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A Taxonomical Note on Genus Alopecurus (Poaceae) in Iran
Mohammad Amini Rad *
Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization
(AREEO), Tehran, Iran

Abstract
The identification and determination of Iranian Alopecurus specimens is doubtful; therefore, it is
necessary to study the genus in Iran. Up to now, 12 species and 3 subspecies have been reported in
previous studies in Iran. In this research, A. aequalis, A. arundinaceus, A. aucheri, A. mucronatus,
A. myosuroides and A. textilis together with four subspecies are confirmed. Also, the presence of
A. apiatus, A. dasyanthus, A. himalaicus, A. pratensis, A. seravshanicus and A. vaginatus was not
confirmed in Iran. A. laguroides, distributed in Turkey and the Caucasus region, is reported for the
first time from Iran on the basis of two samples collected from Sabalan Mountain. Also,
A. arundinaceus subsp. armenus and A. myosuroides subsp. tonsus are as new reports for flora of Iran.
In addition, morphological description, geographical distribution in the world and Iran, a key for
Iranian species as well taxonomical discussion on reported species from Iran are also presented.
Key words: New Record Alopecurus laguroides, Determination Key, Iran.

* aminirad2000@yahoo.co.uk
Copyright©2017, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and share it with others as long
as they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی و دوم ،پاییز  ،1396صفحه 96 -79
پذیرش نهایی1397/07/25 :

دریافت مقاله1396/12/09 :

یادداشت تاکسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران
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مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزي ،تهران ،ایران

چکیده
در زمینۀ تعیین نام و شناسایی گونههاي ایرانی جنس  Alopecurusشک و تردید وجود دارد؛ ازاینرو ،در پژوهش
حاضر جنس یادشده بازنگري شد .تابهحال تعداد  12گونه و  3زیرگونه از ایران گزارش شدهاند که در پژوهش
حاضر ،گونههاي  A. myosuroides ،A. mucronatus ،A. aucheri ،A. arundinaceus ،A. aequalisو A. textilis

به همراه  4زیرگونه تأیید میشوند .همچنین گونههاي ،A. pratensis ،A. himalaicus ،A. dasyanthus ،A. apiatus
 A. seravshanicusو  A. vaginatusکه از ایران گزارش شده بودند حضورشان در ایران تایید نمیشود.
 A. laguroidesکه در ترکیه و منطقۀ قفقاز پراکنش دارد بر اساس دو نمونۀ جمعآوري شده از کوه سبالن براي
نخستینبار از ایران گزارش میشود .زیرگونههاي  A. arundinaceus subsp. armenusو

A. myosuroides subsp.

 tonsusنیز براي فلور ایران جدید هستند .شرح ریختشناسی ،پراکنش جغرافیایی ،کلید شناسایی براي گونهها به
همراه بحث تاکسونومیکی گونههاي گزارششده از ایران ارائه میشود.
واژههای کلیدی :گزارش جدید ،Alopecurus laguroides ،کلید شناسایی ،ایران.

مقدمه.
جنس  Alopecurus L.که با نام انگلیسی  Foxtailو
نام فارسی دمروباهی شناخته میشود بر اساس ردهبندي

 A. mucronatus Hack.که از گندمیان مرتعی
باارزشاند بیشتر براي علوفه استفاده میشوند (Doğan,

.)1999

جدید فیلوژنی ) (APG IVبه تیرۀ گندمیان (Poaceae

جنس  Alopecurusبا داشتن ویژگیهایی نظیر

 ،(Barnhartزیرتیرۀ  ،Pooideae Benth.قبیلۀ

گلآذین بهشکل دم روباه (وجه تسمیۀ این گیاه)،

 Poeae R.Br.و زیرقبیلۀ  Poinae Dumort.تعلق دارد

گلپوشهاي بههمپیوسته در قاعده و پوشینههایی که

و داراي تقریباً  55گونه در دنیا با پراکنش در نواحی

بیشتر داراي حاشیۀ متصل در قاعده و سیخک در سطح

معتدله ،مناطق سردسیر نیمکرۀ شمالی و جنوب آمریکا

پشتیاند از سایر جنسهاي قبیلۀ  Poeaeمتمایز میشود.

است ) .(Kellogg, 2015گیاهان این جنس ازجمله

برخالف برخی جنسهاي بزرگ گندمیان ،مطالعههاي

،A. arundinaceus Poir. ،A. aequalis Sobol.

تاکسونومیکی چندانی دربارۀ این جنس در دنیا وجود

 A. laguroides Balansa ،A. aucheri Boiss.و

ندارد و اغلب مطالعهها در فلورهاي منطقهاي یا کشورها
* aminirad2000@yahoo.co.uk
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در

کتاب

فلور

ایران

گونههاي

انجام شدهاند )1980( Clarke .براي این جنس در

()1950

محدودۀ اروپا  14گونه در  4بخشه به نامهاي

 A. pratensis L. ،A. textilis ،A. myosuroidesو

Tozzettia ،Pseudophalaris Tzvelev ،Alopecurus

 A. aucheriرا از ایران گزارش و برخالف Boissier

 Penev & Kožuharovو )Colobachne (Beauv.

( A. pratensis )1882را بهجاي  A. arundinaceusاز

 Trin.گزارش کرده است )2014( Boudko .مطالعۀ

ایران ذکر کرده است.

فیلوژنی جنسهاي زیرقبیلۀ  Alopecurinaeرا با استفاده

 )1970( Borدر فلورا ایرانیکا تعداد  17گونه از این

از  5ناحیۀ ژنی  DNAانجام داده است؛ او در این

جنس را براي محدودۀ فلورا ایرانیکا گزارش کرده

پژوهش ،طبقهبندي تحت جنس را براي  Alopecurusو

است که از این تعداد 11 ،گونه و  3زیرگونه در ایران

 Phleum L.ارائه کرده است و به نظر او

میرویند.

 A. magellanicus Lam.به دو یا چند زیرگونه تقسیم

A. apiatus Ovcz., A. arundinaceus, A. aucheri,
A. dasyanthus Trautv., A. himalaicus Hook.f.,
A. mucronatus, A. myosuroides, A. pratensis,
A. seravshanicus Ovcz., A. textilis and A.
vaginatus (Willd.) Boiss.
 )1975( Mobayyenدر رستنیهاي ایران گونههاي

دنیا 29 ،گونه را براي این جنس تأیید کرده است.

گزارششدۀ  )1970( Borبراي ایران را تأیید کرده

میشود )1997( Doğan .تاکسونومی عددي را روي
گونههاي جنس یادشده انجام داده استDoğan .

( )1999ضمن تهیۀ مونوگرافی براي جنس یادشده در
جنس  Alopecurusدر کشورهاي همسایه نیز

است Akhani .و  )1998( Scholzنیز گونۀ

مطالعه شده است 5 .گونه در فلور پاکستان (Cope,

 A. aequalisرا به گونههاي این جنس در ایران اضافه

 11 ،(1982گونه در افغانستان )،(Podlech, 2012

کردهاند .تابهحال  12گونه و  3زیرگونه از ایران براي

 7گونه در فلور عراق ) 3 ،(Bor, 1968بخشه و

این جنس گزارش شده است .در پژوهش حاضر،

 18گونه در فلور ترکیه ) (Doğan, 1985براي این

وضعیت تاکسونومیکی گونهها به همراه کلید شناسایی

جنس گزارش شده است Cabi .و همکاران ()2017

گونههاي این جنس در ایران ارائه میشود.

گونۀ  A. goekyigitiana Cabi & Sorengرا گونۀ
جدیدي براي دنیا از ترکیه معرفی کردهاند 29 .گونه نیز
در فلور شوروي سابق ) (Ovchinnikov, 1934گزارش
شده است.

مواد و روشها.
تعداد  276نمونه متعلق به جنس  Alopecurusکه
در هرباریومهاي مؤسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی کشور

قدیمیترین گزارش از این جنس از ایران به فلورا

) (IRANو مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اورینتالیس مربوط است )Boissier .(Boissier 1882

) (TARIموجودند و تصاویر برخی نمونههاي

( )1882تعداد  4گونه به نامهاي A. myosuroides

جمعآوريشده از ایران در هرباریومهاي  K ،G ،Eو B

)،A. arundinaceus ،Hudson (as A. agrestis L.

در پژوهش حاضر مطالعه شدند .نمونهها با مراجعه به

 A. textilis Boiss.و  A. aucheriرا در دو گروه

 1968( Borو Tzvelev ،)1982( Cope ،)1970

یکساله و چندساله تقسیمبندي کرده استParsa .

