاده آقاي     تأسيسكشاورزي كرج   

.  هربـاريوم دسـت زد     تأسـيس حال دكتر پارسا در دانشكده علوم دانشگاه تهران نيز بـه            
 شناسي در دانشكده كشـاورزي كـرج و ارتبـاط دكتـر اسـفندياري بـا                 ايجاد كرسي گياه  
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 از اين دوره به بعد فصـل نـويني در تهيـه             . شد رشينگرشناسان باعث آشنايي وي با        گياه
 .فلور ايران آغاز شد

آوري و بـه      هـاي بسـياري را جمـع         با سفرهايي كه به ايران داشت، نمونه       رشينگر
هـاي    بيمـاري و  دكتر اسفندياري نيز سرپرستي موسسـه بررسـي آفـات           . وين منتقل كرد  

 هربـاريوم كـرد و گياهـان        تأسـيس را به عهده گرفت و در آنجا اقدام به          ) يناو(گياهي  
شـده در  آوري   هاي جمـع    در ضمن نمونه  . آوري شده را در اختيار رشينگر قرار داد         جمع

ثـابتي آن را بنيـان   دكتـر   و   1 پـابو   كـه   كشور هرباريوم موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع     
 1347  شناسي ايران كه در سال      اريوم موسسه گياه  هربموجود در   هاي    اند، و نمونه    گذاشته

و گرفت  شينگر قرار   ر، در اختيار     بود گذاري شده   نبنيا و همكاران ايراني     2توسط وندلبو 
 .نمود اقدام فلورا ايرانيكاوي به تهيه 

 
 شناسي زبان گياه

 ليس فلـورا اورينتـا    شناسي التين است و اولين فلور در مورد ايران يعني           زبان علمي گياه  
. نيز به زبان التين نوشته شده است كه دكتر پارسا آن را به زبان فرانسه برگردانده اسـت                 

نيز به زبـان     فلورا ايرانيكا    آخرين فلوري كه در مورد ايران در دست تدوين است، يعني          
البته بايد بدانيم   . شناس ايراني به طور روزمره با آن سرو كار دارد           التين است كه هر گياه    

  و المللـي   زيـرا طبـق قـوانين بـين       . شناس الزامي است    گيري زبان التين براي گياه    كه ياد 
اي بايد به زبان التين معرفي شود و در مجـالت             شناسي هر گياه تازه     هاي گياه   كنوانسيون

 .شناسان قرار گيرد علمي به زبان التين نوشته شود تا مورد قبول جامعه گياه
ه تهيه فلور به زبان ملـي و رسـمي رايـج آن             اكثر كشورهاي جهان امروزه اقدام ب     

كنند، وليكن چون فلور ايران به دست افراد خارجي نگاشته شده، ما ناگزير از                كشور مي 
 .هاي التين، انگليسي، آلماني، فرانسه و روسي هستيم شناسي به زبان استفاده منابع گياه

 از در عين حال خوب است يادآور شويم كه خوشبختانه امروزه گروهي
شناسي در ايران به نوشتن فلور ايران به زبان فارسي همت  مندان به دانش گياه عالقه

ها و  ها، جنس هكليد شناسايي و شرح تمام تير  آينده سال چند اند كه در گماشته
 .واهد رسيدخهاي گياهي موجود در كشور به پايان  هگون
 

1. Pabot 2. Wendelbo  

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


42 شناسايي گياهان مرتعي

 شناسايي گياهان
خواهد كه  يي گياهان هر ناحيه مراحلي وجود دارد و وسايل و امكاناتي ميشناسابراي 
 :اند از عبارت

 آشنا شدن كامل با گياهان آن منطقه، يا به عبارت ديگر شرايط رويشگاهي -الف
 .ها و فرم رويشي آن

ها، و   فلورها، مونوگراف شاملاستفاده از منابع علمي الزمو  دسترسي -ب
 .شناسي ه گياهمجالت علمي مربوط ب

 آن آشنايي كامل با آن است، و اين گذاري ناماولين قدم در راه شناخت گياه و 
. دهاي آن آشنا ش  و با ظاهر اندامردآوري ك پذير نيست، مگر اين كه آن را جمع امكان

 داري نگهآوري شد، در مكان خاصي به نام هرباريوم  عموماً گياه هنگامي كه جمع
 هاي رويشي  است كه اندامگذاري نامي هنگامي قابل شناسايي و نمونه گياه. شود مي

را به طور كامل داشته باشد، بنابراين ) گل و ميوه(و زايشي ) ها ريشه، ساقه، برگ(
آذين يا ميوه كمك موثري  اي از يك گياه يا بخشي از گل يا گل داشتن يك برگ يا قطعه

 .كند به شناسايي آن نمي
شود، پس از آن كه  گياهي كه براي شناسايي برداشته ميجهت آماده كردن نمونه 

هاي رويشي و زايشي مورد نياز و موثر در  نمونه مورد نظر انتخاب شد، يعني كليه اندام
نماييم و همراه با يادداشتي محتوي اطالعات دقيق  شناسايي را داشت، آن را برداشت مي

ي و گاهي اوقات اطالعاتي در آور محل رويش، ارتفاع محل از سطح دريا، تاريخ جمع
شناسي و بعضي از صفات  شناسي، خاك مورد محل رويش از نظر اكولوژيكي، زمين

ها و يا صفاتي كه در اثر خشك شدن ممكن است  قابل تغيير مثل رنگ بعضي از اندام
 به طور مفصل 2 مطابق روشي كه در فصل ،محو شوند و به شناخت گياه كمك كنند

 .نماييم اسايي آماده ميآمده است براي شن
 

 منابع شناسايي فلور ايران
گاهي . شود به مجموعه پوشش گياهي يك ناحيه، شهر، يا كشور فلور آن ناحيه گفته مي

شود كه حاوي شرح گياهان آن ناحيه  هايي گفته مي فلور به معناي عام به كتاب يا كتاب
شود  هايي گفته مي  و كتاببراي مثال فلور ايران به مجموعه پوشش گياهي ايران. است
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فلورها معموالً از يك سيستم  .توان در آن به شرح گياهان ايران دست يافت كه مي
مطابق آن ) رده، راسته، تيره(بندي را  كنند و واحدهاي بزرگ رده بندي تبعيت مي طبقه

 بنتام و از سيستم  فلورا اورينتاليس براي مثال.دهند سيستم در كنار يكديگر قرار مي
 .ت كرده استيعبت هوكر

آنچه براي شناخت گياه الزم اسـت، معمـوالً پيـدا كـردن جايگـاه يـك گيـاه در                    
شناسايي گياهان و تشـخيص نـام علمـي          .بندي، تيره، جنس و گونه است       واحدهاي رده 

ها، يكي از فرآيندهاي مهم سيستماتيك گيـاهي اسـت كـه انجـام دقيـق آن مسـتلزم                    آن
تحقق نيافتن هر   . هاست سي به اين منابع و توان استفاده از آن        شناخت منابع معتبر، دستر   

هايي هـم    شود و تشخيص   يك از اين مراحل منجر به شناسايي و تشخيص نادرست مي          
كتـب فلـور كـه      . كه بدون طي اين مراحل صورت گيرد از اعتبار كافي برخوردار نيست           

شـوند؛    دو دسـته تقسـيم مـي    گيرند به  براي شناسايي گياهان ايران مورد استفاده قرار مي       
اي ديگر مربوط به كشورهاي      اند و دسته   مربوط ها مستقيماً به گياهان ايران     اي از آن   دسته

بعضي از فلورهـاي    . همجوارند و به طور غيرمستقيم براي شناسايي گياهان ايران مفيدند         
 :اند از مهم عبارت

 
 )1963-2010رشينگر،  (1ا ايرانيكافلور. 1

شناس بزرگ اتريشـي      توسط رشينگر گياه   1963ور بزرگ و معتبر از سال       نگارش اين فل  
هاي زيادي را انجام داد كار نگارش اين فلـور را   آوري وي بعد از اينكه جمع . شروع شد 
اين فلور تمام گياهان ايـران، شـمال عـراق، افغانسـتان، جنـوب پاكسـتان و                 . آغاز نمود 

رانيكا به زبان التيني است و هر جلد آن به يك         فلورا اي  .گيرد قسمتي از تالش را در برمي     
 جلد آن منتشر شده است كه آخـرين آن يعنـي جلـد              178تا كنون   . تيره اختصاص دارد  

  به بعد اين فلور به زبان انگليسي نگـارش 171از جلد  .  انتشار يافت  2010 در سال    178
ا و  هـ  ها، گونـه   جنسا،  ه فلورا ايرانيكا حاوي كليدهاي شناسايي و شرح تيره       . يافته است 
 بدرود حيات گفت و همكاران وي كار نگارش         1988رشينگر در سال    . ا است ه زيرگونه

 .دهند جلدهاي باقيمانده فلورا ايرانيكا را ادامه مي
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 )1943-1950، 2پارسا (1 ايرانفلور. 2
فلور ايـران مشـابه   .  است اين فلور در پنج جلد و پنج متمم به زبان فرانسه نگارش يافته            

ايي كـه بعـد از بوآسـيه از ايـران           ه فلورا اورينتاليس بوآسيه است با اين تفاوت كه گونه        
هاي زيـادي    آوري دكتر پارسا خود نيز جمع    . شناسايي شده به اين فلور اضافه شده است       

 .از ايران داشته و نتايج آن را در اين فلور آورده است
 
 )1354-1376ن، مبي(هاي ايران  رستني. 3

اين كتاب از انتشارات دانشگاه تهران است كه در چهار جلد به زبان فارسي نوشته شده                
ا هـ  هـا و گونـه      داراي كليد شناسايي است ولي فاقد شرح جنس        هاي ايران  رستني. است
 .باشد مي
 
 )1367-1391اسدي، (فلور ايران . 4

.  جلـد آن منتشـر شـده اسـت         73 شروع شده و تا كنون       1367نگارش اين فلور از سال      
هـر  . فلور ايران به زبان فارسي است و هر جلد آن به يك تيره گيـاهي اختصـاص دارد                 

 .ا استه ا و زيرگونهه ها، گونه ا، جنسه جلد حاوي كليدهاي شناسايي و شرح تيره
 
 )1356-1391قهرمان، (فلور رنگي ايران . 5

 است كه در يـك طـرف آن         A4ع   كارت مقوايي در قط    125هر جلد از اين فلور حاوي       
هاي رنگي يك گونه گياه و در طرف ديگـر آن شـرح و پراكنـدگي آن گونـه بـه                      عكس
در جلدهاي جديدتر به جاي زبان فرانسـه        . هاي فارسي و فرانسه نوشته شده است       زبان

 . جلد از اين فلور منتشر شده است27تا كنون . از زبان انگليسي استفاده شده است
 
 هاي ايران مرتبط با رستنيفلورهاي . 6

براي كمك به شناسايي گياهان بومي ايران استفاده از فلورهـاي كشـورهاي همجـوار و                
گيرند  فلورهايي كه در اين گروه قرار مي      . بعضي از فلورهاي ديگر فلور اروپا مفيد است       

 :اند از عبارت
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 )1810-1885بوآسيه، (فلورا اورينتاليس  -الف
اين فلور در پنج جلد و يك متمم به زبان التين نگـارش يافتـه اسـت و شـامل گياهـان                 

هـاي آن   فلورا اورينتاليس فاقد كليد شناسايي است، ولي شرح جنس  . باشد خاورميانه مي 
فلـورا  . بـرد  اي آن جـنس پـي  هـ  توان به تفـاوت گونـه   به نحوي است كه از روي آن مي    

 فلور شرق است براي شناسايي گياهان ايران و بـه خصـوص در              اورينتاليس كه در واقع   
 .بررسي منابع و سوابق تحقيق بسيار مفيد است

 
 )1965-1988، 2ديويس (1تركيهفلور  -ب

فلـور تركيـه داراي كليـد       .  جلد و به زبان انگليسي نوشـته شـده اسـت           10اين فلور در    
حي شـمالي و آذربايجـان    شناسايي است و براي شناسايي گياهان ايران به خصوص نـوا          

 .مفيد است
 
 )1966-1988 ،4 راوي-تاونسند، گِست و ال (3عراقفلور  -پ

فلـور عـراق داراي كليـد       . اين فلور در نُه جلد و به زبان انگليسـي نوشـته شـده اسـت               
اسـتفاده  . اي گياهي و استفاده از آن نسبتاً ساده اسـت     ه ها و گونه   شناسايي و شرح جنس   

 .ناسايي گياهان غرب كشور مفيد استاز اين فلور براي ش
 
 )1970-2007، 6نصير و علي (5 فلور غرب پاكستان-ت

 فلور پاكسـتان داراي كليـد     .  جلد و به زبان انگليسي نوشته شده است        215اين فلور در    
استفاده از اين فلور بـراي شناسـايي        . اي گياهي است  ه ها و گونه   شناسايي و شرح جنس   

 .تواند راهنماي مفيدي باشد ستان ميگياهان شرق ايران و بلوچ
 
 )1963-2001، 8كوماروف و شيشكين (7روسيهفلور  -ث

 جلـد آن بـه انگليسـي        24 جلد به زبان روسي نگارش يافته و تا كنـون            30اين فلور در    
ايـن فلـور    . اي ايران در فلور روسيه وجـود دارنـد        ه بسياري از گونه  . ترجمه شده است  

 .اي گياهي استه ها و گونه جنسداراي كليد شناسايي و شرح 
 

1. Flora of Turkey 2. Davis 3. Flora of Iraq 
4. Townsend, Guest & Al-Ravi 5. Flora of west Pakistan 6. Nasir & Ali 
7. Flora of USSR 8. Komarov & Shishkin  
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 )1966-1986، 2 دوتان–بران   و فينزهري( 1 فلور فلسطين-ج
بـه زبـان انگليسـي      ) چهار جلد مـتن و چهـار جلـد تصـاوير          (هشت جلد   اين فلور در    

اي هـ  هـا و گونـه     فلور فلسطين داراي كليد شناسايي و شـرح جـنس         . نگاشته شده است  
تواند براي شناسايي گياهان جنوب كشـور راهنمـاي مفيـدي            اين فلور مي  . گياهي است 

 .باشد
 
 )1968-1980 و همكاران، 4توتين (3اروپافلور  -چ
بـه زبـان انگليسـي      ) چهار جلد مـتن و چهـار جلـد تصـاوير          ( فلور در هشت جلد      اين

اي هـ  هـا و گونـه     فلور فلسطين داراي كليد شناسايي و شـرح جـنس         . نگاشته شده است  
تواند براي شناسايي گياهان جنوب كشـور راهنمـاي مفيـدي            اين فلور مي  . گياهي است 

 .باشد
 

 صفات مرفولوژيكي براي شناسايي گياهان
هاي گياه به طريق علمي آن   از مباحث مهم در شناخت گياهان آشنايي با انداميكي
 شامل ريشه، ساقه و برگ؛ و 6هاي رويشي ، اندام5دار هبه طور كلي گياهان دان .است
، ميوه و دانه 8آذين هاي وابسته بدان مثل گل  شامل گل و ساير قسمت7هاي زايشي اندام
 .دارند

 
 ريشه. 1

 دن دانه اولين بخشي كه از پوسته دانه بيرون مي آيد، بخش انتهايي ريشهدر اثر جوانه ز
در اثر طويل شدن ريشه چه . شود مينيز ناميده  10چه ريشه است كه 9رأس ريشهيا 

كه به زودي منشعب  آورد  را به وجود مي12 و امتداد آن ريشه اوليه11محور زير لپه
اي يك گياه را سيستم ه همجموعه ريش .ندك  را ايجاد مي13هاي ثانويه شود و ريشه مي
 گياهان اكثر در . )1-3شكل  (نامند كه در گياهان مختلف متفاوت است  مي14اي هريش

 
1. Flora Palestina 2. Zohary & Feinbrun-Dothan 3. Flora Europaea 
4. Tutin 5. Spermatophytes 6. Vegetative organs 
7. Reproductive organs 8. Inflorescence 9. Root tip 
10. Radicle 11. Hypocotyle 12. Primary root 
13. Secondary roots 14. Root system  
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 به اين طرز .ترند بزرگقطورتر و هاي ثانويه  اوليه از ريشهريشه اصلي يا  اي دولپه
 ريشك يا ،هاي كوچك  و به ريشه1 يا راستاصلياي  ه سيستم ريش،بندي ريشه

ها تفاوتي بين  اي لپه ها و تقريباً همه تك اي در بعضي از دولپه .گويند  مي2چه يشهر
 3 افشاناي  سيستم ريشه،بندي شود و به اين طرز ريشه هاي اوليه و ثانويه ديده نمي ريشه

 .شود گفته مي

 
 

 )B(ي افشان ا هو سيستم ريش) A(اي راست   سيستم ريشه1-3شكل 
 

 4جا هاي نابه آيند، ريشه د گياهك دانه به وجود نميهايي كه از رش به ريشه
هاي بسياري  شاخه. )2-3شكل  (گويند كه ممكن است از ساقه يا برگ توليد شوند مي

