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 دهیچک

 ،یاگونه یغنا ،فلور یمنظور معرف به ،یرانا غرب شمالدر استان زنجان در  واقع ميرلیدَهای کوهدر  ،حاضر مطالعه

 اهانيگ از هیآرا 809 ،مطالعه در مجموع نیمنطقه انجام شد. براساس ا یوگرافئتوژيف تيوضع یو بررس سمياندم زانيم

 399 با هاتيپتوفیکریهم ،یستیز شکل نظر از. گرددیم یمعرف یرليدم منطقه از جنس 333 و رهيت 69 به متعلق یآوند

 یهارتبه در گونه 19و  199 ،194 با بيترت به ،هاتيفانروف تینها در و هاتيکامف ،هاتيتروف. دارند را نخست رتبه ،گونه

 یالگو ده ،اساس نیا بر و نبود کسانی یرليدم منطقه در مطالعه مورد یهاگونه یارتفاع عیتوز یالگو. دارند قرار یبعد

 کی طول در و کرده دايپ کاهش یاگونه یغنا آشکارا ،ارتفاع شیافزا با که داد نشان مطالعه نیا. شد داده صيتشخ مختلف

تعلق دارد و  یتوران-یرانیا هيناح به ،منطقه فلور از درصد شصت و نه. شودیم نصف ،یمتر 1600 حدودا یارتفاع انیگراد

 7 ،9 با بيترته ب یتوران-یرانیا/سيبری-اروپا و یاترانهیمدی/توران-یرانیا ،یاترانهیمد/یتوران-یرانیا/سيبری-اروپا یهاگونه

  درصد 3/2 و یاهيچندناح یهاگونه به منطقه فلور از درصد پنج. دارند منطقه فلور در یتوجه قابل سهم ،درصد 6 و

 یهابخش ،یاترانهیمد هيفلور منطقه متاثر از ناح ،نیيارتفاعات پا در .دارد تعلق یوطنجهان بایتقر ای وطنجهان یهاگونه به

تغيير منطقه  کيستیفلور بيترک ،ارتفاع شیاست. با افزا یسند-صحارا هيناح یو حت یتوران-یرانیا هيناح یو مرکز یشرق

. در منطقه کنندیم دايغلبه پ یاهيوطن و چندناحجهان یهاو گونه یتوران-یرانیا هيناح یغرب یهابخش یهاو گونه یافته

 کياندممهين گونه هشت و کياندم گونه 11 ،هاآن نيحضور دارند که از ب رانیا یانحصار اهانياز گآرایه  121 ،یرليدم

 وجود یدارمعنی یهمبستگ سمياندم زانيعامل ارتفاع و م نيمشخص شد که ب ،مطالعه نیاساس ابر .هستند زنجان استان

 .ابدییم شیدرصد افزا 8/3 زانيهم به م سمياندم زانيم ،ارتفاع شیدارد و با صد متر افزا

 

 فلور ،یاگونه یغنا ،یاهيگ یايجغراف ،یاهيگ پوشش ،یستیز تنوع ،سمياندم: یدیکل هایواژه
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 مقدمه

 آن است.  یستیدر شناخت و حفاظت از تنوع ز هياول یازهاين نیتریاز ضرور یکیهر منطقه  اهانيبا گ ییآشنا

 نیدتریمتخصصان بوده است. از جد ریشناسان و سااهيهمواره مورد توجه گ رانیمطالعه فلور مناطق مختلف ا ليدل نيبه هم

 .Zeraatkar et alبه مطالعه زراعتکار و همکاران ) توانیم ،نمونهبه عنوان  ،رانیدر ا شده منتشر کيستیفلور یهایبررس

 رانیا یغرب شمالدر مناطق  کيستیفلور( اشاره کرد. مطالعات Dinarvand & Jamzad 2020) دزامو ج ناروندی( و د2021

 (. Assadi 1987 & 1988فلور ارسباران اشاره کرد ) یتوان به بررسیم انيمورد توجه بوده که از آن م شيکم و ب زين

 ,Hamzeh’ee et al. 2010است ) افتهی یشتريب یسرعت و گستردگ رياخ یهاها در سالینوع از بررس نیا ،رسدیم نظر به

Azimi Motem et al. 2012, Sharifi et al. 2012, Nafisi & Ghahremaninejad 2014, Mohammadzadeh  et al. 2015, 

Nejadhabibvash et al. 2016, Hamedi et al. 2016, Heidari Rikan et al. 2019, Masoomy et al. 2019, Abedi & 

Abdi 2021.) 

 طیشرا یدارا ،کيتوپوگراف یهایژگیو از ییباال تنوع داشتن و ژهیو ییايجغراف تيموقع ليدل به زنجان استان

 طرف کی از زاگرس و البرز بزرگ کوه رشته دو یتالق محل در منطقه گرفتن قرار ليدل به. است یمتنوع اريبس یستگاهیز

 . دارد یاژهیو تياهم یاهيگ یايجغراف نظر از ،گرید یسو از جانیآذربا منطقه و یمرکز رانیا پست ینواح با مجاورت و

ارمنستان -رانیا( province)از حوزه  ییمنطقه را جز نیمعموال ا( floristic regions) یشیرو ینواح نظر از که نیا وجود با

(Takhtajan 1986  )یآناتول-رانیا حوزه ای و (Zohary 1973 )روشن چندان منطقه یکيوبوتانئژ تيموقع اما ،دانندیم 

 ونیتوکوريف چند یتالق. باشد مختلف یهاونیتوکوريف یاهيگ عناصر از یادهيچيپ بيترک آن فلور رسدیم نظر به و ستين

( subprovince) رحوزهیز ليدل نيهم به و دهدیم شیافزا یتالق محل در را ییزاگونه ليپتانس منطقه کی در متفاوت

 (.Takhtajan 1986است ) یغرب یايدر آس ییزامراکز گونه نیتراز فعال یکی جانیآذربا ایآتروپاتن 

 در یشناساهيگ مطالعات سابقه. است نشده انجام آنفلور  یرو یجامع چندان یهایبررس ،منطقه تيوجود اهم با

  تا نوزدهم قرن لیاوا از پراکنده صورت به که شودیم یاهيگ یهانمونه یآورجمع به مربوط عمده طور به زنجان استان

(. Rechinger 1963–2015) است گرفته قرار استفاده مورد کايرانیا فلورا کتاب مجموعه در آن جینتا و گرفته صورت امروز به

 بود یشناساهيگ نخستين ،یفرانسو بالنگر چارلزمشخص شد که  کايرانیا فلوراهای هرباریومی ذکر شده در با بررسی نمونه

 Rechinger) ینگهدار سیپار ومیدر هربار وی توسطشده  یآورجمع یهانمونه و کرد سفر زنجان به 1825 سال در که

l.c. )گونه  ،به زنجان یسفرطی  1859سال در  نرتيب یبا همراه یمعروف روس شناساهيگ ،بونگه همچنين .دنشویم

Acantholimon senganense Bunge نمود یمعرف ايرا به دن (Bunge 1872) .به استان  یسفر نيز یشیاتر شناساهيگ ،کناپ

 زیتبر در 1935 تا 1923 یهاسال نيب که تياسم-گيليات. (.Rechinger l.c) کرد یورآجمع ییهاو نمونه زنجان انجام داد

 & Gilliat-Smith)ای در مورد گياهان منطقه منتشر نمود و مقاله کوتاه انجام داد یسفر زيبه زنجان ن داشت اقامت

Turrill 1930). 

توسط  ريسال اخ 60 طیکه  شودمی ییهایآورجمعمربوط به زنجان، قسمت عمده دانش ما در مورد فلور استان 

 یهاومیدر هربار یخارج شناساناهيشده توسط گ یآورجمع یهانمونه) صورت گرفته است یو داخل یخارج شناساناهيگ

 . (استقابل دسترس  ئدچک و سو ،لهستان ،اسکاتلند ،فنالند ،دانمارک ،شیاتر ،ايتانیبر اروپا شاملمختلف کشورهای 

 در عمدتا که دهیگرد یآورجمع یداخل انمتخصص توسط استان نیا از یمتعدد یاهيگ یهانمونه ،رياخ قرن مين طول در

 و ها و مراتع کشورواقع در مؤسسه تحقيقات جنگل (TARI) رانیا ملی شناسیگياه باغ ومیهربار شامل یمل ومیهربار دو

 یهانمونه و دنشویم یدارنگهکشور  یپزشکاهيگ قاتيتحق سسهؤم( واقع در IRANوزارت جهاد کشاورزی ) ومیهربار

–Assadi et al. 1988) رانیو فلور ا (Rechinger 1963–2015) کايرانیا فلورا نگارش در هاآن لهيوس به شده یآورجمع

 ملی شناسیگياه باغ ومیهربار موجود درمربوط به استان زنجان  یهانمونه شتري( مورد استفاده قرار گرفته است. ب2021

آوری جمع یسرداب و انيفروغ ،بازرگان ،ینید ،یباقر ،یمحمود ،زادجم ،انیمظفر ،یمعصوم ،یتوسط اسد( TARI) رانیا

 ،یموسو ،رانشهریعمدتا توسط ا( IRANوزارت جهاد کشاورزی ) ومیر هربارمذکور داستان مربوط به  یهانمونه وگردیده 
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 قاتيتحق مرکز ومیهربار ليتشک طرح یاجرا با ،رياخ یهاسال در نيهمچن فراهم شده است. ییو ماکو یتهران ،ترمه

 . است هدیگرد یآورجمع استان مختلف نقاط از یاهيگ نمونه 5000 از شيب ،زنجان استان یعيطب منابع و یکشاورز

 از ییدارو اهيگ گونه 212 که گرفته صورت زنجان استان ییدارو اهانيگ یمرکز رو نيدر هم یگرید اتمطالع ،عالوه به

 ياهانگ یدرباره دانش سنت یگرید مطالعه تازگی به ،زمينه ینا در (.Moosavi 2004b) است دهیگرد یمعرف استان سطح

 منطقه در کيستیفلور مطالعه ،ذکر قابل مطالعات از(. Moghanloo et al. 2019منتشر شده است )در استان زنجان  ییدارو

 است کرده گزارش را یآوند اهانيگ از گونه 310 که برد نام توانیم را استان یشمال یهابخش در واقع  یچاخان

(Moosavi 2004a). است گرفته قرار بررسی موردنيز استان زنجان  یمرکز یهابخش ایهدرختچه و درختان ،اخيرا 

(Toghranegar & Vafadar 2020). 

  استان نیا از یدیجد یهاهیآرا و گرفته صورت زنجان استان اهانيگ یرو یشتريب مطالعات ،رياخ یهاسال در

 .Bagheri 2009, Bagheri et al) آن یهاگون کيتاکسونوم مطالعه ،موارد نیا از یکی. است شده یمعرف علم یايدن به

2011bدیگرد یمعرف دیگونه جد 21 ،منطقه اهانيجنس از گ کیکه با مرور فقط  ري( است. با توجه به مطالعه اخ 

(Ghahremaninejad & Bagheri 2009، Ghahremaninejad et al. 2012a، Bagheri et al. 2011a، Maassoumi et al. 

2013، Bagheri et al. 2017)، یرو شتريو انجام مطالعات ب استناشناخته  یادیتا حد ز نوزفلور منطقه ه رسدیبه نظر م 

 طول در. باشد موثر رانیا فلور از ما شناخت ليتکم در تواندیمنيز  و بوده یضروردر این منطقه  آنو فلور  گرید یهاآرایه

 توسط گون دیجد گونه 18 از شيب ،کايرانیا فلورا نگارش و رانیا یهاگون مطالعه طرح یاجرا یط ،گذشته سال 31

 ,Maassoumi 1991, 1993, 1994, 1999, 2000) است شده یمعرف ايدن به استان نیا از رنجبر و زارع ،پودلش ،یمعصوم

2005, Podlech & Maassoumi 2001, 2003, Podlech 1988, 2004, Zarre et al. 2005, Podlech & Zarre 2003, 

Zarre 1992, Karamian & Ranjbar 2005, Ranjbar 2004,یبه تازگ یآوند اهانيگ یهاآرایه گری(. از د Serratula 

calcarea (Mozaffarian 2006)، Alcea arbelensis var. crassicaulis (Pakravan & Ghahreman 2003 و )Amberboa 

zanjanica (Ranjbar & Negaresh 2013 )و  دیعنوان گونه جد بهMuscari microstomum (Jafari 2006)، Fibigia 

thesigeri (Moussavi 1985 و )گونه  کیHedysarum دو  ،راياخ .از زنجان گزارش شده است رانیا یبه عنوان رکورد برا

هرز مزارع  یهاعلف کيستیفلور یبررس ،نخستهرز استان زنجان منتشر شده است. مطالعه  یهاعلفدر مورد مجزا مطالعه 

 مطالعه و( Ghahremaninejad et al. 2012bگونه علف هرز را گزارش نموده است ) 126که  باشدیگندم استان زنجان م

 (.Kakhki et al. 2013) است زنجان استان یآب گندم مزارع هرز یهاعلف یتيجمع یهاشاخص به مربوط ،دوم

 56 و شده یبررس( Sohrabi et al. 2010) همکاران و یسهراب توسط زين زنجان استان یشمال مناطق یهاگلسنگ

. است شده گزارش رانیا یبرا بار نخستين یبرا گونه چهار ،هاآن نيب از که دهیگرد گزارش منطقه از یگلسنگ قارچ گونه

 (.Ammarellou et al. 2011) است شده گزارش رانیا از طارم منطقه از قارچ دیجد گزارش کی ،نيهمچن

هر  ،نگرفته صورت استان سطح در یاهيگ پوشش یرو یجامع مطالعه چيه بایتقر ،های صورت گرفتهطبق بررسی

 ,Aghajanlo et al. 2010 & 2012) یاهيگ پوشش بر قرق ريتاث که دارد وجود یمرتع علوم کردیرو بااندک مطالعاتی  چند

Aghajanlo & Mousavi 2007 )مراتع ديتول زانيم بر موثر عوامل و (Aghajanlo & Jafari 2001 )گونه کی عملکرد ای و 

عوامل  ،یگرید اتاست. در مطالع قرار داده یبررسمورد ( را Bayat Movahed & Jafari 2013) مختلف طیشرا در یمرتع

 بادام و پسته یهاگونه با یکارجنگل امکان و( Davarpanah et al. 2009) یپسته وحش یهاگونه یپراکندگموثر در 

(Majidi et al. 2009 )پوشش  راتييتغ یرو البيس ريتاث ،های متعددطی بررسی نيهمچن شده است. یبررس نيز 

 مورد پژوهش قرار گرفته است  یالبيس یهااز درختان در پهنه یو رشد بعض یمانزنده زيو ن یاگونه بيترک ،یاهيگ

(Bayat Movahhed 2005, Bayat Movahed & Moosavi 2007, Bayat Movahed et al. 2013.) 

 استان مساحت با سهیمقا در قطع طور به که شده گزارش زنجان استان کل از یاهيگ گونه 1000 از کمتر تاکنون

 عدد نیا برابر سه تا دو حداقل منطقه یاگونه یغنا رودیم انتظار و است یکوچک اريبس عدد ،آن تيموقع گرفتن نظر در و

 جادیا در موثر یهاسميمکان و تنوع یهاالگو و یارتفاع انیگراد امتداد در سمياندم و یاگونه یغنا راتييتغ ،عالوه به. باشد
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 هم منطقه یستیز تنوع یروشيپ یهادیتهد ،گرید طرف از. است نبوده توجه مورد شده انجام یهاکار از کی چيه در آن

 .است شده واقع مغفول کامال گرفته صورت مطالعات در

 یستیها نقاط داغ تنوع ز. کوهستاندهدیم ليتشک یاز مساحت استان زنجان را مناطق کوهستان یبخش قابل توجه

(biodiversity hotspots )( بودهSpehn & Körner 2009 )مانندشان رهیجز تيماه و بودن زولهیا ليدل به و (MacArthur 

& Wilson 1967 )دارد وجود یمتعدد شواهد. کنندیم یرويپ یخاص یالگوها از ،یستیز یايجغراف و شناختیبوم نظر از 

 کاهش به منجر تنوع کاهش و( Diaz & Cabido 2001) دارد ريتاث ستمياکوس دعملکر بر یاهيگ تنوع دهدیم نشان که

 شناختیبوم یهاروند ادامه در یاهيگ تنوع ،یاتيح نقش به توجه با(. Zobel et al. 2006) شودیم آن در یستیز یهاروند

 هاالگو درک ،(Hooper & Vitousek 1997) مياقل یجهان راتييتغ و یاراض یکاربر رييتغ افزونروز فشار گرفتن نظر در با و

 ،نیبنابرا .است آن یروشيپ داتیتهد با مواجهه اول گام یمحل و یامنطقه اسيمق در تنوع نیا دهندهليتشک یهامولفه و

 نسبتا بخش یاهيگ یايجغراف و فلور از یبهتر درک یبرا تواندیم زنجان در یرليدم هایکوهدر  یاهيمطالعه تنوع گ

 اريبس کشورمان از یبخش یاهيگ پوشش و فلور یريگشکل در موثر عوامل شناخت یبرا نيهمچن و رانیا از یاناشناخته

 یرليدم منطقه فلور یمعرف -1: است ریزنظر قرار گرفته به شرح دم مطالعه نیا در که یاهداف نیترمهم. باشد سودمند

 آن فلور یوگرافئتوژيف ليتحل و منطقه در موجود یهاگونه پيکوروت نييتع -2 ،منطقه یاهيگ تنوع درک منظور به زنجان

 .یارتفاع انیگراد امتداد در سمياندم زانيم و یاگونه یغنا راتييتغ یبررس -3 و

 یعملکرد یهاپيت راتييو تغ یرليمنطقه دم یاهيبا موضوع مطالعه پوشش گ یدکتر رسالهاز  یبخش ،حاضر مطالعه

 & Mahmoodi)ه شده یآن قبال ارا جینتااز  یبخش که (Mahmoodi 2015) است یمنطقه در امتداد گردان ارتفاع اهانيگ

Nejad Falatoury 2016, Mahmoodi et al. 2015a, 2016a, 2016b, 2017a, 2017b  ) مقاالت درمتعاقبا  آن جینتا ریساو 

 .شد دنخواه منتشر یاجداگانه

 

 روش بررسی

 مطالعه مورد منطقه یمعرف -

درجه و  48.33تا  47.75 یدو طول شرق نيب ،هکتار 93900با مساحت  یرليدم یکوهستان منطقه: ییايجغراف تيموقع

 شمال هيالیمنته ،متر 2898 ارتفاع حداکثر با های دميرلیکوه .است شده واقع درجه 36.83تا  36.5 یشمال یهاعرض نيب

 وواقع گردیده  یغرب شمال-یشرق جنوب جهتدر  که است( هيسلطان یها)کوه زنجان استان یمرکز کوه رشته یغرب

 داده نشان 1 شکل در منطقه یتوپوگراف و یمسکون مناطق نیترمهم ،یاصل یدسترس یهاراه همراه به رانیا در آن تيموقع

 شرق از و اوزنقزل خانهرود به غرب از ،سجاس حوزه به جنوب از ،رودزنجان زيآبخ حوزه به شمال از منطقه نیا .است شده

 .شودیم محدود زنجان به

 نیا دره شده یارا یشناسنيزم یهاواحده شده است. یارا 2منطقه مورد مطالعه در شکل  یشناسنيزم نقشه: یشناسنيزم

 Stöcklin & Eftekharnezhad) زنجان 1:250.000 نقشه و( Lotfi 2001) نشانماه 1:100.000 نقشه براساس ،نقشه

( Darvishzadeh & Mohammadi 2008) یمحمد و زادهشیدرو ،(Aghanabati 2004) یآقانبات از متن حاتيتوض و( 1969

 .باشدیم( Jedari Eyvazi 2008) یوضيع یجدار و

 نیتریمیاست. قد دوران تيو گران کهرسازند  ،در منطقه نيپس نیو پرکامبر نیدوره پرکامبر یهاسازند نیترمهم

 گرید از. رنديگیم قرار هيسازند سلطان و ندوریبا سازند آن یرو که دارد قرار زون نیا در رانیا در شده شناخته یهاسنگ

در جنوب شرق  یو اللون اشاره کرد که با وسعت کم اليسازند مدو به  توانیم ،دوره در منطقه نیمتعلق به ا یهاسازند

 کيژوراسبه که سن آن  باشدیدر منطقه سازند الر م کيسازند دوره ژوراس نیتر. مهمشودیم دهیمنطقه مورد مطالعه د

 دوره به متعلق یهاسازند گرید از .آوردیم دیپد را تند بيش با ریختی که است سازصخره عموما فوق سازند تعلق دارد. باال

 دهید های دميرلیکوه شمال در یکم وسعت با که کرد اشاره کايال و شمشک سازنددو  به توانیم ،منطقه در کيژوراس
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متر  700تا  500از  او حدود متغير است تا کرتاسه باال نیریکرتاسه ز ییواحدها از بخش باال نیا ی. دامنه سندنشویم

 نیترمهم از یکی سازند نیازند کرج است. اس ،در منطقه مورد مطالعه وسنیا یشناسنيواحد زم نیترضخامت دارد. مهم

. دارد اطراف مناطق و مطالعه مورد منطقه در زين یعيوس اريبس گسترش و است البرز یهاکوه دهنده ليتشک یسازندها

آبرفت توسط نیریز قرمز سازند ینيی. مرز پااست ییباال قرمز و قم سازنددو  ،منطقه در وسنيم دوره یهاسازند نیترمهم

سازند قم  ییایدر یرسوب یهاهیسازند توسط ال نیسخت نشده ا یواحدها نيب برخورد. است شده دهيپوش کواترنر یها

 رسدیم نظر به. دارد وجود نامشخص یاهيگ یایاز بقا یآثار ،ییسازند قرمز باال یهاسنگشده است. درون ماسه دهيپوش

 است گشته غالب یکوالب-ییایپال طیشرا و نموده رفتپس منطقه نیا از زمان آن یایدر ،قم سازند فروهشتن از پس که

 رسوبات ازمتشکل  شتريب دارند را پوشش ترینفراوان که منطقه یکواترنر یهانهشته .باشدیم قرمز طبقات آن حاصل که

 ليتشک کنگلومرا ادیز مقدار و رس ،لتيس ازآن  رسوبات شتريب اما باشندیم توف شامل یکم یهاقسمت در واست  یآبرفت

 .هستند یريگداده و درحال شکل ليرا تشک هارودخانه یکنون بستر ،یآبرفت رسوبات نیا از که بسياری اندشده

 تيوضع دادن نشانبه منظور لذا  ،در داخل منطقه مورد مطالعه وجود ندارد یهواشناس ستگاهیا چيه نکهیتوجه به ا با: مياقل

 کينوپتيس یهاستگاهیا شامل کينوپتيس یهاستگاهیا نیترکینزد یاطالعات هواشناس ،مطالعه مورد منطقه مياقل یبیتقر

در غرب آن قرار دارد.  نشانماه و های دميرلیکوه قله یشرق شمال در زنجانمورد استفاده قرار گرفت.  ،نشانزنجان و ماه

 ( 14-2001ساله ) 14 ینشان با بازه زمانماه ستگاهیا و( 2014-1955ساله ) 60 یزنجان با بازه زمان ستگاهیا یهاداده

 نیيفوق در ارتفاع نسبتا پا ستگاهیهر دو ا که نی. با توجه به ادیگرد هيته رانیا یاز سازمان هواشناسدسترس بودند که  در

 یمتر 1300-2900 یدامنه ارتفاع یمتر( و منطقه مورد مطالعه دارا 1282نشان متر و ماه1663اند )زنجان قرار گرفته

 ،فوق یهااز داده با استفاده ،حال نی. با استيمنطقه ن مياقل انگریموجود چندان نما یمياطالعات اقل نیبنابرا ،است

 نيانگيم گردید. نييتع کیهر یمبرژه براآ دو روش دومارتن و به مياقل نوع و ميترس هاستگاهیا کيوترمیربآم یهایمنحن

 و یاهيگ پوشش از حاصل شواهد. است متریليم 308 زنجان ستگاهیا و متریليم 278 ،نشانماه ستگاهیا انهيسال بارش

 عمده قسمت. ابدییم شیافزا زين بارش زانيم ارتفاع شیافزا با مطالعه مورد منطقه در که دهدیم نشان ییصحرا مشاهدات

 بارش از درصد هشت حدود وریشهر انیپا تا خرداد یابتدا از و بوده بهار اواسط تا زیيپا یابتدا به مربوط انهيسال بارش

 باشندیم بهاره نوع از بارش نظام و سال یهاماه نیترمرطوب ،بهشتیارد و نیفرورد ،اسفند یهاماه. دهدیم رخ انهيسال

 طول درباره یاطالعات متاسفانه. باشدیم برف صورت به ،باالتر ارتفاعات در ژهیو به بارش از یتوجه قابل بخش(. 3)شکل 

 یهابيش دربه ویژه  نقاط از یبعض در بال ارتفاعات در ییصحرا مشاهدات براساس اما ندارد وجود منطقه در برف دوام مدت

 لسيوسس درجه 15.5 نشانماه و 5/11 زنجان انهيماه یدما نيانگيم. ماندیم یباق بهشتیارد اواخر تا یحت برف ،یشمال

 درجه 4/24 و 5/28 یدما نيانگيم با بيترت به ،ريت زنجان در و مرداد و ريت نشانماه در سال یهاماه نیترگرم. است

ماه یبرا بيترت به لسيوسس درجه -30 و -6/19 مطلق یدما نیترکم و 43 و 8/42 مطلق یدما نیباالتر. است لسيوسس

 -6/2 و 04/0 یدما نيانگيم با بيترت به ،ید زنجان و نشانماه در سال ماه نیترسرد. است شده گزارش زنجان و نشان

 نشانماه ستگاهیا. است مشابه بایتقر شده یبررس ستگاهیا دو هر در بارش و دما میرژ ،یکل طور به .است لسيوسس درجه

 اختالف از یناش تفاوت نیا که است تریطوالن یکم یخشک دوره طول و بوده ترخشک و ترگرم یاندک ،زنجان با سهیمقا در

 اوج به مرداد و ريت در و گذاشته شیافزا به رو ید اواخر از دما ،منطقه دو هر در(. 3)شکل  ستا هاآن یمتر 381 ارتفاع

 اريبس یهازمستان و معتدل یهاتابستان یدارا ،باالتر ارتفاعات در ژهیو به ،در مجموع مطالعه مورد منطقه. رسدیم خود

.است سخت
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 .آن اطراف مناطق و های دميرلیکوه یتوپوگراف نقشه -1 شکل

Fig. 1. Topographic map of Damirli Mts and its surrounding areas. 
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 .آن اطراف مناطق و های دميرلیکوه یشناسنيشه زمنق -2 شکل

Fig. 2. Geological map of Damirli Mts and its surrounding areas.
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 بيبه ترت ،آمبرژه یرطوبت بیدومارتن و ضر یخشک بیشد. ضر نييدومارتن و آمبرژه تع ستميمنطقه براساس س مينوع اقل

 یهابا فورمول
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  یخشک بی(. در ضر1محاسبه شد )جدول ( دومارتنiA)، P انهيمجموع بارش سال 

 mماه سال و  نیگرمتر یحداکثر دما M ،انهيمجموع بارش سال P ،(Qآمبرژه ) یرطوبت بیو در ضر انهيسال یدما نيانگيم Tو 

خشک سرد نشان سرد و ماه خشکمهين مياقل یزنجان دارا ،آمبرژه یبند. براساس طبقهباشدیماه سال م نیسردتر یحداقل دما

 فراسرد خشکمهين مياقل یدارا منطقه دو هر ،(Khalili et al. 1991دومارتن توسعه داده شده ) ستميس طبق که یدر حال ،است

 .هستند
 

  
 .منطقه مورد مطالعه در کينوپتيس یهواشناس یهاستگاهیا نیترکینزد کيوترمیآمبر یهایمنحن -3 شکل

Fig. 3. Ambrothermic curves of nearest synoptic meteorological stations in the study area. 

 

 منطقه مورد مطالعه در کينوپتيس یهواشناس یهاستگاهیا نیترکینزد یمياقل طیشرا -1 جدول

Table 1. Climatic conditions of the nearest synoptic meteorological stations in the study area 

 ستگاهیا

(Station) 

  آمبرژه ستمیس

(Emberger system) 

 شده داده توسعه دومارتن ستمیس

(Extended De Martonne system) 

 (Q) یرطوبت بیضر

(Pluviothermic index; Q) 

 میاقل نوع

(Type of climate) 

 (iA) یخشک بیضر

)iA; ridity indexA( 

 میاقل نوع

(Type of climate) 

 زنجان

(Zanjan) 
29.27 

 سرد خشکمهين

(Semi-arid, cold) 
14.35 

 فراسرد خشکمهين

(Semi-arid, very cold) 

 نشانماه

(Mahneshan) 
178.68 

 سرد خشک

(Arid, cold) 
10.91 

 فراسرد خشکمهين

(Semi-arid, very cold) 

 

 قیتحق روش

و  رانیغرب ا در شمال ژهیو به ،رانیدر ا یو فلور مناطق کوهستان یاهيابتدا منابع مربوط به پوشش گ ،مطالعه حاضر در

 زيو ن ییو هوا یاماهواره یهاعکس ،یشناسنيو زم یتوپوگراف یهاو مرور شد. نقشه یبررس اينقاط دن گریمناطق مشابه در د

 هيمنطقه مورد مطالعه ته قيو محدوده دق یعموم یهایژگیو نييجهت تع کينوپتيس یهاستگاهیا نیترکینزد یمياقل یهاداده

مدل محدوده و  نیو با استفاده از ا هي( تهDEM) تاليجید یارتفاع مدل ،SRTM تاليجید یارتفاع یهاشد. با استفاده از داده

 مشخص شد. یارتفاع یهااز محدوده کیدر هر  یبردارنمونه یهامحاسبه تعداد پالت یمناسب برا یمساحت فواصل ارتفاع

 فلور و( Rechinger 1963–2015) کايرانیا فلورا شده منتشر یهاشماره همه ،کيتاکسونوم منابع مرور و یبررس منظور به

 گزارش اهانيگ فهرست استخراج منظور به دیجد یهامونوگراف و مقاله نیچندهمچنين  و( Assadi et al. 1988–2021) رانیا



 9/9                            1401(، 1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

 

 وجود یگزارش ،منطقه از محدود یآورجمعمورد  چند جز به متاسفانه. گرفتند قرار یبررس مورد ،مطالعه تحت منطقه از شده

 مذکور منابع از منطقه فلور از یاهياول ریتصو آوردن دسته ب یبرا زنجان استان از شده گزارش اهانيگ هيکل ،وجود نیا با. نداشت

 .دیگرد هيته هیآرا 987 بر مشتمل یفهرست و استخراج

 در 1394تا  1390 یهاسال یط ،با استقرار پالت شناختیبومو  کيستیفلور یهاداده یآوربه منظور جمع ،یگام بعد در

 (Tی )خوارزم دانشگاه ومیهربارفوق در  یها. همه نمونهدیگرد یآورنقطه مختلف از منطقه جمع 144از  یاهينمونه گ 3024 ،مجموع

نشان  4قرارگرفتند در شکل  دیمدت مورد بازد نیا یکه ط ی. نقاطشوندیم ینگهدار( TARI) رانیا ملی شناسیگياه باغ ومیهربارو 

 داده شده است.
 

 
 .هاو محل استقرار پالت کيستیفلور یهایآورجمع یمکان تيموقع -4 شکل

Fig. 4. Location of floristic collections and plots. 

 

از طبقات  کیبراساس مساحت هر  یبیبه صورت تقر ،یها در منطقه با در نظر گرفتن امکان دسترسپالت عیتوز

مختصات  ،پالت از منطقه برداشت شد. اطالعات مربوط به ارتفاع 64 ،انجام شد. در مجموع یمتر 200با فواصل  یارتفاع

که در  ییهاگونه نام. شد ثبت سنجبيش از استفاده با بيش درصدو  GPSبا استفاده از دستگاه  بيو جهت ش ییايجغراف

 ییهاو ثبت شد. از گونه نييتع یپوشش نسب بیضر ،هر گونه در پالت یثبت شدند. برا مايبودند مستق صيقابل تشخ لديف

 ومیهربار و( T) یخوارزم دانشگاه ومیهربارو به  هينمونه پرس شده ته ،نبودند ییقابل شناسا لديدر ف قيکه به طور دق

 با و یبررس دقت به ییشناسا جهت شده یآورجمع اهانيگ ،سپس. شد منتقل( TARI) رانیا ملی شناسیگياه باغ

فلور  ،مرحله نیمورد استفاده در ا کيمنابع تاکسونوم نیتر. مهمشدند ییمعتبر شناسا کيمنابع تاکسونوم از استفاده

–Ghahreman 1978) رانیا یفلور رنگ ،(Assadi et al. 1988–2021) رانیفلور ا ،(Rechinger 1963–2015) کايرانیا

 Khoshravesh) رانیا در هاآن شاوندانیخو و انيسرخس ،(Mozaffarian 2005) رانیا یاهدرختان و درختچه ،(2008
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et al. 2009 )هيروس فلور (Komarov 1964–1974)، هيترک فلور (Davis 1965–1985 )اروپا فلور (Tutin et al. 1964–

 مواجه یدشوار با ییشناسا در که ییهانمونه از یبعض مورد در. بودند مرتبط یهانگارهتک و مقاالتهمچنين  و( 1980

 گردید. سهیمقا باال وضوح با ریتصو ای پيت نمونه با نمونه ،بود

 ،هاداده ليتکم و شیرایو منظور به ،شده یآورجمع اهانيگ کامل ییشناسا و ییصحرا مطالعات انیپا از بعد

مانند نوع شکل  ییهایژگیو هاهیاز آرا کیهر یبرا وگردید  هيته منطقه در شده مشاهده یاهيگ یهاهیآرا از یفهرست

 یو در بانک اطالعات نييتع ستگاهیها زاز گونه یو در مورد بعض رانیا در یدگپراکن ،یجهان یپراکندگ ،پيکوروت ،یستیز

 ،تيوفیژ ،تي( در پنج گروه شامل کامفRaunkiaer 1934) ریرانکا ستميها براساس سگونه یستیز شکلثبت شد. 

 Zohary) یرهَزُ مانند استاندارد منابع از هاپيکوروت نييتع در. دیگرد نييتع تيو تروف تيفانروف ،تيپتوفیکریهم

براساس  هاجنسها و گونه یفارس نام .شد استفاده( Leonard 1988) وناردئل و( Takhtajan 1986) تختجان ،(1973

( Ghahremaninejad et al. 2017و همکاران ) نژادیقهرمانبراساس  هايرهت فارسیو نام  (Mozaffarian 1996) مظفریان

 .باشدیم

 گونه هر یفراوان درصد شامل که یاگونه سیماتر( الف: شد هيته هاداده از سیماتر دو ،هاداده زيآنال منظور به

 یاگونه یغنا و بيش جهت ،بيش ،ارتفاع ،پيکوروت ،یستیز شکل هر حضور درصد شامل که هاريمتغ سیماتر( ب ،بود

 زانيم صيمورد مطالعه با عامل ارتفاع و تشخ یهاريمتغ نيب یعدم همبستگ ای یهمبستگ نييتع یبرا .بود پالت هر در

 یطبقه ارتفاع هشتمنطقه به  ،انجام شد. به عالوه رسونيپ یهمبستگ زيآنال MINITABبا استفاده از برنامه  یهمبستگ

 یهارياز متغ کیهر  اريو انحراف مع یدرصد فراوان نيانگيم MINITABو با استفاده از برنامه  ميتقس یمتر 200با فواصل 

 یهاريمتغ یریپذرييتغ One-way ANOVA زيآنالبا  ،ني. همچندیگرد نييتع یاز طبقات ارتفاع کیمورد مطالعه در هر 

 ی. الگودیگرد یبررس P-value و Fبا استخراج عدد  داریمعن یو سطح یابیمختلف ارز یمورد مطالعه در طبقات ارتفاع

شدند.  یمتداول مشخص و معرف یآمار یهابا روش یارتفاع انیها در امتداد گرادآن راتييو تغ سمياندم ،یاتنوع گونه

از  کیسهم هر  رييمنطقه مشخص و تغ یوگرافئتوژيف قيدق تيود در منطقه وضعموج یهاگونه پيکوروت زيبا آنال

 منطقه در موجود اهانيگ یارتفاع عیتوز دامنه ،نيهمچن نشان داده شد. ستگاهیز رييارتفاع و تغ رييبا تغ هاونیتوکوريف

 براساس جدول کی در و نييتع ،بود شده مشاهده مطالعه نیا یط گونه هر که یارتفاع حداکثر و حداقل براساس مورد

 الگو هر به مربوط یهاگونه و مشخص یارتفاع عیتوز یالگو ده ،اساس نیا بر .شدند مرتب یارتفاع عیتوز دامنه وسعت

 .شدند یمعرف

 

 یجهنت

 کيتاکسونوم دیجد یهاافتهی -

 و( 5، 2 )شکل Erysimum damirliense Moazzeni & Mahmoodi یهانام به دیجد گونه دو ،مطالعه نیا یط

Matthiola iranica Zeraatkar, Mahmoodi, F.Ghahrem. & Maassoumi یمعرف علم یايدن به و کشف (5، 3 )شکل 

رکورد  رانیدر ا (5، 1 )شکل Myosotis diminuta Grauگونه  ،ني(. همچنMahmoodi et al. 2016a & 2017b) شد

شرق عراق گزارش شده بود.  نقطه از شمال کیو  هياست که قبال فقط از سه نقطه در ترک ینادر اهيگ ،گونه نیشد. ا

M. diminuta بار  نیمجددا و ا ،گزارش مستند آن در جهان گذشته است نیقرن که از آخر کیاز  شيبعد از گذشت ب

 .Mahmoodi et al) دیگزارش گرد ،یشناخته شده قبل ستگاهیز نیترکیدورتر از نزد لومتريک 300در فاصله حدود 

2015a.) با نام  یگریگونه د ،سپسAllochrusa lutea Falat. & Mahmoodi محدوده  از (5، 6و  5، 5 های)شکل

 ی ازاهانيگ ،بيشتر هایبررسی یط(. Mahmoodi & Nejad Falatoury 2016شد ) یمعرف یرليدم منطقه ییايجغراف

پنج گونه از  ،مشخص گردیدشد که نيز مطالعه  یرليموجود در منطقه دم Plumbaginaceaeو  Asteraceae یهارهيت

 چهار لذا. هستند نامعتبر( McNeill et al. 2011کد ) نياز نظر قوان ،اندشده یمعرف رياخ یهاسال یکه ط رانیفلور ا
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 Cousinia farimanensis Assadi، C. mozdouranensis Djavadi & Attar، Acantholimon یهاها با ناممورد از آن

flabellum Assadi  وA. moradii Assadi دیاصالح و به صورت معتبر منتشر گرد یامقاله یط (Mahmoodi et al. 

2015b.) دینام جد زيپنجم ن گونه یبرا Tragopogon maroofii Mahmoodi & Safavi ه شد )یاراMahmoodi et al. 

2016b .)گونه ،فوق موارد بر عالوه .Parnassia palustris L رانیسال قبل در ا 45و  75بار در  فقط دو که (5، 4 )شکل 

 های دميرلیکوهگونه در  نی. اگرچه مشاهده ایافت شد های دميرلیکوهمجددا در  ،داغ( مشاهده شده بودشوي)کوه م

بوده و  ايآس یغربجنوب  رکورد در نیتریجنوب ،گزارش نیا که نیا لياما به دل ،شودیمحسوب نم رانیا یبرا یرکورد

 و یوگرافئتوژيفاز نظر  ،دهیمشاهده گرد قرن مجددا ميبعد از حدود ن رانیاز فلور ا یابينظر که گونه کم نیاز ا نيهمچن

 از بعد اندشده یمعرف راياخ که .Astragalus Lجنس  از گونه سه ،نيهمچن. است یاژهیو تياهم یدارا شناختیبوم

 & A. andabadensis Maassoumi, Bagheriکه شامل شدندبار مجددا در منطقه مشاهده نخستين  یبرا پينمونه ت

F.Ghahrem (3، 16ل شک)، A. subrecognitus Bagheri, Maassoumi & F.Ghahrem و (8، 16 )شکل 

A. barnasariformis Maassoumi, F.Ghahrem. & Bagheri باشند.می( 4 ،16 )شکل 

 منطقه فلور -

 یرليمنطقه دم جنس از 333و  رهيت 69متعلق به  یآوند اهانيگ از هیآرا 808 ،مطالعه در مجموع نیبراساس ا

درصد  06/0مساحت آن فقط  که نیوجود ا شده است. با سهیمقا رانیفلور منطقه با کل ا ،6. در شکل گرددیم یمعرف

شناخته  یهادرصد از کل گونه 10از  شيها و بدرصد از جنس 28 ،هارهيدرصد از ت 45اما  ،است رانیاز کل مساحت ا

نشان داده  7بزرگ از فلور منطقه در شکل  یاهيگ یهااز گروه کیمشاهده شد. سهم هر یرليدر منطقه دم رانیشده در ا

بازدانگان و نهاندانگان  ،درصد(16گونه ) 133با  هایالپهتک ،درصد( 83گونه ) 672با  یادولپه اهانياست. گ نشده

 2. در جدول دهندیم ليدرصد( گونه مجموعه فلور منطقه را تشک 2/0) دودرصد( و  4/0) 3فقط با  بيترت به یآوند

ارقام متناسب  نيمربوطه و همچن یهاها و گونهشده در منطقه به همراه تعداد جنسمشاهده  یهارهياز کل ت یفهرست

 کیفقط با  رهيت 21 که یطوره ب ،باشندیگونه م یتعداد کم یدارا هارهيت بيشتراست. ه شده یارا رانیآن در کل ا با

 ،ماندهيدرصد( باق 25) رهيت 17گونه دارند و  10درصد( کمتر از  75) رهيت 52و در مجموع  شوندیم یندگیگونه نما

ها در گونه یفراوان عینمودار توز ،گریعبارت د به .رنديگیم درصد( را دربر 77جنس ) 255درصد( و  83گونه ) 670

مطابقت دارد.  یجهان ی( که با الگو8کوچک داخل شکل  ی)منحن دهدیرا نشان م یتمیلگار یمختلف منحن یهارهيت

 هارهيت نیتریاست. غن نشان داده شده رانیبا ا سهیها در مقاآن یهامنطقه و تعداد گونه یاهيگ یهارهيت ،8در شکل 

Astraceae  گونه 122با، Fabaceae  گونه و  113باPoaceae  درصد از فلور  3/37که مجموعا  باشندیگونه م 67با

و  Brassicaceae، Lamiaceae، Caryophyllaceae، Apiaceae یهارهياند. تخود اختصاص داده منطقه را به

Boraginaceae یهارهيت ني. از بندیآیحساب م به منطقه یهارهيت نیتریجمله غن از باشندیگونه م 31-61 یکه دارا 

  Papaveraceae یهارهيبه ت توانیم ،رنديگیرا دربرم رانیاز فلور ا یینسبتا بزرگ منطقه که درصد باال ایبزرگ 

 و درصدBrassicaceae (5/19 ) ،درصدValerianaceae (21 ) ،(یرليدر منطقه دم رانیدرصد از فلور ا 5/27)با 

Poaceae (3/18 اشاره کرد. همان )یرليجنس موجود در منطقه دم 333 ،نشان داده شده 6که در شکل  طوردرصد 

گونه در جدول  ششاز  شيمنطقه با ب یهاجنس نیتراست. متنوع رانیشده از ا شناخته یهادرصد از جنس 28شامل 

 .Astragalus L . جنساست دهیگرد سهیمقا رانیکل فلور ا مربوط به هرکدام در یهاو با تعداد گونه نشان داده شده 3

ف اختال با و گونه 76 با هم یرليدم منطقه در ،(Ghahremaninejad 2015است ) رانیجنس ا نیتربزرگ ،گونه 826که با 

 ،Allium، Silne، Acantholimonبه  بيترت به یبعد یهاها در رتبه اول قرار دارد. و رتبهجنس رینسبت به سا یادیز

Thymus، Rannunculus، Onobrychis، Euophorbia  وCirsium شده  بزرگ مشاهده یهاجنس نياختصاص دارد. از ب

 رانیاز فلور ا یشتري( سهم برانیبه ا یرليدم یها)نسبت جنس 28 یبا درصد نسب سهیها در مقااز آن یتعداد ،در منطقه

 ،رصد(د 50) Rosa ،درصدTragopogon (50 ) ،درصدThymus (57 )به  توانیها مآن نیتراز مهم که رنديگیم را دربر



 1401(، 1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران                       12/12

 

Medicago (5/45 )درصد، Aethionema (5/45 )درصد، Alopecurus (4/44 )درصد، Glaucium (40 و )درصد 

Bufonia (39 .اشاره کرد )درصد 

 منطقه اهانيگ یستیز شکل فيط -

(. Braun-Blanquet 1964است ) یجالب شناختیبومدهنده روابط  منطقه نشان کی اهانيگ یستیشکل ز فيط

 ،شده مشاهده هیآرا 808 یتمام ی( براRaunkiaer 1934) ريرانک ستميس براساس اهانيگ یستیز شکل ،مطالعه نیا در

 یستیز هایشکل ،4 جدول در. است شده داده نشان یستیز هایشکل از کیهر ینسب درصد ،9 شکل در. دیگرد نييتع

 یتاحتال یهاکوه ،(Mahdavi et al. 2013) یمرکز البرز ،(Akhani 1998) گلستان یمل پارک با یرليدم منطقه فلور

 ،مطالعه مورد منطقه در. است شده سهیمقا( Ellenberg 1996) یمرکز یاروپا و( Türkmen 2014) هيترک

 ،تینها در و هاتيوفیژ ،هاتيکامف ،هاتيتروف. دارد را نخست رتبه( درصد 7/48) گونه 399 با هاتيپتوفیکریهم

 در( درصد 4/2) 19 و( درصد 7/10) 87 ،(درصد 6/14) 199 ،(درصد 7/23) 194 گونه تعداد با بيترت به هاتيفانروف

ها( و )درختچه هاتيبه دو گروه نانوفانروف (18)شکل  منطقه در موجود یهاتيفانروف. دارند قرار یبعد یهارتبه

خود اختصاص  درصد( را به 9/0گونه ) هفتدرصد( و  5/1) 12 بيترت اند که بهشده ميها( تقس)درخت هاتيفانروف

 ،جهان یاستپ یاز نواح یاريبسمنطقه و  نینقاط اطراف ا بيشتردر  ،شودیم دهیهم د 4طور که در جدول  اند. همانداده

نکات  یارتفاع انیدر طول گراد یستیز یهاشکل راتييتغ ليرا دارد. تحلنخست  رتبه کریپتوفيتهمی یستیشکل ز

نشان داد که  رسونيپ یهمبستگ زيآنال ،شودیم دهید 7طور که در جدول  ها نشان داد. هماندرباره آن یجالب

 یهمبستگ تيکامف یستیبا ارتفاع ارتباط دارند. شکل ز یداریصورت معن به هاتيوفیو ژ هاتيتروف ،هاتيپتوفیکریهم

مذکور در  یستینشان داد که سه شکل ز زي( ن5)جدول  طرفهکی ANOVA زيآنال نيهمچن و با ارتفاع دارد یفيضع

 هاتيکم بودن تعداد فانروف لي. به دلدهندینشان م یداریتفاوت معن یدرصد نسب نيانگيمختلف از نظر م یطبقات ارتفاع

ارتفاع به شکل کامال  شیبا افزا هاتيوفیو ژ هاتيپتوفیکریهم ی. فراوانشودیه نمیارا یليها تحلدرمورد آن هاتيفیو اپ

هم گرچه با  هاتيدارند. کامف یارتفاع روند کاهش شیآشکارا با افزا هاتيتروف که یدرحال ،ابدییم شیافزا یمشخص

 (.10)شکل  ستين داریچندان معن شیافزا نیاما ا شوندیتر مفراوان یارتفاع کم شیافزا

 یارتفاع انیگراد طول در آن راتييتغ و یاگونه یغنا -

 زياست. آنال استفاده شده یاگونه یعنوان شاخص غنا موجود در هر پالت به یهاتعداد کل گونه ،مطالعه نیدر ا

 و با -727/0برابر با  رسونيپ یهمبستگ بیدو عامل با ضر نیو ارتفاع نشان داد که ا یاگونه یغنا نيب یهمبستگ

P-value = 0/000 زيدارند. آنال یشدت با هم همبستگ به ANOVA ( هم نشان داد که طبقات 6طرفه )جدول  کی

 Fمقدار آزمون  نیکه باالتر 84/16برابر با  Fکامال باهم متفاوتند و عدد  یاگونه یغنا نيانگيمختلف از نظر م یارتفاع

 نيانگيم راتييتغ 11. شکل باشدیموضوع م نیگر انشان یخوب به ،مطالعه است نیه در اصورت گرفت یزهايدر تمام آنال

ارتفاع آشکارا  شیکه با افزا دهندینشان م یخوب شکل به نی. ادهدیمختلف را نشان م یدر طبقات ارتفاع یاگونه یغنا

 50شده و از حدود  عدد نصف نیا یمتر 1600حدودا  یارتفاع انیگراد کیکرده و در طول  دايکاهش پ یاگونه یغنا

جدر ونيرگرس خط به مربوط تابع از که گونه. همانابدییم ليگونه تقل 25به حدود  یمترمربع 25سطح  کیگونه در 

 کی یهاگونه تعداد از دوگونه حدود نيانگيم طور به ،ارتفاع در شیافزا متر 100 هر با ،است مشخص 11 شکل در شده

 .است یخط رابطه کی رابطه نیا و شودیم کاسته یمترمربع 25 سطح
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 های دميرلی.کوه یافت شده در دیجد یهاآرایه-5 شکل

Fig. 5. New taxa found in Damirli Mts. 

1. Myosotis diminuta, 2. Erysimum damirliense, 3. Matthiola iranica, 4. Parnassia palustris, 5 & 6. Allochrusa lutea. 

1 2 

3

3 

4 

5 6 
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 .هاگونه و هاجنس ،هارهيت تعداد ،: مساحترانیا فلور و های دميرلیکوه فلور سهیمقا -6 شکل

Fig. 6. Comparison between flora of Damirli Mts and flora of Iran: area, number of families, genera and species. 

 

 

 
 .های دميرلیکوهمختلف در فلور  یاهيگ یهاسهم گروه -7 شکل

Fig. 7. Contribution of different plant groups in the flora of Damirli Mts. 
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 های هر تيره در منطقه دميرلی در مقایسه با ایرانها و جنسهای گياهی و تعداد گونهفهرست تيره -2جدول 

Table 2. List of plant families and number of species and genera of each family in Damirli Mts in comparison with Iran 

 تیره 

(Family) 

 جنس 

(Genus) 

 گونه  

(Species) 

ایران 

(Iran) 

دمیرلی 

(Damirli) 

 درصد

(%) 

ایران  

(Iran) 

دمیرلی 

(Damirli) 

 درصد

(%) 

Pteridophytes        

  Athyriaceae  4 1 25  4 1 25.0 

  Equisetaceae 1 1 100  5 1 20.0 

Gymnosperms        

  Ephedraceae  1 1 100  8 3 37.5 

Angiosperms 

Dicotyledones 

       

  Apiaceae 112 21 18.8  316 31 9.8 

  Asteraceae 139 42 30.2  1021 122 11.9 

  Berberidaceae  1 1 100  5 1 20.0 

  Boraginaceae 37 19 51.4  223 31 13.9 

  Brassicaceae 103 33 32  315 61 19.4 

  Campanulaceae  6 3 50  56 5 8.9 

  Capparaceae 3 1 33.3  19 2 10.5 

  Caryophyllaceae 38 18 47.4  338 52 15.4 

  Chenopodiaceae 37 8 21.6  177 13 7.3 

  Cistaceae 3 1 33.3  8 1 12.5 

  Convolvulaceae  3 1 33.3  44 4 9.1 

  Crassulaceae 6 3 50  29 3 10.3 

  Cuscutaceae 1 1 100  16 1 6.3 

  Dipsacaceae  5 3 60  40 7 17.5 

  Elaeagnaceae  2 1 50  2 1 50.0 

  Euphorbiaceae  5 1 20  79 7 8.9 

  Fabaceae  56 16 28.6  1250 113 9.0 

  Fumariaceae 2 2 100  15 3 20.0 

  Gentianaceae 4 1 25  20 1 5.0 

  Geraniaceae 5 2 40  39 3 7.7 

  Hypericaceae 1 1 100  16 3 18.8 

  Lamiaceae 46 17 37  346 58 16.8 

  Linaceae 1 1 100  16 4 25.0 

  Malvaceae 12 3 25  76 3 3.9 

  Moraceae 3 1 33.3  8 1 12.5 

  Oleaceae 5 1 20  9 1 11.1 

  Onagraceae 4 1 25  22 1 4.5 

  Orobanchaceae 3 1 33.3  45 6 13.3 

  Papaveraceae 5 4 80  40 11 27.5 

  Parnassiaceae 1 1 100  2 1 50.0 

  Plantaginaceae  1 1 100  23 2 8.7 

  Plumbaginaceae  4 1 25  97 8 8.2 

  Podophyllaceae 3 2 66.7  4 2 50.0 

  Polygalaceae 1 1 100  7 1 14.3 

  Polygonaceae  8 4 50  78 13 16.7 

  Primulaceae  8 2 25  36 2 5.6 

  Rafflesiaceae 1 1 100  1 1 100.0 

  Ranunculaceae 21 9 42.9  149 18 12.1 

  Resedaceae 3 1 33.3  14 1 7.1 

  Rosaceae 27 9 33.3  157 20 12.7 
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 Table 2 (contd)                           ه(                                                                                                                           )ادام 2جدول 

  Rubiaceae 16 6 37.5  100 14 14.0 

  Rutaceae 2 1 50  20 2 10.0 

  Salicaceae 2 1 50  17 1 5.9 

  Santalaceae 1 1 100  6 1 16.7 

  Scrophulariaceae 30 8 26.7  210 19 9.0 

  Simaroubaceae  1 1 100  1 1 100.0 

  Solanaceae 9 2 22.2  44 4 9.1 

  Tamaricaceae 3 2 66.7  38 4 10.5 

  Thymelaeaceae 5 1 20  11 1 9.1 

  Urticaceae 3 2 66.7  9 2 22.2 

  Valerianaceae 2 2 100  29 6 20.7 

  Violaceae 1 1 100  14 3 21.4 

  Zygophyllaceae  7 2 28.6  24 2 8.3 

Monocotyledones       

  Alliaceae 1 1 100  114 17 14.9 

  Amaryllidaceae 6 1 16.7  9 1 11.1 

  Asphodelaceae 3 1 33.3  10 3 30.0 

  Colchicaceae  1 1 100  16 3 18.8 

  Cyperaceae  15 4 26.7  150 9 6.0 

  Hyacinthaceae 10 4 40  56 8 14.3 

  Iridaceae 3 4 75  34 8 23.5 

  Juncaceae 2 1 50  22 3 13.6 

  Juncaginaceae 1 1 100  2 1 50.0 

  Liliaceae 6 3 50  67 10 14.9 

  Orchidaceae 17 2 11.8  46 4 8.7 

  Poaceae 108 37 34.3  367 67 18.3 

Total: 69  

(155 in Iran) 
333 ca. 1200 28  c. 7900* 808 10.3 

 inejadGhahreman (2015) براساس *
 

 رانیابا  هاآن سهیمقا و های دميرلیکوهبزرگ  یهاجنس یهاتعداد گونه -3 جدول
Table 3. Number of species of large genera in the Damirli Mts in comparison with Iran 

  رانیا

(Iran) 

 یرلیدم

(Damirli) 

  رانیا  (Genus) جنس

(Iran) 

 یرلیدم

(Damirli) 

 (Genus) جنس

32 10 Erysimum  826 76 Astragalus 

82 8 Acantholimon  114 17 Allium 

14 8 Thymus  97 16 Silene 

55 7 Ranunculus  26 13 Tragopogon 

56 7 Onobrychis  50 13 Scorzonera 

63 7 Euphorbia  74 12 Centaurea 

28 7 Cirsium  56 11 Salvia 

-  -  -  30 10 Alyssum 
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 .رانیا و یرليدم منطقه بزرگ یهارهيت سهیمقا -8 شکل

Fig. 8. Comparison of large families in Damirli Mts and Iran. 
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 .های دميرلیکوه اهانيگ یستیشکل ز -9 شکل

Fig. 9. Life-forms of plants in Damirli Mts. 

 

 یمرکز البرز ،(Akhani 1998) گلستان یمل پارک با سهیمقا در یرليدم منطقه در یستیز هایشکل ینسب درصد و تعداد -4 جدول

(Mahdavi et al. 2013)، هيترک یتاحتال یهاکوه (Türkmen 2014 )یمرکز یاروپا و (Ellenberg 1996) 
Table 4. Number and percentage of life-forms in Damirli Mts compared to Golestan National Park (Akhani 1998), Central 

Alborz (Mahdavi et al. 2013), Tahtali Mts, Turkey (Türkmen 2014) and Central Europe (Ellenberg 1996) 

درصد در 

 یمرکز یاروپا

(% in 
C. Europe) 

درصد در 

 یهاکوه

  یتاحتال

(% in Tahtali 

Mts) 

درصد در 

 یمرکز البرز

(% in  
C. Alborz) 

 پارکدرصد در 

 گلستان یمل

 (% in Golestan 

National Park)  

درصد در 

 دمیرلی

 (% in Damirli 

Mts)  

 یرلیدم در تعداد

 (No. in  
Damirli Mts) 

 یستیز شکل

(Life-form) 

45 40.2 43 35.9 48.7 399 Hemicriptophytes 
18.9 25.1 28 30.2 23.7 194 Therophytes 
10.8 13.3 19.3 10.2 14.6 119 Chamaephytes 
10.4 9.3 9 15.1 10.7 87 Geophytes 
10.2 10.5 0.7 7.8 2.4 19 Phanerophytes 
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 (اريمع انحراف: .S.D ،یدرصد فراوان نيانگي: مMean) های دميرلیکوهدر  یدر هشت طبقه ارتفاع یستیز یهاشکل یبرا One-way ANOVA زيآنال جینتا -5 جدول
Table 5. Results of One-way ANOVA analysis of life-forms in eight elevation classes in Damirli Mts (Mean: average frequency percentage, S.D.: standard deviation) 

 

Life-form 

 

Altitude class 

1300–1500 m 

Mean±S.D. 

1500–1700 m 

Mean±S.D. 
1700–1900 m Mean±S.D. 

1900–2100 m 

Mean±S.D. 

2100–2300 m 

Mean±S.D. 

2300–2500 m 

Mean±S.D. 

2500–2700 m 

Mean±S.D. 

2700–2900 m 

Mean±S.D. 
F P-value 

Chamaephytes 12.333±8.739 19.933±1.595 16.94±5.385 13.689±6.507 16.511±4.633 18.263±7.828 22.04±7.974 18.1±11.369 0.94 0.48 

Epiphytes 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0.275±0.7778 0±0 0±0 1 0.441 

Geophytes 5±3.601 11.533±4.007 3.48±4.479 6.333±2.085 6.589±4.046 7.05±3.657 10.11±4.748 14.065±9.505 3.18 0.007 

Hemicriptophytes 21.83±15.15 30.37±9.36 40.58±9.11 49.23±11.01 47.59±10.56 53.63±11.29 55.39±6.19 58.79±10.33 7.96 0.000 

Phanerophytes 0±0 0.7333±1.2702 0.32±0.7155 0±0 0±0 0±0 0±0 0.4176±1.722 0.49 0.837 

Therophytes 60.83±21.88 37.43±7.32 38.38±12.39 30.78±12.05 29.52±11.6 19.48±17.66 12.04±9.47 7.96±8.75 11.96 0.000 

 

 

 (اريمع انحراف: .S.D. یدرصد فراوان نيانگي: مMean) های دميرلیکوهدر  یدر هشت طبقه ارتفاع یاگونه یغنا یبرا One-way ANOVA زيآنال جینتا -6 جدول
Table 6. Results of One-way ANOVA analysis of species richness in eight elevation classes in Damirli Mts (Mean: average frequency percentage. S.D.: standard deviation) 

 

Life- 

form 

 

Altitude class 

1300–1500 m 

Mean±S.D. 

1500–1700 m 

Mean±S.D. 

1700–1900 m  

Mean±S.D. 

1900–2100 m 

Mean±S.D. 

2100–2300 m 

Mean±S.D. 

2300–2500 m 

Mean±S.D. 

2500–2700 m 

Mean±S.D. 

2700–2900 m 

Mean±S.D. 
F P-value 

Richness 48.667±5.508 43.333±2.517 46.4±12.482 45.111±9.584 46.333±4.272 39.625±5.63 29.1±4.954 25±6.021 16.84 0.000 
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 های دميرلیکوهو ارتفاع در  یستیز یهاشکل نيرابطه ب نييتع یبرا رسونيپ یهمبستگ زيآنال جینتا -7 جدول

Table 7. Results of Pearson correlation analysis to determine the relationship between life-forms and altitude in  

Damirli Mts 
 یستیز شکل

(Life-form) 

رسونیپ یهمبستگ زیآنال  

(Pearson Correlation Index) 
P-value 

  یهمبستگ یداریمعن

(Significance of Correlation) 
Chamaephytes 0.233 0.064 Uncorrelated 

Epiphytes 0.05 0.695 Uncorrelated 

Geophytes 0.383 0.002 Significant at 0.01 level 

Hemicriptophytes 0.672 0.000 Significant at 0.01 level 

Phanerophytes 0.019 0.883 Uncorrelated 

Therophytes -0.772 0.000 Significant at 0.01 level 

 

 

 
 ،تي: تروفTH ،تيوفی: ژGE) های دميرلیکوهدر  یارتفاع انیدر طول گراد اهانيگ یستیز یهاشکل راتييتغ -10 شکل

HEو  تيپتوفیکری: همCH :تيکامف). 
Fig. 10. Changes in plant life-forms along the altitudinal gradient in Damirli Mts (GE: Geophyte, TH: Therophyte, HE: 

Hemicriptophyte and CH: Chamaephyte). 
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 .های دميرلیکوهدر  یارتفاع انیدر طول گراد اهانيگ یاگونه یغنا راتييتغ -11 شکل

Fig. 11. Changes in plant species richness along the altitudinal gradient in Damirli Mts. 

 

 هاگونه یارتفاع عیتوز -

 داده شد  صيمختلف تشخ یده الگو ،اساس نینبود و بر ا کسانی یرليمورد مطالعه در منطقه دم یهاگونه یارتفاع عیتوز

و  شوندیمتر مشاهده م 2100-2500 یاست که فقط در دامنه ارتفاع ییهامربوط به گونه ،گونه 143با  ،الگو نیتر(. فراوان12)شکل 

 1350-2900) شوندیمطالعه شده منطقه مشاهده م یاست که در کل محدوده ارتفاع یاهانيمربوط به گ ،گونه 11با  ،یفراوان نیترکم

 ییهاگونه ،است ذکر به الزم. شودیه میآن الگو ارا یدارا یهاگونه نیو مهمتر یمعرف یارتفاع عیتوز یهااز الگو کیهر  ،متر(. در ادامه

 ترنيیپا ای باالتر مناطق در شتريب یهایآورجمع با است ممکن که چرا ،نشدند استفاده ليتحل نیا در داشتند یکم مشاهده تعداد که

 ییهاگونه مورد در. داشت وجود شانیبرا یکاف مشاهدات که هستند یاهانيگ ،الگو هر در شده یمعرف یهاگونه ،نیبنابرا. شوند مشاهده هم

 .داد انجام یقطع اظهارنظر توانینم ،اندشده مشاهده خاص یارتفاع دامنه نیا در بار کی فقط مثال طوره ب که

 

 
 .(نیي)پا گروه هر یهاگونه تعداد و)باال(  گروه هر یارتفاع محدوده: های دميرلیکوه در اهانيگ یارتفاع عیتوز یهاالگو -12 شکل

Fig. 12. Patterns of altitudinal distribution of plant species in Damirli Mts. Altitude range of each group (above) and 

number of species of each group (below). 
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باالتر از  چگاهيگروه تعلق داشته و ه نیمنطقه به ا اهانيگونه از گ هفتاد و پنجمتر:  1350-1700 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -1گروه 

  توانیگروه م نیهرز هستند. از ا یهاعلف ایحساس به سرما  اهانيها شامل گگروه از گونه نیمتر مشاهده نشدند. ا 1700

 اشاره کرد.  Eremurus olgae Regelو  .Acantholepis orientalis Less.، Gaillonia szowitzii DC یهابه عنوان مثال به گونه

که اگر نسبت  رنديگیگروه قرار م نیمطالعه در ا مورد یهاگونه از گونه پنجاه و دومتر:  1350-2100 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -2گروه 

. شوندیمشاهده نم یآلپمهين یدر طبقه ارتفاع چگاهيتحمل کنند اما ه توانندیرا م شناختیبوم طیاز شرا یترعيگستره وس یبه گروه قبل

گروه  نیا یهاگونه نیتردر مناطق سردتر را ندارند. از مهم یزندگ یبرا یکاف کیولوژیزيف یسازگار یهمانند گروه قبل زيگروه ن نیا

 اشاره کرد: ریموارد ز به توانیم

Moltkia caerulea Lehm. ، Astragalus brevipes Bunge ، Dendrostellera lessertii Tiegh ، Acantholimon senganense Bunge, 

Cousinia chrysacantha Jaub. & Spach. 

گروه از  نیاگروه قرار داد.  نیدر ا توانیمنطقه را م اهانيگونه از گ صد و یازدهمتر:  1700-2100 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -3گروه 

 اريبس یطيمح طیها نسبت به شراگونه نیا رسدینظر م کرد که به یمعرف یکوهستان یستیمشخصا متعلق به طبقه ز توانیرا م اهانيگ

ارتفاع  یبرا یکاف ییدما یهایو نه سازگار شوندیم دهید ترافتهی بیتر و تخرخشک ،ترنه در مناطق کم ارتفاع گرم باشند؛یحساس م

 & .Vicia variabilis Freyn & Sint. ex Freyn،Astragalus effusus Bunge، Linum glaucum Boiss یهاگونه را دارند. یآلپمهين

Noe، Centaurea pseudoscabiosa Boiss. & Buhse هستند گروه نیا از ییهامثال. 

 ها گونه نیگروه تعلق دارند. ا نیمنطقه مورد مطالعه به ا اهانيگونه از گ نود و دومتر:  1350-2500 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -4گروه 

را  یآلپمهيمناطق ن یدر مقابل سرما یتاحد ی)از طرف کنندیرا تحمل م نیيهوا موجود در ارتفاعات پا یباال و خشک یدما یبه خوب

 یدما نيانگينسبتا به م ،حال نیا دارند( اما با زيتر را نخود درمدت زمان کوتاه یچرخه زندگ ليتکم یالزم برا یتحمل کرده و سازگار

ندارند  یکاف یدارد سازگار متر وجود 2500 یکه در ارتفاع باال تریطوالن خبندانی یتعداد روزها ،کوتاه یليخ یشیدوره رو ،نیيپا یليخ

 Poa bulbosa L.، Bromus tomentellus Boiss.، Alyssumگروه  نیا یهاگونه اني. از مروندیباالتر نم یارتفاع مرز نیاز ا چگاهيو ه

lanigerum DC.، Alyssum stapfii Vierh.  وStachys lavandulifolia Vahl هستند ذکر قابل. 

ها را گونه نیگروه تعلق دارند. ا نیشده به ا مطالعه اهانيگونه از گ شصت و دومتر:  1700-2500 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -5گروه 

 شناختیبومتحمل  ،واقع سازگارند. در یخوب به یآلپمهين ینیيو محدوده پا یکوهستان یستیکرد که در طبقه ز یمعرف ییهاگونه توانیم

گرم  یافراط یهادر محدوده ،حال نیرا فراهم کرده اما با ا یطيمح طیاز شرا یعيدر محدوده نسبتا وس یامکان زندگ یخوب گروه به نیا

 Acantholimon festucaceumبه  توانیگروه م نیا یهاگونه نیتررا ندارند. از جمله مهم گریسرد از طرف د یليطرف و خ کیخشک از 

(Jaub. & Spach) Boiss.، Astragalus compactus Lam.  وPterocephalus canus Coult. ex DC. کرد اشاره. 

