
بازدید باغ گیاه شناسی
(Cگروه)گروه طبیعت گردی 

باحضور استاد مجید اسکندری

و مهندس صارمی

و راهنمایی امید ایروانی

۹۸/۱۱/۱۸تاریخ بازدید 





نوش یا سرو طبری-۱
Thuja orientalis

گیاهی زینتی و همیشه سبز که فرم 
های اصالح شده آن در پارک ها و 
.  بلوارهای اغلب نقاط کشور کاشته شده
برگ های این گیاه فلسی شکل و میوه
ی گرد و بیضوی کوچک دارد

نقره ای یا سرو سیمینسرو -۲
Cupresus arizonica

هیرکانی و حوزه ایران و حوزه 
درختی غیر بومی و -ارمنستان 

متر ۲۵همیشه سبز که ارتفاع آن تا 
برگ های فلسی نقره ای -می رسد 

رو نسبت به س)میوه روشن رنگ-رنگ 
.داردو تنه پوست پوست( زر بین



زربینسرو -۳
Cupressus sempervirens

به صورت خودرو در مناطق شمالی کشور می –حوزه هیرکانی و حوزه ایران و ارمنستان 
مشحصات این گونه به –متر ۵۰ارتفاع تا -همیشه سبز–( سرو ابرکوه)بومی ایران -روید

از واریته –( ارتفاع و رنگ می تواند متمایز کننده باشد)سرو نقره ای شبیه است 
(Variety )های این گونه می توان به سرو زربین سرو شیرازی و سرو ناز اشاره کرد

میوه با رنگ تبره تر نسبت به سرو نقره ای-برگ های فلسی 

زربینواریته های سرو 

شانه شده و)راست سرو شیراز سمت 
با )چپ سرو ناز سمت (باالمنظم رو به 

(زدگیکمی شلختگی و بیرون 

متر ۲۵درختی همیشه سبز با ارتفاع تا 
ه و تنه راست و خاکستری رنگ دارد ک

برگ های آن به صورت تک شاخه و سه
شاخه به شکل سوزنی می بااشد

کاج تهران-۴
Piuns eldarica



ایرانی یا شمشاد خزری شمشاد -۶
Buxus hyrcana

(موشم نکنشباهت زیاد با گیاه هرگز فرا)ورونیکا -۷

شمشاد رسمی یا ژاپنی -۵
Evonymus japonica

در اراضی جلگه ای حوزه 
ایه گیاه س-هیرکانی می روید 

پسند محسوب می شود به 
متر و برگ های ۱۰ارتفاع تا 

چرمی شکل و گل های ریز 
سبز مایل به زرد دارد و به 
تازگی دچار آفت و بیماری 
.شدید شده است

های گیاه غیر بومی و زینتی با گل
متر ارتفاع ۳تا –ریز سفید رنگ 

که به جهت حصار بندی و تزیین
شور فضای سبز در بیشتر نقاط ک

.کاشته شده است



برازمبل-۹
Perovskia(عطر خوش)

رزماری-۸
Rosmarinus officinalis

مترسانتی۱۲۰ارتفاعتاعلفیگیاه
اغلبکوهستانیهایدامنهدرو

گونه۱۶)شودمیدیدهکشورنقاط
(ایرانانحصاریگونه۶۰از

سانتی ۱۶۰گیاه همیشه سبز و معطر تا ارتفاع 
ه در اکثر مناطق کشور به صورت کاشت–متر 

(دفع حشرات-غیر بومی )شده دیده می شود 

مریم گلی-۱۱
Salvia sclarea

بلوط اسکو-۱۲
Querus langypes

مروارید قرمز -۱۰
Symphoricarpos Albus

(غیر بومی)

پامپاس گراس-۱۳
Cortaderia selloana

برگ های کنگره دار یا لپ 
تایی۷های 

ردکهزینتیوبومیغیرگیاه
سراسرهایپارکومیادین
.شودمیدیدهکشور



البته در حوزه –حوزه هیرکانی 
های ایران و ارمنستان و حوزه کرد 

خزان . و زاگرس هم دیده می شود 
در . متر۴۰کنند به ارتفاع تا 

زمستان شروع به جوانه زدن می 
.  کند و در بهار شکوفه می کند

۴۰درختی خزان کننده تا ارتفاع 
ل میوه قندقه بال دار به شک–متر 

ورت بیضی و نوک تبز دارد که به ص
.  مجتمع از درخت آویزان است 

گنجشک یا ون زبان -۱۴
Fraxinus excelsior

چلمیا همیشک -۱۶
Danae racemosa

خسبشب -۱۵
Albizia Julibrissin

۱اع گیاه همیشه سبز و کمیاب که تا ارتف
متر رشد می کند و میوه ی قرمز رنگ 

در کف جنگل های شمال می روید و . دارد
ر به دلیل استفاده بی رویه ی زینتی د
.معرض تهدید است