( )1980( Clarke ،)1934( Ovchinnikov ،)1976و
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یادداشت تاکسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران

 )1999( Doğanشناسایی شدند و براي تعیین نامهاي

گونۀ مستقل و ازنظر برخی دیگر مترادف شناخته

معتبر و مترادفهاي آنها از Euro+Med Plant base

میشوند .این گروههايکمپلکس در ایران نیز نماینده

)GrassBase - The ،(Valdés and Scholz, 2009

دارند؛ براي نمونه گونههاي  A. pratensisو

)Online World Grass Flora (Clayton et al. 2018
و مونوگراف  )1999( Doğanاستفاده شد .نمونهها با

 A. arundinaceusدر بخشۀ  Alopecurusکه اغلب

دوربین دو چشمی  Olympus SZHمطالعه شدند .شرح
ریختشناختی گزارش جدید ،مترادفها ،نمونۀ تیپ،
پراکندگی جغرافیایی و زیستگاه هر گونه بر اساس
نمونههاي مطالعهشده به همراه کلید شناسایی براي
گونههاي این جنس در ایران تهیه شد.

گونه و  3زیرگونه از این جنس از ایران گزارش شده
است .در پژوهش حاضر با بررسی جامع نمونههاي
جنس دمروباهی ) (Alopecurusتعداد  7گونه و 4
زیرگونه از ایران تأیید میشود .گونۀ A. laguroides

که دو نمونه از کوه سبالن و ارتفاع بیش از  3550متر
جمعآوري شده است بهعنوان گزارش جدید براي ایران
توصیف میشود .گونۀ یادشده عنصري ایرانی-تورانی
است و عالوهبر ایران در ترکیه و منطقۀ قفقاز میروید و
شباهت زیادي به  A. aucheriدارد .زیرگونههاي
arundinaceus

A.

و

 A. myosuroides subsp. tonsusنیز براي نخستینبار
از ایران گزارش میشوند.
اگرچه  Alopecurusجنس بزرگی ازنظر تعداد
گونه در دنیا و ایران محسوب نمیشود شناسایی و
مرزبندي

گونههاي

و  A. aucheriبا  A. vaginatusدر بخشۀ
 Colobachneنشاندهندۀ این ابهامهاي تاکسونومیکی
هستند .در فلورا ایرانیکا ) (Bor, 1970برخی از
ازجملۀ آنها عبارتند از:

همانطور که در بررسی منابع گفته شد تابهحال 12

armenus

ازنظر ریختشناسی مانند  A. textilisبا A. vaginatus

خطاهاي تعیین نام گیاهان این جنس مشاهده میشود که

نتیجه و بحث

subsp.

اشتباه نامگذاري میشوند و یا گونههاي شبیه به هم

آن

بهعلت

شباهتهاي

ریختشناختی اعضاي برخی از گروههاي کمپلکس
مشکل است؛ بهطوريکه برخی نامها ازنظر برخی افراد

نمونۀ Rechingerبا شمارۀ  1463جمعآوريشده از
کوه

بزغ

زیر

دو

گونۀ

apiatus

A.

و

 A. arundinaceusآورده شده است یا نمونۀ رشینگر با
شمارۀ  6483جمعآوريشده از کجور (البرز مرکزي)،
کوه الوج زیر دو گونۀ  A. textilisو A. vaginatus

تعیین نام شده است .اختالفنظر در نامگذاري بین دو
گیاهشناس نیز دیده میشود؛ براي نمونه  Stapfسه نمونه
 Alopecurusاز دشت ارژن جمعآوري کرده است که
 Borنمونۀ با شمارۀ  1890را  A. mucronatusو دو
نمونه با شمارۀ  1370و  1347را A. arundinaceus
نامگذاري کرده است؛ این در حالیست که Doğan

( )1999نمونۀ  1370را  A. mucronatusنامگذاري
کرده است .اگرچه در پژوهش حاضر همانند سایر
مطالعهها صرفاً جنبههاي ریختشناختی مدنظر قرار
گرفتهاند براي ردهبندي دقیق این جنس باید از سایر
روشهاي تکمیلی ازجمله مطالعههاي مولکولی براي
حل این پیچیدگیها استفاده کرد تا مرزبندي دقیق و
مشخصی براي هر گونه ارائه شود.
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شرح جنس و گونهها بر اساس نمونههاي مطالعهشده

 -6سنبلچه به طول تا  3/5میلیمتر ،پوشینه به طول تا

و کلید شناسایی براي گونههاي این جنس در ایران

 2/5میلیمتر ،بساك به طول  1تا 1/2

عبارتند از:

میلیمترA. laguroides..............................................

Alopecurus L., Sp. Pl. Plant. 60 (1753).

گیاهانی یکساله یا چندساله؛ برگها با پهنک
تخت ،خطی؛ پانیکول سنبلهايشکل ،تخممرغی کشیده
یا استوانهاي؛ سنبلچهها بهطور جانبی فشرده ،کامالً

 سنبلچه به طول  4/5تا  5میلیمتر ،پوشینه به طول  3تا 4میلیمتر؛ بساك به طول  1/8تا  2/7میلیمتر
A. aucheri................................................................

ریزان از روي دمسنبلچه؛ گلپوشها تقریباً همطول،

1. Alopecurus aequalis Sobol., Fl. Petrop.: 16
(1799).
Type: (USSSR, nr. Leningrad) habitat in locis
uliginosis cum praecedente (A. geniculatus). In
)lacubus natants est, Sobolewski (holotype LE

سیخک برخاسته از سطح پشتی و یا بهندرت بدون

گیاهی یکساله یا چندسالۀ کمزي؛ ساقۀ هوایی به

سیخک ،گاهی با حاشیۀ بههمپیوسته در قاعده؛ معموالً

ارتفاع  10تا  25سانتیمتر ،زانویی افراشته؛ برگها با

بدون پوشینک ،گاهی با پوشینک (Bor, 1970; Cope,

پهنک به طول  3/5تا  12سانتیمتر و عرض  1/5تا

)1982

 5میلیمتر؛ غالفهاي باالیی کمی متورم؛ پانیکول به

کلید شناسایی گونههاي جنس  Alopecurusدر ایران

طول  2/5تا  3/5سانتیمتر و عرض  4تا  5میلیمتر،

 -1گیاهان یکساله 2 .................................................

استوانهاي؛ سنبلچهها منفرد به طول تا  2/5و عرض  1تا

 -گیاهان چندساله 3.....................................................

 1/2میلیمتر ،بیضوي؛ گلپوشها نوك کند به طول تا

 -2گلپوش در سطح پشتی بدون بال A. aequalis ......

 2/5میلیمتر ،سه رگه ،با موهاي خوابیدۀ کوتاه؛ پوشینه

 -گلپوش در سطح پشتی با ناو بالدارA. Myosuroides

همطول یا کمی کوتاهتر از گلپوش ،بیضوي؛ سیخک

 -3پانیکول استوانهاي -مستطیلی …A. Arundinaceus

کمی طویلتر از نوك پوشینه ،برخاسته از میانه یا کمی

 -پانیکول تخممرغی یا بیضوي پهن 4...........................

پایینتر از سطح پشتی پوشینه به طول تا  1/6میلیمتر؛

 -4غالف برگهاي قاعدهاي با موهاي خوابیده،

پوشینک وجود ندارد.

اغلب در قاعده بههمچسبیده ،سه رگه ،معموالً روي ناو
مژهدار؛ پوشینه شفاف ،سربریده یا نوك تیز ،سه رگه ،با

پوشینک وجود دارد A. textilis..................................

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

 -غالف برگهاي قاعدهاي بدون کرك ،بدون

گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري و ایرانی  -تورانی تعلق

پوشینک 5 ..................................................................

دارد و در مکانهاي مرطوب ،حاشیۀ مناطق باتالقی،

 -5سیخک پوشینه به طول تا  2میلیمتر و کوتاهتر از

مزارع برنج و خاكهاي شنی و در ارتفاع  1380تا

سنبلچه یا بهندرت کمی بیرونزده A. mucronatus ...

 2600متر یافت میشود.

 سیخک پوشینه به طول  6تا  10میلیمتر و کامالًطویلتر از سنبلچه 6.....................................................

پراکندگی جغرافیایی :اروپا ،ترکیه ،ایران ،سیبري،
قفقاز ،آسیاي مرکزي ،افغانستان ،پاکستان ،هند

یادداشت تاکسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران

2. Alopecurus myosuroides Huds., Fl. Angl.:
23 (1762).

گیاهی یکساله ،دستهاي؛ ساقۀ هوایی به ارتفاع 20
تا  80سانتیمتر ،افراشته یا زانویی افراشته؛ برگها با
پهنک به طول  3تا  16سانتیمتر و عرض  2تا
 8میلیمتر ،با سطح زبر؛ غالفهاي باالیی کمی متورم؛
پانیکول به طول  2تا  12سانتیمتر و عرض  3تا
 6میلیمتر ،استوانهاي؛ سنبلچهها منفرد ،به طول  4/5تا
 7میلیمتر؛ گلپوشها نوك تیز ،سرنیزهاي یا کشیده ،به
طول  4/5تا  7میلیمتر ،ناو در باال بالدار؛ پوشینۀ
تخممرغی ،بهطول  4/5تا  7میلیمتر؛ سیخک زانویی،
کمی طویلتر از نوك پوشینه ،برخاسته از قسمت
قاعدهاي پوشینه ،به طول  8تا  14میلیمتر ،با ستونک
پیچیده؛ بدون پوشینک یا با پوشینک بسیار کوچک.
زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان
گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري و ایرانی  -تورانی تعلق
دارد و در مناطق باتالقی ،حاشیۀ جادهها ،مکانهاي
مرطوب و تا ارتفاع  2000متر یافت میشود.
کلید شناسایی زیرگونهها:
 -1سیخک پوشینه به طول  8تا  12میلیمتر ،طویلتر از
گلپوش subsp. myosuroides ..................................