از نظر  یمياقل طیدر شرا عيتفاوت وس جادیبه ا منجر یمتر 1550 یمتر: گستره ارتفاع 1350-2900 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -6گروه 

 بيشتر یبرا یاز دامنه ارتفاع یوسعت نيامکان حضور در چن ،نی. بنابراشودیها موابسته به آن یمياقل ستیز یرهايرطوبت و متغ ،دما

را داشته  یطيمح یرهاياز متغ شرایط اینموفق در  یزندگ یبرا یکاف یسازگار توانندیها ماز گونه یوجود ندارد و فقط تعداد کم اهانيگ

 که عبارتند از: رنديگیگروه قرار م نیمنطقه مورد مطالعه در ا اهانيگونه از گ 11فقط  ،ليدل نيباشند. به هم
Eryngium billardierei F. Delaroche, Bromus tectorum L., Crepis sancta (L.) Babc., Senecio vernalis Waldst. & Kit., 

Xeranthemum annuum L., Boissiera squarrosa (Sol.) Nevski, Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr., Lasiopogon 

muscoides DC., Allium rubellum M.Bieb., Noaea mucronata Asch. & Schweinf. subsp. mucronata, Hypecoum pendulum 

L. var. pendulum. 

 نی. ارنديگیگروه قرار م نیمنطقه مورد مطالعه در ا اهانيگونه از گ شصت و سهمتر:  1700-2900 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -7گروه 

 گروه فقط  نیا ،واقع هم نفوذ کنند. در ترنیيدر ارتفاع پا یکم توانندیاما م کنندیم یزندگ یآلپمهين یستیدر طبقه ز حايها ترجگونه

گروه شامل  نیادشوار ارتفاع باال را دارند.  طیشرا یکامل برا یحساس بوده اما سازگار نیيموجود در ارتفاع پا بیو تخر یبه خشک

 است. .Hypericum scabrum Lو  .Festuca ovina L.، Euphorbia polycaula Boiss. & Hohenانند م یهاگونه

گروه تعلق دارند  نیبه ا یرليشده در منطقه دم مشاهده یهاتعداد گونه نیشتريمتر: ب 2100-2500 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -8گروه 

متر  2100و کمتر از  2500از  شيدر ارتفاع ب چگاهيه که یطور کم است به اريها بسگونه نیا شناختیبومگونه(. محدوده کنام  143)

مناطق باالتر را ندارد و  یافراط یهم سرما ییبوده و از نظر دما یرطوبت کاف یدارا یدامنه ارتفاع نیا رسدیظر من . بهشوندیمشاهده نم

منطقه مشاهده  نیدر ا مید یکشاورز ،گریعبارت د . بهشودینم دهیدرآن د یميمستق یاثر انسان ،دام ینظر از چراصرف گریاز طرف د
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در آن را  یداشته و زندگ یدسترس شناختیبوم نهيبه به یطبقه ارتفاع نیها در ااز گونه یاريباعث شد که بس یطیشرا ني. چنشودینم

 Iris reticulata M.Bieb.، Galium verum L.، Astragalus leptynticusبه  توانیگروه م نیا اهانيگ نیتردهند. از مهم حيترج

Maassoumi، Scandix iberica M.Bieb.  وCerinthe minor L. .اشاره کرد 

 شویممی مواجه ییهااست با گونه داده یگونه را در خود جا 84گروه که  نیمتر: در ا 2100-2900 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -9گروه 

تحمل  یبرا یسازگار گونه چيه تحمل سرما را دارد اما یکامل برا یسازگار ،گریعبارت د . بهدهندیم حيرا ترج یآلپمهيوده نکه کل محد

 Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophilaها گونه نیا انيرا ندارند. از م یو دخالت انسان یخشک لياز قب نیيپا یارتفاع یهاتنش

(Schischk.) Tutin، Veronica orientalis Mill.  وOxytropis karjaginii Grossh. .قابل ذکر هستند 

گونه(.  124گروه تعلق دارند ) نیمطالعه شده به ا یهااز گونه یمتر: تعداد قابل توجه 2500-2900 یبا دامنه ارتفاع اهانيگ -10گروه 

کرد.  یمعرف زين یآلپ یهاها را گونهبتوان آن دی. شاباشندیسرمادوست م یبه عبارت ایکامال سازگار با سرما  یهاگونه اهانيگروه از گ نیا

دشوار  طیها تحمل شراآن یستیز یاستراتژ رسدینظر م تحمل سرما داشته و به یبرا یاژهیو کیولوژیزيف یهایها قطعا سازگارگونه نیا

 یطبقه ارتفاع نیاست. در ا یدخالت انسان ژهیو به ترنیيد در ارتفاعات پاموجو یهااز رقابت و اجتناب از تنش زيپره یبه ازا ییدما

 Agropyron cristatum (L.) Gaertn.، Prunellaبه  توانیگروه م نیا یهاگونه نیتر. از مهمرسدیحد خود م نیبه کمتر یدخالت انسان

vulgaris L.  وAllium mahneshanense Razyfard, Zarre & R.M. Fritsch .اشاره کرد  

 یاهيگ یايجغراف -

 هيترک فلور ،(Assadi et al. 1988–2021) رانیا فلور ،(Rechinger 1963–2015) کايرانیا فلور از هرگونه پيکوروت نييتع جهت

(Davis 1965–1985)، عراق فلور (Townsend et al. 1966–1985)، یشورو فلور (Komarov 1964–1974) نیآخر نيهمچن و 

 کيکالس یکارها براساس یوگرافئتوژيف یاصل یواحدها محدوده نييتع و اصطالحات. است شده استفاده هاآرایه یبرخ یهامونوگراف

 ميدر تقس .باشدیم( Léonard 1988) وناردئل و( Takhtajan 1986) تختجان ،(Zohary 1973) یرهَزُ ژهیو به نهيزم نیا در موجود

جهت سهولت کار از  ،طور مثال است. به نشده تيمذکور تبع یکار گرفته شده و لزوما از کارها به یعموم هیرو ،ترییجز یهایبند

 است. استفاده شده یتوران یرانیا هيناح یتر براکوچک یواحدها یبندميدر تقس ییايجغراف یهاجهت

 ماتيرتقسیز و یاصل یهاپيکوروت ینسب درصد 13 شکل در وگردیده  هیارا هاپيکوروت از کیهر درصد و تعداد ،8 جدول در

 ( درصد 69) منطقه فلور از یاعمده بخش ،شودیم دهیگونه که د است. همان صورت نمودار نشان داده شده به یتوران-یرانیا هيناح

-یرانیا/سيبری-اروپا و یاترانهیمد/یتوران-یرانیا ،یاترانهیمد/یتوران-یرانیا/یبريس-اروپا یهاتعلق دارد و گونه یتوران-یرانیا هيناح به

 3/2 و یاهيناح چند یهاگونه به منطقه فلور از درصد پنج. دارند منطقه فلور در یتوجه قابل سهم درصد 6 و 7 ،9 با بيترت به یتوران

-اروپا یهاگونه و یبريس-اروپا هيناح به متعلق یهاگونه. دارد تعلق وطنجهان بایتقر ای وطنجهان یهاگونه به زين درصد

 یرليمنطقه دم نیيکه عمدتا در ارتفاعات پا یاترانهیمد یهاگونه در منطقه حضور دارند. گونه سههرکدام فقط با  هم یاترانهیمد/یبريس

 یمنطقه پنج الگو یتوران-یرانیا. عناصر باشندیها مشترک مآن یهردو ایو  یتوران-یرانیا ،یبريس-اروپا هي( با ناح14حضور دارند )شکل 

است که شامل  هيناح نیا ی( متعلق به بخش مرکز%55) یتوران-یرانیا یها. قسمت عمده گونهدهندیرا نشان م یپراکندگمختلف 

-خراسان یهاکوه ،زاگرس( یشرق یهادامنه ،البرز یجنوب یها)دامنه یمرکز رانیا یهاو استپ یکوهستانمهيو ن یمناطق کوهستان

 یتوران-یرانیعناصر ا درصد 3/21 ،درصد کل فلور منطقه 8/14) گونه 121 ،تعداد نی. از اباشدیافغانستان م یغرب یهاداغ و قسمتکپه

 ،هيتعلق دارد که در محدوده شرق ترک ییهاگروه به گونه نیهستند. رتبه دوم از ا کي( اندمیمرکز یتوران-یرانیدرصد عناصر ا 38و 

از فلور  یدرصد سهم قابل توجه 17است با  نشان داده شده wITگروه که با  نیاند. اپراکنده رانیو غرب ا غرب شمالقفقاز و  یماورا

 14سوم با  گاهی(. جا14)شکل  ابدییم شیسهم آن افزا یکه در ارتفاع باالتر به شکل کامال مشخص دهدیمنطقه را به خود اختصاص م

متاثر  زيدرصد( ن 6از فلور منطقه ) ی. قسمتشوندیم دهید یتوران-یرانیدر کل منطقه ا یعيطور وس تعلق دارد که به ییهادرصد به گونه

درصد(  هشتگونه ) 41 ،تینها ( مشترک هستند. دری)مزوپوتام نیالنهرنيو ب یتوران-یرانیا هيناح یبخش مرکز نياست که ب یاز عناصر

و فراتر  شوندیم دهید یرليخود در منطقه دم یپراکندگمحدوده  یغرب هيالیهستند که در منته یشرق یاهيمنطقه عناصر گ اهانياز گ

 .ابندییمنطقه به سمت غرب گسترش نم نیاز ا
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 مربوطه یبه همراه تعداد گونه و درصد نسب های دميرلیکوهدر  موجود اهانيگ یهاپيکوروت -8 جدول
Table 8. Chorotypes of the plants in the Damirli Mts with corresponding species number and percentage 

 ینسب درصد
(%) 

 هگون تعداد

No. of species)) 

 یاختصار عالمت

(Symbol) 

  پیکوروت

(Chorotype) 
37.9 307 C IT Irano-Turanian (central part) 
11.7 95 WIT  Irano-Turanian (western part) 
9.8 79 IT Irano-Turanian (whole) 
9.1 74 ES-IT-M Euro-Siberian/Irano-Turanian/Mediterranean 
6.6 53 IT-M Irano-Turanian/Mediterranean 
6.3 51 ES-IT Euro-Siberian/Irano-Turanian 
5.1 41 C & EIT  Irano-Turanian (central & eastern part) 
4.9 40 PL Piuriregional 
4.3 35 C & MESIT  Irano-Turanian (central part) and Mesopotamia 
2.3 19 COS & SCOS Cosmopolitan/Subcosmopolitan 
0.7 6 IT-SS Irano-Turanian/Saharo-Sindian 
0.4 3 ES-M Euro-Siberian/Mediterranean 
0.4 3 ES Euro-Siberian 
0.1 1 ES-IT-SS Euro-Siberian/Irano-Turanian/Saharo-Sindian 
0.1 1 IT-M-SS Irano-Turanian/Mediterranean/Saharo-Sindian 

 

 

  
 .)چپ( یتوران-یرانیا هيناح ماتيتقسریز و)راست(  یاصل یهاپيکوروت: های دميرلیکوهدر فلور  هاپيسهم کوروت -13 شکل

Fig. 13. Share of corotypes in the flora of Damirli Mts: main corotypes (right) and subdivisions of the Irano-Turanian 

region (left). 

 

 آن در جدول جیصورت گرفت که نتا ییهاليتحل یارتفاع انیدر امتداد گراد یوگرافئتوژيف راتييمنظور درک تغ به ،منطقه نیا در

 یدارمعنیارتفاع رابطه  راتييبا تغ هاپيکوروت بيشتر ،(9)جدول  رسونيپ یهمبستگ زيآنال جیاساس نتابراست.  ه شدهیارا 14و شکل  9

 یشتريب یمربوطه با ارتفاع همبستگ پياست که کوروت یمعن نیبه ا ،تر باشدبزرگ رسونيپ یهمبستگ بیدارند. هرچه قدرمطلق ضر

با فواصل  یهشت طبقه ارتفاع ،طرفهکی ANOVA زي. در آنالدهدیرا نشان م یمنف ایمثبت  ینوع همبستگ بیضر نیدارد و عالمت ا

محاسبه  یاز طبقات ارتفاع کیهر یمربوطه برا اريهمراه انحراف مع به هاپياز کوروت کیهر یدرصد نسب نيانگيشد و م فیتعر یمتر 200

 یتفاوت پيکروت کی یاز نظر فراوان ایموضوع است که آ نیا یابیارز یمناسب برا یاريمع زيآنال نیحاصل از ا F بی(. ضر10)جدول  دیگرد

 Pاست. عدد ارزش  یطبقات ارتفاع نيب شتريتفاوت ب انگرینما ،تر باشدبزرگ Fنه؟ هرچه عدد  ایوجود دارد  یطبقات مختلف ارتفاع نيب

 دست آمد:ه ب ریز جینتا هاليتحل نیحاصل از ا ندی. از برآدهدیتفاوت را نشان م نیا یدارمعنی زانيهم م

 .ابندییم شیافزا آشکارا( wIT) قفقاز یماورا و هيترک شرق ،رانیا غرب شمال نيب مشترک یهاگونه ارتفاع شیافزا با -1

 سيبری-اروپا هيناح و هيناح دو نیا نيب مشترک یهاگونه یحت ای و یاترانهیمد هيناح و یتوران-یرانیا هيناح نيب مشترک یهاگونه -2

 .دارند یکاهش روند ارتفاع شیافزا با آشکارا
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 شیافزا یدارمعنیصورت  ارتفاع به شیبا افزا زيوطن( نجهان بایوطن و تقرجهان ،یاهيگسترده )چندناح یپراکندگبا  یهاگونه -3

 دارند. یشتريب یرطوبت ازيو ن شتهدا یعيوس یپراکندگباالتر  ییايجغراف یهاهستند که در عرض یاهانيها عمدتا گگونه نی. اابندییم

 یکمتر یارتفاع فراوان شیبا افزا باشندیپسندتر م یداشته و عمدتا خشک یعيوس یپراکندگ یتوران-یرانیکه در کل منطقه ا ییهاگونه -4

 چون ،حال نیا با. است صادق نايع زين( csEIT) باشدیم رانیشان در شرق اکه مرکز تنوع ییهامورد گونه در تيوضع نی. ادهندینشان م

 عناصر مجموعه کل و شده جبران یقبل گروه دو یکاهش اثر ،ليدل نيهم به ،دنابییم شیافزا شدت به باال ارتفاع در( wIT) یغرب یهاگونه

 .کنندپيدا می شیافزا یدارمعنی شکل به ،ارتفاع شیافزا با( ی)سه گروه قبل یتوران-ینرایا

 کاهش شدت به ارتفاع شیافزا با و شوندیم دهید نیيپا ارتفاع در فقط زين یسند-و صحارا یتوران-یرانیا هيناح نيب مشترک عناصر -5

 .ابندییم

 

 دميرلیهای کوهارتفاع در  و هاپيکوروت نيرابطه ب نييتع یبرا رسونيپ یهمبستگ زيآنال جینتا -9 جدول

Table 9. Results of Pearson correlation analysis to determine the relationship between chorotypes and altitude in  

Damirli Mts 

Chorotype Pearson Correlation Coefficient (ρ) P-value 
 همبستگی داریمعنی

(Significance of correlation) 
COS & SCOS 0.515 0.000 Significant at 0.01 level 

COS & SCOS+PL 0.309 0.013 Significant at 0.05 level 
PL 0.141 0.268 Uncorrelated 

ES-IT 0.135 0.287 Uncorrelated 

ES-IT-M -0.246 0.05 Significant at 0.05 level 

IT-M -0.567 0.000 Significant at 0.01 level 

IT-SS -0.392 0.001 Significant at 0.01 level 
IT omni or unclassified -0.425 0.000 Significant at 0.01 level 

IT C & MES 0.006 0.964 Uncorrelated 

IT C & E -0.473 0.000 Significant at 0.01 level 

IT W 0.710 0.000 Significant at 0.01 level 
IT All 0.281 0.024 Significant at 0.05 level 

Endemics of Iran 0.257 0.041 Significant at 0.05 level 
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 (اريمع انحراف: .S.D .یدرصد فراوان نيانگي: مMean) های دميرلیکوهدر  یهشت طبقه ارتفاع در هاپيکوروت یبرا One-way ANOVA زيآنال جینتا -10 جدول
Table 10. Results of One-way ANOVA analysis of chorotypes in eight elevation classes in Damirli Mts. (Mean: average frequency percentage. S.D.: standard deviation) 

Chorotype 

Altitude class 

1300–1500 m 

Mean±S.D. 

1500–1700 m 

Mean±S.D. 
1700–1900 m Mean±S.D. 

1900–2100 m 

Mean±S.D. 

2100–2300 m 

Mean±S.D. 

2300–2500 m 

Mean±S.D. 

2500–2700 m 

Mean±S.D. 

2700–2900 m 

Mean±S.D. 
F P-value 

COS & SCOS 0±0 0±0 0.64±1.431 0.667±1.001 2.178±1.488 2.675±1.461 3.11±1.985 4.018±3.93 3.08 0.008 

COS & SCOS+PL 2.8±1.4 4.467±4.355 1.98±1.205 2.811±2.732 4.711±2.852 8.663±7.869 5.16±3.478 8.647±10.404 1.32 0.258 

PL 2.8±1.4 4.467±4.355 1.34±1.244 2.167±1.987 2.544±2.282 6.025±6.814 2.05±2.936 4.635±7.201 0.86 0.545 

ES-IT 3.5±1.473 5.9±6.583 5.78±3.149 6.267±2.765 8.8±3.043 7.188±4.849 7.71±4.834 6.806±5.005 0.67 0.695 

ES-IT-M 11.133±3.873 13.067±1.501 10.34±5.689 9.044±3.31 7.967±2.419 9.325±3.07 7.77±1.988 8.659±6.31 0.77 0.615 

IT-M 16.6±6.991 8.3±4.204 14.92±5.87 8.233±6.478 9.433±4.625 5.363±4.239 4.33±5.277 3.435±4.605 5.2 0.000 

IT-SS 0.6±1.0392 0.7667±1.3279 0.4±0.8944 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 2.76 0.016 

IT omni or unclassified 20.433±2.281 18.533±2.97 22.68±4.319 22.044±5.36 18.178±4.92 16.463±3.529 18.93±5.163 13.859±5.976 3.34 0.005 

IT C & MES 2.9±2.512 5.367±0.987 3.76±4.06 4.178±2.455 3.811±2.915 4.963±2.188 3.17±1.248 4.359±2.649 0.59 0.762 

IT C & E 4.3±3.989 3.2±3.732 2.98±0.676 2.178±1.478 2.8±1.471 1.375±1.472 0.73±1.561 1.047±2.107 2.51 0.025 

IT W 7.733±5.86 8.6±3.996 8.1±4.246 11.3±4.196 13.778±4.977 16.588±4.854 19.79±7.571 24.324±7.663 8.36 0.000 

IT All 54.4±18.08 67.5±14.29 66.58±7.95 67.13±15.22 69.08±6.31 68.54±7.91 75.03±7.15 71.45±18.37 0.95 0.473 

Endemics 6.067±5.55 10.967±5.49 9.28±4.34 10.922±5.672 11.089±3.398 14.788±6.944 15.06±6.331 11.876±6.565 1.32 0.257 
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 .های دميرلیکوهدر  یارتفاع انیمختلف در طول گراد یهاپيکوروت یدرصد فراوان راتييتغ -14 شکل

Fig. 14. Changes in percentage of abundance of chorotypes along the altitudinal gradient in Damirli Mts. 
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 سمياندم -

-مهين گرید گونه هشت و کياندم گونه 11 ،این تعدادحضور دارند که از  رانیا یانحصار اهانياز گ آرایه 121 ،یرليمنطقه دم در

 سمياندم زانيم ،نی. بنابراهستند یتوران-یرانیعناصر ا وها جزگونه نی(. همه ا16و شکل  11)جدول  باشندیزنجان م استان کياندم

 زانيم ،مثال طور به. است یباالتر عدد آشکارا ،شدهانجام مطالعات و نقاط از یاريبس با سهیمقا در که استدرصد  5/14 ،منطقه درکل

 در ،نيهمچن. است( Kamelin 1970) درصد 18 داغکپه منطقه کل و( Akhani 1998) درصد 5/8 گلستان یمل پارک در سمياندم

 عامل نيب. است آمده دسته ب درصد 3/5 سمياندم عدد ،(Moradi et al. 2013) شده انجام دروديفس سد اطراف فلور یرو که یامطالعه

  ابدییم شیهم افزا سمياندم زانيارتفاع م شیوجود دارد و با افزا >05/0P سطح در یدارمعنی یهمبستگ ،سمياندم زانيم و ارتفاع

 :گرددیم هیارا مطالعه مورد منطقه کياندم یهاگونه فهرست ،ادامه در(. 15)شکل 

 

 (شدند مشاهده بار دو ای کیدار فقط ستاره یها)گونه زنجان استان یانحصارمهيو ن یانحصار یهاگونه -11 جدول
Table 11. Endemic and subendemic species of Zanjan province (species that marked by an asterisk, were observed only 

once or twice) 

 یانحصار یهاگونه

(Endemic species) 

 یانحصارمهین یهاگونه

(Subendemic species) 

Allium mahneshanense Razyfard, Zarre & R.M.Fritsch *Astragalus alavaanus Podlech 

A. wendelboi Matin *A. anguranensis Podlech & Maassoumi 

*Allochrusa lutea Falat. Mahmoodi A. khadem-kandicus Maassoumi & Podlech 

*Astragalus andabadensis Maassoumi, Bagheri & 

F.Ghahrem. 

A. zanjanensis Podlech & Maassoumi 

*A. barnasariformis Maassoumi, F.Ghahrem. & Bagheri *Campanula lamondiae Rech.f. 

A. belgheisicoides Podlech & Maassoumi *Erysimum damirliense Moazzeni & Mahmoodi 

A. pediculariformis Maassoumi Haplophyllum laeviusculum C. C.Towns. 

A. semilunatus Podlech Matthiola iranica Zeraatkar, Mahmoodi, F.Ghahrem. & 

Maassoumi 

A. subrecognitus Bagheri, Maassoumi & F.Ghahrem. Noccaea iranica Al-Shehbaz 

*A. abharensis Maassoumi & Podlech - 

 

 
 .های دميرلیکوهدر  یارتفاع انیدر طول گراد یانحصار یهاگونه یدرصد فراوان راتييتغ -15 شکل

Fig. 15. Changes in percentage of abundance of endemic species along the altitudinal gradient in Damirli Mts. 
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 .های دميرلیکوهدر  یانحصارمهيو ن یانحصار یهااز گونه یتعداد -16 شکل
Fig. 16. Some endemic and subendemic species in Damirli Mts. 

1. Allium mahneshanense, 2. A. wendelboi, 3. Astragalus andabadensis, 4. A. barnasariformis, 5. A. pediculariformis,  

6. A. abharensis, 7. A. semilunatus. 
 

  

1 2 

3 4 

5 6 

7 
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 .های دميرلیکوهدر  یانحصارمهينو  یانحصار یهااز گونه یتعداد -)ادامه( 16 کلش
Fig. 16. (contd). Some endemic and subendemic species in Damirli Mts. 

8. Astragalus subrecognitus, 9. A. alavaanus, 10. A. anguranensis, 11. A. khadem-kandicus, 12. A. zanjanensis,  

13. Campanula lamondiae, 14. Haplophyllum laeviusculum, 15. Noccaea iranica. 
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 (:شدند مشاهده بار دو ای کیدار فقط ستاره یها)گونهدر منطقه دميرلی  رانیا یانحصار یهاگونه ریسافهرست 
List of other endemic species of Iran in Damirli region (those marked with an asterisk were observed only  

once or twice): 

Acantholimon bromifolium Boiss. ex Bunge 

A. festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss. 

*A. gilliatii Turrill 

A. scorpius Boiss. 

*Alchemilla farinosa Frohner 

*Allium alamutense Razyfard, Zarre & R.M.Fritsch 

*A. bakhtiaricum Regel 

A. subvineale Wendelbo 

Alyssum lanigerum DC. 

A. polycladum Rech.f. 

*Astragalus belgheisicus Maassoumi 

Astragalus bounophilus Boiss. & Hohen. 

*A. brachyodontus Boiss. 

*A. catacamptus Bunge 

*A. circumlacustris Podlech & Sytin 

A. curvirostris Boiss. [subendemic] 

*Astragalus cyclophyllon Beck  

*A. demavendicus Boiss. & Buhse 

*A. diversipilosus Podlech 

A. ebenoides Boiss. 

A. effusus Bunge [subendemic] 

A. glumaceus Boiss. 

*A. keredjensis Podlech 

A. leptynticus Maassoumi 

*A. melanogramma Boiss. 

*A. multijugus DC. 

A. paralurges Bunge 

A. patrius Maassoumi 

*A. rubrostriatus Bunge 

*A. ruscifolius Boiss. 

A. submitis Boiss. & Hohen. 

*A. tabrizianus Buhse 

A. tricholobus DC. subsp. tricholobus 

A. vegetus Bunge 

*Atraphaxis suaedifolia Jaub. & Spach 

Bufonia kotschyana Boiss. 

B. macrocarpa Ser. 

Centaurea gilanica Bornm. 

*C. pterocaula Trautv. subsp. iranica Wagenitz 

*Chorispora persica Boiss. 

*Cirsium spectabile DC. 

Colchicum varians Freyn & Bornm. 

Corydalis verticillaris DC. 

Cousinia albescens C.Winkl. & Strauss ex C.Winkl. 

C. calocephala Jaub. & Spach 

C. chrysacantha Jaub. & Spach 

C. cylindracea Boiss. 

*Delphinium jacobsii Iranshahr 

Echinops haussknechtii Boiss. 

*Erigeron acris L. subsp. asadbarensis (Vierh.) 

Rech.f. 

*Euphorbia malleata Boiss. 

*Fritillaria zagrica Stapf 

*Glaucium calycinum Boiss. 

*G. contortuplicatum Boiss. 

Gypsophila caricifolia Boiss. 

*G. leioclada Rech.f. 

G. persica Barkoudah 

*G. polyclada Fenzl ex. Boiss. var. glandulosa 

Barcoudah 

*Hedysarum halophilum Bornm. & Gauba 

H. criniferum Boiss. 

Helichrysum globiferum Boiss. 

H. oligocephalum DC. 

*Hieracium hoppeanum Schult. 

Iris meda Stapf 

* Jurinea giviensis Mirtadz. 

*J. heterophylla Jaub. & Spach 

*Lagochilus aucheri Boiss. var. aucheri 

*L. lasiocalyx (Stapf) Jamzad 

Linaria lineolata Boiss.  

*Linum album Kotschy ex Boiss. 

*Malabaila porphyrodiscus Stapf & Wettst. ex Stapf 

*Matthiola farinosa Bunge ex Boiss. 

Nepeta cephalotes Boiss. 

*Nonea iranica Falat. & Pakravan 

N. suchtelenioides Riedl. 

*Onobrychis lunata Boiss. 

O. melanotricha Boiss. 

O. subnitens Bornm. 

*Orobanche longibracteata Schiman-Czeika 

*Oxytropis kotschyana Boiss. & Hohen.  

Phlomis persica Boiss. 

*Prangos gaubae (Bornm.) Hernst. & Heyn. 

*Ranunculus elbursensis Boiss. 

*R. kotschyi Boiss. 

*Scorzonera mucida Rech.f., Aellen & Esfand. 

Scrophularia nervosa Benth. subsp. nervosa 

*Scutellaria pinnatifida A. Ham. subsp. mucida 

(Stapf) Rech.f. 

Silene erysimifolia Stapf 

S. gynodioica Ghaz. 

*S. nurensis Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

Thymus daenensis Čelak 

*T. lancifolius Celak. 

*Tragopogon caricifolius Boiss. 

*T. jesdianus Boiss. & Buhse 

*Trichodesma aucheri DC. 

*Trigonella disperma Bornm. 

Tulipa montana Lindl. 

*Veronica acrotheca Bornm. & Gauba 
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 .های دميرلیکوهدر  یمانداب اهانيگاز  یتعداد -17 شکل
Fig. 17. Some wetland plants in Damirli Mts. 

1. Allium schoenoprasum, 2. Dactylorhiza iberica, 3. D. umbrosa, 4. Erigeron acris subsp. asadbarensis, 5. Hieracium 

hoppeanum, 6. Myosotis lithospermifolia, 7. Pedicularis sibthorpii, 8. Primula auriculata, 9. Prunella vulgaris,  

10. Trifolium campestre, 11. Triglochin palustris. 
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 .های دميرلیکوهدر  هااز درختان و درختچه یتعداد -18 شکل
Fig. 18. Some trees and shrubs in Damirli Mts. 

1. Amygdalus lycioides var. lycioides, 2. Berberis integerrima, 3. Crataegus meyeri, 4. Elaeagnus angustifolia, 5. Lycium 

depressum subsp. depressum, 6. Rhamnus pallasii subsp. palasii, 7. Rosa iberica, 8. Tamarix szovitsiana. 
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 های دميرلی.زی در کوههای صخرهتعدادی از گونه -19شکل 

Fig. 19. Some rupicolous species in Damirli Mts. 

1. Cotoneaster nummularioides, 2. Dielsiocharis kotschyi, 3. Minuartia lineata, 4. Rosularia sempervivum var. 

sempervivum, 5. Scrophularia variegata subsp. variegata, 6. Silene gynodioica subsp. gynodioica, 7. S. meyeri subsp. 

meyeri, 8. Tanacetum kotschyi. 
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 .های دميرلیدر کوه تيوفیژهای ونهاز گ یتعداد -20 شکل
Fig. 20. Some geophyte species in Damirli Mts. 

1. Allium alamutense, 2. A. atroviolaceum, 3. A. viride, 4. A. noeanum, 5. A. rubellum, 6. A. scabriscapum,  

7. A. ubipetrense, 8. A. stamineum, 9. A. xiphopetalum, 10. Bellevalia glauca, 11. Colchicum szovitsii,  

12. Corydalis verticillaris, 13. Eremurus olgae. 
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 .های دميرلیدر کوه تيوفیژهای ونهاز گ یتعداد -)ادامه( 20 شکل
Fig. 20. (contd). Some geophyte species in Damirli Mts. 

14. Eremurus spectabilis, 15. Fritillaria assyriaca, 16. F. gibbosa, 17. F. olivieri, 18. F. persica, 19. F. zagrica, 20. Iris 

meda, 21. I. pseudocaucasica, 22. I. reticulata, 23. I. songarica, 24. I. spuria, subsp. musulmanica, 25. Leontice 

armeniaca. 
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 های دميرلی.های ژیوفيت در کوهتعدادی از گونه -)ادامه( 20شکل 

Fig. 20. (contd). Some geophyte species in Damirli Mts. 
26. Muscari tenuiflorum, 27. Ornithogalum brachystachys, 28. Puschkinia scilloides, 29. Tulipa humilis, 30. T. montana, 

31. T. schrenkii. 
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 .های دميرلیدر کوهمنتخب  یهااز گونهتعدادی  -21 شکل
Fig. 21. Some selected species in Damirli Mts. 

1. Acantholimon bromifolium, 2. Aethionema fimbriatum, 3. Alyssum lanigerum, 4. Astragalus alyssoides,  

5. A. curvirostris, 6. A. glumaceus, 7. A. paralurges, 8. A. submitis. 
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 .های دميرلیدر کوهمنتخب  یهااز گونه تعدادی -)ادامه( 21شکل 
Fig. 21. (contd). Some selected species in Damirli Mts. 

9. Astragalus tricholobus, 10. Bufonia kotschyan, 11. Centaurea albonitens, 12. C. gilanica, 13. Clastopus vestitus,  

14. Cousinia chrysacantha, 15. Delphinium jacobsii, 16. Galium verum. 
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 .های دميرلیدر کوهمنتخب  یهااز گونه تعدادی -)ادامه( 21شکل 
Fig. 21. (contd). Some selected species in Damirli Mts. 

17. Glaucium contortuplicatum, 18. Gypsophila persica, 19. Hedysarum criniferum, 20. Helichrysum oligocephalum,  

21. H. globiferum, 22. H. psychrophilum, 23. Jurinea giviensis, 24. J. macrocephala. 
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 .های دميرلیدر کوهمنتخب  یهااز گونه عدادیت -)ادامه( 21شکل 
Fig. 21. (contd). Some selected species in Damirli Mts. 

25. Linum album, 26. L. glaucum, 27. Moltkia caerulea, 28. Nonea iranica, 29. N. suchtelenioides, 30. N. persica,  

31. Onobrychis melanotricha, 32. O. subnitens. 
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 .های دميرلیدر کوهمنتخب  یهااز گونهعدادی ت -)ادامه( 21شکل 
Fig. 21. (contd). Some selected species in Damirli Mts. 

33. Onosma rascheyana, 34. Oxytropis karjaginii, 35. Papaver armeniacum subsp. armeniacum,  

36. Parietaria judaica, 37. Phlomis persica, 38. Prangos gaubae, 39. Ranunculus elbursensis, 40. Salvia aristata. 
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 .زنجانهای دميرلی در کوه منتخب یهااز گونه عدادیت -)ادامه( 21شکل 

Fig. 21. (contd). Some selected species in Damirli Mts. 

41. Salvia hydrangea, 42. S. xanthocheila, 43. Scutellaria pinnatifida, 44. Thymus daenensis, 45. Trigonella disperma, 

46. Trinia leiogona, 47. Veronica acrotheca, 48. Viola modesta. 
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 .های دميرلیدر کوه هاستگاهیز تنوع -22 شکل

Fig. 22. Diversity of habitats in Damirli Mts. 

1. Subalpine grasslands, 2. Wetlands, 3. Thorn-cushion formations, 4. Snowbeds, 5. Mountain grasslands, 6. Rocky 

habitats, 7. Gypsum habitats, 8. Cultivated areas. 
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 ،هیرویب یچرا -4 ،زودرس یچرا -3 ،یسازجاده -2 ،یکاومعدن -1های دميرلی: ها در کوهستگاهیز بیعوامل تخر نیترمهم -23 شکل

 .یعمد یسوزآتش -6 ،یکوهستان مراتع در مید یکشاورز -5
Fig. 23. The most important factors of habitat destruction in Damirli Mts. 

1. Mining, 2. Road construction, 3. Premature grazing, 4. Overgrazing, 5. Dry farming in mountain pastures, 6. Human-

caused fires. 

 هاگونه دیتهد و یابيکم -

 یاريبس در الگو نیا(. 24)شکل  دهدیرا نشان م یتمیلگار یمنحن یالگو ،یمورد بررس یهاتعداد مشاهدات مربوط به گونه عیتوز

بار  3806مجموع  در که هیآرا 809 نياست. از ب ( تکرار شدهAkhani 1998) گلستان یمل پارک فلور مطالعه مانند گرید مطالعات از

 نیا. شدند دهید شتريب ای بار 20( درصد 7/4گونه ) 38ها فقط آن نيو از ب شتريب ایبار  10درصد(  7/12گونه ) 103فقط  ،مشاهده شدند

 گونه 302 ،آن ميان از که شدند مشاهده بار 1-4 بين (درصد 6/72) گونه 588 و بار 5-9 بين (درصد 6/14) گونه 118 که ستا یدرحال

 .شدند مشاهده بار یک فقط( درصد 3/37)
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 .منطبق با آن یتمیلگار یبه همراه منحن ،تعداد مشاهدات یکاهش بيها به ترتگونه یفراوان عیتوز -24 شکل

Fig. 24. Frequency distribution of species ordered by decreasing number of records, with fitted logarithmic curve. 

 

 دیفراوان و بدون تهد اهانيبار مشاهده( را گ 10اول )با حداقل  گونه 103و با اغماض  هيصورت اوله بتوان ب دیشا ،بيترت نیا به

 در توانیاند را نمبار مشاهده شده یک تا چهارکه  یاگونه 588 ،ریز لیکرد اما به دال یمعرف ریپذبيآس یرا تا حدود یگونه بعد 118و 

کار نرفته  منطقه مورد مطالعه به اهانيگ یبرا دیتهد زانيم یابیارز یبرا یمطالعه روش استاندارد نی: اوال در ازیرا معرض خطر دانست

 ،صورت گرفته بود یگریها که به منظور دبرداشت پالت و ثانيا کردیرا فراهم نم یابیامکان ارز ،امکانات و اهداف مطالعه ،است و زمان

 یمطالعه مستقل با روش ،هاگونه یریدپذیتهد یابیارز یبرا ،نیها را نداشت. بنابراگونه دیتهد یابیارز یبرا یالزم و تعداد کاف تیکفا

اند بار مشاهده شده دو ای کیکه در منطقه وجود داشتند و فقط  رانیا کياندم یهااز گونه یفقط فهرست نجایا الزم است. در یاختصاص

منطقه با عالمت ستاره  کياندم اهانيگ فهرستدر  ،نادر به شمار آورد کياندم اهانيها را گآن توانیها که مگونه نی. اگرددیه میارا

 اند.مشخص شده

 هاآن بیو عوامل تخر هاستگاهیز تنوع -

 یهاختاریر ،یمانداب یهاشگاهیرو به توانیم هاآن نیترمهم زکه ا دارد وجود یخوب نسبتا یستگاهیز تنوع ،تحت بررسی منطقه در

. (22)شکل  کرد اشاره یبرف یهابسترهمچنين  و یگچ مناطق ،یکوهستان و یآلپمهين یهاعلفزار ،یاصخره مناطق ،خاردار یبالشتک

 بیعوامل تخر نیتر. مهمشوندیدر منطقه مشاهده م یاحظهمتنوع به شکل قابل مال یهااهستگیز نیا بیتخر عوامل متاسفانه

 مراتع به مید یکشاورز گسترش ،هنگامزود و هیرویب یچرا ،یمعدن یهایشامل استخراج گسترده انواع کان ،های دميرلیکوه یهاستگاهیز

 منطقه در یراصوليغ یگردشگرمتعدد و  یدسترس یهااحداث جاده ،یعمد یسوزآتش ،باالتر ارتفاعات در یعيطب منابع یهاعرصه

 .دنکنیم دیرا تهد منطقه نادر و یانحصار یهاگونه ژهیو به ،یاهيگ یهاگونه و هاستمياکوس شدت به عوامل نیا. (23)شکل  باشدیم
 

 بحث

 منطقه فلور -

. دیگرد یمعرف یرليمنطقه دم جنس از 333و  رهيت 69متعلق به  یآوند اهانيگ از هیآرا 809 ،در مجموع ،حاضر مطالعه براساس

است که تاکنون در منابع مختلف از کل استان زنجان گزارش شده  ییهاکمتر از تعداد گونه یکم ،شده از منطقهشناخته  یهاتعداد گونه

همچنين  و سفر یهاتیمحدود و یمال منابع وکمبود وقت  ليمطالعه به دل نیا یوجود دارند که ط زين یگرید یهانا گونهئبود. مطم

 مراحل یزمانهم عدم ليدل به ،گرید طرف از. ندنشد هاآن مشاهده به موفقنگارندگان  ،منطقه یهاقسمت همه به یدسترس امکان عدم

 ،ذکرشده یهاتیمحدود ليدل به اردمو از یاريبس در که گرفتیم صورت یآورجمع بار نیچند دیبا خاص منطقه کی در ،اهانيگ رشد

 رانیا فلور کل با یرليدم منطقه فلور سهیمقا. باشد فوق ریمقاد از شتريب منطقه اهانيگ تنوع که رودیم انتظار ،نیبنابرا. نبود ریپذامکان

 .است برخوردار ییباال یاهيگ تنوع از منطقه که دهدیم نشان

 یدارا هارهيتبيشتر  که یدر حال ،اندداده اختصاص خود به را هاگونه از ییباال درصد بزرگ رهيت چند ،یرليدم منطقه فلور در

 بيانجام شده در نقاط مختلف تکرار شده است. ترت کيستیمطالعات فلور بيشترو  رانیالگو در کل فلور ا نی. اباشندیمگونه  یتعداد کم

 ینظر کم نیاز ا هارهياز ت یبعض ،انيم نیاست. در ا رانیکل ا هيشب شيموجود در منطقه مورد مطالعه هم کم و ب یهارهيت نیتریغن
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به  توانیاند. از آن جمله مرا به خود اختصاص داده یرتبه باالتر یرليدر منطقه دم ،دارند رانیکه در ا یابا رتبه سهیو در مقا زیمتما

از اشاره کرد.  Brassicaceaeو  Iridaceae، Papaveraceae، Valerianaceae، Dipsacaceae، Polygonaceae، Liliaceae یهارهيت

 یترنیيدر رتبه پا ،رانیکل ابا  سهیدر مقا Plumbaginaceaeو  Cyperaceae، Chenopodiaceae، Euphorbiaceae یهارهيت ،گرید یسو

ها هم از جنس ی. بعضشتنددر منطقه حضور دا رفتیتر از آنچه انتظار مو گروه دوم کم ترشيگروه اول ب یهارهيت ،نیاقرار دارند. بنابر

 ،Cousinia، Acantholimon، Euphorbia، Nepeta، Veronica یهاداشتند. جنس رانیبا کل فلور ا سهیدر مقا یزیمتما تيوضع

Taraxacum یهاتر از انتظار و جنسکم Tragopogon، Scorzonera، Salvia، Erysimum، Alyssum، Thymus  وCirsium از  ترشيب

گروه اول به نسبت  یهاجنس یآن برا ییايجغراف تيمنطقه و موقع یمياقل تيوضع که دهدیموضوع نشان م نیانتظار ظاهر شدند. ا

 ییشناسا یها و دشواراز جنس یبعض کيتاکسونوم یدگيچيدر نظر داشت که پ دیتر است. البته باگروه دوم مناسب ینامناسب و برا

 موضوع موثر باشد. نیا ليدر تحل تواندیاز آن هم م یناش

 یستیزهای شکل -

 بيترت به هاتيفانروف تینها در و هاتيکامف ،هاتيتروف. هستند منطقه یستیز شکل نیترفراوان ،گونه 399 با هاتيپتوفیکریهم

 یاستپ مناطق در که مشابه مطالعات از یاريبس با شيب و کم ،بيترت نیا. دارند قرار یبعد یهارتبه در گونه 19 و 87 ،199 ،194 با

 راتييتغ زيآنال از حاصل جینتا(. Türkmen 2014, Mahdavi et al. 2013, Akhani 1998, Ellenberg 1996) دارد مطابقت است شده انجام

 یهاشکل نیترمناسب هاتيوفیژ و هاتيپتوفیکریهم که داد نشان مطالعه مورد منطقه در یارتفاع انیگراد امتداد در یستیز یهاشکل

 اما ندارند یموفق عملکرد یدشوار طیشرا نيچن در هاتيتروف برعکس و هستند یکوهستان سرد مناطق در اهانيگ یزندگ یبرا یستیز

 باشد.مین دارمعنی چندان ارتفاع شیافزا با هاتيکامف یفراوان ینسب شیافزا

 یاگونه یغنا -

در مطالعات  یادیبه مقدار ز ،ليسهولت در کاربرد و تحل ليبه دل ،شودیم فیبا تعداد گونه تعر یسادگ که به یاگونه یغنا

 یهاهمه فاکتور نيدر ب ،در منطقه مورد مطالعه یارتفاع انیدر امتداد گراد یاگونه یغنا راتيي. تغرودیکار م به شناختیبوم و کيستیفلور

در منطقه مورد  یاگونه ی. غناابدییارتفاع آشکارا کاهش م شیو با افزا دهدیرا با عامل ارتفاع نشان م یهمبستگ نیشتريب ،شده یبررس

به  یمترمربع 25سطح  کیگونه در  50و از حدود  افتهیدرصد کاهش  100 ،یمتر 1600حدودا  یارتفاع انیگراد کیدر طول  ،مطالعه

 حدود دو نيانگيطور م به ،در ارتفاع شیمتر افزا 100با هر  ،مطالعه نیا جیبراساس نتا ،گری. به عبارت دابدییم ليگونه تقل 25حدود 

دشوارتر  ليدل ارتفاع به شیموضوع است که با افزا نیمساله نشانگر ا نی. اشودیکاسته م یمترمربع 25پالت  کی یهاتعداد گونه گونه از

 ،زمستانه خبندانی یتعداد روزها شیافزا ،بنفش یاشعه ماورا یشدت باال ،از نظر شدت سرما ژهیو به یطيمح طیشدن شرا یو بحران

 یدر همه مناطق کوهستان ،ليدل نيهم . بهشودیکاسته م طیشرا نیسازگار با ا یهاتعداد گونه ،شدت باد شیبرف و افزا تریدوام طوالن

 یآوند اهانيگ گرید ،متر( 4800)حدودا  یمرز مشخص کیاز  و ميکنیرا مشاهده م یاگونه یغنا زانيم نیکمتر ،واليو ن یدر طبقه آلپ

 Grytnes) دهدیم نشان شکل یکوهان یالگو ،در امتداد ارتفاع یاگونه یغنا راتيينمودار تغ ،از مطالعات یاري. در بسشوندیمشاهده نم

& Vetaas 2002 .)را یخط بایتقر و یکاهش کامال ییالگو ،است شده انجام متر 1350 از باالتر ارتفاع در حاضر مطالعه که نیا ليدل به 

 .دهدیم نشان

 هاگونه یارتفاع عیتوز -

. شد داده صيتشخ مختلف یالگو 10 ،اساس نیا بر و داشتند یمتفاوت یارتفاع یهادامنه ،منطقه در مطالعه مورد یهاگونه

 نیيپا ارتفاعات گرم و خشک مناطق در منحصرا هاگونه نیا از یبرخ. دارند حضور یافراط یهاستگاهیز در منحصرا هاگونه از یتعداد

 شانتيجمع استقرار به قادر کیولوژیزيف و شناختیبوم نظر از نظر مورد یهاگونه -الف: باشد ليدل دو از یناش تواندیم که شدند دهید

 عبارت به. دارند یباالتر یدما نيانگيم به ازين زیرا کنند ليتکم باالتر ارتفاع در را خود یزندگ کليس توانندینم و ستندين باالتر مناطق در

 مناطق وسعت که ترنیيپا ارتفاع در و باشند یم هرز یهاعلف جزو گروه نیا یهاگونه از یبعض -ب ،ستندين سرما تحمل به قادر ،گرید

 در منحصرا که هستند ییهاآن ،یافراط یهاگونه از دوم گروه. دارند یشتريب یفراوان ،است شتريب یانسان دخالت از یناش افتهی بیتخر

 سازگار کامال یهاگونه توانیم را دهندیم ليتشک را فلور از درصد 15 از شيب که هاگونه نیا. دارند حضور یفوقان ارتفاعات سرد مناطق

 به و داشته سرما تحمل یبرا یاژهیو کیولوژیزيف یهایسازگار قطعا هاگونه نیا ،واقع در. کرد یمعرف سرمادوست یعبارت به ای سرما با

 ترنیيپا ارتفاعات در موجود یهاتنش از اجتناب و رقابت از زيپره یازا به ییدما دشوار طیشرا تحمل هاآن یستیز یاستراتژ رسدیم نظر

 را یافراط یهامحدوده توانندینم یول دارند یعيوس نسبتا یارتفاع دامنه هاگونه از یتعداد ،گرید یسو از. است یانسان دخالت ژهیو به
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 -ب ،ندارند حضور منطقه ینيیپا متر 350 در فقط که ییهاگونه -الف: شوندیم ميتقس دسته سه به خود هاگونه نیا. کنند تحمل

 زين گونه ازدهی. هستند بیغا یافراط محدوده دو هر در که ییهاگونه -ج و ندارند حضور منطقه ییباال متر 400 در فقط که ییهاگونه

 در زين هاگونه هيبق. شوندیم مشاهده یارتفاع طبقات تمام در و ندارند ارتفاع رييتغ از یناش یطيمح طیشرا رييتغ به یتيحساس چيه

 .دارند حضور یآلپمهين و یکوهستان مناطق

 یاهيگ یايجغراف -

 تيزاگرس و البرز وضع ،جانیآذربا یهارشته کوه یقرار گرفتن در محل تالق ليدل مناطق مجاور آن به و های دميرلیکوه

تر و مناسب شتريب یهامستقل با داده یمستلزم بررس یاهيگ یايکامل فلور منطقه از جنبه جغراف ليدارد. تحل یو جالب ژهیو یوگرافئتوژيف

 ه گردد. بهیمنطقه ارا یاهيگ یايجغراف تيو اهم تياز وضع یاهياول ریتصو ،براساس اطالعات موجود تا تالش شده ،مطالعه نیاست. در ا

 ليمورد تحل یارتفاع انیدر امتداد گراد هاونیتوکوريسهم هرکدام از ف راتييتغ گردیده تا یسع ،حاضر با توجه به اهداف مطالعه ،عالوه

 یشرق یهابخش ،یاترانهیمد هيفلور منطقه متاثر از ناح ،نیياست. در ارتفاعات پا یتوران-یرانیفلور منطقه عمدتا ا ،یطور کله . برديقرار گ

 یهامنطقه عوض شده و گونه کيستیفلور بيترک ،ارتفاع شیاست. با افزا یسند-صحارا هيناح یو حت یتوران-یرانیا هيناح یو مرکز

 عمدتا ،باال ارتفاعات در موجود یاهيچندناح و وطنجهان یهاگونه. کنندیم دايپ غلبه یاهيچندناح و وطنجهان یهاگونه و (wIT) یغرب

 یدارا یرليدم منطه در یآلپمهين ارتفاعات چون ،گرید طرف از. دارند گسترش یشمال کرهمين در یعيوس طور به که هستند ییهاگونه

 یعيوس یپراکندگ ییايکه معموال از نظر جغراف (17 شکل) پسندرطوبت یهاگونه ،ليدل نيهم به ،است یمتعدد مرطوب یهامانداب

 .دهندیبه خود اختصاص م یشتريدر ارتفاعات باالتر سهم ب ،دارند
 سمياندم -

 زانيم با مطالعه مورد منطقه دهدیم نشان ،هستند زنجان استان یانحصار هاآن از گونه 16 که رانیا یانحصار گونه 116 حضور

 گرید شده مطالعه مناطق از یاريبس با سهیمقا در نظر نیا از و دارد یادیز تياهم یستیز تنوع نظر از یدرصد 15 حدود سمياندم

(Kamelin 1970, Akhani 1998, Moradi et al. 2013, Moosavi 2004a) مطالعه نشان  نیا جیمناسب و گاه باالتر دارد. نتا یتيموقع

 سمياندم زانيحدود چهار درصد بر م ،در ارتفاع شیبا هر صد متر افزا به طوری که ،ابدییارتفاع افزاش م شیبا افزا سميداد که درصد اندم

. رديآن مورد حفاظت قرار گ یالزم باشد حداقل ارتفاعات فوقان دیشا ،منطقه یباال سميبا توجه به درصد اندم ،نی. بنابراشودیم افزوده

دو بار مشاهده  ای کیفقط  ،مطالعه نیا یط منطقه کياندم یهادرصد از گونه 54حدود  ميدارد که بدان یشتريب تياهم یزمان مسئله نیا

 یهامطالعه گونه نیا یط ،نیقرار دارد. عالوه بر ا یاشکننده تيها در وضعگونه نیا تيکه جمع دهدیمنشان  مسئله نیشدند. ا

 یهاقسمت یهامانداب عمدتا ستگاهشانیز که شدند ثبت Parnassia palustris و Myosotis diminutaمانند  یاما نادر کياندمريغ

 و مهم یهاگونه دست نیا از یشتريب تعداد حضور یقو احتمال به منطقه در ستگاهیز نوع نیا ترقيدق مطالعه. باشدیم منطقه مرتفع

 منطقه نیا یاهيگ تنوع از حفاظت لزوم و تياهم ،هامانداب یریپذبيآس و دما یجهان شیگرما روند به توجه با. کرد خواهد آشکار را نادر

 .گرددیم آشکارتر مشابه مناطق و

 ،یکاومانند معدن هاستگاهیز بیطرف و وجود عوامل تخر کیاز  یرليدم هایکوه یباال سميو اندم ادیز یاهيتوجه به تنوع گ با

 هيبه شدت توص ،گریاز طرف د یراصوليغ یگردشگر و یسارجاده ،یعمد یسوزآتش ،گسترده میکشت د ،هنگامو زود هیرویب یچرا

و  یعيتوسط اداره منابع طب یشتريبه عنوان منطقه حفاظت شده اعالم شود و نظارت ب ستیز طيمنطقه توسط سازمان مح نیا شودیم

 .شود انجاماز مراتع منطقه  یراصوليو غ یقانونريغ یبردااز بهره یريجلوگ یبرا یزداريآبخ
 

 حسب تیره()بر یرلیدم منطقه یآوند اهانیفهرست گ

  ،GR = ر دازومیر ،GB =ر ازداي)پ تيوفیژ ،(CH) تيدر پنج گروه شامل کامف ریرانکا ستميها براساس سگونه یستیشکل ز

 داده شده است. نشان  (TH) تيو تروف (PH) تيفانروف ،(HE) تيپتوفیکریهم ،(GS =ر دااستولون و GC =ر دابنه ،GT =ر داغده

طول دوره  لياز قب یشترياطالعات ب یگاه یشیرو-یستیشکل ز در قسمت اند.مشخص شده NPHکوچک با عالمت  یهادرختچه

 .ه شده استیارا رهيو غ اهياندازه گ ،یشیرو
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 شده ارایه (مقاله اصلی متن) 8 جدول در جهانی پراکنش قسمت در ،شده استفاده اختصاری هایعالمت به مربوط توضيحات

 مربوط ،یارتفاع دامنه .است شده پيروی( White & Leonard 1991) وناردئل و وایت از تورانی-ایرانی ناحيه فرعی تقسيمات مورد در. است

 .است مطالعه مورد منطقه در مشاهدات به

 

 (Alliaceae) انیازیپ

1. Allium alamutense Razyfard, Zarre & R.M. Fritsch 
(20-1)شکل    

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

  ؛زنجان ،نیقزو: رانیا

:  یشککیرو-یسککتیز شکککل؛ 2480-2858 :یدامنه ارتفاع

GB. 
2. Allium atroviolaceum Boiss. 

(20-2)شکل   

  یپراکندگ ؛ منگله  ،از بنفشي پ ،از مزرعه روى ي پ: ینام فارسکک  

 ،رانیا ،شمال شرق عراق   ،نیجنوب اوکرا ،هيشرق ترک : یجهان

 ،اراک: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] ایدر ريس  ،قفقاز ،افغانستان 

  ،همدان  ،گلساااتان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،جان یآذربا 
  ،لرسااتان ،کردسااتان ،خوزسااتان ،خراسااان ،کرمانشاااه ،کرمان

ندران    فاع  ؛ تهران ،ماز نه ارت کل  ؛ 1900-2058: یدام شکک

 .GB: یشیرو-یستیز
3. Allium bakhtiaricum Regel 

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

-یسککتیشکککل ز ؛ 2239: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس: رانیا

 .GB: یشیرو
4. Allium erubescens K.Koch  

س   ،رانیشاامال ا: یجهان یپراکندگ؛ از رودبارىيپ: ینام فار

فقاااز    کرا     ،ق نوب او گ     ؛ [ES-IT] نی ج ند ک   :رانی ا در یپرا

با  فاع  ؛ البرز ،جان یآذر نه ارت کل  ؛ 1453-2164: یدام شکک

 .GB: یشیرو-یستیز
5. Allium iranicum (Wendelbo) Wendelbo  

  ؛[IT2w] رانیغرب ا ،هيجنوب شااارق ترک: یجهان یپراکندگ

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای فاع  ؛ زاگرس ،آذر نه ارت :  یدام

 .GB: یشیرو -یستیشکل ز؛ 2739-2738
6. Allium mahneshanense Razyfard, Zarre & R.M.Fritsch 

(16-1)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

 یآلپمهيو ن یکوهستان  یها1زارچمن: ستگاه یز؛ زنجان: رانیا

شکککل  ؛ 2502-2892: یدامنه ارتفاع  ؛ یلوم یها بي شااا و

 .GB: یشیرو-یستیز
7. Allium noeanum Reut. ex Regel 

(20-4)شکل   

س  جنوب شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ یوالک سااور: ینام فار

؛  [IT2w] رانیشمال ا  ،شمال عراق ، قفقاز ،هیشمال سور   ،هيترک

  ،نیقزو ،کردساااتان ،کرمانشااااه ،همدان: رانیدر ا یپراکندگ

 مهين تا نيکال یاصخره  یهابيش : ستگاه یز؛ یغرب جانیآذربا

ستان  ستپ  ،یکوه شکل  ؛ 1908: یدامنه ارتفاع؛ هامزراع و ا

 .GB: یشیرو-یستیز
8. Allium rubellum M.Bieb. 

(20-5)شکل   

  ،تالش : یجهان  یپراکندگ ؛ ثوم ،از صاااورت ي پ: ینام فارسکک  

ستان  ،رانیشمال ا  :  رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] ،ترکمن

؛ تهران ،نیقزو ،مازندران ،خراساان  ،گلساتان  ،النيگ ،جانیآذربا

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2521-1382: یدامنه ارتفاع

GB. 
9. Allium scabriscapum Boiss. 

(20-6)شکل   

  یپراکندگ ؛ ازي رک چاک پ يسااا ،از گل زرد ي پ: ینام فارسکک  

قفقاز   یماورا ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق ،هيشاارق ترک: یجهان

[IT2, IT3] گ     ؛ ند ک   ،جااانی آذربااا ،یمرکز  : رانی در ا یپرا

ستان  ،النيگ ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت   ،کرمان ،همدان ،گل
شاه  سان  ،کرمان ستان  ،خرا ستان  ،کرد ؛ تهران ،سمنان  ،نیقزو ،لر

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1376-1683: یدامنه ارتفاع

10. Allium schoenoprasum L. ( 17-1 شکل ) 

(17-1)شکل   

در همه منطقه   : یجهان  یپراکندگ ؛ از کوه ي پ: ینام فارسکک  

 در نيهمچن ،اسااات پراکنده  عيبه طور وسااا  یمعتدله و قطب  

  ؛[COS & SCOS] یجنوب یها قسااامت  یکوهساااتان  مناطق 

 یچمنزارها: ستگاه یز؛ البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

تان   فاع  ؛ متر( 2400- 3500) یکوهسااا نه ارت ؛  2616: یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز ؛ ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .GB-تيوفیژ ،یادسته
11. Allium stamineum Boiss. 

(20-7)شکل   

س  شاارق منطقه : یجهان یپراکندگ؛ از دشاات يپ: ینام فار

نه یمد  ندگ ؛ [IT-M] رانیا ،تالش  ،عراق ،ترا :  رانیدر ا یپراک

مدان  ،النيگ ،فارس  گان  ،ه مانشاااااه  ،هرمز تان   ،کر  ،خوزسااا
  ،جان یآذربا  ،یمرکز ،تهران ،سااامنان  ،لرساااتان  ،کردساااتان 
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شکل  ؛ 1900-2892: یدامنه ارتفاع؛ یاريچهارمحال و بخت

 .GB: یشیرو-یستیز
12. Allium stipitatum Regel  

ندگ  هان  یپراک تان   : یج   و رانیا ،یمرکز یاي آسااا ،پاکسااا

ندگ ؛ [IT2, IT4] افغااانساااتااان   ،هماادان: رانیدر ا یپراک

  ،یشرق  جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا ،نیقزو ،کردستان  ،کرمانشاه 
 ،خراساااان ،کرمان  ،فارس  ،اصااافهان  ،یاري چهارمحال و بخت  

:  سککتگاه یز؛ زنجان  ،یمرکز ،لرساااتان  ،راحمد یبو و هی لويکهگ

 مهين و یلوم یاسااتپ یکوهسااتان ،یکوهسااتان مهين یهادامنه

تان  نيب در( متر 1700- 2600) یآلپ چه  و درخ در  ،ها درخت

:  یدامنه ارتفاع؛ یامخروبه یاراضاا در و بزرگ درختان هیسااا

کل  ؛ خرداد-بهشاااتیارد: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2239 شکک

 80-120سااااقه گل دهنده      ،تي وفیژ: یشککیرو-یسککتیز

 .GB-مترسانتی
13. Allium subvineale Wendelbo  

س  ستان  يپ ، یکاياز اليپ: ینام فار : یجهان یپراکندگ؛ از تاک

صار  ستان  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانح   ،گل

-یسککتیشکککل ز؛ 2532-2721: یدامنه ارتفاع؛ مازندران

 .GB: یشیرو
14. Allium ubipetrense R.M.Fritsch 

(20-8)شکل   

  یشااامال غرب  یها بخش: رانیا ،عراق )؟(: یجهان  یپراکندگ 

ندگ  ؛ [IT2زاگرس ]   ،هماادان ،اصااافهااان: رانی در ا یپراک

مانشااااه   تان  ،کر تان  ،کردسااا جان  ،نیقزو ،یمرکز ،لرسااا ؛ زن

و اغلب   یخشک سنگ   یهاکوهستان  یمناطق استپ : ستگاه یز

-یست یشکل ز ؛ 1954-2787: یدامنه ارتفاع؛ یاصااخره

 .GB: یشیرو

 
15. Allium viride Grossh. 

(20-3)شکل   

  ،تالش ،عراق یشاارقشاامال ،هيجنوب ترک: یجهان یپراکندگ

مال    قاز  و رانیا غربشااا ندگ ؛ [IT2] قف :  رانیدر ا یپراک

-1300: سککتگاهیز؛ لرسااتان و تهران ،اصاافهان ،کردسااتان

:  یش یرو-یست یشکل ز ؛ 1570: یدامنه ارتفاع؛ متر2800

GB . 

16. Allium wendelboi Matin 

(16-2)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

 ؛2131-2813: یدامنه ارتفاع؛ زنجان: رانیا

 .  GB: یشیرو-یستیشکل ز

17. Allium xiphopetalum Aitch & Baker. 

(20-9)شکل   

 ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ از گلپوش خنجرىيپ: ینام فارسکک

تان   تان    ،ترکمنسااا غانسااا ؛ [IT2, IT3, IT4] یآال-ريپام  ،اف

  ،همدان  ،یاري چهارمحال و بخت   ،یمرکز: رانیدر ا یپراکندگ 

؛  2521: یدامنه ارتفاع؛ تهران ،مازندران ،لرسااتان ،خراسااان

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز

 (Amaryllidaceae) انینرگس
18. Ixiolirion tataricum Herb.  

س  از مصاار در غرب تا  : یجهان یپراکندگ؛ ارکيخ: ینام فار

نه ي خاور م  ؛  [ES-IT] شااارق در ريکشااام و یبريغرب سااا ،ا

ندگ  با  ،یمرکز: رانیدر ا یپراک هان  ،جان یآذر   ،فارس  ،اصاااف

  ،النيگ ،تهران ،نیقزو ،مازندران ،خراساااان ،همدان  ،گلساااتان 
ستان  ستان  ،لر   و ستان يس  ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت ،خوز

و   یکوهستان  یچمنزارها ،یابانيمناطق ب: ستگاه یز؛ بلوچستان 

:  یدامنه ارتفاع  ؛ (متر 1000- 2500)یکشااااورز یها نيزم

؛ بهشااااتیارد-نیفرورد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2209

به ارتفاع  ،ازداريپ ،ساله چند ،تيوفیژ: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GB-مترسانتی 80-20

 (Apiaceae) انیکرفس

19. Bilacunaria microcarpa (M.Bieb.) Pimenov & 

V.N.Tikhom.  

ندگ      ن     یپراک ها فقاااز   ،رانی ا ،هيااترک  : یج ؛ [IT2عراق ]  ،ق

:  غرب و مرکز ،شااامال و شااامال غرب   : رانیدر ا یپراکندگ 

  ،سااامنان ،لرساااتان ،همدان ،کردساااتان ،جانیآذربا ،مازندران

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2131-2316: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان اواسط تا لیاوا
20. Bunium caroides Hausskn. ex Bornm. 

  ،عراق ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ ره الوندى یز: ینام فارسکک  

مرکز و   ،غرب ،غربشاامال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا

 ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا : جنوب

حال و بخت    هارم تان   ،فارس  ،یاري چ نه   ؛ تهران ،خوزسااا دام

فاع  تا اوا  : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2322: یارت هار    لی اواخر ب

 .GT: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان
21. Bunium cylindricum Drude  

:  یجهان  یپراکندگ ؛ اىاساااتوانه ره یز ،روغنک : ینام فارسکک  

ستان  ،رانیا ،هيشرق ترک  ستان  ،افغان س  ،قفقاز یماورا ،پاک  یايآ

پام  یمرکز ؛ [IT2, IT3(. ]شاااان اني ت ،ای در ريسااا ،یآال-ري)

مرکز و شمال   ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ

  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا  ،مازندران   ،گلساااتان : شااارق

:  یدامنه ارتفاع؛ زنجان ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،اصاافهان



 51/51                              1401(،1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

 لیاااواخر بهااار تااا اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛1920-2143

 .GB: یشیرو-یستیشکل زتابستان؛ 
22. Bunium paucifolium DC.  

فارسکک    ندگ ؛ ره هرز زراع یز: ینام  هان  یپراک   ،هي ترک: یج

شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] یماورا ،رانیا ،هیسور

با : مرکز و جنوب ،غرب ،غرب تان   ،جان یآذر مدان  ،کردسااا   ،ه

 ،خوزسااتان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان

فاع  ؛ تهران نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2239: یدام

 .GT: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان لیبهار تا اوا
23. Bupleurum exaltatum M.Bieb.  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ عيچتر گندم  رف : ینام فارسکک  

ستان  ،رانیا ،عراق ،نیجنوب اوکرا ستان  ،ترکمن ستان  ،افغان   ،پاک

  ،شااامال : رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT] یمرکز یاي آسااا ،قفقاز 

  ،گلسااتان: شاامال شاارق و شاارق   ،مرکز ،غرب ،شاامال غرب

چهارمحال و   ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،جانیآذربا ،مازندران

مد یبو و هی لويکهگ ،یاري بخت مان  ،فارس  ،راح گان  ،کر   ،هرمز

سان    ،خشک  یهادامنه: ستگاه یز؛ زنجان ،تهران ،سمنان  ،خرا

-2900: یدامنه ارتفاع  ؛ متر( 1800-3800باز )  یها جنگل 

تان      : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2003 تابسااا تا  هار  کل   ؛ ب شکک

-80به ارتفاع  ،تيپتوفیکر یهم ،چند ساله : یش یرو-یست یز

 .CH-مترسانتی 30
24. Chaerophyllum crinitum Boiss.  

: یجهان  یپراکندگ ؛ جعفرى فرنگ  کرک آلود: ینام فارسکک  

قفقاز   یماورا  ،رانیغرب ا ،شااامال عراق  ،قفقاز  ،هي شااارق ترک

[IT2w] جانیآذربا: غرب و شمال غرب: رانیدر ا یپراکندگ؛،  

تان   مدان  ،کردسااا فاع   ؛ ه نه ارت و   یدهگل ؛ 2298: یدام

 .GT: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان لیاوا: یدهوهیم
25. Chaerophyllum macropodum Boiss.  

س  : یجهان یپراکندگ؛ یکوهسااتان یفرنگ یجعفر: ینام فار

  یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،شمال شرق عراق ،هيجنوب شرق ترک

مال  : رانیدر ا مال غرب   ،شااا ندران   : غرب و مرکز ،شااا   ،ماز

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان  ،لرسااتان  ،همدان ،جانیآذربا

:  یدامنه ارتفاع  ؛ زنجان  ،تهران ،فارس  ،یاري و بختچهارمحال   

؛  اواخر بهار و تابساااتان    : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2316-1654

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
26. Chaerophyllum macrospermum (Willd. ex Schult.) 

Fisch. & C.A.Mey. 

س  شاارق : یجهان یپراکندگ؛ جعفرى فرنگ  معطر: ینام فار

 ,IT2] یمرکز یايآس  ،قفقاز یماورا ،رانیا ،تالش ،لبنان ،هيترک

IT3] مرکز و   ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛

دامنه  ؛ تهران ،خراساااان ،جانیآذربا ،مازندران: شااامال شااارق

ع     فا م  یده گل ؛ 2721-2795: یارت بهااار و   : یده وهی و 

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان
27. Daucus carota L. subsp. carota  

در اغلب مناطق  : یجهان یپراکندگ؛ ج خودرویهو: یفارسنام 

 شهیر یمصرف خوراک  یبرا sativus رگونهیز ،است  پراکنده ايدن

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [PL. ]شود یکاشته م  یو گوشت  ميضخ 

  ،اصاافهان ،جانیآذربا ،گلسااتان: شاامال غرب و مرکز ،شاامال

سان  ،فارس   sativus رگونهیدر ز ،یزراع: ستگاه یز؛ تهران ،خرا

؛  1515: یدامنه ارتفاع  ؛ یشااان یها نيها و زم باغ  ،در مزارع

ستان : یدهوهیو م یدهگل -یست یشکل ز ؛ اواخر بهار تا تاب

-مترسااانتی 40-100به ارتفاع  ،دوساااله: گونه یبرا: یش یرو

GT. 
28. Eryngium billardierei F.Delaroche  

س   ،هیسااور ،لبنان ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ زول: ینام فار

ستان  ،رانیا ،عراق ستان  ،ترکمن ستان  ،افغان   یجنوب ماورا ،پاک

شمال   ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT. ]ايماليغرب ه ،قفقاز

مال شااارق   ،غرب ندران  : مرکز و شااا با  ،النيگ ،ماز   ،جان یآذر

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان

دامنه  ؛ سمنان و تهران  ،خراسان  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت

فاع  تان   : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1376-2900: یارت ؛  تابسااا

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
29. Falcaria vulgaris Benth.  

س    ،مرکز وجنوب اروپا: یجهان یپراکندگ؛ یاغیقاز: ینام فار

س  ،اروپا جنوب هيروس  س  و ايجنوب غرب آ شمال    ،یمرکز یايآ

شمال    ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [ES-IT-M] قایغرب آفر

  ،گلسااتان : شاامال شاارق و جنوب شاارق    ،مرکز ،غرب ،غرب

 ،یاريچهارمحال و بخت ،لرستان ،کردستان  ،جانیآذربا ،مازندران

مان  ،فارس  نان  ،خراساااان ،کر جان  ،سااام نه   ؛ تهران و زن دام

 اواساااط تا بهار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل؛ 2163: یارتفاع 

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان
30. Grammosciadium platycarpum Boiss. & Hausskn. ex 

Boiss. 

س  شمال   ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ د کوه یشو : ینام فار

  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] یماورا ،رانیا ،عراق

  ،النيگ ،مازندران: مرکز و شااامال شااارق ،غرب ،شااامال غرب

:  یدامنه ارتفاع؛ تهران ،خراسان ،همدان ،کردستان ،جانیآذربا

  لیاااواخر بهااار تااا اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2435-2267

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان
31. Johrenia platycarpa Boiss.  

در  یپراکندگ؛ [IT2افغانساااتان ] و رانیا: یجهان یپراکندگ

شرق و مرکز    ،شرق : رانیا سان : شمال  ؛ تهران ،سمنان  ،خرا
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فاع     نه ارت اواساااط : یده وهی و م  یده گل ؛ 1738: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان
32. Lisaea heterocarpa Boiss.  

س   ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ؛ یس چسبک يگ: ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT2wقفقاز ] یماورا ،رانیا ،عراق ،ارمنسااتان

مال غرب  : رانیا با : غرب ومرکز ،شااا تان   ،جان یآذر   ،کردسااا

مانشااااه   تان  ،کر مد یبو و هی لويکهگ ،لرسااا حال و     ،راح هارم چ

فاع  ؛ تهران ،یاري بخت نه ارت و   یدهگل ؛ 1645-2006: یدام

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان لیاوا: یدهوهیم
33. Malabaila porphyrodiscus Stapf & Wettst. ex Stapf. 

س  : یجهان یپراکندگ؛   جنگل یشااقاقل صااحرا : ینام فار

غرب  ،شمال غرب: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانحصار

 ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا : و مرکز

:  یدامنه ارتفاع   ؛زنجان  ،تهران ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت  

-یسککتیز شکککل ؛اواخر بهار: یدهوهیو م یدهگل؛ 2239

 .GT: یشیرو
34. Pimpinella aurea DC.  

شااارق : یجهان یپراکندگ؛ جعفرى کوه  زرد: ینام فارسکک

 [IT2گرجستان ] ،ارمنستان ،ترکمنستان ،رانیا ،هيترک

شرق و      ،مرکز ،غرب ،شمال غرب : رانیدر ا یپراکندگ شمال 

با : جنوب شااارق مدان  ،جان یآذر هان  ،ه حال و      ،اصاااف هارم چ

ستان  ،یاريبخت سان  ،بلوچستان  و ستان يس  ،خوز   ،سمنان  ،خرا

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2650: یدامنه ارتفاع  ؛ زنجان  ،تهران

 HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ بهار تا اواسط تابستاناز اواسط 

35. Pimpinella tragium Vill. subsp. lithophila (Schischk.) 

Tutin  

: یجهان یپراکندگ؛ دوست جعفرى کوه  صخره : ینام فارس 

 ،ترکمنساااتان ،رانیا ،عراق ،نیجنوب اوکرا ،هيترک ،جنوب اروپا

در  یپراکندگ؛ [ES-IT-M. ]قایشاامال غرب آفر ،قفقاز یماورا

  ،گلستان : مرکز و شمال شرق   ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیا

  ،لرساااتان  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران  
 ،خراسااان ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،یاريچهارمحال و بخت

و   یدهگل ؛ 2163-2892: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،سااامنان 

سط  : یدهوهیم ستان از اواخر بهار تا اوا -یست یشکل ز ؛ تاب

 .HE: یشیرو
36. Prangos acaulis (DC.) Bornm.  

س  ش : ینام فار  ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ؛ ر کوتولهيجا

  ،شااامال غرب: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2ارمنساااتان ] ،رانیا

چهارمحال  ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا: غرب و مرکز

 یدهگل؛ 1994: یدامنه ارتفاع؛ تهران ،ساامنان ،یاريو بخت

-یسککتیشکککل ز؛ تابسااتان لیاوا تا بهار لیاوا: یدهوهیو م

 .HE: یشیرو
37. Prangos ferulacea Lindl.  

  ،ايتالیمرکز و جنوب ا: یجهان یپراکندگ؛ ريجاش : ینام فارس 

  ،نيفلسط ،لبنان ،هیسور یجنوب غرب ،هيترک ،بالکان رهیشبه جز
قاز  ،عراق تان   ،رانیا ،قف ؛  [ES-IT-M] یبيشااارق ل ،ارمنسااا

 ،جان یآذربا : غرب و مرکز ،شااامال غرب : رانیدر ا یپراکندگ 

شاه  ،کردستان  صفهان  ،لرستان  ،همدان ،کرمان  ،سمنان  ،فارس ،ا

جان  ،تهران فاع   ؛ زن نه ارت و   یدهگل ؛ 1907-2316: یدام

ستان     : یدهوهیم سط تاب سط بهار تا اوا -یست یشکل ز ؛ اوا

 .HE: یشیرو
38. Prangos gaubae (Bornm.) Hernst. & Heyn. 

(21-83)شکل   

 یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ ر کرج يجاشاا: ینام فارسکک

؛ تهران: شاامال و مرکز: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2(. ]؟) رانیا

فاع   نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1860-2003: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان لیبهار تا اوا
39. Prangos uloptera DC.  

  یپراکندگ؛ خرکول ،هیوا ،روىر صااخرهيجاشاا: یفارسککنام 

قاز  ،هي جنوب و شااارق ترک: یجهان  مال عراق  ،قف  ،رانیا ،شااا

  یپراکندگ؛ [IT2, IT3. ]شااان انيت ،قفقاز یماورا ،افغانسااتان

مال  : رانیدر ا مال غرب   ،شااا ندران   : غرب و مرکز ،شااا   ،ماز

چهارمحال  ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،همدان ،جانیآذربا

فاع   ؛ تهران ،فارس  ،یاري بخت و نه ارت ؛  2521-2787: یدام

شکل  ؛ اواخر بهار تا اوسااط تابسااتان : یدهوهیو م یدهگل

 .HE: یشیرو-یستیز
40. Scandix aucheri Boiss.  

س  صفهان   : ینام فار  ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ شانه ونوس ا

ستان  ستان  ،رانیا ،جانیآذربا ،ارمن ستان  ،ترکمن ستان.    ،افغان پاک

[IT2] مرکز و شمال شرق ،شمال غرب: رانیدر ا یپراکندگ؛  :

 ،سااامنان  ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،فارس  ،اصااافهان  ،جان یآذربا 

  تا لیاوا: یدهوهیو م یدهگل؛ 2521: یدامنه ارتفاع ؛ تهران

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛بهار اواسط
41. Scandix iberica M.Bieb.  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ؛ شااانه ونوس قفقازى: ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT2] ريکشاام تا شاارق ساامت به ايغرب آساا

  ،همدان ،کردستان ،جانیآذربا: غرب و مرکز ،شمال غرب: رانیا

ستان  ،یاريچهارمحال و بخت صفهان  ،لر ؛  زنجان ،تهران ،فارس ،ا

فاع   نه ارت  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2163-2212: یدام

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان لیاوا تا بهار
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42. Scandix stellata Banks & Sol.  

س  ستاره  : ینام فار جنوب : یجهان یپراکندگ؛ اىشانه ونوس 

  ،نیجنوب اوکرا ،قایشاامال افر ،بالکان رهیشاابه جز ،غرب اروپا

در  یپراکندگ؛ [IT-M] یمرکز یايآساا و ايجنوب غرب آساا

: شاامال شاارق و جنوب  ،مرکز ،شاامال غرب ،شاامال: رانیا

  ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان
ستان  ،همدان صفهان  ،لر سان  ،هرمزگان ،فارس ،ا   ،سمنان  ،خرا

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1376-2298: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ بهار اواخر تا لیاوا
43. Sium sisaroideum DC.  