 از گياهان هنگامي كه در محل مرطوب قرار گيرند، يا توسط انسان در خاك يا شن
اي براي  ين نيز طريقهجا ايجاد كنند و ا به هاي نا توانند ريشه مرطوب گذاشته شوند، مي
جا نيستند جدا  ها را از گياهاني كه قادر به ايجاد ريشه نابه شناسايي گياهان است و آن

 را نام برد كه معموالً از 5دارنده هنگهاي  توان ريشه جا مي هاي نابه از انواع ريشه. كند مي
اري گياه د شوند و كمك موثري به نگه ترين گره يا مفصل ساقه خارج مي محل پايين

 هايي كه از محلي غير  و يا ريشه)Zea meys ( ذرتدارنده هنگهاي  كنند، مانند ريشه مي
 )Ranunculus repens(، ساقه رونده يا خزنده از محل واقعي خود يعني از برگ، ساقه

 .)2-3شكل  (شوند ايجاد مي... و 
 

1. Tap root system 2. Rootlet 3. Fibrous root system 
4. Adventitious roots 5. Stilt roots or Prop roots  
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 )B (در ذرت دارنده هاي نگه و ريشه) A(در گياه آالله  جا ي نابهاه ه ريش2-3شكل 

 
 1اي هاي ذخيره اي يا ريشه هاي غده  ريشه-الف

 Beta(، چغندر )Daucus carota(اوليه گياهاني نظير هويج هاي  ريشهقطر اغلب 

vulgaris ( كبكوو) Dahlia variabilis( افزايش اي ذخيرههاي  به علت رشد بافت 
تجمع . مي نامند اي اي يا ذخيره ا را غدهه هاين نوع ريش. شوند ميپيدا كرده و بزرگ 

اگر . اي در ريشه ممكن است در هر نوع ريشه راست و افشان صورت گيرد هذخيرمواد 
 2اي هاي مركب يا دست هاي غده هاي باشند، ريش هاي غده هبه صورت تعدادي از ريش

 .)3-3شكل  ( و كوكب)Ipomea batatus (زميني شيرين شوند، نظير سيب ناميده مي
 مانند 5 يا شلغمي4اي مخروط وارونه ، مانند چغندر3اي ممكن است كروي بخش ذخيره

 مانند 7 يا واژمخروطيزميني شيرين سيب مانند 6شكل دوكي، )Brassica napus(شلغم 
 .باشد هويج

 
 8هاي هوايي  ريشه-ب

هاي هوايي  توانند ريشه بعضي از گياهان در مناطق مرطوب و يا گرم و مرطوب مي
) Ficus religiosa (شوند، مانند گياه انجير معابد ايجاد كنند كه به همين نام خوانده مي

اني گياههاي هوايي هستند كه در   نيز از انواع ريشه9هاي باالرونده ريشه. )4-3شكل (
  كه خاص گياهان10هاي تنفسي  ريشه.شوند  ديده مي)Hedera helix (عشقهنظير 

 هستند )Avicennia marina (و حرا) Rhizophora mucronata(باتالقي مانند چندل 
 .)5-3شكل  (شوند هاي هوايي محسوب مي نيز از انواع ريشه

 
1. Storage roots 2. Fascicled storage roots 3. Spheroidal 
4. Turbinate 5. Napiform 6. Fusiform 
7. Obconical 8. Aerial roots 9. Climbing roots 
10. Pnematophore or Respiratory roots   
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 )B (زميني شيرين سيبدر مركب و ) A(ساده در هويج  :اي هاي غده ريشه 3-3شكل 

 
 

 هوايي در انجير معابدهاي  ريشه 4-3شكل 
 
 1هاي انگلي ريشه -پ

 كوتاه و انگلي جاي هاي نابه ريشهبه علت فقدان كلروفيل با استفاده از بعضي از گياهان 
سس ، مانند گياهان بدون برگ كنند از مواد غذايي و آب و امالح گياه ميزبان تغذيه مي

)Cuscuta spp.( شكل و بدون كلروفيل خود را به دور  كه ساقه پيچنده باريك نخي
كند  از گياه ميزبان تغذيه مي 2هاي مكنده ريشهپيچد و با ايجاد   ديگر ميساقه گياهان

 ).6-3شكل (
 

1. Parasite roots 2. Haustoria or sucking rootsum  
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 )B(  در حراهاي تنفسي و ريشه) A(باالرونده در عشقه هاي  ريشه 5-3شكل 
 

 
 

 انگلي با اندام مكنده در سسهاي  ريشه 6-3شكل 
 
 ساقه .2

  ساقهبندي  رده-الف
ها استوار  بندي گياهان بر اساس شكل ساقه و طبيعت رشد آن ههاي طبق يكي از روش
گياهان را بر حسب نوع ساقه . تا كنون مورد قبول بوده استقرن هفدهم است كه از 

 .ي و درخت تقسيم كردا هي، درختچا هتوان به گياهان علفي، بوت ها مي آن
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هاي سخت و  اند و بافت هاي علفي نرم و سبز رنگ هداراي ساق ؛1علفيگياهان  -
هاي علفي اغلب فاقد رشد  هساق. ها بسيار كم است يا اصالً وجود ندارد چوبي در آن

دوره زندگي . اند و در صورت وجود رشد قطري ميزان آن بسيار ناچيز است قطري
كند و بعد  ديدي توليد مياي نرم جه هگياه هر سال ساق. گياهان علفي بسيار كوتاه است

 .روند دادن از بين مي از دوره گل
اند، ولي فقط بخش كوتاهي از ساقه كه  چندسالهگياهان  ؛2يا هبوتگياهان  -

ها  هاي آن هبر حسب مقدار چوبي شدن ساق. نزديك به ريشه است كمي چوبي است
 .را نام بردتوان انواع زير  دهند كه از آن جمله مي انواع مختلفي را تشكيل مي

قاعده ساقه درست در سطح خاك كمي چوبي  در اين گياهان ؛3ها يا بوتهنيمه  --
 .روند اند و در پايان فصل رشد از بين مي  علفيها آنهاي  ، وليكن شاخهشده است

اي اوليه كوتاه و چوبي است، ولي انشعابات ه هدر اين گياهان ساق؛ 4ها يا هبوت --
 .روند كه در آخر هر سال از بين ميا علفي و نرم است ه هشاخ

در . باشند اند كه فاقد ساقه يا تنه واحد مي هچوبي چندسال گياهاني ؛5ها چهدرخت  -
ها تعدادي ساقه وجود دارد كه از نظر شكل و اندازه تقريباً همسان است و از محلي  آن

 .شوند تر به سطح خاك ظاهر مي نزديك
. باشند اند كه داراي ساقه يا تنه واحدي مي ه چوبي چندسال گياهاني؛6ها درخت -

 .شوند هاي فرعي در ارتفاع معيني از آن منشعب مي هساق
 
 گياهان علفيانواع  -ب

 :كنند اين گياهان را از نظر عمر و مدت زندگي به انواع زير تقسيم مي
كنند،  در اين مدت رشد مي. كنند گياهاني كه يك سال زندگي مي ؛7ها ساله يك -
اين گياهان معموالً فصل . 8زي ميرند، مانند اكثر گياهان كم دهند، و مي  ميوه ميگل و

به چنين . رويد  در فصل مساعد ميها آنگذرانند و بذر  نامساعد سال را به حالت دانه مي
 .گويند  نيز مي9 تروفيتگياهاني اصطالحاً

 
 

1. Herbaceous plants 2. Bushy plants 3. Subbushes or Semibushes 
4. Bushes 5. Shrubs 6. Trees 
7. Annuals 8. Ephemerales 9. Therohyte 
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كنند و در  ميي ا هغدريشه گياهاني كه در سال اول ايجاد برگ و  ؛1ها دوساله -
 .قند يا چغندر معمولي دهند، مانند چغندر سال دوم گل و ميوه مي

د، بلكه نمان نه تنها زنده ميگياهاني كه در فصل نامساعد رشد  ؛2ها چندساله -
 .اند ه نيز زندها آنهاي زيرزميني  قسمت

 
 انواع ساقه -پ
دهند و بر حسب محل زندگي  ي كه انجام ميا هها از نظر شكل ظاهري و وظيف هساق

 .اند داراي انواع مختلف
 
 هاي هوايي  ساقه-

) Fragaria vesca(از گياهان مانند توت فرنگي ساقه بعضي ؛ 3روندههاي   ساقه--
اي افقي و ه هاين قبيل ساق. كند دراز و باريك است و به طور افقي روي خاك رشد مي

ليد ا توه ه گر،در اثر تماس ساقه با خاك. نامند روي زميني را ساقه خزنده يا استولون مي
 ).7-3شكل (كنند  هاي جديد مي جا و برگ ههاي ناب هريش

 
به . آيد غيير شكل داده به صورت پيچك در ميبعضي از گياهان تساقه ؛ 4ها ك پيچ--

اي است كه گياه به وسيله آن خود را  هعبارت ديگر پيچك ساقه دراز، باريك و پيچند
 چسباند تا بتواند قائم گاهي كه در نزديكي آن وجود داشته باشد مي هبه هر نوع تكي

 
 

 استولون در توت فرنگي 7-3شكل 
 

1. Biennials 2. Perennials 3. Stolons 
4. Tundrils   
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ها معموالً در بخش انتهايي خود رشد سريع دارند، ولي ميزان رشد آن در  پيچك. بايستد
 ).8-3شكل (نقاط مختلف پيچك متفاوت است 

 
ها داراي انشعابات چوبي  ه بسياري از گياهان به خصوص درختچ؛1اه يغ خارها و ت--

 هاي تغييرشكل هخارها ممكن است ساق. شود تيزي هستند كه خار ناميده مي و نوك
يا ) Citrus limon(و ليمو ) Pyrus communis(يافته باشند مانند، خارهاي گالبي 

هاي ديگر برگ به وجود   يا قسمت2هاي رأس يا كناره گوشوارك ممكن است از قسمت
 اي ه اند، مانند تيغ ه تغييرشكل يافتيها برگاز خارها بعضي ). 9-3شكل (آمده باشند 

 

 
 

 ،B؛ )Convolvulus arvensis( پيچك  در ساقه پيچيده،Aمانند؛  هاي پيچك قهسا 8-3شكل 
اي ه ه شاخ،C؛ )Vitis vinifera( انگور  درشود انشعابات جوان ساقه كه تبديل به پيچك مي

 )Ampelopsis brevipedunculata (موچسب  دردهند پيچك ميكه تشكيل كوچك 
 

1. Spines & Thorns 2. Stipule  
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سرخ  و گل) Rubus caesius(يا خارهاي تمشك ) Ilex aquifolium(خاس موجود در 
)Rosa canina (ها تشبيه  به واسطه شباهت زيادي كه به خارهاي ساقه دارند به آن

شوند كه زائده  هاي سطحي ساقه تشكيل مي ها از رشد بافت بعضي از انواع تيغ. اند هشد
و آكاسيا ) Rosa damascena(محمدي  شوند، مانند گل مياپيدرمي گياه محسوب 

)Acacia ehrenbergiana) ( 9-3شكل.( 
 

 
 

، تشكيل تيغ از رگبرگ مياني و C؛ سرخ گل، خارهاي B، خار گالبي؛ Aها؛  خارها و تيغ 9-3شكل 
هاي  ، تيغD؛ )Fouquicria splendens(افتد  دمبرگ يك برگ، بافت نرم پهنك بعد از فصل اول مي

 .اند ها تشكيل شده هاي خاس كه روي حاشيه برگ ، تيغEاند؛  ا به وجود آمدهه آكاسيا كه از گوشوارك
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 اسفناج ايه هايي از تيره هاز گياهان مانند گونبعضي ؛ 1 گوشتيهاي ساقه --
)Chenopodiaceae (ناز  و گل )Crassulaceae (هستند كه هاي گوشتي داراي ساقه 

ذخيره اي آب در خود  هاي آب زيرزميني مقدار قابل مالحظه هز سفرهنگام بارندگي يا ا
اكثر گياهان . كنند آبي براي انجام اعمال حياتي از آن استفاده مي يهاي ب كرده در فصل
اند و  اي گوشتي هستند فاقد برگه ه ناز كه داراي ساق اي اسفناج و گله همتعلق به تير

 .گيرد انجام ميها به وسيله ساقه  عمل فتوسنتز در آن
 
 زيرزمينيهاي   ساقه-

تمايز و شناسايي .  در داخل خاك قرار دارندهايي هستند كه هاي زيرزميني ساقه ساقه
شكل و همچنين  هاي كوچك فلسي ا و برگه هاين نوع ساقه از ريشه با داشتن جوان

 .پذير است فقدان كالهك امكان
 

برگ سبز در . اند كه فاقد كلروفيلند  هستزيرزمينيافقي و هاي  ساقه؛ 2ها  ريزوم--
باشند  اي يا سفيد رنگ مي ههاي كوچك قهو ا داراي فلسه هاين ساق. ها وجود ندارد آن

ا مواد غذايي مانند نشاسته را در خود ه هاين ساق. اند هكه از تغييرشكل برگ به وجود آمد
اي هوايي توليد ه هجا و ساق هاي نابه هها در فصل مساعد ريش ريزوم. كنند ذخيره مي

ها داراي حداقل  با تقسيم ريزوم به قطعات كوچك به نحوي كه هر كدام از آن. كنند مي
توان از طريق تكثير غيرجنسي، گياه را زياد كرد،  يك گره و جوانه باشند به سهولت مي

 .)10-3شكل  ()Iris germanica(مانند زنبق 
 

اي را به مقدار زياد در يك  هد كه مواد ذخير هستن زيرزمينيهاي ها ساقه غده؛ 3ها غده --
كنند، در نتيجه به صورت غده در  يا چند ميان گره ساقه به طور غيرطبيعي انباشته مي

با ذخيره نشاسته يا ) Solanum tuberosum(زميني  اي سيبه هآيند، مانند غد مي
ا ه ه اين ساقروي. كه ذخيره اينولين دارد) Helianthus tuberosus(زميني ترشي  سيب
تواند تكثير غيرجنسي  ا ميه هشود كه از طريق اين جوان اي كوچكي تشكيل ميه هجوان
های  بعضی از اين ساقه. های يک غده گياه جديدی به وجود آيد م شود و از رشد جوانهانجا

دهند، مانند  آورند و هر سال ساقه هوايی جديد می ای پايا بوده چندين سال دوام می غده

 ).١٠‐٣شکل  ()Cycas revoluta( سيکاس
 

1. Succulent stems 2. Rhizomes 3. Tubers 
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  در پياز،Bزميني؛   سيب در غده،Aاي زيرزميني؛  هاي ذخيره اندام 10-3شكل 
  زنبق در  ريزوم،D گاليول؛  در غده گوشتي،Cپياز خوراكي؛ 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


گياهانتشخيص و شناسايي   

 

57

اي  هريهاي ذخ دي از برگاند كه به وسيله تعدا بسيار كوچكي هاي ساقه؛ 1ها پياز --
نرگس ، )Allium cepa(توان پياز خوراكي  از نمونه بارز پيازها مي. اند هاحاطه شد

)Narcissus tazetta ( و الله)Tulipa biflora (روي ساقه كوتاه پياز، . را نام برد
هاي  شوند و مواد غذايي به جاي ذخيره شدن در ساقه در داخل برگ ا ديده ميه هجوان
 .)10-3شكل  (شوند مانند پياز اندوخته مي فلس

 
زيرزميني  هاي ساقهاز بعضي ؛ 2اي زيرزميني گوشتيه هي توپر يا ساقها پياز --

، )Gladiolus hortulanum(باشند، نظير گاليول  گوشتي شده داراي ذخيره غذايي مي
 .)10-3شكل  ()Crocus sativus(و زعفران ) Cyclamen coum(سيكالمن 

 
 برگ. 3

دار برگ از  در گياهان گل. شوند  برگ ناميده مي،هاي پهن و سبز رنگ روي ساقه اندام
كند به نام  اي كه برگ را به ساقه متصل مي ه و دنبال3يك بخش مسطح به نام پهنك

اي ه هاي گياهي يا گونه هدر بعضي از تير). 11-3شكل (شود   تشكيل مي4دمبرگ
به طور . ام گوشوارك به قاعده برگ متصل استمانند به ن مختلف دو زائده كوچك فلس

دهند،   نمياي رنگي هستند كه هيچ نوع عملي انجام ههاي قهو ها، فلس عادي گوشوارك
، ولي ممكن است )Ulmus campestris(و نارون ) Fagus orientalis(نظير راش 

 كدو و) Robinia pseudoacacia(خارمانند، نظير اقاقيا يا اي  هداراي ساختمان غد
)Cucurbita pepo (مانند، نظير نخود فرنگي  يا برگ)Pisum sativum ( باشند) شكل
3-12.( 

اكثر گياهان . ها در گياهان مختلف بسيار متفاوت است شكل و اندازه برگ
شكل  هاي دراز و نواري اي داراي برگ هلپ اند و گياهان تك هاي پهن اي داراي برگ هدولپ

اي غالباً دو بخش متمايز پهنك و دمبرگ وجود دارد و  هلپدر برگ گياهان دو. هستند
 . است5ها داراي پهنك و نيام اي هلپ برگ تك

 
 