 پوشینه با سیخک کوتاهتر از گلپوش یا بدون سیخکsubsp. tonsus ........................................................
- subsp. myosuroides
Synonym: A. agrestis L., Sp. Pl. ed. 2: 89
(Sept. 1762).
Type: (England) in arvis, et ad vias, Hudson
)(holotype destroyed

پراکندگی جغرافیایی :اروپا ،ترکیه ،ایران ،قفقاز،
آسیاي میانه ،افغانستان ،پاکستان ،هند ،عراق ،سوریه،
لبنان ،فلسطین ،عربستان و شمال آفریقا
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- subsp. tonsus (Boiss.) Doğan, in Turk. J. Bot.
23: 250 (1999).
Basionym: A. agrestis L. var. tonsus Boiss., Fl.
Or. 5: 485 (1884).
Synonym: A. myosuroides Huds. var.
breviaristatus Ascher. & Graebn., Syn.
Mitteleur. Fl. 2: 130 (1899).
Type: (Turkey B1 Izmir) in agris Smyrnae,
Fleischer (E); Syria littorali ad Tripolium,
)Blanche (G

پراکندگی جغرافیایی :اروپا ،ترکیه ،ایران ،قفقاز،
هند ،عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین
3. Alopecurus laguroides Balansa, Bull. Soc.
Bot. France 21: 11 (1874).
Type: (Turkey) region alpine Karadeniz
audessus de Djimil (Cimil) vers 3000 meters,
)Balansa 1552 (holotype P, isotype E and G

گیاهی چندساله ،دستهاي؛ ساقۀ زیرزمینی کوتاه؛
ساقۀ هوایی به ارتفاع  5تا  11سانتیمتر ،افراشته ،با یک
تا دو میانگره؛ برگهاي قاعدهاي با پهنک به طول  3تا
 6سانتیمتر و عرض  0/5تا  0/8میلیمتر ،با حاشیۀ صاف
یا زبر؛ برگهاي ساقهاي یک یا دو عدد؛ غالف
بادکرده ،بدون کرك یا گاهی با موهاي تنک؛ زبانک
به طول تا  2میلیمتر ،غشایی بدون مژه؛ پهنک به طول 7
تا  20سانتیمتر و عرض  1تا  1/5میلیمتر ،بدون کرك،
نوك کند تا نوك دراز؛ پانیکول به طول  9تا
 15سانتیمتر و عرض  7تا  8میلیمتر ،تخممرغی ،گرد یا
بیضوي ،احاطهشده با یک غالف برگ بادکرده؛
سنبلچهها منفرد ،به طول تا  3/5میلیمتر ،مستطیلی ،ریزان؛
گلپوشها آزاد یا در قاعده بههمچسبیده ،شبیه به هم،
خطی ،به طول تا  3/5میلیمتر ،رگبرگ اصلی مژهدار،
غشایی ،ناودار ،سه رگه ،کركدار ،نوك تیز ،با سیخک
به طول  1تا  2میلیمتر و مژهدار؛ پوشینه مستطیلی ،به طول
تا  2/5میلیمتر ،غشایی ،ناودار ،پنج رگه ،مودار ،نوك
کند؛ سیخک برخاسته از یکچهارم پایینی سطح پشتی

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی و دوم ،پاییز 1396
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پوشینه ،زانویی ،به طول  7تا  9میلیمتر ،بیرونزده از

گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري تعلق دارد و در

گلپوش؛ بدون پوشینک؛ بساكها سه عدد ،به طول  1تا

خاكهاي مرطوب کنار صخرهها و در ارتفاع  3550تا

 1/2میلیمتر ،به رنگ زرد یا ارغوانی؛ گندمه با پریکارپ

 3850متر یافت میشود.

چسبیده؛ ناف نقطهاي (شکل )1

پراکندگی جغرافیایی :ترکیه ،ایران و قفقاز

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

شکل  -1گونۀ  .A .Alopecurus laguroidesفرم رویشی .B ،پانیکول .C ،سنبلچه .D ،گلپوشها .E ،پوشینه
4. Alopecurus aucheri Boiss., Diagn. Pl.
Orient. 13: 41 (1854).
Type: (Iran) “in monti Elbrus, Aucher 5457
(G; image!), ad nives deliquescentes ejusdem
jugi supra pagum Asadbar, Kotschy, Pl. Per.
)!Bor. 464 (G; image

گیاهی چندساله ،با ساقۀ زیرزمینی طویل؛ ساقۀ
هوایی به ارتفاع  10تا  60سانتیمتر؛ برگها با پهنک به
طول  3تا  15سانتیمتر و عرض  2تا  5میلیمتر ،نوك

باریک؛ غالفهاي قاعدهاي بدون کرك؛ پانیکول به
طول  1/3تا  2/5سانتیمتر و عرض  10تا  15میلیمتر،
بیضوي؛ سنبلچهها منفرد ،به طول  4/5تا  5میلیمتر،
ریزان؛ گلپوشها در یکدهم قاعده بههمچسبیده،
سرنیزهاي ،به طول  4/5تا  5میلیمتر ،با سیخک به طول
 1تا  2میلیمتر؛ پوشینه مستطیلیشکل ،به طول  3تا 4
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یادداشت تاکسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران

میلیمتر ،غشایی ،ناودار ،پنج رگه ،نوك سربریده؛

 A. dasyanthusمشاهده نشد و بهاینترتیب این نام از

سیخک برخاسته از یکسوم پایینی سطح پشتی پوشینه،

لیست گونههاي گزارششده از ایران حذف میشود.

راست ،به طول  6/5تا  10میلیمتر ،کامالً بیرونزده از
گلپوش؛ بدون پوشینک.

در

فلورا

ایرانیکا

)1970

،(Bor,

گونۀ

 A. vaginatus (Willd.) Pall.بر اساس دو نمونه ،یکی

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

از کوه سبالن و دیگري از کجور ،کوه الوج

گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري و ایرانی  -تورانی تعلق

) (Rechinger 6483a & 6384bاز ایران گزارش شده

دارد و در صخرهها و چمنزارهاي مناطق کوهستانی،

است که  )1970( Borنمونۀ دوم را زیرِ گونۀ

نزدیک به برفهاي دایمی و در ارتفاع  2200تا 4100

 A. textilisنیز قرار داده است .گونۀ یادشده شباهت

متر یافت میشود.

زیادي با گونههاي  A. aucheriو  A. textilisدارد.

پراکندگی جغرافیایی :ترکیه ،ایران ،قفقاز

تفاوت گونۀ  A. vaginatusبا  A. aucheriدر

 )1970( Borگونۀ  A. dasyanthus Trautv.را از

وجودداشتن یا نداشتن پوشینک و رنگ سنبلچه است

ایران گزارش کرده است .نمونههاي گزارششده از

که گونۀ  A. textilisداراي پوشینک و سنبلچه به رنگ

کوههاي سبالن ) (Harrington 111 & 117و سهند

ارغوانی است ولی در گونه  A. aucheriپوشینک

) (Furse & Synge 234هستند که در فلورا ایرانیکا زیرِ

وجود ندارد و رنگ سنبلچه نیز خاکستري مایل به زرد

گونۀ  A. aucheriنیز آورده شدهاند)1970( Bor .

است .همچنین  A. aucheriبهعلت نداشتن کرك روي

تفاوت این دو گونه را در شکل گلپوش از دید عرضی

غالف برگهاي قاعدهاي از  A. textilisمشخص

میداند که در  A. aucheriسرنیزهاي و در

میشود.

 A. dasyanthusخطی و باریکشونده دیده میشود.

نمونههاي متعددي از کوه سبالن و کوههاي البرز

 )1976( Tzvelevبیان کرده است که غالفهاي برگ

مطالعه شدهاند ولی نمونهاي زیر  A. vaginatusاز ایران

قدیمی در  A. aucheriفیبري مشبک و گلپوشها با

مشاهده و تأیید نشد و نمونۀ  Rechinger 6384نیز

سیخک به طول  1/2تا  2میلیمتر هستند؛ درحالیکه در

 A. textilisتعیین نام شد .همچنین نمونههاي اسدي و

 A. dasyanthusغالفها مشبک نیستند و گلپوشها

فروغی (با شمارۀ  )13912و نمونۀ فروغی ( )1539از

بدون سیخک یا با سیخک کوتاهی به طول تا  1میلیمتر

ارتفاعات کوه سبالن پساز مطالعه بهعلت داشتن کرك

هستند .ازنظر  )1999( Doğanگونۀ A. dasyanthus

روي غالف برگهاي قاعدهاي  A. textilisنامگذاري

مترادف  A. vaginatusاست ولی در برخی منابع معتبر

شدند.