  ،شرق اروپا : یجهان یپراکندگ؛ یباریشقاقل جو : ینام فارس 

؛  [ES-ITقفقاااز ] ،افغااانساااتااان ،رانیا ،تااالش ،عراق ،هيااترک

: مرکز و جنوب ،غرب ،شمال غرب ،شمال: رانیدر ا یپراکندگ

  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،لرساااتان  ،جان یآذربا  ،مازندران  
 تهران ،سمنان ،هرمزگان

 اواسط  تا لیاوا: یدهوهیو م یدهگل؛ 2131: یدامنه ارتفاع

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان
44. Smyrniopsis aucheri Boiss.  

غرب و   ،عراق ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ کل يپ: ینام فارسکک  

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2قفقاز ]  یجنوب ماورا  ،رانیمرکز ا

  ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا: غرب و مرکز ،شاامال غرب

دامنه  ؛ تهران ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصااافهان ،همدان

سط    : یدهوهیو م یدهگل؛ 2251: یارتفاع سط بهار تا اوا اوا

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛تابستان
45. Trinia leiogona B.Fedtsch. 

(21-46)شکل   

قفقاز.    یماورا  ،رانیا غربشااامال   ،تالش : یجهان  یپراکندگ 

[IT2] شااامال غرب و مرکز  ،شااامال : رانیدر ا یپراکندگ ؛  :

؛  2686-2625: یدامنه ارتفاع؛ ساامنان ،جانیآذربا ،مازندران

شکککل   ؛ تابساااتان   لی اواخر بهار تا اوا  : یدهوهیو م یدهگل 

 .HE: یشیرو-یستیز
46. Turgenia latifolia Hoffm.  

  یپراکندگ ؛ ماسااا  يس ميگ ،س چسااابک يگ: ینام فارسکک  

پا : یجهان  مد   ،جنوب ارو نه یمنطقه    و اي جنوب غرب آسااا ،ترا

شده و در همه  یمختلف جهان معرفدر مناطق  ،یمرکز یايآس

شمال   ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛ [ES-IT-M] یبومريجا غ

  ،النيگ ،گلستان: شرق و جنوب ،شمال شرق ،مرکز ،غرب ،غرب

ستان  ،جانیآذربا شاه  ،کرد ستان  ،همدان ،کرمان   و هیلويکهگ ،لر

هان  ،راحمد یبو تان  ،فارس  ،اصاااف گان  ،خوزسااا مان  ،هرمز   ،کر

-1738: یدامنه ارتفاع  ؛ زنجان  ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان

هار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2435 ؛  تابساااتان   لی اوا تا  ب

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
47. Zosima absinthifolia Link  

 ,IT2. ]یمرکز یايآس  و ايجنوب غرب آس : یجهان یپراکندگ

IT3] مرکز ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ؛،  

  ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان: شاارق و جنوب شاارق 

  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،اصااافهان  ،همدان  ،کردساااتان 
ستان  ،کرمان ستان  و ستان يس  ،خوز سان  ،بلوچ   ،سمنان  ،خرا

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2163: یدامنه ارتفاع  ؛ زنجان  ،تهران

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛اواسط بهار تا اواسط تابستان

 (Asphodelaceae) انیشیسر

48. Eremurus inderiensis Regel 

  یپراکندگ؛  یش ولگایساار ،ش اسااتپ یساار: ینام فارسکک

-ري)پام یمرکز یايآساا ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا: یجهان

ندگ     ؛ [IT2 .IT3, IT4کپااه داغ( ]  ،یآال :  رانی در ا یپراک

صفهان  سمنان    ،همدان ،ا سان و  شن : ستگاه یز؛ خرا   ،یمناطق 

گاه  په  ،ها چرا فاع  ؛ متر( 1800-300ها ) ت ؛  1376: یدامنه ارت

شت یارد: یدهوهیو م یدهگل :  یش یرو-یست یشکل ز ؛ به

 .GR-مترسانتی 70-120به ارتفاع  ،تيوفیژ
49. Eremurus olgae Regel 

(20-13)شکل   

س   ،رانیشاامال ا: یجهان یپراکندگ؛ ش طنازیساار: ینام فار

ستان    س  ،شمال افغان  IT2( ]یآال-ريپام ،داغ)کپه  یمرکز یايآ

IT3, IT4,]همدان ،گلستان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

  یها دامنه : سککتگاه یز؛ تهران و زنجان  ،مازندران   ،خراساااان

-1481: یدامنه ارتفاع؛ متر( 1900-500ها )خشک و دشت  

-یسککتیشکککل ز ؛ نیفرورد: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1453

 .GT-مترسانتی 70-100به ارتفاع  ،تيوفیژ: یشیرو
50. Eremurus spectabilis M.Bieb. 

(20-14)شکل   

جنوب : یجهان یپراکندگ؛ ییتماشااا شیساار: ینام فارسکک

 ,IT1, IT2] انهيم یايآساا تا نيفلسااط و هيترک از ايآساا یغرب

IT3] یها داغ و کوهکپه  ،زاگرس ،البرز: رانیدر ا یپراکندگ ؛  

  1000-3000)یکوهسااتان یچمنزارها: ستگاه یز؛ جانیآذربا

فاع  ؛ متر( نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2298-1540: یدام

-200ارتفاع  ،تيوفیژ: یش یرو-یست یشکل ز ؛ خرداد: گل

 .GR-مترسانتی 75

 (Asteraceae) انیکاسن

51. Acantholepis orientalis Less.  
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س   ،هیسور  ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ؛ سرخار : ینام فار

  ،افغانستان ،انهيم یايآس ،ترکمنستان ،قفقاز یماورا ،رانیا ،عراق

تان. ]    ندگ ؛ [ITپاکسااا جان    :رانیا در یپراک بای  ،البرز ،آذر

؛  1376-1570: یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،مرکز ،شاارق ،زاگرس

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
52. Achillea setacea Waldst & Kit.  

س   ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ نيیبومادران مو: ینام فار

قاز ]  ،هي مرکز روسااا ،رانیا ندگ ؛ [ES-ITقف :  رانیدر ا یپراک

ندران   با  ،ماز تان  ،جان یآذر مدان  ،کردسااا فاع  ؛ ه نه ارت :  یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2721-2616 تان    ،اواخر ب ؛  تابسااا

 70به ارتفاع تا     ،چند سااااله   : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

  نشااده گزارش رانیا از کايرانیدر فلورا ا: نکته. HE-مترسااانتی

 .است
53. Achillea tenuifolia Lam.  

فارسکک   مادران ب : ینام  بان  ي بو ندگ ؛ ا هان  یپراک  ،هي ترک: یج

قاز ]  ،رانیا ندگ ؛ [IT2قف با  ،النيگ: رانیدر ا یپراک  ،جان یآذر

  ،بوشااهر ،فارس ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان ،زنجان

:  یدامنه ارتفاع؛ نیقزو ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،خوزسااتان

؛  اواخر بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2251-1540

  30-90به ارتفاع  ،چند سااااله: یشککیرو-یسککتیشکککل ز

 .HE-مترسانتی
54. Achillea vermicularis Trin.  

س  ستان  : ینام فار   یپراکندگ؛ ت یچوپان کبر ،بومادران کوه

  یپراکندگ ؛ [IT2wقفقاز ]  یماورا ،رانیا ،عراق ،هي ترک: یجهان 

ندران   : رانیدر ا با  ،ماز جان  ،تهران ،جان یآذر تان  ،زن   ،کردسااا

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2900-2139: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران

: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ اواخر بهار تا اواسااط تابسااتان 

 .HE-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،چندساله
55. Achillea wilhelmsii K.Koch  

 ،هی ساااور ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ بومادران : ینام فارسکک  

قفقاز   یماورا ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق

[IT2] مازندران   ،جان یآذربا  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

ستان  ،زنجان شاه  ،کرد ستان  ،همدان ،المیا ،کرمان صفهان  ،لر  ،ا
 ،خوزسااتان ،بوشااهر ،کرمان ،فارس ،زدی ،یاريچهارمحال و بخت

سان  ،بلوچستان  ،هرمزگان ؛  یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

فاع    لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1797-2801: یدامنه ارت

به  ،چندساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابستان  اواسط  تا بهار

 .HE-مترسانتی 10-35ارتفاع 
56. Acroptilon repens (L.) DC. subsp. repens  

در قسااامت   : یجهان  یپراکندگ ؛ جه يتلخه گ : ینام فارسکک  

 کايرانیمحدود به منطقه فلورا ا ،گونه یپراکندگ یو غرب یشامال 

[IT] ندگ    ؛ نه    ؛ زاگرس  ،آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2006-2293: یارتفاع
57. Amberboa turanica Iljin.  

 ،هي روسااا: یجهان  یپراکندگ ؛   توران یکهربا : ینام فارسکک  

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،جنوب شاارق اروپا
؛ [IT] یمرکز یاي آسااا ،یبريغرب سااا ،قفقاز  یماورا شااارق 

  ،مرکز ،شااارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

دامنه  ؛ (متر 400-1200) یشن  یهاابانيب: ستگاه یز؛ جنوب

شکککل  ؛ بهار : یدهوهیو م یدهگل؛ 1453-1382: یارتفاع 

به ارتفاع  ،یاها قاعدهبرگ ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یز

 .TH-مترسانتی 20-10
58. Anthemis austriaca Jacq.  

س  شرق  : یجهان یپراکندگ؛ بابونه خزرى: ینام فار جنوب و 

  ،قفقاز یماورا ،هيترک ،نیجنوب اوکرا ،بالکان رهیشاابه جز ،اروپا

تان ]  ،رانیا جان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [ESترکمنسااا بای   ،آذر

فاع  ؛ البرز نه ارت کل ز ؛ 1437-1881: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو
59. Anthemis haussknechtii Boiss. & Reuter  

سورى  ،بابونه زاگرس  : ینام فارس  : یجهان یپراکندگ؛ بابونه 

  ،آذربایجان  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا ،عراق ،هی ساااور

-یسککتیشکککل ز ؛ 1376-1570: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .TH: یشیرو
60. Anthemis hyalina DC.  

س    ،لبنان ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ شاافافبابونه : ینام فار

 در یپراکندگ ؛ [IT1, IT2] رانیا ،عراق ،نيفلساااط ،هی ساااور

جان    :رانیا بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت -2044: یدام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2006
61. Artemisia haussknechtii Boiss.  

  یپراکندگ؛ درمنه زاگرساا  ،اىدرمنه صااخره: ینام فارسکک

هان  ندگ ؛ [IT2] رانیا ،عراق ،هيااترک: یج :  رانیدر ا یپراک

چهارمحال و   ،اصااافهان ،همدان ،المیا ،کرمانشااااه ،کردساااتان

مد یبو و هی لويکهگ ،یاري بخت فاع  ؛ راح نه ارت -2251: یدام

؛  زیيپا  لی اواخر تابساااتان تا اوا   : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1376

به  ،یبا قاعده چوب ،یخشب  ،چندساله : یش یرو-یست یشکل ز 

 .CH-مترسانتی 15-40ارتفاع 
62. Artemisia incana Druce  

  یپراکندگ؛ درمنه خاکساااترى ،م يهیدرمنه د: ینام فارسکک

هان  قاز ]  ،رانیا ،عراق ،هي ترک: یج ندگ ؛ [IT2wقف در  یپراک
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با : رانیا جان  ،جان یآذر فاع  ؛ زن نه ارت ؛  2163-2434: یدام

-یستیشکل ز؛ زیياواخر تابستان تا پا : یدهوهیو م یدهگل

  60به ارتفاع تا  ،یچوب ميبا قاعده ضااخ ،چند ساااله: یش یرو

 .CH-مترسانتی
63. Carduus onopordioides Fisch. ex. M.Bieb. 

شرق شمال: یجهان یپراکندگ؛ اىتاتارى خارپنبه: ینام فارس

قاز  ،هي ترک قاز  یماورا  ،قف مال    ،قف ؛  [IT2w. ]رانیا غربشااا

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای نه  ؛ آذر فاع دام -2510: یارت

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2139
64. Carthamus oxyacantha M.Bieb.  

س  شرق   : یجهان یپراکندگ؛ خارخرون ،گلرنگ زرد: ینام فار

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق ،قفقاز یماورا

  ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2, IT3] یمرکز یايآساا

:  یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،شاارق ،شاامال شاارق  ،زاگرس ،البرز

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2169-1376
65. Centaurea albonitens Turrill 

(21-11)شکل   

س  شاارق : یجهان یپراکندگ؛ گل گندم درخشااان: ینام فار

ندگ     ؛ [IT2] رانی ا ،هيااترک   یجااان  :رانی ا در یپراک  ،آذربااا

-یست یشکل ز ؛ 2044-2298: یدامنه ارتفاع؛ کردسااتان

 .HE: یشیرو
66. Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz subsp. aucheri  

س    و عراق: یجهان یپراکندگ؛ گل گندم زاگرساا : ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2435-2521: یدامنه ارتفاع

HE. 
67. Centaurea behen L.  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛  یگل گندم طال  : ینام فارسکک  

 ,IT1قفقاز ] یماورا ،رانیا ،قفقازشاامال عراق ،لبنان ،نيفلسااط

IT2] ؛  شااارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2106: یدامنه ارتفاع
68. Centaurea depressa M.Bieb.  

س  شبه   شرق جنوب : یجهان یپراکندگ؛ گل گندم: ینام فار

 در یپراکندگ؛ [IT] ايجنوب غرب و مرکز آسااا ،بالکان رهیجز

؛  زدیارتفااعاات کرماان و     ،زاگرس ،البرز ،آذرباایجاان   :رانیا

ض : ستگاه یز شک  و ريفق یهاخاک ،یامخروبه یارا دامنه  ؛ خ

فاع  هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1683-2239: یارت ؛  اواخر ب

  10-60به ارتفاع  ،یعلف ،سااله کی: یش یرو-یست یشکل ز 

 .TH-مترسانتی
69. Centaurea gilanica Bornm. 

(21-12)شکل   

س  صار : یجهان یپراکندگ؛ الن يگل گندم گ: ینام فار  یانح

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 1987-2521: یدامنه ارتفاع

HE. 
70. Centaurea iberica Trevirs. ex Spreng.  

س  شاابه : یجهان یپراکندگ؛ یگل گندم چمن زار: ینام فار

کان   رهیجز ؛ [IT] یمرکز یاي آسااا و اي جنوب غرب آسااا ،بال

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای عات      ،زاگرس ،البرز ،آذر فا ارت

شرق    ،زدیکرمان و  ض : ستگاه یز؛ جنوب ،شرق  ،شمال   یارا

دامنه  ؛ متر( 2300-400علف هرز ) ،هاجاده هيحاش ،یامخروبه

فاع  هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1700-2267: یارت ؛  اواخر ب

  20-80به ارتفاع  ،دوساله ای سالهکی: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی
71. Centaurea lasiorhiza DC. 

 یانحصار: یجهان یپراکندگ؛ اىهيگل گندم اروم: ینام فارس

ندگ ؛ [IT2w] رانیا مال غرب و غرب  : رانیدر ا یپراک ؛  شااا

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1900: یدامنه ارتفاع

 است. C. ustulataهمان گونه : نکته

72. Centaurea pseudoscabiosa Boiss. & Buhse 

؛   یساااايگل گندم مام    ،گل گندم طوساااک   : ینام فارسکک  

؛  [IT2wقفقاز ] یماورا ،رانیا ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ

؛  همدان  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ 

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 1797-1948: یارتفاعدامنه 

HE. 
73. Centaurea pterocaula Trautv. subsp. iranica Wagenitz 

: یجهان  یپراکندگ ؛ گل گندم سااااقه بالدار      : ینام فارسکک  

ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصااااار جان    :رانیا در یپراک بای   ،آذر

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2172: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

HE. 
74. Centaurea pulchella Ledeb.  

س   ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ بایگل گندم ز: ینام فار

؛ [ITقفقاز ] یماورا ،یمرکز یايآساا ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای عات      ،زاگرس ،البرز ،آذر فا ارت

-یست یشکل ز ؛ 1437: یدامنه ارتفاع؛ شرق  ،زدیکرمان و 

 .TH: یشیرو
75. Centaurea triumfettii All.  

جنوب : یجهان  یپراکندگ ؛ گل گندم رنگارنگ    : ینام فارسکک  

پا  پا و   یها کوه ،یمرکز یارو مال  جنوب ارو   ،قا یآفر غربشااا
 ،رانیشمال و غرب ا  ،شرق عراق  ،نیجنوب اوکرا ،لبنان ،هيترک

قاز ]  ندگ ؛ [ES-IT-Mقف جان    :رانیا در یپراک بای  ،البرز ،آذر
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-یسککتیشکککل ز ؛ 2298-2239: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .HE: یشیرو
76. Centaurea virgata Lam. subsp. squarrosa  

س    یپراکندگ؛ اىگل گندم ترکه ،اىگل گندم بوته: ینام فار

 ،رانیا ،قفقازشااامال عراق   ،لبنان  ،هي ترک ،بلغارساااتان  : یجهان 

قاز  یماورا  تان    ،قف غانسااا تان    ،اف تان ]  ،پاکسااا ؛ [ITترکمنسااا

دامنه  ؛ شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2528-1437: یارتفاع
77. Chardinia orientalis (L.) Kuntze 

س : یجهان یپراکندگ   یپراکندگ؛ [ITw&C] ايجنوب غرب آ

؛ جنوب ،شرق ،شمال شرق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 1437-2239: یدامنه ارتفاع

TH. 
78. Chondrilla juncea L. var. acantholepis (Boiss.) Boiss.  

قفقاز   ،رانیا ،اروپا : یجهان  یپراکندگ ؛ قندرون : ینام فارسکک  

[ES-IT] ندگ ؛ نه   ؛ تهران ،خراسااااان: رانیدر ا یپراک دام

فاع    ،خرداد تااا مرداد: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2530: یارت

به ارتفاع  ،یعلف ،چندساله  ایدوساله  : یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 100-30
79. Chondrilla juncea L. var. juncea  

 ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ قندرون: ینام فارسکک

س  ،قفقاز ستان  ،یمرکز یايآ   قایشمال آفر  ،هیسور  ،عراق ،افغان

[ES-IT-M] گ      ؛ ند ک   ،الني گ  ،مااازناادران: رانی در ا یپرا

 ،یاريچهارمحال و بخت ،کرمانشاه  ،همدان ،کردستان  ،جانیآذربا

فاع   ؛ یمرکز ،تهران ،خراسااااان نه ارت ؛  2106-2169: یدام

؛  مرداد و ريت ، ميوهخرداد تا مرداد : گل : یدهوهیو م یدهگل 

به ارتفاع  ،چندساله  ایدو ساله   یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 100-30
80. Cichorium intybus L.  

به  ،ايآس ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ کاسن  پاکوتاه : ینام فارس

؛  [PL] جهان نقاط از یاريشااده در بساا  یعنوان عنصاار معرف

 ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ

 ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان
 ،تهران ،سمنان  ،خراسان  ،ستان يس  ،کرمان ،خوزستان  ،هرمزگان

ش : ستگاه یز؛ نیقزو ض  ،هاجاده هيحا - 2700) یامخروبه یارا

تر(   400 ع       ؛ م فا ت نه ار م ه گل ؛ 2006-2451: یدا و   ید

شکل  ؛ خرداد تا مرداد ، ميوهريت تا بهشت یارد: گل: یدهوهیم

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز ندساااا فاع     ،چ    5-120به ارت

 .HE-مترسانتی
81. Cichorium pumilum Jacq.  

منطقه  : یجهان  یپراکندگ ؛ کاسااان  پاکوتاه    : ینام فارسکک  

  :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT-M] ايجنوب غرب آس ،ترانهیمد

جان   بای  شکککل  ؛2163: یدامنه ارتفاع  ؛ جنوب ،زاگرس ،آذر

 .TH: یشیرو-یستیز
82. Cirsium arvense (L.) Scop. 

: یجهان یپراکندگ؛  یکنگر صااحرا ،کنگر هرز: ینام فارسکک

 یاريدر بس  ،یبومريغ صورت  به یشمال  یکایدر آمر ،ايآس  ،اروپا

ناطق  از ندگ ؛ [PL] شااااده یمعرف گرید م   :رانیا در یپراک

؛ جنوب ،شرق  ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 300-2800علف هرز ) ،یامخروبه یاراضاا ،مزارع: سککتگاهیز

فاع   متر( نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1515-2247: یدام

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛ اواخر بهار تا اواخر تابساااتان    

-مترسانتی 30-100به ارتفاع  ،قيعم خزنده زومیبا ر ،چندساله

GR. 
83. Cirsium bornmuelleri Sint. ex Bornm.  

س    و رانیا: یجهان یپراکندگ؛ کنگر ترکمنسااتان : ینام فار

 ،البرز ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2ترکمنساااتان ] 

-یسککتیشکککل ز  ؛1902-2306: یدامنه ارتفاع  ؛ شااارق

 .HE: یشیرو
84. Cirsium ciliatum Moench subsp. Szovitsii (K.Koch) 

Petr.  

فارسکک   ندگ ؛ دارکنگر مژه: ینام  هان  یپراک  ،رانیغرب ا: یج

  ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2wارمنساااتان ]  ،قفقاز 

فاع  ؛ زاگرس ،البرز نه ارت کل ز  ؛2106: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو
85. Cirsium echinus (M.Bieb.) Sch.Bip. 

س  شاامال   ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ ديکنگر سااف: ینام فار

قاز ]  ،رانیا غرب ندگ ؛ [IT2wقف جان   :رانیا در یپراک بای   ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2106: یدامنه ارتفاع؛ البرز
86. Cirsium haussknechtii Boiss.  

: یجهان یپراکندگ؛ کنگر زاگرس  ،کنگر سهندى: ینام فارس

؛  [IT2w] رانیغرب ا ،شاامال شاارق عراق ،هيجنوب شاارق ترک

ندگ     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2077-2900 :یارتفاع
87. Cirsium hygrophilum Boiss. 

  یپراکندگ؛ کنگر رطوبت پساااند ،کنگر توچال : ینام فارسکک

 غربشامال   ،شامال شارق عراق   ،هيجنوب شارق ترک : یجهان

  ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2wقفقاز ]  یماورا  ،رانیا

فاع   ؛ البرز نه ارت کل ز ؛ 2616-2803: یدام -یسککتیشکک

 .GR: یشیرو
88. Cirsium spectabile DC. 
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س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛  یکنگر تماشااا: ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2293: یدامنه ارتفاع
89. Cousinia albescens C.Winkl. & Strauss ex C.Winkl.  

س  ؛  هزارخار اشااترانکوه  ،د شااوندهيهزارخار سااف: ینام فار

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

سترده در مناطق مختلف ا    :رانیا صورت گ ؛  وجود دارد رانیبه 

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2892-2435: یارتفاعدامنه 

HE. 
90. Cousinia boissieri Buhse  

فارسکک    خار گچ : ینام  خه رودى    ،دوسااااتهزار خار تل ؛  هزار

؛  [IT2w] هيجنوب شااارق ترک ،رانیغرب ا: یجهان یپراکندگ

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای فاع  ؛ آذر نه ارت -2293: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1570
91. Cousinia calocephala Jaub. & Spach  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ کيهزارخار شاا: ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان    :رانیا در یپراک بای نه   ؛ البرز ،آذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1902-2746: یارتفاع
92. Cousinia chrysacantha Jaub. & Spach 

(21-14)شکل   

 یانحصاااار: یجهان یپراکندگ؛  یهزارخار طال: ینام فارسکک

دامنه   ؛ زاگرس ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1443-1890: یارتفاع
93. Cousinia cylindracea Boiss.  

فارسکک   نه   : ینام  خار اساااتوا گه     ،اىهزار هاردان خار چ ؛  یاهزار

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

جان    :رانیا بای فاع  ؛ زاگرس ،آذر نه ارت ؛  1540-2316: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
94. Crepis kotschyana Boiss.  

فارسکک    له یش قوش یر: ینام  جان  یر ،کسااااا ؛  ش قوش براز

ندگ  هان  یپراک تان   ،رانیا ،عراق ،هی ساااور: یج  ،ترکمنسااا

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT] یآال-ريپام ،پاکسااتان ،افغانسااتان

 ،یاريچهارمحال و بخت ،زدی ،اصااافهان ،کردساااتان ،جانیآذربا
 ،بلوچساااتان  ،خوزساااتان  ،کرمان  ،بوشاااهر ،هرمزگان  ،فارس 

-1987: یدامنه ارتفاع؛ یمرکز ،تهران ،سااامنان ،خراساااان

شکککل  ؛ بهشاااتیبهمن تا ارد : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1437

  5/5-46به ارتفاع  ،زومیبدون ر ،سااالهکی: یش یرو-یست یز

 .TH-مترسانتی
95. Crepis sancta (L.) Babc.  

س  شاامال و شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ ش قوشیر: ینام فار

 یايآساا و ايآساا یغربجنوب  ،هيجنوب روساا ،ترانهیمنطقه مد

ند  تا  یمرکز ندگ ؛ [IT-M] ه تان  : رانیدر ا یپراک   ،گلسااا

ندران    با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر تان   ،زن مدان  ،کردسااا   ،ه
  ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصااافهان ،لرساااتان ،کرمانشااااه
شهر  ،هرمزگان ستان  ،بو سان  ،خوز   ،یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خرا

: یدهوهیو م یدهگل؛ 1376-2875: یدامنه ارتفاع ؛ نیقزو

سفند  تا آبان از یگاه و خرداد تا نیفرورد -یست یشکل ز ؛ ا

  37-88به ارتفاع  ،ساااله چند ایدو ساااله  ،سااالهکی: یش یرو

 .  TH-مترسانتی

96. Crupina crupinastrum Vis.  

منطقه : یجهان یپراکندگ؛ اهيدانه س  ،فندقاهيس : ینام فارس 

نه یمد  قاز ]  ،رانیا ،عراق ،هي ترک ،ترا ندگ ؛ [IT-Mقف  در یپراک

؛ جنوب ،شاارق ،شاامال شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1376-1740: یدامنه ارتفاع
97. Echinops haussknechtii Boiss.  

: یجهان یپراکندگ؛ غال کردساااتان يشاااکر ت: ینام فارسکک

ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصااااار با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

:  یدامنه ارتفاع؛ لرسااتان ،المیا ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،زنجان

  لیاااواخر بهااار تااا اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2434-2006

ستان  ساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تاب -70به ارتفاع  ،چند 

 .HE-مترسانتی 10
98. Echinops ritrodes Bunge  

س  شهدى يشکر ت : ینام فار   و رانیا: یجهان یپراکندگ؛ غال م

ستان ]  ستان : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2ترکمن   ،جانیآذربا ،گل

چهارمحال و   ،لرسااتان ،همدان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،زنجان

 ،تهران ،خراساااان ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،اصااافهان  ،یاري بخت

فاع  ؛ نیقزو ،یمرکز نه ارت و   یدهگل ؛ 1797-2394: یدام

چند  : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابسااتان لیاوا: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 25-70به ارتفاع  ،ساله
99. Echinops tournefortii Ledeb.  

س  شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ غال آرارات يشااکر ت: ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] یماورا ،رانیا غربشاامال  ،هيترک

ستان  ،جانیآذربا: رانیا -1902: یدامنه ارتفاع؛ همدان ،کرد

سط  تا لیاوا: یدهوهیو م یدهگل؛ 1481 ستان  اوا شکل  ؛ تاب

ساله : یش یرو-یست یز -مترسانتی  25-90به ارتفاع  ،چند 

HE. 
100. Erigeron acris L. subsp. arctophilus (Rech.f.) Rech.f. 

س  : یجهان یپراکندگ؛ بهار تلخ ساارمادوساات ر يپ: ینام فار

؛  [PLشااارق( ]شااامال و شااامال    یها )کوه رانیا یانحصاااار

؛ جنوب ،شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2616: یدامنه ارتفاع
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101. Erigeron acris L. subsp. asadbarensis (Vierh.) 

Rech.f. 

(17-4)شکل   

فارسکک    هار تلخ آزادبرى يپ: ینام  ندگ ؛ ر ب هان  یپراک : یج

  یپراکندگ؛ [IT2( ]رانیا یغرب یهاکوه)البرزو  رانیا یانحصار

شکککل  ؛ 2435: یدامنه ارتفاع  ؛ البرز ،آذربایجان   :رانیا در

 .HE: یشیرو-یستیز
102. Filago arvensis L.  

فارسکک    به : ینام  ندگ ؛ (جنس) یکرک نخ ،علف پن   یپراک

  و ايجنوب غرب آساا ،مراکش ،یناویاسااکاند ،کل اروپا: یجهان

  یپراکندگ؛ [ES-IT-M] تراليچ و افغانستان تا یمرکز یايآس

: ستگاه یز؛ جنوب ،شرق  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در

ته  ها بو نه کوه  ،زار نه   ؛ متر( 800-3000ها ) مزارع و دام دام

شکککل  ؛ بهار : یدهوهیو م یدهگل؛ 2731-2875: یارتفاع 

شعاب از قاعده  ،ساله کی: یش یرو-یست یز -35به ارتفاع  ،ان

 .TH-مترسانتی 10
103. Garhadiolus angulosus Jaub. & Spach 

  ،قفقاز یماورا ،عراق ،لبنان ،هیسااور ،هيترک: یجهان یپراکندگ

تان   .  رانیا غانسااا تان  ،اف تان ]    ،ترکمنسااا ؛ [IT1, IT2پاکسااا

ندگ  تان : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،گلسااا جان  ،جان یآذر   ،زن

  و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان

 ،بلوچسااتان ،خوزسااتان ،بوشااهر ،هرمزگان ،فارس ،راحمدیبو

فاع   ؛ نیقزو ،تهران ،خراسااااان نه ارت ؛  1376-2267: یدام

 نیفرورد ، ميوهبهشتیاسفند تا ارد : گل: یدهوهیو م یدهگل

به ارتفاع تا   ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ خرداد تا

 .TH-مترسانتی 40
104. Gundelia tournefortii L.  

فارسکک    ندگ ؛ کنگر خوراک  ،اىکنگر علوفااه: ینام    یپراک

هان  قاز  یماورا  ،قبرس ،هي ترک: یج  ،رانیا ،عراق ،هی ساااور ،قف

تان   تان ]    ،ترکمنسااا غانسااا ندگ ؛ [IT-Mاف   :رانیا در یپراک

جان    بای مان و       ،زاگرس ،البرز ،آذر عات کر فا ؛ جنوب ،زدیارت

فاع  ؛ متر( 1300-600ها ) دشااات: سککتگاه یز :  یدامنه ارت

؛  ساااال یها در اکثر ماه : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2169-1738

  20-40به ارتفاع    ،سااااله کی : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

 .CH-مترسانتی
105. Helichrysum armenium DC.  

: یجهان  یپراکندگ ؛ مرگ ارمنساااتان  گل ب  : ینام فارسکک  

ندگ ؛ [IT2قفقاااز ] یماااورا ،رانیا ،هيااترک   :رانیا در یپراک

؛  2858: یدامنه ارتفاع؛ شمال شرق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز
106. Helichrysum globiferum Boiss. 

(21-21)شکل   

 یانحصار : یجهان یپراکندگ؛ مرگ کروىگل ب : ینام فارس 

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 1570-2875: یدامنه ارتفاع

HE. 
107. Helichrysum oligocephalum DC. 

(21-20)شکل   

فارسکک    په گل ب  : ینام  ندگ ؛ مرگ کم ک هان  یپراک :  یج

صار   ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانح

-یسککتیشکککل ز ؛ 2163-2885: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .HE: یشیرو
108. Helichrysum psychrophilum Boiss. 

(21-22)شکل   

فارسکک   مرگ کوهسااارى گل ب   ، یمرگ طالگل ب  : ینام 

؛ [IT2] رانیا ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ ساارمادوساات 

دامنه  ؛ شرق ،کردستان ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2848-2900: یارتفاع
109. Helichrysum rubicundum Bornm.  

شااارق  : یجهان  یپراکندگ ؛ مرگ قرمزگل ب  : ینام فارسکک  

دامنه  ؛ [IT2wقفقاز ] یماورا ،رانیا غربشاامال  ،تالش ،هيترک

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1437-2511: یارتفاع
110. Hieracium auriculoides Lang  

  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ ؛ (جنسعلف قوش ): ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛ [ES-ITلبنان ]  ،هی ساااور ،قفقاز  ،رانیا ،هي ترک

ندران  : رانیا با  ،ماز فاع  ؛ تهران ،جان یآذر نه ارت ؛  2731: یدام

تا اواخر مرداد : یدهوهیو م یدهگل  کل  ؛ اواخر خرداد  شکک

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز فاع    ،چند ساااا   30-80به ارت

 .GS- مترسانتی
111. Hieracium hoppeanum Schult. 

(17-6)شکل   

فارسکک   تان  : ینام  ندگ ؛ علف قوش کوهسااا هان  یپراک : یج

صار    ،النيگ ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانح

با  فاع  ؛ جان یآذر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2616: یدام

  ،چند ساله یعلف: یشیرو-یستیشکل ز؛ مرداد: ويم ريت: گل

 .HE- مترسانتی 25-40به ارتفاع 
112. Hieracium ×maschukense Litw. & Zahn  

فارسکک   له  : ینام  پل زنگو : یجهان  یپراکندگ ؛ یاعلف قوش 

در  یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] ،رانیشاامال ا ،هيشاارق ترکشاامال

 ،خراساااان ،اصااافهان ،کردساااتان ،جانیآذربا ،مازندران: رانیا

و   یدهگل ؛ 2435: یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران ،سااامنان 
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کل   ؛ مرداد  ميوه  ، ري اواخر خرداد و ت   : گاال: یده وهی م  شکک

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز ندساااا فاع     ،چ   40-98به ارت

 .HE-مترسانتی
113. Hieracium piloselloides Wallr.  

  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ ؛ (جنسعلف قوش ): ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛ [ES-ITلبنان ]  ،هی ساااور ،قفقاز  ،رانیا ،هي ترک

و   یدهگل ؛ 2739-2709: یدامنه ارتفاع  ؛ جان یآذربا : رانیا

:  یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد ، ميوهريت: گل: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 80به ارتفاع تا  ،چند ساله یعلف
114. Inula helenium L.  

س  صفا : ینام فار شام  يزنجب ،م   ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ ل 

  ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT] ايآساا یغربجنوب 

فاع  ؛ زاگرس ،البرز نه ارت کل ز ؛ 2721: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو
115. Inula oculus-christi L.  

مرکز و  : یجهان یپراکندگ؛ حيمصفاى چشم مس   : ینام فارس 

  ،تالش  ،عراق ،هي ترک ،قفقاز  یماورا  ،قفقاز  ،اروپا  شااارقجنوب 

ندگ     ؛ [ES-IT-Mترکمنساااتااان ]     ،رانی ا   :رانی ا در یپراک

  ؛2131: یدامنه ارتفاع؛ شمال شرق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .GR: یشیرو-یستیز شکل
116. Jurinea heterophylla Jaub. & Spach  

س    یپراکندگ؛ سوگند گوناگون  ،سوگند ناجور برگ : ینام فار

هان    ندگ    ؛ [IT2] رانی ا یانحصااااار : یج   :رانی ا در یپراک

 شکککل ؛1570: یدامنه ارتفاع؛ کردسااتان  ،البرز ،آذربایجان

 .CH: یشیرو-یستیز
117. Jurinea macrocephala DC. 

(21-24)شکل   

س  ستثنا  : ینام فار   یپراکندگ؛ سوگند خوشرنگ   ، یسوگند ا

هان  ندگ ؛ [IT2w] رانیغرب ا ،هي ترک: یج   :رانیا در یپراک

جان    بای فاع  ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت کل  ؛1900: یدام  شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
118. Jurinea giviensis Mirtadz. 

(21-23)شکل    

 رانیا کياندم:یجهان یپراکندگ؛ یاوهيگسوگند  : ینام فارس 

[IT2w] ندگ ؛ جان    :رانیا در یپراک بای ندگ  .آذر در  یپراک

:  یدامنه ارتفاع  . زنجان  و یشااارق جان یآذربا  ،لي اردب: رانیا

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1900
119. Koelpinia linearis Pall.  

  و ايجنوب غرب آس : یجهان یپراکندگ؛  یهزارپا: ینام فارس 

؛  [IT-M] قایشمال آفر  ،ايماليه غرب یهاکوه تا یمرکز یايآس 

تان : رانیدر ا یپراکندگ  با  ،المیا ،مازندران   ،گلسااا   ،جان یآذر

 ،خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،فارس ،اصفهان ،لرستان ،کردستان

سان  ،بلوچستان  ،کرمان مناطق  : ستگاه یز؛ تهران ،سمنان  ،خرا

بان ي ب فاع  ؛ (متر 3000-300) یا نه ارت ؛  1376-1954: یدام

خرداد تا    ، ميوهريت تا  بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل 

-50به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد

 .TH-مترسانتی 5
120. Lasiopogon muscoides DC.  

  ،ايجنوب اساااپان: یجهان یپراکندگ؛ پرىکاکل: ینام فارسکک

؛  [PL] قا یآفر پي منطقه ک  ،اي جنوب غرب آسااا ،قا یشااامال افر 

دامنه  ؛ شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1376-2861: یارتفاع
121. Leontodon asperrimus (Willd.) Endl.  

س    ،تالش ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ ردندان زبريش : ینام فار

تان ]  ،رانیا ندگ ؛ [IT2ترکمنسااا ندران  : رانیدر ا یپراک   ،ماز

-2738: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،خراساااان ،زنجان  ،جان یآذربا 

  و ريت ، ميوهريخرداد و ت: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1700

به ارتفاع  ،چند ساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد

 .HE-مترسانتی 45-13
122. Leontodon hispidus L. var. hispidus  

  ،اروپا: یجهان  یپراکندگ ؛ زبرردندان موىيشااا: ینام فارسکک

در  یپراکندگ؛ [PL] قایشمال و غرب آفر  ،قفقاز ،رانیا ،هيترک

ستان  ،جانیآذربا ،مازندران: رانیا دامنه  ؛ تهران ،فارس ،زدی ،لر

خرداد تا   : گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2616-2803: یارتفاع 

چند   یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ آبان تا ريت ، ميوهوریشهر 

 .GR- مترسانتی 7-45به ارتفاع  ،ساله
123. Onopordum acanthium L.  

س  اروپا و  : یجهان یپراکندگ؛ رزنيخار پ ،خار پنبه: ینام فار

؛  [ES-IT] نقاط  ریشاااده به ساااا   یمعرف یگاه  ،اي غرب آسااا

دامنه  ؛ شرق ،کردستان ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .HE: یشیرو-یستیز شکل؛ 2511: یارتفاع
124. Picnomon acarna (L.) Cass.  

منطقه  : یجهان  یپراکندگ ؛ زردخار ،خار زردک: ینام فارسکک

؛  [IT-Mقفقاز ] ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق ،ترانهیمد

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای عات      ،زاگرس ،البرز ،آذر فا ارت

:  یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،شاارق ،شاامال شاارق  ،زدیکرمان و 

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1900-1570
125. Psychrogeton aucheri (DC.) Grierson 

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ ؛   الوندى یسااارما : ینام فارسکک  

 ,IT2ازبکستان ] ،کستانيتاج ،پاکستان ،افغانستان ،ترکمنستان

IT3] ؛  شااارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2706: یدامنه ارتفاع
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126. Pulicaria gnaphalodes (Vent.) Boiss.  

فارسکک   بان  ي کک کش ب : ینام  ندگ ؛ ا هان  یپراک   ،عراق: یج

؛ [IT2, IT4] نيترکساااتان چ  ،پاکساااتان  ،افغانساااتان   ،رانیا

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای عات      ،زاگرس ،البرز ،آذر فا ارت

 شکککل ؛1970: یدامنه ارتفاع ؛جنوب ،شاارق ،زدیکرمان و 

 .CH: یشیرو-یستیز
127. Scariola orientalis (Boiss.) Soják. subsp. orientalis 

س    ،لبنان ،هیسااور: یجهان یپراکندگ؛ گاوچاق کن: ینام فار

  ،افغانستان ،رانیا ،عراق ،تالش ،قفقاز یجنوب ماورا ،هيشرق ترک
تان     بان ي )ب یمرکز یاي آسااا ،پاکسااا   ،قوم قره و قوم قزل ا
  ،ايماليغرب ه ،(شااان انيت ،ایدر یريساا ،ایآمودر ،ترکمنسااتان

بت ]  ندگ ؛ [ITغرب ت تان : رانیدر ا یپراک ندران   ،گلسااا   ،ماز

 ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،زنجان ،جانیآذربا
  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان
؛  یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،کرمان  ،بوشاااهر

؛  متر( 3800-90) یامخروبه یاراض  ،باز یابانيب مهين: ستگاه یز

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1570-2738: یدام

شهر  : یش یرو-یست یشکل ز ؛ مهر تا ريت ، ميوهوریخرداد تا 

 .CH-مترسانتی 15-50 ،چندساله ،تراگاکانت ،ایپا یعلف
128. Scorzonera armeniaca Boiss.  

شرق : یجهان یپراکندگ؛ شنگ اسب  ارمنستان   : ینام فارس 

ماورا   ،رانیا ،تالش  ،هي ترک قاز  یجنوب و شااارق  ؛ [IT2] قف

ندگ  با : رانیدر ا یپراک جان  ،جان یآذر هان  ،زن   ،فارس  ،اصاااف

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1900: یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران

شت یارد: گل -یست یشکل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد و به

 .HE-14-40به ارتفاع  ،چند ساله یعلف: یشیرو
129. Scorzonera calyculata Boiss.  

س  سب  پلورى شنگ  : ینام فار   و عراق: یجهان یپراکندگ؛ ا

ندگ ؛ [IT2] رانیا ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،ماز   ،جان یآذر

چهارمحال و   ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،کرمانشاااه ،همدان ،زنجان

نه    ؛ یمرکز   ،نی قزو  ،تهران   ،بوشاااهر   ،فااارس ،یارياابخت    دام

ع     فا ت ه گل ؛ 1902-2239: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

-یست یشکل ز ؛ خرداد تا مرداد ميوه، خرداد و بهشااتیارد

 .HE-مترسانتی 30-60به ارتفاع  ،چندساله یعلف: یشیرو
130. Scorzonera laciniata L.  

س  سب  مد   : ینام فار سب  پاره پاره    ،اىترانهیشنگ ا ؛  شنگ ا

  ،قفقاز  یماورا  ،قفقاز  ،مرکز و جنوب اروپا : یجهان  یپراکندگ 

؛  [ES-IT-Mپاکسااتان ] ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،هيترک

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

  ،کرمان  ،فارس  ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،زدی ،اصااافهان  ،همدان 

سان  ،نیقزو و   یدهگل؛ 1797: یدامنه ارتفاع؛ سمنان  ،خرا

شکل  ؛ خرداد تا مرداد ، ميوهريت تا بهشت یارد: گل: یدهوهیم

-مترسانتی  10-40به ارتفاع  ،دوساله  یعلف: یش یرو-یست یز

HE. 
131. Scorzonera leptophylla (DC.) Krasch. & Lipsch.  

: یجهان یپراکندگ؛ شاانگ اسااب  نازک برگ : ینام فارسکک

قاز  یماورا  ندگ ؛ [IT2] رانیا ،قف با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

دامنه   ؛ تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،کرمان  ،فارس  ،اصااافهان 

  و بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2373: یارتفاع 

  یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد

 .GT-مترسانتی 5به ارتفاع حداکثر تا  ،چندساله
132. Scorzonera luristanica Rech.f. var. luristanica  

س  ستان     : ینام فار سب  لر  ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ شنگ ا

ندگ     ؛ [IT2عراق ]   ،زنجااان  ،جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک

؛  نیقزو ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،کرمانشاااه ،کردسااتان

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1540-2306: یدام

-یسککتیشکککل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد و بهشاااتیارد

 .HE-مترسانتی 50-90به ارتفاع  ،دوساله یعلف: یشیرو
133. Scorzonera mucida Rech.f., Aellen & Esfand. 

 شنگ اسب  کپک زده ،شنگ اسب  کپک : ینام فارس

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

  و هیلويکهگ ،اصااافهان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان: رانیا

مد یبو حال و بخت    ،راح هارم گان  ،فارس  ،یاري چ مان  ،هرمز   ،کر

:  یدامنه ارتفاع  ؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،خراساااان ،سااامنان 

:  مرداد ريت تا  بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2239

ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ خرداد تا مرداد به  ،چند 

 .GT-مترسانتی 10-20ارتفاع 
134. Scorzonera papposa DC.  

س  ؛  شاانگ اسااب  جقه دار  ،شاانگ اسااب  کاکل  : ینام فار

سط : یجهان یپراکندگ  رانیغرب ا ،عراق ،لبنان ،هیسور  ،نيفل

[IT1, IT2] شاه : رانیدر ا یپراکندگ؛ صفهان  ،کرمان   ،فارس ،ا

-2452: یدامنه ارتفاع؛ خراسان ،خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان

  ، ميوهخرداد تا بهشااتیارد: گل: یدهوهیو م یدهگل؛ 1948

به  ،چند ساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ ريخرداد و ت

 .HE-مترسانتی 10-30ارتفاع 
135. Scorzonera paradoxa Fisch. & C.A.Mey. ex DC. 

 ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛  یشنگ اسب  استثنا   : ینام فارس 

 ،اصافهان : رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2افغانساتان و پاکساتان ]  

ستان  ،زدی ،هرمزگان سان  ،بلوچستان  ،خوز ؛ تهران ،سمنان  ،خرا

؛  (متر 700-3600) یازهیسااانگر یابان ي مناطق ب : سککتگاه یز



 61/61                              1401(،1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1797-2394: یدام

-یست یشکل ز ؛ ريت تا بهشااتیارد ، ميوهخرداد تا نیفرورد

به ارتفاع    ،چند سااااله  یعلف ،ای پا ،تي پتوفیکر یهم: یشککیرو

 .GT-مترسانتی 15-2
136. Scorzonera phaeopappa Boiss.  

س  سب  کاکل قهوه   : ینام فار : یجهان یپراکندگ؛ اىشنگ ا

شرق   ،لبنان ،هیسور   رانیغرب و جنوب ا ،شمال  ،هيترکجنوب 

[IT1, IT2] جانیآذربا ،مازندران ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ؛،  

ستان  ،زنجان شاه  ،همدان ،کرد صفهان  ،کرمان   و هیلويکهگ ،زدی ،ا

دامنه   ؛ نیقزو ،تهران ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو

ع     فا ت ه گل ؛ 2239-2322: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

-یسککتیشکککل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد و بهشاااتیارد

 .HE-مترسانتی 20-40به ارتفاع  ،چند ساله یعلف: یشیرو
137. Scorzonera pseudolanata Grossh.  

سب  نخجوان   : ینام فارس    ،عراق: یجهان یپراکندگ؛ شنگ ا

تان    ،رانیا غانسااا ماورا  ،اف قاز  یجنوب  تان ]  ،قف ؛ [IT2ارمنسااا

  ،همدان ،لرسااتان ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ

  ،نیقزو ،تهران ،هرمزگان ،یاريچهارمحال و بخت ،فارس ،اصفهان

ع        ؛ یمارکاز   فا ت نه ار م ه گل ؛ 2182-2480: یدا و   ید

؛ خرداد تا بهشااتیارد ، ميوهخرداد تا نیفرورد: گل: یدهوهیم

  5-18به ارتفاع  ،چند ساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GT-مترسانتی
138. Scorzonera turkeviczii Krasch. & Lipsch.  

: یجهان  یپراکندگ ؛ شااانگ اساااب  آناتول    : ینام فارسکک  

؛  [IT2wقفقاز ] یماورا ،رانیا غربشاامال  ،هيشاارق ترکشاامال

چهارمحال  ،لرستان  ،کرمانشاه  ،کردستان : رانیدر ا یپراکندگ

فاع  ؛ یاري و بخت نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1453: یدام

شت یارد: گل -یست یشکل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد تا به

 .GT- مترسانتی 4به ارتفاع حداکثر  ،چند ساله یعلف: یشیرو
139. Scorzonera veratrifolia Fenzl  

س  ؛  شاانگ اسااب  خربق  ،شاانگ اسااب  موصاال  : ینام فار

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا و عراق: یجهان یپراکندگ

 یدهگل؛ 2239-2106: یدامنه ارتفاع؛ کردستان ،جانیآذربا

کل   ؛ مرداد و ريت ، ميوهريخرداد و ت: گل : یدهوهیو م شکک

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز فاع    ،چند ساااا   20-70به ارت

 .HE- مترسانتی
140. Senecio mollis Willd.  

مرکز و  : یجهان  یپراکندگ ؛ بارى یاه جوي رگيپ: ینام فارسکک  

  :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] رانیشمال و غرب ا ،هيشمال ترک

جان    بای فاع  ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت کل  ؛2131: یدام  شکک

 .GR: یشیرو-یستیز
141. Senecio paulsenii O.Hoffm. subsp. khorasanicus 

(Rech.f. & Aell.) B.Nord.  

  و رانیا: یجهان یپراکندگ؛ اه خراساااان يرگيپ: ینام فارسکک

تان    غانسااا ندگ ؛ [IT2] اف جان   :رانیا در یپراک بای  ،البرز ،آذر

شرق    ،زاگرس  شکل  ؛1908: یدامنه ارتفاع؛ شرق  ،شمال 

 ها گزارش شااده ازنمونه اکثر: نکته ؛GR: یش یرو-یست یز

شور م  شرق  شد یک شده     زینمونه از تبر کی و فقط با گزارش 

 .بود
142. Senecio pseudoorientalis Schischk.  

شمال   ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ اه شرق  يرگيپ: ینام فارس 

قاز  ،رانیو جنوب ا غرب تان  ،قف قاز ]  یماورا  ،ارمنسااا ؛ [IT2قف

ندگ     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک دام

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛2239: یارتفاع
143. Senecio vernalis Waldst. & Kit. 

: یجهان یپراکندگ؛ اه بهارهيرگيپ ،قاصاااد بهار: ینام فارسکک

  ،عراق ،هيترک ،نیجنوب اوکرا ،هي جنوب روسااا ،یبريسااا ،اروپا

ندگ     ؛ [ES-IT] رانی ا برز   ،آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک ل  ،ا

شرق    ،زاگرس شکل  ؛ 2900-1376: یدامنه ارتفاع؛ شمال 

 .TH: یشیرو-یستیز
144. Siebera nana (DC.) Bornm.  

فارسکک   له  یز: ینام  ندگ ؛ باکوتو هان  یپراک   یغربجنوب : یج

؛ [IT1, IT2افغانستان ]  ،رانیا ،عراق ،هیسور  ،لبنان ،هيترک: ايآس 

ندگ     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1437-2169: یارتفاع
145. Tanacetum canescens DC.  

جنوب : یجهان یپراکندگ؛ ناى خاکساااترىيم: ینام فارسکک

  یپراکندگ؛ [IT2wارمنستان ]  ،رانیا غربشمال   ،هيشرق ترک 

با : رانیدر ا جان  ،جان یآذر مدان  ،زن ؛  نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ه

فاع    لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2143-1481: یدامنه ارت

 ،یاپشته ،چند ساله: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان اواخر تا

 .CH-مترسانتی 45به ارتفاع تا  ،یچوب و ميقاعده ضخ
146. Tanacetum chiliophyllum Sch.Bip.  

  یپراکندگ ؛ جان  یناى آذربا  يم ،باغ  ناى قره يم: ینام فارسکک  

ارمنستان  ،قفقاز ،رانیا غربشمال  ،شمال عراق ،هيترک: یجهان

[IT2w] ندگ ؛ با : رانیدر ا یپراک فاع   ؛جان یآذر نه ارت :  یدام

-یسککتیشکککل ز؛ تابساااتان: یدهوهیو م یدهگل؛ 2212

 .CH-مترسانتی 20-45به ارتفاع  ،یقاعده چوب ،یعلف: یشیرو
147. Tanacetum kotschyi (Boiss.) Grierson 

(19-8)شکل   
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 ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ ناى کوهسااارى يم: ینام فارسکک  

ندگ ؛ [IT2قفقاااز ] ،رانیا ،شااامااال عراق :  رانیدر ا یپراک

 ،اصااافهان ،لرساااتان ،کردساااتان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران

:  یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت  

 لیاابهااار تااا اوااواخر : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2480-2239

 .CH-یاپشته ،یخشب: یشیرو-یستیشکل ز؛ تابستان
148. Tanacetum pinnatum Boiss.  

  یپراکندگ ؛ یاشاااانه  ینا يم ،یناى دماوند   يم: ینام فارسکک  

هان  ندگ ؛ [IT2عراق ] ،قفقاااز ،رانیا ،هيااترک: یج در  یپراک

 ،اصفهان ،همدان ،کردستان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیا

:  یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران ،فارس  ،راحمد یبو و هی لويکهگ

تان   : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2774-1902 کل  ؛ تابسااا شکک

ساله : یش یرو-یست یز   20-60به ارتفاه  ،یبا قاعده چوب ،چند

 .CH-مترسانتی
149. Tanacetum polycephalum Sch.Bip.  

:  یجهان  یپراکندگ ؛ جان  یناى پرکپه آذربا   يم: ینام فارسکک  

قاز  ،هي ترک ندگ ؛ [ITw&C] رانیا ،عراق ،قف :  رانیدر ا یپراک

  ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلسااتان
 ،یاريچهارمحال و بخت ،زدی ،اصاافهان  ،لرسااتان  ،المیا ،همدان
 ،ساامنان ،خراسااان ،خوزسااتان ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ

فاع  ؛ یمرکز ،تهران نه ارت و   یدهگل ؛ 1900-2892: یدام

ستان : یدهوهیم : یش یرو-یست یشکل ز ؛ اواخر بهار تا تاب

 .HE-مترسانتی 25-60به ارتفاع  یچند ساله با قاعده چوب
150. Tanacetum tabrisianum (Boiss.) Sosn. & Takht.  

س   ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ زىیناى تبريم: ینام فار

قاز ]  ندگ ؛ [IT2wقف با : رانیدر ا یپراک مدان  ،جان یآذر   ،ه

: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1902-2885: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران

ستان  لیاوا ساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تاب به ارتفاع  ،چند 

 .CH-مترسانتی 30-10
151. Taraxacum pseudocalocephalum Soest  

  ،عراق: یجهان  یپراکندگ ؛ گل قاصاااد قوچان : ینام فارسکک

در  یپراکندگ؛ [IT2افغانسااتان ] ،جنوب ترکمنسااتان ،رانیا

 ،بلوچسااتان ،فارس ،همدان ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان: رانیا

ه  بهار )ب: یدهوهیو م یدهگل؛ 2511: یدامنه ارتفاع؛ تهران

  15-25به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز ؛ ندرت آخر اسفند( 

 .HE-مترسانتی
152. Taraxacum montanum DC.  

شااامال : یجهان یپراکندگ؛ گل قاصاااد کوه : ینام فارسکک

 ،خزر یماورا ،قفقازشاامال عراق ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،هيترک

  ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2, IT3ترکمنستان ] ،رانیا

ستان  ،جانیآذربا سان  ،همدان ،کرد ؛  نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

ع        فا نه ارت م ه گل ؛ 1987-2293: یدا م  ید : یده وهی و 

  10-70به ارتفاع   : یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛ تابساااتان  

 .HE-مترسانتی
153. Taraxacum syriacum Boiss.  

س  مناطق  : یجهان یپراکندگ؛ گل قاصااد سااورى : ینام فار

قره   ،ترکمنستان  ،افغانستان  تا هيترک شرق  و نيخشک از فلسط  

؛ [IT] شااده یمعرف بنادر یکینزد در مصاار در. یآال-ريپام ،قوم

  ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ

شاه  ستان  ،کرمان صفهان  ،لر سان  ،فارس ،ا  ،تهران ،سمنان  ،خرا

: یدهوهیو م یدهگل؛ 1797-2739: یدامنه ارتفاع؛ نیقزو

  4-25به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار و تابسااتان

 .HE-مترسانتی
154. Tragopogon bornmuelleri Ownbey & Rech.f. var. 

bornmuelleri  

عراق   ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ شااانگ عراق : ینام فارسکک

[IT2w] ندگ    ؛   ،کردساااتااان  ،جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک

:  گل: یدهوهیو م یدهگل؛ 2795: یدامنه ارتفاع؛ کرمانشاه 

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ خرداد تا مرداد ، ميوهخرداد

 .HE-مترسانتی 20-100به ارتفاع  ،چند ساله
155. Tragopogon buphthalmoides Boiss. var. 

buphthalmoides  

س    یپراکندگ؛ شاانگ چشاام گاوى ،ران یشاانگ ا: ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT1, IT2قفقاز ] ،رانیا ،هيترک ،لبنان : یجهان 

  ،همدان ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلستان: رانیا

  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه

:  یدامنه ارتفاع؛ یمرکز ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،هرمزگان

  تا  بهشااااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2435-2077

چند   یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد

 .HE-مترسانتی 20-60به ارتفاع  ،ساله
156. Tragopogon buphthalmoides Boiss. var. latifolius 

Boiss.  

س    یپراکندگ؛ گاوى شاانگ چشاام ،ران یشاانگ ا: ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT1, IT2قفقاز ] ،رانیا ،هيترک ،لبنان : یجهان 

ندران   : رانیا با  ،النيگ ،ماز تان   ،جان یآذر مدان  ،کردسااا   ،ه

دامنه  ؛ خراسااان ،یمرکز ،نیقزو ،تهران ،اصاافهان ،کرمانشاااه

  تا  بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2066: یارتفاع 

چند   یعلف: یش یرو-یست یز شکل ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد

 .HE-مترسانتی 20-60به ارتفاع  ،ساله
157. Tragopogon caricifolius Boiss.  
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س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ شاانگ ن  مانند: ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،ماز   ،جان یآذر

دامنه  ؛ تهران ،بلوچسااتان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،کردسااتان

ع     فا ت ه گل ؛ 2875-2900: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

-یسککتیشکککل ز؛ خرداد تا مرداد ، ميوهريت تا بهشاااتیارد

 .HE- مترسانتی 10-50به ارتفاع  ،چند ساله یعلف: یشیرو
158. Tragopogon collinus DC.  

  یماورا ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ شنگ تپه روى : ینام فارس

  ،همدان  ،جان یآذربا  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2قفقاز ] 

 ،تهران ،سمنان ،خراسان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصفهان

:  گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1453: یدامنه ارتفاع  ؛ یمرکز

-یسککتیشکککل ز ؛ ريخرداد و ت ، ميوهخرداد و بهشاااتیارد

 .HE-مترسانتی 10-30به ارتفاع  ،چند ساله یعلف: یشیرو
159. Tragopogon graminifolius DC.  

س  نام  ،ترکمنسااتان ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ شاانگ: یفار

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ]  یماورا ،قفقاز  ،افغانساااتان  

ستان  ،مازندران شاه  ،همدان ،کرد  ،یاريچهارمحال و بخت ،کرمان

:  یدامنه ارتفاع؛ اراک ،نیقزو ،تهران ،خراسااان ،کرمان ،فارس

،  ريت تا بهشااتیارد: گل: یدهوهیو م یدهگل؛ 2239-1994

چند   یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ خرداد تا مرداد ميوه

 .HE-مترسانتی 30-60به ارتفاع  ،ساله
160. Tragopogon jesdianus Boiss. & Buhse  

س   رانیا یانحصار : یجهان یپراکندگ؛ زدىیشنگ  : ینام فار

[IT2] صفهان  ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ؛ سان  ،زدی ،ا  ،خرا

و   یدهگل؛ 2239: یدامنه ارتفاع؛ تهران ،ساامنان ،هرمزگان

تا مرداد  ، ميوهخرداد و بهشاااتیارد: گل : یدهوهیم ؛  خرداد 

- -مترسانتی  7-40به ارتفاع  ،یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

HE.  

161. Tragopogon longirostris Bischoff ex Sch.Bip. 

: یجهان یپراکندگ؛ درازشنگ نوک  ،شنگ حلب  : ینام فارس 

 ،رانی ا ،عراق  ،ني فلساااط   ،لبنااان   ،هیااساااور ،قبرس   ،هيااترک  
 (Arabia Petraea) یعرب یکشاورها  ،افغانساتان  ،ترکمنساتان 

[IT-M] کردستان  ،جانیآذربا ،گلستان : رانیدر ا یپراکندگ؛، 

 ،خراسااان ،هرمزگان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،کرمانشاااه

و   یدهگل ؛ 1860-1954: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،سااامنان 

شکل  ؛ ريخرداد تا ت ، ميوهخرداد و بهشت یارد: گل: یدهوهیم

ساله  یعلف: یش یرو-یست یز   مترسانتی  30-60به ارتفاع  ،دو

-HE. 
162. Tragopogon marginatus Boiss. & Buhse 

س  شمال   ،تالش: یجهان یپراکندگ؛ شنگ لبه دار : ینام فار

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2قفقاز ]  یماورا  ،رانیا غرب

با  فاع  ؛ تهران ،خراساااان ،زدی ،جان یآذر نه ارت -2316: یدام

شت یارد: گل: یدهوهیو م یدهگل؛ 1890  ريت ، ميوهريت تا به

ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد و به ارتفاع  ،چند 

 .HE-مترسانتی30-10
163. Tragopogon montanus S.A.Nikitin  

فارسکک    نگ کوه   : ینام  ندگ ؛ شااا هان  یپراک  ،رانیا: یج

تان    غانسااا ندگ ؛ [IT2] یمرکز یاي آسااا ،اف :  رانیدر ا یپراک

و   یدهگل ؛ 1948: یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران ،گلساااتان 

-یست یشکل ز ؛ خرداد ، میوهبهشااتیارد: گل: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 25-10به ارتفاع  ،چند ساله یعلف: یشیرو
164. Tragopogon pterocarpus DC.  

س   ،هیسااور: یجهان یپراکندگ؛ وه بالداريشاانگ م: ینام فار

  ،کردستان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،عراق

دامنه  ؛ نیقزو ،یمرکز ،تهران ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصااافهان

  تا  بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2435: یارتفاع 

دو   یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريخرداد و ت ، ميوهخرداد

 .HE- مترسانتی 10-40به ارتفاع  ،ساله
165. Tragopogon reticulatus Boiss. & A.Huet  

س  شبک  : ینام فار   ،تالش ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ شنگ م

در  یپراکندگ؛ [IT2قفقاز ] یماورا ،قفقاز ،رانیا غربشااامال 

ندران   : رانیا با  ،ماز جان  ،جان یآذر مدان  ،زن تان   ،ه  ،خوزسااا

-2801: یدامنه ارتفاع؛ تهران ،ساامنان ،کرمانشاااه ،خراسااان

  ، ميوهريت تا  بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2435

به  ،چند ساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ ريخرداد تا ت

 .HE-مترسانتی 10-15ارتفاع 
166. Tragopogon vvedenskyi Popov 

س  شاامال و  : یجهان یپراکندگ؛ شاانگ برگ نخ : ینام فار

  ،کاراکوروم ،شااان انيت ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیشاارق ا

  ،اصااافهان  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT] یآال-ريپام

؛  2293-2492: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،سااامنان  ،خراساااان

خرداد تا   ، ميوهخرداد و بهشت یارد: گل: یدهوهیو م یدهگل

-40به ارتفاع  ،دو ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد

 .HE-مترسانتی 20
167. Tripleurospermum disciforme Sch.Bip.  

  ،عراق ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ بابونه کاذب   : ینام فارسکک  

؛ [IT2قفقاز ] ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،تالش

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

ستان  شاه  ،کرد ستان  ،همدان ،کرمان صفهان  ،لر چهارمحال و   ،ا
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نان   ،یاري بخت فاع  ؛ تهران ،سااام نه ارت ؛  2239-2900: یدام

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل

 .TH- مترسانتی 10-70به ارتفاع  ،دوساله ای سالهکی
168. Tripleurospermum parviflorum (Willd.) Pobed.  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ زیربابونه کاذب گل    : ینام فارسکک  

ستان  ،رانیا ،عراق ،هیسور  س  ،قفقاز یماورا ،قفقاز ،ترکمن  یايآ

بان ي ب ،یمرکز ندگ ؛ [IT2, IT3] قوم قره ا   :رانیا در یپراک

  ؛2516: یدامنه ارتفاع؛ شمال شرق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .TH: یشیرو-یستیز شکل
169. Tussilago farfara L.  

 به اروپا تمام بایتقر: یجهان یپراکندگ؛ پاى خر: ینام فارسک 

س   ،یشمال  کامال مناطق از ريغ   ،قایشمال آفر  ،ايشمال و غرب آ

 در یپراکندگ ؛ [ES-IT] یشااامال  یکا یشاااده به آمر  یمعرف

 عيمناطق وس : ستگاه یز؛ شمال شرق   ،البرز ،آذربایجان :رانیا

نه    ؛ (متر   1400-2600) یازهی مناااطق سااانگر     ،ری بااا و دام

هار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2375: یارتفاع  شکککل  ؛ ب

  20-10به ارتفاع  ،ینيرزمیبا ساااقه ز ،ایپا: یش یرو-یست یز

 .GS-مترسانتی
170. Xeranthemum annuum L. 

س  صحرا : ینام فار ساله ی  یعروس  بر  : یجهان یپراکندگ؛ ک

ساس فلور ترک  شمال و     ،هیسور  ،لبنان ،قفقاز ،جنوب اروپا: هيا

  ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT] رانیا غربشاامال 

نه  ؛ زاگرس ،البرز فاع دام و   یدهگل ؛ 2650-1376: یارت

-وریشااهر ميوه ،بهشااتیارد تا نیاواخر فرورد: گل: یدهوهیم

 . TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ مهر

 (Athyriaceae) سرخسیانماده

171. Cystopteris fragilis (L.) Bernh.  

س    یپراکندگ؛ ساارخس بادکنک  ،ساارخس آبدان : ینام فار

  یشمال  مکرهين در کسترده  اريبس : هيبر اساس فلور ترک : یجهان

  ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ؛ [COS & SCOS] یجنوب و

-4400) یاهیسااا یهاصااخره: ستگاه یز؛ مازندران ،گلسااتان

فاع      ؛ (متر   1000 نه ارت و   یده گل ؛ 2511-2706: یدام

ستان   : یدهوهیم سپورها در تاب :  یش یرو-یست یشکل ز ؛ ا

ساقه ز  ،تيپتوفیکر یهم -مترسانتی  30به ارتفاع  ،ینيرزمیبا 

GR. 

 (Berberidaceae) انیزرشک

172. Berberis integerrima Bunge 

(18-2)شکل   

س  شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ یزرشااک زرافشااان : ینام فار

 ،ترکمنستان  ،قفقاز یماورا ،افغانستان  ،رانیا ،شرق عراق  ،هيترک

 غربشاامال  ،شااان انيت ،یآال-ريپام ،ريکشاام ،غرب پاکسااتان

  ،جانیآذربا ،النيگ ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT] نيچ

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان
 ،خراسااان ،بلوچسااتان ،هرمزگان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت

  ،باز یزارهادرختچه: ستگاه یز؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان 

دامنه  ؛ متر(2800-1100) یسااانگالخ یهادامنه ،اهایکنار در

ع     فا ت ه گل ؛ 1885-2312: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

درختچه به ارتفاع : یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ بهشااتیارد

 .PH-متر 4حداکثر 

 (Boraginaceae) انیگاوزبان

173. Alkanna orientalis Boiss.  

س  : یجهان یپراکندگ؛ شانگار زرد  ،شانگار شارق   : ینام فار

با  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا ،هي ترک  ،جان یآذر

کنار   : سککتگاه یز؛ یمرکز ،تهران ،فارس  ،همدان  ،کردساااتان 

فاع     صاااخره تا ارت فاع  ؛ 2500ها  نه ارت ؛  2305-2900: یدام

شکل  ؛ اواخر بهار تا اواسااط تابسااتان : یدهوهیو م یدهگل

ساله : یش یرو-یست یز -مترسانتی  20-40به ارتفاع  ،چند 

HE. 
174. Anchusa italica Retz.  

فارسکک   بان  : ینام  ندگ ؛ گاوز هان  یپراک مرکز و   ،جنوب: یج

  ،کردستان ،قفقاز ،هيترک ،هیسور ،قایشمال افر ،جنوب شرق اروپا
تان    ،رانیا غانسااا تان  ،اف تان ]    ،ترکمنسااا ؛  [ES-IT-Mپاکسااا

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

  و هی لويکهگ ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،کردساااتان  ،همدان  ،زنجان 

 ،خوزساااتان ،بوشاااهر ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو

سان  ،کرمان   یهادامنه: ستگاه یز؛ نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

؛  (متر 1100-2400) یزراعت یهانيزم ،هاکنار جاده  ،خشاااک

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1634-2435: یدام ؛  ب

ساله   یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  به ارتفاع  ،چندساله  ایدو

 .HE-مترسانتی 60-30
175. Anchusa ovata Lehm.  

  یپراکندگ؛ مرغ گاوزبان تخم ،گاوزبان شاارق : ینام فارسکک

ستان : یجهان ستان  ،هيترک ،نیجنوب اوکرا ،یرومان ،بلغار  ،ارمن

پاکستان.   ،افغانستان ،قفقاز یماورا ،رانیا ،عراق ،نيفلسط  ،قفقاز

ندگ ؛ [IT-M] یوپيات ،اي مال يغرب و مرکز ه   :رانیا در یپراک

شرق    ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان ؛  شمال 

 1400-3400) یزراعت یهانيزم ،خشک  یهادامنه: ستگاه یز

فاع  ؛ (متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1382-2131: یدام
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  10-15به ارتفاع  ،سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار

 .TH-مترسانتی
176. Anchusa strigosa Banks & Sol. 

  ،قبرس: یجهان  یپراکندگ ؛ دارگاوزبان خارک   : ینام فارسکک  

 ،هيکردستان ترک  ،عراق ،نيفلسط  ،هیسور  ،ونانی رودوس رهیجز

ندگ ؛ [IT-M] رانیا   ،زنجااان ،جااانیآذربااا: رانیدر ا یپراک

  ،هرمزگان ،یاريچهارمحال و بخت ،لرستان  ،کرمانشاه  ،کردستان 

و   یدهگل؛ 2201-2434: یدامنه ارتفاع؛ تهران ،خوزسااتان

-یسککتیشکککل ز؛ اواخر بهار تا اواخر تابساااتان: یدهوهیم

ساله  : یش یرو -مترسانتی  30-80به ارتفاع  ،ساله  چند ایدو

HE.   
177. Arnebia decumbens Coss. & Kralik subsp. 

decumbens  

  ،قایشاامال افر: یجهان یپراکندگ؛ گل عساال : ینام فارسک 

 ،ترکمنسااتان  ،افغانسااتان  ،رانیا ،قفقاز ،عراق ،هيترک ،هیسااور 

در  یپراکندگ ؛ [IT-SS] نيغرب چ ،شاااان اني ت ،یآال-ريپام 

 ،اصاافهان ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ: گونه یبرا: رانیا

 ،بلوچستان  ،خوزستان  ،بوشهر  ،هرمزگان ،راحمدیبو و هیلويکهگ

 یخشک شن   ینواح: ستگاه یز؛ نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان 

فاع  ؛ (متر 400-2100) یازهیو سااانگر نه ارت -1740: یدام

شکککل  ؛ اواخر بهار : گونه  یبرا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1382

  5-20به ارتفاع    ،سااااله کی : گونه  یبرا: یشککیرو-یسککتیز

 .TH-مترسانتی
178. Arnebia linearifolia DC. subsp. linearifolia  

شمال : یجهان یپراکندگ؛ کیگل عسل  برگ بار: ینام فارس

در  یپراکندگ ؛ [IT-Mافغانساااتان ]   ،رانیا ،عراق ،اردن ،قا یافر

  ،زدی ،فااارس ،زنجااان ،النيگ ،گلساااتااان: گونااه یبرا: رانیا

 ،بلوچستان ،خوزستان ،هرمزگان ،اصفهان ،راحمدیبو و هیلويکهگ

سان  دامنه  ؛ گونه یبرا: ستگاه یز یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خرا

فاع  نه  یبرا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1376-1382: یارت : گو

ستان  به  ،یعلف: گونه یبرا: یش یرو-یست یشکل ز ؛ اواخر تاب

 .TH-مترسانتی 5-15ارتفاع 
179. Caccinia macranthera Brand var. crassifolia (Vent.) 

Brand  

در همه محدوده  : یجهان یپراکندگ؛ گاوزبان آسا: ینام فارس

محدوده گونه  یعدم حضااور در بخش غرب ایگونه و  یپراکندگ

[IT] خراساااان ،جان یآذربا  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ ؛، 

  با خشااک نساابتا یابانيمناطق ب: ستگاه یز؛ تهران ،ساامنان

:  یدامنه ارتفاع؛ (متر 500-2200) یشااان و یگچ یهاخاک

؛  اواخر بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1683-1908

 ميضخ  شه یبا ر ،ساله  چند ایوساله  د :یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 20-90به ارتفاع  ،مانند غده و
180. Cerinthe minor L.  