1. Bulbes 2. Corms 3. Blade or Lamina 
4. Petiole 5. Sheath  
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 بخش كوچكي از پهنك با ،Bهاي تشكيل دهنده يك برگ ساده؛   بخش،Aبرگ؛  11-3شكل 
  برش عرضي برگ با نمايش رگبرگ اصلي،Cدهد؛  ها را نشان مي برگبزرگنمايي زياد كه رگ

 

 
 

، Cمانند؛  ، فلسB، بدون گوشوارك؛ A  گوشوارك؛12-3شكل 
 ، محافظGمانند؛  ، غالفFشكل؛  ، برگيE، خارمانند؛ Dاي؛  غده
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برگ ساده برگي است كه . اي ممكن است ساده يا مركب باشد هبرگ گياهان دولپ
چنانچه پهنك برگ به چند برگچه يا قسمت تقسيم . گ يك قسمتي باشددر آن پهنك بر

هاي جدا از هم را  هر كدام از اين تقسيمات يا پهنك. شود شود برگ مركب ناميده مي
 .نامند  مي1برگچه

هاي آوندي ساقه و دمبرگ را كه در پهنك برگ  انشعابات بسيار ظريف بافت
ها را در سطح برگ اصطالحاً  رگبرگموقعيت . نامند  مي2ند، رگبرگا هپراكند
هاي ديگر  تر از رگبرگ  بزرگ4ها، رگبرگ مياني در بيشتر برگ. گويند  مي3بندي رگبرگ

تر متغير  هاي كوچك طرز قرار گرفتن رگبرگ. شود است و با بافت بيشتري محافظت مي
ها  اي هلپ در تك. ها به صورت منشعب و مشبك است برگها رگ اي هدر دولپ. است

 Musa(ها، نظير موز  ، اما در تعداد كمي از آناند هها موازي هم قرار گرفت معموالً رگبرگ

sapientum (شوند ولي موازي با يكديگر قرار  ها از رگبرگ اصلي منشعب مي رگبرگ
ها ممكن است به شكل موازي ظاهر شوند، به  اي ههاي بعضي از دولپ رگبرگ. گيرند مي

 Plantago(ها ناپيداست، نظير بارهنگ   سيستم مشبك رگبرگ بودهپهندليل اينكه برگ 

major.( 
 

 هاي مركب  انواع برگ-الف
ها همه از يك نقطه دمبرگ انشعاب  ه در برگ مركب اگر برگچ؛5اي برگ مركب پنجه -

 ).13-3شكل (د نشو اي ناميده مي هيافته باشند برگ مركب پنج
 
در دو طرف محور برگ قرار ها  هگچ در برگ مركب اگر بر؛6اي شانهبرگ مركب  -

 .دنشو ناميده مييا پرمانند اي  شانهبرگ مركب داشته باشند 
 قرار 7ها مقابل هم در طول محور رگبرگ مشترك هاي، برگچ در برگ شانه

اند ممكن است يك برگچه هم در انتهاي محور وجود داشته باشد كه در اين  گرفته
چنانچه برگچه انتهايي وجود . ود، مانند اقاقياش  ناميده مي8اي فرد صورت برگ شانه

 .شود  ناميده مي9اي زوج نداشته باشد برگ شانه
 

1. Leaflet 2. Vein 3. Venation 
4. Midrib 5. Palmate 6. Pinnate 
7. Rachis 8. Imparipinnate 9. Paripinnate 
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؛ )Aesculus hippocastanum(بلوط هندي  ، شاهA اي؛ هاي مركب پنجه  برگ13-3شكل 
B ،رگيب پرتقال سه) Poncirus trifoliata( ؛C ،نوعي سماق) Rhus diversiloba( 

 

 
 

اي  ، شانهB؛ )Mahonia aquifolium(اي فرد در ماهونيا  ، شانهA اي؛ هاي شانه  برگ14-3شكل 
 )Melia azedarach(اي در زيتون تلخ  ، دوشانهC؛ )Pistachia chinensis(زوج در بنه چيني
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هاي مركب تقسيم شوند كه  به برگدوباره اي ممكن است  هاي مركب شانه برگ
 ).14-3شكل (شوند   ناميده مي1اي هاي دوشانه در اين صورت برگ

ها از نظر شكل پهنك،  هاي مختلف متفاوت است و برگ شكل پهنك در گونه
قاعده پهنك تغييرات موجود در حاشيه يا كناره آن و خصوصيات مربوط به نوك و 

كناره . نوك برگ ممكن است گرد، تيز، پهن يا فرورفته باشد. اند داراي انواع مختلف
. دار يا داراي بريدگي باشد دار و ممكن است موج ها صاف، بعضي دندانه بعضي از برگ

قاعده . عمق و در بعضي بسيار عميق است هاي كناره برگ در بعضي از گياهان كم دندانه
باالخره پهنك برگ ممكن است . شكل يا باريك است  گرد، پهن، قلبيپهنك برگ اغلب

 .مرغي يا باريك و نوارمانند باشد اي، بيضي، تخم شكل، دايره قلبي
شكل و اندازه برگ در گياهان مختلف به عنوان خصوصيات يا صفات 

 اگرچه ممكن .گيرد اي گياهي مورد استفاده قرار ميه هتاكسونوميكي در شناسايي گون
است اندازه برگ تحت تأثير عوامل محيطي قرار گيرد، ولي صفات مربوط به حاشيه 

 . شكل كلي پهنك برگ حائز اهميت است وبرگ، نوك برگ، قاعده برگ
 
  از نظر شكل انواع برگ-ب

 .شود شكل كه به نوك تيزي منتهي مي  باريك و سوزني  برگ؛2 سوزني-
 .بيشتر از ده برابر عرضش است برگ دراز و باريك است و طول آن ؛3 خطي-
 .باشند شكل باريك كه در قاعده پهن و در نوك تيز مي  تقريباً مثلثي؛4 درفشي-
اي كُند كه طول آن دو تا سه ه هاي موازي و گوش ه با حاشي  برگ؛5 مستطيلي-

 .برابر عرضش است
 . پهنك برگ بيضي كشيده كه طول آن دو برابر عرضش است؛6 بيضي-
 .اي است هشكل يا تقريباً داير اي ه پهنك برگ داير؛7اي دايره -
 .شكل است اي ه پهنك برگ كم و بيش داير؛8 گرد-
تر از نيمه بااليي و طول آن كمتر از سه   برگ در نيمه پاييني پهن؛9مرغي تخم -

 .برابر عرضش است
 

1. Bipinnate 2. Acicular 3. Linear 
4. Subulate 5. Oblong 6. Elliptic 
7. Orbicular 8. Rounded 9. Ovate 
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 .تر است شكل، ولي نيمه بااليي پهن مرغي برگ تخم ؛1مرغي تخم واژ-
 .باريك كه طول آن چهار تا شش برابر عرضش است مرغي تخم برگ ؛2اي  نيزه-
 .اي واژگون است  نيزه؛3اي  واژنيزه-
 .تشكل اس يمرغي ولي در قاعده فرورفته و قلب  شبيه تخم؛4 قلبي-
 .شكل واژگون است  قلبي؛5 واژقلبي-
مانند است كه به تدريج به دنباله باريك و طويلي   پهنك برگ قاشقك؛6 قاشقي-

 .شود در قسمت پايين ختم مي
عرض آن . شكل با نوك گرد است شكل يا لوبيايي  پهنك برگ كليوي؛7اي  كليه-

 .بيشتر از طولش است
 .شكل است  پهنك برگ مثلثي؛8گوش  سه-
 .شود ا تقريباً گرد ميه هشكل كشيده كه در گوش  پهنك برگ مثلثي؛9اي  گوه-
 .شكل است  پهنك برگ لوزي؛10 لوزي-
گوش است، ولي در قسمت قاعده داراي دو  ه پهنك برگ تقريباً س؛11 تبرزيني-

 .باشد لُب مجزا مي
رگ اي به تدريج در جهت رگبرگ اصلي ب  زواياي دو گوشه قاعده؛12 تيركماني-
 .گردند طويل مي
ها به طرف  هاي درشتي است كه نوك آن  حاشيه برگ داراي دندانه؛13 پيكاني-

 ).18-3شكل (قاعده برگ است 
 
 دمبرگ. 4

ها فاقد  شود، اما بعضي برگ معموالً پهنك برگ به وسيله دمبرگ به ساقه متصل مي
ها  اي هلپ ي از تكبرگ بعض. شوند  ناميده مي14اند در اين صورت بدون دمبرگ دمبرگ

در اين گياهان . دهند ها دمبرگ مشخصي را نشان نمي ها و نرگس نظير گندميان، زنبق
 در گندميان در ). نيام(پوشاند  بخش قاعده پهنك برگ به صورت غالفي ساقه را مي

 
1. Obovate 2. Lanceolate 3. Oblanceolate 
4. Cordate 5. Obcordate 6. Spathulate 
7. Reniform 8. Triangular or Deltoid 9. Cuneate 
10. Rhomboid 11. Hastate 12. Sagittate 
13. Runcinate 14. Sessile  
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  انواع برگ از نظر شكل18-3شكل 
 

رسد  به نظر مي.  وجود دارد1محل اتصال پهنك زائده غشايي كوچكي به نام زبانك
ها به فضاي بين  و خاك و ميكروارگانيسمزبانك از ورود مواد خارجي مانند آب، گرد 

 .كند ساقه و غالف جلوگيري مي
 

1. Ligule   
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گاهي پهنك وجود ندارد يا بسيار كاهش يافته است، ولي دمبرگ پهن شده به صورت 
مانند در آمده است، مانند برگ آكاسيا كه داراي ساختمان برگ مانندي به  صفحه برگ

در . آيد مي  است كه از رشد و پهن شدن دمبرگ به وجود)مانند دمبرگ برگ (1نام فيلود
ها  اين برگ. وار به دور ساقه پيچيده است هبعضي گياهان قاعده برگ بدون دمبرگ داير

 Lepidium(آغوش  هشوند، مانند ترتيزك ساق  ناميده مي2آغوش يا محصور هبرگ ساق

perfoliatum) ( 19-3شكل.( 

 
 

، برگ داراي غالف به جاي دمبرگ در B برگ بدون دمبرگ؛ ،A تنوع شكل دمبرگ؛ 19-3شكل 
اي از  هاي جوان با دمبرگ پهن در گون انه، برگ دوشD ؛در آكاسيا) دمبرگ پهن(، فيلود Cگندميان؛ 

 آغوش ه، برگ ساقه محصور در ترتيزك ساقE آكاسيا؛
 

  گياهانگاهيزيستشرايط  و ينياز اكولوژيكدر مورد اصطالحات رايج 
، كنند  گياهاني كه در مناطق كوهستاني و ارتفاعات باال رشد مي؛3ريس كوه -
 ).Festuca heterophylla(بره  و علف) Alopecurus himalaicus(روباهي  نظير دم
، نظير كنند ها رشد مي ها و سنگ  گياهاني كه در شيار صخره؛4روي صخره -

Dionysia caespitosa و Parietaria judaica. 
هاي آهكي رشد   با خاكيگياهاني كه در مناطق ؛5روي يا آهكدوست  آهك -

 .Anabasis eriopodaنظير كنند،  مي
 

1. Phyllode 2. Amplexicaule 3. Alpine 
4. Chasmophyte 5. Calcareous or Calcicolous  
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كنند،  هاي گچي رشد مي  گياهاني كه بر روي خاك؛1روي دوست يا گچ گچ -
 ).Anabasis calcarea( آنابازيس و )Artemisia gypsacea( درمنه نظير

 سياه تاغ ، نظيركنند زارها رشد مي گياهاني كه بر روي شن و شن ؛2روي شن -
)Haloxylon ammodendron (قره داغ و )Nitraria schoberi.( 

اويارسالم  نظيررويند،  هاي شني مي گياهاني كه بر روي تپه ؛3دوست شن -
)Cyperus eremicus ( سبد و)Stipagrostis pennata(. 

هاي شور رشد  گياهاني كه در مناطق با خاك ؛4دوست شورروي، نمك -
 .Salicornia europaea و Halocnemum strobilaceum نظير، كنند مي

، كنند  گياهاني كه در مناطق كويري و بياباني رشد مي؛5دوست يا بياباني بيابان -
 .)Heliotropium aucheri(پرست   آفتابو) Artemisia deserti(ير درمنه ظن

نظير  ،كنند  گياهاني كه در مناطق خشك و بدون آب رشد مي؛6پسند  خشكي-
 .)Salsola tomentosa (شور و) Ephedra strobilacea (ارمك

رويند و عكس حالت كوهستاني  ها مي ها و دامنه  گياهاني كه در دشت؛7دشتي -
 Zygophyllum( قيچ و) Artemisia sieberi(درمنه نظير  ،سري را دارند هو كو

atriplicoides(. 
گياهاني كه در مناطق با آب سطح االرض ؛ 8پسند زارروي، رطوبت  چمن-

 قرمز بدر و ش)Phalaris arundinacea(دانه قناري نظير كنند،  نسبتاً فراوان رشد مي
)Trifolium pratens.( 

ها زندگي  ها، آبگيرها، و باتالق ه در بركه كليه گياهاني ك؛9دوست ، آبزي آب -
 .)Trapa natans(خيز  هكول ه سو) Nymphaea alba(، نظير نيلوفر آبي سفيد كنند مي

 Azolla(آزوال  نظيراند،   گياهاني كه بر روي سطح آب گسترده؛10شناور -

filiculoides ( و عدسك آبي)Lemna minor(. 
كنند،  ور رشد مي طح آب به صورت غوطه گياهاني كه در زير س؛11ور غوطه -

 .Myriophyllum spicatumو  Ceratophyllum submersumنظير 
  با آب ساكن رشديها و مناطق  گياهاني كه در باتالق؛12 باتالقي، مردابي-

 
1. Gypsophilous 2. Arenaceous or Arenarious 3. Psammophilous 
4. Halophytic 5. Desertic or Eremophilous 6. Xerophilous 
7. Lowland 8. Marshy, Swampy or Meadows plant 9. Hydrophyte 
10. Floating 11. Submersed 12. Helophytic 
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 ).Phragmites australis(و ني ) Paspalum distichum (واش هسه چك، نظير كنند مي
، نظير كنند ي گروهي از گياهان كه در حاشيه درياها رشد م؛1 دريادوست-

Halodule wrightii و Halophila ovalis. 
نظير پيزر كنند،  ها رشد مي درياچهحاشيه  گياهاني كه در ؛2زي هدرياچ -

)Schoenoplectus lacustris( و گز )Tamarix karakalensis(. 
هاي با آب جاري  نهرها و رودخانهحاشيه  گياهاني كه در ؛3روي هرودخان -

 .)Salix alba(بيد سفيد نظير ، رويند مي
 نظيركنند،   گياهاني بدون كلروفيل كه بر روي ساير گياهان زندگي مي؛4انگلي -
 .)Cuscuta campestris ( و سس)Orobanche cernua (گل جاليز
 به گياهاني كه در عين داشتن كلروفيل، قدرت رويش مستقل ؛5انگلي هنيم -

 ).Viscum album ( دارواشنظيرد، كنن ندارند و بر روي گياهان ديگر رشد مي
كنند، ولي انگل نيستند،  گياهاني كه بر روي گياهان ديگر رشد مي ؛6فيت اپي -
 .مناطق گرم و مرطوب چنين حالتي دارند) Orchidaceae( ثعلب  گياهان تيرهاغلب

، نظير كنند داري خود روي گياهان ديگر رشد مي هگياهاني كه با نگ ؛7باالرونده -
 ).Vitis vinifera(انگور و ) Hedera helix(عشقه 

ا ه هو حاشيه جادگياهاني كه در كنار مناطق تخريب يافته  ؛8روي  خرابه-
 .Xanthium spinosumو ) Chenopodium glaucum(سلمه تره ، نظير رويند مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Maritime 2. Lacustrine 3. Fluvial or Fluviatile 
4. Parasitic 5. Semiparasitic or Hemiparasitic 6. Epiphytic 
7. Liana 8. Ruderal  
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 چهارمفصل 

 انبندي گياه واحدهاي رده

 بندي واحدهاي رده
بندي اطالع  هبراي شناخت گياهان نياز است كه از تقسيمات متفاوت واحدهاي رد

ه به باشد كه با توج  رده مي25بندي در حدود  هبندي واحدهاي رد تقسيم .حاصل شود
 در اينجا فقط بخش .شود هاي كاربردي در خصوص شناسايي گياهان تنظيم مي رشته

 محدودي از اين واحدها ذكر شده است كه همخواني بيشتري با رشته منابع طبيعي دارد
 .)1-4جدول (

ي به هم پيوستگي دارند و در يك سلسله مراتب بند هواحدهاي رد كليه
شود تمام اختصاصات قسمت  ديدي كه كشف ميبه طوريكه هر واحد ج. اند مشترك

بندي گياهي كه در  هاعضاي هر دو يا چند واحد ر. بااليي سلسله مراتب را دارا است
نواحي جغرافيايي و يا در تحت شرايط اكولوژيكي مشخص بتوانند جاي يكديگر را 

