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 (Orobanchaceae Lindel. Nat. Syst. 2: 286, 1836) گل جاليزتيره 

و در مناطق گرم و معتدل ند  انگل ريشه در نباتات گلدار هست، گل جاليزگياهان تيره

 .رويند ينيمکره شمالي م

ساقه در . ساله هستند تيره، انگل کامل و بدون کلروفيل و يکساله يا چنداين گياهان 

آذين انتهايي و خوشه يا  گل. ها کوچک و فلس مانند هستند برگ. ها ساده و يا منشعب است آن

هر گل به وسيله براکته فلس مانند . شود ندرت ساقه منتهي به يک گل مي باشد، به  سنبله مي

گاهي دو . شود و بدون دمگل و يا داراي دمگل کم و بيش بلند است وشيده و محافظت ميپ

 اي بوده و منتهي  استکاني و يا لوله گلکاسه. براکتئول جانبي روي کاسه و يا دمگل قرار دارد

 . دندانه و يا قطعه است۲-۵به 

ت و داراي  قطعه کم و بيش نامساوي و متصل به هم تشکيل يافته اس۴-۵جام گل از 

جام گل معموال تا . قسمتي است  پاييني اغلب سه  قسمتي و لب بااليي دو  لب. دو لب است

باشد، يعني  دينام مي دي  وعدد  ها چهار تعداد پرچم. ماند مي  رسيدن کامل ميوه روي آن باقي

 .تاي ديگر است  از دوتر بزرگها  تاي آن دو

 بساک دو حجره.  خميده و زانودار استيله پرچم صاف يا پرزدار و در زير بساکم

 دانه گرده کم و بيش کروي و داراي سه شيار. شود مي  دارد که هر کدام با يک شکاف باز

است و داراي تمکن   تخمدان از دو و به ندرت از سه برچه تشکيل يافته. کوچک و دراز است

)placentation (ها آناتروپ تخمک. کناري است )anatrope (خامه دراز . زياد است ها  آنو تعداد

 .و در انتها خميده است

  يا به ندرت سه ميوه کپسول و با دو و. باشد کالله ساده يا دوشاخه تا چهارشاخه مي

ها به وسيله  دانه. دارند  ها بسيار ريز و به تعداد زياد در داخل کپسول قرار دانه. شود مي  شکاف باز

 .کنند مي   در مجاورت گياه ميزبان شروع به رشدروند و مي  آب به آساني در خاک فرو

اي، بخصوص گياهان تيره  لپه  انگل گياهان تک".Aeginetia L"در اين تيره تنها جنس 

تيره  نيز انگل ريشه گياهان زير" .Christisonia Gardn"های  بعضی گونه. باشد گندميان مي

"Bambuseae " از تيره گندميان هستند)Beck-Mannagetta 1966 .(هاي ديگر اين تيره  جنس

 .رويند ای می روی ريشه گياهان دولپه

 های درشت،  به وسيله حشرات، به خصوص زنبوراغلبافشانی   ، گردهگل جاليزدر تيره 

 ).Beck-Mannagetta 1966( شود ها سبب جلب حشرات می نکتار و رنگ گل. گيرد انجام مي

های اين  آوری نمونه جمعهنگام . ی نيستا تشخيص گياهان اين تيره کار چندان ساده

 بايد نام گياه ميزبان، رنگ و شکل گل و همچنين رنگ بساک و کالله ،ها گياهان برای هرباريوم

  .كند يهاي مختلف گياه تغيير م ها يادداشت شود، زيرا در حالت خشک رنگ قسمت و فلس
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 . گونه است۲۰۰ جنس و در حدود ۱۳ شامل گل جاليزتيره 

 
 گل جاليزهاي تيره  ت اسامي جنسفهرس

۱- Aeginetia L.:اي هستند  لپه ياهان تکگ انگل ها  اين جنس شامل پنج گونه است که همه آن

 .رويند مي) ژاپن پاکستان، سيالن، هند، جاوه، برمه، چين وايران، (و در جنوب و شرق آسيا 

۲- Conopholis Wallroth:که هر دو در آمريکا   دو گونه از اين جنس شناخته شده است

 .رويند مي) مکزيک و اتازوني(

۳- Epiphegus Nutt.:در آمريکاي شمالي  از اين جنس تنها يک گونه شناخته شده است که 

 .رويد مي) کانادا و اتازوني(

۴- .Cistanche Hoffmg. & Link:  پراکنش آن از مناطق.  گونه است۱۶شامل اين جنس 

جزاير، تونس، مراکش، مصر، سنگال، سوريه، فلسطين، عربستان، ال(شمال آفريقا تا شرق آسيا 

 .باشد مي) ترکيه، قفقاز، ايران، پاکستان، افغانستان، هند، آسياي مرکزي وچين

۵- Anoplon (Wallr.) Reichenb.:است که در جنوب از اين جنس دو گونه شناخته شده   

 .رويند يم) ترکيه، سوريه، عراق، ارمنستان و قفقاز(غربي آسيا 

۶- Orobanche L.: رويد  گونه است و در همه جاي دنيا مي۱۰۰ اين جنس شامل بيش از. 