ازجمله  Kew grassbaseو

The Euro+Med

 plantBaseاین دو نام بهعنوان دو گونۀ معتبر تأیید
شدهاند .در بررسی نمونههاي متعددي که از کوههاي
سبالن و سهند جمعآوري شدهاند نمونهاي از

5. Alopecurus textilis Boiss., Diagn. ser. 1(13):
40 (1854).
Type: (Iran) in glareosis vulcanicis jugi
Besmitschel montis Demawend, 2743 m,
;Kotschy 351 (Holotype G, isotype E and K
)!image

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال نهم ،شماره سی و دوم ،پاییز 1396
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گیاهی چندساله ،دستهاي ،با ساقۀ زیرزمینی کوتاه؛

سنبلچهها در نمونههاي جمعآوريشده از کوه سبالن 5

ساقۀ هوایی به ارتفاع  5تا  70سانتیمتر؛ برگها با

تا  7میلیمتر مشاهده شد که با اندازههاي دادهشده در

پهنک نخیشکل یا خطی ،به طول  15تا  30سانتیمتر و

گونۀ  A. textilisمطابقت دارد و بهاینترتیب نام

عرض  1تا  3میلیمتر؛ غالفهاي قاعدهاي کركدار؛

 A. tiflisiensisاز آرایههاي گزارششده از ایران

پانیکول به طول  1تا  3سانتیمتر و عرض  6تا 15

حذف میشود.

میلیمتر ،بیضوي؛ سنبلچهها منفرد ،به طول  4/5تا 6

فلورا

در

ایرانیکا

)1970

(Bor,

گونۀ

میلیمتر ،ریزان ،بیضوي؛ گلپوشها در یکچهارم

 A. himalaicus Hook.f.بر اساس نمونهاي گزارش

قاعده بههمچسبیده ،سرنیزهاي ،به طول  4/5تا 6

شده است که  Starmühlerاز کوه دماوند جمعآوري

میلیمتر ،با سیخک بهطول  1تا  2میلیمتر؛ پوشینه

کرده است .مؤلف و افراد مختلفی چندین نمونه از

مستطیلیشکل ،به طول  4تا  5/5میلیمتر ،غشایی،

جهتهاي جغرافیایی و نقاط ارتفاعی مختلف کوه

کركدار ،نوك سربریده؛ سیخک برخاسته از یکسوم

دماوند جمعآوري کردهاند که نمونهاي از گونۀ یادشده

پایینی سطح پشتی پوشینه ،زانویی ،به طول  8تا 14

در بین آنها مشاهده نشد و نمونهها  A. textilisتعیین نام

میلیمتر ،کامالً بیرونزده از گلپوش ،با ستونک پیچیده؛

ش دند .تفاوت این دو گونه در داشتن کرك روي

پوشینک به طول  2/5تا  4میلیمتر ،ناودار ،یک رگه.

غالف برگهاي قاعدهاي و طول مژهها روي رگۀ

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

اصلی گلپوش است که در  A. himalaicusغالف

گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري و ایرانی  -تورانی تعلق

برگهاي قاعدهاي بدون کرك است و مژهها طویلتر

دارد و در شیبهاي صخرهاي و قلۀ کوهها و در ارتفاع
 2000تا  4600متر یافت میشود.

هستند.
همانطور که در توضیح گونۀ  A. aucheriگفته

پراکندگی جغرافیایی :ترکیه ،ایران ،قفقاز ،آسیاي
میانه ،عراق ،سوریه و لبنان

شد  )1970( Borچندین گونه را از کوههاي البرز و
همچنین کوههاي سبالن و سهند گزارش کرده است که

گونۀ  A. tiflisiensis (Westb.) Grossh.که در

این نمونهها زیر دو گونۀ  A. aucheriو A. textilis

برخی منابع ازجمله ;(Doğan 1999; Tzvelev 1976

شناخته میشوند و حضورسایر نامها در ایران تأیید

) The Euro+MED PlantBaseزیرگونهاي از

نمیشود.

 A. textilisو در برخی مترادف  A. textilisشناخته
میشود شباهت زیادي به  A. textilisدارد و تفاوت آنها
در طول سنبلچه است؛ بهطوريکه در A. tiflisiensis

6. Alopecurus arundinaceus Poir., in Lamark,
Encycl. 8: 776 (1808).
Synonym: A. ventricosus Pers., Syn. Pl. 1: 80
(1805) non Hudson (1778).

ابعاد سنبلچه بزرگتر ( 7تا  8میلیمتر) و سیخک نیز

گیاهی چندساله ،دستهاي ،با ساقۀ زیرزمینی طویل؛

طویلتر است )1999( Doğan .نمونهاي از کوه سبالن

ساقۀ هوایی به ارتفاع  23تا  105سانتیمتر ،افراشته؛

A. textilis subsp.

برگها با پهنک به طول  6تا  40سانتیمتر و عرض  3تا

 tiflisiensisرا از ایران گزارش کرده است .اندازۀ

 10میلیمتر ،در سطح و حاشیهها زبر؛ غالفها بدون

) (Lamond 4675با نام

یادداشت تاکسونومیکی بر جنس ) Alopecurus (Poaceaeدر ایران

کرك یا کركدار؛ پانیکول به طول  1/7تا  7سانتیمتر
و عرض  6تا  14میلیمتر ،خطی؛ سنبلچهها منفرد ،به
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پراکندگی جغرافیایی :ترکیه ،ایران ،قفقاز ،آسیاي
میانه

طول  3/5تا  7میلیمتر ،ریزان؛ گلپوشها در یکچهارم

در فلورا ایرانیکا ) ،(Bor, 1970دو گونۀ

پایینی بههمچسبیده ،سرنیزهاي ،به طول  3/5تا 7

 A. pratensis L.و  A. seravshanicus Ovcz.از ایران

میلیمتر ،در رگبرگ اصلی مژهدار ،نوك تیز ،واگرا؛

گزارش شدهاند که برخی (Doğan, 1999; Tzvelev,

پوشینه تخممرغی ،به طول  3/5تا  5/8میلیمتر ،غشایی،

 )1976; Clayton et al. 2018گونۀ دوم را مترادف

ناودار ،پنج رگه ،سربریده؛ سیخک برخاسته از یکسوم

 A. pratensisدرنظر گرفتهاند .ازنظر  )1970( Borاین

پایینی سطح پشتی پوشینه ،راست یا خمیده ،به طول  5تا

دو گونه در شکل سنبلچه (بیضوي در  A. pratensisو

 7/5میلیمتر ،بیرونزده یا درون گلپوش؛ بدون

تخممرغی پهن در  ،)A. seravshanicusنوك گلپوش

پوشینک.

(همگرا

در

pratensis

A.

و

واگرا

در

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

 )A. seravshanicusو غالف برگ باالیی (کمی

گیاه به منطقۀ اروپا  -سیبري و ایرانی  -تورانی تعلق

بادکرده در  A. pratensisو کامالً بادکرده و متورم در

دارد و در چمنزارهاي مرطوب ،کنار دریا ،حاشیۀ
جادهها و کانالها و در ارتفاع تا  3500متر یافت
میشود.

 )A. seravshanicusتفاوت دارند.
گونۀ

pratensis

A.

شباهت

زیادي

به

 A. arundinaceusدارد و بهواسطۀ نوك گلپوشها
(در  A. pratensisهمگرا و بههمرسنده و در

کلید شناسایی زیرگونهها:

 A. arundinaceusواگرا یا ازهمدورشونده) و شکل

 -1سیخک پوشینه بیرونزده از گلپوش و طویلتر از

نوك پوشینه (در  A. pratensisنوك تیز و در

سنبلچه subsp. armenus .........................................

 A. arundinaceusمورب  -سربریده) از هم جدا

 -سیخک پوشینه کوتاهتر از گلپوش و ناپیدا

میشوند .باتوجهبه اینکه در گونۀ A. seravshanicus

subsp. arundinaceus ............................................