هان تيره براي مثال گيا. شوند  ناميده مي1تراز اشغال بنمايند، در اصطالح واحدهاي هم
از آنجا كه براي . تراز گياهان بياباني نواحي مختلف ايران هستند كاكتوس در آمريكا هم

باشد، به طور خالصه نام هر گياه در  بندي مهم مي هشناسايي يك گياه دانستن سطوح رد
نام علمي . شود ها ذكر مي باشد كه اغلب با آن اصول نام علمي شامل سه قسمت مي

ام گونه و نام مولف يا مولفيني است كه آن گونه را در شرح داده و شامل نام جنس، ن
اگرچه اغلب در متون علمي فقط به ذكر نام جنس و گونه بسنده . اند همعرفي كرد

شود، اما واحدهاي ديگري نيز براي تشخيص مورد نياز است كه در اين فصل به  مي
 .شود ا پرداخته ميه همعرفي هر يك از رد

 
1. Vicariant   
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 بندي گياهان  معرفي واحدهاي رده1-4جدول 
 فارسي انگليسي )التين(پسوند  مثال از گل پامچال

__ planta Kingdom دنيا، عالم، سلسله 
Magnoliophyta -phyta Phylum (Division) شاخه 

__ -iceae Sub-phyllum زيرشاخه 
Magnoliatae -atae Class رده 
Primulales -ales Order راسته 

Primulaceae -aceae Family تيره 
__ -oideae Sub-family تيرهزير 

Primuleae -eae Tribe طايفه 
Primula __ Genus جنس 

__ __ Sub-genus زيرجنس 
Primula vulgaris __ Species گونه 

__ __ Variety واريته 
 
 گونه. 1

شناسي و وراثت  ي از حقايق سلولبندي است و مطالعه آن بسيار گونه واحد اساسي رده
توان آن را به طريق ذيل بيان  تعريف جامع گونه مشكل است و مي. سازد را آشكار مي

 :كرد
هاي مورفولوژي و فيزيولوژي افراد  گونه شامل مجموعه افرادي است كه شباهت

اثر تراز ديگر دارند و در  هاي هم هايي است كه با مجموعه آن با يكديگر بيش از شباهت
ها را يك مانع  معموالً فاصله بين گونه. آورند مثل، افرادي شبيه خود به وجود مي توليد

هاي مختلف  مشاهده و بيان اختالف شكل گونه. كند مثلي معلوم مي كم و بيش توليد
گياهان تكامل يافته بسيارآسان است، چون كه تعداد صفات آنها بسيار زياد است و اين 

ها  ولي در گياهان كم تكامل يافته، مانند قارچ. مانند و كم تغيير ميصفات نسبتاً مستقل 
هاي  ها، تغيير شكل صفات و اختصاصات زياد است چون كه شرايط محيط و جلبك

مثلي متعدد تغييرات  هاي توليد مختلف زندگي، عدم شباهت مراحل مختلف رشد و راه
هاي اخير الزم است از  كند و به همين جهت براي تشخيص گونه فوق را ايجاب مي

 .اختصاصات فيزيولوژي و شيمي حياتي آنها استفاده كرد

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


بندي گياهان واحدهاي رده  

 

69

 جنس. 2
. دهند هايي با يكديگر دارند، جنس را تشكيل مي ها كه شباهت اي از گونه مجموعه

تر از اختصاصاتي است كه  رود كلي اختصاصاتي كه براي تشخيص اين واحد به كار مي
 .كند يها را از يكديگر متمايز م گونه

اساساً جنس، واحدي طبيعي است ولي از نظر سهولت كار، اغلب آن را تقسيم 
 و )Fumaria (تره تره كه به دو قسمت شاه نمايند، مانند گياهان جنس شاه مي

Rupicapnusشوند  تقسيم مي. 
. هاي متعددي هستند اي داراي گونه ها يك گونه دارند ولي عده نسجبعضي از 
هاي نزديك كامالً متمايز و مشخص باشند،   تك گونه از جنسهاي هنگامي كه جنس

 كه Welwitschiaمثالً جنس . هايي بسيار قديمي هستند دليل آن است كه چنين جنس
 biloba كه آن هم يك گونه به نام Ginkgo را دارد و جنس mirabilisفقط يك گونه 

 .دارد
 
 تيره. 3

نس است كه در چند صفت مشترك بندي گياهان شامل يك يا چند ج  در ردهتيره
ها پيش  هاي مهم گياهان را از مدت تيرهتعدادي از .  واحدي طبيعي استتيره. باشند مي

. هاي چتريان، گندميان و ثعلبيان از اين گروه هستند تيرهاند؛  ه كردگذاري نامشناخته و 
. ر هستندهاي مختلف الشكل و ناجو هايي را در نظر بگيريد كه داراي جنس تيرهاينك 

 را به نام گياه تيرهتوان   در فارسي مي.اي به يكديگر مربوطند ها به وسيله تيرهاعضاء اين 
 را تا حدي به فارسي ترجمه تيرهو يا اينكه اسم علمي )  نخودتيره( ناميد تيرهمشخص 

 ).آسا  پروانهتيره(كرد 
 
 راسته. 4

هاي  تيرهاز تعدادي از بندي است، چون كه  راسته در حقيقت يك واحد طبيعي رده
كه اطالعات جهت نزديك به يكديگر و هم منشاء تشكيل شده است، ولي امروزه از آن 

. شوند ايجاد ميمصنوعي ه صورت ها ب  بعضي از راستهلذاموجود دقيق و كافي نيست، 
هايي را مشخص  توانستيم راسته ها معلوم بود، مي تيرهاگر خطوط و تاريخچه تكامل 
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بندي طبيعي وارد كنيم ولي به علت محدود بودن دامنه اطالعات،   را در ردهنموده آنها
ها هميشه تكامل نيست و از همگرايي  بندي در تشكيل راسته مالك عمل دانشمندان رده

 .كنند شكلي هم استفاده مي
 

 هاي گياهي نام علمي گونه
 اسمي  دوگذاري نامتاريخچه . 1

 در كتاب خود 1كاتو اسمي را  دوگذاري نامروش حتي در دو قرن قبل از ميالد مسيح 
هاي مجاور داراي نام جنس مشابه   به كار برد با اين تفاوت كه گونه2به نام دو روستيكا

 يكي اين كه نام يوناني گياهان را به التين ، متداول شدگذاري نامبعدها دو نوع . نبودند
شد و در نتيجه دو  اي حاصل مي هاي دو كلمه ها مجموعه ترجمه كردند و در اين ترجمه

شد و ديگر اينكه هر گياه را با يك جمله بدون فعل  نام جنس به هر گياهي داده مي
بخش نبود ولي هر يك قدمي   گياهان رضايتگذاري ناميك از اين دو روش  هيچ. بنامند

 Philosophia كه مصادف با انتشار 1751به سوي كمال بود و باالخره در سال 

Botanica كه 1753 بود و در سال Species Plantarum منتشر گرديد، لينه به جاي 
 دو اسمي پيشنهاد نمود گذاري نامهاي يك اسمي، دو و چند اسمي، يك سيستم  سيستم

اي وضع  او براي هر موجود زنده يك نام علمي دو كلمه. كه تا به امروز متداول است
 .كرد

 
 هاي علمي تغييرات نام. 2

 گياهان تغيير هاي نامهاي زيستي از اين كه  ناسان و دانشمندان ساير رشتهش اغلب گياه
شود، در صورتيكه  اي مي كند متعجب هستند و اين امر اغلب موجب دلسردي عده مي

همين تغيير نام گياهان، نمودار سعي در برقراري يك رويه صحيح و علمي است كه با 
 .ي گياهي هماهنگي فراهم خواهد شدبند به كار بستن آن، در كار دانشمندان رده

چون كه در اين سال .  قوت گرفت1905سعي در ايجاد اين هماهنگي از سال 
 شناسان كه در وين تشكيل جلسه داد، تصميمات الزم را در اين المللي گياه كنگره بين

 مورد اتخاذ نمود و پس از آن معموالً هر پنج سال يك بار كنگره تشكيل و مواد
 

1. Cato 2. De Rustica  
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جديدي بر مقررات و تصميمات اوليه افزوده شد و مجموعه مقرراتي كه امروز مورد 
 .شناسان است، تدوين گرديد  كليه گياهاستناد

 سابق با مقررات عمومي يها  بعضي گياهان، عدم تطابق نامهاي نامعلت تغيير 
بدين معني كه . ت استيكي از اين اصول مربوط به اصل قدم.  گياهان استگذاري نام

شود و نام  تر قبول مي اگر دو نام طبق مقررات به گياهي داده شده باشد، نام قديمي
ها  ها هنوز كامالً از بين نرفته است و سال اختالفات نام. افتد جديدتر از استعمال مي

براي مثال وضع يكي از . ها پيدا شود وقت الزم است كه كليه موارد عدم موافقت نام
اين گياه را : كنيم شود، ذكر مي هاي زينتي را كه اكنون در بيشتر ممالك كاشته مي لنخ

 گونه نام.  كردگذاري نام Areca oleracea به نام 1763 در سال 1توسط جاكوئينابتدا 
oleracea  كه مانند سبزيجات باغي، قابل طبخ و خوراكي است، استمعني به اين 

 فكر كرد كه اين گياه به 2اسپرنگل 1825در سال . ستچون جوانه انتهايي آن خوراكي ا
.  گذاشتEuterpe oleracea آن را نام تعلق دارد و به همين جهت Euterpeجنس 

شناس در تعلق آن به دو جنس  ، دانشمند مشهور نخل3 مارتيوسن فو1838ولي در سال 
دين طريق  متعلق دانست و نام آن بOreodoxسابق الذكر مشكوك شده آن را به جنس 

 در صورتيكه ،اسم جنس اخير معناي افتخار كوهستان را دارد. براي بار دوم عوض شد
 1900از سال . هاي كم ارتفاع نخل مزبور نباتي است غيركوهستاني و متعلق به دشت

 تغيير يافت كه تا به امروز نيز 4كو توسط كRoystonea oleraceaاسم گونه فوق به 
 .مانده است

 
  صفت استنام گونه. 3

نام گونه در حقيقت صفت توصيفي التين يا التيني شده است و مؤلفان مختلف گاهي 
دهند ولي در اصل نام گونه مشخص كيفيتي از شكل،  معاني متفاوتي به يك نام گونه مي

رنگ، بزرگي، طرز رويش طبيعي، محل رويش، انتصاب به يك شخصيت، موارد 
مكن است نام گونه بي مسمي باشد، يعني معني گاهي م. باشد مصرف و غيره گياه مي

آن بر وضع گياه منطبق نباشد ولي با وجود اين عدم انطباق، در صورتيكه نام را طبق 
 مثالً گياه. شناسي وضع نموده باشند، بايد آن را حفظ كرد المللي گياه مقررات بين

 
1. Jacquin 2. Sprengel 3. von Martius 
4. Cook   
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Duranta repensهاي خزنده زيرزميني يا سطحي   به هيچ وجه داراي ريزوم و ساقه
شود، بر وضع رويش گياه   كه چنين معاني از آن مستفاد ميrepensباشد و نام گونه  نمي

 .باشد منطبق نيست ولي كاربرد آن جايز مي
 كه در اصل نگاشته و منتشر شده است استعمال spellهر نام را بايد با همان 

خواهد به هر نحو كه ترجيح  گذار اوليه حق داشته است نامي را كه مي چون نامنمود، 
 عرصهتوانند  ها نمي  جغرافيايي گونههاي نامبايد در نظر داشت كه . داده به كار ببرد مي

مثالً گاهي گياهي را كه در ژاپن پيدا . ها را نشان دهد توسعه و گسترش جغرافيايي آن
اند و بعدها معلوم شده است كه اين  ه گفتNipponica و يا Japonicaاند، به نام  هكرد

باشد و بعيد نيست كه در ممالك و نواحي جغرافيايي ديگر هم  گياه بومي چين نيز مي
 .برند برويد ولي نام اصلي را براي چنين گياهاني به كار مي

ظر با آنكه نام گونه گياهان به طور معمول صفت است، ولي در برخي حاالت از ن
دستوري اسم است در صورتيكه نام گونه از نام شخصي گرفته شده باشد به دو صورت 

 .گاهي اسم است و به حالت ملكي به كار رفته است و گاهي صفت. گردد ذكر مي
گاهي نام گونه يك نام قديمي و معروف است كه به طور مترادف به دنبال اسم 

و يك صفت ) اسم جنس(يك اسم جنس آمده است و در حقيقت اسم گياه متشكل از 
شناسان چنين  بعضي از گياه. نبوده بلكه از دو اسم تشكيل شده است) اسم گونه(

مثالً . كنند ايد، با حرف بزرگ شروع مي ههايي را برخالف آنچه تاكنون مشاهده نمود اسم
 Salvia(مريم گلي ، )Zea mays (، ذرت)Achillea millefolium (گياه بومادران

horminum(و توتون ) Nicotiana tabacum..( 
 
 معناي جنس. 4

 نام جنس كليه Violaمثالً . و معموالً اسم است. كند نام جنس، نوع كلي گياه را بيان مي
گاهي . ها است  نام جنس كليه كاجPinusها و  سرخ  نام جنس كليه گلRosaها،  بنفشه

كه به خاصيت  Trifoliumاين نام مربوط به يكي از خواص جنس مربوط است مانند 
 .شود هاي شبدر خوانده مي سه برگچه داشتن گونه
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 كليد شناسايي
به علت اينكه مجموعه گياهان يك تيره ممكن است به حدي زياد گردند كه نتوان به 

ه روشي پرداختند كه خيلي ئشناس به ارا توصيف سريع آنها پرداخت، دانشمندان گياه
كليد شناسايي به . گردد گياهي در ميان انبوه گياهان ميسريع منجر به شناخت يك گونه 
هاي يك جنس، تيره، راسته و غيره محسوب  بندي گونه عنوان روشي ارزشمند در دسته

هاي متضاد را  بندي گياهي، اصل اين است كه خاصيت در تدوين كليدهاي رده. شود مي
ي انواع . دسته تقسيم نمايندپيدا كرده و بر مبناي اين خواص، گياهان را به دو و يا چند

 . وجود داردمكانيسم عملهاي شناسايي بر مبناي  كليداز
 
 1اي هكليدهاي مضرس يا دندان. 1

كليدهاي مضرس كه در آنها حاشيه راست صفحات در فارسي و حاشيه چپ صفحات 
در انگليسي مضرس است، هر دندانه معرف يكي از خطوطي است كه طي آن شرحي 

اگر در يك صفحه، گياهان از روي بيست .  گياهان نگاشته شده استبر خواص متضاد
. رسد بندي شده باشند، بيست دندانه در آن صفحه به چاپ مي خاصيت مختلف تقسيم

تهيه و چاپ چنين كليدهايي بسيار مشكل بوده و تعداد صفحات زيادي را اشغال 
 :مثال چند جنس از تيره آالله. نمايد مي
 
 ها بدون مهميز ها، گل ز فندقهاي ا ميوه مجموعه ●

 گلبرگ وجود ندارد
 Clematis....................................ها معموالً چهارتايي، گريبان وجود ندارد كاسبرگ
 Anemone......................................ها معموالً پنج تايي، گريبان وجود دارد كاسبرگ

 Ranunculus...............................................................................گلبرگ وجود دارد
 ها مهميزدار ها؛ گل اي از برگه ميوه مجموعه ●

 Aquilegia....................................................................... تايي5گل منظم، مهميزها 
 Delphinium...................................................................ها نامنظم، مهميز منفرد گل
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 1كليد موازي. 2
رود، به جاي مضرس  بندي به كار مي در كليدهاي موازي، هر خاصيت را كه در رده

ها  كنند و به تعداد اين خاصيت هايي مشخص مي كردن، با شماره يا حروف يا عالمت
يعني به جاي بيست . شود  يا حرف يا عالمت بر خطوط مختلف كليد چاپ ميشماره

تر و  رفته اين طرز كليدنويسي آسان  روي هم. شود دندانه، بيست شماره گذاشته مي
 :گردد مثالي از چند جنس تيره آالله ذكر مي. تر است متداول

 
 2.............................................................ها، گل بدون مهميز اي از فندقه ميوه مجموعه. 1
 3...............................................................ها مهميزدار ها، گل اي از برگه ميوه مجموعه. 1
 Ranunculus..................................................................................گلبرگ وجود دارد. 2
 Clematis............................................ تايي، گريبان وجود ندارد4ها معموالً  كاسبرگ. 3
 Anemone............................................. تايي، گريبان وجود دارد5ها معموالً  كاسبرگ. 3
 Aquilegia.......................................................................... تايي5ها منظم، مهميز  گل. 4
 Delphinium......................................................................ها نامنظم، مهميز منفرد گل. 4
 

شناسي تالش دارد براي سهولت دسترسي به مقصود خود از كليد  هر گياه
 معهذا به هر فلوري كه مراجعه كنيم، ابتدا كليدي براي شناسايي ،شناسايي استفاده كند

كنيم و در داخل هر تيره كليد شناسايي  هاي گياهي موجود در آن فلور مشاهده مي تيره
بنابراين هر دانشجويي . بينيم هاي هر جنس را مي ها و سپس كليد شناسايي گونه جنس

