
تنوع زيستی

نام فارسی: 
 پيچک صحرايی
نام علمی:
 Convolvulus arvensis L.
نام تيره:
Convolvulaceae 
گياهی علفی با ساقه پيچنده و 
رونده به طول تا دومتر که در 
اغلب نقاط کشور می رويد.

 شميرانات و رودبارقصران
جنوبى ارتفاعات البرز مركزى، گياهان دامنه

 شميرانات و رودبارقصران شميرانات و رودبارقصران

راحله درزی

<

نام فارسی: گل ماهور،
 علف خرگوش

نام علمی:  
Verbascum thapsus L . 
نام تيره:
Scrophulariaceae 

گياهی علفی به ارتفاع تا 
۲ متر با ساقه ضخيم و 
کرک های پنبه ای  که در 
اغلب نقاط کوهستانی و 
سردسير کشور می رويد.

<

<

 نام فارسی: گون
نام علمی : 

 Astragalus submitis Boiss. & Hohen 
Fabaceae :نام تيره

گياهی بوته ای تقريبًا بدون ساقه به ارتفاع 
تا 50 سانتی متر با شاخه های متراکم 

خاردار، برگ های مرکب شانه ای زوج و 
دارای گل آذين خوشه ای متراکم و پرگل 
است. کاسة گل ها در ابتدای تشکيل گل، 

لوله ای و سپس اطراف ميوه به شکل متورم 
و بادکنکی است. اين گياه در ارتفاعات البرز 

پراکنش دارد. 

<

نام فارسی:  بومادران کوهستانی
.Achillea vermicularis Trin :نام علمی

Asteraceae :نام تيره
گياهی علفی به ارتفاع ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر با برگ های پر از 
بريدگی، معطر و پوشيده از کرک های کوتاه و گل آذين های 

کپه ای تجمع يافته در ديهيم است. اين گياه در اغلب  نواحی 
استپی و دامنه های کوهستانی ايران رويش دارد.
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نام فارسی: ميخک شرقی
Dianthus orientalis Adams :نام علمی
Caryophyllaceae :نام تيره

گياهی دسته ای با بن چوبی به ارتفاع تا 4۰ سانتی متر که 
در اغلب نقاط کوهستانی کشور می رويد.

نام فارسی:  گل راعی
.Hypericum perforatum L :نام علمی

Hypericaceae :نام تيره
گياهی علفی منشعب به ارتفاع تا ۱۱۰ سانتی متر که در اغلب نقاط 

مرطوب، کوهستانی و حاشيه ی نهر ها می رويد.

نام فارسی: گون واش، خون گون
Pilostyles  haussknechtii Boiss :نام علمی

 Apodanthaceae :نام تيره 
اين گياه به عنوان انگل حقيقی ساقه برخی گونه های گون

 (Astragalus spp) به شمار می رود و در نواحی غربی ايران و 
شيب های جنوبی البرز تا حوالی تهران پراکنش دارد.

نام فارسی: بومادران هزاربرگ
.Achillea millefolium L :نام علمی 
Asteraceae :نام تيره

گياهی علفی و يکساله کرک دار و دارای ساقه و شاخه های راست 
به ارتفاع تا يک متر با گل آذين های ديهيم مرکب که در مناطق 
رويشی خزری و ايران و تورانی يافت می شود.
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