نوك گلپوش واگرا است شباهت بیشتري نسبت به

- subsp. arundinaceus
Type: “cultivée au Jardin des Plantes de Paris”,
)Poiret (P

 A. arundinaceusدارد و احتماالً میتوان آن را

پراکندگی جغرافیایی :اروپا ،ترکیه ،ایران ،قفقاز،
آسیاي میانه ،افغانستان ،پاکستان ،هند ،عراق و فلسطین
- subsp. armenus (K.Koch) Tzvelev, Novosti
)Sist. Vysš. Rast. 8: 18 (1997
Basionym: A. pratensis var. armenus K.Koch,
)Linnaea 21: 381 (1848
Synonym: A. armenus (K.Koch) Grossh., Fl.
)Kavk. ed. 2, 1: 173 (1939
Type: Described from northern Turkey

مترادف گونۀ  A. arundinaceusدر نظر گرفت؛
هرچند اظهارنظر قطعی منوط به بررسی نمونۀ تیپ
است .نمونههاي پل زنگوله ) (Rechinger 6325و کوه
کهکشان ) (Koelz 16443از  A. seravshanicusاز
ایران گزارش شدهاند .نمونههاي فراوانی از البرز
مرکزي جمعآوري و  A. arundinaceusنامگذاري
شدهاند که تأییدکنندۀ فرضیۀ یادشده دربارۀ
مترادفبودن این دو گونه است.
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همچنین  )1970( Borدو نمونه از A. pratensis

گزارش کرده است که از همدان ) (Gauaba 1641و

پایینی سطح پشتی ،به طول  1/5تا  2میلیمتر؛ پوشینک
وجود ندارد.

دورود ) (Koelz 15543جمعآوري شدهاند .نمونۀ

زمان گلدهی و میوهدهی :بهار و تابستان

( 1641 Gaubaتحت شمارۀ  19299در هرباریوم

گیاه به منطقۀ ایرانی  -تورانی تعلق دارد و در مراتع

 )IRANگلپوشهاي با نوك واگرا و پوشینۀ با نوك

کوهستانی و ارتفاع  1500تا  2200متر یافت میشود.

مورب  -سربریده دارد و  A. arundinaceusنامگذاري

پراکندگی جغرافیایی :ایران و افغانستان

شده است .نمونهاي که با مشخصات A. pratensis

گونۀ  A. apiatus Ovcz.شباهت زیادي به

مطابقت داشته باشد در بررسی نمونههاي هرباریومی

 A. mucronatusدارد و محل تیپ هر دو کوههاي

مشاهده نشد و بهاینترتیب حضور این گونه در ایران

پامیر است .این دو گونه براساس منابع ;(Bor, 1970

تأیید نمیشود.

 (Tzvelev, 1976; Doğan, 1999در شکل نوك
گلپوش ،طول گلآذین ،طول سنبلچه و طول سیخک

7. Alopecurus mucronatus Hack., Vidensk.
Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 55: 162
(1903).
Type: Pamir, Tahatyr Tash, on moist ground,
Ove Paulsen 772; Pamir, in swamps by the
lake Bulug Kul., Ove Paulsen 1162.

گیاهی چندساله ،با ساقۀ زیرزمینی طویل؛ ساقۀ
هوایی به ارتفاع  30تا  45سانتیمتر ،افراشته یا گاهی
زانویی افراشته؛ برگها با پهنک تخت یا درونپیچ ،به
طول  5تا  11سانتیمتر و عرض  3تا  5میلیمتر؛
غالفهاي باالیی بادکرده ،به طول  7تا  13سانتیمتر؛
پانیکول به طول  2/5تا  3سانتیمتر و عرض  7تا 8
میلیمتر ،تخممرغی  -مستطیلی تا بیضوي ،به رنگ
ارغوانی؛ سنبلچهها منفرد ،به طول  3تا  4میلیمتر؛
گلپوشها به طول تا  3تا  4میلیمتر ،نوك برگشته،
مودار ،در طول رگۀ اصلی با مژههاي بلند؛ پوشینه
کوتاهتر از گلپوش ،به طول تا  3/5میلیمتر ،نوك
مورب  -سربریده؛ سیخک متصل در یکسوم یا نیمۀ

باهم تفاوت دارند و گونۀ  A. apiatusازنظر صفتهاي
کمّی داراي جثۀ بزرگتري نسبت به ،A. mucronatus
گلپوش نوك تیز (در گونۀ دوم با منقار بسیار کوتاه تا
 0/6میلیمتر) و همچنین سیخک به طول  8تا  9میلیمتر
و طویلتر از سنبلچه (در گونۀ  A. mucronatusبه طول
تا  2میلیمتر و اغلب کوتاهتر از سنبلچه و یا بهندرت
کمی بیرونزده) است )1970( Bor .در فلورا ایرانیکا
این گونه را با دو نمونه از کندوان ) (Rechinger 940و
کوه بزغ ) (Rechinger 1463گزارش کرده است؛
هرچند

او

نمونۀ

1463

Rechinger

را

 A. arundinaceusهم نامگذاري کرده است .پساز
بررسی نمونۀ یادشده (در هرباریوم مؤسسۀ تحقیقات
گیاهپزشکی

کشور

با

شمارۀ

)51567-IRAN

 A. mucronatusتعیین نام شد و نمونهاي از
 A. apiatusاز ایران مشاهده نشد؛ هرچند درحالحاضر
امکان اظهارنظر قطعی دربارۀ حضورداشتن یا نداشتن
گونۀ یادشده وجود ندارد.
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ضمیمه :نمونههاي مطالعه شده
Alopecurus aequalis Sobol.

گلستان :شمالغربی پارك ملی گلستان ،دریاچۀ سولوکلی 1380 ،متر ،آخانی  .11969آذربایجان :میانه ،نشاق به بالوجا،
کوه بزقوش 2560 ،متر ،مظفریان و رمضانی .(TARI) 96495
Alopecurus myosuroides Huds.
subsp. myosuroides
گلستان :نودي ملک 20 ،کیلومتري گرگان به گنبد(IRAN) 19298 ،؛ بندرگز ،شریف (IRAN) 19289؛ مینودشت،

شریف (IRAN) 19297؛ گرگان ،علیآباد 5 ،کیلومتري زرینگل 25 ،متر ،اسدي و همتی  .(TARI) 88855مازندران:
تنکابن ،خرمآباد ،میرکمالی (IRAN) 51578؛ بابل(IRAN) 19290 Gauba ،؛  20کیلومتري آبشار به سنگده 1800 ،متر،
ترمه و اسکندري (IRAN) 68668؛ جنوب رامسر 4 ،کیلومتري جواهرده 200 ،متر Runemark ،و معصومی 20651
) .(TARIگیالن :رشت ،صومعهسرا ،میرکمالی (IRAN) 23875؛ رودبار ،عبایی (IRAN) 19296؛ بندرانزلی ،صفر متر،
مظفریان (TARI) 65171؛ شرق رودبار ،اطراف داماش 1700 ،متر ،آال  .(IRAN) 17144آذربایجان 10 :کیلومتري
گلمانخانه به سلماس ،ساحل دریاچه 1300 ،متر ،ترمه ،سنگري و تهرانی (IRAN) 51704؛ مغان ،تیمورلو ،اسدي 19291
)(TARI؛ دیزجدل ،ارقند و علیپور (TARI) 51572؛ تبریز ،میانه 1000 ،متر ،ثابتی (TARI) 12137؛ ارومیه ،طالتپه به
اصالو ،طریقی و فربدنیا (TARI) 575؛ زنجان به میانه 89 ،کیلومتري میانه ،حاشیۀ رودخانۀ قزلاوزن 1430 ،متر ،زهزاد،
جمزاد و طاهري (TARI) 70432؛ ارومیه ،حیدرلو و پرویزي (TARI) 51577؛ میانه ،ترکمانچاي ،غریبدوست،
 1600متر ،مظفریان و رمضانی (TARI) 94837؛ ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،امینی و همکاران  368و (TARI) 729؛ همان
محل ،صیامی (TARI) 4384؛ همان محل ،زهزاد (TARI) 4387؛ همان محل ،اویسی (TARI) 4390؛ ارومیه ،نازلو،
 1400متر ،صیامی (TARI) 7929؛ ارومیه ،قوشچی ،آب گرم ،طریقی و غفوري (TARI) 369؛ نقده 47 ،کیلومتري
پیرانشهر 900 ،متر ،روجرز و امینی (TARI) 7788؛ ارومیه ،گالماز ،طریقی و فربدنیا  .(TARI) 574چهارمحالوبختیاري:
فارسان به کوهرنگ ،خطابخش (TARI) 89487؛ شهرکرد ،باباحیدر ،فیلآباد 2200 ،متر ،مظفریان (TARI) 59976؛
شهرکرد ،دشت جونقان 2000 ،متر ،مظفریان  .(TARI) 57659کهگیلویهوبویراحمد :فهلیان 20 ،کیلومتري دوگنبدان،
 880متر ،ریاضی  .(TARI) 9388فارس :شیراز 1500 ،متر(TARI) 19294 Gauba ،؛ بین بابامیدان و مصیري 800 ،متر،
 Davisو  .(E) 56490 Bokhariخوزستان :هفتتپه ،آهودشت 100 ،متر ،فروغی (TARI) 3131؛ شوش 110 ،متر،
مظفریان  .(TARI) 62197سیستانوبلوچستان :سرباز ،صلواتیان (IRAN) 19293؛ مسکوتان 600 ،متر ،ایرانشهر و ارشاد
(IRAN) 19292؛  44کیلومتري جنوب زاهدان 1940 ،متر ،باباخانلو (TARI) 9218؛  115کیلومتري ایرانشهر به چابهار،
 750متر ،Runemark ،اسدي و سردابی  .(TARI) 22361اصفهان :قهدریجان ،آصفی  23664و خطابخش 89486؛
نجفآباد ،منطقۀ حفاظتشده 1600 ،متر ،نوروزي  .(TARI) 1951اراك :اراك ،رشان ،مداح و میرکمالی 51573
) .(IRANتهران :کالك 1200 ،متر ،ملکپور و فروغیان (TARI) 10227؛ کرج 1340 ،متر ،موسوي (IRAN) 12139؛
روستاي شلمبه به فیروزکوه 1950 ،متر ،بازرگان و آرزم .(TARI) 11938
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- subsp. tonsus (Boiss.) Doğan