نده به درختی خزان کن–حوزه هیرکانی به صورت خودرو و به صورت کاشته شده در اغلب نقاط کشور دیده می شود 
-متر با برگ های ظریف و شانه ای که با تاریک شدن هوا یا هنگام لمس شدن روی هم جمع می شوند ۸ارتفاع تا 

.میوه نیام مانند لوبیا و پر از دانه است



خزان کننده و اغلب در درختی 
مناطق جنگلی و کوهستانی شمال

متر با برگ های ۲۵کشور به ارتفاع تا 
ن میوه ی آ. پهن و کنگره ای می روید

سانتی متر ۴.۵فندقه بال دار به طول 
(  Acer)که مانند دیگر گونه های افرا 

.هنگام افتادن به چرخش در می آید

یا کرات لیلکی -۱۷
Gleditsia caspica

افرا پلت-۱۹
Acer velutinum

با ارزش و در درختی 
معرض تهدید بومی 

خزان کننده با . ایرانی
تنه خاردار با خار های 
بلند و فشرده که تا 

متر رشد می ۶ارتفاع 
حوزه رویشی –کند 

برگ های –هیرکانی 
ل شانه ای و بیضوی شک

میوه ی نیام به . دارد
رنگ قهوه ای سیر و 
.اغلب واژگون می باشد

مامیران -۱۸
Chelidonium majus

عی گیاهی با شیرابه نارنجی رنگ که نو
۱۲۰به ارتفاع تا . سم روان گردان است

سانتی متر و در مناطق شمال کشور و 
.شودمناطق رویشی خزری دیده می 



داردوست-۲۰
Hedera pastuchovii

ده گیاهی باال رونده و چسبن
متر که در ۳۰به ارتفاع تا 

جنگل های مناطق رویشی 
خزری و ارسباران بر روی 
ر تنه درختان و گیاهان دیگ

.یافت می شود

انار وحشی-۲۵
Punica Granatum L

پردهپشت عروسک -۲۲
Physalis alkengi

گل رز-۲۱
Rosa centifolia

متر ۴درختچه ای به ارتفاع تا 
که دارای فرم های اصالح شده 

به . دخوراکی و زینتی نیز می باش
صورت خودرو در میانکاله و اغلب
مناطق کوهستانی کشور دیده
.می شود

گیاهی بوته ای که در اغلب 
.  نقاط کشور کاشته شده است

گونه ۱۲جنس رز دارای بیش از 
و ( Variety)و ده ها واریته 

ع رقم مختلف است که در صنای
داروسازی و تهیه گالب و 

رد فرآورده های آرایشی نیز کارب
.دارند

ه گیاه علفی ریزوم دار ب
سانتی متر ۶۰ارتفاع تا 

که در جنگل های خزری 
ارسباران و منطقه ی 

ریجاب کرمانشاه دیده 
می شود

سپیدار-۲۴
Populus alba

تبریزی یا شالک -۲۳
Populus nigra

برگ های پهن گوه ای و نوک کند . متر۲۰درختی خزان کننده به ارتفاع تا 
.  ندپشت برگها به سفیدی می ز. دارد که پشت و روی آنها متفاوت هستند

ی ابتدا پوست تنه ی آن همانند تبریز. درخت سپیدار به سرعت رشد می کند
تاج آن متفاوت از . صاف و خاکستری و سرانجام سیاه و ضخیم می شود 

.تبریزی بیضوی و باز و نامنظم است

اع درختی خزان کننده به ارتف
با برگ های پهن و . متر۴۰تا 

ن نوک تیز به رنگ سبز روش
غییر که متناسب با رشد برگ ت

پوست تنه . شکل می دهند
ابتدا خاکستری و سپس 

ن تاج آ. ضخیم و تیره می شود
.تباال رونده و اغلب ستونی اس



زرشک-۲۶
Berberis vulgaris

ارس-۲۷
Juniperus escelsa

زیتون-۲۹
Olea europaea

نفیرتاتوره یا توخ یا -۲۸
Datura stramonium

درختچه ای خاردار با گل های 
۴کوچک زرد رنگ با ارتفاع تا 
ی متر در ارتفاعات مناطق رویش
ایران و تورانی و هیرکانی و 