س    ،مرکز و شاارق اروپا: یجهان یپراکندگ؛ عساال : ینام فار

ندگ ؛ [ES-M] رانیا تا  اي جنوب غرب آسااا :  رانیدر ا یپراک

:  یدامنه ارتفاع؛ نیقزو ،کردستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،گلستان 

ستان : یدهوهیو م یدهگل؛ 2239-2131 شکل  ؛ بهار تا تاب

  15-75به ارتفاع  ،چندساااله ایدوساااله : یش یرو-یست یز

 .HE-مترسانتی
181. Echium italicum L.  

جنوب : یجهان یپراکندگ؛  یايتالیگل گاو زبان ا: ینام فارس

ندگ ؛ [IT-M] ايااجنوب غرب آسااا ،اروپااا :  رانیدر ا یپراک

 ،تهران ،خراساااان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،جانیآذربا

؛  یمونيل یها مزارع و تپه  ،مناطق مخروبه  : سککتگاه یز؛ نیقزو

؛  اواخر تابستان : یدهوهیو م یدهگل؛ 1570: یدامنه ارتفاع

-مترسانتی 20-90به ارتفاع  ،دوساله: یشیرو-یستیشکل ز

HE. 
182. Heliotropium europaeum L.  

  به ترانهیمنطقه مد : هي بر اسااااس فلور ترک: یجهان  یپراکندگ 

جنوب  ،بالکان ش؛یجنوب آلمان و اتر ،سیيسو  تا شمال  سمت 

؛  [ES-IT-M] ؟ رانیا غربشااامال قفقاز؛ شااامال و  ،هيروسااا

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

  ،هرمزگان ،کرمان ،فارس ،اصاافهان ،همدان ،کردسااتان ،زنجان

ستان  سان  ،بلوچ  ینواح: ستگاه یز؛ نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

به  یها نيعلف هرز زم ،خشاااک ؛  (متر 400-2400) یامخرو

؛  بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل؛ 2163: یدامنه ارتفاع

  5-60به ارتفاع  ،یعلف ،سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز 

 .TH-مترسانتی
183. Heterocaryum szovitsianum (Fisch. C.A.Mey) 

A.DC.  

ندگ  هان  یپراک   ،قفقاااز ،رانیا ،عراق ،هیااساااور ،هيااترک: یج

؛ [IT] شان  انيت ،یآال-ريپام ،پاکستان  ،ترکمنستان. افغانستان  

 ،لرسااتان ،همدان ،جانیآذربا ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ

صفهان  شهر  ،هرمزگان ،یاريچهارمحال و بخت ،ا ستان  ،بو  ،خوز

:  ستگاه یز؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان  ،بلوچستان 

: یدهوهیو م یدهگل؛ 1393: یدامنه ارتفاع مزارع هيحاشاا

  5-35به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار

 .TH-مترسانتی
184. Lappula microcarpa Gürke  

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ ؛ زیروهيخارلنگرى م : ینام فارسکک  

؛ [IT] یآال-ريپام ،خزر-آرال ،شان انيت ،ترکمنستان ،افغانستان
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ندگ  ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر  ،زن

ستان  ستان  ،کرد صفهان  ،لر چهارمحال  ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،ا

؛  یمرکز ،نیقزو ،ساامنان ،تهران ،خراسااان ،کرمان ،یاريو بخت

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1453-2452: یدام ؛  ب

ساله  ای ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  به ارتفاع  ،دو

 .TH-مترسانتی 60-15
185. Lithospermum tenuiflorum L.f.  

س    تا ونانی: یجهان یپراکندگ؛ زیرساانگ دانه گل: ینام فار

؛  [IT-M] قایشااامال افر ،قفقاز  ،پاکساااتان  ،افغانساااتان   ،رانیا

ندگ  با  :رانیا در یپراک عات    و زاگرس ،البرز ،جان یآذر فا   ارت

مان  فاع  ؛ زدیو کر نه ارت کل  ؛2129: یدام -یسککتیز شکک

 .TH: یشیرو
186. Moltkia caerulea Lehm. 

(21-27)شکل   

 رانیا ،قفقاز ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ الجوردى: ینام فارس 

[IT2] جانیآذربا ،زنجان ،نیقزو ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ؛،  

:  ستگاه یز؛ یمرکز ،تهران ،ساامنان ،فارس ،اصاافهان ،همدان

ناطق خشاااک   یگچ یها خاک  فاع  ؛ م نه ارت -1948: یدام

-یسککتیشکککل ز؛ اواخر بهار: یدهوهیو م یدهگل؛ 1453

 .HE-مترسانتی 10-30به ارتفاع  ،یعلف: یشیرو
187. Myosotis diminuta Grau  

(5-1)شکل   

  یپراکندگ ؛ [IT2w] عراق و رانیا ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ 

-یست یز شکل  ؛2511: یدامنه ارتفاع؛ زنجان: رانیدر ا

 .TH: یشیرو
188. Myosotis lithospermifolia Hornem. 

(17-6)شکل   

فراموشااام مکن   ،فراموشااام مکن دانه سااانگ : ینام فارسکک

تان   ندگ ؛ کوهسااا هان  یپراک قاز    ،رانیا ،عراق ،هي ترک: یج قف

[ES] ندگ ؛ تان  : رانیدر ا یپراک ندران    ،گلسااا   ،النيگ ،ماز

ستان : ستگاه یز؛ تهران ،سمنان  ،جانیآذربا مناطق باز   ،هاکوه

: یدهوهیو م یدهگل؛ 2511: یدامنه ارتفاع؛ زارهاشه يدر ب

ستان  لیاوا ساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تاب  ،دارزومیر ،چند 

 .GR-مترسانتی 25-35به ارتفاع 
189. Myosotis palustris (L.) Nathh.  

منطقه معتدله  : یجهان یپراکندگ؛ فراموشم مکن: ینام فارس

س  در  یپراکندگ؛ [COS & SCOS] یشمال  یکایآمر و اياورا

:  ستگاهیز؛ لرستان ،همدان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیا

  1100-2600) هیساااا و مرطوب مناطق و هارودخانه هيحاشااا

فاع  ؛ (متر نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2532: یدام

  چند ایدو  ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابستان  لیبهار و اوا

 .GR-مترسانتی 20-60به ارتفاع  ،دارزومیر ،ساله
190. Myosotis ramosissima Rochel  

  ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ )جنس(فراموشم مکن  : ینام فارس 

  یپراکندگ؛ [ES-M] قایشااامال آفر ،رانیا ،عراق ،قفقاز ،هيترک

تان  : رانیدر ا با  ،گلسااا حال و بخت    ،جان یآذر هارم ؛ یاري چ

ش : ستگاه یز  یدهگل؛ 2251: یدامنه ارتفاع؛ هایجو هيحا

به  ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار لیاوا: یدهوهیو م

 .TH-مترسانتی 8-40ارتفاع 
191. Nonea iranica Falat. & Pakravan 

(21-28)شکل   

فارسکک    به  : ینام  ندگ  ؛ران یاى اچشااام گر هان  یپراک : یج

صار   ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانح

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛1881: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

TH. 
192. Nonea persica Boiss. 

(21-30)شکل   

س  شم گربه : ینام فار   و عراق: یجهان یپراکندگ؛ ران یاى اچ

ندگ ؛ [IT2] رانیا با : رانیدر ا یپراک تان   ،جان یآذر   ،کردسااا

 ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان

؛  2267-2588: یدامنه ارتفاع  ؛ نیقزو ،تهران ،کرمان  ،فارس 

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .HE-مترسانتی 7-35به ارتفاع  ،چند ساله
193. Nonea suchtelenioides Riedl. 

(21-29)شکل   

:  یجهان  یپراکندگ ؛ اى کوهرنگ چشااام گربه : ینام فارسکک  

ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصااااار هان  : رانیدر ا یپراک  ،اصاااف

سان  ،کرمان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ؛  یمرکز ،تهران ،خرا

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2239-2787: یدام ؛  ب

به ارتفاع  ،یعلف ،دوساله  ایچند ساله  : یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 20-8
194. Onosma elivendica Wettst. ex Stapf 

له : ینام فارسکک   و   عراق: یجهان  یپراکندگ ؛ اى الوندى زنگو

  ،جان یآذربا  ،زنجان  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

دامنه  ؛ نیقزو ،یمرکز ،تهران ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان

فاع  هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1871-2251: یارت ؛  اواخر ب

  25-30به ارتفاع    ،چندسااااله  : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

 .HE-مترسانتی
195. Onosma microcarpa DC.  
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فارسکک   له : ینام  له  ،اى زردزنگو نه ر زنگو ندگ ؛ زیاى دا   یپراک

هان  ؛  [IT2w] رانیا ،عراق ،ارمنساااتااان ،قفقاااز یماااورا: یج

ندگ  ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر  ،زن

 ،تهران ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،کردسااتان

؛  1437-2298: یدامنه ارتفاع؛ همدان ،فارس ،یمرکز ،نیقزو

شکککل  ؛ تابساااتان   لی اواخر بهار و اوا : یدهوهیو م یدهگل 

 .HE-مترسانتی 25-30به ارتفاع  ،چندساله: یشیرو-یستیز
196. Onosma rascheyana Boiss. 

(21-33)شکل   

س   ،هیسااور: یجهان یپراکندگ؛ اى دمشااق زنگوله: ینام فار

ندگ ؛ [IT2w] رانیغرب ا ،عراق با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

 یدهگل؛ 2238-2900: یارتفاعدامنه ؛ کرمانشاه  ،کردستان 

ساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ اواخر بهار: یدهوهیو م   ،چند

 .HE-مترسانتی 30-15به ارتفاع 
197. Onosma sericea Willd.  

قاز : یجهان  یپراکندگ  تان  ،قف ؛  [IT2w] رانیا ،عراق ،ارمنسااا

  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ 

:  یدامنه ارتفاع؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،لرساااتان ،کرمانشااااه

 لیاااواخر بهااار و اوا  : یده وهی و م  یده گل ؛ 1797-1540

  25-30به ارتفاع  ،چندساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابستان 

 .HE-مترسانتی
198. Paracaryum rugulosum Boiss.  

-ITپاکسااتان ] ،رانیا ،هیسااور ،عربسااتان: یجهان یپراکندگ

SS] فارس  ،زدی ،اصااافهان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

تان  ،کرمان  ،هرمزگان  ؛ تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،بلوچسااا

گاه یز ناطق سااانگالخ  : سککت فاع  ؛ یم نه ارت ؛  1382: یدام

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .HE- مترسانتی 10-50به ارتفاع  ،چند ساله
199. Rindera lanata Buneg 

 رانیا ،قفقاز ،عراق ،هيترک ،ارمنستان ،هيترک: یجهان یپراکندگ

[IT2] جان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ ؛   ،کرمانشااااه  ،زن

صفهان  سان  ،ا ش : ستگاه یز؛ یمرکز ،تهران ،خرا  هيمراتع و حا

گل  عات    و ها جن فا فاع  ؛ ارت نه ارت و   یدهگل ؛ 2251: یدام

چند ساااله  : یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابسااتان: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 65-15به ارتفاع  ،یعلف
200. Rochelia disperma (L.) Wettst.  

س  ستان  : یجهان یپراکندگ؛ اىچنگک  دودانه: ینام فار ارمن

ترکمنسااتان  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،قفقاز ،عراق ،هيترک

[ITw&C] النيگ ،مازندران ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ؛،  

 ،اصاافهان  ،لرسااتان  ،المیا ،کرمانشاااه  ،کردسااتان  ،جانیآذربا

  ،هرمزگان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ

فاع   ؛ نیقزو ،تهران ،خراسااااان نه ارت ؛  1890-2316: یدام

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .TH-مترسانتی 5-35به ارتفاع  ،سالهکی
201. Solenanthus stamineus J.F.Macbr. 

  ،ونان ی: یجهان  یپراکندگ ؛ دارگل عقرب  پرچم : ینام فارسکک  

  ،قفقاز  ،رانیا ،عراق ،هي ارمنساااتان ترک  ،لبنان  ه؛ی ساااور ،هي ترک

در  یپراکندگ ؛ [IT-M] یآال-ريپام  ،پاکساااتان   ،افغانساااتان  

ندران  : رانیا با  ،النيگ ،ماز تان  ،جان یآذر تان  ،کردسااا  ،لرسااا

:  ستگاه یز؛ نیقزو ،یمرکز ،تهران ،خراسااان ،فارس ،اصاافهان

:  یدامنه ارتفاع؛ هارودخانه و هاجاده هيحاش ،یامناطق صخره

-یسککتیشکککل ز؛ تابساااتان: یدهوهیو م یدهگل؛ 2239

 .HE-مترسانتی 15-80به ارتفاع  ،چند ساله: یشیرو
202. Trichodesma aucheri DC.  

س  صار : یجهان یپراکندگ؛ ران یفانوس آب  ا: ینام فار  یانح

ندگ ؛ [IT2] رانیا مانشاااااه : رانیدر ا یپراک هان   ،کر   ،اصاااف

؛  1481: یدامنه ارتفاع  ؛ فارس  ،کرمان  ،یاري چهارمحال و بخت  

-یسککتیشکککل ز  بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل 

 .HE-چندساله: یشیرو
203. Trichodesma incanum Bunge 

ستان  ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ فانوس آب : ینام فارس    ،افغان

  ،زنجان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2ترکمنساااتان ]

 ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان

مناطق  : سککتگاه یز؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،خراساااان ،فارس 

تان   فاع   ؛ یکوهسااا نه ارت و   یدهگل ؛ 1900-1987: یدام

  ،چندساله: یشیرو-یستیشکل ز؛ بهار و تابستان: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 90به ارتفاع تا  ،خزنده ،تيپتوفیکر یهم

 (Brassicaceae) انیکلم

204. Aethionema arabicum (L) Andrz.  

س  ش : ینام فار  ،هیسور  ،ونانی: یجهان یپراکندگ؛ ن عرب يآت

؛  [IT-M] رانیا ،شاامال عراق ،قفقاز ،تالش ،قفقاز یماورا ،هيترک

ندگ  نه   ؛ زاگرس و البرز ،جااانیآذربااا :رانیا در یپراک دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1881: یارتفاع
205. Aethionema carneum B.Fedtsch.  

س  کل جنوب : یجهان یپراکندگ؛ ن ارغوان يآتشاا: ینام فار

تان   و اي آسااا یغرب ندگ  ؛[IT] ترکمنسااا   :رانیا در یپراک

 و شرقشمال  ،و یزد کرمان ارتفاعات ،زاگرس و البرز ،جانیآذربا

-یسککتیشکککل ز ؛ 1481-2250: یدامنه ارتفاع  ؛ شااارق

 .TH: یشیرو
206. Aethionema fimbriatum Boiss. 

(21-2)شکل   
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 ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ اىن شاارابه يآتشاا : ینام فارسکک

ندگ ؛ [IT2w] رانیا ،قفقااازشااامااال عراق   :رانیا در یپراک

ستان  و جانیآذربا شکل  ؛ 2239-2723: یدامنه ارتفاع؛ کرد

 .HE: یشیرو-یستیز
207. Aethionema grandiflorum Boiss. & Hohen.  

س  ش : ینام فار  ،هيترک ،قفقاز یماورا: یجهان یپراکندگ؛ نيآت

ندگ ؛ [IT2w] رانیا ،قفقااازشااامااال عراق   :رانیا در یپراک

با  فاع  ؛ زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت ؛  2298-2003: یدام

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز
208. Aethionema trinervium Boiss.  

  یپراکندگ؛ اىسه رگه  نيآتش  ،ن کوهستان  يآتش : ینام فارس 

هان  قاز : یج مال عراق   ،قف قاز  یماورا  ،هي ترک ،شااا  ،رانیا ،قف

  یآال-ريپام ،ازبکسااتان ،زسااتانيقرق ،ترکمنسااتان ،افغانسااتان

[IT] دامنه   ؛ زاگرس و البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2239-2859: یارتفاع
209. Alyssum contemptum Schott & Kotschy  

جنوب غرب : یجهان  یپراکندگ ؛ قدومه انبوه  : ینام فارسکک  

؛ زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] ايآسااا

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 2212: یدامنه ارتفاع
210. Alyssum dasycarpum Stephan ex Willd. 

جنوب : یجهان  یپراکندگ ؛ وه کرک يقدومه م  : ینام فارسکک  

  :رانیا در یپراکندگ؛ [ITتا پاکسااتان ] ،هيترک از ايغرب آساا

شرق    ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان ؛  شمال 

 . TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1948: یدامنه ارتفاع

211. Alyssum desertorum Stapf 

س  جنوب شاارق : یجهان یپراکندگ؛ ابان يقدومه ب: ینام فار

پا  ندگ ؛ [IT] اي جنوب غرب و مرکزآسااا ،ارو   :رانیا در یپراک

شک و    یهادامنه: ستگاه یز؛ شرق شمال  و البرز ،جانیآذربا خ

؛  1382-2250: یدامنه ارتفاع؛ متر( 2200-700) یسنگالخ 

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز ؛ ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .TH-مترسانتی 2010 ،سالهکی
212. Alyssum lanigerum DC. 

(21-3)شکل   

 یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ قدومه پشاامالو: ینام فارسکک

  و زاگرس ،البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

-یست یشکل ز ؛ 1437-2892: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال 

 .HE: یشیرو
213. Alyssum meniocoides Boiss.  

جنوب : یجهان  یپراکندگ ؛ ینیالنهرنيقدومه ب: ینام فارسکک

  و رانیا ،عراق ،نيفلساااط ،لبنان  ،هی ساااور ،نیالنهرنيب ،هي ترک

  و البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [ITw&c] افغانستان 

 شکل ؛ 2250: یدامنه ارتفاع؛ شرق  و شرق شمال  ،زاگرس

 .TH: یشیرو-یستیز
214. Alyssum muellerii Boiss. & Buhse  

ارمنساااتان و  : یجهان یپراکندگ؛ زدىیقدومه : ینام فارسکک

  و زاگرس ،البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

-یست یشکل ز ؛ 2306-2521: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال 

 .HE: یشیرو
215. Alyssum polycladum Rech.f.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ قدومه پرشاااخه: ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا با : رانیدر ا یپراک ؛ زاگرس ،البرز ،جان یآذر

:  یشککیرو-یسککتیز شکککل ؛2858-2900: یدامنه ارتفاع

CH. 
216. Alyssum sibiricum Willd.  

  ،بالکان   ونان ی ،یآلبان : جنوب شااارق اروپا : یجهان  یپراکندگ 

قاز  و مه یکر ؛  [ES-IT] ،هي ترک ،رانیا: اي آسااا غرب جنوب و قف

ندگ  جان    :رانیا در یپراک بای فاع  ؛ آذر نه ارت ؛  2468: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
217. Alyssum stapfii Vierh.  

س  جنوب غرب : یجهان یپراکندگ؛ رازىيشااقدومه: ینام فار

  و زاگرس ،البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] ايآساا

-یست یشکل ز ؛ 1453-2801: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال 

 .TH: یشیرو
218. Alyssum szovitsianum Fisch. & C.A.Mey.  

:  یجهان  یپراکندگ ؛ جان یر تلخ آذربايخاکشااا: ینام فارسکک

غرب آسااا      گ     ؛ [ITw&C] ايااجنوب  ند ک   :رانی ادر  یپرا

شرق    ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   ،شمال 

فاع  ؛ جنوب ،رانیمرکز ا ،شااارق نه ارت ؛  1437-2746: یدام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
219. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  

منطقه  : یجهان  یپراکندگ ؛  یرشاااادى اروپا : ینام فارسکک  

  :رانیا در یپراکندگ ؛ [PL] قایشااامال آفر  ،اي معتدله ارواسااا  

مزارع و   ،یاعلف هرز کنار جاده  : سککتگاه یز؛ البرز ،آذربایجان  

و   یدهگل ؛ 2251: یدامنه ارتفاع  ؛ متر( 100-3700ها ) باغ 

به  ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ بهار لیاوا: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 5-50ارتفاع 
220. Arabis nova Vill.  

  یپراکندگ؛ دیرشااااد جد ،رشااااد گوشاااک دار: ینام فارسکک

 ،خزر یماورا ،رانیا ،هیسااور ،قفقاز ،هيترک ،قبرس ،اروپا: یجهان

ستان  ستان  ،ترکمن ستان ]  ،افغان  در یپراکندگ؛ [ES-IT-Mپاک



 69/69                              1401(،1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

دامنه  ؛ جنوب ،شاامال شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 2212: یارتفاع
221. Barbarea plantaginea DC. 

 ،هیسااور: یجهان یپراکندگ؛ بارىیزک جويترت: ینام فارسکک

  یپراکندگ؛ [IT2افغانساتان ]  ،رانیا ،تالش ،عراق ،هيترک ،قفقاز

جان    :رانیا در بای مان و      ،زاگرس ،البرز ،آذر عات کر فا   ،زدیارت

شکککل ؛ 2632: یدامنه ارتفاع؛ رانیمرکز ا ،شااامال شااارق

 .HE: یشیرو-یستیز
222. Brassica elongata Ehrh.  

س  جنوب شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ ک داریکلم پا: ینام فار

  ،افغانسااتان ،ازبکسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،هيترک ،قفقاز ،اروپا

س   ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT-M] یبريغرب 

شرق    ،زاگرس شکل  ؛ 1902-1948: یدامنه ارتفاع؛ شمال 

 .HE: یشیرو-یستیز
223. Camelina hispida Boiss.  

 ،هیساااور: یجهان یپراکندگ؛ کتان کُش کرک : ینام فارسکک

 در یپراکندگ؛ [IT2w] رانیرب اغ شااامال ،جانیآذربا ،هيترک

:  یدامنه ارتفاع؛ شرق ،شمال شرق ،زاگرس ،آذربایجان :رانیا

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 1954
224. Camelina rumelica Velen.  

  ،غرب ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ کتان کُش کرک : ینام فارس

ندگ ؛ [IT-M] اي و مرکز آسااا غربجنوب    :رانیا در یپراک

 هيحاشاا: ستگاه یز؛ شاارقشاامال و زاگرس ،البرز ،جانیآذربا

؛  متر( 900-2600علف هرز مزارع ) ،یامخروبه یاراضاا ،هاجاده

فاع    لی اوا: یدهوهیو م یدهگل ؛ 1948-1954: یدامنه ارت

  60-20به ارتفاع  ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ تابستان 

 .  TH-مترسانتی

225. Cardamine uliginosa M.Bieb.  

س  غرب  ،قفقاز: یجهان یپراکندگ؛ زک باتالق يترت: ینام فار

 ؛[IT2( ]شرق  از ريغ)به  رانیا ،قفقازشمال عراق  ،هيترک ،هیسور 

ندگ      نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک دام

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛2511: یارتفاع
226. Cardaria draba (L.) Desv. subsp. chalepenais (L.) 

O.E.Schulz 

فارسکک   پا : یجهان  یپراکندگ ؛ اُزمک : ینام  جنوب غرب  ،ارو

س  س  و ايآ   ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [IT] یمرکز یايآ

؛  شاارق و شاارقشاامال ،و یزد کرمان ارتفاعات ،زاگرس و البرز

و اغلب فراوان در   عيوسااا یپراکندگ علف هزز با  : سککتگاه یز

 یدهگل ؛ 2239-2510: یدامنه ارتفاع  ؛ کا يرانیمنطقه فلورا ا 

  یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ اواخر بهار: یدهوهیو م

له    فاع    ،انبوه تي جمع ،سااااقه خزنده    ،چندساااا   20-60به ارت

 .GS-مترسانتی
227. Chorispora persica Boiss.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ یرانیا ییبوشااب: ینام فار

؛ زاگرس و البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 1920: یدامنه ارتفاع
228. Clastopus vestitus Boiss. 

(21-13)شکل   

؛ [IT2] )رانیا یانحصار مهين(و عراق  رانیا: یجهان یپراکندگ

ندگ  نه   ؛ زاگرس و البرز ،جااانیآذربااا :رانیا در یپراک دام

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2240-2900: یارتفاع
229. Clypeola aspera Turrill  

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ خردل سپرى خارک  : ینام فارس 

-ريپام ،غرب پاکستان  ،افغانستان  ،رانیا ،عراق ،نيفلسط  ،هیسور 

ندگ ؛ [IT1, IT2] یآال با  :رانیا در یپراک   و البرز ،جان یآذر

: ستگاه یز؛ شرق  و شرق شمال  ،و یزد کرمان ارتفاعات ،زاگرس

 800-1800مخروبه ) یباز و اراض  یهادامنه ،خشک  یهانيزم

فاع  ؛ متر( نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1948: یدام ؛  ب

-مترسانتی 5-15به ارتفاع  ،سالهکی: یشیرو-یست یشکل ز 

TH. 
230. Conringia orientalis Andrz. ex DC. 

شرق و   ،مرکز: یجهان یپراکندگ؛ گوش خرگوش: ینام فارس

؛  [ES-IT-M] اي جنوب غرب آسااا ،قا یشااامال افر  ،جنوب اروپا 

؛  شاامال شاارق ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 1920: یدامنه ارتفاع
231. Conringia perfoliata Link.  

فارسکک   قه     ،گوش خرگوش گرزى: ینام  گوش خرگوش ساااا

ندگ ؛ محصاااور هان  یپراک قاز : یج  ای آمودر ،عراق ،هي ترک ،قف

 در یپراکندگ ؛ [ITافغانساااتان ]   ،رانیا ،تالش  ،ترکمنساااتان 

با  :رانیا عات    ،زاگرس و البرز ،جان یآذر فا مان  ارت   و زدیو کر

-یست یشکل ز ؛ 2305-1376: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال 

 .TH: یشیرو
232. Conringia persica Boiss.  

س    ،قفقاز: یجهان یپراکندگ؛ ران یخرگوش اگوش : ینام فار

تان  ،رانیا ،تالش  ،عراق ،هي ترک تان    ،ترکمنسااا غانسااا غرب  ،اف

 ،البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [ES-ITپاکساااتان ]  

 شکل؛ 1393: یدامنه ارتفاع؛ زدیو کرمان ارتفاعات و زاگرس

 .TH: یشیرو-یستیز
233. Crambe orientalis L.  

س   یايتا آسا  ،هياز ترک: یجهان یپراکندگ؛ دهيساپ : ینام فار

ندگ ؛ [IT2, IT3] یمرکز با  :رانیا در یپراک  ،البرز ،جان یآذر
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 شکل ؛2139: یدامنه ارتفاع؛ زدیو کرمان ارتفاعات و زاگرس

 .HE: یشیرو-یستیز
234. Descurainia sophia (L.) Prantl  

در همه   : یجهان  یپراکندگ ؛ ران یر ايخاکشااا : ینام فارسکک  

س ی س  طور به قایآفر شمال  و ايورآ ست  پراکنده عيو -ES-IT] ا

M] ارتفاعات     ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛

 ،یامخروبه یاراض : ستگاه یز؛ شرق  ،شمال شرق   ،زدیکرمان و 

:  یدامنه ارتفاع؛ (متر 600-2900) دوست  تروژنين ،علف هرز

ستان : یدهوهیو م یدهگل؛ 2731-1948 شکل  ؛ بهار تا تاب

 80به ارتفاع تا  ،دوسااااله ای ساااالهکی: یشککیرو-یسککتیز

 .TH-مترسانتی
235. Dielsiocharis kotschyi (Boiss.) O.E.Schulz 

(19-2)شکل   

س  صار : یجهان یپراکندگ؛ نیآذسنگ : ینام فار  رانیا یانح

[IT2] ندگ ؛  ،زاگرس و البرز ،جااانی آذربااا :رانیا در یپراک

  ؛2251: یارتفاعدامنه ؛ شاارقشاامال و زدیو کرمان ارتفاعات

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
236. Diplotaxis harra Boiss.  

س    ،نايساا ،قایشاامال افر: یجهان یپراکندگ؛ دورج: ینام فار

سط  ،هیسور  ستان  ،رانیا ،عراق ،نيفل ستان. ]  ،افغان -ITغرب پاک

M] ارتفاعات ،زاگرس و البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛  

-یست یز شکل  ؛1634: یارتفاعدامنه ؛ شرق  و زدیو کرمان

 .TH ای HE: یشیرو

237. Drabopsis verna K.Koch  

 یماورا  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ وشازمک : ینام فارسکک  

ستان  ،رانیا ،عراق ،قفقاز س  ،افغان ستان  ،یمرکز یايآ   ،غرب پاک

ندگ ؛ [IT] اي مال يغرب ه جان    :رانیا در یپراک بای  ،البرز ،آذر

؛  2040-2746: یارتفاع دامنه؛ شاارق ،شاامال شاارق ،زاگرس

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
238. Erysimum damirliense Moazzeni & Mahmoodi 

(5-2)شکل   

فارسکک    ندگ ؛ ر تلخ البرزىيخاکشااا  : ینام  هان  یپراک : یج

دامنه   ؛ زنجان : رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2316-2516: یارتفاع
239. Erysimum caespitosum DC.  

س  ش : ینام فار شته يخاک ش  ،اىر تلخ پ س    يخاک سمامو ؛  ر تلخ 

در  یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

فاع  ؛ البرز: رانیا نه ارت کل ز ؛ 2528: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو
240. Erysimum kurdicum Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

س    و عراق: یجهان یپراکندگ؛ ر تلخ کردىيخاکشاا: ینام فار

گ     ؛ [IT2] رانی ا ند ک ب   جااانی آذربااا: رانی در ا یپرا   و یغر

ستان  :  یش یرو-یست یز شکل  ؛2435: یدامنه ارتفاع؛ کرد

HE. 
241. Erysimum collinum Kuntze 

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ )جنس(ر تلخ يخاکش : ینام فارس 

قاز  ندگ ؛ [ES-IT] رانیا ،تالش  ،قف غرب و  : رانیدر ا یپراک

-یست یشکل ز ؛ 2129-2510: یارتفاعدامنه ؛ شمال غرب 

 .HE: یشیرو
242. Erysimum crassipes Fisch & C.A.Mey.  

س  ش : ینام فار ش  يخاک ش  ،ر تلخ تال ؛  ک کلفتیر تلخ پايخاک

شاامال  ،تالش ،ارمنسااتان ،هيترک ،هیسااور: یجهان یپراکندگ

ندگ     ؛ [IT2] رانی ا  ،جااانی آذربااا ،هماادان : رانی در ا یپراک

  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،لرساااتان  ،یمرکز ،کرمانشااااه 

نان  فاع  ؛ تهران و سااام نه ارت کل   ؛ 1700-2738: یدام شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
243. Erysimum laxiflorum J.Gay 

فارسکک   ندگ ؛ )جنس(ر تلخ يخاکشااا : ینام  هان  یپراک : یج

در  یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،ترکمنسااتان  ،هيترک ،افغانسااتان 

:  یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،یاري چهارمحال و بخت   ،فارس : رانیا

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2123
244. Erysimum leptophyllum Andrz. 

س  ش : ینام فار   ،قفقاز: یجهان یپراکندگ؛ )جنس(ر تلخ يخاک

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [ES-IT] نیاوکرا ،گرجستان ،جانیآذربا

شکککل  ؛ 2267-2858: یدامنه ارتفاع  ؛ رانیشااامال غرب ا 

 .HE: یشیرو-یستیز
245. Erysimum repandum L.  

: یجهان یپراکندگ؛ رىير تلخ خاکشاايخاکشاا: ینام فارسکک

  یپراکندگ؛ [ES-IT-M] ايجنوب غرب آسااا ،اروپا تمام  بایتقر

مه  با یتقر: رانیدر ا قاط  ه فاع  ؛ رانیا ن نه ارت -2305: یدام

 .TH: یشیرو-یستیز شکل؛ 2088
246. Erysimum subulatum J.Gay  

س  ؛  تلخ درفشاا ر يخاکشاا ،ر تلخ فارساا يخاکشاا: ینام فار

ندگ     هان    یپراک   ،افغااانساااتااان  و رانی ا ،عراق  ،هيااترک  : یج

تان ]   ندگ ؛ [IT2ترکمنسااا زاگرس و مرکز  : رانیدر ا یپراک

فاع  ؛ رانیا نه ارت کل  ؛2322-2588: یدام -یسککتیز شکک

 .HE: یشیرو
247. Fibigia suffruticosa (Vent.) Sweet  

ندگ      هان    یپراک   ،قفقاااز   یجنوب ماااورا   ،رانی ا ،عراق : یج

  :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2ترکمنستان )کپه داغ( ] ،کردستان
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با  فاع  ؛ زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت ؛  2578-2239: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
248. Goldbachia laevigata DC.  

  ،قفقاز ،هیسور  ،هيترک ،هيروس  یشرق جنوب : یجهان یپراکندگ

 ،ترکمنسااتان ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،تالش ،ارمنسااتان

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT] یبريس 

شرق   ،زدیارتفاعات کرمان و  ؛ جنوب ،رانیمرکز ا ،شرق  ،شمال 

گاه یز بان ي ب مه ين: سککت نه  ،یا به  یها نيزم ،باز  یها دام  مخرو

 یدهگل ؛ 1948-2521: یدامنه ارتفاع  ؛ (متر 300- 3100)

به  ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ اواخر بهار: یدهوهیو م

 .TH-مترسانتی 15-40ارتفاع 
249. Hesperis persica Boiss.  

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ ؛ ران یشاااب بوى ا: ینام فارسکک  

  و البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2قفقاز ]  یماورا 

:  یدامنه ارتفاع؛ شاارقشاامال و زدیو کرمان ارتفاعات ،زاگرس

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2251-2212
250. Isatis cappadocica Desv.  

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ جان یوسااامه آذربا: ینام فارسکک

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا ،قفقازشااامال عراق   ،قفقاز 

 ،تهران ،همدان  ،کرمانشااااه  ،کردساااتان  ،مازندران   ،جان یآذربا 

فاع  ؛ نیقزو نه ارت کل  ؛2251-1908: یدام -یسککتیز شکک

 .HE: یشیرو
251. Isatis kotschyana Boiss & Hohen.  

جنوب شرق   : یجهان یپراکندگ؛ وسمه دماوندى : ینام فارس 

با  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا ،هي ترک   و البرز ،جان یآذر

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2298: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

HE. 
252. Lepidium sativum L.  

در همه   : یجهان  یپراکندگ ؛ زکيترت ،شااااه : ینام فارسکک  

در اغلب مناطق     [COS & SCOS] یمنطقه معتدله شااامال     

در خارج از مزارع به صاااورت    یگردد و گاه  یکشااات م رانیا

  و بارهایدر امتداد جو: ستگاه یز؛ شود.  یم دهیشده د  یعيطب

-یسککتیشکککل ز ؛ بهار : یدهوهیو م یدهگل؛ هاباغ ،نهرها

 .TH-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،سالهکی: یشیرو
253. Lepidium vesicarium L.  

  یپراکندگ؛ زک متورميترت ، یزک صاااحرايترت: ینام فارسکک

هان  قاز : یج ندگ ؛ [ES-IT] رانیا ،هي ترک ،تالش  ،قف  در یپراک

؛  شاامال شاارق ،زدیارتفاعات کرمان و  ،البرز ،آذربایجان :رانیا

:  یشککیرو-یسککتیز شکککل ؛1382-1443: یدامنه ارتفاع

TH. 
254. Malcolmia africana (L.) W.T.Aiton 

س  منطقه : یجهان یپراکندگ؛  یبوى صااحراشااب: ینام فار

 یايآسااا و ايآسااا یغربجنوب  ،قایشااامال آفر ،اروپا ،ترانهیمد

  و البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [ES-IT-M] یمرکز

؛ جنوب و شاارق ،شاارقشاامال ،و یزد کرمان ارتفاعات ،زاگرس

 . TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1634-1954: یدامنه ارتفاع

255. Matthiola farinosa Bunge ex Boiss.  

 یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ پاى آردآلوديچل: ینام فارسکک

شااامال    ،البرز ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

 .CH: یشیرو-یستیز شکل ؛1908: یدامنه ارتفاع؛ شرق
256. Matthiola iranica Zeraatkar, Mahmoodi, F.Ghahrem. 

& Maassoumi 

(5-3)شکل   

 یانحصاااار: یجهان یپراکندگ ؛یرانیا پاىيچل: ینام فارسکک

در  یپراکندگ ؛ جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا

فاع      ؛ زنجااان  :رانی ا نه ارت کل   ؛1481-1908: یدام  شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
257. Neslia apiculata Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.  

شااامال غرب : یجهان یپراکندگ؛ ل مزرعهيآج: ینام فارسکک

-IT] یمرکز یايآساا و ايجنوب غرب آساا ،جنوب اروپا ،قایآفر

M] ندگ     ؛ ک برز   ،جااانی آذربااا :رانی ا در یپرا ل گرس  و ا ؛ زا

ش  ،مزارع: ستگاه یز دامنه  ؛ (متر 1000-2800) هاجاده هيحا

فاع  ند و    : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1738-2163: یارت اساااف

در باال   ،ستاده یا ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ نیفرورد

 .TH-مترسانتی 20-70به ارتفاع  ،منشعب
258. Noccaea iranica Al-Shehbaz 

(16-15)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

 ،زنجان  :رانیدر ا یپراکندگ ؛ کردساااتان  و جان یآذربا  :رانیا

با  فاع  ؛ یغرب جان یآذر نه ارت کل   ؛ 2616-2521: یدام شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
259. Sameraria armena Desv.  

س  ستان    : ینام فار   یماورا: یجهان یپراکندگ؛ سامارى ارمن

  غرب پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،تالش ،هيشاارق ترک ،قفقاز

[ITw&C] زاگرس و البرز ،جان یآذربا  :رانیا در یپراکندگ ؛، 

:  یدامنه ارتفاع؛ شاارق و شاارقشاامال ،و یزد کرمان ارتفاعات

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1393
260. Sisymbrium irio L.  

س  ش : ینام فار جنوب  ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ لندن  ريخاک

  :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT] یمرکز یايآساا و ايغرب آساا

؛ جنوب ،شرق  ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1954: یدامنه ارتفاع
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261. Sterigmostemum acanthocarpum (Fisch. & 

C.A.Mey.) Kuntze 

ندگ  هان  یپراک قاز جنوب  یماورا : یج تان  ،قف  رانیا ،ارمنسااا

[IT2w] ندگ ؛ با  :رانیا در یپراک   و زاگرس ،البرز ،جان یآذر

-یست یشکل ز ؛ 1570-1376: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال 

 .TH: یشیرو
262. Sterigmostemum sulphureum Bornm.  

 ،نیالنهرنيب ،هیساااور ،ارمنساااتان ،هيترک: یجهان یپراکندگ

ندگ ؛ [IT1, IT2] رانیا ،تالش  با  :رانیا در یپراک   ،جان یآذر

فاع      ؛ زاگرس  و البرز   نه ارت کل   ؛ 1738-1540: یدام شکک

 .TH: یشیرو-یستیز
263. Thlaspi perfoliatum L.  

س  ساقه محصور    يک: ینام فار : یجهان یپراکندگ؛ سه چوپان 

س  ،قایشمال آفر  ،اروپا س  یغربجنوب  و یمرکز یايآ -ES] ايآ

IT-M] ندگ ؛ ؛ زاگرس و البرز ،جااانیآذربااا :رانیا در یپراک

گاه یز نه   ؛ متر( 1800-600) یلسااا یها دشااات: سککت دام

شککل  ؛ بهشااتیارد: یدهوهیو م یدهگل؛ 2212: یارتفاع

 .TH-مترسانتی 5-30به ارتفاع  ،سالهکی: یشیرو-یستیز
264. Torularia torulosa O.E.Schulz  

  قا؛یشااامال آفر: یجهان یپراکندگ؛ ح يتساااب: ینام فارسکک

ندگ ؛ [IT-M] اي آسااا مرکز و غربجنوب    :رانیا در یپراک

شرق    ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   ،شمال 

-2000) یابانيمناطق ب: ستگاه یز؛ جنوب ،رانیمرکز ا ،شاارق

فاع  ؛ (متر 800 نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1376: یدام

  3-10به ارتفاع  ،سااالهکی: یشککیرو-یسککتیز شکککل؛ بهار

 .TH-مترسانتی

 (Campanulaceae) انیاستکان گل

265. Asyneuma persicum (A.DC.) Bornm.  

فارسکک    ندگ ؛ چاک گل : ینام  هان  یپراک  رانیا و عراق: یج

[IT2] همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ ؛، 

چهارمحال و   ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصفهان  ،لرستان  ،کرمانشاه 

فاع  ؛ تهران ،یاري بخت نه ارت و   یدهگل ؛ 2616-2900: یدام

شهر : یدهوهیم چند  : یش یرو-یست یشکل ز ؛ وریخرداد تا 

 .HE-مترسانتی 20-60به ارتفاع  ،یعلف ،ساله
266. Asyneuma virgatum subsp. cichoriiforme (Boiss.) 

Damboldt 

: یجهان یپراکندگ؛ شاااکل یچاک کاسااانگل: ینام فارسکک

قاز  ،هي ترک ندگ ؛ [IT2w] رانیا ،قف   ،النيگ: رانیدر ا یپراک

:  ستگاه یز؛ یلرسااتان و مرکز ،کردسااتان ،جانیآذربا ،زنجان

دامنه  ؛ (متر 2700-1400) یآلپمهيو ن یکوهستان یچمنزارها

فاع  -خرداد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2289-2892: یارت

ساله : یش یرو-یست یشکل ز ؛ ريت   60-70ارتفاع  ،یعلف ،دو

 .HE-مترسانتی
267. Campanula lamondiae Rech.f. 

(16-13)شکل   

فارسکک   کان     : ینام  ندگ ؛ )جنس(گل اسااات هان  یپراک :  یج

؛  کردستان ،زنجان: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانحصار

گاه  یز فاع   ؛ یزصاااخره: سککت نه ارت ؛  2521-2163: یدام

-یسککتیشکککل ز ؛ بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل 

  6به ارتفاع تا  ،یزصاااخره ،یاپشاااته ،چند سااااله: یشککیرو

 .CH-مترسانتی
268. Campanula stevenii M.Bieb. 

س   ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ یتالشاا یگل اسااتکان: ینام فار

البرز  یهاکوه: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2w)؟( ] ،هي ترک ،قفقاز 

  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،النيگ ،)مازندران   جان یو آذربا 

- 4000)یآلپ یچمنزارها: ستگاه یز؛ (نیقزو ،تهران ،سمنان 

فاع      ؛ (متر   2700 نه ارت و   یده گل ؛ 2511-2774: یدام

ستان )گل : یدهوهیم -یست یشکل ز ؛ (ريت-خرداد: بهار و تاب

 .HE-مترسانتی 10-42 بایارتفاع تقر ،چند ساله: یشیرو
269. Michauxia laevigata Vent.  

  ،کردستان ،قفقاز: یجهان یپراکندگ؛ شکافته گل : ینام فارس 

  ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا

ستان  شاه  ،کرد ستان  ،یمرکز ،همدان ،کرمان تهران و   ،فارس ،لر

؛  (متر 800-2200)یبیتخر یاغلب در نواح: ستگاه یز؛ نیقزو

فاع   نه ارت -خرداد: گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2247: یدام

متر با  1-2دوساااله به ارتفاع: یش یرو-یست یشکل ز ؛ ريت

 .HE-راست یاساقه

 (Capparaceae) انیکبر

270. Cleome coluteoides Boiss.  

  ،عراق ؟: یجهان  یپراکندگ ؛ علف ماربادکنک   : ینام فارسکک  

:  رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2افغانسااتان ] ،ترکمنسااتان ،رانیا

  ،فارس  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان 

: ستگاه یز؛ یمرکز ،نیقزو ،تهران ،خراسااان ،ساامنان ،کرمان

بان ي ب و خشااااک یها نيزم نه   ؛ متر( 800-1500) ها ا دام

فاع  هار : گل : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1740-1437: یارت ؛  ب

به ارتفاع  ،دارزومیر ،چند ساله  ،یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GR-مترسانتی 60-15
271. Cleome iberica DC.  

فارسکک    مارهرز : ینام  قازى    ،علف  مار قف ندگ ؛ علف    یپراک

هان  نان  ،قبرس ،هي ترک: یج قاز ]  ،رانیا ،تالش  ،عراق ،لب -ITقف

M] ندگ ؛   ،النيگ ،مااازناادران ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراک
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  ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،همدان  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا 
مد یبو و هی لويکهگ حال و بخت   ،راح هارم  ،تهران ،فارس  ،یاري چ

  تا خشاااکمهيمناطق مرطوب تا ن: سککتگاهیز؛ یمرکز ،نیقزو

: یدهوهیو م یدهگل؛ 2247-1900: یدامنه ارتفاع؛ خشک

:  یش یرو-یست یشکل ز ؛ اواسط تابستان   ميوه ،اواخر بهار: گل

 .TH-مترسانتی 35-55به ارتفاع  ،یعلف ،دوساله ای سالهکی

 (Caryophyllaceae) انیخکیم

272. Acanthophyllum laxiusculum Schiman-Czeika  

  و هيترک ،رانیا: یجهان یپراکندگ؛ چوبک تنک: ینام فارسکک

تان ]    غانسااا ندگ ؛ [IT2اف جان   :رانیا در یپراک بای  ،البرز ،آذر

-1700: یدامنه ارتفاع؛ شرق ،زدیارتفاعات کرمان و  ،زاگرس

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1443
273. Acanthophyllum microcephalum Boiss.  

س  : یجهان یپراکندگ؛ اىچوبک بوته ،ران یچوبک ا: ینام فار

ندگ ؛ [IT2ترکمنساااتااان ] ،رانیا   ،یمرکز: رانیدر ا یپراک

سان  ،فارس ،جانیآذربا ستان  ،همدان ،خرا   ،نیقزو ،مازندران ،لر

شکل  ؛ 1437-2650: یدامنه ارتفاع؛ زنجان ،تهران ،سمنان 

 .CH: یشیرو-یستیز
274. Allochrusa lutea Falat. Mahmoodi  

(5-6 و 5- 5)شکل   

 رانیا یانحصااار: یجهان یپراکندگ؛ زرد الوان : ینام فارسکک

[IT2] 1570: یدامنه ارتفاع  ؛زنجان  :رانیدر ا یپراکندگ ؛-

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1540
275. Arenaria gypsophiloides L. var. glabra Fenzl  

فارسکک    جان  گچ دوساااات : ینام  ندگ ؛ مر هان  یپراک : یج

ستان  ستان  ،بلغار شمال عراق  ،ارمن  رانیشمال و غرب ا  ،قفقاز

[ES-IT] ندگ ؛ ؛ زاگرس ،البرز ،آذرباایجاان   :رانیا در یپراک

: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2164-2885: یدامنه ارتفاع

CH. 
276. Bufonia calycina Boiss. & Hausskn.  

  و عراق: یجهان  یپراکندگ ؛  یچارچار شااااهو  : ینام فارسکک  

ندگی ؛ [IT2] رانیا جان    :ایران در پراک بای تان   ،آذر ؛  کردسااا

: یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2306-2900: یدامنه ارتفاع

CH. 
277. Bufonia kotschyana Boiss. 

(21-10)شکل   

 رانیا یانحصار: یجهان یپراکندگ؛  یچارچار دنا: ینام فارس

[IT2] ندگی     ؛ برز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک ل ؛ زاگرس  ،ا

ندگ  با  :رانیدر ا یپراک با  ،یغرب جان یآذر   ،یشااارق جان یآذر

 ،یاريچهارمحال و بخت ،زنجان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان

ستان  ؛  2143-2900: یدامنه ارتفاع؛ نیقزو ،تهران ،فارس ،لر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
278. Bufonia macrocarpa Ser.  

 یانحصار : یجهان یپراکندگ؛ چارچاردانه درشت : ینام فارس 

ندگی     ؛ [IT2] رانی ا یجااان  :ایران  در پراک ؛ زاگرس  ،آذربااا

ندگ  جان  :رانیدر ا یپراک مدان  ،زن هان   ،ه   ،یمرکز ،اصاااف

-2306: یدامنه ارتفاع  ؛ تهران ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت  

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1570
279. Bufonia oliveriana Ser.  

س   ،رانیا ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ؛ چارچار: ینام فار

تان   تان ]     ،ترکمنسااا غانسااا ندگی ؛ [IT2اف   :ایران در پراک

؛  شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز؛ 2097-2240: یدامنه ارتفاع

HE. 
280. Bufonia parviflora Griseb.  

س   رهیشاابه جز: یجهان یپراکندگ؛ زیرچارچار گل: ینام فار

  یماورا ،رانیا غربشمال   ،تالش ،نیجنوب اوکرا ،هيترک ،بالکان

قاز ]  ندگی ؛ [ES-ITقف جان    :ایران در پراک بای ؛ زاگرس ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1810: یدامنه ارتفاع
281. Cerastium dichotomum L.  

  ،اياسپان : یجهان یپراکندگ؛ اىدانه مرغ دوشاخه : ینام فارس 

 در و یمرکز یايآساا و ايجنوب غرب آساا ،قایشاامال افر ،ونانی

؛  [IT-M] یبومريغ عنصااار عنوان به گرید مناطق از یاري بسااا

  ،کرمانشااااه   ،کرمان  ،فارس  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ 

دامنه  ؛ تهران ،نیقزو ،مازندران ،لرسااتان ،کردسااتان ،خراسااان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1810-2738: یارتفاع
282. Cerastium dubium (Bastard) O.Schwarz 

  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ ؛ دانه مرغ مشاااکوک : ینام فارسکک  

نه یمنطقه مد    رانیا تا  اي جنوب غرب آسااا ،نیجنوب اوکرا ،ترا

غانساااتان      ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [ES-IT-M] واف

فاع  ؛ زاگرس ،البرز نه ارت کل ز ؛ 2739: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو
283. Cerastium glutinosum Fr. 

  ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ دانه مرغ چسااابناک: ینام فارسکک

افغانسااتان و غرب  ،قفقاز تا ايجنوب غرب آساا ،قایشاامال افر

ستان   ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] پاک

:  یش یرو-یست یشکل ز ؛ 2739: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

TH. 
284. Dianthus crossopetalus Fenzil ex Boiss. 

  یپراکندگ؛ اىشاارابهخک يم ،ب يخک صااليم: ینام فارسکک

؛  [IT2wقفقاز ]  یماورا  ،رانیشااامال و غرب ا  ،هي ترک: یجهان 
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ندگی     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 1740-1907: یارتفاع
285. Dianthus orientalis Adames 

س  : یجهان یپراکندگ؛ خک شاارق  رگه روشاانيم: ینام فار

ندگی ؛ [IT2wقفقاااز ] ،رانیا ،عراق ،هيااترک   :ایران در پراک

جان    بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت ؛  2900-1797: یدام

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز
286. Gypsophila caricifolia Boiss.  

؛ اىگچ دوساات طوقه ،گچ دوساات برگ جگن : ینام فارسکک

ندگ  هان  یپراک ندگی ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در پراک

جان   :ایران بای ندگ ؛ زاگرس ،آذر با  :رانیدر ا یپراک   جان یآذر

دامنه  ؛ اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،یشاارق

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2394-2900: یارتفاع
287. Gypsophila leioclada Rech.f.  

س  ست ب  کرک : ینام فار صاف      ،گچ دو شاخه  ست  ؛  گچ دو

 در یپراکندگ ؛ ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یجهان  یپراکندگ 

با  :رانیا فاع   زاگرس؛ ،جان یآذر نه ارت   ؛1948-2435: یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل
288. Gypsophila persica Barkoudah 

(21-18)شکل   

  یپراکندگ؛ گچ دوست فارس  ،ن یگچ دوست قزو: ینام فارس

  ،زنجان :رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT2] رانیا یانحصااار: یجهان

 ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،یمرکز ،همدان ،کردسااتان

ستان    ؛1481-1700: یدامنه ارتفاع؛ نیقزو ،تهران ،فارس ،لر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل
289. Gypsophila pilosa Huds.  

؛ گچ دوسااات واژگون ،گچ دوسااات چلچراغ : ینام فارسکک  

 ،رانیا ،عراق ،اردن ،نيفلسط ،هیسور ،هيترک: یجهان یپراکندگ

شااده به اروپا   یقفقاز؛ معرف یماورا ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان

[IT1, IT2] ندگی ؛ جان   :ایران در پراک بای  ،زاگرس ،البرز ،آذر

؛  1382-1437: یدامنه ارتفاع  ؛ مرکز ،یزد و کرمان  ارتفاعات  

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
290. Gypsophila polyclada Fenzl ex. Boiss. var. 

glandulosa Barcoudah  

 یانحصار: یجهان یپراکندگ؛ گچ دوست پرشاخه: ینام فارس

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای  زاگرس؛ ،البرز ،آذر

   .CH: یشیرو-یستیز شکل ؛1683-2006: یدامنه ارتفاع
291. Herniaria glabra L. 

س  س  ،اروپا: یجهان یپراکندگ؛ علف فتق: ینام فار   و ايغرب آ

  ،گلستان: رانیدر ا یپراکندگ؛ [ES-IT-M] قایآفر غرب شمال

ندران    با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر تان   ،زن مدان  ،کردسااا   ،ه

فاع   ؛ تهران  ،یاريااچهااارمحااال و بخت   نه ارت ؛ 2510: یدام

ستان  لیبهار تا اوا: یدهوهیو م یدهگل -یست یشکل ز ؛ تاب

 .HE-مترسانتی 7-15چندساله به ارتفاع  یعلف: یشیرو
292. Herniaria hirsuta L.  

س   جنوب: یجهان یپراکندگ؛ علف فتق کرک آلود: ینام فار

  یوپيات ،قایشامال افر  ،ايجنوب غرب آسا  ،ترانهیمنطقه مد ،اروپا

[PL] ندگ ؛ تان  : رانیدر ا یپراک ندران    ،گلسااا   ،النيگ ،ماز

:  ستگاه یز؛ ساامنان ،خوزسااتان ،فارس ،لرسااتان ،جانیآذربا

ش  ،یشن  یهانيزم دامنه  ؛ (متر 700-2700) هاجاده هيدر حا

فاع    تااا  بهااار  : یده وهی و م  یده گل ؛ 2044-2686: یارت

ستان  به ارتفاع تا   ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ تاب

 .  TH-مترسانتی 20

 .هاصخره انيم در غلبا ،نيزم یخزنده رو: نکته
293. Holosteum glutinosum Fisch. & C.A.Mey.  

جنوب : یجهان  یپراکندگ ؛ )جنس( علف مرغ: ینام فارسکک  

در  به طور گساااترده: رانیدر ا یپراکندگ؛ [IT] ايغرب آسااا

 مرهاف اهيگ کیبه صااورت  رانیا خشااک مهيمناطق خشااک و ن

-یست یشکل ز ؛ 2861-1481: یدامنه ارتفاع؛ وجود دارد

 .TH: یشیرو
294. Mesostemma kotschyanum (Fenzl ex Boiss.) Vved. 

subsp. kotschyanum  

س  شرق  : یجهان یپراکندگ ؛گندمک  کوه  افغان : ینام فار

فاع    ؛[IT2] رانیا ،عراق ،هي ترک نه ارت   ؛2239-2900: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
295. Minuartia hamata Mattf.  

فارسکک    پان  ی مروار: ینام  بدار ی مروار ، یاي دى اسااا   ؛دى قال

 رانیا تا ايجنوب غرب آس  ،ترانهیمنطقه مد: یجهان یپراکندگ

تان   و ندگ  ؛[IT-M] ترکمنسااا با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

حال و بخت    هارم تان   ،النيگ ،فارس  ،یاري چ مدان  ،گلسااا   ،ه

دامنه   ؛تهران ،ساامنان ،نیقزو ،مازندران ،لرسااتان ،خراسااان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1382-2366: یارتفاع
296. Minuartia lineata (Boiss.) Bornm. 

(19-3)شکل   

  یپراکندگ ؛دى خط یمروار ،دى کوهسرى یمروار: ینام فارس 

  ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا و تالش: یجهان

فاع  ؛ البرز نه ارت کل  ؛2239-2900: یدام -یسککتیز شکک

 .CH: یشیرو
297. Minuartia meyeri Bornm.  

 ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛دى تالشااا ی مروار: ینام فارسکک

ستان  ،رانیا ،تالش ،عراق ،هیسور  ،نايس  ستان  ،افغان شرق و    ،پاک

  ،قره قوم ،)ترکمنساااتان یمرکز یايآسااا ،قفقاز یجنوب ماورا
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  ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT( ]شان انيت ،یآال-ريپام

  ،هرمزگان ،همدان ،فارس ،اصاافهان ،بلوچسااتان و سااتانيساا

:  یدامنه ارتفاع   ؛تهران ،سااامنان  ،نیقزو ،خراساااان ،کرمان 

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛2452-1481
298. Minuartia subtilis Hand.-Mazz. 

شااارق  : یجهان  یپراکندگ  ؛فیدى ظری مروار: ینام فارسکک  

  :ایران در پراکندگی ؛ [IT2افغانساااتان ]   ،رانیا ،عراق ،هي ترک

جان    بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت نه   ؛ یزد و کر دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛2739-2900: یارتفاع
299. Paronychia kurdica Boiss. var. kurdica  

  ايجنوب غرب آساا: یجهان یپراکندگ ؛عقربک: ینام فارسکک

[IT2] شمال  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ 

  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ؛ شاارق ،شاارق

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،زدی ،اصفهان ،لرستان ،همدان ،کردستان
  ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ساامنان ،خوزسااتان ،فارس ،خوزسااتان

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2066-1437: یدام   ؛ب

به  یچندساااله با قاعده چوب یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 3-10ع ارتفا
300. Petrorhagia alpina (Hablitz) P.W.Ball & Heywood 

 ،ترکمنساااتان  ،رانیا ،تالش  ،عراق ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ 

 یايآس  ،یبريغرب س  ،قفقاز یماورا ،قفقاز ،پاکستان  ،افغانستان 

ندگ  ؛[IT] یمرکز با : رانیدر ا یپراک هان   ،جان یآذر  ،اصاااف

دامنه   ؛تهران ،ساامنان ،مازندران ،همدان ،خراسااان ،گلسااتان

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2616-2721: یارتفاع
301. Petrorhagia saxifraga Link.  

ندگ  هان  یپراک پا : یج مد    ،مرکز و جنوب ارو قه  نه یمنط   ،ترا

  ؛[ES-IT-M] رانی شااامااال و غرب ا  ،تااالش  ،عراق  ،هيااترک  

  ،سااامنان ،گلساااتان  ،النيگ ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ

ندران    فاع   ؛تهران ،ماز نه ارت کل   ؛1393-1376: یدام شکک

 .TH: یشیرو-یستیز
302. Saponaria orientalis L.  

  ،تالش ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛صابون  شرق   : ینام فارس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ ITw&C قفقاز ] یماورا ،قفقاز  ،رانیا

  ،نیقزو ،مازندران ،لرساااتان ،کردساااتان ،خراساااان ،جانیآذربا

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛2435: یدامنه ارتفاع ؛تهران
303. Silene ampullata Boiss.  

: یجهان یپراکندگ ؛لن فانوس  يس  ،لن حباب يس : ینام فارس 

  ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،عراق ،هی ساااور

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2322: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

CH. 
304. Silene aucheriana Boiss.  

س  شرق    : یجهان یپراکندگ ؛ران یلن ايس : ینام فار شمال و 

  یپراکندگ ؛[IT2ترکمنستان ]  ،رانیا ،قفقازشمال عراق  ،هيترک

پوشااش  یکه دارا رانیا یدر همه مناطق کوهسااتان: رانیدر ا

  یهاشمال و بخش  یهابه جز جنگل است  جیهستند را  یاستپ 

-یستیشکل ز ؛1700-2892: یدامنه ارتفاع ؛رانیا یجنوب

 .CH: یشیرو
305. Silene caesarea Boiss & Balansa 

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ن يلن فلسااطيساا: ینام فارسکک

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2w] رانیشمال و غرب ا 

برز   ل گرس  ،ا ع       ؛ زا فا نه ارت م کل    ؛2003-1700: یدا شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
306. Silene lucida Chowdhuri  

 ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛لن درخشان يس : ینام فارس 

ندگ    ؛ [IT2w] رانی ا نه    ؛ آذربااایجااان  :رانی ا در یپراک دام

 .CH: یشیرو-یستیز شکل ؛1740: یارتفاع
307. Silene chaetodonta Boiss.  

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛لن دندان کرک يساا: ینام فار

  یغربجنوب  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2] ايآسااا

-یسککتیشکککل ز  ؛1437-1376: یدامنه ارتفاع  ؛ شااارق

 .TH: یشیرو
308. Silene commelinifolia Boiss. var. commelinifolia  

س    ،قفقاز ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛لن دربندىيس : ینام فار

 ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2wقفقاز ]  یماورا 

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛2681: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

HE. 
309. Silene dichotoma Ehrh. subsp. racemosa (Otth) 

Graebn. 

س  شاخه يس : ینام فار  رهیشبه جز : یجهان یپراکندگ ؛لن دو

کان    قاز  ،رانیا ،عراق ،هي ترک ،بال ندگ ؛ [ES-IT] قف  در یپراک

جان    :رانیا بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت -2435: یدام

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛2066
310. Silene erysimifolia Stapf  

 رانیا یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛الفان یلن يس : ینام فارس

[IT2] ندگی     ؛ برز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک ل ؛ زاگرس  ،ا

ندگ  با  :رانیدر ا یپراک مدان  ،یشااارق جان یآذر   ،یمرکز ،ه

فاع   ؛تهران نه ارت کل ز  ؛2163-2510: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو
311. Silene gynodioica Ghaz. 

(19-6)شکل   
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فارسکک   : یجهان  یپراکندگ  ؛دارکوهرنگ لن گرهيسااا: ینام 

صار   ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2] رانیا یانح

ندگ     ؛ یزد  و کرمااان  ارتفاااعااات  ،زاگرس    :رانی در ا یپراک

  ،یمرکز ،اصافهان  ،همدان ،مازندران ،زنجان ،یشارق  جانیآذربا

  ،فارس ،لرسااتان ،راحمدیو بو هیلويکهگ ،یاريچهارمحال و بخت

-یست یشکل ز  ؛1900-2875: یدامنه ارتفاع ؛زدی ،کرمان

 .CH: یشیرو
312. Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & 

Burdet  

: یجهان یپراکندگ ؛ديلن سفيس ،لن چمن زاريس: یفارسنام 

س  ،اروپا ستان ]  ،ايجنوب غرب آ   یپراکندگ ؛[ES-IT-Mترکمن

 ،خراسااان ،کرمانشاااه ،گلسااتان ،النيگ ،جانیآذربا: رانیدر ا

-یسککتیشکککل ز ؛2239-2791: یدامنه ارتفاع ؛مازندران

 .HE: یشیرو
313. Silene marschallii C.A.Mey. subsp. marschallii  

س    ،قفقاز ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛لن کرک يساا: ینام فار

  ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2] رانیا ،شااامال عراق 

برز   ل گرس  ،ا ع       ؛ زا فا نه ارت م کل   ؛ 1540-2298: یدا شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
314. Silene marschallii C.A.Mey. subsp. sahendica 

(Boiss. & Buhse) Melzh.  

 و عراق: یجهان یپراکندگ ؛لن کرک  سهندىيس : یفارس نام 

ندگی ؛ [IT2] رانیا جان    :ایران در پراک بای نه   ؛ البرز ،آذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2861: یارتفاع
315. Silene meyeri Fenzl ex Boiss. & Buhse subsp. meyeri 

(19-7)شکل   

س  صخره يس : ینام فار صار : یجهان یپراکندگ ؛اىلن   یانح

ندگی    ؛ [IT2] (رانی ا ،)تااالش    ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک

-یست یشکل ز  ؛1954-2625: یدامنه ارتفاع؛ کردسااتان

 .CH: یشیرو
316. Silene noctiflora L.  

 رانیعراق و ا: یجهان یپراکندگ ؛لن شب گل يس : ینام فارس 

[IT2]مازندران   ،گلساااتان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛،  

: یشککیرو-یسککتیز شکککل ؛2791: یدامنه ارتفاع ؛نیقزو

TH. 
317. Silene nurensis Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

: یجهان یپراکندگ ؛لن کوهسرىيس ،لن نورىيس: ینام فارس

 ،زاگرس ،آذربایجان :ایران در پراکندگی ؛IT2]رانیا یانحصار

شکل   ؛2451-2516: یدامنه ارتفاع ؛یزد و کرمان ارتفاعات

 .HE: یشیرو-یستیز
318. Silene peduncularis Boiss.  

س  شمال و غرب  : یجهان یپراکندگ ؛ یلن خويس : ینام فار

  ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2wقفقاز ]  یماورا  ،رانیا

برز   ل گرس  ،ا ع       ؛ زا فا نه ارت م کل    ؛2848-2003: یدا شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
319. Silene swertiifolia Boiss. 

  ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛لن بسطام  يس : ینام فارس 

ستان  ،رانیا ستان  ،ترکمن   ؛[ITw&Cقفقاز ] یماورا ،قفقاز ،ارمن

ندگ        ،یاريااچهااارمحااال و بخت       ،یمرکز  : رانی در ا یپراک

 ،خراسااان ،کردسااتان ،کرمانشاااه ،گلسااتان ،فارس ،جانیآذربا

:  یدامنه ارتفاع ؛زنجان ،تهران ،سااامنان ،مازندران ،لرساااتان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2492
320. Stellaria persica Boiss.  

س   ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛ران یگندمک ا: ینام فار

  یپراکندگ؛ [IT2wقفقاز ] یماورا ،قفقاز ،رانیشاامال و غرب ا

 شکل  ؛2616: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس ،آذربایجان :رانیا در

 .GR: یشیرو-یستیز
321. Vaccaria grandiflora Jaub. & Spach  

س  غرب  ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛صابونک : ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا جان   :رانیا در یپراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛2163-2435: یدامنه ارتفاع
322. Vaccaria oxyodonta Boiss.  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛صااابونک دندانه زرد: ینام فار

سط  ،هیسور  ،هيشرق ترک  ستان  ،رانیا ،نيفل ستان  ،ترکمن   ،افغان

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [ITپاکستان ]

  ؛2006-2040: یدامنه ارتفاع؛ شاارق ،یزد و کرمان ارتفاعات

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
323. Velezia rigida L.  

ندگ  هان  یپراک مد  : یج قه  نه یمنط جنوب  ،نیجنوب اوکرا ،ترا

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] یمرکز یايآساا و ايغرب آساا

 ،خوزساااتان  ،کرمانشااااه  ،گلساااتان  ،النيگ ،فارس  ،جان یآذربا 

:  یدامنه ارتفاع ؛زنجان ،نیقزو ،تهران ،لرساااتان ،کردساااتان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1810-1700

 (Chenopodiaceae) انیاسفناج
324. Anthochlamys polygaloides Moq.  

س  ش : ینام فار   یماورا: یجهان یپراکندگ ؛ یرافزايگل نهان 

در  یپراکندگ  ؛[IT2w] رانیشااامال و غرب ا  ،قفقاز )تالش(  

  ؛یمرکز ،تهران ،کردساااتان  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا : رانیا

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1900-2247: یدام

ستان    ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛زیياواخر پا ميوه ،تاب

 .TH-مترسانتی 14-75به ارتفاع  ،یعلف



 77/77                              1401(،1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

325. Atriplex aucheri Moq.  

  ؛)جنس(بوته شور   ،علف شور  ،سا سلمک  ،سلمک  : ینام فارس 

  ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ

تان ]    غانسااا ندگ  ؛[IT2, IT3اف تان  : رانیدر ا یپراک   ،گلسااا

 ؛تهران ،ساامنان ،خراسااان ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران

  یگاه و هارودخانه هيحاشاا ،افتهی بیتخر یاراضاا: ستگاه یز

فاع   ؛شاااور یکم یها خاک  نه ارت و   یدهگل  ؛2097: یدام

شکککل    ؛زیيپا  ميوه ،زیياواخر تابساااتان و پا    : گل : یدهوهیم

-مترسانتی  30-100به ارتفاع  ،ساله کی: یش یرو-یست یز

TH. 
326. Atriplex leucoclada Boiss. 

: یجهان یپراکندگ ؛ديسااالمک  سااااقه ساااف: ینام فارسکک

امارات  ،نیبحر تیکو ،عراق ،نايساا  ،هیسااور  ،اردن ،نيفلسااط 

 ،ترکمنسااتان ،رانیا ،قفقاز ،قطر ،منی ،عربسااتان ،یمتحده عرب

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-SSپاکسااتان. ] ،افغانسااتان

  ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،کرمانشااااه  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا 
 ،بلوچستان  ،خوزستان  ،بوشهر  ،هرمزگان ،یاريچهارمحال و بخت

 یاراضاا: ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،ساامنان ،خراسااان

  یهادامنه ،هاها و رودخانهکف آبراهه ،مزارع هيحاش  ،نسبتا شور  

  ؛1515: یدامنه ارتفاع   ؛افته ی  تي تثب یشااان یهاو تپه  یمارن

پا  ميوه ،زیيپا  اول مه ين: گل : یدهوهیو م یدهگل    ؛زیياواخر 

در  یگاه ،ساااله چند ای سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 70به ارتفاع تا  ،یقاعده چوب
327. Camphorosma monspeliaca L.  

  ،مراکش ،جنوب اروپا: یجهان یپراکندگ ؛کافورى: ینام فارس

  و مغولساااتان غرب تا ايو مرکز آسااا غربجنوب  ،یبيل ،تونس

  ،فارس ،زنجان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] نيچ

:  ستگاهیز ؛سمنان ،نیقزو ،مازندران ،لرستان ،خراسان ،گلستان

-3000) یمارن التيتشک  ایمناطق مرتفع و  رشور يغ یهاخاک

فاع      ؛ (متر   1000 نه ارت و   یده گل  ؛1481-2900: یدام

-یست یشکل ز  ؛زیيپا ميوه ،تابسااتان لیاوا: گل: یدهوهیم

ساله : یش یرو شتک  یگاه ،یچوب قاعده در ای یعلف ،چند    ،یبال

 .CH-مترسانتی 9-40به ارتفاع 
328. Ceratocarpus arenarius L.  

س  شاخ    ،کان يتازى ت ،(یاريبادباده )بخت: ینام فار   ؛بادبر ،سر

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا: یجهان یپراکندگ

س  س  و ايغرب آ ستان ]  ،یمرکز یايآ در  یپراکندگ ؛[ITمغول

با  ،یمرکز: رانیا   ،کرمان  ،همدان  ،فارس  ،اصااافهان  ،جان یآذر

سان  ستان  ،خرا ستان  و ستان يس  ،کرد  ،تهران ،سمنان  ،بلوچ

  ؛هاجاده هيو حاشاا یشاان یهاخاک: ستگاه یز ؛زنجان ،نیقزو

 ؛بهشاااتیارد: یدهوهیو م یدهگل ؛ 2247: یدامنه ارتفاع  

به ارتفاع  ،یعلف ،سااالهکی ،یابوته: یش یرو-یست یشکل ز 

 .TH-مترسانتی 40-10
329. Chenopodium album L.  