گیالن :رشت ،پردهسر ،میرکمالی .(IRAN) 19295
Alopecurus laguroides Balansa

آذربایجان :کوه سبالن 3550 ،متر ،فروغی (TARI) 7151؛ شابیل ،کوه سبالن 3850 ،متر ،فروغی و اسدي 13912
).(TARI
Alopecurus aucheri Boiss.

مازندران :کالردشت ،کوه تخت سلیمان 3600 ،تا  4100متر ،ترمه (IRAN) 51928؛ جنوب رامسر ،کوه سماموس
(سیمام) 3620 ،متر Runemark ،و معصومی (TARI) 21824؛ کرج -چالوس ،کندوان 2550 ،متر ،باباخانلو و امین
(TARI) 10228؛ کوههاي البرز(K) 5457 Aucher ،؛ آزادبر(G) 464 Kotschy ،؛ کندوان ،آزادبر 3100 ،متر،
 .(E) 8350 Bornmüllerآذربایجان :خوي ،قطور ،باالالن 2975 ،متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 54857؛ ارومیه ،موانا،
مارمیشو 2902 ،متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60925؛ ارومیه ،مارمیشو ،کوه شهیدان 3490 ،تا  3612متر ،امینی راد و
ترابی (IRAN) 60908؛ خوي ،پسک ،کوه اورین 3060 ،تا  3636متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60862؛ مشکینشهر،
کوههاي قوشهداغ 2500 ،تا  3000متر ،ترمه و دانشپژوه (IRAN) 68663؛ کوه سبالن 3500 ،تا  3700مترLamond ،

(E) 4753؛ ارومیه ،دیزج ،کیسیان ،کوه بزسینا 2940 ،تا  3456متر ،امینی راد و ترابی  60858و (IRAN) 70079؛ شیب
جنوبشرقی کوه سهند 2286 ،متر Furse ،و (IRAN) 19288 Synge؛ تبریز ،کندوان ،ارشد چمن ،کوه سهند ،پهلوانی و
آصف (IRAN) 70069؛ کلیبر ،پیغام ،مرزرود 2611 ،تا  2930متر ،امینی راد و بهرامیشاد (IRAN) 69618؛ اهر،
تازهکند به نبیجان ،کوههاي سرپهدره 2500 ،تا  2750متر ،ترمه ،موسوي و حبیبی (IRAN) 68675؛ ارسباران ،غرب
مکیدي 2000 ،متر ،اسدي و معصومی (TARI) 20232؛ مشکینشهر 18 ،کیلومتري الهرود به قطورسویی ،مراتع سبالن،
 2410متر ،الفت .(TARI) 360
Alopecurus textilis Boiss.
پراکندگی در ایران :گلستان :شاهپسند به شاهرود ،بعداز خوشییالق 1950 ،متر Wendelbo ،و اسدي .(TARI) 29659

مازندران :آالشت ،اسب خونی ،کوه التمر 2900 ،تا  3400متر ،امینیراد (IRAN) 70078؛ کالردشت ،رودبارك،
ونداربن ،علم کوه 3700 ،تا  4600متر ،امینی راد و بهرامیشاد (IRAN) 69627؛ کوه نیزوا 2900 ،تا  3000متر ،بهبودي و
(IRAN) 19315 Aellen؛ همان محل 3300 ،متر(TARI) 19318 Wendelbo ،؛ الریجان ،رینه ،گوسفندسرا ،کوه
دماوند 3000 ،متر ،موسوي ،حبیبی و تهرانی  68674و  68667و  68665و (IRAN) 68666؛ الیکا ،کمربن ،کوه
وروشت 3200 ،تا  3650متر ،ترمه ،دانشپژوه و زرگانی (IRAN) 68673؛ (IRAN) 19314 Bogomolov؛ کالردشت،
کوه تخت سلیمان 3620 ،متر ،فتوت (TARI) 10181؛ کجور ،کوه الوج 3400 ،متر(W and E) 6483 Rechinger ،؛
کوه دماوند ،بسمیتچال 2700 ،متر(G) 351 Kotschy ،؛ شمال طالقان ،شاه البرز 3090 ،متر(E) 3214 Klein ،؛ کوههاي
البرز ،کوه توچال 2900 ،متر(E) 8355 Bornmüller ،؛ دره گچسر ،کوههاي البرز 2200 ،متر.(E) 8356 Bornmüller ،
آذربایجان :ارومیه ،مارمیشو ،کوه شهیدان 3490 ،تا  3612متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60909؛ پیرانشهر ،سیلوه ،کوه
چیغیدره 3150 ،تا  3257متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60469؛ کوه سبالن 2750 ،متر ،رجامند (TARI) 7147؛
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اردبیل ،آلوارس 3500 ،تا  3710متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60834؛ اردبیل ،قطورسو ،کوه سبالن 2450 ،متر ،عبایی
(IRAN) 19317؛ همان محل 1400 ،تا  2850متر ،آقابیگی و بهرامیشاد (IRAN) 70070؛ آلوارس ،گورگور ،کوه
سبالن ،اسکندري و بهرامیشاد (IRAN) 70073؛ اردبیل به خلخال ،دریاچۀ نئور ،اسکندري و بهرامیشاد 70074
)(IRAN؛  14کیلومتري پیرانشهر به نقده ،سیلوه ،سفیدکوه 2500 ،تا  3175متر ،امینیراد و ترابی (IRAN) 70076؛
ارومیه ،دیزج ،کیسیان ،کوه بزسینا 2940 ،تا  3456متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60860؛ تبریز به بستانآباد ،جادۀ
ایرانق  -متنق ،قوش گلی ،کوه سهند 3400 ،تا  3700متر ،امینی راد و پهلوانی (IRAN) 48886؛ تقریباً  35کیلومتري
شمال مرند ،کوه کیامکی 1800 ،تا  3200متر ،اسدي و الفت (TARI) 68612؛ بین نیر و سراب ،گردنۀ صایین ،نزدیک
روستاي دایاالن ،قسر داغ 2350 ،متر ،مظفریان و نوروزي (TARI) 35149؛ مشکینشهر ،کوه سبالن 3600 ،متر ،ایزدیار
(IRAN) 19312؛ همان محل 2300 ،تا  2800متر(E) 4675 Lamond ،؛ کوههاي جنوبغرب اهر 15 ،کیلومتري میزان
به هریس 2500 ،متر ،اسدي و شهسواري  .(TARI) 65930لرستان :شرق جادۀ الیگودرز به شولآباد ،چالیکوه
(قالیکوه) 3500 ،متر Runemark ،و  .(TARI) 26497 Lazariچهارمحالوبختیاري :سمیرم ،پشمکوه 2650 ،تا 3000
متر ،ایرانشهر (IRAN) 19319؛ شهرکرد به ناقان ،شمال سولگان ،کوه شاهپور ناز 2100 ،متر ،مظفریان .(TARI) 57456
اصفهان :گلپایگان ،دامنه .(E) 1757 Furse ،خراسان :کوه هزارمسجد ،Rechinger ،اسفندیاري و 19313 Aellen
)(IRAN؛ منطقۀ کپهداغ 48 ،کیلومتري شمالشرق شیروان ،خطالراس کوه رضا (کوه بزگ) 2900 ،مترEdmonson ،