.زاگرسی یافت می شود

درخت یا درختچه ای است به 
متر که دارای برگ ۱۵ارتفاع تا 

های فلسی نوک تیز با پوست
ار عمر این درخت بسی. نازک است

دی طوالنی است و رشد بسیار کن
حدود سالی یک سانتی) دارند 

و به صورت پراکنده در ( متر
مناطق کوهستانی و ارتفاعات 

به این گونه. کشور دیده می شود 
دلیل قطع بی رویه نیاز به 

.حفاظت دارد

 متر رشد می کند ۲۰درخت همیشه سبز که تا ارتفاع
ه و برگ های نیزه ای کشید. و پرشاخه و منشعب است

و زیر باریک دارد که سطح روی برگ به رنگ سبز تیره
در رویشگاه اصلی آن. برگ به رنگ نقره ای می باشد

ایران استان گیالن به ویژه منطقه رودبار و منجیل
است ولی در سال های اخیر در مناطق دیگر کشور هم

وبی درخت زیتون آفت کش بسیار خ. کاشته شده است
محسوب می شود و از درختان پرصرفه اقتصادی است
.که نماد صلح و دوستی نیز شمرده می شود

اثرات . سانتی متر رشد می کند۱۵۰علفی که تا ارتفاع گیاهی 
.دسمی بر روی انسان و دام دارد و در سراسر کشور یافت می شو



آمریکایی یا سودا توت -۳۰
Maclura aurantiaca

سیاه تلو-۳۳
Paliurus spina-christi

توسکای ییالقی-۳۲
Alnus subcordata

توسکای قشالقی-۳۱
Alnus glutinosa

اتکهاستکنندهخزانوبومیغیردرختی
تخمهایبرگ.کندمیرشدمتر۱۵ارتفاع
هایگلوداردتیرهسبزرنگبهمرغی

هبتبدیلباروریازبعدآنرنگزردوکوچک
هشبی)خوردگیچینباشکلیکرویمیوه
اینبودنپایهدودلیلبه.شوندمی(مغز

رنهایپایهاستالزممیوهتولیدبرایدرخت
خسرگذشتهدر.شوندکاشتههمکنارمادهو

دارویعنوانبهدرختاینمیوهازپوستان
.دکردنمیاستفادهچشمیهایبیماریدرمان

بسیاروداردکمیعمرولیزیادرشد.داردگردوپهنبرگهای.متر۲۵تاارتفاعبهکنندهخزاندرختی
ییالقیایتوسکازراقشالقیتوسکایتوانمیبرگشکلوهاجوانهبودنچسبناکبهتوجهبا.استمحکم

.شودمیدیدههمکناردرآنهایشاخهرویهمازمتفاوتشکلبامادهونرهایاندام.دادتشخیص

۳تاارتفاعبهخاردارایدرختچه
هایجنگلدراغلبکهمتر

،شمالزارهایبیشهوشدهتخریب
میوه.رویدمیکشورغربومرکز

اینهسفیشکلبهبالدارفندقهآن
حالتباافتادنهنگامکهست

.افتدمیزمینبهچرخشی

.داردتیزنوکوشکلقلبیوکشیدههایبرگ.متر۲۰تاارتفاعبهکنندهخزاندرخت
وستپباایتنه.داردقرمزبهمایلزردرنگبهمعموالوایگربهدمایسنبلههایگل
هاانهرودخوهادرهیحاشیهدرییالقیتوسکای.داردقرمزبهمایلایقهوهرنگبهزیبا

میورکششمالییالقیمناطقوکوهستانیگیرمههایجنگلوطبیعیهایبرکهیا
.روید

میوه توت آمریکایی

القیاندام های نر و ماده توسکای یی
.که در کنار هم می رویند



کوله خاس-۳۶
Ruscus hyrcanus

خرمالوی وحشی-۳۵
Diospyros lotus۳۷-ازملک

Smilax sp

افسنطین -۳۴
Artemisia absinthium

وکمیاببسیارایدرختچه
ایهگلبادارتیغوسبزهمیشه

۱تاارتفاعبهکهرنگسفیدریز
منطقهدروکندمیرشدمتر

.شودمییافتخزریرویشی

درخودروصورتبهوکندمیرشدمتر۳۰ارتفاعتاکهکنندهخزاندرختی
لوخرمامیوهمانندوحشیخرمالویمیوه.رویدمیمازندرانوگیالنهایجنگل