ها نياز دارد و اولين قدم  ها و جنس يرهبراي شناخت گياهان به آگاهي در مورد صفات ت
براي شناسايي يك گياه پس از مالحظه آن، اين است كه بدانيم گياه مذكور به كدام تيره 

كنيم و پس  ها مراجعه مي  براي اين امر معموالً به كليد شناسايي تيره.گياهي تعلق دارد
ه شده ئبق كليدهاي ارااز شناخت تيره گياه مورد نظر به شناسايي جنس و گونه آن مطا

 .كنيم اقدام مي
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 پنجمفصل 

  مرتعيگياهانبرخي از خصوصيات معرفي و شرح 

 ها اي ها و دولپه اي لپه مقايسه تك
 

 اي لپه دو  اي لپه تك 

 جنين
داراي يك لپه اغلب زيرزميني، 

 در )دار تركيبات نشاسته (آندوسپرم
 دانه وجود دارد

  بيرون(ولپه اغلب روي زميني داراي د 
اي  ، با يا بدون ذخيره نشاسته)خاكي

 )آندوسپرم(

 ريشه
هاي اوليه كم عمر، به سرعت با  ريشه
 ،شوند جا جايگزين مي هاي نابه ريشه
اي،  ها افشان يا به صورت دسته ريشه

 اغلب بدون ريشه مشخص انتهايي

مانند و  هاي اوليه اغلب باقي مي ريشه 
دهند كه   اصلي را ميتشكيل ريشه

 هاي ثانويه كوچك دارد ريشه

فرم 
 رويشي

اغلب علفي، به ندرت درختي مانند 
  يوكا وبامبو، نخل

 هم علفي، هم چوبي 

سيستم 
 يآوند

هاي پراكنده و بدون نظم و  در دسته
ترتيب مشخص و معين، بدون 
كامبيوم، اليه خارجي و داخلي ساقه 

 يكسان

يني دسته اوليه در معموالً داراي تعداد مع 
حلقه كامبيوم و رشد ثانويه در قطر 
ساقه، اليه خارجي و داخلي ساقه 

 متفاوت

 ها برگ
دار  هاي موازي، غالف با رگبرگ

معموالً مستطيلي يا خطي، گاهي 
 داراي دمبرگ

هاي مشبك، به ندرت  با رگبرگ 
، )غيرخطي يا مستطيلي(دار، پهن  غالف

 دار معموالً دمبرگ
  تايي5 تا 4مضربي از    تايي3 يا 3ربي از مض ها گل
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Aeluropus lagopoides (L.) Trin. ex Thwaites 
Family: Poaceae 

  بوني، بونو:اسامي فارسي
هاي رونده و  ه گياهي علفي چندساله، چمني انبوه، داراي ساق:شناسي همشخصات گيا

. متر  سانتي30ارتفاع تا اي افراشته، به  هاي ماشوره هساق. هاي زيرزميني طويل هساق
آذين  دار، حاشيه زبر؛ گل تيز، سبزكلمي، كرك اي، نوك ها با پهنك خطي يا سرنيزه برگ

اي فشرده، كروي يا مستطيلي، ه هبا سنبلچ) ها همركب از خوش(مانند  پانيكول سنبله
 .دار كرك

Aeluropus lagopoidesبسيار مرغـوب بـا شـكل    هالوفيتاي   از گندميان علوفه 
اي در    گستردهبسيار  طويل است كه انتشار     هاي رونده و زيرزميني      هساقرويشي چمني و    

هاي شور با سطح ايستابي       زارهاي انبوه و خالصي را در عرصه        كشور دارد و اغلب چمن    
هـاي نمكـي      مقاومت زياد به شوري اين گونه به دليل وجـود غـده           . دهد  باال تشكيل مي  

 .كننـد  هـاي نمكـي از گيـاه خـارج مـي       صـورت دانـه  ها است كه امالح را به       روي برگ 
A. lagopoidesهاي زيرزميني فراوان عالوه بر  ههاي رونده و ساق ه به واسطه وجود ساق

مقاومت زياد به چرا و شرايط غرقابي، خشكي شديد و دماي بسيار باال را نيز به خـوبي                  
 .ستخوراك ا خوش هاي دام انواع گروهبراي  اين گياه .كند تحمل مي
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Agropyron desertorum (Fisch. ex Link) Schultes 
Family: Poaceae 

 قياق :اسامي فارسي
. اي زيرزمينيه هاي انبوه، بدون ساق ه علفي چندساله، دست:شناسي همشخصات گيا

. متر  سانتي60 برافراشته، متعدد، به ارتفاع تا –اي افراشته يا خميده  هاي ماشوره هساق
پيچ، سطح بااليي زبر، سطح زيرين صاف  ك باريك خطي، لبه درونها با پهن برگ
 اي ه خطي، كم و بيش استوانه سنبلآذين گل

Agropyron desertorum بسيار مرغوب بـا شـكل رويشـي    اي  از گندميان علوفه
 بـذر آن    40 هباشد و در ده     كه بومي ايران نمي     و فصل رشد سرد است     اي پرپشت  هدست

بار و كشاورزي جهاني بـه كشـور وارد شـده اسـت و در تمـام                 از طريق سازمان خوارو   
ايـن گونـه مقاومـت زيـادي        .  توراني كشور گسترش يافته اسـت      –نواحي رويشي ايران    

نسبت به سرما، به ويژه خشكي دارد و به همين دليل براي اصالح و توسعه مراتع نيمـه                  
 .A. شـود  يبـازده توصـيه مـ    زارهاي كم خشك و خشك سرد و همچنين كشت در ديم

desertorum   خوراك است، امـا    بسيار خوشهاي دام انواع گروه در مرحله رويشي براي
 .شود خوراكي آن كاسته مي در مرحله بذردهي از خوش
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Alopecurus textilis Boiss. 
Family: Poaceae 

 دم روباهي، شغال  دم:اسامي فارسي
هاي زيرزميني كوتاه فيبـري      هاق گياهي علفي چندساله، داراي س     :شناسي همشخصات گيا 

متـر، سـبزمات و       سـانتي  70متعدد، افراشته، به ارتفاع تـا        اي  هاي ماشوره   ساقه. و ضخيم 
پـيچ،   دار، تخـت يـا لبـه درون    ها با پهنك باريك، نوك متمايل به كبود، بدون كرك، برگ    

اي ه  از كركرنگ، پوشيده آذين پانيكول فشرده، تقريباً ارغواني و متمايل به بنفش كم          گل
 .براق

Alopecurus textilisچمنـي  اي بسيار مرغوب با شكل رويشي   از گندميان علوفه
. اي در كشـور دارد       انتشار نسبتاً گسـترده    كهپرپشت و فصل رشد سرد است       كم و بيش    

تـرين و بـا       بندان مقاومت زيـادي دارد و يكـي از فـراوان            اين گونه نسبت به سرما و يخ      
دار استقرار يافته     عمق و شيب    هاي كم   سري است كه روي خاك       كوه ترين گندميان   ارزش

  به دليل وجـود A. textilis .كند هاي تند ايفا مي و نقش مهمي را در حفاظت خاك شيب
فيبري و ضخيم خود نسبت به چرا و لگدكوب شـدن بسـيار مقـاوم          هاي زيرزميني    هساق

 .داردبذردهي قبل از كالسه دام خوراكي بسيار زيادي براي انواع  اين گياه خوش. است
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Arrhenatherum kotschyi Boiss. 
Family: Poaceae 

  يوالفك، جوسيخ:اسامي فارسي
اي كم و بيش تُنك، داراي بن  ه گياهي علفي چندساله، دست:شناسي همشخصات گيا

 اي افراشته، كم و هاي ماشوره هساق. پيازي زرد متمايل به سفيد و گاهي ارغواني تيره
ها با پهنك خطي  كرك، برگ متر، بدون   سانتي100بيش نازك و ظريف، به ارتفاع تا 

 .آذين پانيكول دار، تخت، گل باريك، نوك
Arrhenatherum kotschyi اي بسيار مرغوب با شكل رويشـي   از گندميان علوفه

. اي در كشـور دارد   و فصل رشد سرد است كه انتشـار گسـترده  اي كم و بيش تُنك  هدست
دوانـي    بندان و خشكي مقاوم است و به دليل سيستم ريشـه            اين گونه نسبت به سرما، يخ     

عمق و گستره افقي محدود آن و همچنين قطر يقه كوچك نقش موثري در حفاظـت                  كم
 A. kotschyi. باشــد بــه عــالوه نســبت بــه چــراي ســنگين مقــاوم نمــي. خــاك نــدارد

 با ارزش رجحاني بيشتر براي گـاو  دامهاي  انواع گروهخوراكي بسيار زيادي براي    خوش
 .كنند دارد، به طوري كه با ميل و رغبت از آن چرا مي

 

 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


80 شناسايي گياهان مرتعي

Artemisia sieberi 
Family: Asteraceae 

  درمنه دشتي، يوشان، ترخ:اسامي فارسي
 گياهي چندساله، بيخ ساقه ضخيم، چوبي، پرساقه، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

آذين  اي، گل هبار شان هاي نمدي، پهنك دو   پوشيده از كركها متر، برگ  سانتي55
 .پانيكول بزرگ

Artemisia sieberiي چيره در منـاطق بيابـاني و خشـك كشـور     ا  از مركبيان بوته
اســت كــه بــه واســطه مقاومــت زيــاد در برابــر شــرايط ســخت محيطــي، در پايــداري 

 زياد نسبت بـه خشـكي و        مقاومت. باشد هايي بسيار موثر مي    گياهي چنين عرصه   پوشش
 .Aهمچنين توليد بذر فـراوان و تجديـد حيـات آسـان و سـريع از خصوصـيات بـارز        

sieberi عميق به همراه تـاج نسـبتاً وسـيع و    ه اصلياين گونه به دليل وجود ريش  .  است 
در بهار و تابستان به واسطه دارا بودن        . تقريباً فشرده نقش موثري در حفاظت خاك دارد       

گيرد، ولي پـس از بـذردهي        و اسانس كمتر مورد توجه و رغبت دام قرار مي         مواد معطر   
زارهـا بـه عنـوان بهتـرين و          هاي پـاييزي اسـت، درمنـه       كه تقريباً همزمان با شروع باران     

 .گيرند ترين مراتع قشالقي مورد چراي گوسفند، بز و شتر قرار مي وسيع
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Astragalus ovinus Boiss. 
Family: Fabaceae 

 گون: مي فارسياسا
ها بدون  برگ. متر  سانتي35 گياهي علفي چندساله، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا
ها دو  اي، ميوه هآذين قاعد مرغي يا بيضوي، گل  جفت، تخم15-16ا ه هكرك؛ برگچ

 .اي ناقص، منقاردار هحجر
Astragalus ovinus در اي هانتشار گسترداست كه مرغوب ي ا هفوهاي عل از گون 

خوراك است و بدين خاطر به شدت و به طور مكـرر              اين گياه بسيار خوش   . ور دارد كش
هاي دام به خـوبي       انواع گروه . گيرد در تمامي مراحل فنولوژيك مورد چراي دام قرار مي        

ايـن گونـه    . كنند، ولي ارزش رجحاني آن بـراي گوسـفند بيشـتر اسـت             از آن تغذيه مي   
اي  هبنـدان دارد و بـه دليـل سيسـتم ريشـ            رما و يـخ   مقاومت زيادي نسبت به خشكي، س     

 .باشد راست و عميق در كنترل فرسايش و حفاظت خاك بسيار موثر مي
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Atriplex canescens (Pursh) Nutt. 
Family: Chenopodiaceae 

  سلمكي:اسامي فارسي
يه و يا متر، دوپا  1متر، به قطر تاج   1-2اي به ارتفاع  ه درختچ:شناسي همشخصات گيا

اي جوان پوشيده از ه ههاي زياد از پايين، شاخ پايه، افراشته، با انشعاب ندرت يك به
مانند،  آذين پانيكول سنبله شونده، گل ها در قاعده باريك برگ. هاي ريز و متراكم كرك
 .اي ها قهوه همانند، دان هها فندق ميوه

Atriplex canescensدر ايـران اسـت كـه بـه     اي كاشته شده  ه از اسفناجيان علوف
بـه  (دليل دامنه سازگاري گسترده از قبيل مقاومت زياد به دماهـاي بسـيار بـاال و پـايين                   

 70هـاي شـور تـا حـدود          و رشد در خـاك    ) گراد  درجه سانتي  -28 و   50ترتيب حدود   
اين گونه به رغم فوايـد     . متر در مناطق وسيعي از ايران كشت شده است         زيمنس بر    دسي

توجه در مناطق خشـك و نيمـه خشـك،             توانايي رشد و توليد علوفه قابل      زياد از جمله  
ها، تثبيت خاك، توليد چوب و هيزم و ذخيـره كـربن هـوا،               تأمين پروتئين مورد نياز دام    

داراي اثرات نامطلوبي بر بافت خاك، گياهان بومي رويشگاه، ايجاد اخـتالل متـابوليكي              
هـاي دام بـه       انواع گروه . باشند ت در عرصه مي   ها و افزايش تعداد جوندگان و آفا       در دام 

 .كنند خوبي از آن تغذيه مي
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Cenchrus ciliaris L. 
Family: Poaceae 

 تَشي  خُورنال، چمن:اسامي فارسي
هاي زيرزميني  هداراي ساق، گياهي علفي چندساله، چمني انبوه: شناسي همشخصات گيا
اي مولد ريشه،  هاي قاعده هراشته، با گر براف– خميده اي هاي ماشوره ساقه. چوبي ضخيم
تايي، بنفش  ا منفرد يا دو تا سهه هآذين پانيكول، سنبلچ متر، گل  سانتي100به ارتفاع تا 

 .متمايل به حنايي
Cenchrus ciliaris پرپشتاي مرغوب با شكل رويشي چمني  گندميان علوفه از 

اين گونـه بـه     . نوب كشور دارد  ي در ج  ا  ه كه انتشار نسبتاً گسترد    و فصل رشد گرم است    
مقاومت زياد به خشكي و گرماي طوالني، اما نسبت به سرما بسيار حساس اسـت               رغم  

هـاي    توجه به همـراه سـاقه       قطر يقه نسبتاً قابل   . رود  هاي طوالني از بين مي      بندان  و در يخ  
 بـه   ،زيرزميني و سيستم ريشه كالفي و فشرده آن ضمن نقش مـوثر در حفاظـت خـاك                

هاي تند، موجـب مقاومـت بسـيار زيـاد آن نسـبت بـه لگـدكوب شـدن                     در شيب ويژه  
بـا ارزش   هـاي دام  انـواع گـروه  مـورد تعليـف     در مرحله رويشيC. ciliaris. گردد مي

 .گيرد رجحاني بيشتر براي گوسفند قرار مي
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Cymbopogon olivieri (Boiss.) Soenarko 
Family: Poaceae 

 ار، ناگِرد، گربه دشتيمكي، پوت  كاه:اسامي فارسي
 اي هاي ماشوره ساقه. اي انبوه هگياهي علفي چندساله، دست: شناسي همشخصات گيا

 خطي، ها با پهنك برگ. متر  سانتي150 تا 50به ارتفاع   برافراشته،–افراشته يا خميده 
هاي انتهايي  ه مركب از خوش، خطي، فشردهآذين گل. شكل، هر دو سطح زبر  نخيتقريباً
 . گلچه در هر خوشه5-8ا دوتايي، ه وشه خانبي،و ج

Cymbopogon olivieri  و اي پرپشـت  هدستاي با شكل رويشي  گندميان علوفهاز 
 ايـن گونـه   . ي در بخـش جنـوبي كشـور دارد        ا  ه كه انتشار گسـترد    فصل رشد گرم است   

هاي بسـيار گـرم و طـوالني از خـود             مقاومت زياد و سازگاري خوبي نسبت به تابستان       
هاي افشان بسيار قوي و فشرده آن         ريشه. دهد، اما به سرما بسيار حساس است        ان مي نش

 ويـژه     به ،به همراه تاج پوشش نسبتاً وسيع نقش مؤثري در جلوگيري از فرسايش خاك            
هـاي دام بـا     مورد چراي انواع گروهC. olivieri .هاي گچي دارد هاي تند و تپه در شيب

 .گيرد و گوسفند قرار ميارزش رجحاني بيشتر براي گاو 
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Dactylis glomerata L. 
Family: Poaceae 

 علف باغ: اسامي فارسي
. هاي زيرزميني هگياهي علفي چندساله، چمني انبوه، داراي ساق: شناسي همشخصات گيا

 برافراشته، نازك يا ضخيم، كمي زبر يا صاف، –اي افراشته يا خميده  ههاي ماشور هساق
آذين   تخت يا ناوداني، گلها با پهنك برگ. متر  سانتي140 تا 80فاع بدون كرك، به ارت

 .طرفه پانيكول يك
Dactylis glomerata  اي بسيار مرغوب با شكل رويشي چمني  گندميان علوفهاز

اين گونه به سـرما     . اي در كشور دارد      و فصل رشد سرد است كه انتشار گسترده        پرپشت
 طوري كـه وقـوع سـرماي مـداوم در زمسـتان و عـدم                مقاوم است، به  نسبتاً  بندان    و يخ 