  بایتقر: یجهان یپراکندگ ؛سااالمه ،سااالمه تره: ینام فارسکک

نادر در  ،معتدله و یريگرمساا مهين مناطق در جیرا ،وطنجهان

در  یپراکندگ ؛[COS & SCOSو سااارد ] ییمناطق اساااتوا

  ؛.اسااات شاااده گزارش رانیا یاساااتانها همه از بایتقر: رانیا

گاه یز فاع   ؛علف هرز: سککت نه ارت و   یدهگل ؛ 2131: یدام

شکل   ؛زیياواخر تابسااتان و پا ميوه ،تابسااتان: گل: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 200به ارتفاع تا  ،سالهکی: یشیرو-یستیز
330. Chenopodium foliosum Asch. subsp. foliosum  

 ؛ساالمک توت گنجشااک   ،)مرند( یقوش اوزوم: ینام فارسکک

  یشرقجنوب  و آلپ تا ایبریا رهیاز شبه جز : یجهان یپراکندگ

پا  مال عراق  ،نيفلساااط ،قبرس ،هي ترک ،ارو قاز  ،شااا  ،رانیا ،قف
ستان  ستان  ،افغان شده در مرکز و    یعيتا بوتان؛ طب ايماليه ،پاک

ض     جنوب و شمال  و یشمال  یکایاز نقاط آمر یشرق اروپا و بع

 ،زاگرس و البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ ؛ [PL. ]قایآفر

در  یپراکندگ ؛شاارق و شاارقشاامال ،یزد و کرمان ارتفاعات

داغ زاگرس و کپه ،البرز یهاقسمت شتريدر ب: گونه یبرا: رانیا

 ،اصاافهان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،)گلسااتان
  ،کرمان ،هرمزگان ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ

اغلب علف هرز : ستگاه یز ؛(نیقزو ،تهران ،ساامنان ،خراسااان

: یدهوهیو م یدهگل ؛2900: یدامنه ارتفاع ؛مخروبه یاراض

-یست یشکل ز  ؛اواخر تابسااتان ميوه ،تابسااتان لیاوا: گل

 .TH-مترسانتی 10-60به ارتفاع  ،سالهکی: یشیرو
331. Chenopodium foliosum Asch. subsp. montanum 

Uotila  

ستان  و رانیشمال ا  یهاکوه: یجهان یپراکندگ احتماال  ،کرد

فاع   ؛[PLتوروس و هرمون ] یها کوه در نه ارت   ؛2251: یدام

 .TH: یشیرو-یستیز شکل
332. Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 

فارسکک    ندگ  ؛آردىبرگ ،اىبرگ نقره: ینام  هان  یپراک :  یج

س  ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا ستان  ،یمرکز یايآ ستان  ،افغان   ،پاک

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] قایشاامال آفر ،لبنان ،هیسااور

 هیلويکهگ ،فارس ،اصفهان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلستان

 ،خراسان ،بلوچستان ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و

و   یدهگل  ؛1382: یدامنه ارتفاع   ؛یمرکز ،تهران ،سااامنان 

  ایاواخر تابسااتان  ميوه ،تابسااتان ایاواخر بهار : گل: یدهوهیم

  ،یعلف ،چند سااااله: یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛زیيپا لیاوا
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-مترسااانتی 10-120به ارتفاع  ،یادرختچه یگاه ای یبالشااتک

CH. 
333. Noaea mucronata Asch. & Schweinf. subsp. 

mucronata  

 ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛خارکو ،شااوخ: ینام فارسکک

 ،اردن ،هیسااور ،عراق ،افغانسااتان ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا

سط  ،لبنان ستان  ،نيفل در  یپراکندگ ؛[IT] قایشمال آفر  ،عرب

ستان  شتر يدر ب: گونه یبرا: رانیا   پوشش  یدارا که رانیا یهاا

  ،مازندران ،النيگ ،)گلستان باشدیم یابانيب و یکوهستان یاهيگ
  ،زدی ،اصااافهان  ،المیا ،کرمانشااااه  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا 
مد یبو و هی لويکهگ مان  ،راح گان  ،کر  ،تهران ،خراسااااان ،هرمز

گاه یز ؛(یمرکز ،نیقزو نه : سککت با در نواح    ،همراه درم  یغال

  ؛1376-2502: یدامنه ارتفاع ؛نیيپا یهادامنه ایو  یدشااات

شکل   ؛زیيپا ميوه ،اواخر تابسااتان: گل: یدهوهیو م یدهگل

اغلب در قاعده    ،یابوته مهين: گونه یبرا: یشککیرو-یسککتیز

 .CH-مترسانتی 100به ارتفاع تا  ،یچوب
334. Salsola canescens Boiss.  

مرکز  یهاکوه: یجهان یپراکندگ ؛شور کوهسرى : ینام فارس

سر زاگرس   ،هیسور  و هيترک   انيالبرز و هندوکش تا غرب ت ،سرا

  ،کرمانشاه  ،همدان ،کردستان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT] شان 

 ؛تهران ،یاريو بخت چهارمحال ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان

  ؛2163-2900: یدامنه ارتفاع ؛یمناطق کوهستان : ستگاه یز

تان   : گل : یدهوهیو م یدهگل  کل   ؛زیيپا  ميوه ،تابسااا شکک

ساله : یش یرو-یست یز  40به ارتفاع تا  ،یدر قاعده چوب ،چند 

 .HE-مترسانتی
335. Salsola orientalis S.G.Gmel. 

  ؛شااکنندهشااور  ،یشااور شاارق  ،(نی)قا تیخر: ینام فارسکک

  افغانسااتان و یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا: یجهان یپراکندگ

[IT]اصااافهان  ،جان یآذربا  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛، 

سان  ،کرمان ض دامنه: ستگاه یز ؛تهران ،سمنان  ،خرا  یها و ارا

  ؛1481: یدامنه ارتفاع ؛هادشات  یمساطح با خاک سانگالخ  

 یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛زیيپا: یدهوهیو م یدهگل

 .CH-مترسانتی 60به ارتفاع تا  یادرختچه ای
336. Salsola kali L.  

س  سبزوار( : ینام فار   یپراکندگ ؛شور خاردار قفقازى  ،زارق )

شمال : یجهان سمت  یپراکندگمنطقه  یبخش    یهاگونه؛ در ق

فاعات باال       یجنوب   یشااان یها خاک  یاغلب رو  ،محدود به ارت

[PL]ندگ  ؛ تان  : رانیدر ا یپراک ندران    ،گلسااا   ،النيگ ،ماز

با  جان  ،جان یآذر مدان  ،زن هان   ،ه مان  ،زدی ،فارس  ،اصاااف   ،کر

کنار مزارع : ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان 

و   یدهگل ؛2106: یدامنه ارتفاع؛ به نساابت شااور یو اراضاا

  ؛زیياواخر پا ميوه ،زیيپا لیاواخر تابسااتان و اوا: گل: یدهوهیم

 100به ارتفاع تا     ،سااااله کی : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

 .TH-مترسانتی

 (Cistaceae) آفتابیانلگ

337. Helianthemum salicifolium (L.) Mill.  

  یپراکندگ ؛دانه گنجشک  ،دىيگل آفتاب  برگ ب: ینام فارس

 ،هی ساااور ،هي ترک ،قفقاز  ،جنوب اروپا  ،ترانه یمنطقه مد  : یجهان 

  :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-Mترکمنساااتان ] ،رانیا ،عراق

دامنه  ؛ جنوب ،شاارق ،شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376-2044: یارتفاع

 (Colchicaceae)ل حسرتیان گ

338. Colchicum speciosum Steven  

شااامال  : یجهان یپراکندگ ؛بایگل حسااارت ز: ینام فارسکک

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES] رانیشاامال ا ،تالش ،قفقاز ،هيترک

دامنه   ؛ساامنان ،نیقزو ،مازندران ،گلسااتان ،النيگ ،جانیآذربا

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز ؛1948-2739: یارتفاع
339. Colchicum szovitsii Fisch. & C.A.Mey. 

(20-11)شکل   

  ،بلغارستان : یجهان یپراکندگ ؛یگل حسرت برف : ینام فارس 

 ،رانیا ،قفقاز یماورا ،شاامال شاارق عراق  ،هيترک ،جنوب بالکان

ندگ      ؛[ES-ITترکمنساااتااان ]       ،یمرکز  : رانی در ا یپراک

  ،کردسااتان ،همدان ،کرمان ،گلسااتان ،النيگ ،فارس ،جانیآذربا
شاه  ،مازندران ،زنجان ،تهران ،سمنان  صفهان  ،کرمان ستان و    ،ا لر

نار برف  یبساااترها : سککتگاه یز ؛زدی در حال   یها مرطوب ک

  ؛1846-2375: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 900-3000شااادن)آب

سفند : گل: یدهوهیو م یدهگل -یست یشکل ز  ؛نیفرورد-ا

 .GB: یشیرو
340. Colchicum varians Freyn & Bornm. 

فارسکک   نگ    : ینام  گار ندگ  ؛گل حسااارت رن هان  یپراک : یج

ندگی ؛ [IT2]رانیا یانحصااااار جان    :ایران در پراک بای   ،آذر

 شکل  ؛2250: یدامنه ارتفاع؛ یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس

 .GC: یشیرو-یستیز

 (Convolvulaceae) انیچکیپ

341. Convolvulus arvensis L.  

:  یجهان  یپراکندگ  ؛ یچک صاااحرا يپ ،چک يپ: ینام فارسکک  

  & COS] اياسترال  جز به ايدن یريگرمس  مهيمناطق معتدله و ن

SCOS]سککتگاه یز؛ رانیتمام نقاط ا  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛  :

-3000) هاجاده هيحاشاا ،علف هرز در مزارع ،یشاان یهانيزم

تر    40 ع        ؛(م فا ت نه ار م ه گل  ؛1902-2435: یدا و   ید
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-یست یشکل ز  ؛زیيپا اواسااط تا بهار لیاوا: گل: یدهوهیم

  یهازومیبا ر ،چندهيپ یهابا ساااقه ،چند ساااله یعلف: یش یرو

 .GS-قيعم اريبس
342. Convolvulus calvertii Boiss.  

فارسکک   قان   يپ: ینام  مدان   يپ ،چک خر ندگ  ؛چک ه   یپراک

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیغرب ا ،ارمنساااتان : یجهان 

ستان  سان  ،گل و   یدهگل ؛2139: یدامنه ارتفاع ؛تهران ،خرا

به ارتفاع  یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 20-10
343. Convolvulus commutatus Boiss.  

  یپراکندگ  ؛اىچک کپه  يپ ،چک سااارساااان يپ: ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،کردساااتان ،ارمنساااتان: یجهان

 ،لرستان ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا: رانیا

 ،تهران ،خراسان  ،کرمان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصفهان 

فاع   ؛نیقزو ،یمرکز نه ارت و   یدهگل  ؛1453-2143: یدام

به  یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیم

 CH.-مترسانتی 35-15ارتفاع 

344. Convolvulus lineatus L.  

: یجهان یپراکندگ ؛چک پاکوتاهيپ ،چک خط يپ: ینام فارس 

  و ترانه یمد  منطقه  همه  با یتقر ،یمرکز یجنوب اروپا  ،اي اساااپان 

  انيو ت یآال-ريپام کوه تا افغانسااتان و رانیاز ا ،کيپونت یایدر

ستان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT-M] شان    ،جانیآذربا ،گل

  ؛یمرکز ،تهران ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،زنجان

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛1700-1740: یدام   ؛ب

ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز    15-10به ارتفاع  ،چند 

 .HE- دهيخواب ،مترسانتی

 (Crassulaceae) انیگلناز

345. Pseudosedum multicaule (Boiss. & Buhse) Boriss.  

س  ترکمنسااتان  ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛نازشاابه: ینام فار

[IT2]کرمانشاه ،همدان ،فارس ،یمرکز: رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

چهارمحال و   ،اصااافهان ،گلساااتان ،تهران ،مازندران ،خراساااان

و   یدهگل ؛1954-2521: یدامنه ارتفاع ؛سامنان  ،یاريبخت

-یسککتیشکککل ز  ؛اسااافند تا اواخر بهار    اواخر : یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 5-29به ارتفاع  ،چندساله: یشیرو
346. Rosularia sempervivum A.Berger var. sempervivum 

(19-4)شکل   

فارسکک   قه  : ینام  قه   ،م یاى داناز طو   ؛شاااگ ياى همناز طو

قاز : یجهان  یپراکندگ  قاز  یماورا  ،قف  رانیا ،تالش  ،هي ترک ،قف

[IT2]ندگ  ؛ ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،ماز   ،جان یآذر

  و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان

:  یدامنه ارتفاع ؛یمرکز ،تهران ،ساامنان ،هرمزگان ،راحمدیبو

 اواخر تااا بهااار لیاااوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛2251-2239

  ،ميضخ  شه یچند ساله با ر : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابستان 

   .HE-مترسانتی 20به ارتفاع تا 
347. Sedum subulatum Boiss.  

س  صار : یجهان یپراکندگ ؛)جنس(ابرون  ،ناز: ینام فار  یانح

تالش( ]  (IT2w]ندگ  ؛ با : رانیدر ا یپراک نه   ؛ جان یآذر دام

فاع  هار و   : یدهوهیو م یدهگل  ؛2239-2873: یارت اواخر ب

با   ،چندساااله: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواسااط تابسااتان 

  ،مترساااانتی 5-1نازا به طول    یها سااااقه  ،زانيخ یها رونده 
 .GR-مترسانتی 12-23گل دهنده به طول  یهاساقه

 (Cuscutaceae) انیسِس

348. Cuscuta epithymum Murr. 

: یجهان یپراکندگ ؛شن  یسس آو  ،سس شبدرى  : ینام فارس 

مه  با یتقر قاط  ه ندگ  ؛[COS & SCOS] ن :  رانیدر ا یپراک

ستان  ،همدان ،مازندران صفهان  ،لر شهر  ،فارس ،ا شاه  ،بو   ،کرمان

فاع   ؛نیقزو ،تهران نه ارت کل ز ؛ 2625: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو

 (Cyperaceae) انیجگن

349. Blysmus compressus (L.) Panzek ex Link  

ازمرکز اروپا در جنوب  ،قایغرب آفر شاامال: یجهان یپراکندگ

 جنوب در ن؛يچ ،یمرکز یايآس  یهاکوه ،مغولستان  تا یبريس 

پال ]     هي ترک از تا ن نان  ندگ  ؛[ES-IT-Mو لب :  رانیدر ا یپراک

ستان  ،جانیآذربا ،مازندران ستان  ،همدان ،کرد صفهان  ،زدی ،لر  ،ا

:  سککتگاه یز ؛تهران ،سااامنان  ،کرمان  ،راحمد یبو و هی لويکهگ

 ارتفاع در هارودخانه و هااچهیدر هيحاشاا ،مرطوب یزارهاچمن

فاع       ؛متر   1000-3300 نه ارت و   یده گل  ؛2532: یدام

ستان  ، ميوهبهار: گل: یدهوهیم :  یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

  5-45به ارتفاع  ،ینيرزمیبا ساااقه ز ،تنک یادسااته ،چندساااله

 .GR-مترسانتی
350. Carex leporina L.  

 ،رانیا ،هي ترک ،اروپا : یجهان  یپراکندگ  ؛جگن: ینام فارسکک  

  یپراکندگ ؛[ES-IT-M] قایشاامال آفر ،لبنان ،یبريساا ،قفقاز

 یزارهاچمن: ستگاه یز ؛جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیدر ا

 یدهگل ؛2532: یدامنه ارتفاع ؛یمرطوب مناطق کوهسااتان

-یسککتیشکککل ز ؛تابسااتان لیاواخر بهار و اوا: یدهوهیو م

به ارتفاع  ،ینيرزمیبا ساقه ز ،تنک یادسته ،چند ساله: یشیرو

 .GS-مترسانتی 45-25
351. Carex melanostachya Willd. 
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مرکز و جنوب : یجهان یپراکندگ ؛)جنس(جگن : ینام فارس

  و کساااتانيتاج ،افغانساااتان تا عراق و هيترک ،اروپا از فرانساااه

  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-IT-M] کال یبا  منطقه 

  ،کرمان ،لرستان ،همدان ،کردستان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران

از ساااطح  ،مرطوب یها و چمنزارهاجنگل: سککتگاهیز ؛نیقزو

فاع    ؛متر 2800 تااا ایاادر نه ارت و   یدهگل  ؛2239: یدام

چند  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابسااتان: یدهوهیم

ساقه ز  ،ساله  ساقه رونده  ،یافق ینيرزمیبا    10-60به ارتفاع  ،با 

 .GS-مترسانتی
352. Carex orbicularis Boott 

قفقاز و   ،هياز شرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛جگن: ینام فارس 

  یپراکندگ ؛[IT] یمرکز یايآس یهاشمال عراق تا نپال و کوه

  و هی لويکهگ ،اصااافهان  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران  : رانیدر ا

گاه  یز ؛نیقزو ،تهران ،سااامنااان ،کرمااان ،راحماادیبو :  سککت

 ارتفاع در هارودخانه هيحاشاا ،یکوهسااتان ینواح یزارهاچمن

فاع   ؛متر 3500-1500 نه ارت  یدهگل  ؛1251-2739: یدام

ستان : یدهوهیو م چند  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تاب

له   قه ز   ،ساااا قه   با  ینيرزمیساااا نده  ساااا فاع    ،رو -10به ارت

 .GR-مترسانتی60
353. Carex pachystylis J.Gay  

س  صر : یجهان یپراکندگ ؛جگن: ینام فار   ،عراق ،هيترک ،از م

ستان  ،رانیا ،تالش ستان  ،ترکمن  ؛[IT] شان  انيقفقاز تا ت ،افغان

تان : رانیدر ا یپراکندگ  با  ،گلسااا جان  ،جان یآذر  ،همدان  ،زن

  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان
  ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان  ،بلوچستان  ،خوزستان 

گاه یز ناطق ن : سککت بان ي ب مه يم گاه   در شااان ،یا ها و    یزار

ها چمن فاع   ،خشااااک یزار نه    ؛متر 200- 2800در ارت دام

ع     فا ه گل  ؛1900-2861: یارت م  ید ه وهی و  بهااار و   : ید

با ساقه   ،یادسته ،چند ساله: یشیرو-یستیشکل ز ؛تابستان

 .HE-مترسانتی 5-22به ارتفاع  ،ینيرزمیبا ساقه ز ،رونده
354. Carex panicea L.  

 از رياروپا به غ: یجهان یپراکندگ ؛)جنس(جگن : ینام فارس 

به سمت   ،قفقاز ،رانیا ،تالش ،عراق ،هيشرق ترک  ،یجنوب مناطق

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT] ريپام و شاااان انيشااارق تا ت

ستان  ،جانیآذربا مرطوب مناطق   یزارهاچمن: ستگاه یز ؛کرد

تان  فاع     یکوهسااا فاع   ؛متر 2600تا ارت نه ارت -2721: یدام

شکککل  ؛تابساااتاناواخر بهار و : یدهوهیو م یدهگل ؛2532

با سااااقه   ،تنک یادساااته ،چند سااااله: یشککیرو-یسککتیز

 .GS-مترسانتی 15-50به ارتفاع  ،ینيرزمیز
355. Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O.Schwarts  

: یجهان یپراکندگ ؛)جنس(اولنگ  ،سنبل جگن : ینام فارس 

 منطقه تا یبريساا ،قایغرب افر شاامال ،اروپا ،یقطب دور هيناح

از عراق به سمت   ،ازبکستان  ،قفقاز ،هيترک ؛یشمال  یکایآمر ،لنا

پال    تا ن   ،مازندران  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[PL] نيچ ،شااارق 

با  مان  ،فارس  ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،زدی ،جان یآذر  ،تهران ،کر

 ،مرطوب یزارها چمن ،یباتالق  یها نيزم: سککتگاه یز ؛یمرکز

  ؛2739-2532: یارتفاعدامنه  ؛هااچهیدر و هارودخانه هيحاش 

  اهيگ: یشیرو-یستیشکل ز ؛تابستان: یدهوهیو م یدهگل

  ساقه  با ینيرزمیساقه ز  ،مترسانتی  4-30به ارتفاع  ،ساله  چند

 .GR-ازچهيپ کیبه  یمنته ،رونده
356. Scirpoides holoschoenus (L.) Soják  

ندگ  هان  یپراک تان و جزا  : یج نار  ریاز جنوب انگلسااا   تا  یق

  یشاامال یکایآمر در یگاه ؛یبريساا غربجنوب  و پاکسااتان

[PL] ندگ    ؛  ،زاگرس  و البرز   ،جااانی آذربااا :رانی ا در یپراک

:  یدامنه ارتفاع ؛شاارق و شاارقشاامال ،و یزد کرمان ارتفاعات

 .GR: یشیرو-یستیشکل ز ؛2510-2435

 (Dipsacaceae)جه باشیان خوا

357. Cephalaria procera Fisch. & Ave-Lall.  

 ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛عيسااردار رف: ینام فارسکک

  ؛جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2Wقفقاز ] یماورا ،قفقاز

:  یدامنه ارتفاع ؛یسنگالخ  یهابيزارها و ش چمن: ستگاه یز

 اواساااط تا  لی اوا: گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2900-2106

ستان  ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب  80به ارتفاع  ،چند 

 .HE-مترسانتی
358. Cephalaria syriaca Schrad.  

: یجهان یپراکندگ ؛سرشکافته ،سردار سرشکافته: ینام فارس

  ،افغانستان ،رانیا ،عراق ،قفقاز ،عربستان ،هيترک ،ترانهیمنطقه مد

ستان  س  ،قفقاز یماورا ،پاک در  یپراکندگ ؛[IT-M] انهيم یايآ

جان  ،جان یآذربا : رانیا   ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،کرمانشااااه   ،زن

:  سککتگاهیز ؛نیقزو ،تهران ،خوزسااتان  ،یاريچهارمحال و بخت

:  یدامنه ارتفاع   ؛(مزارع هرز)علف  مزارع هي ارتفاعات و حاشااا   

  ؛تابستان  لیاواخر بهار تا اوا: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2163

  30-75به ارتفاع    ،سااااله کی : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

 .TH-مترسانتی
359. Pterocephalus canus Coult. ex DC.  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛سااربال زرد ،سااربال: ینام فار

ندگ    ؛ [IT2] رانی ا ،عراق  ،هيااشااارق ترک     :رانی ا در یپراک

فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذرباایجاان   نه ارت   ؛2316-2003: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
360. Scabiosa argentea L.  
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  ،اياسااپان: یجهان یپراکندگ ؛اىطوسااک نقره: ینام فارسکک

 ،هی ساااور ،هي ترک ،یرومان  ،بالکان   رهیشااابه جز  ،اي تال یا ،رهیالجز
 ،رانیشااامال و غرب ا ،عراق ،اردن شااامال و نيفلساااط ،لبنان

قاز ]  ،جنوب هي روسااا ،نیجنوب اوکرا ندگ ؛ [PLقف  در یپراک

جان    :رانیا بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت -2492: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1987
361. Scabiosa flavida Boiss. & Hausskn.  

س  سک بهبهان  : ینام فار ستان : یجهان یپراکندگ ؛طو  ،ارمن

تان ]    ،رانیا ،عراق پاکسااا ندگی ؛ [IT2غرب    :ایران در پراک

دامنه  ؛ جنوب ،شرق ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،آذربایجان

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1900: یارتفاع
362. Scabiosa olivieri Coult.  

س  سک  : ینام فار س  طو صحرا    ،زاگر سک    یپراکندگ ؛ یطو

  ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق ،هیسااور ،هيترک: یجهان

ستان  س  ،پاک شورها  ،یمرکز یايآ ( Arabia Petraea) یعرب یک

[IT] ارتفاعات   ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :رانیا در یپراکندگ؛

:  ستگاه یز؛ جنوب ،مرکز ،شاارق ،شاامال شاارق ،زدیکرمان و 

  ؛متر( 3400-500) یسااانگالخ یها دامنه  ،یاماساااه مناطق  

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛1570-2169: یدام   ؛ب

-30به ارتفاع  ،ستیکوتاه ز ،سالهکی: یشیرو-یستیشکل ز

 .TH-مترسانتی 10
363. Scabiosa persica Boiss.  

س  سک ا : ینام فار  ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ران یطو

 ،البرز ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2ترکمنساااتان ] 

-یسککتیشکککل ز  ؛1437-1481: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .TH: یشیرو

 (Elaeagnaceae) انیسنجد

364. Elaeagnus angustifolia L. 

(18-4)شکل   

س  اروپا و جنوب غرب : یجهان یپراکندگ ؛ساانجد: ینام فار

س   ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT-M] ايآ

گاه یز؛ جنوب ،شااارق لب ا: سککت در  یانواع وحشااا ،یزراع غ

دامنه   ؛(متر 2700-900) هیسا یادامنه و زيحاصلخ یهاخاک

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل  ؛1683-1900: یارتفاع 

به ارتفاع  ،زیبرگ ر ،بوته ایدرختچه  ،درخت: یش یرو-یست یز

 .PH-متر 5-2

 (Ephedraceae) انیارمک

365. Ephedra intermedia Schrenk & C.A.Mey.  

س    یايآساا ،قفقاز ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛بوروخ: ینام فار

س  ،انهيم ستان  ،یمرکز یايآ ستان ]  ،افغان  ؛[IT2, IT3 .IT4پاک

ستان : رانیدر ا یپراکندگ صفهان  ،زنجان ،النيگ ،گل   ،فارس ،ا

  ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان  ،بلوچستان  و ستان يس  ،کرمان

 دانه یهاخاک و یازهیسااانگر یهادامنه: سککتگاهیز ؛یمرکز

فاع   درشاااات پا  یمتر 800- 2100)ارت نه    ؛(ها هی کوه دام

هار  دوم مه ين: گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1515: یارتفاع  ،  ب

ستان   ميوه به  یادرختچه: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواسط تاب

شعاب ز  ،تربلند یو گاه مترسانتی  15-60ارتفاع  در  ،نيرزمیان

 .NPH-بزرگ یهادسته
366. Ephedra major Host  

 ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛بزشیر ،بوروخ: ینام فارسکک

. IT2هند ] ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،انهيم یايآساا ،قفقاز ،رانیا

IT3]النيگ ،مااازناادران ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراکناادگ ؛،  

  چهارمحال و ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا

 ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،یاريبخت

گاه   یز ؛نی قزو  مناااطق    یمتر   1500- 3000ارتفاااع  : سککت

: یدهوهیو م یدهگل  ؛2239: یدامنه ارتفاع   ؛یکوهساااتان 

ستان  ، ميوهبهار دوم مهين: گل :  یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

 .NPH-مترسانتی 10-150به ارتفاع  یادرختچه
367. Ephedra strobilacea Bunge  

فارسکک    ندگ   ؛(زدی جون )در  یعل : ینام  هان   یپراک :  یج

ندگ  ؛[IT2, IT3] یتوران یرانیا یها انی اي ب :  رانیدر ا یپراک

صفهان  ستان  ،ستان يس  ،کرمان ،فارس ،زدی ،ا سان  ،بلوچ  ؛خرا

-1570: یدامنه ارتفاع ؛متر 800- 2100ارتفاع : ستگاه یز

اواخر بهار   ، ميوهبهشت یارد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1382

به  یادرختچه: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان لیو اوا

 .CH-شتريب یمتر و گاه 1ارتفاع حدود 

 (Equisetaceae) انیاسبدم

368. Equisetum ramosissimum Desf.  

  ؛واشبندک  ،دم اساااب پرشااااخه   ،دم اساااب: ینام فارسکک  

  ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ

  ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] قایآفر ،نيفلسااط ،هند

ستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران شاه  ،کرد   ،زدی ،کرمان
ستان  ،ستان يس  ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت سان  ،بلوچ  ،خرا

  ،یساااحل یاراضاا: ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،ساامنان

ش  ،ارتفاعات ،و مخروبه یاصخره  ،یآهک ،یشن    یهاجاده هيحا

  ؛2550: یدامنه ارتفاع ؛(متر 600- 2000) یمزروع و یجنگل

در طول ساااال سااابز و حامل مخروط : یدهوهیو م یدهگل

  یهاساقه  با تيوفیژ: یش یرو-یست یشکل ز  ؛(تابستان  لی)اوا

 .GR-مترسانتی 9-200 ،دارزومیر ،سبز شهيهم ،نازک خزنده

 (Euphorbiaceae) انیونیرفف 



 1401(، 1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران                       82/82

 
369. Euphorbia heteradena Jaub. & Sapach.  

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ  ؛ون اصااافهان  يفرف: ینام فارسکک  

تان ]    غانسااا ندگی ؛ [IT2اف جان   :ایران در پراک بای  ،البرز ،آذر

عات    ،زاگرس فا مان  ارت فاع   ؛ یزد و کر نه ارت -2251: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376
370. Euphorbia malleata Boiss.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛ون چکشاا يفرف: ینام فار

ندگی ؛ [IT2]رانیا جان   :ایران در پراک بای ؛  مرکز ،زاگرس ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1443: یدامنه ارتفاع
371. Euphorbia myrsinites L.  

س  سوى يفرف: ینام فار   تا ايتالیاز ا: یجهان یپراکندگ ؛ون فران

ندگ ؛ [ES-IT-M] ترکمنساااتااان  و رانی ا   :رانیا در یپراک

با  فاع   ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت کل  ؛2521: یدام  شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
372. Euphorbia polycaula Boiss. & Hohen.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛ساااقهپر ونيفرف: ینام فار

با  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2]رانیا  ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛1797-2900: یدامنه ارتفاع

HE. 
373. Euphorbia seguieriana Neck.  

فارسکک    کان    يفرف ،ون شااان يفرف: ینام  بال ندگ  ؛ون    یپراک

سبان : یجهان س  تا اياروپا از ا  ،یبريس  ،بالکان رهیشبه جز  ،هيرو

  ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT] نيشاامال غرب چ

فاع       ؛زاگرس  و البرز   نه ارت کل    ؛2521-1700: یدام شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
374. Euphorbia szovitsii Fisch. & C.A.Mey.  

فارسکک   تالشااا  يفرف: ینام  ندگ  ؛ون  هان  یپراک   ،هي ترک: یج

 ،ترکمنساااتان ،رانیا ،تالش ،هیساااور ،کردساااتان ،ارمنساااتان

  :ایران در پراکندگی؛ [IT] یآال-ريپام ،پاکسااتان ،افغانسااتان

  ،شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

فاع  ؛ مرکز ،شااارق -یسککتیشکککل ز  ؛1437: یدامنه ارت

 .TH: یشیرو
375. Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 

  ،قفقاز ،یمرکز یايآسا  ،ايآسا  بغر جنوب :یجهان یپراکندگ

  ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [ES-IT-M] شرق دور  ،اروپا

  ؛2394: یدامنه ارتفاع ؛شارق  و شارق شامال  ،زاگرس و البرز

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز

 (Fabaceae) انییباقال

376. Alhagi pseudoalhagi (M.Bieb.) Desv. ex Shap. 

س  شتر   : ینام فار شتر خزرى  ،شبه خار شتر قفقازى  ،خار   ؛خار

  ،قفقاز ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ

قاز  یماورا  ندگی ؛ [IT] یمرکز یاي آسااا ،قف   :ایران در پراک

  ،شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 ،مزارع ،یاماسااه یهادشاات: ستگاه یز؛ جنوب ،مرکز ،شاارق

  ؛1376: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 400- 2100مخروبه )  یاراضااا

-یسککتیشکککل ز  ؛تابساااتان   لی اوا: یدهوهیو م یدهگل 

 .HE-مترسانتی 40-80به ارتفاع  ،چندساله یعلف: یشیرو
377. Astragalus abharensis Maassoumi & Podlech  

(16-6)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

شکککل    ؛1908: یدامنه ارتفاع   ؛زنجان  ،کردساااتان : رانیا

 .HE-مترسانتی 15-18به ارتفاع  ،یاپشته: یشیرو-یستیز
378. Astragalus aduncus Willd. 

غرب  ،شاارق عراق ،لبنان ،هیسااور ،هيترک: یجهان یپراکندگ

ندگ  ؛[IT1, IT2] رانیا   ،یغرب جاان یآذرباا : رانیدر ا یپراک

شاه  ،المیا ،النيگ ،یشرق  جانیآذربا ستان  ،کرمان   ،یمرکز ،کرد

به : یش یرو-یست یشکل ز  ؛1540: یدامنه ارتفاع ؛نیقزو

 .HE-مترسانتی 17-45ارتفاع 
379. Astragalus aegobromus Boiss. & Hohen.  

 ،هيترک ،ارمنسااتان ،جانیآذربا ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

مال شااارق عراق و ا   ندگ  ؛[IT2] رانیشااا :  رانیدر ا یپراک

با  با  ،یغرب جان یآذر  ،یاري چهارمحال و بخت   ،یشااارق جان یآذر
صفهان  ستان  ،النيگ ،همدان ،ا ستان  ،مازندران ،لر   ،سمنان  ،گل

شکککل  ؛1908-2239: یارتفاعدامنه  ؛نیقزو ،زنجان ،تهران

  20-35به ارتفاع  ،بدون ساقه تا ساقه کوتاه  : یش یرو-یست یز

 .HE-مترسانتی
380. Astragalus alavaanus Podlech 

(16-9)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

شکککل    ؛1908: یدامنه ارتفاع   ؛زنجان  ،کردساااتان : رانیا

 .HE-مترسانتی 15 بایبه ارتفاع تقر: یشیرو-یستیز
381. Astragalus alyssoides Lam. 

(21-4)شکل   

شاارق   ،ارمنسااتان ،جانیآذربا ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

شرق ا    ،هيترک ستان ]  ،رانیشمال  در  یپراکندگ ؛[IT2ترکمن

با : رانیا با  ،یغرب جان یآذر مدان  ،النيگ ،یشااارق جان یآذر   ،ه

:  یارتفاع دامنه ؛زنجان ،تهران ،ساامنان ،کردسااتان ،خراسااان

ساقه  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛2900-2129   ساقه  ایبدون 

 .HE-مترسانتی 16-5( -20)  به ارتفاع ،کوتاه
382. Astragalus andabadensis Maassoumi, Bagheri & F. 

Ghahrem. 

(16-3)شکل   
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ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

جان : رانیا فاع   ؛زن نه ارت کل ز  ؛1738: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو

 پي ت نمونه  از بعد  گزارش نياول شاااده یآورجمع نمونه : نکته 

 .است
383. Astragalus anguranensis Podlech & Maassoumi 

(16-10)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

با : رانیا جان  ،یشااارق جان یآذر فاع   ؛زن نه ارت -2532: یدام

شته : یش یرو-یست یشکل ز  ؛2578   15-25به ارتفاع  ،یاپ

 .CH-خاردار ،مترسانتی
384. Astragalus apricus Bunge  

  و غرب شااامال ه؛يترک شااارق جان؛یآذربا: یجهان یپراکندگ

ندگ  ؛[IT2] رانیا غرب   ،یغرب جاان یآذرباا : رانیدر ا یپراک

دامنه   ؛لرسااتان ،یمرکز ،همدان ،اصاافهان ،یشاارق جانیآذربا

  ساقه  بدون بایتقر: یش یرو-یست یشکل ز  ؛2511: یارتفاع

 .HE-مترسانتی 15-20 ارتفاع به
385. Astragalus aznabjurticus Grossh.  

 رانیغرب ا شمال  ،هيشرق ترک  ،جانیآذربا: یجهان یپراکندگ

[IT2W]گ      ؛ ند ک ق  جااانی آذربااا: رانی در ا یپرا   ،یشاااار

با  جان  و یغربجان یآذر فاع    ؛زن نه ارت ؛  2528-1700: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
386. Astragalus bakaliensis Bunge 

ستان؛ تاج   : یجهان یپراکندگ ستان؛ ازبک ستان؛ يقزاق  ران؛یا ک

تان    غانسااا تان    ;اف :  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2, IT3] پاکسااا

 ،ستان يس  ،سمنان  ،خراسان  ،کرمان ،هرمزگان ،همدان ،اصفهان 

-یسککتیشکککل ز  ؛1948: یدامنه ارتفاع   ؛تهران ،یمرکز

 .TH-قاعده از منشعب ایساده : یشیرو
387. Astragalus barnasariformis Maassoumi, F.Ghahrem. 

& Bagheri 

(16-4)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

جان : رانیا فاع   ؛زن نه ارت کل  ؛2521: یدام -یسککتیز شکک

 .HE: یشیرو

 پي ت نمونه  از بعد  گزارش نياول شاااده یآورجمع نمونه : نکته 

 .است
388. Astragalus belgheisicoides Podlech & Maassoumi  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

فاع       ؛زنجااان : رانی ا نه ارت کل    ؛2125-2212: یدام شکک

ساقه تا ن : یش یرو-یست یز -10به ارتفاع  ،دارساقه  مهيبدون 

 .HE-مترسانتی 5

389. Astragalus belgheisicus Maassoumi  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

جان  ،مازندران   ،یمرکز ،کرمانشااااه  ،همدان : رانیا   ؛نیقزو ،زن

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛1885-1901: یدامنه ارتفاع

-مترسانتی  5-10به ارتفاع  ،بدون ساقه تا ساقه کوتاه   ،یاپشته 

HE. 
390. Astragalus bounophilus Boiss. & Hohen.  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

  ،زنجان  ،سااامنان  ،تهران ،مازندران   ،یشااارق جان یآذربا : رانیا

فاع   ؛نیقزو نه ارت کل ز  ؛1810-2550: یدام -یسککتیشکک

  5-30به ارتفاع  ،خاردار ،یادرختچه مهين ،یاپشااته: یش یرو

 .CH-متریسانت
391. Astragalus brachyodontus Boiss.  

 ؛[IT2] رانیغرب و غرب ا شاامال ،شاامال: یجهان یپراکندگ

ندگ  با : رانیدر ا یپراک با  ،یغرب جان یآذر   ،یشااارق جان یآذر

صفهان  ستان  ،همدان ،النيگ ،ا شاه  ،کرد ستان  ،کرمان  ،تهران ،لر

فاع    ؛نیقزو ،زنجااان ،یمرکز نه ارت کل    ؛1443: یدام شکک

  مترسانتی  (15-) 20-35 (-60) به ارتفاع : یش یرو-یست یز

-HE. 
392. Astragalus brevidens Rydb. 

 ؛[IT2] رانیشاارق اشاامال ،ترکمنسااتان: یجهان یپراکندگ

ندگ  فاع   ؛خراسااااان: رانیدر ا یپراک نه ارت -2040: یدام

-مترسانتی  35-60به ارتفاع: یش یرو-یست یشکل ز  ؛1900

HE. 
393. Astragalus brevipes Bunge  

ستان : یجهان یپراکندگ  شمال  ،هيشرق ترک  ،جانیآذربا ،ارمن

ندگ  ؛[IT2w] رانیغرب ا با : رانیدر ا یپراک   ،یغرب جان یآذر

ستان  ،زنجان ،یشرق  جانیآذربا -2040: یدامنه ارتفاع ؛کرد

-مترسانتی  15-40به ارتفاع : یشیرو-یست یشکل ز  ؛1437

HE. 
394. Astragalus campylorrhynchus Fisch. & C.A.Mey.  

  ،عراق ،رانیا ،هی ساااور ،نيفلساااط ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ 

 نيغرب چ پاکسااتان و شاامال ،افغانسااتا ،انهيم یايآساا ،قفقاز

[IT]ستگاه یز ؛رانیا نقاط همه بایتقر: رانیدر ا یپراکندگ ؛ :

انواع مختلف  یرو ،یکشااااورز یها نيزم ،یدر مناطق اساااتپ 

  ؛1740-1954: یدامنه ارتفاع   ؛یمتر 2700تا ارتفاع    ،خاک 

-یست یشکل ز  ؛نیاساافند و فرورد: یدهوهیو م یدهگل

 .TH: یشیرو
395. Astragalus cancellatus Bunge 

شاارق   ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

در  یپراکندگ ؛[IT2w] رانیغرب ا شااامال و شااامال ،هيترک
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دامنه   ؛زنجان ،تهران ،یشرق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا: رانیا

به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز  ؛1443-1901: یارتفاع

 .HE-مترسانتی 45-40
396. Astragalus caspicus Hohen. ex Ledeb. 

ستان : یجهان یپراکندگ شمال    ،هيشرق ترک  ،جانیآذربا ،داغ

شمال ا  ،شرق عراق  :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیغرب و 

با  با  ،یغرب جان یآذر  ،یاري چهار محال و بخت   ،شااارق جان یآذر
شاه  ،همدان ،النيگ ستان  ،کرمان ستان  ،کرد  ،سمنان  ،یمرکز ،لر

فاع       ؛زنجااان  ،تهران   نه ارت کل    ؛1700-2686: یدام شکک

به  ،یندرت بالشااتکه ب ،کوتاه یادرختچه: یش یرو-یست یز

 .CH-مترسانتی 20-100ارتفاع 
397. Astragalus catacamptus Bunge 

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

:  یدامنه ارتفاع ؛تهران ،ساامنان ،خراسااان ،اصاافهان: رانیا

به ارتفاع  ،ساقه  بدون بایتقر: یش یرو-یست یشکل ز  ؛1900

 .HE-مترسانتی 13-10
398. Astragalus chrysostachys Boiss.  

در  یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ه؛يشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

  ،همدان ،اصااافهان ،یشااارق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا: رانیا

سان   ،تهران ،سمنان  ،مازندران ،یمرکز ،لرستان  ،کردستان  ،خرا

فاع       ؛نی قزو  ،زنجااان  نه ارت کل    ؛1740-1987: یدام شکک

به ارتفاع  ،خاردار ،یادرختچه مهين ،یاپشته: یشیرو-یستیز

 .CH-متریسانت 40-7
399. Astragalus circumlacustris Podlech & Sytin  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

شکککل    ؛2251: یدامنه ارتفاع   ؛یشااارق جان یآذربا : رانیا

 .CH-مترسانتی 50به ارتفاع تا : یشیرو-یستیز
400. Astragalus compactus Lam.  

 ،هيترک ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

ندگ  ؛[IT2w] رانیا ،عراق با : رانیدر ا یپراک   ،یغرب جان یآذر

شکککل   ؛2492-1900: یدامنه ارتفاع   ؛یشااارق جان یآذربا 

شتک  ،کوتاه یادرختچه: یش یرو-یست یز از قاعده   ،یغالبا بال

 .CH-مترسانتی 10-40به ارتفاع  ،منشعب
401. Astragalus coronilla Bunge 

 در پراکندگی ؛ [IT2افغانساااتان ]   ،رانیا: یجهان  یپراکندگ 

نه   ؛ مرکز ،یزد و کرمااان ارتفاااعااات ،آذربااایجااان :ایران دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1902: یارتفاع
402. Astragalus curvirostris Boiss. 

(21-5)شکل   

؛ [IT2] (رانیا یانحصار مهي)ن عراق و رانیا: یجهان یپراکندگ

ندگ  با  :رانیدر ا یپراک ندگ  ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر   یپراک

  ،المیا ،اصاافهان ،یغرب جانیآذربا ،یشاارق جانیآذربا: رانیدر ا

  ،کردسااتان ،همدان ،کرمانشاااه ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت

-2549: یدامنه ارتفاع   ؛بوشاااهر ،یمرکز ،زنجان  ،لرساااتان 

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1797
403. Astragalus cyclophyllon Beck  

ندگ  هان  یپراک ندگی ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در پراک

جان   :ایران بای ندگ ؛ زاگرس ،آذر با  :رانیدر ا یپراک   جان یآذر

صفهان  ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیو بو هیلويکهگ ،یشرق   ،ا

شاه  ،همدان ستان  ،کرمان ستان  ،کرد دامنه   ؛زنجان ،یمرکز ،لر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1958-2003: یارتفاع
404. Astragalus demavendicus Boiss. & Buhse 

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ  ؛البرز  و جااانی آذربااا :رانی ا  ،زنجااان :رانیدر ا یپراک

ندران    فاع   ؛تهران ،النيگ ،ماز نه ارت کل  ؛1645: یدام  شکک

 .HE: یشیرو-یستیز

405. Astragalus diversipilosus Podlech  

صار : یجهان یپراکندگ   پراکندگی ؛[IT2)غرب( ] رانیا یانح

جان   :ایران در بای تان  ،آذر فاع   ؛کردسااا نه ارت -1740: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1540
406. Astragalus ebenoides Boiss.  

(  غرب شااامال  و)غرب  رانیا یانحصاااار: یجهان  یپراکندگ 

[IT2]اصاافهان ،یاريچهارمحال و بخت: رانیدر ا یپراکندگ ؛، 

  ،یشاارق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا ،زنجان ،یمرکز ،لرسااتان

-یست یشکل ز  ؛1738-1453: یدامنه ارتفاع ؛کردسااتان

 30به ارتفاع تا  ،خاردار ،ایپشااته ،یادرختچه مهين: یشککیرو

 .CH-مترسانتی
407. Astragalus echinops Aucher ex Boiss. 

 ،هیسور  ،لبنان ،اردن ،جانیآذربا ،ارمنستان : یجهان یپراکندگ

ک   گ     ؛ [IT1, IT2] رانی ا ،عراق  ،هيااتر ند ک   :رانی ا در یپرا

 شکل  ؛1382: یدامنه ارتفاع ؛کردسااتان و البرز ،جانیآذربا

 .HE: یشیرو-یستیز

408. Astragalus effusus Bunge  

 (رانیا یانحصاااارمهيارمنساااتان )ن ،رانیا: یجهان یپراکندگ

[IT2]با  :رانیدر ا یپراکندگ  ؛ با  ،یشااارق جان یآذر  جان یآذر

حال و بخت    ،یغرب هارم هان   ،یاري چ مدان  ،فارس  ،اصاااف   ،ه

  ،زنجان ،تهران ،مازندران ،یمرکز ،لرستان  ،کردستان  ،کرمانشاه 

فاع   ؛نیقزو نه ارت کل ز  ؛2044-1797: یدام -یسککتیشکک

 .HE: یشیرو
409. Astragalus eriopodus Boiss.  

  ،شاامال ،هیسااور ،هيشاارق ترک ،ارمنسااتان: یجهان یپراکندگ

ندگی ؛ [IT2] رانیغرب و غرب ا شااامااال   :ایران در پراک
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فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذرباایجاان   نه ارت   ؛2106-1570: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
410. Astragalus fabaceus M.Bieb.  

 ،گرجساااتان ،داغساااتان: قفقاز -هي روسااا: یجهان  یپراکندگ 

 رانیغرب ا شامال  ،هيمرکز و شارق ترک  ،جانیآذربا ،ارمنساتان 

[IT2w] ندگی ؛ جان   :ایران در پراک بای فاع  ؛ آذر نه ارت :  یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1570

411. Astragalus glumaceus Boiss. 
(21-6)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

با  :رانیا با  :رانیدر ا یپراکندگ  ؛زاگرس و جان یآذر  جان یآذر

  ،اصااافهان  ،یاري چهارمحال و بخت   ،یغرب جان یآذربا  ،یشااارق

دامنه   ؛زنجان ،تهران ،یمرکز ،کردسااتان ،کرمانشاااه ،همدان

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1437-1700: یارتفاع
412. Astragalus gossypinus Fisch. 

 ،هيجنوب ترک: یجهان یپراکندگ ؛اىگون پنبه: ینام فارسکک

  :ایران در پراکندگی؛ [IT1, IT2] رانیا ،عراق ،لبنان ،هیسااور

جان    بای فاع  ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت کل   ؛1738: یدام شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
413. Astragalus iranicus Bunge  

 در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

با  :رانیا نه   ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر فاع دام -2313: یارت

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1437
414. Astragalus macrocephalus Willd. 

 ؛[IT2] لبنان  و عراق ،هي ترک ،قفقاز  ،رانیا: یجهان  یپراکندگ 

ندگ  با  :رانیدر ا یپراک با  ،یغرب جان یآذر   ،یشااارق جان یآذر

  .فارس و لرساااتان ،کردساااتان ،یمرکز ،تهران ،همدان ،زنجان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1902: یدامنه ارتفاع
415. Astragalus jodostachys Boiss. & Buhse 

؛  [IT2w] رانیغرب ا شاامال ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

ندگی  جان    :ایران در پراک بای فاع  ؛ آذر نه ارت -1948: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1902
416. Astragalus keredjensis Podlech  

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

با  :رانیا فاع   ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت   ؛1453: یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل

417. Astragalus khadem-kandicus Maassoumi & Podlech 

(16-11)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

  ،یشااارق جان یآذربا  :رانیدر ا یپراکندگ  ؛جان یآذربا  :رانیا

جان  -یسککتیشکککل ز  ؛1453-2900: یدامنه ارتفاع   ؛زن

 .HE: یشیرو
418. Astragalus lagopoides Lam.  

ستان : یجهان یپراکندگ شمال   ،هيشرق ترک  ،جانیآذربا ،ارمن

با  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2w] رانیا غرب  ؛البرز و جان یآذر

: یشککیرو-یسککتیز شکککل ؛2106-2607: یدامنه ارتفاع

CH. 

419. Astragalus leptynticus Maassoumi  

  یپراکندگ ؛[IT2] ()شمال رانیا یانحصار: یجهان یپراکندگ

جان  ،تهران ،سااامنان : رانیدر ا -2251: یدامنه ارتفاع   ؛زن

از  ،خاردار ،یادرختچه مهين: یش یرو-یست یشکل ز  ؛2298

 .CH-مترسانتی (7-)13-22ارتفاع  به یاپشته ،قاعده منشعب
420. Astragalus macropelmatus Bunge subsp. 

macropelmatus  

  :رانیا در یپراکندگ ؛ [IT2] رانیا ،عراق: یجهان  یپراکندگ 

با  فاع   ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت   ؛2305-1908: یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل

421. Astragalus melanogramma Boiss. 

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

هان : رانیا جان  ،اصاااف فاع   ؛زن نه ارت کل    ؛2502: یدام شکک

به ارتفاع  ،یابوته ،خاردار ،ساقه  بدون بایتقر: یش یرو-یست یز

 .CH-مترسانتی 50تا 
422. Astragalus melanostictus Freyn  

شاامال غرب و غرب  ،شاامال شاارق عراق : یجهان یپراکندگ

ندگ      ؛[IT2w] رانی ا ک ب   جااانی آذربااا: رانی در ا یپرا   ،یغر

 ،لرساااتان ،یمرکز ،کردساااتان ،همدان ،یاريچهارمحال و بخت

جان  -یسککتیشکککل ز  ؛1540-1900: یدامنه ارتفاع   ؛زن

  17-30به ارتفاع    ،caespitose ،خاردار  یادرختچه : یشککیرو

 .CH-مترسانتی
423. Astragalus microcephalus Willd. 

فارسکک    ندگ  ؛گون زرد: ینام  هان  یپراک تان   : یج غارسااا   ،بل

شاامال شاارق   ،رانیا ،هيترک ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،گرجسااتان

ندگ      ؛[ES-ITعراق ]    ،یغرب   جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک

  ،مازندران ،لرستان  ،کردستان  ،همدان ،النيگ ،یشرق  جانیآذربا

شکل   ؛1570-2650: یدامنه ارتفاع ؛یمرکز ،زنجان ،تهران

ته : یشککیرو-یسککتیز تاه  یابو تا      ،کو فاع    70(-150)به ارت

 .CH-مترسانتی
424. Astragalus multijugus DC.  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

با  :رانیا با  ،یغرب جان یآذر حال و      ،یشااارق جان یآذر هارم چ
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  ،زدی ،یمرکز ،کردساااتان ،همدان ،فارس ،اصااافهان ،یاريبخت

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2746: یدامنه ارتفاع ؛زنجان
425. Astragalus ovinus Boiss.  

 ؛[IT2] رانیا ،شاامال شاارق عراق  ،هيترک: یجهان یپراکندگ

ندگ  مد یبو و هی لويکهگ: رانیدر ا یپراک حال و      ،راح هارم چ

  ،لرستان  ،کردستان  ،کرمانشاه  ،المیا ،همدان ،اصفهان  ،یاريبخت

-یست یشکل ز  ؛2298: یدامنه ارتفاع ؛زنجان ،زدی ،یمرکز

ساقه  : یش یرو ساقه تا  ست  شه یغالبا صاف با ر  ،داربدون  به  ،را

 .HE-مترسانتی 25-50(-75)ارتفاع 
426. Astragalus oxyglottis Steven ex M.Bieb. 

  ،نیاوکرا ،هيترک ،هیسور ،اردن ،مصر ،اياسپان: یجهان یپراکندگ

 ،نرکمنسااتان ،قزاقسااتان ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،اروپا-هيروساا
  ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،زسااتانيقرق ،کسااتانيتاج ،ازبکسااتان

در  یپراکندگ  ؛[ES-IT-M] نيشااامال غرب چ  ،پاکساااتان   

  ،فارس  ،اصااافهان  ،یغرب جان یآذربا  ،یشااارق جان یآذربا : رانیا

 ،ستان يس  ،سمنان  ،مازندران ،یمرکز ،کرمان ،هرمزگان ،النيگ

هران   نجااان  ،ت ع        ؛نی قزو  ،ز فا ت نه ار م   ؛1437-1540: یدا

شکل   ؛بهار لیاواسااط زمسااتان تا اوا : یدهوهیو م یدهگل

شعب : یش یرو-یست یز   25-2ها به ارتفاع ساقه  ،از قاعده من

 .TH-مترسانتی
427. Astragalus paralipomenus Bunge  

 رانیا غربشاامال شاامال و  ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

[IT2w] ندگ ؛ با  :رانیا در یپراک نه    ؛البرز و جان یآذر دام

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز ؛2139-2892: یارتفاع
428. Astragalus paralurges Bunge 

(21-7)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

  جانیآذربا :رانیدر ا یپراکندگ ؛کردستان و جانیآذربا :رانیا

:  یدامنه ارتفاع ؛زنجان ،کردسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،یغرب

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2239-2040
429. Astragalus patrius Maassoumi  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

با  :رانیا ندران   ،همدان  ،یشااارق جان یآذر جان  ،تهران ،ماز  ؛زن

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1797-2306: یدامنه ارتفاع
430. Astragalus pediculariformis Maassoumi 

(16-5)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ  ؛جااانیآذربااا :رانیا نه    ؛زنجااان :رانیدر ا یپراک دام

 .CH: یشیرو-یستیز شکل ؛2212-2828: یارتفاع
431. Astragalus pinetorum Boiss. subsp. pinetorum  

 ،هيترک ،جانیآذربا ،ارمنسااتان ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

 در یپراکندگ؛ [IT2] رانیا ،شرق عراق شمال  ،هیسور  ،لبنان

با  :رانیا فاع   ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر نه ارت   ؛2787: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
432. Astragalus podocarpus C.A.Mey.  

و غرب  غربشااامال  ،شااامال ،جانیآذربا: یجهان یپراکندگ

ندگ ؛ [IT2] رانیا با  :رانیا در یپراک نه    ؛البرز و جان یآذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1683-2468: یارتفاع
433. Astragalus robustus Bunge  

ستان : یجهان یپراکندگ شمال   ،هيشرق ترک  ،جانیآذربا ،ارمن

 ،کردسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیو شاامال غرب ا

 ،تهران ،مازندران   ،النيگ ،یغرب جان یآذربا  ،یشااارق جان یآذربا 

جان  -یسککتیشکککل ز  ؛2293: یدامنه ارتفاع   ؛نیقزو ،زن

 .HE-مترسانتی 10-5به ارتفاع : یشیرو
434. Astragalus rubrostriatus Bunge  

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

با  :رانیا ندگ  ؛البرز و جان یآذر با  :رانیدر ا یپراک  جان یآذر

 نیشااتريزنجان )ب ،تهران ،کردسااتان ،همدان ،النيگ ،یشاارق

-یست یشکل ز  ؛1683-1700: یدامنه ارتفاع ؛(پراکندگی

 .HE: یشیرو
435. Astragalus ruscifolius Boiss. 

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ     ؛زاگرس  و البرز   ،جااانی آذربااا :رانی ا   :رانی در ا یپراک

:  یدامنه ارتفاع ؛زدی ،سااامنان ،یمرکز ،خراساااان ،اصااافهان

   .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1902-1382

 .بود نشده گزارش رانیا غرب شمال از نیقبل از ا نکته:
436. Astragalus schmalhausenii Bunge  

ندگ  هان  یپراک تان و آسااا     ،رانیا: یج غانسااا نه ي م یاي اف  ا

ستان؛ يتاج ستان  ک ستان؛ يقرق ;ازبک ستان  ران؛یا ز  ,IT2] افغان

IT3] ؛شرق شمال  و زاگرس ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛  

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛1797-1920: یدامنه ارتفاع

TH. 
437. Astragalus semilunatus Podlech 

(16-7)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ  ؛جااانیآذربااا :رانیا نه    ؛زنجااان :رانیدر ا یپراک دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1797-2293: یارتفاع
438. Astragalus sevangensis Grossh.  

شاارق   ،جانیارمنسااتان؛ آذربا ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

مال    ،هي ترک ندگی ؛ [IT2w] رانیا غربشااا   :ایران در پراک
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:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2129: یدامنه ارتفاع؛ آذربایجان

HE. 

439. Astragalus siliquosus Boiss. subsp. siliquosus  

  ،کسااتانيتاج ،ترکمنسااتان ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

 البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ؛ [IT2افغانستان ]  ،رانیا

:  یدامنه ارتفاع ؛شرق شمال  و زدیو کرمان ارتفاعات ،زاگرس و

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2239

440. Astragalus singarensis Boiss. & Hausskn. ex Boiss.  

 رانیا ،شاامال شاارق عراق  ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ

[IT2] ندگ ؛ با  :رانیا در یپراک نه    ؛زاگرس و جان یآذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1700-2528: یارتفاع
441. Astragalus stevenianus DC. 

شاارق   ،ارمنسااتان ،جانیآذربا ،گرجسااتان: یجهان یپراکندگ

 در پراکندگی؛ [IT2w] رانیا غربشااامال شااامال و  ،هيترک

جان    :ایران بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت   ؛1570: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
442. Astragalus submitis Boiss. & Hohen. 

(21-8)شکل   

  یپراکندگ ؛[IT2)شمال( ] رانیا یانحصار: یجهان یپراکندگ

ندران   ،النيگ: رانیدر ا فاع   ؛تهران ،ماز نه ارت -2609: یدام

  ،مترسانتی  50به ارتفاع تا : یش یرو-یست یشکل ز  ؛1481

 .CH-خاردار ،یابوته ،ساقه بدون بایتقر
443. Astragalus subrecognitus Bagheri, Maassoumi & 

F.Ghahrem. 

(16-8)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

فاع       ؛زنجااان : رانی ا نه ارت کل    ؛2550-2900: یدام شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
444. Astragalus tabrizianus Buhse 

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

با  :رانیا تان  و البرز ،جان یآذر   :رانیدر ا یپراکندگ  ؛کردسااا

  ؛زنجان ،کردستان ،کرمانشاه ،یشرق جانیآذربا ،یغرب جانیآذربا

 .CH: یشیرو-یستیز شکل ؛2739: یدامنه ارتفاع

445. Astragalus tribuloides Delile 

 ،هيترک ،مصر  ،یبيل ،هيروس  ییقسمت اروپا : یجهان یپراکندگ

 ،ازبکسااتان ،ترکمنسااتان ،قزاقسااتان ،جانیآذربا ،ارمنسااتان

 ،اردن ،نيفلسااط ،لبنان ،هیسااور ،زسااتانيقرق ،کسااتانيتاج

تان  مارات متحده عرب   ،قطر ،نیبحر ،تی کو ،عربسااا   ،عمان  ،یا

ستان  ،رانیا ،عراق ،منی ستان  ،افغان -IT] نيغرب چ ،هند ،پاک

SS] ارتفاعات   ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛  

دامنه   ؛ جنوب ،مرکز ،شااارق ،شااارق شااامال  ،یزد و کرمان 

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1570: یارتفاع
446. Astragalus tricholobus DC. subsp. tricholobus 

(21-9)شکل    

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ     ؛زاگرس  و البرز   ،جااانی آذربااا :رانی ا   :رانی در ا یپراک

  ،یمرکز ،لرستان  ،کرمانشاه  ،همدان ،اصفهان  ،یشرق  جانیآذربا

فاع       ؛زنجااان  ،تهران   نه ارت کل    ؛2578-1453: یدام شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
447. Astragalus urmiensis Bunge  

تان؛ شااامال غرب و غرب ا   : یجهان  یپراکندگ   رانیارمنسااا

[IT2w] ندگ ؛ با  :رانیا در یپراک  ؛زاگرس و البرز ،جان یآذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛1437-1954: یدامنه ارتفاع

HE. 
448. Astragalus vegetus Bunge  

ندگ  هان  یپراک ندگ ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در یپراک

ندگ     ؛زاگرس  و البرز   ،جااانی آذربااا :رانی ا   :رانی در ا یپراک

  ،یاري چهارمحال و بخت   ،یشااارق جان یآذربا  ،یغرب جان یآذربا 

 ،تهران ،یمرکز ،لرستان  ،کردستان  ،کرمانشاه  ،همدان ،اصفهان 

جان  فاع   ؛زن -یسککتیشکککل ز  ؛2468-1797: یدامنه ارت

 .HE: یشیرو
449. Astragalus verus Olivier 

ندگ  هان  یپراک تان  : یج تان؛  يتاج  ;ترکمنسااا  ران؛یا کسااا

؛ [IT2] (ايماليمال پاکسااتان؛ شاامال هند )ه شاا ;افغانسااتان

  و شرق شمال  ،زاگرس و البرز ،جانیآذربا :رانیا در یپراکندگ

-یسککتیشکککل ز  ؛1810-2873: یدامنه ارتفاع   ؛شااارق

 .CH: یشیرو
450. Astragalus vicarius Lipsky 

گ       ند ک ن     یپرا ها منسااااتااان؛         : یج ک تر قزاقسااااتااان؛ 

ستان؛   يتاج ستان؛ازبک ستان؛ يقرقک شمال    ران؛یا شرق شمال  ز

 در یپراکندگ ؛ [IT2] نيچ غربشااامال   افغانساااتان؛   غرب

-1954: یدامنه ارتفاع   ؛شااارقشااامال  و جان یآذربا  :رانیا

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1481
451. Astragalus xiphidioides Freyn & Sint.  

صار : یجهان یپراکندگ   یپراکندگ ؛[IT2)غرب( ] رانیا یانح

شکککل  ؛1987-1900: یدامنه ارتفاع  ؛لرساااتان : رانیدر ا

 .HE-مترسانتی 50-20به ارتفاع : یشیرو-یستیز
452. Astragalus zanjanensis Podlech & Maassoumi 

(16-12)شکل   

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

جان  ،کردساااتان  ،همدان : رانیا -1700: یدامنه ارتفاع   ؛زن



 1401(، 1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران                       88/88

 

-مترسانتی  45-15به ارتفاع : یشیرو-یست یشکل ز  ؛1954

HE. 
453. Cicer anatolicum Alef.  

فارسکک    ناتول  : ینام  ناک   ،نخود آ ندگ  ؛نخود چساااب   یپراک

هان  قاز  ،رانیا ،هي ترک: یج ندگ  ؛[IT2wعراق ] ،قف در  یپراک

دامنه    ؛یمرکز ،نیقزو ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا : رانیا

تا    : یدهوهیو م یدهگل  ؛2212-2787: یارتفاع  هار  اواخر ب

ستان  ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر تاب به ارتفاع  ،چند 

 .HE-مترسانتی 65-20
454. Coronilla varia L. subsp. varia  

: یجهان  یپراکندگ  ؛ونجه تاج   ی ،ونجه باغ   ی: ینام فارسکک  

 ،رانیا ،قبرس ،هيترک ،قفقاز ،نیاوکراجنوب  ،مرکز و جنوب اروپا

تان    :ایران در پراکندگی ؛ [ES-IT-M] یبريسااا ،ترکمنسااا

جان   بای مال  ،زاگرس ،البرز ،آذر فاع  ؛ شااارق شااا نه ارت :  یدام

 .GT: یشیرو-یستیشکل ز ؛2435-2131
455. Hedysarum halophilum Bornm. & Gauba  

س   ؛اسااپرساا  شااورپسااند   ،اسااپرساا  مردآبادى : ینام فار

ندگ  هان  یپراک ندگی ؛ [IT2]رانیا یانحصاااار: یج  در پراک

جان    :ایران بای فاع  ؛ مرکز ،آذر نه ارت کل  ؛1700: یدام  شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
456. Hedysarum criniferum Boiss. 

(21-19)شکل   

س  س  همدان    : ینام فار سپر صار : یجهان یپراکندگ ؛ا  یانح

جان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2]رانیا بای دامنه   ؛ زاگرس ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1683-2212: یارتفاع
457. Hedysarum wrightianum Aitch. & Baker  

س  سترده     : ینام فار س  گ سپر   ،شمال : یجهان یپراکندگ ؛ا

شرق ا  ستان  ،رانیغرب و  ستان  ،ترکمن ستان  ،افغان   یماورا ،پاک

  شااامال  ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2قفقاز ] 

-یست یشکل ز  ؛1954-1481: یارتفاعدامنه ؛ مرکز ،شرق 

 .HE: یشیرو
458. Lathyrus boissieri Sirj.  

س  جنوب شاارق : یجهان یپراکندگ ؛خلر زاگرساا : ینام فار

در  یپراکندگ ؛[IT2w] رانیغرب ا ،قفقازشااامال عراق ،هيترک

ستان  ،جانیآذربا: رانیا شاه  ،کرد : یدهوهیو م یدهگل ؛کرمان

چند  : یش یرو-یست یز شکل  ؛تابسااتان لیاواخر بهار تا اوا

 .HE-مترسانتی 35-80به ارتفاع  ،ساله
459. Lotus corniculatus L.  

فارسکک    ماش زرد : ینام  جه زرد ی ،آهو پا کالغ    ی ،ون جه    ؛ون

  اي مرکز و غرب آسااا ،قا یشااامال افر  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ 

[PL] شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ 

  ،هاکنار جنگل ،مزارع ،چمنزارها: ستگاهیز؛ جنوب ،شرق ،شرق

نه کوه  فاع   غمتر( 500- 3600ها ) دام نه ارت -2739: یدام

-یسککتیشکککل ز ؛تابساااتان: یدهوهیو م یدهگل ؛2212

 .HE-مترسانتی 15-60به ارتفاع  ،خزنده ،یعلف ،ایپا: یشیرو
460. Lotus gebelia Vent.  

 ،هی ساااور ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛آهوماش : ینام فارسکک  

قاز ]  ،رانیا ،عراق ندگی ؛ [IT2قف جان    :ایران در پراک بای   ،آذر

برز   ل گرس  ،ا ع       ؛ زا فا نه ارت م کل    ؛1740-1570: یدا شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
461. Medicago arcuata Trautv.  

 ،هيجنوب روسااا ،رانیغرب ا ،تالش ،هيترک: یجهان یپراکندگ 

ندگی    ؛ [ES-IT] یمرکز   یايااآسااا ،قفقاااز     :ایران  در پراک

  ؛1890-1700: یدامنه ارتفاع؛ شرق  شمال  ،البرز ،آذربایجان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
462. Medicago lupulina L.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛اهيونجه ساای ،ونجه رازک ی: ینام فار

  ،قایآفر ییشمال و قسمت استوا    ،ايمرکز و شرق آس   ،غرب ،اروپا
سترال  ،کایدر آمر ؛  [PL] شده  یمعرف گرید مناطق از یبرخ و ايا

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

ض : ستگاه یز؛ مرکز ،شرق  شمال  ،یزد و کرمان  یعلف هرز ارا

:  یدامنه ارتفاع ؛متر( 300- 2800چمنزارها ) ،مزارع ،مخروبه

ند و فرورد  : یدهوهیو م یدهگل  ؛2251-2394   ؛نیاساااف

  ایندرت دوساااله و ه ب ،یعلف ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی 15-60به ارتفاع  ،دهيخواب ،سالهکی
463. Medicago monantha (C.A.Mey.) Trautv. subsp. 

monantha  

 ,IT1] رانیا ،عراق ،لبنان ،هیساااور ،هيترک: یجهان یپراکندگ

IT2] ندگی ؛ جان   :ایران در پراک بای ؛  مرکز ،زاگرس ،البرز ،آذر

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376-2123: یدامنه ارتفاع
464. Medicago radiata L.  

س  شاارق منطقه : یجهان یپراکندگ ؛ونجه هالل ی: ینام فار

نه یمد  تان    ،رانیا ،عراق ،ترا غانسااا قاز ]  یماورا  ،اف ؛  [IT-Mقف

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

-یستیشکل ز ؛1776-1338: یدامنه ارتفاع؛ یزد و کرمان

 .TH: یشیرو
465. Medicago sativa L.  

س    و یمرکز یايدر آساا: یجهان یپراکندگ ؛ونجهی: ینام فار

سمت  س  یغربجنوب  از ییهاق ستان( به   ،رانیا ،هي)ترک ايآ افغان

ازمناطق معتدله به عنوان علوفه   یاريدر بساا ،یصااورت خودرو

؛ [IT] اساااتاز نقاط مهاجم  یو در بعضااا شاااودیکاشاااته م

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت
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:  ستگاه یز؛ جنوب ،مرکز ،شاارق ،شاارق شاامال ،یزد و کرمان

:  یدامنه ارتفاع ،متر( 300- 2300) یامخروبه یاراضاا ،مزارع

تان    : یدهوهیو م یدهگل  ؛2510-2006 کل   ؛تابسااا شکک

-مترسااانتی 70-20به ارتفاع  ،یعلف ،ایپا: یش یرو-یست یز

HE. 
466. Melilotus indicus (L.) All.  

س  ساله یونجه زرد ی ،ونجه زرد هندىی: ینام فار   یپراکندگ ؛ک

 ،هی ساااور ،قبرس ،هي ترک ،ترانه یمنطقه مد   ،ای زيماکرون : یجهان 

سط  ،لبنان ستان  ،رانیا ،تالش ،عراق ،نيفل ستان  ،افغان   ،هند ،پاک
  یمعرف عنصاار عنوان به گرید مناطق از یاريدر بساا ،عربسااتان

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [PL] شاااده

دامنه  ؛ جنوب ،مرکز ،شرق ،شرق شمال ،یزد و کرمان ارتفاعات

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1902: یارتفاع
467. Melilotus officinalis (L.) Lam.  

: یجهان  یپراکندگ  ؛ل الملک ي اکل ،ونجه زرد ی: ینام فارسکک  

  ،هند ،یمرکز یايآساا و ايجنوب غرب آساا ،مرکز وجنوب اروپا
س  در ن؛يچ ،تبت -ES-IT. ]شده  یمعرف گرید مناطق از یاريب

M] شااامال  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛  

ض  ،علف هرز مزارع: ستگاه یز؛ جنوب ،مرکز ،شرق  ،شرق   یارا

  ؛2006-2172: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 3000-900) یامخروبه 

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل

 .TH- مترسانتی 30-100به ارتفاع  ،دوساله ای سالهکی یعلف
468. Onobrychis atropatana Boiss.  

غرب : یجهان یپراکندگ ؛جان یاساااپرس آذربا: ینام فارسکک

ماورا  ،رانیا قاز ]  یجنوب  ندگی ؛ [IT2Wقف   :ایران در پراک

شکل   ؛2003-1738: یدامنه ارتفاع؛ کردسااتان ،آذربایجان

 .HE: یشیرو-یستیز
469. Onobrychis aucheri Boiss. subsp. tehranica 

(Bornm.) Rech.f.  

: یجهان  یپراکندگ  ؛ابان  تهران  ي اساااپرس ب: ینام فارسکک  

  :ایران در پراکندگی؛ [IT2( ]افغانسااتان و رانی)ا یانحصااار

  ،شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

شکککل  ؛1376-1540: یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،مرکز ،شاارق

 .TH: یشیرو-یستیز
470. Onobrychis lunata Boiss.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛اسااپرس هالل : ینام فار

جان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2]رانیا بای دامنه   ؛ زاگرس ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1700: یارتفاع
471. Onobrychis cornuta (L.) Desv. subsp. cornuta  

س    یپراکندگ ؛کوه اسااپرس  ،اىاسااپرس پشااته: ینام فار

 یمرکز یايآساا و ايآساا یغربجنوب  ،هيترک یهاکوه: یجهان

[IT] شااامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛  

دامنه   ؛تراگاکانت اهانيگ یارتفاعدر کمربند : ستگاه یز؛ شرق 

  ؛تابستان لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛2900-1453: یارتفاع

  1قطر تا  ،یابوته مهين ،تراگاکانت: یش یرو-یست یشکل ز 

 .CH-مترسانتی 40به ارتفاع  ،متر
472. Onobrychis major Boiss. & Kotschy ex Boiss. 

س  سپرس کب : ینام فار  ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛ريا

ندگی ؛ [IT2] رانیا جان   :ایران در پراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛2123-2813: یدامنه ارتفاع

HE. 
473. Onobrychis melanotricha Boiss. 

(21-31)شکل   

 یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛اه کرکياسپرس س: ینام فارس

ندگی ؛ [IT2]رانیا جان    :ایران در پراک بای ؛ زاگرس ،البرز ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1740-2516: یدامنه ارتفاع
474. Onobrychis subnitens Bornm. 

(21-32)شکل   

س  شان   : ینام فار سپرس درخ سپرس خرقان   ،ا   یپراکندگ ؛ا

ن     ها نحصااااار : یج ندگی     ؛ [IT2]رانی ا یا   :ایران  در پراک

جان   بای فاع  ؛ زاگرس ،آذر شکککل   ؛1871-2738: یدامنه ارت

 .HE: یشیرو-یستیز
475. Ononis spinosa L.  

س    ،بالکان رهیشاابه جز: یجهان یپراکندگ ؛خارخر: ینام فار

س    ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] ايغرب و جنوب آ

ستان  ،زنجان شاه  ،همدان ،کرد صفهان  ،کرمان ستان  ،ا   ،فارس ،لر
ستان  ،یاريچهارمحال بخت ،یمرکز   ؛نیقزو ،تهران ،کرمان ،خوز

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2131: یدامنه ارتفاع
476. Oxytropis aucheri Boiss.  

 یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛ل يگون آساى اردب: ینام فارس

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2( ]افغانساااتان و رانی)ا

-یست یز شکل  ؛2480-2322: یدامنه ارتفاع؛ شرق  ،البرز

 .HE: یشیرو
477. Oxytropis karjaginii Grossh. 

(21-34)شکل   

س  ستان    : ینام فار ساى ارمن ساى م  ،گون آ   ؛شوداغ  يگون آ

 ،رانیشاامال و غرب ا ،هيشاارق ترکشاامال: یجهان یپراکندگ

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2wقفقاز جنوب ] یماورا

برز   ل گرس  ،ا ع       ؛ زا فا نه ارت م کل    ؛2251-2873: یدا شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
478. Oxytropis kotschyana Boiss. & Hohen.  
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فارسکک   ندى   : ینام  ماو ندگ  ؛گون آسااااى د هان  یپراک : یج

 ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2]رانیا یانحصااار

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2511: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

HE. 
479. Sophora alopecuroides L.  