.استکوچکتربسیارولی
بادوپایهایدرختچهاستگیاهی

هخزندگیاه.دارتیغوگردهایساقه
دیگردرختانازشودومیمحسوب

میاستفادهآنهادورپیچیدنبرای
هاییمسیرایجادبهمنجرکهکند
بسیارآنهاازگذشتنکهشودمی

.استناپذیرامکانگاهومشکل

بههدهندگلهایساقهبا،استمعطروایکپه.ستایرانیغیروداروییگیاه
منطقهدروداردزردبهمایلهایگل.کندمیرشدمترسانتی۱۲۰تاارتفاع
.شودمییافتشدهکاشتهصورتبههموتورانیوایرانوهیرکانیرویشیهای



سنجد-۴۰
Elaeagnus angustifolia۴۱-بلند مازو

Quercus castaneifolia

عرعر -۳۹
Ailanthus altissima

سیرداریا سرخدار -۳۸
Taxus baccata

بهکنندهخزانومعطردرختی
هایبرگبامتر۸تاارتفاع

هایکرکازپوشیدهبیضوی
ویروپشتشفافیتکهاینقره
هایگل.استمتفاوتهابرگ
ودرشتهایمیوهکهگیاهاین

هاربدر،کنندمیتولیدخوراکی
اغلبدر.داردزیادیبسیارعطر
مناطقویژهبهکشورنقاط

یافتکویریوشرقیومرکزی
مصارفگیاهاینمیوه.شودمی

طبوسنتیطبدرمتعددی
.داردجدید

کهمتر۲۰تاارتفاعبادرختی
۲۵حدودباایشانههایبرگ

گل.داردایسرنیزهیبرگچه
بهوزردبهمایلسبزآنهای

کهاستایمجموعهصورت
البیفندقهیمیوهبهتبدیل

.شوندمیباریکبیضویودار
بهوبرهنهوصافتنهپوست

بمنشعتاجیوخاکستریرنگ
سریعیرشد.دارددارشاخهو

سرعتبهآنهایریشهودارد
طشرایدرکهشوندمیپراکنده
.دکننمیزاربوتهایجادمناسب

مناطقدرخودروصورتبه
یمیافتکشورمرکزیوشمالی

.شود

درختی مرتفع با 
، با متر۵۰ارتفاع تا 

برگ های نازک 
بیضوی که دارای 
کناره های گرد و 

از . دندانه دار است
نظر قطر و ارتفاع 
د بزرگ ترین و بلن

ترین درخت جنگل
کشور شمال های

.محسوب می شود

ایدرختچهیادرخت
اتکهاستسبزهمیشه
میرشدمتر۲۰ارتفاع

سایهگیاهیک.کند
هایگونهازوپسند

منطقهفردبهمنحصر
ماندهباقیوهیرکانی

زمینسومدوران
هایبرگ.استشناسی
سمیسرخداردرخت

برایآنمصرفوبوده
خطرناکبسیارهادام
برخیدر.باشدمی

شمالهایجنگلنواحی
هایجنگلوکشور

.شودمییافتارسباران



، نیل یا سیاه داردرخت آزاد،زلکوا-۴۶
Zelkiva carpinifolia غچهبازینتی،بومیغیرگیاهی

،متنوعهایرنگباروندهوای
هبکهمترسانتی۳۰ارتفاعبه

اغلبدرشدهکاشتهصورت
.شودمیدیدهکشورنقاط

گل ناز-۴۴
portulaca grandiflora

بومیغیروسبزهمیشهگیاهان
درآنهایعمدهتفاوت.هستند
ومیوهنوعورنگورشدارتفاع

.آنهاستهایگل

،ارتفاعمتر۳۰تاسفیدمگنولیای
چرمیبیضویهایبرگدارای
،درشتفنجانیهایگلوشکل
میوه.استرنگسفیدومعطر

هایدانهکهداردشکلمخروطی
آشکارآنهایبرچهمیاندرآن
دبعوداردطوالنیعمر.شوندمی
میدادنگلبهشروعسال۱۰از