(TARI) 1227؛ تقریباً  45کیلومتري شمال شیروان ،منطقۀ حفاظتشدۀ کولول سرانی 300 ،تا  2300متر ،اسدي و
معصومی  .(TARI) 50449تهران :پلور ،کوه دماوند 4000 ،متر ،امینیراد  48892و (IRAN) 68672؛  12کیلومتري
فیروزکوه به هومند 1900 ،تا  2000متر ،ترمه و موسوي (IRAN) 19324؛ شیب جنوبی کوه دماوند 3700 ،تا  4350متر،
اسدي و حمدي (TARI) 85733؛ کرج به چالوس ،کوه تونل 2500 ،تا  2800متر ،ترمه و متین (IRAN) 19322؛ همان
محل 2550 ،تا  3000متر ،ترمه و دریادل (IRAN) 19316؛  84کیلومتري به تهران ،کوههاي پلور 2100 ،تا  2500متر،
ترمه و متین (IRAN) 19321؛ تهران ،کوه توچال ،چمن مخمل به قلعه کیله 2500 ،تا  3500متر ،ترمه و ساتعی 19320
)(IRAN؛ دیزین ،قله سیاه 3000 ،تا  3500متر ،موسوي ،حبیبی و تهرانی  68671و (IRAN) 68670؛ بین کرج و چالوس،
جادۀ کندوان 2600 ،تا  3050متر ،اسدي و مظفریان (TARI) 32887؛ قزوین ،منطقۀ الموت ،باالي اوان ،شیب جنوبی
کوه خاشچال 2800 ،تا  3300متر ،اسدي و معصومی (TARI) 51118؛ آب باریک فیروزکوه 2500 ،متر ،آرزم و
بازرگان (TARI) 10222؛ کرج  -چالوس ،دیزین 3400 ،متر ،امین (TARI) 10223؛ طالقان ،الموت 3400 ،متر،
میرفخرایی (TARI) 10212؛ تهران ،دماوند ،نزدیک دریاچۀ تار 3000 ،متر ،اسدي ،پاکروان ،امینیان و نیکچهره 76648
)(TARI؛  39کیلومتري جنوبشرقی فیروزکوه 2500 ،متر ،بازرگان و آرزم  10221و (TARI) 10217؛ ارتفاعات جادۀ
کندوان 2950 ،تا  3150متر ،پابو (TARI) 4582؛ باالي کندوان 3250 ،متر ،اسدي ،پاکروان ،امینیان و نیکچهره 76599
)(TARI؛ تهران ،شمال دربندسر 2700 ،تا  3500متر ،مظفریان و محمدي (TARI) 49128؛ تهران ،شمشک ،دیزین،
 3000تا  3500متر ،مظفریان و محمدي (TARI) 49035؛ آبعلی 2350 ،متر ،بازرگان و آرزم (TARI) 10220؛ آبعلی،
سیاهکوه 2700 ،متر ،بازرگان و آرزم (TARI) 10211؛ تهران ،دماوند به دریاچۀ تار 3100 ،متر ،اسدي ،پاکروان ،امینیان
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و نیکچهره (TARI) 76640؛ کرج  -چالوس ،نزدیک آزادبر ،کوه هستخانی 2700 ،تا  2900متر ،اسدي و شهسواري
 .(TARI) 69678سمنان :شاهرود ،روستاي تاش ،کوه شاهوار 3000 ،تا  3650متر ،موسوي و کارآور (IRAN) 19323؛
همان محل 3000 ،متر ،اسدي و معصومی (TARI) 21098؛ شاهرود ،نکارمن ،شیب جنوبی شاهوار 3000 ،متر،
 ،(TARI) 5958 Rechingerاسدي و مظفریان  40837و  ،(TARI) 40837-Aاسدي و مظفریان  40892و 40864
)(TARI؛ باالترین ارتفاع مسیر سمنان به فیروزکوه 2450 ،متر ،وندلبو و اسدي (TARI) 29769؛ تقریباً  10کیلومتري
شهمیرزاد به فوالدمحله 2450 ،متر ،مظفریان (TARI) 58892؛ شاهرود ،شاهکوه 2650 ،متر ،ریاضی (TARI) 5214؛ کوه
نزوا 3300 ،متر(E) 1290 Wendelbo ،؛ باالي نکارمن ،کوه شاهوار 3000 ،متر.(E) 5958 Rechinger ،
Alopecurus arundinaceus Poir.
subsp. arundinaceus
گلستان :شاهپسند به بجنورد ،آلمه ،ترمه (IRAN) 19309؛ بین گرگان و آققال ،قربانآباد Riedl ،و ارشاد 19283

) .(IRANخراسان :دره گز ،پارك تندوره 950 ،متر ،مظفریان (TARI) 67745؛ تقریباً  45کیلومتري شمال شیروان،
منطقۀ حفاظتشده گلول و سارانی 1600 ،تا  2300متر ،اسدي و معصومی  .(TARI) 50525تهران :کرجGauba ،

(IRAN) 19287؛ کرج ،موسسه بانک بذر و نهال ،سلیمی و یزدي (IRAN) 19325؛ کرج ،مزرعۀ گندم،
جمعآوريکنندۀ نامشخص.(IRAN) 47732 ،
subsp. armenus