جنوب  ،هي روسااا: یجهان  یپراکندگ  ؛اني تلخ ب: ینام فارسکک  

  ،قفقاز یماورا ،قفقاز ،نیجنوب اوکرا ،عراق ،هيترک ،شااارق اروپا
-ES] یمرکز یايآس  ،یبريغرب س  ،پاکستان  ،افغانستان  ،رانیا

IT] ارتفاعات   ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛  

ض : ستگاه یز؛ شرق  ،یزد و کرمان کنار   ،علف هرز ،مخروبه یارا

و   یدهگل  ؛1540: یدامنه ارتفاع   ؛(متر 2300-600) اها ی در

هار : یدهوهیم کل ز  ؛اواخر ب  مه ين: یشککیرو-یسککتیشکک

 .CH-مترسانتی 60-90به ارتفاع  ،نيرزمیز ساقه با یادرختچه
480. Trifolium campestre Schreb. 

(17-10)شکل   

: یجهان یپراکندگ ؛شبدر زرد ،شبدر مزرعه روى: ینام فارس

 ،رانیا ،عراق ،هيااترک ،ترانااهیهمااه منطقااه مااد ،همااه اروپااا
شااده به  یمعرف ،قایشاامال آفر ،قفقاز ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان

؛  [ES-IT-M] قا یآفر و اي آسااا یرياز مناطق گرمسااا  یبعضااا

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

  ؛2532: یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،شاارق شاامال ،یزد و کرمان

 .TH: یشیرو-یستیز شکل
481. Trifolium fragiferum L.  

  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ  ؛شااابدر توت فرنگ  : ینام فارسکک  

به  ،یوپيات ،عربسااتان ،یغرب و یمرکز یايآساا ،ترانهیمنطقه مد

  :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] شااود؟یکاشااته م یفراوان

جان    بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت ؛  شااارق ،یزد و کر

- 2600تحمل کننده نمک ) ،یازهیمناطق ساانگر: ستگاه یز

تر(   300 ع        ؛م فا نه ارت م ه گل  ؛2394-2739: یدا و   ید

  ،ایپا یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیم

 .GR-مترسانتی 10-50به ارتفاع  ،گره از یزن شهیر ،دهيخواب
482. Trifolium pratense L.  

: یجهان یپراکندگ ؛شبدر قرمز ،زارىشبدر چمن: ینام فارس

  ،یبه صااورت گسااترده در همه اروپا به جز مناطق کامال شاامال
س  ،ترانهیمنطقه مد  صورت  به یشمال  مکرهيدر کل ن ،ايغرب آ

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] شااده کاشااته

؛  شااارق ،شااارق شااامال ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز

ش  ،علوفه یبرا یزراع غلبا ،چمنزارها: ستگاه یز   ،هاجاده هيحا

به  یاراضااا فاع   ؛متر( 1500- 3300) یامخرو نه ارت :  یدام

-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2739-2511

 .HE-مترسانتی 20-70به ارتفاع  ،ایپا یعلف: یشیرو
483. Trifolium repens L.  

س  سف   : ینام فار : یجهان یپراکندگ ؛شبدر خزنده  ،ديشبدر 

  ،افغانساااتان   ،رانیا ،قا یافر شااامال  ترانه یهمه منطقه مد    ،اروپا 
ستان  س  ،پاک س  شمال  و یمرکز یايآ س  ،ايآ   نقاط از یاريدر ب

.  شااودیم کاشااته علوفه عنوان به و ییغذا مصاارف یبرا جهان

[ES-IT-M] زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛، 

-2739: یدامنه ارتفاع؛ شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات

 .GR: یشیرو-یستیشکل ز ؛2511
484. Trigonella disperma Bornm. 

(21-45)شکل   

س  صار : یجهان یپراکندگ ؛اىله دودانهيشنبل : ینام فار  یانح

جان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2]رانیا بای دامنه   ؛ زاگرس ،آذر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1540: یارتفاع
485. Vicia ervilia Willd.  

: یجهان  یپراکندگ  ؛ماشاااک گاودانه    ،گاودانه  : ینام فارسکک  

 ،رانیا ،عراق ،لبنان ،هیسااور ،هيترک ،قایشاامال افر ،جنوب اروپا

ستان  س  ،افغان در  یپراکندگ ؛[ES-IT-Mقبرس ] ،هيجنوب رو

 ،اصااافهان  ،کرمانشااااه  ،همدان  ،کردساااتان  ،مازندران  : رانیا

 ،خوزستان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ

فاع   ؛خراسااااان نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1810: یدام

  ،یعلف ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد و بهشت یارد

 .TH-مترسانتی 10-27به ارتفاع 
486. Vicia sativa L.  

  ،قایشااامال افر ،اروپا: یجهان یپراکندگ  ؛ماش: ینام فارسکک

 عنوان به ايآساا و قایآفر ییاسااتوا مناطق و اياسااترال در ا؛يآساا

در  یپراکندگ ؛[ES-IT-Mاغلب کاشته شده ]  ،یبومريغ عنصر 

ندران   : رانیا با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر تان   ،زن   ،کردسااا

مانشااااه   تان  ،کر حال و بخت    ،لرسااا هارم   و هی لويکهگ ،یاري چ

 ؛تهران ،خراسان ،بلوچستان ،خوزستان ،بوشهر ،فارس ،راحمدیبو

 یبرا یزراع یتاحدود   ،علف هرز ،چمنزارها  ،مزارع: سککتگاه یز

و   یدهگل  ؛1871: یدامنه ارتفاع   ؛متر(400- 2800علوفه ) 

-یست یشکل ز  ؛تابسااتان لیاواسااط بهار تا اوا: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 60-30به ارتفاع  ،یعلف ،سالهکی: یشیرو
487. Vicia variabilis Freyn & Sint. ex Freyn 

س  شک گوناگون : ینام فار شک متنوع  ،ما   یپراکندگ ؛کالو ،ما

ستان  ،رانیا ،عراق ،هيترک: یجهان ستان  ،افغان قفقاز   یماورا ،پاک

[IT]ندگ  ؛ ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،ماز   ،جان یآذر

ستان  شاه  ،کرد ستان  ،کرمان صفهان  ،لر  ،یاريبختچهارمحال و  ،ا
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فاع    ؛نیقزو ،فارس  نه ارت و   یدهگل  ؛1890-2066: یدام

سط بهار : گل: یدهوهیم چند  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛اوا

 .HE-مترسانتی 75ندرت تا ه ب 30-45به ارتفاع  ،ساله

 (Fumariaceae) انیاشاهتره

488. Corydalis verticillaris DC. 
(20-12)شکل   

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ  ؛بهارک فراهم اراک  : ینام فارسکک  

جان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2]و عراق  هي ترک بای  ،البرز ،آذر

-یسککتیز شکککل  ؛2375-2632: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .GT: یشیرو
489. Fumaria asepala Boiss.  

س  سبرگ  : ینام فار   ،لبنان: یجهان یپراکندگ ؛شاه تره ب  کا

 ,IT1افغانساااتان ] ،رانیا ،عراق ،قفقاز یماورا ،هيترک ،هیساااور

IT2] ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛  

-یست یشکل ز  ؛1881: یدامنه ارتفاع؛ شرق  ،یزد و کرمان

 .TH: یشیرو
490. Fumaria vaillantii Loisel.  

س  شمال   ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛ران یشاه تره ا : ینام فار

س  ،هیسور  ،هيترک ،قایافر -ES-IT] یمرکز و انهيم یايقفقاز تا آ

M]گلساااتان  ،اصااافهان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛،  

شاه  ،کرمان ،همدان سان  ،کرمان ستان و تهران  ،خرا دامنه   ؛کرد

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1920: یارتفاع

 (Gentianaceae) انیسپاس گل

491. Centaurium erythraea Rafn  

  ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ

غانساااتان    :  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-IT-Mپاکساااتان ]    ،اف

ندران   با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر هان  ،زن   و هی لويکهگ ،اصاااف

 ؛تهران ،سااامنان ،خراساااان ،خوزساااتان ،هرمزگان ،راحمدیبو

  یهاها و کوهساتان کنار جنگل ،هارودخانه هيحاشا : ستگاه یز

: یدهوهیو م یدهگل  ؛2721-2616: یدامنه ارتفاع   ؛مرتفع

ستان  ساله به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب   10-40دو 

 .HE-مترسانتی

 (Geraniaceae) انیشمعدان

492. Erodium cicutarium (L.) L'Hér.  

لک لک  هرز : ینام فارسکک   پا : یجهان  یپراکندگ  ؛نوک    ،ارو

س  ،قایشمال افر  س  ،قفقاز ،ايجنوب غرب آ س  ،یبريغرب    یايآ

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-IT-M] خاور دور  ،یمرکز

  ،المیا ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران
ستان  صفهان  ،لر   ،هرمزگان ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،زدی ،ا
 ،خراسااان ،سااتانيساا ،بلوچسااتان ،کرمان ،خوزسااتان ،بوشااهر

مناطق خشااک و  : ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،ساامنان

فاع   ؛متر( 400- 2700) یشااان نه ارت   ؛1570-1700: یدام

سفند : یدهوهیو م یدهگل شت یارد-ا -یست یشکل ز  ؛به

 .TH-مترسانتی 2-50 ،ساله دو ای سالهکی: یشیرو
493. Erodium oxyrhinchum M.Bieb. subsp. oxyrhinchum  

  ،نا يسااا: یجهان  یپراکندگ  ؛زيت یلکنوک لک : ینام فارسکک  

  ،یمرکز یايآسااا ،رانیا ،نیالنهرنيب ،کردساااتان ،تالش ،هيترک

 رانیمختلف ا یدر نواح: رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT-SSقفقاز ] 

 ،اصفهان ،کرمانشاه ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،)گلستان
مد یبو و هی لويکهگ حال و بخت    ،راح هارم گان  ،یاري چ   ،هرمز

ستان  سان  ،بلوچستان  ،کرمان ،خوز   ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

  2200-200و پساات) یکوهسااتان ینواح: ستگاه یز ؛(یمرکز

فاع   ؛متر( نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1382-1881: یدام

 سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشااتیارد-نیفرورد

 .TH-مترسانتی 2-60به ارتفاع  ادوسالهی
494. Geranium tuberosum L.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛دارغده یوحشاا یشاامعدان: ینام فار

مد   قه  نه یمنط به جز  ،ترا کان   رهیشااا تان  ،هي ترک ،بال  ،ارمنسااا
-ES-IT] مهیکر ،هيجنوب روسا  ،قفقاز ،رانیا ،تالش ،کردساتان 

M]جان یآذربا  ،البرز و زاگرس یها کوه: رانیدر ا یپراکندگ  ؛  

  ،المیا ،کرمانشاه ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،الني)گ داغکپه و
  ؛(یمرکز ،تهران ،کرمان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصفهان 

  ؛متر( 1500- 3200)یو آلپ یکوهستان  یچمنزارها: ستگاه یز

ع        فا نه ارت م ه گل  ؛1481-2858: یدا م  ید : یده وهی و 

  ،سااالهچند: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشااتیارد-نیفرورد

 .GT-مترسانتی 12-60ارتفاع 

 (Hyacinthaceae) انیسنبل

495. Bellevalia glauca Kunth 
(20-10)شکل   

  ،عراق: یجهان یپراکندگ ؛ن برگ آب يتمشاااک: ینام فارسکک

 ،آذربایجان   :رانیا در یپراکندگ  ؛[IT2( ]؟)پاکساااتان   ،رانیا

-1901: یدامنه ارتفاع   ؛زدیارتفاعات کرمان و     ،زاگرس ،البرز

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376
496. Muscari longipes Boiss.  

 ،هیسور  ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛کالغک پابلند: ینام فارس 

ندگی    ؛ [IT2قفقاااز ]   یماااورا ،رانی ا ،عراق    :ایران  در پراک

جان    بای فاع   ؛ جنوب ،زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت   ؛1901: یدام

 .GB: یشیرو-یستیز شکل
497. Muscari neglectum Guss. ex Ten. 

و   یمرکز یاز اروپا: یجهان یپراکندگ ؛کالغک: ینام فارسکک

  ،عراق ،هیسااور ،هيترک ،به ساامت شاارق تا ترکمنسااتان یجنوب
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در  یپراکندگ ؛[ES-ITقفقاز. ] ،افغانساااتان. پاکساااتان ،رانیا

تان  یهمه نواح : رانیا لب در  : سککتگاه یز ؛رانیا یکوهسااا اغ

فاع   ؛متر( 600- 2700) یکشااااورز یها نيزم نه ارت :  یدام

ه گل  ؛2873-1797 م  ید ه وهی و  -نی فرورد : گاال: ید

دهنده  ساقه گل  ،ازداريپ: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد

 .GB-مترسانتی 30-4
498. Muscari tenuiflorum Tausch 

(20-26)شکل   

جنوب مرکز و : یجهان یپراکندگ ؛فیکالغک ظر: ینام فارس

 ،رانیغرب ا ،عراق ،هیسااور ،هيترک ،هيجنوب روساا ،اروپا شاارق

قاز ]  یماورا  جان   :رانیا در یپراکندگ ؛ [ES-IT-Mقف بای   ،آذر

برز   ل گرس  ،ا ع        ؛زا فا نه ارت م کل    ؛1540-2828: یدا شکک

 .GB: یشیرو-یستیز
499. Ornithogalum brachystachys C.Koch 

(20-27)شکل   

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛رمرغ ساارسااانيشاا: ینام فار

سط  ،هیسور    یپراکندگ؛ [IT1, IT2] ،رانیا ،عراق ،قفقاز ،نيفل

جان   :رانیا در بای فاع   ؛جنوب ،زاگرس ،البرز ،آذر :  یدامنه ارت

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز ؛2795-1954
500. Ornithogalum cuspidatum Bertol.  

س    یپراکندگ ؛م يهیرمرغ ديش  ،شدار ير مرغ نيش : ینام فار

  ،افغانستان  ،رانیا ،عراق ،نيفلسط  ،لبنان ،هيترک ،قبرس: یجهان

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT-Mقفقاز ]

:  یشک یرو-یسکت یز شککل  ؛1846: یدامنه ارتفاع؛ جنوب

GB. 
501. Ornithogalum orthophyllum Ten.  

س  ست يش : ینام فار جنوب : یجهان یپراکندگ ؛رمرغ برگ را

  پراکندگی؛ [ES-IT] رانیا ،هيترک ،هيجنوب روس  ،و مرکز اروپا

جان   :ایران در بای فاع  ؛ زاگرس ،البرز ،آذر   ؛2129: یدامنه ارت

 .GB: یشیرو-یستیز شکل
502. Puschkinia scilloides Adams 

(20-28)شکل   

س    یماورا ،قفقاز: یجهان یپراکندگ ؛ساان ینجم آب: ینام فار

قاز  ندگ  ؛[IT2] رانیعراق و ا ،قف ندران   : رانیدر ا یپراک   ،ماز

شاه  ،کردستان  ،جانیآذربا ،النيگ لرستان و چهارمحال و    ،کرمان

در  یهامرطوب اطراف برف یهادر خاک: ستگاه یز ؛یاريبخت

فاع    ؛متر( 3200-1700آب شاااادن ) نه ارت   ؛2182: یدام

شکل   ؛خرداد اواسااط تا نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل

 .GB-مترسانتی 10-20 ارتفاع به ازداريپ: یشیرو-یستیز

 (Hypericaceae)ل راعیان گ

503. Hypericum elongatum C.A.Mey. subsp. elongatum  

فارسکک   فا  : ینام  ندگ  ؛ یگل راع  زو هان  یپراک پا : یج   ،ارو

در  یپراکندگ ؛[IT2, IT3] یمرکز یايآس ،قفقاز ،رانیا ،هيترک

ستان : رانیا سان  ،جانیآذربا ،زنجان ،النيگ ،مازندران ،گل  ،خرا

ش : ستگاه یز ؛تهران ،سمنان    مناطق در یاصخره  یهابيدر 

تان   فاع   ،یکوهسااا فاع    ؛متر 2750-800از ارت نه ارت :  یدام

  ميوه ،ريخرداد تا ت : گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2681-2511

در  ،یعلف ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛وریمرداد تا شااهر

 .HE-مترسانتی 7-53به ارتفاع  ،یقاعده چوب
504. Hypericum helianthemoides (Spach) Boiss.  

س    یپراکندگ ؛گل راع  زاگرساا  ،گل راع  آفتاب : ینام فار

  یپراکندگ )با   رانیا ،عراق ،قفقاز  ،هي جنوب شااارق ترک: یجهان 

  ،زنجان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2( ترکمنساااتان ] عيوسااا

ستان  ،جانیآذربا ستان  ،کرد صفهان  ،لر  ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،ا
سان  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت   ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خرا

خشااک در  یو شاان یاصااخره یهامکان: ستگاه یز ؛یمرکز

 2700-800ارتفاع  ،یآهک یهاساانگ یرو یمناطق کوهسااتان

فاع   ؛متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1481-2593: یدام

-یسککتیشکککل ز  ؛وریشاااهر تا  ريت ميوه ،ريخرداد تا ت : گل 

عده چوب    ،یعلف ،ای پا : یشککیرو قا فاع     ،یدر    15-60به ارت

 .HE-مترسانتی
505. Hypericum scabrum L.  

فارسکک    ندگ  ؛ يهمیگل راع  د : ینام  هان  یپراک از : یج

  غرب پاکستان ترکمنستان و   ،قفقاز یماورا تا هيترک و نيفلسط 

[ITw&C]سواحل بجز رانیتمام نقاط ا: رانیدر ا یپراکندگ ؛ 

مناطق   ،خشااک یاصااخره یهابيدر شاا: ستگاه یز ؛یجنوب

از ارتفاع   ،یآهک یها سااانگ  یرو ،بلوط یها جنگل  ،یاساااتپ

و   یدهگل  ؛1987-2900: یدامنه ارتفاع   ؛متر 800- 3400

تا ت : گل : یدهوهیم کل   ؛مرداد تا  ريت ، ميوهريخرداد  شکک

در قاعده     ،یعلف ،ای پا  ،تي پتوفیکر یهم: یشککیرو-یسککتیز

 .HE-مترسانتی 13-60به ارتفاع  ،یچوب

 (Iridaceae) انیزنبق

506. Crocus cancellatus Herb.  

جنوب : یجهان  یپراکندگ  ؛زعفران زاگرسااا : ینام فارسکک  

ک   ،ونااانی  ،یوگساااالوی  ؛  [ES-IT] رانی غرب ا  ،عراق  ،هيااتر

 ،اصاافهان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،زنجان: رانیدر ا یپراکندگ

: یدهوهیو م یدهگل  ؛2164-2250: یدامنه ارتفاع   ؛تهران

ه ب ایو  8/1-3 بنه به قطر: یش یرو-یست یشکل ز  ؛زیيپا: گل

 .GC-مترسانتی 5/1 ندرت
507. Gladiolus atroviolaceus Boiss.  
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س  شاارق منطقه : یجهان یپراکندگ ؛اهيساا ولیگال: ینام فار

ستان  تا رانیا ،عراق ،قفقاز یماورا ،هيترک ،ترانهیمد -IT] ترکمن

M]ندگ  ؛ په  ،زاگرس ،البرز: رانیدر ا یپراک   یها داغ و کوهک

  و خشاااک یها بي شااا یرو: سککتگاه یز ؛تالش  و جان یآذربا 

شاورز  یهانيزم ست  ینواح یک ستان  و پ   600- 2000)یکوه

فاع   ؛(متر نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1958: یدام

  35-70ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد-نیفرورد

 .GC-مترسانتی 1-5/2بنه به قطر  ،مترسانتی
508. Gladiolus kotschyanus Boiss.  

فارسکک   ندگ  ؛ول چمن زاریگال: ینام  هان  یپراک  ،هي ترک: یج

  یپراکندگ ؛[IT2قفقاز ] یماورا ،رانیغرب ا ،شمال شرق عراق  

:  یدامنه ارتفاع ؛اصااافهان ،کردساااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا

ه گل  ؛2616-2239 م  ید ه وهی و    و نی فرورد : گاال: ید

 1-5/1بنه به قطر : یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛بهشااتیارد

 .GC-مترسانتی 32 ندرته ب ای و 46-80 ارتفاع به و مترسانتی
509. Iris meda Stapf 

(20-20)شکل   

س   رانیا یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛زنبق مادى: ینام فار

[IT2]کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛،  

:  یدامنه ارتفاع ؛یمرکز ،تهران ،اصاافهان ،کرمانشاااه ،همدان

ه گل  ؛2322-1453 م  ید ه وهی و    و نی فرورد : گاال: ید

-25به ارتفاع  ،دارزومیر: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد

 .GR-مترسانتی 6
510. Iris pseudocaucasica Grossh. 

(20-21)شکل   

س  قفقاز شاامال : یجهان یپراکندگ ؛زنبق شاافاف: ینام فار

جنوب ارمنسااتان ؟   ،رانیا غربشاامال شاامال و  ،تالش ،عراق

[IT2w]با  ،النيگ' ،مازندران  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛   ،جان یآذر

 یچمنزارها و یازهیرسنگ یهابيش: ستگاه یز ؛نیقزو ،تهران

ستان  ینواح :  یدامنه ارتفاع ؛(600-3500) یآلپمهين و یکوه

ه گل  ؛2305-2250 م  ید ه وهی و  -نی فرورد : گاال: ید

شت یارد   12-6ساقه به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛به

 .GR-مترسانتی
511. Iris reticulata M.Bieb. 

(20-22)شکل    

س   ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ ؛زنبق مشاابک: ینام فار

شرق عراق    ،قفقاز یماورا  ؛[IT2. ]رانیشمال و غرب ا  ،شمال 

ندگ  با : رانیدر ا یپراک تان  ،فارس  ،جان یآذر مدان  ،گلسااا   ،ه

کردسااتان و چهارمحال و    ،تهران ،نیقزو ،لرسااتان  ،خراسااان 

  یپساات و کوهسااتان ینواح یچمنزارها: ستگاه یز ؛یاريبخت

  600- 2700-)شدن  ذوب حال در یهابرف یکیمعموال در نزد

فاع   ؛(متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2182-2427: یدام

 ساقه به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز  ؛نیفرورد-اسفند : گل

 .GR-مترسانتی 17-8
512. Iris songarica Schrenk 

(20-23)شکل   

فارسکک    ندگ  ؛یابااانياازنبق ب: ینام  هان  یپراک  ،رانیا: یج

شمال   ،قزاقستان  ،ازبکستان  ،ترکمنستان  ،بلوچستان  ،افغانستان 

در : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2, IT3, IT4مغولسااتان ] ،نيچ

  ،یاري چهارمحال و بخت   ،جان یآذربا  ،یمرکز: رانیمناطق ا اغلب  

 ،بلوچستان و ستانيس ،خراسان ،کرمان ،همدان ،فارس ،اصفهان

 ینواح خشاک  یليخ یهادامنه: ستگاه یز ؛زنجان ،زدی ،تهران

دامنه   ؛(متر 500- 2500) یشن یهانيزم ،یکوهستان  و پست 

ع     فا ت ه گل  ؛1376-1540: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

 ،یادسته ،تيوفیژ: یشیرو-یستیشکل ز ؛خرداد-بهشتیارد

 .GR-مترسانتی 50ساقه تا ارتفاع  ،ینيرزمیز ميضخ یهاساقه
513. Iris spuria L. subsp. musulmanica (Fomin) Takht. 

(20-24)شکل   

س   ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛یزنبق چمنزار: ینام فار

مال و غرب ا   قاز ]  ،رانیشااا ندگ  ؛[IT2قف :  رانیدر ا یپراک

صفهان  ،یاريبخت ،زنجان ،جانیآذربا ،یمرکز ،مازندران   ،فارس ،ا

:  سککتگاه یز ؛نیقزو ،تهران ،لرساااتان  ،خراساااان ،گلساااتان 

ها   در ها یجو اطراف و یباتالق  یها نيزم ،ینمک یچمنزار

تان   ینواح فاع    ؛(متر 2300-1000) یکوهسااا نه ارت :  یدام

شت یارد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2532-2435  ؛خرداد-به

-مترسانتی  40-90 ساقه به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز 

GR. 

 (Juncaceae) انییسازو

514. Juncus articulatus L.  

  یپراکندگ ؛سااازوى بندبند ،سااازوى مفصاال  : ینام فارسکک

س  ،اروپا: یجهان شمال و جنوب   ،معتدله یشمال  یکایآمر ،ايآ

سترال  ،قایآفر   یپراکندگ ؛[COS & SCOS] وزلندين ،ايجنوب ا

  اساات؛ شااده گزارش رانیا یمه اسااتانهاه از بایتقر: رانیدر ا

  ،بارهایجو و هارودخانه هيحاشاا ،مرطوب یهانيزم: ستگاه یز

 3500 تا ایسطح دردر ارتفاع هم ،علف هرز غلبا ،رهايکناره آبگ

فاع   ؛متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2394-2739: یدام

 ،چندساااله ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابسااتان

 .HE-مترسانتی 5-60به ارتفاع  ،یاتوده ،دارزومیر
515. Juncus bufonius L.  
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س  در همه جهان : یجهان یپراکندگ ؛سازوى وزغ  : ینام فار

ض  ،دارد یپراکندگ صر معرف  یدر بع شده    یاز نقاط به عنوان عن

[COS & SCOS]ندگ  ؛ ندران   : رانیدر ا یپراک   ،النيگ ،ماز

 ،یاري چهارمحال و بخت   ،کرمانشااااه  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا 

گاه یز ؛تهران  هي حاشااا  ،مرطوب شيب و کم یها نيزم: سککت

  ؛متر 3000 تا  ای در ساااطحهم ارتفاع  در بارها  یجو و ها رودخانه  

فاع   نه ارت   ، ميوهگل و : یدهوهیو م یدهگل  ؛2532: یدام

ستان   یاتوده ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تاب

 .TH-مترسانتی 5-50با ساقه منفرد به ارتفاع  ایانبوه 
516. Juncus inflexus L.  

س  شالق    : ینام فار   ،قایآفر ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛سازوى 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] وزلندين به شاااده یمعرف ا؛ي آسااا

ستانها ه از بایتقر ست؛  شده  گزارش رانیا یمه ا : ستگاه یز ا

مناطق   ،هاباتالق ،هاکناره آب  ،مراتع مرطوب ،رهايآبگ هي حاشااا

فاع    ؛متر( 900- 3000مرطوب باااز ) نه ارت -2803: یدام

هار  ، ميوهگل و : یدهوهیو م یدهگل  ؛2106 تابساااتان تا       ،ب

ساله  ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛زیيپا   ،زومیر یدارا ،چند

 .GR-مترسانتی 35-125ساقه به ارتفاع  ،یادسته

 (Juncaginaceae) انیخکیس

517. Triglochin palustris L. 

(17-11)شکل   

  یپراکندگ  ؛کان  يچمن غالف  پ ،کان  يچمن پ: ینام فارسکک  

 منطقه  و یشااامال  مکرهين یمنطقه معتدله و شااامال    : یجهان 

له    تد ندگ ؛ [COS & SCOS] یجنوب یکا یآمر مع  در یپراک

با  :رانیا عات    و زاگرس ،البرز ،جان یآذر فا مان  ارت   ؛زدیو کر

کنار   ،شااور یهارودخانه ،یو باتالق مناطق مرطوب: ستگاه یز

و   یدهگل ؛2739: یدامنه ارتفاع  ؛(متر 3300-900) اهای در

ساقه    ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر بهار: یدهوهیم با 

 .GR-مترسانتی 40-60به ارتفاع  ،ینيرزمیز

 (Lamiaceae) انیینعنا

518. Acinos graveolens Link  

جنوب  ،هيروس: یجهان یپراکندگ ؛زیبنفشه گل ر: ینام فارس

پا  مد   ،ارو نه یشااارق  تان   ،رانیا ،تالش  ،هي ترک ،ترا   ،ترکمنسااا

در  یپراکندگ  ؛[ES-IT-Mقفقاز ]  یماورا  ،قفقاز  ،افغانساااتان  

  ،مازندران: مرکزو شمال شرق   ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیا

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان  ،لرسااتان  ،همدان ،جانیآذربا
سان  ،کرمان ،فارس ،یاريبختچهارمحال و   ؛تهران ،سمنان  ،خرا

ستان  یهادامنه: ستگاه یز  ،یاصخره  ،یخاک ،یسنگالخ  یکوه

گل  بادام و ارس  یها جن فاع    ؛بلوط و  نه ارت   ؛2251: یدام

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛آخر بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .HE-مترسانتی 2-30به ارتفاع  ،سالهکی
519. Ajuga chamaecistus Ging. ex Benth. subsp. Scoparia 

(Boiss.) Rech.f. 

: یجهان یپراکندگ ؛س  ياى پرسپول س  بوته یلبد: ینام فارس 

 یايآساا ،قفقاز یجنوب ماورا ،افغانسااتان ،رانیا ،هيشاارق ترک

تاج  یمرکز تان  ي) ندگ  ؛[IT2, IT3( ]کسااا :  رانیدر ا یپراک

صفهان    ؛نیقزو ،تهران ،سمنان  ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت ،ا

گاه یز تان   : سککت ناطق کوهسااا فاع   ؛یم نه ارت   ؛2172: یدام

-یابوته: یشیرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

CH. 
520. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chia (Schreb.) 

Arcang. var. ciliata Briquet  

س    یپراکندگ ؛س  همدان  یلبد ،اىس  منگوله یلبد: ینام فار

 ؛[IT] عراق و یمرکز یايآس  ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان

  ،گلسااتان: شاامال غرب و غرب ،شاامال: رانیدر ا یپراکندگ

درون جنگل : ستگاهیز ؛کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران

تع   ایاا فاع       ؛مرطوب   مرا نه ارت و   یده گل  ؛2129: یدام

  چند ایدوساااله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .HE-ساله
521. Eremostachys laevigata Bunge  

س  عراق و  : یجهان یپراکندگ ؛عيابان  رفيساانبل ب: ینام فار

مرکز و   ،غرب ،شاامال غرب: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا

 ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا : جنوب

ستان   ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ خوز

تان   : سککتگاه یز ؛و تهران ناطق کوهسااا فاع  ؛ یم   :یدامنه ارت

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1797

 .HE-چندساله
522. Eremostachys macrophylla Montbr. & Aucher 

س    ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ابان يساانبل ب: ینام فار

شمال    ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2ترکمنستان ]  ،رانیا

جنوب و   ،جنوب غرب ،شاارق ،شاامال شاارق ،مرکز ،غرب ،غرب

  ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،گلسااتان: جنوب شاارق

  ،کرمان  ،فارس  ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،اصااافهان  ،کرمانشااااه 

ستان  و ستان يس  سان  ،بلوچ : ستگاه یز ؛سمنان و تهران  ،خرا

درون  ،هاشکاف صخره   ،یاصخره  یهادامنه ،یمناطق کوهستان 

گل  به بلوط   یها جن گل  ای مخرو نک  یها جن ناطق   ،ارس ت م

نه    یاساااتپ با درم فاع    ؛همراه  نه ارت   ؛1700-1453: یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز  ؛ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .GT-دارغده شهیچندساله با ر
523. Lagochilus alutaceus Bunge  
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فارسکک   نگ   : ینام  لب خرگوشااا    ،لب خرگوشااا  چرم  ر

ندگ  ؛شاااااهرودى هان  یپراک  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار: یج

: سککتگاهیز ؛تهران ،ساامنان ،خراسااان: رانیدر ا یپراکندگ

تان     ناطق کوهسااا فاع   ؛یم نه ارت و   یدهگل  ؛1987: یدام

با قاعده   یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .HE-یچوب
524. Lagochilus aucheri Boiss. var. aucheri  

 رانیا یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛لب خرگوش : ینام فارس

[IT2]ندگ  ؛ تان : رانیدر ا یپراک با  ،گلسااا جان  ،جان یآذر   ،زن

:  ستگاه یز ؛تهران ،سمنان  ،خراسان  ،لرستان  ،همدان ،کردستان 

ستان  ،خشک  یهادامنه   ؛2172: یدامنه ارتفاع ؛یمناطق کوه

-یابوته: یشیرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .CH-مترسانتی 15-40به ارتفاع  ،یبالشتک
525. Lagochilus lasiocalyx (Stapf) Jamzad  

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصاااار: یج در  یپراک

ستان : رانیا صفهان  ،همدان ،کرد :  ستگاه یز ؛یمرکز ،تهران ،ا

:  یدامنه ارتفاع   ؛یخشاااک در مناطق کوهساااتان    یها دامنه 

-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1540-1481

 .HE-مترسانتی 10-30به ارتفاع  ،یابوته: یشیرو
526. Lallemantia iberica Fisch. & C.A.Mey.  

س  شربت : ینام فار : یجهان یپراکندگ ؛)جنس(بالنگو  ،یتخم 

ستان  ،رانیا ،تالش ،عراق ،هيترک ،ترانهیشرق مد    یماورا ،ترکمن

ندگ  ؛[IT-Mقفقاااز. ]    ،النيگ  ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراک

 ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا
  ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،خراسااان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت

  ؛1902-2131: یدامنه ارتفاع ؛یمناطق کوهستان : ستگاه یز

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .TH-مترسانتی 10-50به ارتفاع  ،سالهکی
527. Lallemantia royleana Benth  

س  : یجهان یپراکندگ ؛)جنس(بالنگو ،یتخم شاربت : ینام فار

ستان  ،رانیا ستان  ،ترکمن ستان  ،افغان س  شرق جنوب  ،پاک  ،هيرو

ندگ  ؛[IT] ني غرب چ  ،یمرکز یايااآسااا :  رانیدر ا یپراک

  و ساااتانيسااا ،کرمان ،هرمزگان ،فارس ،اصااافهان ،گلساااتان

ستان  سان  ،بلوچ  در هاهیکوهپا: ستگاه یز ؛تهران ،سمنان  ،خرا

ناطق  بان ي ب و یریکو م :  یدامنه ارتفاع   ؛(متر 400-2400) یا

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2298

 .TH-مترسانتی 3-30به ارتفاع  ،سالهکی یعلف
528. Lamium amplexicaule L. var. aleppicum (Boiss. & 

Hausskn. ex Boiss) Bornm.  

جنوب : یجهان یپراکندگ ؛ساى ساقه آغوشگزنه: ینام فارس

سور    ،هيشرق ترک  در  یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،عراق ،هیشمال 

حال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ: رانیا هارم   ،فارس  ،یاري چ

  ،یاري مزارع تحت آب  ،یمناطق کوهساااتان  : سککتگاه یز ؛نیقزو

  ای یاصخره  یهادامنه ،هاجاده هيحاش  ،یامخروبه یاراض  ،هاباغ

فاع       ؛(متر   500-2800) یسااانگالخ     نه ارت   ؛2250: یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز  ؛ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .TH-مترسانتی 5-30به ارتفاع  ،سالهکی
529. Marrubium astracanicum Jacq.  

  یپراکندگ ؛ون کوهستان  يفراس  ،ون بنفشيفراس : ینام فارس 

هان  قاز ]  ،رانیا ،عراق ،هي ترک: یج ندگ  ؛[IT2wقف در  یپراک

 ،کردستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلستان : رانیا

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان
تان  ،هرمزگان  ،یاري چهارمحال و بخت     ،نیقزو ،تهران ،خوزسااا

گاه یز ؛یمرکز گل : سککت نه  ،ها درون جن  ،یاصاااخره یها دام

اطراف  یهااسااتپ ،شاانیآو و گون یهاگونه همراه هاهیکوهپا

ش  در و اچهیدر   ؛2795-2239: یدامنه ارتفاع ؛بارهایجو هيحا

-یسککتیشکککل ز  ؛بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل 

له و     یعلف: یشککیرو ته  ای چندساااا فاع    ،یابو   17-75به ارت

 .HE-مترسانتی
530. Marrubium cuneatum [Soland.] 

س   ،نيفلسااط: یجهان یپراکندگ ؛ون حلب يفراساا: ینام فار

گ      ؛[IT1, IT2] رانی ا ،عراق  ند ک   ،الني گ : رانی در ا یپرا

 ،اصااافهان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،زنجان ،جانیآذربا

:  سککتگاه یز؛ نیقزو ،تهران ،سااامنان  ،یاري چهارمحال و بخت  

تان     ناطق کوهسااا فاع   ؛یم نه ارت و   یدهگل  ؛1700: یدام

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابسااتان: یدهوهیم

  20-85به ارتفاع    ،قطور یچوب زومیر با  یابوته  ای چندسااااله    

 .GR-مترسانتی
531. Marrubium parviflorum Fisch. & C.A.Mey.  

 ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛زیون گل ريفراسااا: ینام فارسکک

ستان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[ITw&Cقفقاز ] ،رانیا ،تالش  ،گل

  هاهیکوهپا: ستگاهیز ؛تهران ،سمنان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ

 یهااستپ  ،یاصخره  یهادامنه ،خشک  یسنگالخ  یهاو دامنه

  ای  و ارس پراکنده  درختان  و دارغيت یها مرتفع با درمنه و بوته   

و   یدهگل ؛1987-2521: یدامنه ارتفاع ؛مزارع هيحاشاا در

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابسااتان: یدهوهیم

له     ند سااااا ته  ای چ فاع     ،یچوب زومیر با  یابو   20-60به ارت

 .GR-مترسانتی
532. Mentha longifolia L. var. amphilema Briquet ex 

Rech.f.  

  ،عراق ،رانیا: یجهان  یپراکندگ  ؛کرنگ یپونه  : ینام فارسکک  

تان ]    غانسااا ندگ  ؛[PLاف ندران   : رانیدر ا یپراک   ،النيگ ،ماز
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با  جان  ،جان یآذر تان  ،زن مانشااااه   ،کردسااا مدان  ،کر   ،فارس  ،ه

سان    یهاخاک: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خرا

ش  ،مرطوب   ؛(متر 400- 3300) هارودخانه و بارهایجو هيدر حا

  ؛بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل ؛2616: یدامنه ارتفاع

  یهازومیچند سااله با ر  یعلف ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GR-مترسانتی 30-80به ارتفاع  ،خزنده
533. Mentha longifolia L. var. longifolia  

فارسکک   نه : ینام  نه  ،پو ندگ  ؛پود هان  یپراک  ،رانیا ،عراق: یج

  ،مازندران ،گلسااتان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2افغانسااتان ] 

ش  ،مرطوب یهاخاک: ستگاه یز ؛جانیآذربا   بارهایجو هيدر حا

: یدهوهیو م یدهگل  ؛2721: یدامنه ارتفاع   ؛ها رودخانه   و

چند سااااله با   یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛تابساااتان

 .GR-مترسانتی 85-55به ارتفاع  ،خزنده یهازومیر
534. Nepeta cephalotes Boiss.  

س  ساى کپه : ینام فار صار : یجهان یپراکندگ ؛اىپونه   یانح

ندگ     ؛[IT2] رانی ا   ،غرب شااامااال  ،مرکز  : رانی در ا یپراک

  ،یمناطق کوهساااتان: سککتگاهیز ؛تهران ،سااامنان ،جانیآذربا

نه  فاع   ؛خشااااک یها دام نه ارت و   یدهگل  ؛1900: یدام

به  ،یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 30-46ارتفاع 
535. Nepeta racemosa Lam.  

س  شه   : ینام فار ساى خو شرق    : یجهان یپراکندگ ؛اىپونه 

ندگ  ؛[IT2] رانیا غربشااامااال  ،هيااترک :  رانیدر ا یپراک

ندران   با  ،ماز گاه یز ؛نیقزو ،تهران ،جان یآذر نه : سککت   یها دام

ش  یاصخره  ،یسنگالخ    ؛2239: یدامنه ارتفاع ؛مزارع هيو حا

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل

 .HE-مترسانتی 75-15به ارتفاع  ،چندساله یعلف
536. Nepeta speciosa Boiss. & Noe.  

س  شا   : ینام فار ساى تما عراق و  : یجهان یپراکندگ ؛ یپونه 

ندگ  ؛[IT2] رانیا با : رانیدر ا یپراک تان   ،جان یآذر   ،کردسااا

  ؛یمناطق کوهستان: ستگاهیز ؛نیقزو ،یمرکز ،اصفهان ،لرستان

فاع   نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل  ؛2251-2740: یدام

  ،چندساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابستان  لیاوا ،بهار

 .HE-مترسانتی 40-70به ارتفاع 
537. Nepeta fissa C.A.Mey.  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛پونه ساااى شااکافته: ینام فار

  ،جانیآذربا ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] ايغرب آساا

  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصفهان  ،لرستان  ،همدان ،زنجان

مناطق   : سککتگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،سااامنان  ،کرمان 

دامنه   ؛هاصاااخره شاااکاف و یازهیوار یهادامنه ،یکوهساااتان

ستان : یدهوهیو م یدهگل ؛2512: یارتفاع   ؛اواخر بهار و تاب

به  ،یباقاعده چوب ،چندسااله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .CH-مترسانتی 50-80ارتفاع 
538. Nepeta heliotropifolia Lam.  

س  ساى خوش : ینام فار ست     ،رنگپونه  ساى آفتاب پر   ؛پونه 

در  یپراکندگ  ؛[IT] اي آساااجنوب غرب : یجهان  یپراکندگ 

ستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ: رانیا شاه  ،همدان ،کرد   ،کرمان

:  سککتگاهیز ؛نیقزو ،یمرکز ،یاريچهارمحال و بخت ،لرساااتان

:  یدامنه ارتفاع ؛مراتع در نيو همچن یخاک ،یسنگ یهادامنه

هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2129-2293 شکککل    ؛اواساااط ب

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز ندساااا فاع     ،چ   30-40به ارت

 .HE-مترسانتی
539. Phlomis olivieri Benth.  

مه  : ینام فارسکک   عراق و  : یجهان  یپراکندگ  ؛گوش بره ،چال

ندگ  ؛[IT2] رانیا ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،ماز   ،جان یآذر

  ،زدی ،اصاافهان ،لرسااتان ،المیا ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان
  ،سااامنان ،فارس ،یاريبختچهارمحال و  ،راحمدیبو و هیلويکهگ

  یهادامنه ،یمناطق کوهستان: ستگاهیز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران

-2900: یدامنه ارتفاع ؛افتهی بیاستپ و مناطق تخر ،خشک

-یستیشکل ز ؛بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل ؛1700

 .HE-مترسانتی 20-65به ارتفاع  ،چندساله یعلف: یشیرو
540. Phlomis persica Boiss. 

(21-37)شکل    

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛ران یگوش بره ا: ینام فار

ندگ      ؛[IT2] رانی ا  ،زنجااان  ،جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک

چهارمحال  ،اصفهان ،لرستان ،المیا ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان

  ،نیقزو ،تهران ،فااارس ،راحماادیبو و هیاالويکهگ ،یاريااو بخت

با    یها درون جنگل  ،یمناطق کوهساااتان  : سککتگاه یز ؛یمرکز

-2787: یدامنه ارتفاع  ؛ مزارع هي در حاشااا  ،زالزالک و بادام  

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1797

ساله  -مترسانتی  25-80به ارتفاع  ،یبا قاعده چوب یعلف ،چند 

HE. 
541. Prunella vulgaris L. 

(17-9)شکل   

  همه  با یتقر: یجهان  یپراکندگ  ؛نعناع چمن  : ینام فارسکک  

س  همه بایتقر ،ترانهیمنطقه مد ،اروپا   یقطب مناطق از ريغ به ايآ

ندگ  ؛[PL] ییاساااتوا و تان : رانیدر ا یپراک   ،النيگ ،گلسااا

و چهارمحال و   ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا

سان  ،یاريبخت : ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خرا

  ؛مراتع و جاده هيحاشاا ،مناطق مرطوب ،جنگل هيدرون و حاشاا
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بهار تا    : یدهوهیو م یدهگل  ؛2532-2739: یدامنه ارتفاع  

با   ،چندساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخرتابسااتان

 .GR-مترسانتی 5-50به ارتفاع  ،خزنده زومیر
542. Salvia aristata Aucher ex Benth. 

(21-40)شکل   

 ؛دارخکيم گل  سااایمر ، یم گل  اساااتثنا یمر: ینام فارسکک

ندگ  هان  یپراک ندگ  ؛[IT2] هيا ترک و رانیا: یج در  یپراک

 ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ: رانیا

دامنه   ؛یاصخره یهادامنه: ستگاهیز ؛نیقزو ،یمرکز ،اصفهان

-یستیشکل ز ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1797: یارتفاع

 .HE-مترسانتی 30-60به ارتفاع  ،چندساله یعلف: یشیرو
543. Salvia atropatana Bunge  

جنوب : یجهان یپراکندگ ؛جان یم گل  آذربایمر: ینام فارس 

 ؛[IT2ترکمنساااتان ] ،رانیا ،قفقازشااامال عراق ،هيشااارق ترک

  ،همدان  ،جانیآذربا ،مازندران ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

  و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،زنجان ،کردسااتان

ارتفاعات   ،هاهیکوهپا: ستگاه یز ؛خراسااان ،ساامنان ،راحمدیبو

 ؛مزارع هيحاشاا ایمناطق خشااک  ،یباال در مناطق کوهسااتان

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2251: یدامنه ارتفاع  

له    یعلف: یشککیرو-یسککتیز ندساااا فاع     ،چ   70-25به ارت

 .HE-مترسانتی
544. Salvia ceratophylla L. var. ceratophylla  

: یجهان  یپراکندگ  ؛یم گل  شااااخ گوزنیمر: یفارسکک نام  

شاامال عراق   ،افغانسااتان ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک

[IT2]کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛،  

 ،خراساااان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،اصااافهان ،لرساااتان

  ،یخاک  ای و  یسااانگالخ یها دامنه : سککتگاه یز ؛نیقزو ،تهران

دامنه   ؛متر( 800- 2000خشک )  یهاو کوه یآهک یهاصخره 

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل ؛1948-1453: یارتفاع 

  20-70به ارتفاع  ،چندسااااله یعلف ،ایپا: یشککیرو-یسککتیز

 .HE-مترسانتی
545. Salvia hydrangea DC. ex Benth. 

(21-41)شکل   

س  شا یمر: ینام فار : یجهان یپراکندگ ؛عقربان ، یم گل  تما

ندگ  ؛[IT2قفقاااز ] یماااورا ،رانیا ،هيااترک :  رانیدر ا یپراک

 ،لرستان ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ
  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان

 یرو ،یساانگالخ یهادامنه: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران

و   یدهگل ؛1683-1740: یدامنه ارتفاع ؛یآهک یهاصااخره

شتک : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم با قاعده   یبال

 .HE-مترسانتی 23-52به ارتفاع  ،یچوب
546. Salvia limbata C.A.Mey.  

به دار یمر: ینام فارسکک    ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛م گل  ل

ندگ  ؛[IT2] رانی ا ،قفقاااز  یماااورا   ،النيگ : رانیدر ا یپراک

 ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،اصاافهان ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا

  یها کوه ،یسااانگالخ یها دامنه : سککتگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز

:  یدامنه ارتفاع ؛هاجاده هيو حاشاا یمناطق اسااتپ ،خشااک

-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2123-1570

 .HE-مترسانتی 35-180به ارتفاع  ،چندساله یعلف: یشیرو
547. Salvia multicaulis Vahl  

  یپراکندگ ؛م گل  ارغوان یمر ،م گل  پرساقه یمر: ینام فارس 

 ,IT1] رانیا ،عراق ،نايساا ،نيفلسااط ،هیسااور ،هيترک: یجهان

IT2]ندگ  ؛ تان  : رانیدر ا یپراک ندران    ،گلسااا   ،النيگ ،ماز

 ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،زنجان ،جانیآذربا
صفهان    ،یمرکز ،تهران ،سمنان  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،ا

خشااک و   یاصااخره ،یساانگالخ یهادامنه: ستگاه یز ؛نیقزو

گل  فاع   ؛بلوط در مراتع یها درون جن نه ارت -2316: یدام

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1738

  10-50به ارتفاع  ،یبالشااتک ،یبا قاعده چوب ،چند ساااله یعلف

 .HE-مترسانتی
548. Salvia nemorosa L.  

مرکز  : یجهان یپراکندگ ؛روىم گل  مزرعهیمر: یفارسککنام 

  ،نیجنوب اوکرا ،هيمرکز روساا ،بالکان رهیشاابه جز ،هيترک ،اروپا

قاز. ا  تان ]     ،رانیقف غانسااا ندگ  ؛[ES-ITاف :  رانیدر ا یپراک

 ،لرسااتان ،همدان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران
  ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان

مناطق  : ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ساامنان ،خراسااان

نه  ای مرطوب درون مزارع و  تان  یها دام ناطق  در یکوهسااا   م

: یدهوهیو م یدهگل ؛1515-2306: یدامنه ارتفاع ؛یاستپ

ستان  ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار تا تاب به  ،چند

 .HE-مترسانتی 30-100ارتفاع 
549. Salvia spinosa L.  

  ،مصااار: یجهان  یپراکندگ  ؛م گل  خاردار یمر: ینام فارسکک  

  ،قفقاز  یماورا  ،رانیا ،عراق ،لبنان  ،هی ساااور ،نيفلساااط ،هي ترک

تان    ،خزر یماورا  غانسااا ندگ  ؛[IT] غرب اف :  رانیدر ا یپراک

ستان  صفهان  ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،گل سان  ،ا  ،خرا

گاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران نه : سککت تان   یها دام   یکوهسااا

و   یدهگل ؛1540: یدامنه ارتفاع ؛یسنگالخ  ایو  یاصخره 
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به  ،چندساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 20-65ارتفاع 
550. Salvia syriaca L.  

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛م گل  ساااورىیمر: ینام فارسکک

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] هیسور ،عراق ،قفقاز ،رانیا

 ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا
 ،تهران ،خوزستان ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ

در  ،هاکنار صااخره ،یساانگالخ یهادامنه: سککتگاهیز ؛نیقزو

دامنه    ؛درون مزارع ،اني گندم  از دهي پوشااا یدرون چمنزارها 

-یستیشکل ز ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2006: یارتفاع

  25-60به ارتفاع  ،خرنده زومیچندسااااله با ر یعلف: یشککیرو

 .GR-مترسانتی
551. Salvia verticillata L.  

فارسکک    ندگ  ؛م گل  بنفشیمر: ینام  هان  یپراک پا : یج   ،ارو

ندگ      ؛[IT2عراق ]  ،قفقاااز   ،رانی ا ،هيااترک   :  رانی در ا یپراک

مزارع : ستگاهیز ؛نیقزو ،تهران ،کردستان ،جانیآذربا ،مازندران

-یخاک  یها در دامنه  ،مناطق مرطوب  ،صاااورت علف هرز(ه )ب 

فاع       ؛یهوموسااا    نه ارت و   یده گل  ؛1846-1920: یدام

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابسااتان: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،چندساله
552. Salvia xanthocheila Boiss. ex Benth. 

(21-42)شکل   

س نام    یپراکندگ ؛م گل  لب زردیمر ،م گل  البرزىیمر: یفار

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،تالش ،هيشرق ترک: یجهان

  ؛نیقزو ،تهران ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران

دامنه   ؛هاو شااکاف صااخره  یاصااخره یهادامنه: سکتگاه یز

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2129-2686: یارتفاع 

به ارتفاع  ،یبا قاعده چوب ،چندساااله یعلف: یش یرو-یست یز

 .HE-مترسانتی 15-45
553. Scutellaria pinnatifida A.Ham. subsp. alpina 

(Bornm.) Rech.f.  

س  شانه  : ینام فار شقاب     ،عراق: یجهان یپراکندگ ؛دهیاى برب

 ،گلساااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیشااامال و غرب ا

ارتفاعات  : ستگاه یز ؛ساامنان ،خراسااان ،جانیآذربا ،مازندران

فاع       ؛یکوهسااار  نه ارت و   یده گل  ؛2848-2900: یدام

 به دهيخواب: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان: یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 10-5 ارتفاع
554. Scutellaria pinnatifida A.Ham. subsp. mucida 

(Stapf) Rech.f. 
(21-43)شکل   

س  : یجهان یپراکندگ ؛اى رودبارىساانبلهبشااقاب  : ینام فار

  ،جانیآذربا ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا یانحصار

ستان  یهادامنه: ستگاه یز ؛نیقزو ،تهران ،زنجان دامنه   ؛یکوه

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل ؛1453-1740: یارتفاع 

شته  بایتقر ای زانيخ: یش یرو-یست یز   15-30 ارتفاع به افرا

 .CH-مترسانتی
555. Scutellaria pinnatifida A.Ham. subsp. Pichleri 

(Stapf) Rech.f.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛اى همدان بشااقاب  ساانبله: ینام فار

ندگ  ؛[IT2W] رانیا ،عراق ،هي جنوب شااارق ترک در  یپراک

  ؛نیقزو ،لرستان ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان  ،جانیآذربا: رانیا

  ؛1902-2885: یدامنه ارتفاع ؛یکوهستان مناطق : ستگاه یز

-یسککتیشکککل ز  ؛بهار و تابساااتان   : یدهوهیو م یدهگل 

 .CH-متر سانتی 10-30 ارتفاع به زانيراست تاخ: یشیرو
556. Stachys fruticulosa M.Bieb.  

  ؛اى گچ دوسااتساانبله ،اىاى درختچهساانبله: ینام فارسکک

  یماورا  ،قفقاز  ،نیجنوب اوکرا ،رانیغرب ا: یجهان  یپراکندگ 

قاز ]  ندگ  ؛[ES-ITقف حال و      ،النيگ: رانیدر ا یپراک هارم چ

ستان  ،زنجان ،یاريبخت :  ستگاه یز ؛نیقزو ،تهران ،همدان ،کرد

تان    په  ،یاصاااخره یها دامنه  ،یمناطق کوهسااا و   ینمک یها ت

فاع    ؛یرسااا-ینمک یها خاک  نه ارت   ؛1382-1908: یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز  ؛ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .CH-مترسانتی 15-45به ارتفاع  ،کوچک یادرختچه
557. Stachys inflata Benth.  

 ؛لهياول ،اى بادکنک سااانبله ،اى ارغوان سااانبله: ینام فارسکک

قفقاز    یماورا  ،رانیا ،عراق ،هي شااارق ترک: یجهان  یپراکندگ 

[IT2]ندگ  ؛ ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،ماز   ،جان یآذر

ستان  ،زنجان شاه  ،همدان ،کرد ستان  ،المیا ،کرمان صفهان  ،لر  ،ا
  ،هرمزگان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ

:  سککتگاهیز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ساامنان ،کرمان ،بوشااهر

  یهاصخره  ،یسنگالخ -یاصخره  یهادامنه ،یمناطق کوهستان 

  یهاهیخشاااک همراه با پا یهادامنه ،خشاااک یهادره ،یآهک

-2293: یدامنه ارتفاع   ؛یزالزالک و گالب ،بادام ،بلوط پراکنده 

-یستیشکل ز ؛بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل ؛1376

 .HE-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،یبالشتک ،یابوته: یشیرو
558. Stachys lavandulifolia Vahl  

س  : یجهان یپراکندگ ؛چاى کوه  ،بایاى زساانبله: ینام فار

قفقاز   یجنوب ماورا ،ترکمنساااتان ،رانیا ،عراق ،هيشااارق ترک

[IT2]ندگ  ؛ تان  : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،گلسااا   ،جان یآذر

 ،اصااافهان ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،زنجان
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 ،خراسااان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ

ستان : ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،سمنان    ،یمناطق کوه

در مناطق خشااک در جوامع  ،یساانگالخ-یاصااخره یهادامنه

  یدر ارتفاعات باال    ،سااااله کی  اني درمنه و گندم   ،گون یاهي گ

-2875: یدامنه ارتفاع ؛مزارع هيبلوط و در حاشاا یهاجنگل

-یستیشکل ز ؛بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل ؛1481

 .HE-مترسانتی 10-35به ارتفاع  ،یبالشتک ،یابوته: یشیرو
559. Stachys setifera C.A.Mey.  

: یجهان یپراکندگ ؛ یش دار دناياى نسااانبله: ینام فارسکک

  ،افغانساااتان   ،ترکمنساااتان  ،رانیا ،تالش  ،قفقاز  یماورا  ،هي ترک

س  :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT( ]ريپام ،شان  اني)ت یمرکز یايآ

 ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران
 ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،زدی ،اصااافهان 

سان   ؛مناطق مرطوب: ستگاه یز ؛یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خرا

  ؛بهار و تابستان: یدهوهیو م یدهگل ؛2131: یدامنه ارتفاع

 35-100به ارتفاع  ،خزنده زومیبا ر: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GR-مترسانتی
560. Stachys spectabilis Choisy ex DC.  

س  شاارق  : یجهان یپراکندگ ؛ یاى تماشاااساانبله: ینام فار

فقاااز   ،رانی غرب ا  ،عراق  ،هيااترک   فقاااز ]   یماااورا ،ق  ؛[IT2ق

ستان  ،همدان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ شاه  ،کرد   ،کرمان

 ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصفهان  ،لرستان 

دامنه   ؛یمناطق کوهساااتان: سککتگاهیز ؛نیقزو ،تهران ،فارس

-یستیشکل ز ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2131: یارتفاع

  60-100به ارتفاع  ،چند سااااله با سااااقه راسااات : یشککیرو

 .HE-مترسانتی
561. Teucrium orientale L. subsp. glabrescens (Hausskn 

ex Bornm) Rech.f  

: یجهان یپراکندگ ؛کرکم نخودى شرق  ب  یمر: ینام فارس 

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیغرب ا ،عراق ،هي ترک

 ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،همدان ،کردساااتان ،زنجان ،جانیآذربا
  ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،یاريااچهااارمحااال و بخت ،اصااافهااان

گاه یز تان   : سککت ناطق کوهسااا نه  یم  ،یاصاااخره یها دردام

 یدهگل  ؛2040: یدامنه ارتفاع   ؛باز بلوط و بادام   یها جنگل 

به : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتانبهار و : یدهوهیو م

 .HE-مترسانتی 25-65ارتفاع 
562. Teucrium orientale L. subsp. orientale  

س  : یجهان یپراکندگ ؛مورتلخ ،شرق  م نخودىیمر: ینام فار

ندگ  ؛[IT2قفقاااز ] یماااورا ،رانیا ،هيااترک :  رانیدر ا یپراک

  ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،کرمانشااااه  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،النيگ

حال و بخت   هارم گاه یز ؛نیو قزو یمرکز ،تهران ،یاري چ :  سککت

 یو رو یاصاااخره یسااانگالخ یهادامنه ،یمناطق کوهساااتان

فاع       ؛هاااصاااخزه  نه ارت و   یده گل  ؛2206-1700: یدام

به ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تابستان : یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 50-20
563. Teucrium polium L.  

فارسکک    ندگ  ؛م نخودىیمر ،کلپوره ،(Jezجز ): ینام    یپراک

 به ايآساا یغربجنوب  ،قایشاامال افر ،ترانهیمنطقه مد: یجهان

  ؛[ES-IT-M] افغانساااتان   و ترکمنساااتان  تا  شااارق سااامت 

ندگ  تان : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،گلسااا جان  ،جان یآذر   ،زن

  و هیلويکهگ ،زدی ،اصاافهان ،لرسااتان ،المیا ،کرمانشاااه ،همدان

 ،بوشاااهر ،هرمزگان  ،فارس  ،یاري و بختچهارمحال    ،راحمد یبو
ستان  ستان  و ستان يس  ،خوز سان  ،بلوچ  ،تهران ،سمنان  ،خرا

  یمناطق کوهسااتان ،مزارع هيحاشاا: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز

  یهاها و جنگلکف دره ،یساانگالخ ای یاصااخره یهادردامنه

به بلوط  فاع   ؛ مخرو نه ارت و   یدهگل  ؛1481-2316: یدام

ستان بهار و : یدهوهیم  یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

 .HE-مترسانتی 10-50به ارتفاع 
564. Thymus migricus Klokov & Des.-Shost.  

  یپراکندگ  ؛جان  یشااان آذربا یآو ،ک اوت ي کهل: ینام فارسکک  

هان  ماورا  ،رانیا ،هي شااارق ترک: یج قاز )جنوب   یجنوب  قف

منساااتااان   خجوان( ]     ،ار گ      ؛[IT2Wن ند ک :  رانی در ا یپرا

  یهادامنه ،یاسااتپ یهاکوه: ستگاه یز ؛کردسااتان ،جانیآذربا

خاک  یسااانگالخ فاع   ؛یو  نه ارت و   یدهگل  ؛2521: یدام

ستان     : یدهوهیم سط تاب سط بهار تا اوا -یست یشکل ز  ؛اوا

 .CH-مترسانتی 25به ارتفاع تا  ،یبالشتک یابوته: یشیرو
565. Thymus daenensis Čelak 

(21-44)شکل   

 رانیا یانحصار : یجهان یپراکندگ ؛ یشن دنا یآو: ینام فارس 

[IT2]ندگ  ؛ جان : رانیدر ا یپراک تان   ،زن مدان  ،کردسااا   ،ه

 ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصفهان  ،لرستان 

  ؛یمناطق کوهسااتان: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،فارس

ع        فا نه ارت م ه گل  ؛1987-2434: یدا م  ید : یده وهی و 

به ارتفاع  ،یبالشتک  یخشب : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابستان 

 .CH-مترسانتی 30-15
566. Thymus fedtschenkoi Ronniger  

شااارق  : یجهان یپراکندگ ؛شااان قره باغ یآو: ینام فارسکک

ندگ     ؛[IT2] رانی ا ،یقفقاااز جنوب      ،هيااترک   :  رانی در ا یپراک

 ؛تهران ،کردستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلستان 

-2521: یدامنه ارتفاع ؛یکوهساااتان یهادامنه: سککتگاهیز

  ؛اواخر بهار تا اواسااط تابسااتان : یدهوهیو م یدهگل ؛1453
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  5-10به ارتفاع  ،یبالشااتک یابوته: یش یرو-یست یشکل ز 

 .CH-مترسانتی
567. Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.  

 ،هيجنوب و شرق ترک: یجهان یپراکندگ ؛شنیآو: ینام فارس

قاز جنوب  ندگ  ؛[IT2] رانیا ،یقف با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

ستان  ،زنجان شاه  ،همدان ،کرد سان  ،کرمان  ،تهران ،سمنان  ،خرا

 بیها در مراتع تخرشااکاف صااخره: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز

ته ی  فاع   ؛اف نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل  ؛2163: یدام

ستان    سط تاب به  ،یچوب: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار تا اوا

 .CH-مترسانتی 6-12ارتفاع 
568. Thymus lancifolius Celak.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛(جنسشاان )یآو: ینام فار

ندگ     ؛[IT2] رانی ا  ،هماادان  ،کردساااتااان : رانی در ا یپراک

مانشااااه   تان  ،کر حال و بخت    ،لرسااا هارم   و هی لويکهگ ،یاري چ

مناطق   : سککتگاه یز ؛یمرکز ،تهران ،کرمان  ،فارس  ،راحمد یبو

: یدهوهیو م یدهگل  ؛2164: یارتفاع دامنه   ؛یکوهساااتان 

ستان  شب : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب   15-30به ارتفاع  ،یخ

 .CH-مترسانتی
569. Thymus pubescens Boiss & Kotschy ex Celak  

شاارق : یجهان یپراکندگ ؛شاان کرک آلودیآو: ینام فارسکک

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیا ،قفقازشااامال عراق   ،هي ترک

  ،کرمانشااااه  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،مازندران   ،النيگ

ستان  سان  ،سمنان  ،لر :  ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،خرا

:  یدامنه ارتفاع ؛هادر شااکاف صااخره ،یکوهسااتان یهادامنه

با قاعده   یابوته: یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛2900-1481

 .CH-مترسانتی 2-13به ارتفاع  ،زانيخ تا دهيخواب ،یچوب
570. Thymus transcaucasicus Ronniger  

 ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛سااا يشااان تفلیآو: ینام فارسکک

  ،مازندران ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2ترکمنسااتان ]

شکاف   : ستگاه یز ؛تهران ،سمنان  ،کردستان  ،جانیآذربا ،النيگ

-2892: یدامنه ارتفاع   ؛یها در مناطق کوهساااتان    صاااخره

  ؛اواخر بهار تا اواسااط تابسااتان : یدهوهیو م یدهگل ؛2143

شتک  ،یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  به  ،یبا قاعده چوب یبال

 .CH-مترسانتی 6-18ارتفاع 
571. Thymus trautvetteri Klokov & Desj.-Shost.  

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛شاان تالشاا یآو: ینام فار

لش  گ      ؛[IT2] (رانی ا ،)تااا ند ک  ،مااازناادران: رانی در ا یپرا

در مناطق   یسگالخ  یهادامنه: ستگاه یز ؛کرمانشاه  ،جانیآذربا

تان   فاع    ؛یکوهسااا نه ارت و   یدهگل  ؛2791-2212: یدام

ستان     : یدهوهیم سط تاب سط بهار تا اوا -یست یشکل ز  ؛اوا

به ارتفاع  ،دهيخم یدر قاعده چوب ،یبالشااتک ،یابوته: یش یرو

 .CH-مترسانتی 9-3
572. Ziziphora capitata L. 

 رهیشبه جز : یجهان یپراکندگ ؛کاکوت  سرسان  : ینام فارس 

کان   پا  جنوب هي روسااا ،هی ساااور ،هي ترک ،بال  ،رانیا ،عراق ،ارو

  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-ITقفقاز. ]  ،ترکمنساااتان 

  و هی لويکهگ ،المیا ،کرمانشااااه  ،همدان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا 

 ،بوشاااهر ،فارس  ،لرساااتان  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو

و   یساانگالخ یهادامنه: ستگاه یز ؛نیقزو ،تهران ،خوزسااتان

دامنه   ؛هاجنگل هيخشااک و حاشاا  یهادر جنگل ،یاصااخره

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل ؛2298-1481: یارتفاع 

 .TH-سالهکی یعلف: یشیرو-یستیز
573. Ziziphora clinopodioides Lam.  

  یپراکندگ ؛مشااک طرامشااک  ،کاکوت  کوه : ینام فارسکک

 یايآساا ،ايجنوب غرب آساا ،بالکان رهیجزشاارق شاابه: یجهان

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-IT] اي مال يه و یآال کوه تا  یمرکز

  ،همدان  ،زنجان  ،کردساااتان  ،جان یآذربا  ،مازندران   ،گلساااتان 
چهارمحال و   ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصفهان  ،لرستان  ،کرمانشاه 

 ،خراسااان ،بلوچسااتان و سااتانيساا ،کرمان ،فارس ،یاريبخت

گاه  یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،سااامنااان در مناااطق  : سککت

 ؛یاسااتپ مناطق و یازهیو وار یاصااخره یهادامنه ،یکوهسااتان

بهار و   : یدهوهیو م یدهگل  ؛1900-2900: یدامنه ارتفاع  

ستان  ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب   ،یبا قاعده چوب ،چند

 .CH-مترسانتی 5-50به ارتفاع  ،یابوته
574. Ziziphora tenuior L.  

 جنوب هيروس ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛کاکوت : ینام فارس

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،تالش ،اروپا شاارق

س  ،قفقاز یماورا س  ،یمرکز یايآ   یپراکندگ ؛[IT] یبريغرب 

تان  : رانیدر ا ندران    ،گلسااا با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر   ،زن

 ،یاريچهارمحال و بخت ،لرسااتان ،اصاافهان ،همدان ،کردسااتان
 ،خراسااان ،بلوچسااتان و سااتانيساا ،کرمان ،هرمزگان ،فارس

و   یمناطق اسااتپ: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ساامنان

-2452: یدامنه ارتفاع ؛مزارع هيو حاش  یسنگالخ  یهادامنه

شکککل  ؛اواخر بهار تا تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل ؛1376

-مترسانتی  5-20به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یز

TH. 

 (Liliaceae) انیسوسن

575. Fritillaria assyriaca Baker 
(20-15)شکل   
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  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛الله واژگون آناتول : ینام فارسکک

؛ زاگرس ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2] رانیعراق و ا

 .GB: یشیرو-یستیز شکل ؛1880: یدامنه ارتفاع
576. Fritillaria gibbosa Boiss. 

(20-16)شکل   

 ،رانیا: یجهان  یپراکندگ  ؛الله واژگون قوزدار : ینام فارسکک  

ستان  ستان  ،ترکمن ستان  ،افغان  ؛[IT2قفقاز ] یجنوب ماورا ،پاک

ندگ  با  ،یمرکز: رانیدر ا یپراک تان  ،فارس  ،جان یآذر   ،گلسااا

سان    یهانيزم: ستگاه یز ؛تهران و زنجان ،سمنان  ،نیقزو ،خرا

  ؛1453: یدامنه ارتفاع ؛(متر 300- 2400) یلوساا و یشاان

-یست یشکل ز  ؛نیاساافند و فرورد: یدهوهیو م یدهگل

ها ي پ با  تي وفیژ: یشککیرو چک  یاز فاع     ،کو   5-25به ارت

 .GB-مترسانتی
577. Fritillaria olivieri Baker 

(20-17)شکل   

 یانحصار: جهانی یپراکندگ ؛یالوند واژگون الله: فارسی نام

  ،کردستان ،یشرق آذربایجان: ایران در یپراکندگ ؛[IT2] ایران

ستان  همدان ،زنجان ستگاه  ؛و لر س  چمنزارهای: زی   انی؛تکوه

نه  فاعی  دام :  گاال: دهیمیوه و دهیگل  ؛متر 2511: ارت

شت    20-80ارتفاع  :یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد-اردیبه

 .GB -مترسانتی

578. Fritillaria persica L. 

(20-18)شکل   

 ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛یرانیالله واژگون ا : ینام فارسکک  

  یپراکندگ ؛[IT1, IT2] رانیا ،عراق ،نيفلسااط ،لبنان ،هیسااور

  ،یمرکز ،اصاافهان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا

تان  ،یاري چهارمحال و بخت   :  سککتگاه یز ؛زدیفارس و   ،لرسااا

  2700-1500)یانتکوهساا یچمنزارها و یکشاااورز یهانيزم

فاع   ؛(متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1908-1885: یدام

ارتفاع : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشااتیارد-نیفرورد: گل

 .GB-مترسانتی 20-100

579. Fritillaria zagrica Stapf 
(20-19)شکل   

فارسکک    له واژگون زاگرسااا   : ینام  ندگ  ؛ال هان  یپراک : یج

ندگی ؛ [IT2]رانیا یانحصااااار جان    :ایران در پراک بای   ،آذر

عات    ،زاگرس فا مان  ارت فاع   ؛ یزد و کر نه ارت -2182: یدام

 .GB: یشیرو-یستیز شکل ؛2428
580. Tulipa humilis Herb. 

(20-29)شکل   

 ،هيشااارق ترک: یجهان یپراکندگ ؛الله پاکوتاه: ینام فارسکک

با  ندگ  ؛[IT2] رانیا ،جان یآذر با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

شاه  ستان  ،کرمان ستان  ،یاريچهارمحال و بخت ،همدان ،کرد   ،لر

گاه یز ؛فارس و تهران  ها : سککت   یآلپ تا  یآلپمه ين یچمنزار

 یدهگل ؛2588-2182: یدامنه ارتفاع ؛(متر 2000-3500)

کل ز  ؛خرداد-بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م -یسککتیشکک

 .GB-مترسانتی2 حدود ازيپ: یشیرو
581. Tulipa montana Lindl. 

(20-30)شکل   

 یانحصاااار: یجهان  یپراکندگ  ؛زرد یکوهالله : ینام فارسکک  

ندگ  ؛[IT2] رانیا   ،مااازناادران ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراک

  ؛تهران و ساامنان ،کرمان ،یمرکز ،اصاافهان ،همدان ،جانیآذربا

ستان  یچمنزارها: ستگاه یز  3200-1000) یآلپمهيو ن یکوه

فاع   ؛(متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2892-1453: یدام

 حدود ازيپ: یشیرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد-نیفرورد: گل

 .GB-مترسانتی 20-10ارتفاع  ،مترسانتی2-3
582. Tulipa schrenkii Regel 

(20-31 )شکل  

س   ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛یجانیالله آذربا: ینام فار

قاز ]  یماورا  ،)؟(رانیغرب ا ندگ  ؛[IT2Wقف :  رانیدر ا یپراک

  ،یاريچهارمحال و بخت ،کردستان ،جانیآذربا

دامنه   ؛متر( 2000-1000) یکوهستان  یچمنزارها: ستگاه یز

  ؛نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1885-1885: یارتفاع

ساقه    ،مترسانتی  3-1/5به قطر  ازيپ: یش یرو-یست یشکل ز 

 .GB-مترسانتی 40-14به ارتفاع 

 (Linaceae) انیکتان

583. Linum album Kotschy ex Boiss. 
(21-25)شکل   

:  یجهان  یپراکندگ  ؛هرزکتان   ،دي کتان ساااف : ینام فارسکک  

ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

  و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان

  ،نیقزو ،تهران ،کرمااان ،یاريااچهااارمحااال و بخت ،راحماادیبو

ع         ؛یمارکاز   فا ت نه ار م ه گل  ؛1890-1393: یدا و   ید

شت یاز ارد: یدهوهیم : یش یرو-یست یشکل ز  ؛رماهيت تا به

 .HE-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،یچند ساله علف
584. Linum austriacum L.  