ريشه پرپشت و ضخيم گيـاه      . گردد  پوشش كافي آن توسط برف موجب نابودي گياه مي        
شود و به اين ترتيـب        يبرحسب بافت و عمق خاك به حالت عمودي و افقي گسترده م           

چراي مكرر يـا شـديد ايـن گيـاه موجـب كـاهش              . كند  ياز فرسايش خاك جلوگيري م    
از سـوي ديگـر چـراي ماليـم و          . شود  ريشه و در نتيجه آسيب جدي به گياه مي         ذخاير

 .گردد بسيار سبك نيز موجب خشبي شدن آن مي
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Elymus hispidus (Opiz) Melderis 
Family: Poaceae 

داراي  اي كم و بيش انبوه، گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا
 120 گاهي 70اي به ارتفاع تا  هاي ماشوره ساقه. و فيبريهاي زيرزميني بلند رونده  ساقه
 .آذين سنبله گل. متر  ميلي5ها با پهنك تخت، به عرض  برگ. متر سانتي

Elymus hispidusاي  هدسـت اي بسيار مرغوب با شكل رويشـي    از گندميان علوفه
غرب اي در نيمه شمالي و         و فصل رشد سرد است كه انتشار گسترده        كم و بيش پرپشت   

ريشـه گسـترده، قـوي و       . بندان دارد  اين گونه مقاومت زيادي به سرما و يخ       . كشور دارد 
اي زيرزميني رونده در حفاظت خاك و مقاومت به چـراي دام            ه  هعميق آن به همراه ساق    

خوراك است و تا قبل از بذردهي با ميل  بسيار خوش E. hispidus. باشند بسيار مؤثر مي
 .گيرد هاي دام قرار مي ع گروهو رغبت مورد چراي انوا
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Ferula oopoda (Boiss. & Buhse) Boiss. 
Family: Apiaceae 

  كُما:اسامي فارسي
هاي   متر، برگ5/1 گياهي چندساله، بدون كرك، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

 هآذين خوش شكل، گل هاي نخي اي، بدون كرك؛ با لوب هاي سه تا چهار بار شان هقاعد
 .ها زرد دار، گلبرگ  نك؛ چترهاي ميوهتُ

Ferula oopodaفصل رشد سرد است كه انتشـار  و اي مرغوب   علوفه از چتريان
بنـدان، سـرما و       اين گونه به يـخ     .كشور دارد  بخش مركزي    وشمال غربي   در  ي  ا  هگسترد

اي جـانبي  هـ  هخشكي مقاوم است و با توجه به ريشه اصلي قوي و نسـبتاً عميـق، ريشـ              
ه در نزديكي خاك و نيز تاج نسبتاً وسـيع، گيـاهي بسـيار مـوثر در جلـوگيري از            گسترد

هـاي سـبز ايـن گيـاه مـورد توجـه و تعليـف دام قـرار                   بـرگ . باشـد  فرسايش خاك مي  
يافتـه و    خوراكي آن افزايش   گيرند، ولي به محض زردشدن آنها در اواخر بهار خوش          نمي

 .گيرند ني بيشتر براي گوسفند قرار مي دام با ارزش رجحاهاي گروهمورد چراي انواع 
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Festuca arundinacea Schreb. 
Family: Poaceae 

 بره  علف: اسامي فارسي
 زيرزميني هاي هاي انبوه، داراي ساق گياهي علفي چندساله، دسته: شناسي همشخصات گيا

.  بدون كرك،متر سانتي 130تا اي قوي، افراشته، به ارتفاع  هاي ماشوره هساق. يا فاقد آن
 آذين پانيكول فشرده  تخت، گلها با پهنك برگ

Festuca arundinaceaاي دسـته ي مرغوب با شـكل رويشـي   ا  از گندميان علوفه 
اين . ي در كشور دارد   ا پرپشت و فصل رشد سرد است كه انتشار گسترده        ) گاهي چمني (

سيسـتم  . كنـد   هاي سرد را به خـوبي تحمـل   هاي گرم و زمستان  گونه قادر است تابستان   
اي بسيار قوي، فشرده و عميق آن ضمن تـامين مـواد مـورد نيـاز گيـاه و افـزايش                      هريش

 نيز بسـيار مـوثر   هاي تند خاك، به ويژه در شيبمقاومت به خشكي، در كنترل فرسايش    
 دام چـرا    هاي  گروههاي اين گياه جوان هستند به خوبي توسط انواع            زمانيكه برگ . است
 .شود خوراكي آنها كاسته مي ها زبر شده و از خوش فزايش سن، برگشوند، اما با ا مي
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Haloxylon ammodendron (C.A. Mey.) Bunge 
Family: Chenopodiaceae 

  سياه تاغ:اسامي فارسي
 متر، تاج به 4اي و يا به ندرت درختي، به ارتفاع تا  ه درختچ:شناسي همشخصات گيا

ها خيلي  اي، بندبند؛ برگ هبز و يا متمايل به نقراي سال جاري سه ه متر، شاخ1-3قطر 
آذين سنبله، قرار گرفته روي  شكل، گاهي به طور كامل تحليل رفته، گل كوچك و فلسي

 .هاي قبل اي ساله هشاخ
Haloxylon ammodendronتـرين   دوست و يكـي از بـا ارزش    از اسفناجيان شن

زارهـاي فعـال و      ني و شـن   اي بيابـا  هـ   هگياهان مناطق خشك كشور است كـه در عرصـ         
ترين گياهاني است كه بـا شـرايط بسـيار           توقع  از كم  اين گونه . شود غيرفعال مشاهده مي  

از . ا رشد نسبتاً خـوبي دارنـد      ه  هاست و در اين عرص      هسخت مناطق خشك سازش يافت    
هـاي   توان به حفظ خاك و جلوگيري از حركت شن  ميH. ammodendron هاي ويژگي

اي جـوان و  هـ  هاج وسيع، استفاده دام، بـه ويـژه شـتر از بـذر و سرشـاخ               روان به دليل ت   
 .ترسيب كربن اشاره كرد
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Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link 
Family: Poaceae 

 جو: اسامي فارسي
. اي انبوه، بن ساقه پيازدار هگياهي علفي چندساله، دست: شناسي همشخصات گيا

 80دار، به ارتفاع تا  ، افراشته، تقريباً ظريف، برگ بسيار متعدداي هاي ماشوره ساقه
آذين   خطي، گلها با پهنك برگ. پوش متر، بدون كرك، گاهي به ندرت كرك سانتي

 .سنبله فشرده
Hordeum brevisubulatumي بسيار مرغوب با شكل رويشي ا  از گندميان علوفه

اين گونه .  كشور دارداي در ه كه انتشار گسترد پرپشت و فصل رشد سرد استاي دسته
خوراك  اين گياه بسيار خوش. دهد بندان نشان مي مقاومت زيادي نسبت به سرما و يخ

 دام با ارزش هاي گروهتوجه در مراتع ييالقي مورد چراي انواع  با توليد علوفه نسبتاً قابل
خوراكي آن  گيرد، اما در مرحله بذردهي از خوش رجحاني بيشتر براي گاو قرار مي

 .شود سته ميكا
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Koeleria cristata (L.) Pers. 
Family: Poaceae 

 علف نرمه، گاياب: اسامي فارسي
هاي  هساق. اي تُنُك يا انبوه هگياهي علفي چندساله، دست: شناسي همشخصات گيا

ها با  برگ. متر  سانتي70 تا 30 به ارتفاع ،زانوداراي افراشته، گاهي در قاعده  ماشوره
اي يا مستطيلي، گاهي  هآذين پانيكول فشرده، استوان گل. پيچ به درون تخت يا لپهنك
 .اي هسرنيز

Koeleria cristataتُنُك يا اي هدستي مرغوب با شكل رويشي ا  از گندميان علوفه 
قاومـت  اين گونه م  . اي در كشور دارد    هكه انتشار گسترد  پرپشت و فصل رشد سرد است       

خوبي را با مناطق سنگالخي     كي دارد و سازگاري     بندان و خش     يخ ،زيادي نسبت به سرما   
هـاي دام   خوراك براي انواع گـروه  گياهي خوش K. cristata. دهد اي نشان مي هو صخر

اين گونه در فصل بهار و پاييز       . شود با ارزش رجحاني بيشتر براي گوسفند محسوب مي       
 .شود خوراكي آن كاسته مي  است، ولي در مرحله بذردهي از خوش خوراك خوش
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Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
Family: Chenopodiaceae 

 اي، برگ آردي، سلم ه برگ نقر:اسامي فارسي
متر، به    سانتي20اي يا علفي پرشاخه، بالشتكي، به ارتفاع تا  ه بوت:شناسي همشخصات گيا

ها  برگ.  افراشته و يا خيزاناه هساق. پايه يا به ندرت دوپايه متر، يك  سانتي50قطر تاج 
هاي  ها و در امتداد انشعاب ها در محور برگ گل. اي، متناوب هاي تا سرنيز ه سرنيز–خطي
هاي نر به تعداد بيشتر و اغلب روي پايك حدود يك  مانند ساده و يا مركب؛ گل هخوش
 .هاي ماده به تعداد كمتر و اغلب بدون پايك متر؛ گل سانتي

Krascheninnikovia ceratoides   از اسفناجيان مهم و با ارزش مرتعي است كـه
بندان و  اين گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما، يخ. پراكنش نسبتاً زيادي در كشور دارد  

 يقـه نسـبتاً وسـيع و         و اي عميق و گسـترده     هبه دليل سيستم ريش   . دهد خشكي نشان مي  
 بـه  K. ceratoides. باشـد  فشرده در كنترل فرسايش و حفاظت خـاك بسـيار مـؤثر مـي    

اين گونه به غير از اوايل دوره رويشي كه          .استواسطه ريشه عميق، به چراي دام مقاوم        
خـوراكي   خـوش  گيـرد، در بقيـه مراحـل فنولـوژي از     مورد توجه و رغبت دام قرار نمي      

 .كنند خوبي برخوردار است و بز و گوسفند با ميل و رغبت از آن تغديه مي
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Lotus corniculatus L. 
Family: Fabaceae 

  آهوماش زرد، يونجه زرد:اسامي فارسي
اي، بدون كرك، اغلب   گياهي علفي چندساله يا به ندرت بوته:شناسي همشخصات گيا

اي، دوتاي پاييني  ها پنج برگچه برگ. متر  سانتي70گسترده روي زمين، به ارتفاع تا 
 .شكل يا كليوي ا كرويه هانگل زرد، ميوه نيام خطي، د مانند، جام گوشواره

Lotus corniculatusاي بســيار مرغــوب اســت كــه انتشــار  ه از بقــوالت علوفــ
هاي مختلـف تكثيـر      عمر است كه به دليل روش      هگياهي كوتا . اي در كشور دارد    هگسترد

ايـن گونـه    . مانـد  به راحتي در عرصـه پايـدار بـاقي مـي          ) بذر، ريشه جوش و پاجوش    (
هاي طوالني دارد و نسبت بـه بقـوالتي نظيـر شـبدر              بندان  و يخ  مقاومت زيادي به سرما   

 گيـاهي مقـاوم در   L. corniculatus. كنـد  سفيد و شبدر قرمز خشكي را بهتر تحمل مي
 دام با ارزش هاي  گروهخوراك براي انواع     مقابل تردد دام و لگدكوب شدن، بسيار خوش       

 .جه و شبدر سفيد استرجحاني بيشتر براي گوسفند و از نظر كيفيت در حد يون
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Medicago orbicularis (L.) Bartalini 
Family: Fabaceae 

  يونجه:اسامي فارسي
ا به طول ه هبرگچ. متر  سانتي10-40 گياهي يكساله، به ارتفاع :شناسي همشخصات گيا

آذين از  دمگل. شكل راست اي مرغي تا گوه متر، تخم  ميلي10متر، به عرض   ميلي12-7
شكل يا طبقي،  ها عدسي ميوه. ا بلندتر، اغلب با دو تا پنج گل، گاهي با يك گله دمبرگ

 .اي ميوه سه تا هفت تاييه بدون خار؛ حلقه
Medicago orbicularis اي در  انتشار گستردهكه  از بقوالت بسيار مرغوب است

د و ده نشان مي بندان و خشكي اين گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما، يخ. كشور دارد
با توليد بذر فراوان، مقاومت غالف بذرها در مقابل شرايط اقليمي نامساعد و سختي 
بذر موجب زادآوري طبيعي و ايجاد يك سيستم حفاظتي تحت شرايط دائم چراگاهي 

ها   از طريق تثبيت بيولوژيكي ازت با استفاده از ريزوبيومM. orbicularis. گردد مي
خوراك است و  اين گونه بسيار خوش. شود خاك ميروي ريشه موجب اصالح و بهبود 

 .گيرد مورد چراي انواع كالسه دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گاو و گوسفند قرار مي
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Medicago radiata L. 
Family: Fabaceae 

  يونجه:اسامي فارسي
غي مر ا تخمه هبرگچ. متر  سانتي10-25 گياهي يكساله، به ارتفاع :شناسي همشخصات گيا

هاي نيم تا   با حلقه ها ميوه. آذين با يك تا دو گل، گاهي تا شش گل دمگل.  تا مستطيلي
 .عقربي چهارم تايي، تخت، دم يك و يك

Medicago radiata   اي در  انتشـار گسـترده  كـه   از بقوالت بسيار مرغـوب اسـت
توليـد  دهد و با      نشان مي اين گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما و خشكي          . كشور دارد 

بذر فراوان، مقاومت غالف بذرها در مقابل شرايط اقليمي نامساعد و سختي بذر موجب         
 .گـردد   زادآوري طبيعي و ايجاد يك سيستم حفاظتي تحت شرايط دائـم چراگـاهي مـي              

M. radiata     هـا روي ريشـه     از طريق تثبيـت بيولـوژيكي ازت بـا اسـتفاده از ريزوبيـوم
خـوراك اسـت و مـورد         اين گونه بسـيار خـوش      .شود موجب اصالح و بهبود خاك مي     

 .گيرد  دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گاو و گوسفند قرار ميهاي گروهچراي انواع 
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Melica persica Kunth 
Family: Poaceae 

  مليكاي ايراني:اسامي فارسي
 زيرزميني هاي ساقهگياهي علفي چندساله، چمني انبوه، داراي : شناسي همشخصات گيا

 45 برافراشته، به ارتفاع تا –افراشته يا خميده اي  هاي ماشوره هساق. باريك و كمي رونده
 .آذين پانيكول  خطي، گلها با پهنك برگمتر،  سانتي

Melica persicaاي با شكل رويشي چمنـي پرپشـت و فصـل      از گندميان علوفه
مت زيادي نسبت بـه  اين گونه مقاو. ي در كشور دارد   ا  هانتشار گسترد رشد سرد است كه     

اي افشان، گسترده و بسيار      هسيستم ريش . دهد بندان و خشكي طوالني نشان مي      سرما، يخ 
 هـاي  سـاقه  .هاي تند بسـيار مـوثر اسـت    به ويژه در شيبمتراكم آن در كنترل فرسايش،  

زيرزميني باريك و رونده آن عالوه بر كمك به بقـاء گونـه و حفاظـت خـاك، موجـب                    
خـوراكي متوسـطي     از خـوش M. persica. گـردد  رجنسـي گيـاه مـي   توسعه و تكثير غي

ايـن  . شود خوراكي آن به شدت كاسته مي برخوردار است و در مرحله بذردهي از خوش  
 .گيرد  دام مورد تغذيه قرار ميهاي گروهگونه توسط انواع 
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Onobrychis melanotricha Boiss. 
Family: Fabaceae 

  اسپرس:اسامي فارسي
، بدون ساقه، )اي هبوت( گياهي علفي چندساله، با قاعده خشبي :شناسي هگيامشخصات 

هاي  ها با كرك  جفت برگچه؛ برگچه3-6ها با  برگ. هاي متراكم يا تُنك پوشيده از كرك
 .گل قرمز، بدون كرك آذين خوشه انبوه، جام خوابيده گل

Onobrychis melanotrichaتشــار اي مرغــوب اســت كــه ان ه از بقــوالت علوفــ
اين گونه مقاومـت زيـادي نسـبت بـه          . اي در غرب و بخش مركزي كشور دارد        هگسترد

بندان دارد و ريشه راست و عميق آن عالوه بر تأمين آب و مواد غذايي گيـاه                   سرما و يخ  
بـر روي   . گـردد  تر خاك، موجب تحمل زياد گيـاه بـه خشـكي نيـز مـي               از اعماق پايين  

آيد كه موجب تقويـت خـاك و         كننده ازت بوجود مي    اي تثبيت ه  هاي افقي آن گر   ه  هريش
 بسـيار  O. melanotricha. گـردد  رشد و توسعه بيشتر گياهان ديگر، به ويژه گندميان مي

كند كه با ميل و رغبت مورد چـراي انـواع    خوراك است و علوفه زيادي توليد مي      خوش
 .گيرد  دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گوسفند قرار ميهاي گروه
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Poa pratensis L. 
Family: Poaceae 