گلستان :شرق گنبدکاووس ،آلمه 960 ،متر ،بهرامی  .(TARI) 25323مازندران 23 :کیلومتري پلور ،درۀ الر 2400 ،متر،
باباخانلو و امین (TARI) 10825؛ غرب جاده چالوس -کرج ،آزادبر 2500 ،متر ،امین و بازرگان (TARI) 19382؛ درۀ
الر 2420 ،متر Wedndelbo ،و اسدي (TARI) 13291؛ پلور ،کوه بزم 2400 ،متر ،بازرگان و آرزم (TARI) 10226؛
ایلکا 2250 ،متر .(E) 2812 Furse ،گیالن :عمارلو به داماش ،کوه زردچین 1750 ،تا  2250متر ،ترمه و دریادل 19282
) .(IRANآذربایجان 25 :کیلومتري غرب سلماس ،کوزهرش 2200 ،متر ،اکبرزاده (TARI) 63؛ خوي ،قریس،
 1900متر ،زهزاد و صیامی (TARI) 3199؛ ارسباران ،کوه دوقرون 2500 ،تا  2800متر Runemark ،و اسدي 21872
)(TARI؛ سبالن 3100 ،متر ،معینالدین (TARI) 9093؛ مراغه ،کوه سهند ،شریف (IRAN) 19281؛ اردبیل ،قطورسو،
کوه سبالن 2600 ،متر ،ترمه (IRAN) 19279؛  14کیلومتري پیرانشهر به نقده ،سیلوه ،سفیدکوه 2430 ،متر ،امینی راد و
ترابی (IRAN) 70080؛ ارومیه ،قرهتپه ،ارقند (IRAN) 51839؛ بستانآباد ،آتمیش آلتی ،دامنۀ کوه سهند 2620 ،متر،
ترمه و موسوي (IRAN) 68661؛ مشکینشهر ،کوههاي قوشهداغ 2500 ،تا  3000متر ،ترمه و دانشپژوه 69662
)(IRAN؛ تبریز ،مشکعنبر 1820 ،متر ،میردامادي (IRAN) 19301؛ ماکو ،هندور ،دمنابی (IRAN) 19280؛ ارومیه،
 10کیلومتري ارومیه به مهاباد ،اردشاهی 1280 ،متر ،حمزه و عصري (TARI) 70957؛ اهر ،کلیبر ،ترمه (IRAN) 19278؛
خوي ،کوه اورین 2700 ،تا  2771متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60923؛ مشکینشهر ،تقریباً  2کیلومتري قطورسو،
 2416متر ،امینی راد و ترابی (IRAN) 60466؛ ماکو ،عرب ،دیزج 1900 ،متر ،دلقندي و عباسی (IRAN) 68676؛
تقریباً  35کیلومتري شمال مرند ،باالي میاب ،کوه کیامکی 1790 ،تا  1800متر ،اسدي و الفت (TARI) 68554؛ بند به
زیوه ،داالمپر ،آبشار سوله دکل 2266 ،متر ،اشرافی (TARI) 102772؛ میانه ،نشاق به بالوجا ،کوه بزقوش 2560 ،متر،
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مظفریان و رمضانی (TARI) 96494؛ خیرآباد به میانه 1000 ،متر ،ثابتی (TARI) 10827؛ شابیل ،کوه سبالن 1700 ،متر،
فروغی و اسدي  (TARI) 13884و خطابخش (TARI) 89490؛ منطقۀ حفاظتشدۀ ارسباران ،آقداش به مازگار ،منطقۀ
دییر 2300 ،متر ،حمزهاي و عصري (TARI) 81906؛ جادۀ پیرانشهر به سردشت ،زهزاد (TARI) 4391؛ اردبیل به
خلخال 22 ،کیلومتري جنوب شرق بودااللو ،دریاچۀ نئور 1450 ،متر ،زهزاد ،جمزاد ،طاهري و ایزدپناه (TARI) 70519؛
میانه به زنجان ،امیرآباد 1000 ،متر ،ثابتی (TARI) 12138؛ منطقۀ حفاظتشده ارسباران ،غرب مکیدي 2000 ،متر ،اسدي
و معصومی (TARI) 20242؛  80کیلومتري اهر به جلفا ،بعداز ورزقان 1550 ،متر ،اسدي (TARI) 86695؛ منطقۀ
حفاظتشدۀ ارسباران ،صوابی و رئوفی (TARI) 157؛ کوه سبالن ،آبگرم قطورسویی ،خطابخش (TARI) 89492؛
ارومیه ،نازلو 1300 ،متر ،صیامی (TARI) 7243؛ نزدیک مراغه 27 ،کیلومتري خراجو به شیب جنوبی کوه سهند2200 ،
تا  2600متر ،اسدي و مظفریان (TARI) 30745؛ کوه سبالن 2750 ،متر ،فروغی (TARI) 7145؛  47کیلومتري جاده
پیرانشهر ،نقده ،روجرز و امینی  7853و (TARI) 7854؛ تقریباً  5کیلومتري جنوب غرب تکاب 2400 ،متر ،وندلبو،
اسدي و شیردلپور (TARI) 12234؛ سراب به نیر سلطانآباد ،کوه بزقوش 2500 ،متر ،اشرافی (TARI) 102767؛ 15
کیلومتري جنوبغرب اشنویه Rojerz ،و امینی (TARI) 7855؛ ارومیه ،روستاي گالماز ،طریقی و فربدنیا 2032
)(TARI؛ تقریباً  50کیلومتري شمالغرب خوي ،دریاچه باالي قزلجه 2300 ،متر ،اسدي و الفت (TARI) 68725؛
 25کیلومتري سیاهچشمه به ماکو ،کلیسا کندي 1850 ،متر ،اکبرزاده و ساالري (TARI) 41122؛ تقریباً  34کیلومتري
مرند به تبریز 1700 ،متر .(E) 3772 Lamond ،لرستان :زنگولیان به کارزن 1200 ،متر ،بهبودي (IRAN) 68669؛
 21کیلومتري شولآباد به الیگودرز 2000 ،متر Runemark ،و (TARI) 26408 Lazari؛  24کیلومتري جنوبشرقی ازنا،
 .(E) 1491 Furseهمدان :چهارچمن ،ثابتی و (IRAN) 19299 Gauba؛ بهار ،بابایی  19284و (IRAN) 19285؛ آوج،
آبگرم آوج 1450 ،متر ،دینی و بازرگان (TARI) 8669؛ شرق همدان 1830 ،متر .(E) 2621 Archibald ،کردستان:
سنندج(IRAN) 19286 ،؛ بیجار ،کوه حمزه عرب 2000 ،متر ،ترمه (IRAN) 19311؛ دیواندره ،سارال 1800 ،تا 2100
متر ،ایرانشهر و دزفولیان (IRAN) 29179؛ روستاي ماهمارا 20 ،کیلومتري شمال غرب مریوان 1520 ،متر ،فتاحی و
خالدیان (TARI) 578؛ اوباتو ،حمیدي (TARI) 24270؛ تقریباً  20کیلومتري سنندج به همدان ،قبلاز آبیدر 2167 ،متر،
اسدي (TARI) 84865؛ کامیاران به سنندج ،روستاي کچله 1680 ،متر ،فتاحی و توکلی (TARI) 2011؛  8کیلومتري
شمال مهاباد 1300 ،تا  1400متر Runemark ،و مظفریان (TARI) 29205؛ بانه 1480 ،متر ،فتاحی ،توکلی و میرعبدالی
(TARI) 2425؛  75کیلومتري سنندج به مریوان ،دره گلی چیدا 1830 ،متر 1987 Archibald ،و (E) 1995؛ تقریباً
 23کیلومتري سنندج به همدان(E) 2042 Furse ،؛  16کیلومتري شمال حسینآباد ،بین سنندج و سقز 2340 ،متر،
 .(E) 2088 Archibaldکرمانشاه 8 :کیلومتري کرند غرب به سرپلذهاب 1490 ،متر ،حمزه (TARI) 831؛  10کیلومتري
گواوار به سرپلذهاب 1400 ،متر ،نعمتی و روشنزاده  .(TARI) 3892ایالم :سدله به ملکشاهی ،بین مهر و ملکشاهی،
کالك ناغی 1516 ،متر ،مظفریان  .(TARI) 92765چهارمحالوبختیاري :فارسان ،دهچشمه به قوشه 2100 ،متر ،مظفریان
(TARI) 97367؛ شهرکرد به ناقان ،حاشیۀ باتالق سولگان 2330 ،متر ،مظفریان (TARI) 97068؛ سبزکوه 2400 ،تا 3100
متر ،مظفریان (TARI) 57297؛ سد کوهرنگ به سرچشمۀ کارون 2300 ،تا  2400متر ،ایرانشهر و موسوي 19304
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)(IRAN؛ چلگرد ،سد کوهرنگ 2250 ،متر ،دلقندي ،عباسی و تهرانی  .(IRAN) 68664کهگیلویهوبویراحمد:
 20کیلومتري جنوبغربی یاسوج به اردکان ،کوه تمر 2350 ،متر(IRAN) 29456 ،؛  27کیلومتري شمال سیسخت ،کوه
گل 1650 ،متر ،جمزاد و همکاران  .(TARI) 69479کرمان :رفسنجان ،پاریز ،کهنسبز ،یزدانی و قیومی 51574
)(TARI؛ بافت 1900 ،متر(TARI) 32256 Mackamel ،؛ خورموج ،کوه فرامرز 2800 ،تا  3400متر ،موسوي و تهرانی
(IRAN) 19308؛ کوه دنا ،چشمه پیاز .(E) 742 Kotschy ،فارس :خیرآباد 1680 ،متر ،ریاضی (TARI) 5004؛ منطقۀ
حفاظتشدۀ بمو ،چشمه فیل به خطالراس کوه بمو 1900 ،تا  2650متر Wendelbo ،و فروغی (TARI) 17646؛ اردکان،
کاکان ،ترمه و ایزدیار (IRAN) 19303؛ دشت ارژن 1850 ،متر ،مظفریان  ،(TARI) 45994خطابخش (TARI) 79488؛
آباده ،آصفی  .(TARI) 23673اصفهان :فریدونشهر ،میدانک 2500 ،متر ،نوروزي (TARI) 798؛ همان محل 2500 ،تا
 2600متر ،نوروزي و نکویی (TARI) 1757؛ منطقۀ حفاظتشدۀ قامشلو ،کور الیاس 2200 ،متر ،یوسفی (TARI) 1401؛
دره بید ،بین دامنه و خوانسار 2400 ،متر ،آریاوند و صاحبی  .(E) 2059سمنان :تقریباً  19کیلومتري شهمیرزاد به
فوالدمحله 2100 ،متر ،ایرانشهر و زرگانی (TARI) 19310؛ شاهرود ،کوه ابر 1700 ،متر ،ریاضی  .(TARI) 5162یزد:
تفت ،ده باال ،گدار نیر 2600 ،تا  3000متر ،موسوي و تهرانی (IRAN) 19306؛ بین اردستان و مورچهخورت ،اطراف
تار ،ایرانشهر (IRAN) 19305؛ نودوشان ،بین سدرآباد و همتآباد 2400 ،تا  2500متر ،مظفریان  .(TARI) 77776تهران:
کرج ،اطراف گچسر(TARI) 1900 Gauba ،؛ دماوند ،میرکمالی (IRAN) 19307؛ کالك 1900 ،متر ،ملکپور و
فروغیان (TARI) 10826؛ تهران ،هزاردره 26 ،کیلومتري تهران به آبعلی 1500 ،متر ،باباخانلو و امین (TARI) 18082؛
گاجره 3000 ،متر ،باباخانلو ،امین و بازرگان (TARI) 10215؛ جادۀ هراز ،کرهسنگ 2500 ،متر ،امین (TARI) 10218؛
دماوند ،قرهقاج ،بین آبزه و حورینه 2000 ،تا  2500متر ،مظفریان (TARI) 54018؛ شمالشرق تهران ،کلکچال2500 ،
متر ،امین و موسوي (TARI) 10219؛ کیلومتر  3الر به گزلدره 2500 ،متر ،دینی و آرزم (TARI) 10828؛ دماوند ،شمال
دلیران 1850 ،متر ،مظفریان (TARI) 32307؛ شمالغرب شهر دماوند 1800 ،تا  1950متر ،مظفریان (TARI) 32171؛
شرق تهران ،لواسان 2000 ،متر ،باباخانلو و امین (TARI) 10229؛  25کیلومتري شمال شرق تهران ،تلو 1700 ،متر ،امین و
بازرگان  .(TARI) 18385مرکزي 25 :کیلومتري اراك به قم 1650 ،متر ،موسوي و امین (TARI) 10216؛  6کیلومتري
اراك ،سندجان ،آخانی .(TARI) 268
Alopecurus mucronatus Hack.
خراسان :کوه بزغ 2200 ،متر(IRAN) 51567 Rechinger ،؛ کوه هزارمسجد Aellen ،Rechinger ،و اسفندیاري

(IRAN) 69655؛ سبزوار 80 ،کیلومتري شمال شرقی سبزوار ،دره یام ،عباسآباد 1500 ،متر ،افتخاري و فیلهکش 188
).(TARI
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