س  مرکز و جنوب : یجهان یپراکندگ ؛ش  یکتان اتر: ینام فار

س  ،اروپا  ،رانیا ،عراق ،هيترک ،قفقاز ،نیجنوب اوکرا ،هيجنوب رو

 ،مازندران  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ES-IT-M] یبريغرب سااا

  ،همدان ،اصااافهان ،کرمانشااااه ،کردساااتان ،جانیآذربا ،النيگ
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حال و بخت    هارم نه    ؛یمرکز ،تهران ،خراسااااان ،یاري چ دام

شکل   ؛ريخرداد تا ت: یدهوهیو م یدهگل ؛1987: یارتفاع

-60به ارتفاع  ،یبا بن چوب یچند ساله علف : یش یرو-یست یز

 .CH-مترسانتی 20
585. Linum glaucum Boiss. & Noe 

(21-26)شکل   

جنوب : یجهان  یپراکندگ  ؛ن یالنهرنيکتان ب : ینام فارسکک  

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیغرب ا ،عراق ،هي شااارق ترک

  ؛1740-2065: یدامنه ارتفاع ؛کرمانشاااه ،زنجان ،کردسااتان

تا مرداد : یدهوهیو م یدهگل  کل ز  ؛خرداد  -یسککتیشکک

له علف   : یشککیرو فاع    ،یبا بن چوب  یچند ساااا   35-60به ارت

 .HE-مترسانتی
586. Linum mucronatum Bertol. subsp. orientale (Boiss.) 

P.H.Davis  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛کتان زرد ارزروم  : ینام فارسکک  

 رانیا غربشاامال  ،جانیآذربا ،عراق ،نيفلسااط ،لبنان ،هیسااور

[IT1 .IT2]ندگ  ؛  ،تهران ،فااارس ،زنجااان: رانیدر ا یپراک

ع         ؛یمارکاز   فا ت نه ار م ه گل  ؛1902-2212: یدا و   ید

چند  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريت تا نیفرورد: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 10-40به ارتفاع  ،یبا بن چوب یساله علف

 (Malvaceae) انیرکیپن

587. Alcea kurdica (Schlecht.) Alef. var. kurdica  

  ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ختم  کردى: ینام فارسکک

ندگ  ؛[IT2] رانیا با : رانیدر ا یپراک تان   ،جان یآذر   ،کردسااا

  ؛یمرکز ،تهران ،فارس ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کرمانشاااه

سط  : یدهوهیو م یدهگل ؛1980-2163: یدامنه ارتفاع اوا

  ،سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار تا اواخر تابسااتان

 .TH ای HE-مترسانتی 120-70 ،چندساله ،دوساله
588. Hibiscus trionum L.  

س    ؛ک ساااعتهیگل  ،بسااتان گل  ،سااه رنگختم  : ینام فار

ندگ  هان  یپراک پا : یج مد    ،جنوب ارو قه  نه یمنط  ،هي ترک ،ترا

  ،افغانساااتان   ،ترکمنساااتان  ،رانیا ،تالش  ،قفقازشااامال عراق  
 از یاريدر بسا  ،نيچ ،هند ،مغولساتان  ،قفقاز یماورا ،پاکساتان 

  ،گلستان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT-M] شده یمعرف نقاط

  و هیلويکهگ ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران

فاع    ؛نیقزو ،تهران ،فااارس ،راحماادیبو نه ارت   ؛2131: یدام

-یست یشکل ز  ؛زیيپا لیتابستان و اوا : یدهوهیو م یدهگل

 .TH-مترسانتی 75به ندرت  7-40 ،سالهکی: یشیرو
589. Malva neglecta Wallr  

 در با یتقر: یجهان  یپراکندگ  ؛رک معمول يپن: ینام فارسکک  

 ،هيترک ،یشمال کامال و یجنوب کامال مناطق از ريغ به اروپا تمام
  ،افغانساااتان ،یمرکز یايآسااا ،رانیا ،کردساااتان ،ارمنساااتان
ستان  ،کومان تا ريکشم  از ايماليه ،قفقاز ،پاکستان  شمال   ،مغول

-ES] شده  وارد کایآمر قاره کل در. قایشمال آفر  ،نيو غرب چ

IT-M]ندگ  ؛ تان  : رانیدر ا یپراک ندران    ،گلسااا   ،النيگ ،ماز

  ،نیقزو ،تهران ،سااامنان ،خراساااان ،زدی ،اصااافهان ،جانیآذربا

مزارع  ،خشااک یهادامنه ،مخروبه یاراضاا: ستگاه یز ؛یمرکز

 یدهگل  ؛2532-2238: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 300- 3200)

-یست یشکل ز  ؛اواخر زمستان تا اواخر تابستان  : یدهوهیو م

-50به ارتفاع  ،خزنده ،چندساله تا سالهکی یعلف ،ایپا: یشیرو

 .HE-گسترده یپوشاننده نواح مترسانتی 5

 (Moraceae) انیتوت

590. Morus alba L.  

:  یجهان  یپراکندگ  ؛دي توت ساااف ،توت هرات : ینام فارسکک  

به صااورت  ;پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،عراق

؛ [IT] اي آسااا جنوب به  شاااده یمعرف و نيتصاااادف در چ

  ،شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی

ها  رودخانه ،هاجاده هيحاشاا: سککتگاهیز؛ جنوب ،مرکز ،شاارق

فاع     ؛متر(  400- 2300) نه ارت و   یدهگل  ؛1540: یدام

به  ،زیردرخت برگ: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .PH-متر 8-20ارتفاع 

 (Oleaceae) انیتونیز

591. Fraxinus angustifolia subsp. syriaca (Boiss.) Yalt. 

var. syriaca 

فارسکک    بان گنجشااااک  : ینام  ناو  ،نويب ،ونو ،ون ،ز   ؛بنو و ب

  قایشاامال آفر ،هیسااور ،عراق ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ

[IT-M]کردسااتان  ،زنجان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

مانشااااه   تان  ،کر حال و بخت    ،لرسااا هارم   و هی لويکهگ ،یاري چ

  ،یمرکز ،تهران ،خراساااان ،سااامنان ،اصااافهان ،زدی ،راحمدیبو

  ،نیفرورد لی اسااافند تا اوا  : گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛نیقزو

 درختچه ایدرخت : یش یرو-یست یشکل ز  ؛مهر تا آبان ميوه

 .PH-متر 15 ارتفاع تا
 

 (Onagraceae) مغربیانگل

592. Epilobium roseum Schreb. subsp. subsessile (Boiss.) 

Raven  

: یجهان یپراکندگ ؛علفِ خَرقرمز ،د علف  قرمزيب: ینام فارس

 [ES-IT] رانیا ،قفقاز ،هيترک ،اروپا شرقجنوب 

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

:  یدامنه ارتفاع ؛نیقزو ،تهران ،سااامنان ،همدان ،کردساااتان
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شکل   ؛بهار و تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل ؛2721-2510

 یهااستولون ،کوتاه زومیبا ر ،چندساله ،علف: یشیرو-یستیز

 .GS-مترسانتی 15-80به ارتفاع  ،حامل برگ

 (Orchidaceae) ثعلبیان

593. Dactylorhiza iberica (M.Bieb. ex Willd.) Soó 

(17-2)شکل   

: یجهان یپراکندگ ؛کیغده انگشااات  برگ بار: ینام فارسکک

قفقاز   ،رانیشمال وغرب ا  ،قفقاز یماورا ،مهیکر ،ترانهیمدشرق  

[IT-M] ندگی ؛ جان    :ایران در پراک بای عات    ،البرز ،آذر فا   ارت

-یستیشکل ز ؛2532-2739: یدامنه ارتفاع؛ یزد و کرمان

 .GT: یشیرو
594. Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski 

(17-3)شکل   

س  شت : ینام فار جنوب : یجهان یپراکندگ ؛یباتالق یغده انگ

  یهاکوه ،افغانسااتان ،رانیا ،شاامال شاارق عراق  ،هيشاارق ترک

  ،شان  انيت ،یآال-ريپام ،ازبکستان  ،کستان ي)تاج یمرکز یايآس 

البرز و   یهاکوه: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2, IT3قزاقسااتان( ]

ها و  مرطوب و اطراف چشاامه یبسااترها: سککتگاهیز ؛زاگرس

  ؛متر( 1200- 3300)یآلپ مهيتا ن یکوهسااتان یاز نواح ،اهایدر

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1920-2510: یدام

ارتفاع حدودا   ،تيوفیژ: یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريت-خرداد

 .GT-مترسانتی 80-20
595. Orchis palustris Jacq.  

منطقه  ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛یمونيثعلب م: ینام فارسکک

 یايآسا  ،افغانساتان  ،قفقاز ،ترکمنساتان  ،رانیا ،هيترک ،ترانهیمد

  یپراکندگ  ؛[ES-IT-M( ]یآال-ريپام  ،بالخاش   اچه ی )در انه ي م

 ،اصاافهان ،جانیآذربا ،داغکپه ،زاگرس ،البرز یهاکوه: رانیدر ا

 ،خوزسااتان ،خراسااان ،کرمانشاااه ،ساامنان ،گلسااتان ،فارس

:  ستگاه یز ؛زنجان ،تهران ،نیقزو ،مازندران ،لرستان  ،کردستان 

تا   یکوهسااتان یها در نواحمرطوب و اطراف چشاامه یبسااترها

پ   مااهي ن  فاع       ؛متر(   1200-3300)یآل نه ارت   ؛1920: یدام

شکل  ؛خرداد-بهشتیارد ،نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل

فاع     ،دارغده  ،تي وفیژ: یشککیرو-یسککتیز   60-100به ارت

 .GT-مترسانتی
 

 (Orobanchaceae)ل جالیزیان گ

596. Orobanche aegyptiaca Pers.  

منطقه : یجهان یپراکندگ ؛ز مصااارىيگل جال: ینام فارسکک

نه یمد  تان   ،نیجنوب اوکرا ،ترا تان   ،ارمنسااا  ،رانیا ،کردسااا
شااده به  یمعرف ؛یوپيات ،عربسااتان ،ايماليغرب ه ،افغانسااتان

با  :رانیا در یپراکندگ ؛ [PL] قا یجنوب آفر   و البرز ،جان یآذر

 ؛جنوب و شاارق ،شاارقشاامال ،و یزد کرمان ارتفاعات ،زاگرس

- 2700ها )صورت انگل در مزارع و باغه علف هرز ب: ستگاهیز

فاع   ؛متر( 800 نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2521: یدام

ستان   تیپاراز ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار و تاب

 .TH-مترسانتی 20-50به ارتفاع  ،محصوالت شهیر یرو
597. Orobanche bungeana Beck  

س    یپراکندگ ؛ز گرگان يگل جال ،ارت یز زيگل جال: ینام فار

ستان  ،قفقاز: یجهان ستان  ،ارمن   یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،کرد

تان  : رانیدر ا با  ،گلسااا فاع   ؛نیقزو و جان یآذر نه ارت :  یدام

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛1481-1453
598. Orobanche cernua Loefl.  

س    ،اياسااپان: یجهان یپراکندگ ؛ریز سااربزيگل جال: ینام فار

 ،نيفلسااط ،عربسااتان ،مصاار ،(Gallia) یمرکز یجنوب اروپا

تان ]    ،رانیا ،نیالنهرنيب غانسااا ندگ ؛ [ES-IT-Mاف  در یپراک

با  :رانیا عات    ،زاگرس و البرز ،جان یآذر فا مان  ارت   ،و یزد کر

  هادشت  و یابانيب مهين: ستگاه یز ؛جنوب و شرق  ،شرق شمال 

فاع    ؛(متر 1200- 3300) نه ارت و   یدهگل  ؛2005: یدام

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد و بهشااتیارد: یدهوهیم

 ,Hertia, Artemisia شاااهیر یانگل رو ،ایپا ایدوسااااله  یعلف

Cousinia-HE. 
599. Orobanche hirtiflora (Reut.) Tzvelev  

  ،قفقاز : یجهان  یپراکندگ  ؛آلودز کرکيگل جال  : ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛[IT2پاکسااتان ] ،رانیا ،کردسااتان ،ارمنسااتان

:  یدامنه ارتفاع ؛بلوچسااتان و تهران ،فارس ،لرسااتان: رانیا

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛2163
600. Orobanche longibracteata Schiman-Czeika  

 یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛ارىيز بختيگل جال: ینام فارس

دامنه   ؛ زاگرس ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2] رانیا

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛1948: یارتفاع
601. Orobanche ramosa L.  

س  غرب و  : یجهان یپراکندگ ؛ز منشااعبيگل جال: ینام فار

پا  مد   ،مرکز ارو نه یمنطقه  جنوب  ،هي مرکز و جنوب روسااا ،ترا

ستان  ،نیاوکرا ستان  ،ارمن ستان  ،رانیا ،کرد صر  ،افغان   ؛یوپيات ،م

 در پراکندگی؛ [PL. ]هند  شااارق و یکپنز در شاااده یمعرف

جان    :ایران بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت -2492: یدام

 .GR: یشیرو-یستیشکل ز ؛1570

 (Papaveraceae) انیقیشقا

602. Glaucium calycinum Boiss.  

س  صفهان  یشقا : ینام فار صار : یجهان یپراکندگ ؛ق ا  یانح

 ؛فارس و زنجان   ،اصااافهان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیا

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛1738: یارتفاع دامنه
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603. Glaucium contortuplicatum Boiss. 

(21-17)شکل   

 یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛دهيق درهم تنیشقا: ینام فارس

  ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا

-یست یشکل ز  ؛1969: یدامنه ارتفاع ؛سمنان  و جانیآذربا

 .HE: یشیرو
604. Glaucium elegans Fisch. & C.A.Mey.  

س  س : یجهان یپراکندگ ؛بایق زیشقا : ینام فار  یمرکز یايآ

  یپراکندگ؛ [IT] رانیپاکسااتان و ا ،(شااان انيو ت یآال-ري)پام

با  :رانیا در عات   ،زاگرس و البرز ،جان یآذر فا   ،و یزد کرمان  ارت

شکل   ؛1570-1969: یدامنه ارتفاع ؛شاارق و شاارقشاامال

 .TH: یشیرو-یستیز
605. Glaucium grandiflorum Boiss. & A.Huet.  

س    ،ونانی: یجهان یپراکندگ ؛درشاات گل قیشااقا: ینام فار

  ؛[IT-M] رانیعراق و ا ،نا يسااا ،هی ساااور ،قفقاز  یماورا  ،هي ترک

  ،یمرکز ،کرمانشااااه  ،جان یآذربا  ،همدان : رانیدر ا یپراکندگ 

تان    ؛تهران و سااامنان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،لرسااا

گاه یز نه    ؛(متر 1000- 2500)یبیتخر یها خاک : سککت دام

-نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1900-2298: یارتفاع

-50چندساله به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد

 .HE-مترسانتی 30
606. Hypecoum pendulum L. var. pendulum  

  ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛ترهزرده شاه  ،اىترهشاه : ینام فارس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] ايجنوب غرب آس ،قایشمال افر 

صفهان  ،جانیآذربا ستان  ،النيگ ،فارس ،ا شاه  ،کرمان ،گل   ،کرمان
 ستانيس ،سمنان ،نیقزو ،مازندران ،لرستان ،خوزستان ،خراسان

  ،یرساا یهانيزم: گونه یبرا: ستگاه یز ؛تهران ،بلوچسااتان و

فاع   ؛متر( 700- 2900ها ) باغ  ،مزارع نه ارت -2521: یدام

ند و فرورد : یدهوهیو م یدهگل  ؛1393 کل   ؛نیاساااف شکک

  5-30به ارتفاع  ،خزنده ،سااالهکی یعلف: یشککیرو-یسککتیز

 .TH-مترسانتی
607. Papaver argemone L.  

س  شخاش کم : ینام فار شخاش ب  ،رنگخ   یپراکندگ ؛یابانيخ

  ؛[PL] قایآفر غربشااامال   ،اي جنوب غرب آسااا ،اروپا: یجهان 

 ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ

تهران و   ،لرسااتان ،اصاافهان ،فارس ،یمرکز ،همدان ،کرمانشاااه

 ؛(متر 1300- 2000)یکوهستان یچمنزارها: ستگاهیز ؛نیقزو

فاع   نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1700-2452: یدام

به ارتفاع  سالهکی: یشیرو-یستیشکل ز ؛خرداد-بهشتیارد

 .TH-مترسانتی 15-5

608. Papaver armeniacum L. subsp. armeniacum 

(21-35)شکل   

س  شخاش ارمن : ینام فار : گونه یبرا: یجهان یپراکندگ ؛یخ

قاز  یماورا  مال ا   ،هي جنوب شااارق ترک ،قف  ؛[IT2] رانیشااا

ماال در کوه : رانیدر ا یپراکندگ  با  یها البرز )احت   و جان یآذر

- 4000)یآلپ ینواح: ستگاه یز ؛(باشد  داشته  وجود هم تالش

فاع       ؛(متر   2800 نه ارت و   یده گل  ؛2510-2532: یدام

به  سااالهکی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريت: گل: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 20-40ارتفاع 
609. Papaver fugax Poir. 

شرق    ،قفقاز: یجهان یپراکندگ ؛زانیخشخاش ر : ینام فارس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2W] رانیا غربشمال  ،عراق ،هيترک

  ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان

  یبسترها : ستگاه یز ؛تهران و سمنان  ،لرستان  ،یمرکز ،همدان

- 3500)یآلپ مهين و یآلپ ینواح خشااک یهاخاک و یبیتخر

فاع   ؛متر( 2200 نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1900: یدام

ساله به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريت-خرداد: گل چند

 .HE-مترسانتی 60-20
610. Papaver glaucum Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

س  شاارق  : یجهان یپراکندگ ؛اىهيخشااخاش ترک: ینام فار

ندگ ؛ [IT2] رانیا ،عراق ،هی ساااور ،هي ترک   :رانیا در یپراک

با  عات    و زاگرس ،البرز ،جان یآذر فا مان  ارت نه    ؛زدیو کر دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376-1738: یارتفاع
611. Roemeria hybrida (L.) DC.  

 یبرا: یجهان  یپراکندگ  ؛عروساااک بنفشگل : ینام فارسکک  

 ،هیسااور ،عراق ،نيفلسااط ،اردن ،مصاار ،قایشاامال افر: رگونهیز

  ؛[IT-M-SSترکمنسااتان ] ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،تالش

 مختلف ینواح در پراکنده عيطور وساابه: رانیدر ا یپراکندگ

 ینواح یبیتخر یهاخاک ،یابانيمناطق ب: سککتگاهیز ؛کشاااور

-2138: یدامنه ارتفاع ؛متر( 2000-80) یکوهستان  و پست 

شت یارد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1453 شکل   ؛خرداد-به

-مترسانتی  5-30با ارتفاع  ساله کی یعلف: یش یرو-یست یز

TH. 
612. Roemeria refracta DC.  

جنوب : یجهان  یپراکندگ  ؛عروساااک قرمزگل: ینام فارسکک

قاز  یماورا  ،نیاوکرا مال   ،قف تالش    ،رانیا ،هي شااارق ترکشااا

ستان  ستان  ،ترکمن ستان ]  ،افغان :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ITپاک

ستان  ،النيگ ،فارس ،جانیآذربا ،یمرکز شاه  ،همدان ،گل   ،کرمان
تان  ،خراساااان تان  ،کردسااا ندران   ،لرسااا  ،تهران ،نیقزو ،ماز

ستان  یمرکز ،یاريو بختچهارمحال  مناطق  : ستگاه یز ؛و خوز
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  و پسااات ینواح یبیتخر یهاخاک ،یلسااا یهادامنه ،یشااان

فاع    ؛متر( 400- 3000) یکوهساااتااان نه ارت   ؛2900:یدام

کل   ؛بهشاااتیارد-نیفرورد: گل : یدهوهیو م یدهگل  شکک

-مترسانتی 10-40به ارتفاع  سالهکی یعلف: یشیرو-یستیز

TH. 

 (Parnassiaceae) انیدیسفآالله

613. Parnassia palustris L. 

(5-4)شکل    

 از رياروپا به غ: یجهان یپراکندگ ؛ديآالله سااف: ینام فارسکک

  قایشاامال آفر ،ترانهیمنطقه مد یکوهسااتان یهابخش ،شاارق

به غ   ،)اطلس( قاز    ،یمرکز یاي آسااا ،یبريسااا ،تالش  از ريقف

  :رانیا در یپراکندگ؛ [PL] یشمال  یکایآمر ،ژاپن ،مغولستان 

ها  باتالق ،مناطق مرطوب: ستگاه یز ؛زاگرس و البرز ،جانیآذربا

:  یدامنه ارتفاع   ؛متر( 2800- 4800کنار رودها )   ،و علفزارها 

شکککل  ؛اواخر بهار تا تابسااتان: یدهوهیو م یدهگل ؛2803

 .GR-مترسانتی 3010به ارتفاع  ،یعلف ،ایپا: یشیرو-یستیز

 (Plantaginaceae) انیبارهنگ

614. Plantago lanceolata L.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛کاردى ،اىزهيبارهنگ ساارن: ینام فار

  و شان  انيت تا شرق  سمت  به ايآس  غرب و قایاروپا و شمال آفر 

  نقاط از یاريشده در بس یبه عنوان عنصر معرف ،ايماليه و یآال

  ،مازندران ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT-M] جهان

 ،لرساااتان ،کردساااتان ،کرمانشااااه ،همدان ،جانیآذربا ،النيگ
  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان
ستان  ،هرمزگان ستان  ،خوز سان  ،سمنان  ،ستان يس  ،بلوچ  ،خرا

گاه  یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران  یهااادامنااه ،چمنزارهااا: سککت

تان    ،یاهی سااااا ناطق کوهسااا نه    ؛متر( 3200-400) یم دام

فاع  تا    : گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2005-2739: یارت هار  ب

 ،چند ساله  ،ایپا یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابستان  لیاوا

 .HE-مترسانتی 68ندرت تا ه و ب 30به ارتفاع تا  ،دارزومیر
615. Plantago major L.  

در  ،اي اروپا و آسااا : یجهان  یپراکندگ  ؛بارهنگ  : ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛[PLشااده ] یاغلب مناطق مختلف جهان معرف

 ،کردستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلستان : رانیا

 ،ساامنان ،کرمان ،فارس ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان

سان  ش : ستگاه یز ؛یمرکز ،تهران ،خرا علف هرز  ،هاجاده هيحا

فاع   ؛متر( 800-2600) نه ارت  یدهگل  ؛2076-2131: یدام

هار  : گل : یدهوهیو م شکککل   ؛تا اواخر تابساااتان    اواساااط ب

به  ،پهن یهابرگ ،دارزومیر ،چندسااااله: یشککیرو-یسککتیز

 .GR-مترسانتی 70ندرت تا ه و ب 14-31ارتفاع 

 (Plumbaginaceae)ن ایرحسنیمکاله

616. Acantholimon bromifolium Boiss. ex Bunge 
(21-1)شکل   

رحساان  يکاله م ،رحسااان کرمانشااااه يکاله م: ینام فارسکک

ندگ  ؛جاااروعلف  هان  یپراک  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار: یج

  ،همدان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،کردساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

شاه  ستان  ،کرمان صفهان  ،لر ست : ستگاه یز ؛یمرکز ،ا   و هاپيا

ع       ؛هاااجنگاال   فا نه ارت و   یده گل  ؛2451-2900: یدام

شکل ؛ اواسط تابستان   ، ميوهتابستان  اول مهين: گل: یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 10به قطر  ،یاپشته: یشیرو-یستیز
617. Acantholimon araxanum Bunge  

س  س    يکاله م: ینام فار سن ار  ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛رح

تان   قاز ]  یماورا  ،ارمنسااا ندگ  ؛[IT2Wقف :  رانیدر ا یپراک

فاع       ؛جااانی آذربااا نه ارت و   یده گل  ؛2163-2787: یدام

شکککل   ؛تابساااتان    لی اوا گل: اواخر خرداد، ميوه : یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 50به قطر تا  ،یاپشته: یشیرو-یستیز
618. Acantholimon erinaceum (Jaub. & Spach) Lincz.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛رحساان خارپشاات يکاله م: ینام فار

ستان  ،رانیا ،هيشرق ترک  ستان ]  ،ترکمن   یپراکندگ ؛[IT2افغان

  و هیلويکهگ ،اصااافهان ،همدان ،مازندران ،گلساااتان: رانیدر ا

 ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو

تان : سککتگاه یز ؛یمرکز فاع  ؛ یکوهسااا -2900: یدامنه ارت

ستان  لیاوا: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2625 سط   ، ميوهتاب اوا

  60به قطر تا  ،یاپشااته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان

 .CH-مترسانتی
619. Acantholimon festucaceum (Jaub. & Spach) Boiss.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛اىرحساان علف برهيکاله م: ینام فار

ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار ندران   : رانیدر ا یپراک   ،ماز

با  جان  ،جان یآذر هان   ،زن مد یبو و هی لويکهگ ،زدی ،اصاااف  ،راح

دامنه   ؛یمرکز ،تهران ،نیقزو ،هرمزگان ،یاري چهارمحال و بخت  

فاع  ،  مرداد: گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1797-2492: یارت

 70به قطر تا  ،یاپشته : یش یرو-یست یشکل ز  ؛وریشهر  ميوه

 .CH-مترسانتی
620. Acantholimon gilliatii Turrill  

: یجهان  یپراکندگ  ؛زىیرحسااان تبريکاله م: ینام فارسکک  

ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

جان  فاع   ؛زن نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2106: یدام

 ،یاپشته : یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريت ، ميوهخرداد دوم مهين

 .CH-مترسانتی 60به قطر تا 
621. Acantholimon hohenackeri Boiss.  
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س  : یجهان یپراکندگ ؛رحساان کوهساارىيکاله م: ینام فار

در  یپراکندگ ؛[IT2W] هيکردسااتان ترک  ،قفقاز ،رانیا ،تالش

  ،همدان ،کردسااتان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: رانیا

:  سککتگاهیز؛ یمرکز ،تهران ،یاريچهارمحال و بخت  ،اصااافهان 

ناطق مرتفع  فاع   ؛م نه ارت و   یدهگل ؛ 2267-2892: یدام

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛مرداد ميوه ،ريت: گل: یدهوهیم

 .CH-مترسانتی 100به قطر تا  ،یاپشته
622. Acantholimon scorpius Boiss.  

: یجهان یپراکندگ ؛عقرب رحسااان دميکاله م: یفارسکک نام

ندگ  ؛[IT2] رانیا یانحصااااار با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

صفهان  ،همدان ،زنجان شهر  ،ا ستان  ،بو سان  ،کرمان ،بلوچ  ،خرا

فاع    ؛تهران ،نیقزو نه ارت و   یدهگل  ؛1738-1437: یدام

کل    ؛ريتااا ت ميوه ،خرداد تااا نیفرورد: گاال: یدهوهیم شکک

 .CH-مترسانتی 30به قطر  ،یاپشته: یشیرو-یستیز
623. Acantholimon senganense Bunge  

جان  يکاله م: ینام فارسکک   : یجهان  یپراکندگ  ؛رحسااان زن

ندگ  ؛[IT2] رانیا ،عراق ،هی ساااور ،هي ترک :  رانیدر ا یپراک

 ،یاريچهارمحال و بخت  ،اصااافهان  ،همدان  ،کردساااتان  ،زنجان 

ع         ؛یمارکاز   فا ت نه ار م ه گل  ؛2044-1481: یدا و   ید

 لی اوا ای اواخر خرداد  ميوه ،خرداد اول مه ين: گل : یدهوهیم

 30به قطر تا    ،یاپشاااته : یشککیرو-یسککتیشکککل ز  ؛ريت

 .CH-مترسانتی

 (Poaceae) انیگندم

624. Aegilops cylindrica Host  

س  ستوانه يگندم ن: ینام فار شبه  : یجهان یپراکندگ ؛اىاى ا

  ،عراق ،هيجنوب روساا ،قفقاز ،هيترک ،کرت رهیجز ،بالکان رهیجز

تان ]    ،رانیا غانسااا ندگ  ؛[ITاف با : رانیدر ا یپراک  ،جان یآذر

مدان  تان  ،ه حال و بخت   ،لرسااا هارم فاع   ؛یاري چ نه ارت :  یدام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1948
625. Aegilops tauschii Coss.  

  یپراکندگ  ؛اى هرزي نگندم  ،اى قفقازى ي نگندم : ینام فارسکک  

  ،غرب پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،هيشاارق ترک: یجهان

  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[ITقفقاز ]  یقفقاز و ماورا  

 ؛تهران ،النيگ ،مازندران ،خراسااان ،هرمزگان ،گلسااتان ،فارس

گاه یز نار راه  ،علف هرز مزارع: سککت   ؛متر( 500-1700ها ) ک

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛1890: یدام   ؛اواخر ب

  20-30به ارتفاع    ،سااااله کی : یشککیرو-یسککتیشکککل ز 

 .TH-مترسانتی
626. Aegilops triuncialis L.  

س  منطقه : یجهان یپراکندگ ؛هیاى سااه اليگندم ن: ینام فار

نه یمد  نان  ،هی ساااور ،نيفلساااط ،هي ترک ،ترا  ،رانیا ،عراق ،لب

ستان  ستان  ،ترکمن :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-Mقفقاز ] ،افغان

ستانها ه از بایتقر ست؛  شده  گزارش رانیا یمه ا : ستگاه یز ا

- 2100زارها )و بوته یسااانگالخ یهادامنه ،یشااان یهامکان

تر(   400 ع        ؛م فا نه ارت م ه گل  ؛1443-1907: یدا و   ید

به  ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر بهار: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 20-45ارتفاع 
627. Aegilops umbellulata Zhuk.  

 ریجزا: یجهان  یپراکندگ  ؛چترک اى ي نگندم : ینام فارسکک  

سور    ،هيترک ،ونانی ؛  [IT-Mقفقاز ] ،رانیغرب ا ،عراق ،هیشمال 

ندگی     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک دام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376-1437: یارتفاع
628. Agropyron aff. pectiniforme Roem. & Schult.  

منطقه : یجهان یپراکندگ ؛اىچمن گندم  شانه : ینام فارس 

نه یمد  پا  ،ترا  ،رانیا ،هي جنوب و مرکز روسااا ،جنوب و مرکز ارو
تان  تان    ،ترکمنسااا غانسااا قاز  ،اف   ،شاااان اني ت ،یآال-ريپام  ،قف

  :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] یبريغرب ساا ،قزاقسااتان

  ؛1907: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
629. Agropyron cristatum (L.) Gaertn.  

س  : یجهان یپراکندگ ؛چمن گندم  تاج خروساا : ینام فار

شاامال   ،عربسااتان ،قفقاز ،یمرکز یايآساا ،ايجنوب غرب آساا

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [PL] شرق دور  ،اروپا ،قایآفر

  ؛2625-2892: یدامنه ارتفاع؛ شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
630. Agropyron desertorum K.Richt. 

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛ابان يچمن گندم  ب: ینام فار

س  ستان  ،قفقاز ،هيرو ستان  ،ترک س  ،قزاق  ،نيغرب چ ،یبريغرب 

  ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [ES-ITغرب پاکساااتان ]   

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛2076: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

HE. 
631. Agropyron imbricatum Roem. & Schult.  

فارسکک    ندم  هم : ینام  ندگ  ؛پوشچمن گ هان  یپراک : یج

نه یمنطقه مد     ،قفقاز  ،هي جنوب روسااا ،جنوب و مرکز اروپا  ،ترا
؛  [ES-IT-M] رانیا ،قفقازشاامال عراق ،کردسااتان ،ارمنسااتان

ندگی  فاع   ؛ البرز ،آذرباایجاان   :ایران در پراک نه ارت :  یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2858-2515
632. Agrostis stolonifera L.  
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فارسکک   ندگ  ؛ای علف بور: ینام  هان  یپراک پا : یج ناطق    ،ارو م

س  ستان  ،رانیا ،عراق ،ايمعتدله آ ستان  ،افغان س  ،غرب پاک  ،هيرو
سترال    یمعرف ،قایشمال آفر    و قایجنوب آفر ،وزلندين ،ايشده به ا

  ،فارس  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[PL] فالکلند   ریجزا

نه     ؛تهران   ،مااازناادران ،خراسااااان  ،گلساااتااان  ،الني گ  دام

 .GS: یشیرو-یستیشکل ز ؛2721:یارتفاع
633. Alopecurus apiatus Ovcz.  

س    ،عراق: یجهان یپراکندگ ؛کوهساارىدم روباه : ینام فار

تان    ،رانیا غانسااا ندگی ؛ [IT2, IT4] یآال-ريپام  ،اف  در پراک

-2510: یارتفاعدامنه ؛ شرق  شمال  ،البرز ،آذربایجان :ایران

 .GR: یشیرو-یستیشکل ز ؛2238
634. Alopecurus aucheri Boiss.  

شااامال  : یجهان  یپراکندگ  ؛الموت دم روباه : ینام فارسکک

ندگی ؛ [IT2قفقاااز ] یماااورا ،قفقاااز ،رانیا   :ایران در پراک

-یسککتیز شکککل ؛2858: یدامنه ارتفاع؛ البرز ،آذربایجان

 .GR: یشیرو
635. Alopecurus vaginatus Pall.  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛دم روباه  غالف دار: ینام فار

  ،شااارق لبنان( یها)کوه هیساااور ،لبنان ،هيترک ،قفقاز ،نیاوکرا

ندگی ؛ [IT-Mافغااانساااتااان ]  ،رانی ا ،عراق    :ایران در پراک

-یسککتیشکککل ز ؛2625: یدامنه ارتفاع؛ البرز ،آذربایجان

 .HE: یشیرو
636. Alopecurus textilis Boiss.  

  یپراکندگ ؛دم روباه  دماوندى ،دم روباه  بافته: ینام فارس 

  ؛[ITw&cترکمنساااتان ]  ،رانیا ،عراق ،لبنان  ،هي ترک: یجهان 

  ،گلسااتان ،اصاافهان ،جانیآذربا ،یمرکز: رانیدر ا یپراکندگ

-2892: یدامنه ارتفاع ؛تهران ،ساامنان ،مازندران ،خراسااان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2451
637. Arrhenatherum kotschyi Boiss.  

از : یجهان یپراکندگ ؛سااا يوالفک پرساااپولی: ینام فارسکک

  :ایران در پراکندگی ؛ [IT1, IT2] افغانساااتان   تا  نيفلساااط

جان    بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت نه   ؛ یزد و کر دام

 .GB: یشیرو-یستیشکل ز ؛1860 :یارتفاع
638. Boissiera squarrosa (Sol.) Nevski  

  ،عراق ،کردسااتان ،هيترک ،ترانهیشاارق مد: یجهان یپراکندگ

ستان  ،رانیا ستان  ،افغان ستان  ،قفقاز ،هند غربشمال   ،پاک   ،ترک

  یاستانها همه از بایتقر: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT] یآال-ريپام

ها  خشک کوه  یهااز دامنه: ستگاه یز ؛.است  شده  گزارش رانیا

ش    ؛(متر 800-3100) یآلپ مهين کمربند یسنگالخ  یهابيتا 

فاع   نه ارت   لی اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛1376-2650: یدام

  5-15به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار

 .TH-مترسانتی
639. Bothriochloa ischaemum (L.) Keng.  

  ،جنوب اروپا : یجهان  یپراکندگ  ؛اىجارو پنجه  : ینام فارسکک  

در  یپراکندگ ؛[PL] نيچ تا ايآس  سراسر   در ترانه؛یمنطقه مد

 ،یاريچهارمحال و بخت ،بلوچستان و ستانيس ،جانیآذربا: رانیا

 ،خوزستان  ،خراسان  ،کرمان ،هرمزگان ،گلستان  ،فارس ،اصفهان 

 یها دامنه : سککتگاه یز ؛تهران ،سااامنان  ،مازندران   ،لرساااتان 

-1100) خشااک یهارودخانه یازهیبسااتر ساانگر ،یساانگالخ

فاع   ؛(متر 2900 نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛1515: یدام

ستان  لیاوا ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب به  ،چند

 .HE-مترسانتی 60-80ارتفاع 
640. Bromus danthoniae Trin. ex C.A.Mey.  

  یپراکندگ  ؛جاروعلف  تالشااا  ،هرزجارو علف : ینام فارسکک

س  ،هيترک ،قبرس: یجهان سط  ،لبنان ،هیسور  ،هيجنوب رو   ،نيفل

  ،قفقاز ،هند غربشمال   ،غرب پاکستان  ،افغانستان  ،رانیا ،عراق

بت ]  ،اي مال يه   ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [ES-IT-Mت

؛ جنوب ،شااارق شااامال  ،یزد و کرمان ارتفاعات  ،زاگرس ،البرز

دامنه   ؛متر( 800- 3100) یساانگالخ یهادامنه: سککتگاهیز

شکککل   ؛بهار : یدهوهیو م یدهگل ؛1437-2723: یارتفاع 

له کی  یعلف: یشککیرو-یسککتیز فاع     ،سااااا   20-40به ارت

 .TH-مترسانتی
641. Bromus sericeus Drobow  

فارسکک     ،عراق: یجهان  یپراکندگ  ؛پرکرکجارو علف  : ینام 

ستان  ،رانیا ستان  ،افغان ستان  ،ترکمن ستان يتاج ،پاک -ريپام ،ک

 ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2, IT3, IT4] یآال

:  یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،شرق  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1881
642. Bromus tectorum L.  

: یجهان  یپراکندگ  ؛علف بام  ،بام  جارو علف  : ینام فارسکک  

  ،ترانهیمنطقه مد ،یشاامال کامال مناطق از ريبه غ ،اياروپا و آساا
  یکایآمر و ايشااده به اسااترال  یمعرف ،ایماکرونز ،قایشاامال افر

مال  ندگ  ؛[ES-IT-M] یشااا مه  از با یتقر: رانیدر ا یپراک   ه

 ؛مرطوب یهاجنگل بجز. اساات شااده گزارش رانیا یاسااتانها

  ،هاجاده هيحاشاا ،یمناطق شاان ،خشااک یهادامنه: ستگاه یز

  ؛1376-2650: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 400- 1200علف هرز )

  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .TH-مترسانتی 40-60به ارتفاع  ،سالهکی
643. Bromus tomentellus Boiss.  

س  ستان : یجهان یپراکندگ ؛جاروعلف : ینام فار   ،عراق ،ارمن

قاز ]  ،هي ترک ،رانیا ندگ  ؛[ITقف با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر
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ستان  ،فارس شاه  ،المیا ،گل سان  ،کرمان   ،مازندران ،کردستان  ،خرا
 ؛مورد انتظار است  یکوهستان  یتانهااس  ریتهران. در سا  ،سمنان 

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛1481-2892: یدامنه ارتفاع

HE. 
644. Calamagrostis pseudophragmites (Haller.f) Koeler  

فارسکک    ندگ  ؛علف ن : ینام  هان  یپراک پا : یج قه   ،ارو منط

س  ،ترانهیمد س    ،ايماليه تا ايمنطقه معتدله آ ستان و   یبريمغو ل

 ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [ES-IT-M] یشااارق

  ،اهایدر یاسواحل ماسه  : ستگاه یز؛ شرق  ،شرق  شمال  ،زاگرس

دامنه    ؛(متر 800- 3400) ییغذا  مواد نظر از ريفق یها خاک 

  ؛تابستان لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛2411-1515: یارتفاع

ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ساقه  ،چند بلند و   یهابا 

 .GS-مترسانتی 60-80به ارتفاع  ،ینيرزمیخزنده ز
645. Catabrosella parviflora (Boiss. & Buhse) Alexeev ex 

R.R.Mill  

افغانستان   ،رانیا ،هيترک ،قفقاز: یجهان یپراکندگ :ینام فارس

[IT2] شمال  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ 

:  یدامنه ارتفاع ؛یآلپ یاصخره  یهادامنه: ستگاه یز؛ شرق 

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2578-2240
646. Colpodium humile Griseb.  

  ،افغانسااتان ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛پاغالف : ینام فارسکک

ندگی ؛ [ES-IT] هي جنوب روسااا جان   :ایران در پراک بای   ،آذر

فاع  ؛ زاگرس ،البرز نه ارت کل  ؛2322 :یدام -یسککتیز شکک

 .GR: یشیرو
647. Colpodium parviflorum Boiss. & Buhse  

  ،قفقاز : یجهان  یپراکندگ  ؛پاغالف  ساااهندى  : ینام فارسکک  

ندگی ؛ [IT2افغااانساااتااان ] ،رانی ا ،هيااترک    :ایران در پراک

  ؛2686: یدامنه ارتفاع؛ شرق شمال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
648. Cynodon dactylon (L.) Pers.  

س  همه منطقه معتدله   در: یجهان یپراکندگ ؛مَرغ: ینام فار

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] است پراکنده عيو گرم به طور وس

ستانها ه از بایتقر ست؛  شده  گزارش رانیا یمه ا : ستگاه یز ا

مناطق   ،بسااتر خشااک رودها ،هاجاده هيحاشاا ،علف هرز مزارع

حت آب  فاع    ؛(متر 2300-400) یاري ت نه ارت   ؛2131: یدام

-یسککتیشکککل ز  ؛تابساااتان  بهار و  : یدهوهیو م یدهگل 

 ليتشااک ،دهنده شااهیر یهابا گره ،چند ساااله یعلف: یش یرو

 .GS- مترسانتی 10-30به ارتفاع  ،عيوس یهاتوده دهنده
649. Dactylis glomerata L.  

فارسکک    باغ : ینام  ندگ  ؛علف  هان  یپراک ناطق    یبوم: یج م

له دن   تد به دن   یمعرف ،میقد  یاي مع   ؛[PL] دی جد  یاي شاااده 

ندگ  با : رانیدر ا یپراک تان   ،النيگ ،فارس  ،جان یآذر   ،گلسااا

مدان  ندران   ،المیا ،ه گاه یز ؛تهران ،ماز له و    : سککت تد مراتع مع

نه  فاع    ؛یآلپ یها دام نه ارت کل   ؛2212-2861: یدام شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
650. Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.  

در همه منطقه : یجهان یپراکندگ ؛اهين گيیمو: ینام فارسکک

س  یمعتدله و قطب ست  پراکنده عيبه طور و  همه در نيهمچن ،ا

سمت  س  یجنوب یهاق ستان  مناطق و ايآ   & COS] قایآفر یکوه

SCOS] ندگی ؛ ؛ زاگرس ،البرز ،آذربااایجااان :ایران در پراک

:  یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛2791-2532: یدامنه ارتفاع

GR. 
651. Elymus elongatiformis (Drobow) Assadi  

: یجهان  یپراکندگ  ؛(جنسچاودار وحشااا  ) : ینام فارسکک  

قاز  ،هي ترک ،نیاوکرا ،هي جنوب شااارق روسااا  ،رانیا ،عراق ،قف

غانساااتان    :  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT] یمرکز یاي و آسااا ،اف

دامنه   ؛تهران ،مازندران ،لرساتان  ،کردساتان  ،همدان ،گلساتان 

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1515-2787: یارتفاع
652. Elymus hispidus (Opiz) Melderis var. hispidus  

س  جنوب : یجهان یپراکندگ ؛چمن گندم  کرکدار: ینام فار

پاکساااتان و     ،رانیا ،عراق ،قفقاز  ،هي ترک ،هي روسااا ،و مرکز اروپا 

  ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [ES-IT] یمرکز یاي آسااا

ستان  یهادامنه: ستگاه یز؛ شرق  شمال  ،زاگرس ،البرز   ،یکوه

  ؛متر 1200- 2700 ارتفاع در مرطوب مناطق و مزارع هيحاشاا

 -خرداد: یدهوهیو م یدهگل ؛1902-2787: یدامنه ارتفاع

 .HE-رزوم خزنده یدارا: یشیرو-یستیشکل ز ؛ريت
653. Elymus hispidus (Opiz) Melderis var. villosus 

(V.N.Vassil.) Assadi  

جنوب و  : یجهان یپراکندگ ؛ان يچمن گندم  م: ینام فارس

قاز  ،هي ترک ،هي روسااا ،مرکز اروپا  تان    ،رانیا ،عراق ،قف غانسااا   ،اف

س     :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] یمرکز یايپاکستان و آ

جان   بای مال  ،زاگرس ،البرز ،آذر فاع  ؛ شااارق شااا نه ارت :  یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2502-1810
654. Elymus libanoticus (Hack.) Melderis 

  ،لبنان: یجهان یپراکندگ ؛چمن گندم  لبنان : ینام فارسکک

  :ایران در پراکندگی ؛ [IT1, IT2] رانیعراق و ا ،قفقاز  ،هي ترک

جان    بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت   ؛2298-2848: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
655. Elymus longearistatus (Boiss.) Tzvelev  

: یجهان  یپراکندگ  ؛(جنسچاودار وحشااا  ) : ینام فارسکک  

قاز  ،هي ترک ،نیاوکرا ،هي جنوب شااارق روسااا  ،رانیا ،عراق ،قف

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] یمرکز یاي افغانساااتان و آسااا   



 109/109                              1401(،1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران

  ،مازندران ،لرسااتان ،خراسااان ،کرمان ،همدان ،گلسااتان ،فارس

نان و تهران  ،نیقزو فاع   ؛سااام نه ارت کل    ؛2875: یدام شکک

 .GR: یشیرو-یستیز
656. Eremopoa persica (Trin.) Roshev. 

س  منطقه : یجهان یپراکندگ ؛یرانیخشااکه چمن ا: ینام فار

  ،پاکستان ،افغانستان  ،ترکمنستان  ،رانیا ،عراق ،هیسور  ،ترانهیمد

ندگی ؛ [IT-M] یمرکز یايا آسااا یهاا کوه   :ایران در پراک

جان    بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت ؛ جنوب ،یزد و کر

  ؛1481-2861: یدامنه ارتفاع   ؛یآلپ یها دامنه : سککتگاه یز

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
657. Eremopyrum bonaepartis (Spreng.) Nevski subsp. 

sublanuginosum (Drobow) Á.Löve  

جنوب : یجهان یپراکندگ ؛ابان گندم  مصرى يب: ینام فارس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2, IT3] یمرکز یايآس و ايغرب آس

صفهان  ،بلوچستان  و ستان يس  ،جانیآذربا ،یمرکز: گونه یبرا   ،ا

شکل   ؛1376: یدامنه ارتفاع ؛تهران ،سمنان  ،همدان ،فارس

 .TH: یشیرو-یستیز
658. Eremopyrum distans (K.Koch) Nevski  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛ابان گندم  تنک  ي ب: ینام فارسکک

  ،قفقاز ،هيجنوب شااارق روسااا ،پاکساااتان ،افغانساااتان ،رانیا

ستان  :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT] شان  انيت ،یآال-ريپام ،ترک

با  مدان  ،جان یآذر گان  ،ه مان  ،هرمز ندران   ،خراساااان ،کر   ،ماز

  یابانيب مهين و خشااک یهانيزم: ستگاه یز ؛تهران ،ساامنان

فاع   ؛(متر 700-2600) نه ارت  یدهگل  ؛1376-2065: یدام

  یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز  ؛بهار  لی اوا: یدهوهیو م

 .TH-مترسانتی 10-20به ارتفاع  ،دهيبا ساقه خم ،سالهکی
659. Festuca arundinacea Schreb.  

ند  علف بره ن : ینام فارسکک   پا و   : یجهان  یپراکندگ  ؛مان ارو

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [PL] ايمناطق معتدله آسااا

  ؛2721: یدامنه ارتفاع؛ شاارق ،شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز

 .HE: یشیرو-یستیز شکل
660. Festuca ovina L.  

فارسکک   همه منطقه   در : یجهان  یپراکندگ  ؛علف بره: ینام 

مال     له شااا تد مت    یمع مه قسااا له نواح   یها و ه تد  مه ين یمع

؛  [COS & SCOS] اساات پراکنده عيوساا طور به یريگرمساا

؛  شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی

  با  ها تپه  و یدي اسااا یها خاک  ،چمنزار ،علفزارها : سککتگاه یز

فاع    ؛(متر 4400-2900) آب انیااجر نه ارت -2892: یدام

-یسککتیشکککل ز ؛اواخر بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1810

-مترسااانتی 30-60به ارتفاع  ،یادسااته ،ایپا ،یعلف: یش یرو

HE. 

661. Festuca pratensis Huds.  

س    یپراکندگ ؛علف بره مرتع  ،علف بره چمن زارى: ینام فار

-ES] یمرکز یايآساا و ايآساا یغربجنوب از اروپا تا : یجهان

IT] ندگی ؛ جان    :ایران در پراک بای نه   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2739: یارتفاع
662. Gaudiniopsis macra Eig  

قفقاز   ،ترکمنسااتان ،عراق ،هیسااور ،هيترک: یجهان یپراکندگ

[IT2] ندگی ؛ جان    :ایران در پراک بای تان  ،البرز ،آذر ؛  کردسااا

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1376-1881: یدامنه ارتفاع
663. Heteranthelium piliferum Hochst. ex Jaub. & Spach 

فارسکک   ندم   : ینام  گل گ ندگ  ؛دگر هان  یپراک   ،هي ترک: یج

؛ [IT1, IT2پاکستان ]  ،افغانستان  ،رانیا ،عراق ،نيفلسط  ،هیسور 

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

-2528: یدامنه ارتفاع؛ جنوب ،شاارق شاامال ،یزد و کرمان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛1453
664. Hordeum bulbosum L.  

فارسکک   ندگ  ؛کَتّو (kattuاز دار)ي جو پ: ینام  هان  یپراک : یج

مد    قه  نه یمنط تان     ،رانیا ،تالش  ،عراق ،هي ترک ،ترا غانسااا   ،اف
غرب  ،شان  انيت ،یآال-ريپام ،قفقاز ،هيجنوب روس  ،ترکمنستان 

چهارمحال  ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] یبريس 

  ،کرمانشااااه ،کرمان ،المیا ،گلساااتان ،النيگ ،فارس ،یاريو بخت

ستان  ش : ستگاه یز ؛تهران ،خوز دامنه  ،هاجاده هيعلف هرز حا

و   یدهگل  ؛2394: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 1400-500ها ) کوه

  ،ایپا یعلف: یشیرو-یستیشکل ز  ؛تابستان  لیاوا: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 60-100به ارتفاع 
665. Hordeum violaceum Boiss. & Hohen. 

فارسکک   ندگ  ؛جو بنفش ،جو چمن زار: ینام  هان  یپراک :  یج

قفقاز   یماورا ،قفقاز ،افغانسااتان ،رانیا ،کردسااتان ،ارمنسااتان

[IT2] دامنه   ؛ زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2238-2521: یارتفاع
666. Leucopoa sclerophylla (Boiss. & Hohen.) V.I.Krecz. 

& Bobr. 

س   ،رانیشاامال ا: یجهان یپراکندگ ؛چمن ديسااف: ینام فار

قاز  ندگی ؛ [IT2] هي ترک ،قف جان   :ایران در پراک بای  ،البرز ،آذر

-یسککتیشکککل ز  ؛1902-2858: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .HE: یشیرو
667. Loliolum subulatum (Banks & Sol.) Eig 

  ،نيفلساااط ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛چمنک: ینام فارسکک

  پراکندگی؛ [IT1, IT2غرب پاکستان ]  ،افغانستان  ،رانیا ،عراق

؛ جنوب ،شااارق شااامال  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در

مناطق   یخشک و حت  یاو صخره  یمناطق سنگالخ : ستگاه یز
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فاع   ؛یآهک نه ارت کل ز  ؛1437-1740: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو
668. Lolium persicum Boiss. & Hohen.  

فارسکک   ندگ  ؛ران یچچم ا: ینام  هان  یپراک  ،رانیا ،عراق: یج

 ،هيجنوب روساا ،یمرکز یايآساا ،هند غربشاامال  ،افغانسااتان
؛  [ES-IT)کانادا( ] یشمال  یکایشده به آمر  یمعرف ،ترکمنستان 

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

 شکل  ؛2005: یدامنه ارتفاع؛ شاارق شاامال ،یزد و کرمان

 .TH: یشیرو-یستیز
669. Melica persica Kunth  

فارسکک    ندگ     ؛کاااي مل  : ینام  هان    یپراک  ،رانی ا ،عراق : یج

  ،هند غربشاامال  ،غرب پاکسااتان ،ترکمنسااتان. افغانسااتان 

ندگ  ؛[IT] یمرکز یايا آسااا   ،جاان یآذرباا : رانیدر ا یپراک

 ،خراساااان ،کرمان  ،گلساااتان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت  

ستان  ستان  ،کرد دامنه : ستگاه یز ؛تهران ،سمنان  ،مازندران ،لر

دامنه   ؛(مترسانتی  3400-1700) یسنگالخ  یهادامنه ،هاتپه

  ؛تابستان لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛1443-2293: یارتفاع

فاع    ،یعلف ،ای پا : یشککیرو-یسککتیشکککل ز    30-50به ارت

 .HE-مترسانتی
670. Nardurus subulatus (Banks & Soland.) Bor  

فارسکک    نک : ینام  ندگ  ؛چم هان  یپراک  ،هي ترک ،رانیا: یج

  پراکندگی ؛[IT2] و غرب پاکستان  افغانستان  ،عراق ،نيفلسط 

جان    :ایران در بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت   ،یزد و کر

  ؛یو آهک یسنگالخ  ،یاصخره  مناطق: ستگاه یز؛ شرق  شمال 

 .TH: یشیرو-یستیزشکل  ؛2267: یدامنه ارتفاع
671. Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.  

از اروپا تا منطقه    : یجهان  یپراکندگ  ؛دم مارى : ینام فارسکک  

  یکایدر آمر ،اساات پراکنده گسااترده صااورت به ايمعتدله آساا

سترال  و یجنوب و یشمال  صر  عنوان به ايا -ES] شده  یمعرف عن

IT-M] شرق  ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛،  

فاع  ؛ جنوب نه ارت کل ز  ؛1437-2316: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو
672. Phalaris arundinacea L.  

  ؛دانه قنارى ن  مانند     ،دانه قنارى کوهساااتان    : ینام فارسکک  

  ،یشااامال یکایآمر ،معتدله یايآسااا ،اروپا: یجهان یپراکندگ

ستوا      سمت ا   شده  یمعرف گریدر مناطق د ،قایآفر ییشمال و ق

[COS & SCOS] ندگی ؛ جان    :ایران در پراک بای  ،البرز ،آذر

:  یش یرو-یست یز شکل  ؛1515: یدامنه ارتفاع؛ زاگرس

GR. 
673. Phragmites australis (Cav.) Steud. var. australis  

در همه منطقه معتدله به : یجهان یپراکندگ ؛ن : ینام فارس

در  یپراکندگ ؛[COS & SCOS] اساات پراکنده عيطور وساا

مناطق مرطوب و   : سککتگاه یز ؛رانیا یاساااتانها  همه  : رانیا

  ؛متر( 400- 2900شااور ) یمناطق شااور سااطح ،راکد یهاآب

  ؛اواخر تابستان : یدهوهیو م یدهگل ؛1515: یدامنه ارتفاع

 .GS- ساقه خزنده ،ایپا یعلف: یشیرو-یستیشکل ز
674. Piptatherum laterale (Regel) Roshev. subsp. laterale  

ندگ  هان  یپراک قاز  یماورا  ،رانیا: یج تان    ،قف غانسااا غرب  ،اف

ستان  -ريپام ،نيچ غربشمال   ،هند غربشمال   ،ايماليه ،پاک

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [IT2, IT4] ،شان انيت ،یآال

؛ جنوب ،شااارق شااامال  ،یزد و کرمان ارتفاعات  ،زاگرس ،البرز

:  یدامنه ارتفاع   ؛مرتفع یکوهساااتان  یها دامنه : سککتگاه یز

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2774
675. Poa bulbosa L.  

س  مرکز   ،غرب: یجهان یپراکندگ ؛دارازکيچمن پ: ینام فار

 یايآسااا و ايجنوب غرب آسااا ،ترانهیمنطقه مد ،و جنوب اروپا

ندگ  ؛[ES-IT-M] یمرکز ناطق     : رانیدر ا یپراک مه م در ه

  ،هاتپه ،مناطق معتدله: ستگاه یز ؛رانیا یو کوهسااتان یاسااتپ

  ؛1481-2873: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 500- 3400)چمنزارها 

  ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .HE-زازنده غلبا ،دارغده ،یعلف
676. Poa alpina L.  

در کوه  : یجهان یپراکندگ ؛چمن کوهساااتان : ینام فارسکک

پا    یها  لپ ارو مد    ،آ قه  نه یمنط ند  ،یمرکز یاي آسااا ،ترا   ،ه

  :ایران در پراکندگی ؛ [PL] یشااامال  یکا یآمر ،افغانساااتان  

-یست یز شکل  ؛2163-2858: یدامنه ارتفاع؛ آذربایجان

 .HE: یشیرو
677. Poa sterilis M.Bieb.  

فارسکک   نازا : ینام  ندگ  ؛چمن  هان  یپراک قاز : یج جنوب  ،قف

 غربشاامال  ،غرب پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،نیاوکرا

 ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT-Mهند ] 

-یسککتیشکککل ز-2706: یدامنه ارتفاع؛ شااارق شااامال

 .HE: یشیرو
678. Poa timoleontis Heldr. ex Boiss.  

 ،هيترک ،ونانی: یجهان یپراکندگ ؛چمن ساام : ینام فارسک 

؛  [ES-IT-M] هيجنوب روساا ،عراق ،رانیا ،هیسااور ،نيفلسااط

  ،یزد و کرمان  ارتفاعات   ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی 

-یست یشکل ز  ؛2129-1738: یدامنه ارتفاع؛ شرق  شمال 

 .HE: یشیرو
679. Poa trivialis L.  
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فارسکک    ندگ  ؛چمن معمول : ینام  هان  یپراک ناطق   : یج م

در مناطق مختلف جهان  ،میقد یايدن یشااامال مکرهيمعتدله ن 

  ،فارس  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[PLشاااده ] یمعرف

ستان  ،النيگ سان  ،همدان ،گل :  ستگاه یز ؛تهران ،مازندران ،خرا

ها  گاه  ،چمنزار ناطق ساااا   ،ها چرا   ؛(متر 1100-2900) یاهی م

فاع   نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل  ؛2238-2739: یدام

-60به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار

 .HE-مترسانتی 15
680. Psathyrostachys fragilis (Boiss.) Nevski  

  ،عراق: یجهان یپراکندگ ؛چمن جو ،ش سنبلیر: ینام فارس 

  پراکندگی؛ [IT2قفقاز ] ،کردستان ،ارمنستان ،افغانستان ،رانیا

جان    :ایران در بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا مان  ارت   ،یزد و کر

فاع  ؛ جنوب نه ارت کل ز  ؛2163-2900: یدام -یسککتیشکک

 .GR: یشیرو
681. Stipa arabica Trin. & Rupr. var. arabica  

  ؛(جنسچمن ساااوزن  ) ،پرىچمن ،اساااتپ : یفارسکک  نام 

ندگ  هان  یپراک قاز  ،رانیا ،هي ترک: یج   ،یمرکز یاي آسااا ،قف

 ،نيفلسط  ،لبنان ،اردن ،هیسور  ،عراق ،هند ،پاکستان  ،افغانستان 

ستان  رهیشبه جز  شمال آفر  عرب در  یپراکندگ؛ [IT-M] قایو 

 ،کردستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلستان : رانیا

 ،یاريچهارمحال و بخت ،اصاافهان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،همدان

: سککتگاهیز ؛نیتهران و قزو ،سااامنان ،زدی ،کرمان ،خراساااان

  هادشاات و یازهیساانگر یهادامنه ،یمناطق خشااک کوهسااتان

فاع   ؛(متر 500-3100)  یدهگل  ؛1481-2650: یدامنه ارت

سط تا اواخر بهار  یگلده: یدهوهیو م س  اوا  لیاوا وهيم دنيو ر

سط  تا ستان  اوا  شه یر ،ایپا یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

 .HE-مترسانتی 50-70به ارتفاع  ،یچوب
682. Stipa ehrenbergiana Trin. & Rupr.  

فارسکک     ؛(جنسچمن ساااوزن  ) ،پرىچمن ،اساااتپ : ینام 

 نيفلسط ،لبنان ،هیسور ،قفقاز ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ

[IT1, IT2]ندگ  ؛ با : رانیدر ا یپراک تان   ،جان یآذر   ،کردسااا

شاه و تهران  و   یدهگل ؛1987-2250: یدامنه ارتفاع ؛کرمان

سط تا اواخر بهار  یگلده: یدهوهیم س  اوا   تا لیاوا وهيم دنيو ر

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛تابستان اواسط
683. Stipa hohenackeriana Trin. & Rupr.  

س   ،رانیا ،عراق: یجهان یپراکندگ ؛ابان ياسااتپ  ب: ینام فار

غرب  ،قفقاز یماورا ،ترکساااتان ،غرب پاکساااتان ،افغانساااتان 

ستان  ،یبريس    شان  انيت ،یآال-ريپام ،نيچ غربشمال   ،قزاق

[IT]ندگ  ؛ مه  از با یتقر: رانیدر ا یپراک ها    ه تان  رانیا یاسااا

ست  شده  گزارش ش  جز به. ا   ؛فارس جيخل و عمان یایدر هيحا

  ،ها کوه ینیيپا  یها دامنه  ،یسااانگالخ یها دامنه : سککتگاه یز

ناطق ب  بان ي م فاع   ؛(متر 800- 3400) یا -2892: یدامنه ارت

-یست یشکل ز  ؛تابستان  لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛1376

 .HE-مترسانتی 60-80به ارتفاع  ،ایپا یعلف: یشیرو
684. Stipa holosericea Trin.  

فارسکک     ؛(جنسچمن ساااوزن  ) ،پرىچمن ،اساااتپ : ینام 

  ،یمرکز یايآساا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ

  ،گلستان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-ITاردن و لبنان ] ،هیسور 

  ،ساامنان ،خراسااان ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران

  یگلده : یدهوهیو م یدهگل ؛2293: یدامنه ارتفاع   ؛تهران

  ؛تابسااتان اواسااط تا لیاوا وهيم دنيو رساا اواسااط تا اواخر بهار

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
685. Stipa pennata L.  

مرکز و جنوب : یجهان یپراکندگ ؛م یاستپ  دا : ینام فارس 

  ،غرب پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،ترانهیمنطقه مد ،اروپا

  ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ [ES-IT-M] ايماليه یهاکوه

:  ستگاه یز؛ شرق  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز

په  فاع   ؛یازهیسااانگر یها ت نه ارت و   یدهگل  ؛1738: یدام

با    ،یعلف ای پا : یشککیرو-یسککتیشکککل ز  ؛بهار : یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 40-45به ارتفاع  ،ینيرزمیز یهاساقه
686. Taeniatherum crinitum (Schreb.) Nevski  

س    ،ترانهیشرق مد : یجهان یپراکندگ ؛سو چمن يگ: ینام فار

جنوب  ،غرب پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیتالش. ا ،عراق ،هيترک

س  -IT] نيشمال غرب چ  ،شان  انيت ،یآال-ريپام ،قفقاز ،هيرو

M] ارتفاعات   ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛  

مناطق خشک و   : ستگاه یز؛ جنوب ،شرق  شمال  ،یزد و کرمان

:  یدامنه ارتفاع ؛متر( 700- 2400ها )کوهستان  ،یازهیسنگر 

شکل   ؛تابسااتان لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛1376-2452

له  کی  یعلف: یشککیرو-یسککتیز فاع    ،ساااا  100-50به ارت

 .TH-مترسانتی
687. Trachynia distachya (L.) Link  

س    ،ترانهیمنطقه مد: یجهان یپراکندگ ؛س بافتهيگ: ینام فار

  گریاز مناطق د یدر برخ ،یمرکز یايآساا ،ايآساا یغربجنوب 

ندگ  ؛[IT-M] شااااده یمعرف با : رانیدر ا یپراک   ،جان یآذر

ستان  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت   ،کرمان ،المیا ،هرمزگان ،گل

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛1376: یدامنه ارتفاع ؛مازندران

TH. 
688. Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.  

در مناطق  : یجهان یپراکندگ ؛ یوالف طالیشبه : ینام فارس

  ؛[ES-IT] اساات پراکنده گسااترده صااورت به ايورآساایمعتدله 
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دامنه   ؛ خراساااان ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2681-2774: یارتفاع
689. Triticum turgidum L.  

  یپراکندگ ؛سااا يگندم انگل ،نوک اردک گندم: ینام فارسکک

شخص      : یجهان شاء نام شده به من شته  ؛  [COS & SCOS] کا

دامنه  ؛ شرق  شمال  ،زاگرس ،آذربایجان :ایران در پراکندگی

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛1443: یارتفاع

 (Podophyllaceae) السهیپودوف

690. Bongardia chrysogonum Endl.  

  ،قایشاامال آفر: یجهان یپراکندگ ؛یعلف کبک: ینام فارسکک

  ،افغانساااتان   ،رانیا ،عراق ،قفقاز  ،هي ترک ،لبنان  ،هی ساااور ،ونان ی

  ،یمرکز: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT] یمرکز یايپاکستان و آس

  ،گلستان  ،النيگ ،فارس ،اصفهان  ،یاريچهارمحال و بخت ،بوشهر 
  ،مازندران ،لرسااتان ،خراسااان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،همدان

تا     ینواح یچمنزارها : سککتگاه یز ؛تهران ،قم ،نیقزو پسااات 

تان   فاع   ؛متر( 300- 1800) یکوهسااا نه ارت -1797: یدام

-یست یشکل ز  ؛نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2212

ارتفاع  ،یاقاعده یهابرگ ،قيعم یهابا غده ،تيوفیژ: یش یرو

 .GT-مترسانتی 80-20
691. Leontice armeniaca Boiv. 

(20-25)شکل   

س  صغ يش ربت: ینام فار ستا يش ترب ،رير    یپراکندگ ؛ینر ارمن

سط  ،سودان : یجهان   و رانیا ،عراق ،قفقاز یماورا ،هیسور  ،نيفل

  ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-SS] ازبکساااتان جنوب

  ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،یمرکز ،اصفهان  ،همدان ،زنجان

گاه    یز ؛قم  و نی قزو  ،خراسااااان   ت نزارهااا     : سکک م  یچ

فاع    ؛متر( 1500-2400)یکوهساااتااان نه ارت   ؛2305: یدام

کل ز  ؛نیفرورد: گل : یدهوهیو م یدهگل  -یسککتیشکک

 .GC-مترسانتی 20معموال کوتاهتر از : یشیرو

 (Polygalaceae) انیرآوریش

692. Polygala hohenackeriana Fish. & C.A.Mey.  

 ،شاامال: یجهان یپراکندگ ؛(جنس) آورريشاا: ینام فارسکک

 ؛[IT2] قفقاز یشرق و جنوب ماورا  ،رانیو مرکز ا غربشمال  

  ،کرمانشاااه ،همدان ،جانیآذربا ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ

صفهان    یسنگ  یهابيش : ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،ا

و   یدهگل ؛1453-1740: یدامنه ارتفاع ؛یکوهستان  مناطق

: یشیرو-یستیشکل ز ؛رياواخر اسفند تا اواخر ت : یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 12-2/5به ارتفاع  ،یدر قاعده چوب ،چندساله

 (Polygonaceae) انیبندهفتعلف

693. Atraphaxis spinosa L. 

 رهیشااابه جز : یجهان  یپراکندگ  ؛کاروان کش: ینام فارسکک

  یپراکندگ ؛[IT] هيجنوب روس ،افغانستان ،رانیا ،هيترک ،بالکان

با  ،یمرکز: رانیدر ا حال و بخت   ،فارس  ،جان یآذر  ،یاري چهارم

 ؛تهران ،ساامنان ،مازندران ،خراسااان ،همدان ،گلسااتان ،النيگ

سنگر   : ستگاه یز شک و    400- 3200ها )تپه ،یازهیمناطق خ

فاع   ؛متر( نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 1954-1969: یدام

نساابتا   ،زیربرگ ،یادرختچه: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار

 .NPH-مترسانتی 60-200به ارتفاع  ،خاردار
694. Atraphaxis suaedifolia Jaub. & Spach 

باران  کاروان  ،زىیکاروان کش تبر : ینام فارسکک    ؛کش ارسااا

ندگ  هان  یپراک ندگی ؛ [IT2] رانیا یانحصاااار: یج  در پراک

جان    :ایران بای فاع  ؛ آذر نه ارت کل    ؛1437-1376: یدام شکک

 .CH: یشیرو-یستیز
695. Polygonum alpestre C.A.Mey.  

س    ،قفقاز: یجهان یپراکندگ ؛بند کوهسااتان هفت: ینام فار

ندگی     ؛ [IT2] رانی ا ،کردساااتااان   ،هيااترک     :ایران  در پراک

جان   بای مال  ،زاگرس ،البرز ،آذر فاع  ؛ شااارق شااا نه ارت :  یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2795-2650
696. Polygonum arenastrum Boreau.  

س  ست   هفت: ینام فار شن دو   بایتقر: یجهان یپراکندگ ؛بند 

مام  در هان  ت طب  از ريغ به  ج مال  ق   & COS] جنوب و شااا

SCOS]لرسااتان ،خراسااان ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛، 

-یسککتیز شکککل ؛2172: یدامنه ارتفاع ؛تهران ،سااامنان

 .TH: یشیرو
697. Polygonum luzuloides Jaub. & Spach  

س   رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛بند غالف هفت: ینام فار

[IT2W] ندگی ؛ جان    :ایران در پراک بای نه   ؛ زاگرس ،آذر دام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1902-2900: یارتفاع
698. Polygonum paronychioides C.A.Mey.  

فارسکک   فت : ینام  ند عقربک  ه ندگ  ؛ب هان  یپراک قاز : یج   ،قف

  پراکندگی؛ [IT2] یآال-ريپام ،ترکمنسااتان ،افغانسااتان ،رانیا

جان   :ایران در بای مال  ،زاگرس ،البرز ،آذر دامنه   ؛ شااارق شااا

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1570-2143: یارتفاع
699. Polygonum patulum M.Bieb.  

  یپراکندگ ؛بند گسااتردههفت ،بند پاکوتاههفت: ینام فارسکک

-ريپام  ،افغانساااتان   ،رانیا ،قفقاز  ،هي ترک ،جنوب اروپا : یجهان 

ندگ     ؛[IT-M] یآال  ،جااانی آذربااا ،یمرکز  : رانی در ا یپراک

ستان  ،النيگ ،فارس ستان  ،همدان ،گل ستان  ،خوز ستان  ،کرد  ،لر
  ؛زنجان ،تهران ،سمنان  ،بلوچستان  و ستان يس  ،نیقزو ،مازندران

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛2435: یدامنه ارتفاع
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700. Polygonum polycnemoides Jaub. & Spach  

غدادى  هفت : ینام فارسکک   ند ب  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛ب

نان  قاز  ،لب تان   .  رانیا ،قف غانسااا ؛ [IT] یآال-ريپام  ،تراليچ ،اف

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

 شکککل ؛2731-2076: یدامنه ارتفاع؛ شااارق ،یزد و کرمان

 .HE: یشیرو-یستیز
701. Rheum ribes L. 

افغانسااتان و   ،رانیا ،هيشاارق ترک ،نخجوان: یجهان یپراکندگ

  ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2پاکسااتان ]

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کرمانشاااه
حال و بخت   مان  ،یاري چهارم نان  ،خراساااان ،کر  ،تهران ،سااام

فاع       ؛نی قزو  ،یمرکز   نه ارت کل    ؛2044-2212: یدام شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
702. Rumex acetosella L.  

: یجهان یپراکندگ ؛ش ترشک يم ،ش  يترشک م : ینام فارس 

شااده به  یمعرف یگاه ،ايآساا یاروپا و مناطق معتدله و شاامال

قاط  ریساااا جان   :ایران در پراکندگی ؛ [PL] ن بای دامنه   ؛ آذر

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2731: یارتفاع
703. Rumex patientia L.  

س  شفادهنده   : ینام فار شک  شک ب  ،تر   یپراکندگ ؛زيمارخيتر

هان  تان    ،رانیا: یج غانسااا ؛ [IT2, IT4] یمرکز یاي آسااا ،اف

ندگی     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک دام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛2510: یارتفاع
704. Rumex scutatus L.  

س  شک وار : ینام فار سوى    ،زه اىیتر شک فران   یپراکندگ ؛تر

س  ،جنوب و مرکزاروپا: یجهان  غرب و شمال  تا ايجنوب غرب آ

ندگی     ؛ [ES-IT] رانی ا برز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک ل  ،ا

-یسککتیشکککل ز  ؛2900-2247: یدامنه ارتفاع  ؛ زاگرس

 .HE: یشیرو
705. Rumex tuberosus L.  