 چبر، چمن: اسامي فارسي
هاي زيرزميني  هگياهي علفي چندساله، چمني، منفرد، داراي ساق: شناسي همشخصات گيا

ها با  برگبدون كرك، متر،   سانتي90افراشته، به ارتفاع تا اي  هاي ماشوره هساق. رونده
 .آذين پانيكول تُنك  خطي باريك، گلپهنك

Poa pratensisاي با شكل رويشي چمني و فصل رشـد سـرد     از گندميان علوفه
بنـدان   اين گونه به سرما و يـخ . ي در نيمه شمالي كشور داردا هانتشار گسترداست كه كه   

ريشه گيـاه گسـترده و      . باشد مقاوم است، اما در مقابل خشكي و گرما بسيار حساس مي          
دليل از قدرت حفاظت خـاك نسـبتاً خـوبي          محكم، ولي تقريباً سطحي است، به همين        

انبوهي بوته و ايجاد پوشش مقاوم در سطح زمين در تحمل فشار چـرا              . برخوردار است 
موثر است، به همين علت چراگاه در مقابل خسارات ناشي از لگدكوب شدن توسط دام               

ر ترين گندميان سردسيري بـه شـما   خوراك  از خوشP. pratensis. يابد دوام بيشتري مي
 .گيرد  دام قرار ميهاي گروهرود كه با ولع مورد چراي انواع  مي
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Salsola arbuscula Pall. 
Family: Chenopodiaceae 

  جفنِه، زالكچه:اسامي فارسي
ها  برگ.  متر1اي، به ارتفاع و قطر تاج تا  هاي يا درختچ ه بوت:شناسي همشخصات گيا

 .مانند تُنك هي سنبلها ا منفرد، روي انشعابه اي، گل هاستوان
Salsola arbuscula   دوسـت   پسـند خشـكي  شور ( از اسـفناجيان گزروهالوفيـت (

ايـن گونـه    . شرقي و مركزي كشـور دارد     بخش  اي در    هآبدار است كه انتشار گسترد     برگ
تـاج گيـاه وسـيع، بسـيار     . مقاومت زيادي به خشكي و تا حـدودي شـوري خـاك دارد      

باشـد و اغلـب بـه شـكل       توپر و درهم پيچيده مي پرشاخه، فشرده، خشبي و به صورت     
كند و  توجهي توليد مي  بذر بسيار زياد و علوفه قابلS. arbuscula. كروي درآمده است

اي جـوان و بـذور آن توسـط شـتر،     هـ  هدر تمام مراحل رشد رويشي و نمو زايشي شاخ 
بـر   كـف . ردگيـ  بـرداري قـرار مـي      هگوسفند و با ارزش رجحاني بيشتر براي بز مورد بهر         

 .گردد اي فراوان آن ميه هها و ساق نمودن گياه موجب شادابي، توليد جست
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Sanguisorba minor Scop. 
Family: Rosaceae 

  توت روباه:اسامي فارسي
. متر   سانتي75 گياهي علفي چندساله، افراشته، به ارتفاع تا :شناسي همشخصات گيا

ا ه هبرگچ.  جفت برگچه5-10اي فرد، داراي  هاي، شان ههاي قاعده به صورت طوق برگ
كالپرك تقريباً كروي، داراي . اي عميق همرغي، حاشيه ار اي يا مستطيلي تا تخم هداير

 .دار دار و يا زگيل مرغي، داراي چهار بال، چين ميوه تخم. آذين بلند دمگل
Sanguisorba minorبخـش  ترين گياهان مرتعي اسـت كـه در     يكي از با ارزش

 سـازگاري زيـادي بـا       وتوقـع اسـت       كماين گونه   . مركزي كشور انتشار دارد   ي و   لشما
هاي فقير از مـواد آلـي و در منـاطقي بـا              شرايط سخت محيطي دارد، بطوريكه در خاك      

 از S. minor. دهـد  هـاي طـوالني بـدون مشـكل بـه زنـدگي خـود ادامـه مـي          بنـدان  يخ
جـه نسـبت بـه سـاير گياهـان بـا            ترين گياهان مرتعي است كه پس از يون        خوراك خوش

دام بـا    هـاي    انـواع گـروه    .تـر اسـت    خوراك بره خوش  ارزش نظير اسپرس، گون و علف     
 .كنند ارزش رجحاني بيشتر براي گوسفند به خوبي از آن چرا مي
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Securigera varia (L.) Lassen 
Family: Fabaceae 

 باغي ه شبدرك، يونج:اسامي فارسي
ها  ساقه. هي علفي چندساله، بدون كرك يا كم و بيش كركي گيا:شناسي همشخصات گيا

اي؛  هتك شانها  برگ. متر  سانتي80خيزان يا باالرونده، از قاعده منشعب، به ارتفاع تا 
اي يا  هها سرنيز  جفت برگچه؛ برگچه8-9ها بدون دمبرگ، با  دار، بااليي ها دمبرگ پاييني

 .آذين بلند  گل، دمگل8-9آذين با  گل. شكل  قلبي– شكل اي مستطيلي و يا گوه
Securigera variaاي  هاي بسيار مرغوب است كه انتشار گسترد ه از بقوالت علوف

اي افقي زيـادي اسـت      ه  هاين گونه داراي ريشه راست، عميق و نيز ريش        . در كشور دارد  
شود و موجـب تقويـت خـاك و     كننده ازت تشكيل مي    اي تثبيت   ه  هها گر   كه بر روي آن   

 رغـم تحمـل     بـه S. varia. گردد و توسعه بيشتر گياهان ديگر، به ويژه گندميان ميرشد 
دهد، مقاومت زيـادي بـه خشـكي         بندان از خود نشان مي     خوبي كه نسبت به سرما و يخ      

امـا ارزش رجحـاني آن      ،  گيـرد  هاي دام قرار مي     اين گونه مورد چراي انواع گروه     . ندارد
 .براي گوسفند بيشتر است
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Seidlitzia rosmarinus (Ehrenb.) Bunge ex Boiss. 
Family: Chenopodiaceae 

  اُشنان، مِشك:اسامي فارسي
متر، از پايين منشعب، به     سانتي150، به ارتفاع تا اي هدرختچ :شناسي همشخصات گيا

ها  اي گرزي، گلپوش هاي يا استوان هها متقابل، گوشتي، استوان رنگ سفيد شيري، برگ
ها  دار؛ بال فرورفته، در مرحله ميوه همگي بال گرد و يا نوك مرغي، نوك  واژتخم–اي دايره

 .زرد تا نارنجي و يا ارغواني
Seidlitzia rosmarinus آبـدار    پساموهالوفيت برگ– از اسفناجيان گزروهالوفيت

اين گونـه مقاومـت زيـادي بـه شـوري و            . است كه در مناطق بياباني كشور انتشار دارد       
هـاي گوشـتي قـادر اسـت مقـدار زيـادي نمـك را در                 ارد و با دارا بودن برگ     خشكي د 

 از منـابع مهـم تـامين علوفـه در     S. rosmarinus. هاي هـوايي خـود ذخيـره كنـد     اندام
ها، به ويژه شـتر بـا ولـع و رغبـت از آن               اي مناطق مركزي كشور است و دام      ه  هرويشگا

قه بيشتر بز نيز در پاييز و زمستان پـس از           گوسفند و با عال   . نمايند برداري و چرا مي    هبهر
اُشنان با ايجاد پوشش مناسب     . كنند ها و كاهش شوري از آن استفاده مي        شستشوي اندام 
 .كند ا جلوگيري ميه ههاي روان و نمك از كف از حركت شن

 

 

w w w . P n u N e w s . c o m

http://www.Pnunews.com


  گياهان مرتعي ازبرخيخصوصيات معرفي و شرح 

 

103

Trifolium pratense L. 
Family: Fabaceae 

  شبدر قرمز:اسامي فارسي
متـر،    سـانتي 100 گاهي تـا  60اهي علفي چندساله، به ارتفاع  گي:شناسي همشخصات گيا 

مرغـي،   ها واژتخـم    اي، برگچه   ها سه برگچه    ها از بن منشعب، برگ      پوشيده از كرك، ساقه   
گـل قرمـز ارغـواني يـا قرمـز، ميـوه نيـام               شـكل؛ جـام     مرغـي   آذين كـروي يـا تخـم       گل
 .شكل  مرغي  تخم– مستطيلي هدان. اي شكل، يك دانه مرغي تخم

Trifolium pratenseاي در  هاي مرغوب است كه انتشار گسـترد  ه از بقوالت علوف
بنـدان   اين گونه مقاومت زيادي نسبت به سرما و يخ        .  و مركزي كشور دارد    يشمالبخش  
هاي سخت مقاومت شبدر قرمز در مقابل سرما بيشتر از يونجـه اسـت،               در زمستان . دارد

. باشد است، زيرا عمق ريشه آن كمتر از يونجه مياما در مقابل خشكي مقاومت آن كمتر   
آيد كه موجـب تقويـت       كننده ازت بوجود مي    اي تثبيت ه  هاي افقي آن گر   ه  هبر روي ريش  

اين گونه به دليـل     . گردد خاك و رشد و توسعه بيشتر گياهان ديگر، به ويژه گندميان مي           
. ي برخـوردار اسـت    ارزش غذايي زياد و نيز قابليت هضم بـاال، از كيفيـت بسـيار خـوب               

كند كه با ميل و رغبت مورد  خوراك است و علوفه زيادي توليد مي      بنابراين بسيار خوش  
 .گيرد  دام با ارزش رجحاني بيشتر براي گوسفند قرار ميهاي گروهچراي انواع 
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Trifolium repens L. 
Family: Fabaceae 

  شبدر سفيد:اسامي فارسي
متر، بـدون كـرك،     سانتي40ي چندساله، به ارتفاع تا  گياهي علف :شناسي همشخصات گيا 
اي؛   ها با دمبرگ بلنـد؛ سـه برگچـه          برگ. ا گسترده روي زمين،   ه  هساق. دار  ساقه زيرزميني 

اي،    مستطيلي، سـه تـا چهـار دانـه         –آذين چتري، پرگل، تقريباً كروي، ميوه نيام خطي        گل
 .شونده اي شكل، قهوه مرغي تا كليوي ها تخم هدان

Trifolium repensاي  هاي مرغوب است كه انتشار نسبتاً گسـترد  ه از بقوالت علوف
اين گونـه مقاومـت زيـادي نسـبت بـه سـرما و              .  مركزي كشور دارد   ي و شمالبخش  در  
آيـد كـه     كننده ازت بوجود مـي     اي تثبيت ه  هاي افقي آن گر   ه  هبر روي ريش  . بندان دارد  يخ

اين . گردد ان ديگر، به ويژه گندميان ميموجب تقويت خاك و رشد و توسعه بيشتر گياه
گونه به دليل ارزش غـذايي زيـاد و نيـز قابليـت هضـم بـاال، از كيفيـت بسـيار خـوبي                        

كند كـه بـا      خوراك است و علوفه زيادي توليد مي       بنابراين بسيار خوش  . برخوردار است 
ند  دام با ارزش رجحـاني بيشـتر بـراي گوسـف           هاي  گروهميل و رغبت مورد چراي انواع       

 .گيرد قرار مي
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Zygophyllum atriplicoides Fisch. & C.A. Mey. 
Family: Zygophyllaceae 

  قيچ، كَل قيچ:اسامي فارسي
 متر و گاهي تا 1 متر، به قطر تاج 1اي، به ارتفاع تا  ه درختچ:شناسي همشخصات گيا

مرغي،  تخماي، قاشقي يا  ه قاشقي يا نيز–ها ساده، مستطيلي برگ.  متر5/1بيش از 
متر تبديل   ميلي8شده و به دمبرگي به طول تا  گرد، در قاعده به تدريج باريك نوك
 . بال، تقريباً كروي3-5ها كپسول، با  ميوه. شود مي

Zygophyllum atriplicoidesهاي گياهي در مناطق بياباني  ترين گونه  از با ارزش
نامساعد محيط را به خوبي تحمل شدن هوا شرايط  گرمدر اثر ها  برگ است كه با ريزش

بدين ترتيب قبل از اينكه با شرايط گرم و خشك مواجه شود، توليد بذر نموده و . كند
هاي  زارها و تپه  در شنZ. atriplicoides. دهد به فعاليت زيستي ساليانه خود پايان مي

توسعه هاي عميق و شبكه وسيع افقي و نيز  شني به خوبي رشد كرده و با ايجاد ريشه
هاي روان و جلوگيري از فرسايش بادي بسيار مؤثر  شاخ و برگ فراوان در تثبيت شن

 در مورد گوسفند بيشتر از بز بوده و گوسفند و Z. atriplicoides ارزش رجحاني. است
 .دهند هاي آن ترجيح مي بز بذور رسيده گياه را به ساير اندام
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 ششمفصل 

 نهاي سمي مراتع ايرا گونه

 مقدمه
از زماني كه بشر به شناسايي . هاي سمي، به اندازه قدمت تاريخ بشر است شناسايي گونه

گياهان جهت مصرف خوراكي و دارويي پرداخته است، به تجربه دريافت كه بعضي از 
اگر به تاريخ هردوت، ويل دورانت و تاريخ . هاي دارويي و سمي دارند گياهان خاصيت

هايي به صورت مطلق  ه باشيم، مشاهده خواهد شد كه گونهكهن كشورمان نظري داشت
از حدود سه هزار سال قبل . سمي، حتي در كشتن امپراتورها، كامالً شناسايي شده بودند

از ميالد فراعنه مصر گياهان سمي و دارويي را مورد توجه قرار داده و به كشت آنها 
تن دشمنان، كشتن حيوانات و يا گياهان سمي در گذشته بيشتر براي كش. اند اقدام كرده

به عنوان مثال شيره غليظ گياه شوكران براي . گرفت خودكشي مورد استفاده قرار مي
 و يا خواجه عبداله انصاري در مناجات ،هاملت در آثار شكسپير آمده است  كشتن پدر

نند شيره يا عصاره بعضي از گياهان ما. نامه به سمي بودن گياه كاسني اشاره داشته است
 .رفت ها به كار مي سرخدار و يا خرزهره براي سمي كردن تير كمان

از دانشمندان علوم طبيعي در عهد قديم در كشور يونان باستان، بقراط بوده است 
شناس و گياه  هديوسكوريدس كه گيا. كه به سمي بودن گياه خلر اشاره داشته است

ز گياهان سمي را در مجموعه درمانگر قرن اول قبل از ميالد بوده است، فهرستي ا
ترجمه متون علمي يونان باستان توسط ايرانيان، از پس . آثارش به جا گذاشته است

هاي علوم آن سرزمين به كشورمان، به مقوله گياهان دارويي و  ضمن انتقال تمام رشته
به طوري كه ابوعلي سينا با گردآوري اين آثار و نيز . سمي نيز پرداخته شده است

ها به نگارش  اش، كتاب قانون در باب گياهان و خواص شفادهنده آن ات شخصيتحقيق
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ه ياي كه در اين زمينه صاحب نظر بودند، فرقه اسماعيل در ايران بيشترين فرقه. درآورد
اين فرقه به علت بيابانگردي كه داشتند، نسبت به شناسايي انواع گياهان دارويي . بودند

آوري پيروان همت  ها به جمع مان بيماران در آباديو سمي پرداختند و از طريق در
با گذشت زمان و به خصوص در نيم قرن اخير گياهان سمي به دليل تاثير . گماشتند مي

پذيرد،  هاي دامي كه زندگي انسان نيز از آنها تاثير مي  و فرآورده زياد آنها بر سالمتي دام
 گونه گياه سمي مورد شناسايي 1500ز اند و تاكنون بيش ا همورد توجه فراوان قرار گرفت

 .قرار گرفته است
 

 لزوم وجود مواد سمي در گياهان
آنها معموالً به علت تهاجم . كنند گياهان در محيطي شديداً رقابتي روييده و رشد مي

ها، حشرات، پستانداران علفخوار بزرگ و كوچك،  ساير گياهان، ميكروارگانيسم
به علت اينكه گياهان متحرك . باشند  مورد تهديد ميپرندگان و يا خزندگان علفخوار

توانند از دسترسي علفخواران دور شوند، براي ادامه بقاء بايد  نيستند و با حركت نمي
اين ساز و كارها به صورت . ساز و كارهاي ديگري به عنوان وسيله دفاعي داشته باشند

دفاع . كنند يميايي عمل مياي از عوامل دفاعي هستند كه به شكل فيزيكي يا ش مجموعه
ها و در  ها، چرمي شدن برگ ها، پوشش مويي روي برگ فيزيكي از طريق خار و تيغ

دفاع . گيرد هاي گياه صورت مي مواردي تجمع باالي ليگنين و يا سيليكات در بافت
 .شيميايي است كه بايد نقش حفاظتي را ايفا نمايد

هايي هستند كه در  يه يا متابوليتمواد شيميايي يا سمي گياهان تركيبات ثانو
هاي حياتي گياه  ها براي روند گيرند و در غالب موارد وجود آن هاي آنها شكل مي بافت