.کند

نخل ایرانی-۴۵
Nannorhops ritchiana

عمومیشکلبهایدرختچه
هایاستاندرکههانخل

رشتهازکشورشرقیجنوب
عایقجهت،تنهالیالبههای

.دشومیاستفادههاکپرکردن

ماگنولیا در دو گونه ی 
ماگنولیای سفید-۴۲

Magnolia grandiflora
ماگنولیای بنفش-۴۳

Magnolia soulangeanaعارتفابهکنندهخزاندرختی
هایبرگدارایکهمتر۳۵تا

وعمتنشکلنظرازوبیضوی
کوچکایارهیدندانهواست
بهوناشکوفاهایگل.دارد

متمایلوبودهمادهونرصورت
یمیوه.استسبزرنگبه

بیکهداردکوچکفندقه
یممتصلبرگکناربهواسطه

وصافآنتنهپوست.شود
رنگخاکستریتااینقره
ازپالکیصورتبهکه،است
آزاددرخت.شوندمیجداتنه
دبنمیانوایجلگهمناطقدر

.شودمییافتکشورشمالی

اوکالیپتوس-۴۷
Eucalyptus camaldulensis

غیروسبزهمیشهدرختی
کهمتر۴۰تاارتفاعبهبومی
سرنیزهوکشیدههایبرگ
هایبرگفرمکهداردهای

.استمتفاوتمسنوجوان
ربسیاورنگسفیدهایگل

ممتراکصورتبهکهداردمعطر
اسرسردرتنهپوست.رویندمی

تریخاکسیاسفیدوصافگیاه
یگرمسیرنقاطاغلبدر.است
ازمحافظتمنظوربه،کشور
زینتییاوشکنباد،خاک

.استشدهکاشته



داغداغان-۵۱
Celtis caucasica

مرداب سرو -۵۰
Taxodium distichum

نسترن وحشی-۴۹
Roza canina ارمکیا افدرا -۴۸

Ephedra sp

یابوتهوداروییگیاهی
سانتی۱۵۰تاارتفاعبه

هایمنطقهدرکهمتر
ارتفاعاتوکوهستانی

والبرزهایکوهرشته
.شودمییافتزاگرس
برایافدرینداروی

نایازخونفشارافزایش
هب.شودمیساختهگیاه

وهستندمادهونرشکل
هساقوسوزنیهایبرگ
لدلیبه.دارندبندبند

مخدر،افیونیموادوجود
وشودمیمحسوب

وآمریکابهآنورود
.استممنوعاروپا

جهتپرورشمناسب
.باشدمیداروسازی

بامتر۱۵تاارتفاعبهدرختی
دندانهوکاغذیوزبرهایبرگ
رویکهکشیدهنوکبادار

شتپوتیرهسبزرنگبه،برگ
.استخاکسترییااینقرهآن

،شکلدارآلبالوهستهیمیوه
یاقهوهرنگبهمدوریابیضوی

تارتفاعادررویشتوانایی.دارد
وداردراسختشرایطوباال

شکافدرآنقویهایریشه
ارآنهاوکندمینفوذهاصخره

اغلبدر.کندمیمتالشی
میکشورکوهستانینواحی
ومقدسدرختانازوروید

محسوبایرانیفرهنگمحترم
.شودمی

شودمیمحسوبهابرگسوزنیاز
به.کندمیرشدمتر۲۲ارتفاعتاو

دلیلبهواستمقاومگرماوسرما
شرایطبااشالعادهخارقهایریشه

رپذیانطباقخاکرطوبتمختلق
راخشکنواحیوهامردابواست

اتنه.کندمیتحملاندازهیکبه
وکندمیخزانکهبرگیسوزن

.استماهآذربازدیدزمانبهترین
نگربهسکویاهاسایرمشابههابرگ
همهوروشنومالیمزردوسبز
بهکهاینازقبل،پاییزفصلدرساله

ریزشجنبیهایشاخههمراه
.دآینمیدرایقهوهرنگبهنمایند

تاارتفاعبهخاردارایدرختچه
کشورنقاطاغلبازکهمتر۴

.استشدهگزارش



درختیژینگو، پر سیاوشان -۵۲
Ginkgo biloba

بهبازدانگانگروهازکنندهخزانوغیربومیدرختی

شکلبادبزنیزیبایهایبرگکهمتر۴۰تاارتفاع

داروییترکیباتحاویکهداردفردیبهمنحصرو

هایگونهترینقدیمیازیکیدرختاین.هستند

یمعتدلهمناطقدرکهاستزمینکرهرویدرختی

برگپهنبازدانهتنها.کندمیرشدخوبیبهمرطوب

۲۵۰حدودقدمتیبادایناسورهادورانازماندهباقی

.باشدمیسالمیلیون