منطقه  : یجهان  یپراکندگ  ؛دارترشاااک غده  : ینام فارسکک  

  :ایران در پراکندگی ؛ [IT-M] اي جنوب غرب آسااا ،ترانه یمد 

جان   بای مال  ،زاگرس ،البرز ،آذر فاع  ؛ شااارق شااا نه ارت   :یدام

 .GT: یشیرو-یستیز شکل؛ 2721-2510

 (Primulaceae) انیپامچال

706. Androsace maxima L.  

س  سمن ی: ینام فار : یجهان یپراکندگ ؛ساله کی یاصخره  ا

  رودخانه و افغانسااتان تا رهیالجز از ايمنطقه معتدله اروپا و آساا

  ،همدان ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] یبريساا در لنا

  ،یمرکز ،جانیآذربا ،النيگ ،تهران ،مازندران ،لرستان  ،کردستان 

مان  ،فارس  ،یاري بخت گان  ،کر نان   ،هرمز گاه یز ؛سااام :  سککت

 یازهیسنگر  یهااستپ  ،یسنگالخ  یهادامنه ،یآهک یهاصخره 

-2000) یپست و کوهستان   ینواح یهاچمنزار ،مزارع ،یرس  ای

فاع       ؛متر(   2500 نه ارت و   یده گل  ؛1376-2305: یدام

-یست یشکل ز  ؛(نیفرورد: بهار و تابسااتان )گل: یدهوهیم

  1-15دهنده به ارتفاع ساااقه گل ،سااالهکی ،یعلف: یشککیرو

 .TH-مترسانتی
707. Primula auriculata Lam. 

(17-8)شکل   

س   ،هيشاارق ترک: یجهان یپراکندگ ؛پامچال طناز: ینام فار

  انيافغانساتان تا کوهساتان ت   ،رانیا ،شامال شارق عراق   ،قفقاز

  ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] شااان

ستان  ،زنجان ،جانیآذربا شاه  ،کرد صفهان  ،همدان ،کرمان   ،زدی ،ا

ستان  ،یمرکز سان  ،لر : ستگاه یز ؛سمنان  و نیقزو ،تهران ،خرا

ها  مه   یچمنزار  ینواح در ها یها و جو مرطوب اطراف چشااا

فاع     ؛متر(  2000- 3600) یآلپ مااهي ن  نه ارت -2615: یدام

-بهشتیارد: بهار و تابستان )گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2739

 به ارتفاع ،ساله چند ،یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد(

 .HE-مترسانتی 30-3 (-60)

 (Rafflesiaceae) انییایرافلِز

708. Pilostyles haussknechtii Boiss. 

س   رانیا ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛گونخون: ینام فار

[IT2] ندگ ؛  و زاگرس ،البرز ،جااانی آذربااا :رانیا در یپراک

عات    فا مان  ارت فاع    ؛زدیو کر نه ارت کل    ؛2492: یدام شکک

 .EP: یشیرو-یستیز

 (Ranunculacea) ایانهآالل

709. Adonis aestivalis L. 

ستانه  : ینام فارس    یپراکندگ ؛گل خروسک  ،چشم خروس تاب

س  ،مرکز و جنوب اروپا ،ترانهیمد: یجهان -ES] ايمرکز و غرب آ

IT-M] ندگی    ؛  ،زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک

؛ جنوب ،مرکز ،شااارق ،شااارق شااامال ،یزد و کرمان ارتفاعات

  ؛متر(1400- 2600ها )باز دشاات یهادامنه ،مزارع: ستگاه یز

فاع   نه ارت  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛2129-1376: یدام

ستان    20-80به ارتفاع  ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

 .TH-مترسانتی
710. Anemone biflora DC.  

 یانحصاااار: یجهان  یپراکندگ  ؛آنمون دوگل : ینام فارسکک  

  ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2افغانساااتان( ]   ،رانی)ا

 ،یاريچهارمحال و بخت ،یمرکز ،اصااافهان ،کرمانشااااه ،همدان

: ستگاه یز ؛ساامنان و نیقزو ،تهران ،خراسااان ،کرمان ،فارس

ستان  یهاچمنزار دامنه   ؛(متر 1300- 3300 یآلپمهيون یکوه



 1401(، 1)ضميمه 23/ رستنيها، جلد  غرب ایران(دميرلی )استان زنجان، شمال هایکوهتنوع گياهان آوندی /  محمودی و همکاران                       114/114

 

-نیاواسط فرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛2129: یارتفاع

سط    ،چندساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارداوا

 .HE-مترسانتی 5-12 به ارتفاع
711. Ceratocephala testiculata (Crantz) Besser 

س  مرکز و  : یجهان یپراکندگ ؛روى دوقلوگل آفتاب: ینام فار

سمت اروپا  ،بالکان رهیشبه جز  ،جنوب اروپا   ییمرکز و جنوب ق

جنوب غرب  ،یبريس  ،قفقاز ،پاکستان  ،افغانستان  ،رانیا ،هيروس 

ندگ  ؛[ES-IT] اي آسااا مدان : رانیدر ا یپراک ندران    ،ه  ،ماز

 ،تهران ،خراسااان ،بلوچسااتان و سااتانيساا ،کرمان ،جانیآذربا

  یپساات تا کوهسااتان ینواح یچمنزارها: ستگاه یز ؛ساامنان

 یدهگل  ؛1987-2873: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 500-2500)

-یسککتیشکککل ز ؛بهشاااتیارد-نیفرورد: گل: یدهوهیو م

 .TH-کوتاه و سالهکی: یشیرو
712. Consolida hohenackeri (Boiss.) Gross  

فارسکک    فاى غرب    : ینام  بان در ق ندگ  ؛ز هان  یپراک : یج

تان   قاز ]  یماورا  ،رانیا ،تالش  ،هي ترک ،ارمنسااا ؛ [IT2Wقف

ندگی  جان    :ایران در پراک بای فاع  ؛ زاگرس ،آذر نه ارت :  یدام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛2434-2005
713. Consolida orientalis Schrödinger 

س  منطقه : یجهان یپراکندگ ؛یشاارق یدرقفازبان: ینام فار

  ،هند ،قفقاز ،افغانساااتان ،ترکمنساااتان ،رانیا ،هيترک ،ترانهیمد

به جز  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT-M] یمرکز یبريسااا ،تبت 

شک  یليخ مناطق و شمال  مرطوب یليخ یجنگلها  جنوب خ

 اسااات؛ شاااده گزارش رانیا یمه اساااتانهاه از بایتقر کشاااور

 ینواح یکشااااورز یهانيزم و یبیتخر یهاخاک: سککتگاهیز

ست  ستان  پ -2212: یدامنه ارتفاع ؛(متر 500-2500)یکوه

-یست یشکل ز  ؛خرداد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1683

 .TH-مترسانتی 20-60به ارتفاع  سالهکی: یشیرو
714. Delphinium aquilegifolium (Boiss.) Bornm.  

:  یجهان  یپراکندگ  ؛یالملوکتاج  یقفا زبان پس : ینام فارسکک

  ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2( ]رانی)شمال ا یانحصار

 یچمنزارها : سککتگاه یز ؛سااامنان  ،نیقزو ،تهران ،خراساااان

  1500- 3200)تند  یها بي شااا یرو یآلپمه يو ن یکوهساااتان 

فاع   ؛متر( نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2521: یدام

ساله به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد   30-60چند

 .HE-مترسانتی
715. Delphinium jacobsii Iranshahr 

(21-15)شکل   

: یجهان یپراکندگ ؛زبان پس قفاى ساانندج : ینام فارسکک

ندگی ؛ [IT2] رانیا یانحصااااار جان    :ایران در پراک بای   ،آذر

ستان  :  یش یرو-یست یز شکل ؛ 1481: یدامنه ارتفاع؛ کرد

GT. 
716. Ficaria fascicularis K.Koch  

س    ،قفقاز یماورا ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ایکاريف: ینام فار

تان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیتالش و ا  ،عراق   ،گلسااا

 ،اصاافهان ،کرمانشاااه ،یمرکز ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران

کنار  : سککتگاهیز ؛نیقزوتهران و  ،خراساااان ،فارس ،لرساااتان

  1000- 3000) یکوهسااتان یشاادن نواحدر حال آب یهابرف

فاع   ؛متر( نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2182-2521: یدام

چندساله  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد-نیفرورد: گل

 .HE-مترسانتی 5-15به ارتفاع 
717. Nigella oxypetala Boiss.  

 ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ ؛ ران یاهدانه ا  ي سااا: ینام فارسکک  

؛ [IT1, IT2قفقاز ] ،رانیغرب ا ،قفقازشمال عراق  ،لبنان ،هیسور 

ندگی     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک دام

 TH: یشیرو-یستیشکل ز؛ 2169: یارتفاع

718. Ranunculus arvensis L.  

جنوب  ،اروپا : یجهان  یپراکندگ  ؛آالله خاردار  : ینام فارسکک  

 مرطوب مناطق در. قایشاامال آفر ،انهيم یايآساا ،ايغرب آساا

ندگ  ؛[ES-IT-M] دی رویم  ،البرز یها کوه: رانیدر ا یپراک

  یها نياغلب در زم : سککتگاه یز ؛جان یداغ و آذربا کپه  ،زاگرس

تان  ینواح یکشااااورز نه    ؛(متر 1200- 2500)یکوهسااا دام

ع     فا ت ه گل  ؛2435-1920: یار م  ید ه وهی و  :  گاال: ید

  5-40با ارتفاع  ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد

 .TH-مترسانتی
719. Ranunculus caucasicus M.Bieb.  

  ،نیجنوب اوکرا: یجهان یپراکندگ ؛آالله قفقازى: ینام فارس 

 در پراکندگی؛ [IT-Mقفقاز ] ،رانیشمال ا  ،هيشرق ترک شمال 

 شکل ؛2791-2803: یدامنه ارتفاع؛ البرز ،آذربایجان :ایران

 .GR: یشیرو-یستیز
720. Ranunculus elbursensis Boiss. 

(21-39)شکل    

س  )البرز  یانحصار : یجهان یپراکندگ ؛یآالله البرز: ینام فار

 ؛تهران و سمنان ،همدان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2( ]یمرکز

ستان  یچمنزارها: ستگاه یز   1500- 3300)یآلپمهيو ن یکوه

فاع   ؛(متر نه ارت : یدهوهیو م یدهگل  ؛2588-2858: یدام

چندساله به ارتفاع  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهشت یارد: گل

 .HE-مترسانتی 10-5
721. Ranunculus kotschyi Boiss.  
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س   رانیا یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛ یآالله دنا: ینام فار

جان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT2( ]رانیا غربجنوب ) بای   ،آذر

فاع  ؛ زاگرس ،البرز نه ارت کل  ؛2510: یدام -یسککتیز شکک

 .HE: یشیرو
722. Ranunculus macrorrhynchus Boiss.  

جنوب : یجهان یپراکندگ ؛آالله نوک درشااات: ینام فارسکک

  :ایران در پراکندگی؛ [IT2W] رانیغرب ا ،عراق ،هيشرق ترک 

جان    بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت   ؛1948-2892: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
723. Ranunculus oxyspermus Willd.  

 رهیشااابه جز: یجهان یپراکندگ ؛زيآالله دانه ت: ینام فارسکک

-ESقفقاز ] ،رانیا ،هيترک ،نیجنوب اوکرا ،هيجنوب روس  ،بالکان

IT]النيگ ،فارس ،اصاافهان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

  ،مازندران ،لرسااتان ،کردسااتان ،خراسااان ،کرمانشاااه ،همدان

فاع   ؛تهران ،نیقزو نه ارت کل  ؛1954: یدام -یسککتیز شکک

 .HE: یشیرو
724. Ranunculus sericeus Banks & Sol. 

؛ [IT2] رانیغرب ا ،عراق ،هی ساااور ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ 

ندگی     نه    ؛ زاگرس  ،البرز   ،آذربااایجااان  :ایران  در پراک دام

 .GR: یشیرو-یستیز شکل ؛2238: یارتفاع
725. Thalictrum isopyroides C.A.Mey.  

شاارق : یجهان یپراکندگ ؛یکوه یسااداببرگ: ینام فارسکک

نه یمد  مال  ،ترا تان  ،رانیا ،عراق ،هي شااارق ترکشااا  ،ترکمنسااا
ستان  ستان  ،افغان   ،شان  انيت ،یآال-ريپام ،یکوه آلتا ،قفقاز ،پاک

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT( ]نيچ غربشااامال  ) یتارباگاتا    

چهارمحال و     ،جان یآذربا  ،یمرکز ،رانیا یها کوهاغلب رشاااته  

صفهان  ،یاريبخت ستان  ،فارس ،ا سمنان   ،لرستان  ،کردستان  ،گل

گاه یز ؛و تهران ها : سککت تان   یچمنزار  یآلپمه يو ن یکوهسااا

فاع    ؛(متر 3200-1500) نه ارت و   یدهگل  ؛2212: یدام

چندساله  : یش یرو-یست یشکل ز  ؛نیفرورد: گل: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 15-50به ارتفاع 
726. Thalictrum minus L.  

س  سداب  : ینام فار س : یجهان یپراکندگ ؛برگ  به  ،اياروپا و آ

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[PL] ییاساااتوا و یقطب مناطق  از ريغ

  ،کردساااتان  ،خراساااان ،گلساااتان  ،فارس  ،جان یآذربا  ،یمرکز

خشااک تا   یهادامنه: ستگاه یز ؛ساامنان ،مازندران ،لرسااتان

:  یدامنه ارتفاع   ؛(متر 2800-1700) یاهی ساااا یچمنزارها 

-یستیشکل ز ؛خرداد: یدهوهیو م یدهگل ؛2632-2131

فاع     ،تي پتوفیکر یهم ،ای پا  یعلف: یشککیرو  150-30به ارت

 .HE-مترسانتی

 (Resedaceae) انیاسپرک

727. Reseda lutea L.  

س    ،جنوب اروپا: یجهان یپراکندگ ؛ورث ،اسااپرک: ینام فار

شده   یبه عنوان عنصر معرف ،ايجنوب غرب آس ،ترانهیمنطقه مد

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT-M] جهان نقاط از یاريدر بساا

ستان  صفهان  ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،النيگ ،گل  ،ا
سان  ،کرمان ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت  ،تهران ،سمنان  ،خرا

-400علف هرز ) ،مخروبه یاراضاا: سککتگاهیز ؛یمرکز ،نیقزو

فاع       ؛متر(   2500 نه ارت و   یده گل  ؛1376-2238: یدام

 سالهکی: یشیرو-یست یزشکل   ؛بهشت یارد: گل: یدهوهیم

ساله  ای -100به ندرت  مترسانتی  30-60به ارتفاع  ،یعلف چند

 .HE-مترسانتی 15

 (Rhamnaceae) انیعناب

728. Rhamnus pallasii Fisch. & C.A.Mey. subsp. palasii 

(18-6)شکل   

: یجهان  یپراکندگ  ؛ارجنک  ،اه تنگرسي سااا: ینام فارسکک  

-ES] رانیو غرب ا غربشمال   ،تالش ،قفقاز ،هيشرق ترک شمال 

IT]ندگ  ؛   ،النيگ ،مااازناادران ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراک

شاه  ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا سان  ،کرمان  ،تهران ،سمنان  ،خرا

شک   یهادامنه ،باز یدرختزارها: ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو خ

 یدهگل  ؛2163-2250: یدامنه ارتفاع   ؛متر( 800- 1200)

-یسککتیشکککل ز  ؛خرداد و بهشاااتیارد: گل : یدهوهیو م

 .NPH-متر 1-4خاردار به ارتفاع  یادرختچه: یشیرو

 (Rosaceae) انیسرخ گل

729. Alchemilla farinosa Frohner  

س  ش : ینام فار صار : یجهان یپراکندگ ؛ر آردآلوديپاى   یانح

دامنه   ؛جانیآذربا ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا

هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2739: یارتفاع  شکککل    ؛اواخر ب

 .GR-مترسانتی 20به ارتفاع تا : یشیرو-یستیز
730. Alchemilla persica Rothm.  

س  ش : ینام فار ستان : یجهان یپراکندگ ؛ران یر ايپاى   ،ارمن

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2قفقاز ] ،رانیا ،شاامال عراق ،قفقاز

  ؛2803: یدامنه ارتفاع   ؛تهران ،همدان  ،جان یآذربا  ،مازندران  

به : یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .CH-مترسانتی 25-100ارتفاع 
731. Alchemilla pseudocartalinica Juz.  

س  ش : ینام فار ستان  يپاى    ،قفقاز: یجهان یپراکندگ ؛ر ارمن

قاز  یماورا  تان  ،قف تان  ،ارمنسااا تان ]    ،کردسااا غانسااا  ؛[IT2اف

ندگ  نه    ؛هماادان ،جااانیآذربااا ،النيگ: رانیدر ا یپراک دام

  ؛تابستان  ایاواخر بهار : یدهوهیو م یدهگل ؛2791: یارتفاع
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ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  به ارتفاع  ،دارزومیر ،چند 

 .GR- .مترسانتی 35-10
732. Amygdalus lycioides Spach var. lycioides 

(18-1)شکل   

فارسکک    خارآلود   : ینام  مک    ،تنگرس ،بادام  ندگ  ؛بادا   یپراک

هان  ندگ  ؛[IT2] رانیا ،هي شااارق ترک: یج :  رانیدر ا یپراک

ندران   با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر تان  ،زن تان  ،کردسااا  ،لرسااا

شاه  ستان  ،سمنان  ،کرمان :  یدامنه ارتفاع ؛نیقزو ،تهران ،بلوچ

هار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛2000-1700 کل   ؛ب شکک

 .PH-متر 1به ارتفاع تا  ،درختچه: یشیرو-یستیز
733. Amygdalus orientalis Mill.  

س  شرق  : ینام فار  ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛بخورک ،بادام 

  یپراکندگ ؛[IT1, IT2] رانیغرب ا ،عراق ،لبنان ،هیشمال سور  

 ؛یاريچهارمحال و بخت ،المیا ،کرمانشاااه ،کردسااتان: رانیدر ا

فاع   نه ارت هار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛2250: یدام   ؛ب

-متر 2تا  5/0به ارتفاع  ،درختچه: یش یرو-یست یشکل ز 

NPH. 
734. Cotoneaster nummularioides Pojark. 

(19-1)شکل   

س  سکه   يش : ینام فار شت  شرق   : یجهان یپراکندگ ؛اىرخ

  ،داغساتان  ،رانیشامال ا  ،جانیشارق آذربا  ،تالش ،قفقاز یماورا
ستان. جنوب تاج  ،دارواز ستان يترکمن شم  ،ک  ؛[IT2, IT3] ريک

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

  ؛یکوهستان : ستگاه یز ؛نیقزو ،تهران ،سمنان  ،کرمان ،خراسان 

  ؛اواساااط بهار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2238: یدامنه ارتفاع  

-متر 5/2به ارتفاع تا  ،درختچه: یشککیرو-یسککتیشکککل ز

NPH. 
735. Crataegus meyeri Pojark. 

(18-3)شکل   

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ارمنسااتان زالزالک : ینام فار

ستان    ،مازندران: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،تالش ،ارمن

با  ،النيگ تان  ،جان یآذر دامنه    ؛نیقزو ،تهران ،همدان  ،کردسااا

فاع  هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2131-2238: یارت   ؛اواخر ب

 .PH-متر 2-4به ارتفاع  ،درختچه: یشیرو-یستیشکل ز
736. Geum kokanikum Regel. & Schmalh. 

شمال : یجهان یپراکندگ؛علف مبارک کوهستان : ینام فارس

 ؛[IT2, IT4] یآال-ريپام ،شااان انيغرب ت ،ترکمنسااتان ،رانیا

  ؛2238: یدامنه ارتفاع ؛تهران ،خراسان: رانیدر ا یپراکندگ

به : یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل

 .HE-مترسانتی 15-45ارتفاع 

737. Potentilla inclinata Vill. 

 یمرکز یايآسااا ،قفقاز ،رانیا ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ

[IT]ندگ  ؛   ،النيگ ،ماازنادران   ،گلساااتاان : رانیدر ا یپراک

فاع       ؛تهران   ،جااانی آذربااا نه ارت و   یده گل  ؛2731: یدام

به طول  ،چند ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 50-15
738. Potentilla pannosa Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

س  صار : یجهان یپراکندگ ؛پنجه برگ نمدى: ینام فار  یانح

  ،کردساااتان: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2افغانساااتان( ] ،رانی)ا

مدان  فاع   ؛فارس  ،ه نه ارت و   یدهگل  ؛2803-2721: یدام

به  ،چند ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر بهار: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 5-10ارتفاع 
739. Potentilla recta L.  

  یاروپا: یجهان یپراکندگ ؛پنجه برگ راسااات: ینام فارسکک

نه یمنطقه مد   ،یمرکز به جز  ،ترا کان   رهیشااا  ،رانیا ،هي ترک ،بال

س  در  یپراکندگ ؛[ES-IT-M] یشمال  یکایآمر ،یمرکز یايآ

 ،ساامنان ،همدان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان: رانیا

و   یدهگل  ؛1860-1954: یدامنه ارتفاع   ؛تهران ،خراساااان

به ارتفاع  ،چند ساله : یشیرو-یستیشکل ز ؛بهار: یدهوهیم

 .HE-مترسانتی 70-10
740. Potentilla reptans L.  

: یجهان یپراکندگ ؛پنجه برگ رونده ،پنجه برگ: ینام فارس 

-ES] ريکشم ،افغانستان ،رانیا ،قفقاز ،هيترک ،قایشمال افر ،اروپا

IT-M] ؛  مرکز ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛

 هي حاشااا ،یامخروبه یاراضااا ،طوبرم یهادامنه : سککتگاه یز

دامنه   ؛(متر 1400- 2600) دوست تروژنين ،زارهابوته ،هاجاده

تا اواخر   : یدهوهیو م یدهگل  ؛2721-2394: یارتفاع  هار  ب

  ،چند سااااله ،یعلف: یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛تابساااتان

 از یزن شاااهیر ،متر 1دار )سااااقه خزنده( به طول تا اساااتولون

 .HE-مترسانتی 20-100به ارتفاع  ،هاگره
741. Rosa canina L.  

س  ش   : ینام فار سترن وح شمال    ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛ین

س  ،قایافر ستان  ،ايجنوب غرب آ ستان  ،افغان س  ،پاک  یمرکز یايآ

[ES-IT-M]البرز یها کوه ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ  ؛، 

  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،داغ )گلستانزاگرس و کپه
 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان

 ینواح: سککتگاهیز ؛فارس( ،ساامنان ،نیقزو ،تهران ،خراسااان

فاع    ؛(متر 700- 2500)یکوهساااتااان نه ارت   ؛2312: یدام

شکککل   ؛خرداد اواساااط تا  لی اوا: گل : یدهوهیو م یدهگل 

 .NPH-متر 4-1به ارتفاع  ،درختچه: یشیرو-یستیز
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742. Rosa elymaitica Boiss. & Hausskn. ex Boiss. 

: یجهان یپراکندگ ؛الم یرز ا ،نساااترن کوه : ینام فارسکک

در  یپراکندگ ؛[IT2] رانیا ،شاامال شاارق عراق ،هيشاارق ترک

  و هی لويکهگ ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،کرمانشااااه  ،همدان : رانیا

  ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،فارس ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛1920: یدام   ؛اواخر ب

 .NPH-متر 1به ارتفاع تا  ،درختچه: یشیرو-یستیشکل ز
743. Rosa foetida Herrm. 

س    ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛نسااترن معطر: ینام فار

؛ [IT2, IT4ترکساااتان ] ،قفقاز ،پاکساااتان ،افغانساااتان ،رانیا

  ،همدان  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا : رانیدر ا یپراکندگ 

حال و بخت    هارم گاه یز ؛نیتهران و قزو ،فارس  ،یاري چ :  سککت

چه  ها درخت تان  یزار باغ  یکوهسااا   1200- 2400ها ) و اطراف 

فاع   ؛متر( نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2238: یدام

  3درختچه به ارتفاع حدود : یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد

 .NPH-متر
744. Rosa iberica Steven 

(18-7)شکل   

فارسکک   قازى : ینام  ندگ  ؛رز قف هان  یپراک   ،عراق ،هي ترک: یج

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2قفقاز ] ،ترکمنسااتان ،رانیا ،تالش

  ؛نیقزو ،تهران ،ساامنان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلسااتان

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2575: یدام   ؛اواخر ب

 .NPH-متر 1-2به ارتفاع  ،درختچه: یشیرو-یستیشکل ز
745. Rosa orientalis A.Dupont ex DC.  

 ،هیسور  ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛ینسترن شرق  : ینام فارس 

نان  تان ]   ،رانیا ،عراق ،لب ندگ  ؛[IT1, IT2ارمنسااا در  یپراک

ستان البرز و : رانیا شاه  ،همدان ،زاگرس )کرد صفهان  ،کرمان   ،ا

ستان  ینواح: ستگاه یز ؛(یمرکز ،تهران  یرو یآلپمهيو ن یکوه

:  یدامنه ارتفاع   ؛متر( 3200-1200) یاصاااخره یبساااترها 

کل    ؛خرداد: گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛2900-2250 شکک

حداکثر تا   ،کیبار یهازومیدرختچه با ر: یشککیرو-یسککتیز

 .PH-متر 1-5/1ارتفاع 
746. Rosa persica J.F.Gmel. 

س   ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛یرانینسااترن ا ،ورک: ینام فار

ستان  ستان  ،ترکمن س  ،افغان در  یپراکندگ ؛[IT] یمرکز یايآ

  ،مازندران   ،داغ )گلساااتان شااامال زاگرس و کپه   ،البرز: رانیا

جان  ،النيگ مدان  ،زن نان   ،خراساااان  ،ه   ،نیقزو ،تهران ،سااام

 یبیتخر یهاو خاک یکوهساااتان ینواح: سککتگاهیز ؛(یمرکز

تر(    1200- 2500) ع         ؛م فا ت نه ار م   ؛1481-2172: یدا

شکل  ؛(بهشتیارد: بهار و تابستان )گل: یدهوهیو م یدهگل

  20-60به ارتفاع  ،دارزومیر ،درختچه کوتاه: یش یرو-یست یز

 .CH-مترسانتی
747. Sanguisorba minor Scop. subsp. lasiocarpa (Boiss. 

& Hausskn.) Nordborg  

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛توت روباه  بهبهان : ینام فار

در  یپراکندگ ؛[ES-IT-Mافغانسااتان ] ،رانیا ،عراق ،هیسااور

 ؛تهران ،فارس ،لرساااتان ،کرمانشااااه ،زنجان ،جانیآذربا: رانیا

شک کوه  یهادامنه ،چمنزارها: ستگاه یز ش  ،هاخ   هاجاده هيحا

فاع    ؛(متر 1100- 3000) نه ارت و   یدهگل  ؛2316: یدام

  ،ایپا: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار تا تابسااتان: یدهوهیم

ساله  یعلف ،ميضخ  شه یبا ر ،تيپتوفیکر یهم به ارتفاع  ،چند 

 .HE-مترسانتی 5-75
748. Sanguisorba minor Scop. subsp. minor  

  ،هي ترک ،اروپا : یجهان  یپراکندگ  ؛توت روباه  : ینام فارسکک  

  ؛[ES-IT-M] قایشاامال آفر ،عراق ،افغانسااتان ،یشااورو ،رانیا

-2468: یدامنه ارتفاع   ؛فارس  ،همدان : رانیدر ا یپراکندگ 

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1797

 .HE-مترسانتی 5-75به ارتفاع  ،چند ساله یعلف
749. Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) 

Briq.  

س  نام جنوب : یجهان یپراکندگ ؛روىتوت روباه  آبله: یفار

  ؛[ES-IT-M] ايجنوب شاارق آساا  ،قایشاامال افر ،و مرکز اروپا

ستان : رانیدر ا یپراکندگ شاه  ،جانیآذربا ،مازندران ،گل   ،کرمان

 ؛تهران ،خراسااان ،کرمان ،یاريچهارمحال و بخت ،زدی ،اصاافهان

فاع   نه ارت هار : یدهوهیو م یدهگل  ؛2739-2097: یدام   ؛ب

  5-75به ارتفاع  ،چند ساااله یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .HE-مترسانتی

 (Rubiaceae) انیروناس

750. Asperula glomerata (M.Bieb.) Griseb.  

فارسکک   تان    یزبر: ینام    یپراکندگ  ؛نه انبوه یزبر ،نه کوهسااا

 ،رانیا ،قفقازشاامال عراق ،هيترک ،هیغرب سااور ،لبنان: یجهان

  ،مرزافغانسااتان و پاکسااتان  ،ترکمنسااتان ،قفقاز ،قفقاز یماورا
 غربجنوب  ،زساااتان يقرق ،کساااتان يتاج  ،جنوب ازبکساااتان 

ستان    :ایران در پراکندگی؛ [IT] یآال-ريپام ،شان  انيت ،قزاق

  ،یخشک سنگالخ یهاتپه: ستگاهیز؛ زاگرس ،البرز ،آذربایجان

 3800) شده  دهيتراش  یجنگل مناطق و زارهاشه يب ،یابانيب مهين

فاع       ؛(متر  1300- نه ارت و   یده گل  ؛1645-2723: یدام

ساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛ريخرداد و ت: یدهوهیم   ،چند

 .CH-مترسانتی 4-15به ارتفاع  ،متراکم یادسته
751. Asperula molluginoides Rchb. 
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س   ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛نه قفقازىیزبر: ینام فار

قاز  مال    ،قف ندگی ؛ [IT2W] رانیا غربشااا   :ایران در پراک

-یسککتیز شکککل ؛2510: یدامنه ارتفاع؛ البرز ،آذربایجان

 .HE: یشیرو
752. Asperula setosa Jaub. & Spach  

  ،لبنان ،هيجنوب ترک: یجهان یپراکندگ ؛نهیزبر: ینام فارسک 

  ،افغانستان ،ترکمنستان ،رانیا ،قفقاز ،شمال عراق ،قفقاز ،هیسور
ستان )چ  ستان يتاج ،(تراليپاک ؛ [IT] یآال-ريپام ،شان  انيت ،ک

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

  ؛2040-2795: یدامنه ارتفاع؛ شااارق شااامال ،یزد و کرمان

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
753. Callipeltis cucullaris (L.) DC.  

س  شاامال  ،اياسااپان: یجهان یپراکندگ ؛با سااپریز: ینام فار

  ،عراق ،عربسااتان ،یمرکز یايآساا و ايجنوب غرب آساا ،قایافر
با  ،رانیا قاز جنوب  ،جان یآذر تان  ،یقف تان    ،ترکمنسااا غانسااا   ،اف

ستان  ستان يتاج ،پاک ستان  ،ک ستان  ،ازبک ؛  [IT-M] رهيو غ ،قزاق

ندگی  جان    :ایران در پراک بای عات    ،زاگرس ،البرز ،آذر فا   ارت

 مهين و یانیايمناطق ب: ستگاه یز؛ شاارق شاامال ،یزد و کرمان

-1376: یدامنه ارتفاع ؛(متر 400- 2900) هادشت و یابانيب

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2123

 .TH-مترسانتی 5-20به ارتفاع  ،سالهکی
754. Crucianella chlorostachys Fisch. & C.A.Mey.  

  ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛بک گرج  يصااال: ینام فارسکک  

سور    ،قفقاز یماورا ستان  ،رانیا ،عراق ،هیشمال  س  ،ترکمن  یايآ

  ،آذربایجان   :ایران در پراکندگی ؛ [IT( ]شاااان اني )ت یمرکز

فاع  ؛ البرز نه ارت کل ز  ؛2097-2681: یدام -یسککتیشکک

 .TH: یشیرو
755. Crucianella gilanica Trin.  

س   ،هيشرق ترک شمال : یجهان یپراکندگ ؛بکيصل : ینام فار

  ،افغانساااتان ،ترکمنساااتان  ،رانیا ،عراق ،قفقاز  یشااارق ماورا

تان   ندگی ؛ [IT2, IT3] یآال-ريپام  ،ازبکسااا   :ایران در پراک

جان    بای فاع  ؛ شااارق ،زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت -2528: یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛1481
756. Cruciata laevipes Opiz  

 از رياروپا )به غ  : یجهان  یپراکندگ  ؛ب يصااال: ینام فارسکک  

  ،(هاکوهسااتان در فقط یجنوب یهابخش در و یشاامال مناطق
؛  [ES-IT] اي مال يغرب ه ،رانیشااامال ا  ،قفقاز  ،هي شااامال ترک 

ندگی  فاع   ؛ البرز ،آذرباایجاان   :ایران در پراک نه ارت :  یدام

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2267
757. Gaillonia szowitzii DC.  

نخجوان  ،قفقاز)ارمنساااتان   یجنوب ماورا : یجهان  یپراکندگ 

  :ایران در پراکندگی؛ [IT2W] رانیا غربشمال   ،(جانیآذربا

جان    بای فاع  ؛ البرز ،آذر نه ارت کل   ؛1376-1540: یدام شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
758. Galium aparine L.  

غرب  ،شمال  ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛ت  راخب : ینام فارس 

  ايدر همه دن یروگونه خرابه ،یشااامال یکایآمر ،ايو مرکز آسااا

[PL] شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران در پراکندگی؛ 

 .TH: یشیرو-یستیز شکل ؛2238: یدامنه ارتفاع؛ شرق
759. Galium nigricans Boiss.  

  ،عراق ،نيفلسط  ،هیسور  ،هيشرق ترک  ،مصر : یجهان یپراکندگ

ندگی ؛ [IT1, IT2] رانی شااامااال و غرب ا    :ایران در پراک

فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذرباایجاان   نه ارت   ؛2044-2267: یدام

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز
760. Galium humifusum M.Bieb.  

س  ،بالکان رهیشبه جز : یجهان یپراکندگ  ،هيجنوب و مرکز رو

 یپاکستان و در سا   ،افغانستان  ،ترکمنستان  ،رانیا ،عراق ،قفقاز

 در پراکندگی ؛ [IT-M] اي آسااا یو مرکز یغربجنوب مناطق  

  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران

-یسککتیشکککل ز  ؛2106-2791: یدامنه ارتفاع  ؛ شااارق

 .GS: یشیرو

761. Galium psilocladum Ehrend.  

شرق عراق      ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ شمال    ،شمال و 

ندگی     ؛ [IT2W] رانی غرب ا  ک یران  در پرا یجااان  :ا   ،آذربااا

-یست یشکل ز  ؛2238-2900: یدامنه ارتفاع؛ کردسااتان

 .HE: یشیرو
762. Galium tricornutum Dandy  

ندگ  هان  یپراک پا  ،غرب: یج  ،رانیا ،عراق ،مرکز و جنوب ارو

س  ،قفقاز شم  ،تبت غرب تا یمرکز یايآ ستان؛ معرف  ،ريک   یعرب

به ساااا   قاط  ریشاااده  ندگی ؛ [ES-IT-SS] ن   :ایران در پراک

علف هرز : ستگاه یز؛ شاارق شاامال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان

- 3300باز )  یها دامنه  ،افته ی  بی تخر یاراضااا ،ها مزارع و باغ 

تر(   300 ع        ؛م فا ت نه ار م ه گل  ؛2005-2163: یدا و   ید

 ،ساله کی: یش یرو-یست یشکل ز ؛ زمستان و بهار : یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 5-35به ارتفاع 
763. Galium verum L. 

(21-16)شکل   

س    ،اروپا تمام بایتقر: یجهان یپراکندگ ؛رير پنيشاا: ینام فار

 ،یبريساا ،قفقاز ،رانیا ،قفقازشاامال عراق ،هیغرب سااور ،هيترک

س  ستان : رانیدر ا یپراکندگ ؛[PL] یشرق  و یمرکز یايآ   ،گل
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 ،لرستان ،همدان ،کردستان ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران

-2394: یدامنه ارتفاع   ؛نیقزو ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛2289

 (Rutaceae) انیسداب

764. Haplophyllum acutifolium G.Don  

س نام   ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛مورد کاذب ،سااُداب : یفار

س  ستان  ،یمرکز یايآ ستان ]  ،افغان   یپراکندگ ؛[IT2, IT3پاک

تان  : رانیدر ا ندران    ،گلسااا با  ،النيگ ،ماز جان  ،جان یآذر   ،زن

 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصافهان  ،کرمانشااه  ،کردساتان  ،همدان
تان  ،یاري چهارمحال و بخت    ،خراساااان ،کرمان  ،فارس  ،لرسااا

ستان : ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان    ؛یمناطق کوه

ع        فا نه ارت م ه گل  ؛1540-1902: یدا م  ید : یده وهی و 

 ،چندساله ،یعلف: یشیرو-یستیشکل ز ؛مرداد تا بهشت یارد

 .HE-مترسانتی 25-60به ارتفاع 
765. Haplophyllum laeviusculum C.C.Towns. 

(16-14)شکل   

س   یانحصااار: یجهان یپراکندگ ؛اىانهيسااُداب  م: ینام فار

  ؛زنجان  ،جان یآذربا  ،النيگ: رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] رانیا

فاع   نه ارت  مه ين: یدهوهیو م یدهگل  ؛1481-1738: یدام

  ،یدر قاعده چوب ،چندساله : یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار دوم

 .HE-مترسانتی 15-30به ارتفاع 

 (Salicaceae) انیدیب

766. Salix alba L.  

  ،قایشمال آفر : یجهان یپراکندگ ؛ديد سف يب ،فک: ینام فارس 

پا  تان    ،رانیا ،عراق ،هي ترک ،مرکز و جنوب ارو غانسااا قاز  ،اف   ،قف

ندگی ؛ [ES-IT-M] یبريجنوب شااارق سااا ،تالش   در پراک

:  ستگاهیز؛ شرق ،شرق شمال ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران

ناره در  ها ی ک گل  ا فاع   ؛tugai یها و جن نه ارت -1900: یدام

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛1683

 .PH-متر 20-30 ،زیدرخت برگر

 (Santalaceae) انیلدصن

767. Thesium kotschyanum Boiss.  

: یجهان  یپراکندگ  ؛کتانک   ،رازىيکتانک شااا  : ینام فارسکک  

تان ]  ،رانیا ،عراق ،هي ترک در  یپراکندگ  ؛[ITw&cترکمنسااا

با : رانیا حال و بخت   ،جان یآذر هارم هان  ،یاري چ   ،فارس  ،اصاااف

ستان  شاه  ،گل سان  ،کرمان ستان  ،خرا دامنه   ؛تهران ،سمنان  ،لر

 .GR: یشیرو-یستیشکل ز ؛1443-2795: یارتفاع

 (Scrophulariaceae) انیمونیمگل

768. Bungea trifida (Vahl) C.A.Mey.  

جنوب  ،رانیا ،تالش ،هیساااور ،عراق ،هيترک: یجهان یپراکندگ

شمال   ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT1, IT2قفقاز ] یماورا

  ،کردساااتان  ،زنجان  ،جان یآذربا  ،مازندران  : غرب و مرکز ،غرب

 ،سااامنان ،یاريچهارمحال و بخت ،اصااافهان ،لرساااتان ،همدان

هران   کز   ،ت ع       ؛ نی قزو  ،یمر فا ت نه ار م   ؛1453-2316: یدا

-یستیشکل ز ؛اواسط بهار تا تابستان: یدهوهیو م یدهگل

 .HE: یشیرو
769. Euphrasia pectinata Ten.  

س  شمک : ینام فار   ،قفقاز ،جنوب اروپا: یجهان یپراکندگ ؛چ

  ،یمرکز یايآسااا ،پاکساااتان ،افغانساااتان ،رانیا ،عراق ،هيترک

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT] نيغرب و شاامال چ ،ريکشاام

تهران  ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: شمال غرب و غرب  ،شمال 

هماادان  ع        ؛و  فا ت نه ار م ه گل  ؛2615-2739: یدا و   ید

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛تابستان: یدهوهیم
770. Odontites aucheri Boiss.  

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛دندانگل ،چشاامک : ینام فار

در  یپراکندگ  ؛[IT] انه ي م یاي آسااا ،لبنان  ،قفقاز  ،رانیا ،عراق

 ،یاريبختچهارمحال و  ،لرسااتان ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیا

شکل   ؛2003-2900: یدامنه ارتفاع ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران

 .TH: یشیرو-یستیز
771. Linaria kurdica Boiss. & Hohen.  

 ،رانیا ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ  ؛کتان  کردى : ینام فارسکک  

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2] یمرکز یاي قفقاز و آسااا  ،عراق

ستان  ،جانیآذربا: شمال غرب و غرب  شاه  ،کرد ستان  ،کرمان  ،لر

دامنه   ؛یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصااافهان

فاع    ؛مرداد و ريت ،خرداد: یدهوهیو م یدهگل  ؛2163: یارت

 .HE: یشیرو-یستیز شکل
772. Linaria lineolata Boiss.  

س  صار : یجهان یپراکندگ ؛کیبارکتان  برگ: ینام فار  یانح

  ،زنجان: شمال غرب و مرکز: رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا

:  یدامنه ارتفاع   ؛تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،نیقزو ،همدان 

  ؛ريت مهين تا بهشااتیارد: یدهوهیو م یدهگل ؛2366-1683

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز
773. Linaria simplex Desf. 

 ،هيترک ،اروپا: یجهان یپراکندگ ؛کتان  سااااده: ینام فارسکک

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[ES-IT-M] قایعراق و شمال آفر  ،رانیا

  ،النيگ ،مازندران: شاامال غرب مرکز و شاامال شاارق  ،شاامال

 ،تهران ،ساامنان ،فارس ،کرمان ،خراسااان ،اصاافهان ،جانیآذربا

: یدهوهیو م یدهگل ؛1376-1570: یدامنه ارتفاع  ؛نیقزو

 .TH: یشیرو-یستیشکل ز ؛ريت لیخرداد تا اوا ،بهشتیارد
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774. Pedicularis sibthorpii Boiss. 

(17-7)شکل   

:  یجهان  یپراکندگ  ؛زدندان يسااانبل باتالق  ت  : ینام فارسکک  

قاز ]  ،رانیشااامال و غرب ا  ،هي ترک  در پراکندگی ؛ [IT2Wقف

جان    :ایران بای فاع   ؛ زاگرس ،البرز ،آذر نه ارت   ؛2510: یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل
775. Scrophularia amplexicaulis Benth.  

س    ؛مون  ساابالن يگل م ،مون  ساااقه آغوشيگل م: ینام فار

در  یپراکندگ  ؛[IT2قفقاز ]  ،رانیا ،هي ترک: یجهان  یپراکندگ 

  ،جانیآذربا ،مازندران: غرب و مرکز ،شمال غرب  ،شمال : رانیا

ستان  ستان  ،کرد سان  ،یاريبخت چهارمحال و ،لر  ،سمنان  ،خرا

فاع    ؛نیقزو ،تهران نه ارت و   یدهگل  ؛2739-2827: یدام

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛مرداد تا نیفرورد: یدهوهیم
776. Scrophularia syriaca Benth.  

س  شاامال  : یجهان یپراکندگ ؛مون  سااورىيگل م: ینام فار

شاامال : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT-M] رانیا ،نيفلسااط ،قایافر

 ،اصافهان  ،زنجان ،جانیآذربا: مرکز و شامال شارق   ،غرب ،غرب

 ،خراساااان ،کرمان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،کردساااتان 

و   یدهگل  ؛1900: یدامنه ارتفاع   ؛نیقزو ،تهران ،سااامنان 

 .HE: یشیرو-یستیز شکل ؛مرداد تا بهشتیارد: یدهوهیم
777. Scrophularia nervosa Benth. subsp. nervosa 

عراق و  : یجهان  یپراکندگ  ؛داررگه مون يگل م : ینام فارسکک  

ندگ      ؛[IT2] رانی ا  ،زنجااان  ،جااانی آذربااا: رانی در ا یپراک

دامنه   ؛یمرکز ،تهران ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان

شت یارد: یدهوهیو م یدهگل ؛2238-2858: یارتفاع   تا به

 .HE: یشیرو-یستیشکل ز ؛ريت
778. Scrophularia striata Boiss.  

  ؛ارداري مون  شااايگل م  ، یمون  ساااازويگل م : ینام فارسکک  

 ،رانیا ،عراقشااامال  ،قفقاز ،هيشااارق ترک: یجهان یپراکندگ

ستان  ستان  ،افغان :  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2قفقاز ] ،غرب پاک

ستان  ستان  ،همدان ،النيگ ،گل شاه  ،کرد صفهان  ،کرمان  ،تهران ،ا
  ،هرمزگان  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ

شهر  ستان  ،بو سان  ،کرمان ،خوز   ؛یمرکز ،نیقزو ،سمنان  ،خرا

ع        فا نه ارت م ه گل  ؛2106-2123: یدا م  ید ه وهی و  :  ید

 .CH: یشیرو-یستیشکل ز ؛آبان-بهشتیارد
779. Scrophularia umbrosa Dumort.  

س   ؛بارىیمون  جويگل م ،ه پسااندیمون  سااايگل م: ینام فار

ندگ  هان  یپراک پا و جنوب غرب : یج   ؛[ES-IT] اي آسااا یارو

شمال شرق و     ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ

 ؛تهران ،خراسااان ،لرسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران: مرکز

گاه   یز نه     ؛متر(   1200-2700مناااطق مرطوب )    : سککت دام

شکل   ؛خرداد تا آبان: یدهوهیو م یدهگل ؛2131: یارتفاع

-مترسانتی  40-100به ارتفاع  ،ایپا یعلف: یش یرو-یست یز

HE. 
780. Scrophularia variegata M.Bieb. subsp. variegate 

(19-5)شکل   

  یپراکندگ  ؛مون  رنگارنگ خاکساااترى   يگل م : ینام فارسکک  

 ؛[IT2قفقاز ] ،رانیا ،قفقازشااامال عراق ،هيشااارق ترک: یجهان

: غرب مرکز و جنوب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ

تان  با  ،النيگ ،مازندران   ،گلسااا جان  ،جان یآذر تان  ،زن   ،کردسااا
 ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،زدی ،اصفهان  ،لرستان  ،کرمانشاه  ،همدان

:  یدامنه ارتفاع ؛نیقزو ،سمنان ،تهران ،خراسان ،فارس ،بوشهر

 شکل ؛مرداد تا نیفرورد: یدهوهیو م یدهگل ؛2875-1901

 .HE: یشیرو-یستیز
781. Verbascum agrimoniifolium (K.Koch) Hub.-Mor. 

subsp. agrimoniifolium 

فارسکک   غافث   گل : ینام  ندگ  ؛ماهور  هان  یپراک  ،هي ترک: یج

سط  ،لبنان ،هیسور  ستان  ،رانیا ،عراق ،اردن ،نيفل   یماورا ،افغان

  ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT1, IT2قفقاز ]

  ،همدان ،کردساااتان ،جانیآذربا: مرکز و شااامال شااارق ،غرب

:  یدامنه ارتفاع ؛خراسااان ،خوزسااتان ،یاريچهارمحال و بخت

تا شاااهر : یدهوهیو م یدهگل  ؛1740 کل  ؛وریخرداد    شکک

 .HE: یشیرو-یستیز
782. Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. 

transcaspicum  

:  یجهان  یپراکندگ  ؛گل ماهور ماوراى خزرى   : ینام فارسکک  

قاز  یماورا  ،رانیا ،عراق ،هي ترک تان ]  ،قف   ؛[ITw&cترکمنسااا

شمال   ،مرکز ،غرب ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ

  ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلسااتان: شاارق و جنوب

:  یدامنه ارتفاع ؛نیقزو ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،اصاافهان

شکل  ؛وریخرداد تا شهر: یدهوهیو م یدهگل ؛2746-1994

 .HE: یشیرو-یستیز
783. Veronica acrotheca Bornm. & Gauba 

(21-47)شکل   

س  ساک ت يس : ینام فار شندى يس  ،زيزاب ب   یپراکندگ ؛زاب ف

غرب و  : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2] رانیا یانحصااار: یجهان

 ینواح: ستگاه یز ؛تهران ،کرمانشاااه ،همدان ،کردسااتان: مرکز

  ؛2182: یدامنه ارتفاع   ؛ها مزارع و صاااخره ،مراتع ،یاساااتپ

-یستیز شکل ؛بهار اواخر تا بهار لیاوا: یدهوهیو م یدهگل

 .HE: یشیرو
784. Veronica anagallis-aquatica L.  
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 ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛بارىیزاب آب  جويس : ینام فارس 

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،نيفلسااط ،لبنان ،هیسااور

  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT] انهيم یايآس  ،قفقاز یماورا

مال غرب  ندران   ،تهران: مرکز و جنوب ،غرب ،شااا   ،النيگ ،ماز

جان  با  ،زن مدان  ،جان یآذر گان  ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،ه   ،هرمز

 هيحاشاا ،مرطوب ینواح: ستگاه یز ؛ساامنان ،فارس ،اصاافهان

  ؛2131-2900: یدامنه ارتفاع   ؛بارها  یمردابها و جو  ،رودخانه  

 شکککل  ؛تابساااتان   تا  اسااافند  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل 

 .GR: یشیرو-یستیز
785. Veronica biloba Schreb.  

س    ؛زاب دولوبهيساا ،زاب چمن زار کوهسااتان يساا: ینام فار

ندگ  هان  یپراک  ،رانیا ،عراق ،هیا ساااور ،لبناان  ،هيا ترک: یج

ستان  ،ترکمنستان   ،ارمنستان  ،گرجستان  ،قفقاز ،پاکستان  ،افغان
 ،کسااتانيتاج ،ازبکسااتان ،یآلتا ،جنوب و قزاقسااتان ،نخجوان

ستان يقرق ستان ]  ،نپال ،ايماليه ،نيچ غربشمال   ،ز  ؛[ITمغول

ندگ  مال : رانیدر ا یپراک :  جنوب شااارقمرکز و  ،غرب ،شااا

تان  ندران    ،گلسااا مد یبو و هی لويکهگ ،ماز مان  ،فارس  ،راح   ،کر

  ،باز یهاجنگل: سککتگاهیز ؛تهران ،بلوچسااتان و سااتانيساا

-2861: یدامنه ارتفاع ؛یمرطوب کوهستان  یها و نواحاستپ 

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار: یدهوهیو م یدهگل ؛2240

 .TH-مترسانتی 2-10به ارتفاع  ،یعلف ،سالهکی
786. Veronica orientalis Mill. 

س  شرق  يس : ینام فار  ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ ؛زاب 

. IT1قفقاز ]  یماورا  ،رانیغرب ا ،تالش  ،عراق ،لبنان  ،هی ساااور

IT2]غرب و مرکز ،شمال غرب  ،شمال : رانیدر ا یپراکندگ ؛  :

 ،لرسااتان ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا ،مازندران ،گلسااتان
 ؛تهران ،یاريچهارمحال و بخت ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان

مرطوب و   ینواح ،مراتع ،هاچمنزار ،مزارع ،هاجنگل: ستگاه یز

و   یدهگل  ؛2143-2900: یدامنه ارتفاع   ؛یآهک یها دامنه 

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواسط بهار تا اواخر بهار : یدهوهیم

HE. 

 (Simaroubaceae) انیعرعر

787. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle  

س  مناطق معتدله  : یجهان یپراکندگ ؛درخت عرعر: ینام فار

 در پراکندگی ؛ [COS & SCOS] یجنوب و یشااامال  مکرهين

  شمال  ،یزد و کرمان ارتفاعات ،زاگرس ،البرز ،آذربایجان :ایران

 مهيگاها ن ،یزراعت: سککتگاهیز؛ جنوب ،مرکز ،شااارق ،شااارق

و   یدهگل ؛1540: یدامنه ارتفاع؛ مخروبه یاراضاا ،یوحشاا

:  یش یرو-یست یشکل ز  ؛خرداد-بهشااتیارد: یدهوهیم

 .PH-متر( 30-15مهاجم ) ،عیبا رشد سر ،درخت خزان کننده

 (Solanaceae) انیبادنجان

788. Hyoscyamus arachnoideus Pojark.  

فارسکک    تارعنکبوت    : ینام  ندگ  ؛بذرالبنج  هان  یپراک :  یج

در  یپراکندگ ؛[IT2W] رانیوغرب ا غربشاامال  ،کردسااتان

ستان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ: رانیا شاه  ،همدان ،کرد   ،کرمان

مراتع : ستگاه یز ؛تهران ،ساامنان ،خراسااان ،کرمان ،اصاافهان

به  فاع   ؛ها جاده  هي حاشااا  ،مخرو نه ارت   ؛1885-2510: یدام

ستان     : یدهوهیو م یدهگل سط تاب سط بهار تا اوا شکل   ؛اوا

 .HE-دوساله ،یعلف: یشیرو-یستیز
789. Hyoscyamus niger L.  

  ،اروپا  تمام  با یتقر: یجهان  یپراکندگ  ؛بذرالبنج : ینام فارسکک  

  ،قفقاز ،یمرکز یايآسااا تا ايجنوب غرب آسااا ،نیجنوب اوکرا
  یشمال  یکایآمر ،یشمال  قایآفر ،ژاپن ،نيچ ،خاور دور ،یبريس 

[COS & SCOS]ندگ  ؛ ندران   : رانیدر ا یپراک   ،النيگ ،ماز

: سککتگاهیز ؛نیقزو ،تهران ،خراساااان ،کردساااتان ،جانیآذربا

از  یمناطق مخروبه و عار ،هاجاده و مزارع هيحاشاا  ،هاصااخره 

:  یدامنه ارتفاع ؛متر( 500- 3100خشاااک ) یهادامنه ،اهيگ

تا اواساااط    : یدهوهیو م یدهگل  ؛2212-2434 هار  اواخر ب

دوساله به  ای سالهکی ،یعلف: یشیرو-یستیشکل ز ؛تابستان

 .TH-مترسانتی 150و حداکثر  20-100ارتفاع 
790. Lycium depressum Stocks subsp. depressum 

(18-5)شکل   

س  سه )کام ت : ینام فار  ،رانیشمال ا : یجهان یپراکندگ ؛(غيآ

:  رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2خراساااان و بلوچساااتان ]   ،عراق

ستان  صفهان  ،زنجان ،جانیآذربا ،النيگ ،گل شهر  ،هرمزگان ،ا  ،بو
  ،یمرکز ،تهران ،سمنان  ،خراسان  ،بلوچستان  ،کرمان ،خوزستان 

مزارع  ،هارودخانه هيحاش  ،یمناطق سنگالخ : ستگاه یز ؛نیقزو

فاع       ؛هاااو اطراف جاااده  نه ارت و   یده گل  ؛1382: یدام

تان   : یدهوهیم تابسااا :  یشککیرو-یسککتیشکککل ز  ؛اواخر 

 .NPH-متر 1-5/2به ارتفاع  ،خاردار یادرختچه
791. Lycium ruthenicum Murray  

 جنوب هي روسااا: یجهان  یپراکندگ  ؛غيگرگ ت: یفارسکک نام

ستان  ،اروپا شرق  ستان  ،ارمن ستان  ،رانیا ،کرد ستان  ،افغان   ،پاک
  ایآمودر ،قره قوم ،قوم لیقز ،خزر-)آرال یمرکز یايآسااا ،قفقاز 

در  یپراکندگ ؛[ITتبت ] ،مغولسااتان( یآال-ريپام ،ایدر ريساا

 ،خراسان  ،ستان يس  ،کرمان ،هرمزگان ،زنجان ،جانیآذربا: رانیا

مناطق   ،یابانيب مهين: ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان 

و   یدهگل ؛1880: یدامنه ارتفاع ؛متر( 300- 2200) یشن 

  نقاط ریسا  در و بهار لیاوا-در جنوب اواخر زمستان : یدهوهیم

: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواخر تابسااتان ، ميوه.بهار لیاوا
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-مترساااانتی 80-180به ارتفاع    ،خاردار ( یا)بوته  یادرختچه 

NPH. 

 (Tamaricaceae) انیگز

792. Reaumuria alternifolia Britten var. latifolia  

فارسکک   ندگ  ؛گل گزى خزرى : ینام  هان  یپراک   ،هي ترک: یج

  و هیساور  ،پاکساتان  ،افغانساتان  ،یمرکز یايقفقاز و آسا  ،رانیا

ندگ  ؛[IT1, IT2] نيفلساااط   ،گلساااتااان: رانیدر ا یپراک

با  ندران   ،جان یآذر با  ،ماز جان  ،جان یآذر مدان  ،زن هان  ،ه   ،اصاااف

دامنه    ؛یمرکز ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،کرمان  ،هرمزگان 

اواساااط تابساااتان تا  : یدهوهیو م یدهگل ؛1570: یارتفاع

  15-40به ارتفاع  یابوته: یشککیرو-یسککتیشکککل ز ؛زیيپا

 .CH-مترسانتی
793. Tamarix kotschyi Bunge  

  ،)عراق یانحصار: یجهان یپراکندگ ؛گز بوشهرى: ینام فارس

تان( ]    ،رانیا غانسااا تان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛[IT2اف   ،گلسااا

 ؛تهران و نیقزو ،ساامنان ،کرمان ،فارس ،زدی ،اصاافهان ،النيگ

ش : ستگاه یز  یرو و شور  یهااچهیدر ،شور  هارودخانه هيدر حا

ناطق  ميعق یها خاک  فاع  ؛ یدشااات م نه ارت   ؛1920: یدام

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز ؛ ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .NPH-متر 2به ارتفاع حدود  یادرختچه
794. Tamarix ramosissima Ledeb.  

س   رهیجزاز شاابه: یجهان یپراکندگ ؛گز پرشاااخه: ینام فار

 نيچ و مغولسااتان تا شاارق ساامت به هيروساا جنوب و بالکان

[ES-IT]با  ،النيگ ،مازندران  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛  ،جان یآذر

 ،یاريچهارمحال و بخت ،کرمانشاااه ،اصاافهان ،کردسااتان ،زنجان
تهران و   ،ساامنان ،خراسااان ،زدی ،کرمان ،راحمدیبو و هیلويکهگ

گاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ناطق ب : سککت بان ي م بان ي ب مه ين و یا   ،یا

دامنه   ؛(متر 300- 2700) اهایکنار در ،یسطح شور یهانيزم

  و بهشااتیارد: یدهوهیو م یدهگل ؛1900-2076: یارتفاع

 کوچک یدرخت ای یادرختچه: یشیرو-یستیشکل ز ؛خرداد

 .PH-متر 5 تا ارتفاع به
795. Tamarix szovitsiana Bunge 

(18-8)شکل   

 ،رانیا: یجهان یپراکندگ ؛شوره گز  ،گز اصفهان  : ینام فارس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛[IT2, IT3ترکمنساااتان ] ،قزاقساااتان

صفهان  ،جانیآذربا   و ستان يس  ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،ا

ستان  سان  ،بلوچ ش : ستگاه یز؛ سمنان و تهران  ،خرا  هيدر حا

  ؛1885: یدامنه ارتفاع   ؛یدشااات مناطق  شاااور یها رودخانه  

هار : یدهوهیو م یدهگل  کل ز ؛ ب :  یشککیرو-یسککتیشکک

 .PH-متر 4به ارتفاع حدود  یادرختچه

 (Thymelaeaceae) انیونیمازر

796. Dendrostellera lessertii Tiegh  

غرب  ،عراق: یجهان  یپراکندگ  ؛نه يگ اهي سااا: ینام فارسکک  

غرب  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،ترکمنسااتان ،رانیا ،قفقاز یماورا

ندگ     ؛[IT] اياامااال ي ه    ،الني گ  ،مااازناادران: رانی در ا یپراک

صفهان  ،همدان ،زنجان ،جانیآذربا   و ستان يس  ،کرمان ،فارس ،ا

 مهين: ستگاه یز ؛نیقزو ،یمرکز ،تهران ،ساامنان ،بلوچسااتان

  ؛متر( 900- 3000ها )کنار جنگل ،خشاااک یهادامنه ،یابانيب

بهار و   : یدهوهیو م یدهگل  ؛1437-1740: یدامنه ارتفاع  

ستان    60-20به ارتفاع  یابوته: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تاب

 .CH-مترسانتی

 (Urticaceae) انیاگزنه

797. Parietaria judaica L. 
(21-36)شکل   

س  غرب و  : یجهان یپراکندگ؛ موش افشااانگوش : ینام فار

ستان  ،رانیا ،هيترک ،جنوب اروپا ستان  ،افغان  ،یبريس  ،قفقاز ،پاک
س  س  و ايجنوب غرب آ   قایشمال آفر  ،نيغرب چ ،یمرکز یايآ

[ES-IT-M] ستان : رانیدر ا یپراکندگ؛   ،النيگ ،مازندران ،گل

 ،اصاافهان ،لرسااتان ،همدان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا
  ،فارس  ،هرمزگان  ،یاري چهارمحال و بخت   ،راحمد یبو و هی لويکهگ

؛  یمرکز ،نیقزو ،تهران ،ساامنان ،خراسااان ،بلوچسااتان ،کرمان

صخره : ستگاه یز سنگر  یامناطق  ؛  (متر 3300-500) یازهیو 

ع        فا نه ارت م ه گل ؛ 2238-2250: یدا م  ید : یده وهی و 

چندساله   ،ایپا یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ مرداد-نیفرورد

و به ندرت تا      5-30به ارتفاع    ،یچوب زومیبا ر  ،یقاعده چوب  با  

 .GR-مترسانتی 50
798. Urtica dioica L.  

شااامال   ،اروپا: یجهان  یپراکندگ ؛ هی گزنه دوپا: ینام فارسکک

  ،یجنوب و یشمال  یکایآمر ،قایشمال آفر  ،انهيم یايآس  و تيآس 

:  رانیدر ا یپراکندگ ؛ [COS & SCOS] اي اساااترال ،ای نزیپل

  ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا ،النيگ ،مازندران ،گلسااتان
  ،فارس  ،یاري چهارمحال و بخت   ،اصااافهان  ،لرساااتان  ،همدان 

ستان  سان  ،کرمان ،خوز ض : ستگاه یز؛ تهران ،سمنان  ،خرا  یارا

-1600) دوسااات تروژنين ،ها جنگل  و اها ی کنار در  ،یامخروبه 

فاع  ؛ (متر 2300 نه ارت : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2721: یدام

سفند تا اواخر خرداد    -پتویکریهم: یش یرو-یست یشکل ز ؛ ا

 .  HE-مترسانتی 50-120به ارتفاع  ،دارزومیر ،چندساله ،تيف

 (Valerianaceae) انیبیالطسنبل

799. Valeriana sisymbriifolia Vahl 
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شاارق  : یجهان یپراکندگ؛ ن کوهسااتان یوالر: ینام فارسکک

؛ [IT2افغانسااتان ] ؟ ،ترکمنسااتان ،رانیا ،قفقاز یماورا ،هيترک

  ،همدان  ،جانیآذربا ،مازندران ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

چهارمحال و     ،راحمد یبو و هی لويکهگ ،زدی ،اصااافهان  ،لرساااتان 

دامنه   ؛ یمرکز ،تهران ،سااامنان  ،خراساااان ،فارس  ،یاري بخت

فاع  تا     : یدهوهیو م یدهگل ؛ 2739: یارت هار  از اواساااط ب

ستان   سط تاب ساله  یعلف: یش یرو-یست یشکل ز ؛ اوا با   ،چند 

 .GR-مترسانتی 7-78به ارتفاع  ،ميضخ زومیر
800. Valerianella amblyotis Fisch. & C.A.Mey.  

س   ،هيترک: یجهان یپراکندگ؛ نک گوش کندیريش : ینام فار

در  یپراکندگ؛ [IT2ترکمنسااتان ] ،رانیا غربشاامال : تالش

دامنه  ؛ تهران ،خراسااان ،خوزسااتان ،جانیآذربا ،زنجان: رانیا

-یستیشکل ز؛ بهار: یدهوهیو م یدهگل؛ 2452: یارتفاع

 .TH-مترسانتی 6-30به ارتفاع  ،سالهکی یعلف: یشیرو
801. Valerianella cymbaecarpa C.A.Mey.  

 ،هيشرق ترک : یجهان یپراکندگ؛ ق یقا نکیريش : ینام فارس 

ستان  ،رانیا ،قفقاز ستان  ،افغان س  ،پاک ؛ [IT2, IT3] یمرکز یايآ

 ،خراساااان ،فارس ،اصااافهان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ

فاع   ؛ یمرکز ،تهران ،سااامنااان نه ارت ؛  1393-2452: یدام

سط تا اواخر بهار : یدهوهیو م یدهگل -یست یشکل ز ؛ اوا

 .TH-مترسانتی 4-30به ارتفاع  ،سالهکی یعلف: یشیرو
802. Valerianella leiocarpa Kuntze  

س  : یجهان یپراکندگ ؛(جنس)سااَمَنه  ،نکیريشاا: ینام فار

 هیسور  ،عراق ،پاکستان  ،افغانستان  ،یمرکز یايآس  ،قفقاز ،رانیا

[IT]ندگ  ؛ تان  : رانیدر ا یپراک با  ،النيگ ،گلسااا  ،جان یآذر

 ،سمنان  ،خراسان  ،خوزستان  ،هرمزگان ،اصفهان  ،همدان ،زنجان

فاع    ؛یمرکز ،تهران نه ارت و   یدهگل  ؛1376-2250: یدام

   ،سااالهکی یعلف: یش یرو-یست یز شکل  ؛بهار: یدهوهیم

 .TH-مترسانتی 3-17به ارتفاع 
803. Valerianella oxyrhyncha Fisch. & C.A.Mey.  

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛زينوک تنکیريشااا: ینام فارسکک

 یايآس ،پاکستان ،افغانستان  ،ترکمنستان  ،رانیا ،عراق ،نيفلسط 

ندگ  ؛[IT] یمرکز ندران   : رانیدر ا یپراک با  ،ماز   ،جان یآذر

چهارمحال و   ،اصااافهان ،لرساااتان ،همدان ،کرمانشااااه ،زنجان

-2044: یدامنه ارتفاع   ؛یمرکز ،تهران ،خراساااان ،یاري بخت

هار  لی اوا: یدهوهیو م یدهگل  ؛1540   ؛تابساااتان   لی اوا تا  ب

  3-21به ارتفاع  ،سااالهکی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز 

 .TH-مترسانتی
804. Valerianella tuberculata Boiss.  

 ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛دارلينک زگیريشاا: ینام فارسکک

تان    ،رانیا ،عراق ،هی ساااور غانسااا  ؛[IT] یمرکز یاي آسااا ،اف

 ،اصاافهان ،همدان ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ

  ؛یمرکز ،تهران ،خراساااان ،خوزساااتان ،یاريچهارمحال و بخت

فاع    نه ارت از : یدهوهیو م یدهگل  ؛1382-2316: یدام

به ارتفاع  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛اواسط بهار 

 .TH-مترسانتی 17-4

 (Violaceae) انیابنفشه

805. Viola kitaibeliana Schult.  

س  شه گل ر : ینام فار   ،جنوب اروپا: یجهان یپراکندگ ؛زیبنف

س  ،بالکان رهیشبه جز  ،ترانهیمنطقه مد   ،اروپا شرق  جنوب هيرو
سط  ،قبرس ،هيترک ستان ]  ،رانیشمال ا  ،قفقاز ،نيفل -ESترکمن

M]یدامنه ارتفاع   ؛النيگ ،مازندران  : رانیدر ا یپراکندگ  ؛  :

-یسککتیشکککل ز ؛بهار لیاوا: یدهوهیو م یدهگل ؛2632

 .TH-مترسانتی 2-15به ارتفاع  ،سالهکی یعلف: یشیرو
806. Viola modesta Fenzl. 

(21-48)شکل   

 ،هیسور  ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛بنفشه فروتن : ینام فارس 

. IT1ازبکستان ]  ،ترکمنستان  ،رانیشمال و غرب ا  ،عراق ،لبنان

IT2]کرمانشاااه ،کردسااتان ،جانیآذربا: رانیدر ا یپراکندگ ؛،  

 ؛تهران ،فارس ،راحمدیبو و هیلويکهگ ،اصاافهان ،المیا ،لرسااتان

فاع   نه ارت اواخر : یدهوهیو م یدهگل  ؛2305-2250: یدام

  ،ساله کی یعلف: یش یرو-یست یشکل ز  ؛بهار لیزمستان و اوا 

 .TH-مترسانتی 3-30به ارتفاع 
807. Viola occulta Lehm.  

س  ستور   : ینام فار شه م  ،رانیا ،هيترک: یجهان یپراکندگ ؛بنف

 ؛[IT] یمرکز یايآس  ،(مهیکر ،)قفقاز ییاروپا هيروس  ،افغانستان 

  ،جان یآذربا  ،النيگ ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ 

   ،ساامنان ،خراسااان ،لرسااتان ،کرمانشاااه ،کردسااتان ،همدان

  تا یکوهستان یچمنزارها: ستگاهیز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران

فاع  ؛ (متر 1300- 3000) یآلپمه ين نه ارت -2298: یدام

-یستیشکل ز  ؛نیفرورد: گل: یدهوهیو م یدهگل ؛1738

-مترسانتی   3-20 (-30) به ارتفاع ،ساله کی یعلف: یش یرو

TH. 

 (Zygophyllaceae) انیچیق

808. Peganum harmala L. var. harmala  

و   یغرب هي در ناح : یجهان  یپراکندگ  ؛اسااافند : ینام فارسکک  

حدوده   یمرکز ندگ م نه )برا  یپراک نه  یگو نان ی: گو   ،هي ترک ،و

  ،پاکسااتان ،افغانسااتان ،رانیا ،عراق ،هیسااور ،اردن ،نيفلسااط
شرق  س  یجنوب  ستان  ،قفقاز ،هيرو ستان  ،ترک  ،نيشمال چ  ،عرب
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  ،تونس ،رهیالجز ،یتانیمور ،مراکش قایشااامال آفر ،مغولساااتان
  یکایشاده در آمر  یبه عنوان عنصار معرف  ،(نايسا  ،مصار  ،یبيل

مال  ندگ  ؛[IT2] یجنوب و یشااا تان : رانیدر ا یپراک   ،گلسااا

  ،کرمان ،خوزستان  ،فارس ،اصفهان  ،زنجان ،جانیآذربا ،مازندران

: گونه یبرا: ستگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،سمنان  ،خراسان 

ض  شن  ،هاچراگاه ،یامخروبه یارا   ؛متر( 500- 4200) یمناطق 

بهار تا اواسااط : یدهوهیو م یدهگل ؛2201: یدامنه ارتفاع

  ،ایپا ،کریپتوفيتهمی: یش یرو-یست یشکل ز  ؛تابسااتان

 .HE-مترسانتی 20-100به ارتفاع  ،سالهچند ،یعلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

809. Zygophyllum fabago L. subsp. fabago  

س    ادیبه احتمال ز: یجهان یپراکندگ ؛ یايچ لوبيق: ینام فار

 ،رانی ا ،گونااه )عراق   یپراکناادگ   محاادوده   یغرب   هياادر ناااح 
ستان  ستان  ،افغان س    ،بلوچ شرق رو خزر( -آرال ،قفقاز ،هيجنوب 

[IT2]جان یآذربا  ،مازندران   ،گلساااتان : رانیدر ا یپراکندگ  ؛،  

 یاراضاا: سکتگاه یز ؛یمرکز ،نیقزو ،تهران ،خراسااان ،همدان

س  یهادشت  ،یابانيب مهيمناطق ن ،یامخروبه   400- 2400) یل

فاع   ؛متر( نه ارت :  گل : یدهوهیو م یدهگل  ؛1380: یدام

ستان -بهار ستان  ميوه ،تاب :  یش یرو-یست یشکل ز  ؛زیيپا-تاب

 .HE-مترسانتی 20-120به ارتفاع  ،سالهچند ،ایپا یعلف
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Summary 

The present study, was aimed to investigate flora and phytogeography of the Damirli mountains, 

located in Zanjan province in northwestern of Iran. In this area, the total amount of 809 taxa of vascular 

plant belonging to 69 families and 333 genera are introduced. Hemicryptophytes with 399 species are ranked 

first in life forms. Therophytes, chamaephytes, phanerophytes with 194, 199, and 19 species are ranked next, 

respectively. The patterns of altitudinal distribution of the species were not similar and 10 different patterns 

were recognized. This study revealed that, as the altitude increases, the species richness decreases and along 

ca 1600 meters, elevational gradient is almost reduced to half. Sixty-nine percent of the flora of the  

region belongs to Irano-Turanian region and Euro-Siberian/Irano-Turanian/Mediterranea, Irano-Turanian/ 

Mediterranean, and Euro-Siberian/Irano-Turanian species have considerable share in flora of the studied 

region (9%, 7%, and 6%, respectively). Five percent of the flora of the region belong to the  pluriregional 

species and 2.3% belong to cosmopolitan or subcosmopolitan. In lower places, the flora of the area is 

influenced by Mediterranean region, western and central parts of Irano-Turanian, and even Saharo-Sindian 

region. As the altitude rises, the floristic composition of the region is changed, and the species of the western 

parts of the Irano-Turanian region and cosmopolitan species as well as pluriregional dominate. In the Damirli 

region, 121 taxa of Iranian endemic plants exist among which 11 species are endemic and eight others are 

subendemic to Zanjan province. The present study, therefore, revealed that, there is a meaningful 

relationship between altitude and the endemism so that, as the altitude increases for 100 meters, there is a 

3.8% increase in the amount of endemism. 

 
Keywords: Biodiversity, endemism, flora, phytogeography, species richness, vegetation 
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