اي،  تركيبات سمي شامل مواد زايد توليد شده در گياه، مواد ذخيره. ضروري نيست
ي گياه را بسياري از اين تركيبات مزه يا بو. باشند هاي رشد مي ها و مهاركننده رنگدانه

ها و  بعضي از سموم گياهي از جمله آلكالوئيدها، گلوكوزاينوليت. نمايند غيرمطبوع مي
ها  گروه ديگري از تركيبات سمي مانند ترپن. شوند ها موجب تلخي مزه گياه مي ساپونين

همچنين تركيبات فنلي در دهان علفخواران . شوند بوي غيرمطبوع گياه را موجب مي
 .دهند  مياثرات قابض بروز
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 خسارت اقتصادي گياهان سمي
ها وارد  گياهان سمي در نقاط مختلف جهان خسارت اقتصادي قابل توجهي را به دام

شوند كه  ها نيز مي عالوه بر اين برخي از اين گياهان موجب مسموميت انسان. كنند مي
گياهان به هر حال خسارت اقتصادي ناشي از . شود گاهي به مرگ افراد مسموم منجر مي

خسارت مستقيم شامل مرگ و مير . سمي به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم است
شود و موارد آن در مناطق مختلف و از سالي به سال  ها مي گوسفند، بز، گاو و اسب

نكته قابل توجه آن كه در موارد متعددي به علت تنوع اثرات . ديگر متفاوت است
ها، تلفات ناشي از گياهان سمي مورد   از آنتركيبات سمي گياهان و نبود دانش كافي

در آفريقاي جنوبي عامل ده درصد مرگ و . شود توجه قرار نگرفته و تشخيص داده نمي
 .اند مير گاوها و پانزده درصد مرگ و مير گوسفندان را گياهان سمي اعالم كرده
 از تعدادي. كاهش كارايي توليد مثل احشام از موارد ديگر خسارات مستقيم است

هاي ماده موجب سقط جنين، ناباروري، تولد نوزادان  تركيبات گياهان سمي در دام
هاي  ناباروري به علت بعضي از گياهان سمي در دام. شوند الخلقه مي ضعيف و يا ناقص
ها ممكن است دائمي يا موقت باشد و نتيجه هر دو  ناباروري دام. گيرد نر نيز شكل مي

تواند  رخداد ناباروري در شكل گسترده آن مي. ها است  داممثل اختالل در چرخه توليد
ها هر ساله موجب  در استراليا گياهان حاوي فيتواستروژن. بار باشد  بسيار خسارت

 .شوند ناباروري بيش از يك ميليون رأس ميش مي
هاي شيرده و كاهش رشد يا كاهش  كاهش توليدات دامي از جمله شير در دام

خسارات . تواند باشد جمله پيامدهاي مسموميت با گياهان سمي ميافزايش رشد نيز از 
 ميليون دالر در سال محاسبه شده 234مريكا بيش از آمستقيم ناشي از گياهان سمي در 

خسارات . ميزان اين خسارت در استراليا نيز صد ميليون دالر برآورد شده است. است
هاي استفاده از مراتع حاوي اين  غيرمستقيم ناشي از گياهان سمي نيز شامل محدوديت

هاي  هاي مديريت اين مراتع و همچنين هزينه گياهان و كاهش ارزش اين مراتع، هزينه
همچنين، سموم . باشد ها مي مربوط به تشخيص و درمان موارد مسموميت در دام

هاي شيرده دفع  هاي سمي آنها از طريق شير دام تعدادي از گياهان سمي يا متابوليت
هاي شيرخوار و نيز انسان و به خصوص كودكان در  د و از اين راه سالمتي دامشو مي

 .گيرد معرض خطر قرار مي
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بايد توجه داشت كه محاسبه ميزان واقعي خسارات اقتصادي ناشي از گياهان 
سمي ممكن نيست، چرا كه نه تنها احشام بلكه بسياري از حيوانات خانگي و نيز 

حيوانات خانگي .  است با اين گياهان مسموم شوندهاي وحشي علفخوار ممكن دام
در انگلستان دوازده درصد موارد . بيشتر در معرض خطر گياهان زينتي سمي هستند

همچنين تركيبات سمي . هاي كوچك به علت بلع گياهان سمي است مسموميت دام
شوند  برخي از گياهان موجب تقويت اثر مواد شيميايي، داروها و يا ساير مواد سمي مي

 .گردند هاي عفوني مي ها نسبت به بيماري و يا باعث افزايش حساسيت دام
 

 عوامل موثر در رخداد مسموميت با گياهان سمي
گيري مسموميت با گياهان سمي و شدت آن عوامل مربوط به گياه، حيوان و  در شكل

ت مقدار تركيبات سمي گياهان در مراحل مختلف رشد ممكن اس. محيط دخالت دارند
. اغلب گياهان سمي در مرحله رشد سريع از سميت بيشتري برخوردارند. متفاوت باشد

هاي مختلف يك گياه از سميت متفاوتي برخوردار  همچنين در بسياري از موارد قسمت
 .هستند

بين . تاثير عوامل مربوط به حيوان نيز در بروز مسموميت بسيار قابل توجه است
اي به علت تفاوت در متابوليسم تركيبات مختلف،  ده نشخواركننده و تك معيها دام

به طور كلي . شود اختالف حساسيت زيادي در مقابل تركيبات سمي گياهان ديده مي
. كنند هاي غيرنشخواركننده تحمل مي نشخواركنندگان گياهان سمي را بهتر از دام

ي چندان ا هاي تك معده سازگاري به دريافت و تحمل تركيبات سمي گياهان در دام
 در حاليكه اين عمل در نشخواركنندگان به علت وضعيت ميكروبي ،مطرح نيست

 و تدريجي مواد مختلف در جهت متابوليسم سميشكمبه و نگاري با دريافت مقدار غير
تواند مقدار بيشتري از مواد  كند و با گذشت زمان دام مي و غيرسمي كردن آنها تغيير مي

ندي در مورد تركيبات سمي مانند نيترات، نيتريت، اسيد چنين رو. سمي را تحمل نمايد
نيترو پروپيونيك، گليكوزيدهاي سيانوژنيك، بعضي از آلكالوئيدها، اگزاالت و برخي از 

عالوه بر اين ظرفيت آنزيمي كبد براي عمل . سموم قارچي به اثبات رسيده است
 .يابد فزايش ميهاي مختلف با دريافت تدريجي سموم ا غيرسمي كردن نيز در دام
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ها در  تغذيه نامناسب و وضعيت ضعيف بدني موجب افزايش حساسيت دام
هايي كه در حال كوچ و جا  هاي گرسنه و دام همچنين دام. گردند ها مي مقابل مسموميت

. دهند به جايي هستند تمايل بيشتري به خوردن گياهان غيرمطبوع و سمي نشان مي
 .كنند اين گياهان امتناع ميهاي محلي معموالً از خوردن  دام

عوامل محيطي تاثيرگذار در رخداد مسموميت با گياهان سمي شامل فصل، 
مسموميت با اين گياهان در . باشند شرايط آب و هوايي و عوامل مربوط به خاك مي

ها عمدتاً در مرتع  در اين موارد تغذيه دام. فصل بهار و تابستان بيشتر متداول است
همچنين جا به جايي آنها به صورت قشالق ييالق در اين فصول گيرد و  صورت مي
 محيط و يا طوالني شدن هواي ابري در يك ناحيه مايكاهش ناگهاني د. شود انجام مي

شرايط بروز مسموميت با نيترات و اسيد سيانيدريك را از طريق افزايش غلظت آنها در 
اد مانند نتيروژن و يا سلنيوم در همچنين غلظت باالي برخي از مو. نمايد گياه فراهم مي

 .شود خاك باعث افزايش ميزان آنها در گياه مي
 

 داري ضرورت شناخت گياهان سمي از نگاه مرتع
ها به  اين گونه. هاي سمي است شود، گونه از جمله گياهاني كه در مراتع يافت مي

اه در ممكن است خاستگاه گي. هاي گوناگون ممكن است در مراتع يافت شوند صورت
عالوه بر اين، . شود همان محل باشد، در اين صورت بومي آن رويشگاه محسوب مي

رويند و در  اي در مراتع و مزارع مي تعدادي از گياهان سمي در كنار گياهان علوفه
همچنين . دنكن ها براي آنها ايجاد مسموميت مي هنگام چراي دام و بلع آنها توسط دام

وري علوفه ممكن است با آنها همراه شده و انبار گردند و آ اين گياهان به دنبال جمع
در مواردي نيز مسموميت با گياهان سمي .  موجب مسموميت گردنديهنگام تغذيه دست

 .دهد ها و يا انسان رخ مي هاي آنها با غالت در دام به علت مخلوط شدن دانه
ه ناشي از اما اكثر موارد به علت تخريب مراتع توسط دام و يا اراضي رهاشد

شان   حذف از عرصه زندگييهاي بومي دچار نوسان و گاه تخريب انسان، گونه
كه (هاي مهاجم  هاي بومي، توسط گونه در اين هنگام عرصه خالي از گونه. شوند مي

ها به كمك عوامل انتشار  اين گونه. شود اشغال مي) تعداد زيادي از آنها سمي هستند
هاي  كنند، از آنجاييكه گونه ها نقل مكان مي  به اين مكاننظير باد، دام، آب و يا انسان
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و ) خاكي كه داراي مواد معدني و آلي كمي باشد(مذكور نسبت به شرايط حداقل خاكي 
توانند در  همچنين شرايط سخت اقليمي نظير خشكي و سرما مقاوم هستند، به خوبي مي

ونه مراتع در فشار چرايي دام، يا لذا مادامي كه اين گ. اين عرصه استقرار و تكثير يابند
هاي سمي  به كشت ناخواسته ديم قرار داشته باشند، محل مناسبي براي تكثير گونه

 .خواهند بود
اند، اما اگر  هبرداري مفيد خارج شد هر چند از نگاه توليد علوفه اين مراتع از بهره

دار و  ا، از نوع گله  تعداد زيادي از آنگاهيكه (هاي سمي مناسب باشند  پراكنش گونه
اين بدان . تواند به طور موقت به امر زنبورداري اختصاص يابد مي) داراي نوش هستند

بلكه زماني يك . معني نيست كه اصالح و يا احياء اين گونه مراتع كنار گذاشته شوند
هاي اصلي و  اكوسيستم مرتعي در حالت طبيعي و در توالي پيشرونده قرار دارد كه گونه

استفاده از موارد . در اين مكان بتوانند به رشد و تكثير طبيعي خود ادامه دهندبومي 
هاي مرتعي، فقط راهكاري جهت  هاي سمي در عرصه دارويي و يا زنبورداري از گونه

هاي  باشد، تا زمانيكه با كاهش دام گله و اجراي روش داران مي جايگزيني دام مازاد دام
با توجه به اينكه مساحت . شان برگردند ند به حالت طبيعيداري، مراتع بتوان مناسب مرتع

هاي سمي و مهاجم  زيادي از مراتع كشور در وضعيت نامناسب قرار دارند و گونه
 .رسد ها الزم و ضروري مي اند، شناسايي اين گونه هزيادي در اين عرصه وارد شد

 تمام .اي سمي مراتع كشور ارائه شده استه ه فهرستي از گون1-6در جدول 
اي از مراحل فنولوژيكي به  هاي ذكر شده يا به كلي سمي هستند و يا در مرحله گونه

 .كنند اي خاص در نسوج گياهي، خاصيت سمي پيدا مي علت باال رفتن غلظت ماده
داري حائز  دانستن درجه سمي و نيز فنولوژي سمي يك گياه نيز در امر مرتع

 يهاي متفاوت گياهي است و گاه اي فنولوژيورود دام در مرتعي كه دار. اهميت است
داري و   نياز به دانش مرتع،اين مراحل همراه با باال رفتن غلظت مواد سمي خواهد بود
دار استفاده از  هنر يك مرتع. شناسايي گياهان به صورت مرفولوژي و فيزيولوژي دارد

ي و حداقل تلفات و اي مراتع براي دام با حداكثر راندمان توليدات دام امكانات علوفه
تواند به  هاي مهم سمي مراتع مي لذا معرفي گونه. نيز كاهش خسارات محيطي است

البته تحقيق در اين خصوص . داران تلقي گردد عنوان راهنمايي هر چند اندك براي مرتع
رود كه زمينه تحقيق  اميد آن مي. در اكثر كشورها از ديرباز صورت گرفته است
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ها و مراحل  ثير آن بر انواع دام، ميزان غلظت انواع ماده سمي گونههاي سمي و تا گونه
الزم به ذكر است كتبي كه در اين راستا به . فنولوژي در كشور روند رو به رشدي يابد

باشد و كمتر به ديدگاه  نگارش درآمده است بيشتر از زاويه علوم دامي مطرح مي
 .ها پرداخته شده است داري اين گونه مرتع

 
 ها بر انواع دام هاي سمي مراتع و اثر سميت آن  فهرست گونه1-6ل جدو

 اثر بر نوع دام

 نام تيره نام علمي رديف

او
گ

ند 
سف
گو

 

بز
ب 
اس

 

ير
سا

 

1  Acroptilon repens Asteraceae    *  

2  Adonis flammea Ranuculaceae  *    

3  Agropyron desertorum Poaceae *     

4  Agrostemma githago Crayophyllaceae    *  

5  Ailanthus altissima Simarubaceae * *    

6  Allium cepa Liliaceae * *  *  

7  Amaranthus retroflexus Amaranthaceae * *  *  

8  Ammi majus Apiaceae * *    

9  Ammi visnaga Apiaceae * * *   

10  Amygdalus scoparia Rosaceae     * 
11  Aristolochia olivieri Aristolochiaceae  *  *  
12  Astragalus podolobus Fabaceae   *  * 
13  Astragalus tribuloides Fabaceae  * *   
14  Atriplex canescens Chenopodiaceae *     
15  Atropa belladonna Solanaceae     * 
16  Cannabis sativa Canabinaceae *   *  
17  Cheliodonium majus Papaveraceae     * 
18  Cichorium intybus Asteraceae *     
19  Conium maculatum Apiaceae * * *  * 
20  Convollaria majalis Liliaceae  * *   
21  Convolvulus arvensis Convolvulaceae   * *  
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 1-6جدول ادامه 
 اثر بر نوع دام

 نام تيره نام علمي رديف

او
گ

ند 
سف
گو

 

بز
ب 
اس

 

ير
سا

 

22  Cornulaca monacantha Chenopodiaceae  * *   
23  Cynodon dactylon Poaceae *     
24  Cynoglossum officinale Boraginaceae *     
25  Daphne mezereum Thymeleaceae    * * 
26  Datura stramonium Solanaceae * *   * 
27  Digitalis purpurea Scorphulariaceae     * 
28  Digitaria sanguinalis Poaceae    *  
29  Equisetum arvense Rosaseae *     
30  Equisetum paluster Equisesetaceae * *  *  
31  Euphorbia spp. Euphorbiaceae  * *  * 
32  Festuca arundinacea Poaceae * *  *  
33  Galanthus 

transcaucasicus Amraylliaceae  * *   
34  Heliotropium europaeum Boraginaceae  *   * 
35  Hordeum marinum Poaceae * *    
36  Hyoscyamus niger Solanaceae  *     
37  Hypericum perforatum Hypericaceae  * * *   
38  Juncus articulatus Juncaceae  *     
39  Kochia scoparia Chenopodiaceae * *  *  
40  Lathyrus sativus Fabceae * *  *  
41  Linum album Linaceae * *    
42  Lolium multiflorum Poaceae  * * *   
43  Lolium pernne Poaceae   *  *  
44  Lolium rigidum Poaceae  * *    
45  Lolium temulentum Poaceae     *  
46  Medicago sativa Fabaceae * *    
47  Melilotus alba Fabaceae * *    
48  Mercurialis prennis Euphorbiaceae * *  *  
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 1-6جدول ادامه 
 اثر بر نوع دام

 نام تيره نام علمي رديف

او
گ

ند 
سف
گو

 

بز
ب 
اس

 

ير
سا

 

49  Nerium oleander Apocyanaeae * *  * * 
50  Panicum miliaceum Poaceae  *  *  
51  Papaver rhoeas Papaveraceae * *    
52  Peganum harmala Zygophyllaceae *     
53  Pergularia tomentosa Asclepiadaceae  *    
54  Phalaris arundianacea Poaceae * *    
55  Potentilla anserina Rosaceae    * * 
56  Pseudocamelina 

glaucophylla Brassicaceae * *    
57  Pteridium aquilinum Filicineae *   *  
58  Ranunculus arvensis Ranunculaceae * * * *  
59  Rumex acetosa Polygonaceae  *    
60  Salsola kali Chenopodiaceae  * *  * 
61  Saponaria vaccaria Caryophyllaceae * * *   
62  Scrophularia leucoclada Scorphulariaceae *  *   
63  Secale cereale Poaceae *     
64  Senecio vulgare Compositeae     *  
65  Solanum dulcamara Solanaceae     * 
66  Solanum nigrum Solanaceae     * 
67  Solanum persicum Solanaceae     * 
68  Stellaria media Caryophyllaceae *     
69  Thlaspi arvense Brassicaceae *     
70  Trifolum spp. Fabaceae * *  *  
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