۷- Kopsiopsis G. Beck:منطقه پراکنش آن .  از اين جنس دو گونه شناخته شده است

 .آمريکاي شمالي است

۸- Gleadovia J.S. Gamble & D. Prain:  هيماليايک گونه دارد که از چين واين جنس  

 .گزارش شده است

۹- Christisonia Gardn.:  منطقه پراکنش اين جنس در آسيا .  گونه است۱۷شامل اين جنس

 .باشد مي) پاکستان، سيالن، هند، هيماليا، برمه، فيليپين و چين(

۱۰- Boschniakia C.A. Mey.:سيبري، چين و (شرق آسيا   اين جنس دو گونه دارد که در

 .رويند مي) آالسکا (و شمال شرق آمريکا) ژاپن

۱۱- Xylanche G. Beck:  هيماليا، چين و ( شامل دو گونه است که در آسيااين جنس نيز

 .رويند مي) تايوان

۱۲-  Platypholis Maxim.:  ژاپن است يک گونه دارد که بومي اين جنس . 

۱۳-  Phacellanthus Sieb. & Zucc.:  ويدر  مييک گونه دارد که در ژاپناين جنس نيز . 

  گونه که به سه جنس تعلق دارند، گزارش شده است که شرح۴۹در ايران تاکنون 

 .شود  ميارايههرکدام در اين نوشتار 
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 ها شناسايي جنس کليد

 ها فاقد براکته هستند گل. باشد ساقه منتهي به يک گل و يا به ندرت دو گل مي. الف -۱

................................................................................................................... Anoplon (Wallr.) Reichenb.  

  ۲.............. .............................................. ها داراي براکته هستند آذين خوشه و يا سنبله و گل گل. ب 

بيش  ها کم و تاي آن نوک گرد و يا چهار قطعه که دو کاسه گل از پنج قطعه مساوي و. الف -۲

 ................... رويند ها مي اين گياهان آبدار و بلند هستند و در بيابان. شود تيز است تشکيل مي  نوک

Cistanche Hoffmg. & Link. ......................................................................................................................  

  .Orobanche L............................. تيز تشکيل شده است   قطعه کشيده و نوک۲-۴کاسه گل از . ب

 
Cistanche Hoffman. & Link, Fl. Port. 1: 319, 1809 

 هايي ساقه ضخيم و آبدار که فلس.  انگل کامل هستند،هاي اين جنس همه گونه

ها  گل. آذين خوشه و يا سنبله پرپشت و متراکم است گل. طور متناوب آن را پوشانيده است ه ب

 .باشند مي دمگل کوتاه دارايبدون دمگل و يا 

ندرت فاقد براکتئول   به. گل را يک براکته و دو براکتئول احاطه کرده است  کاسه

 و متصل به هم تشکيل يافته استکاني و از چهار يا پنج کاسبرگ مساوي  کاسه گل. باشد مي

به ندرت ممکن است کاسه گل در .  هستنددايره نيمها به شکل  قسمت آزاد کاسبرگ. است

تيز و  آذين بريدگي عميقي داشته باشد و کاسبرگ عقبي به شکل دندانه نوک جهت محور گل

سبرگ تشکيل  در اين صورت کاسه گل از چهار کا.که به کلي از بين برود کوتاه درآيد و يا اين

از پنج گلبرگ ساده، پهن، يکنواخت و  گل داراي لوله کم و بيش خميده است و  جام. شود مي

 تر از ها کوتاه است که دو تاي آنعدد ها چهار  تعداد پرچم. تشکيل يافته است چسبيده به هم

 باقي معموال خامه روي کپسول. ها به داخل لوله جام متصل است ميله پرچم. تاي ديگر است دو

 .هاي ريز است با فرورفتگي پوسته دانه مشبک و. ها کروي و به تعداد زياد هستند دانه. ماند مي

 در قديم از گونه شناخته شده است که در نواحي گرم و نسبتا خشک ۱۷از اين جنس 

کنون هفت   تاايراندر  .رويند مرکزي و مغولستان مي  اسپانيا و شمال آفريقا تا هند و آسياي

شرح هر کدام  ها و شناسايي گونه ه از اين جنس شناخته شده است که در اين نوشتار کليدگون

 :گردد ميارايه 

 

  در ايرانCistancheهاي  شناسايي گونه کليد

 کاسه گل از پنج کاسبرگ چسبيده به هم تشکيل يافته. ها بدون براکتئول است گل. الف -۱

  ..........................................................................زدار استها گرد و اغلب پر قسمت آزاد کاسبرگ. است 

................................................................................................... C . ridgewayana Aitch. & Hemsley  
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  ۲........... ...........................اند   چسبيدهو طرف کاسه گلها داراي دو براکتئول است که به د  گل.ب

کاسه گل در .  کاسبرگ نامساوي چسبيده به هم تشکيل يافته است۴-۵کاسه گل از .  الف-۲

قسمت عقب بريدگي عميقي دارد و معموال کاسبرگ عقبي تبديل به دندانه کوچکي شده و يا 

  C. fissa G. Beck (C.A. Mey.)  ............و براکته پرزدار استکاسه گل . کامال از بين رفته است

 استکاني و از پنج کاسبرگ يکنواخت، نوک گرد و متصل به هم تشکيل يافته  کاسه گل. ب

  ۳............................................................................................................................................................... است

  ۴ ............................شود   ميگياه پرزدار و پشمالو است که گاهي تقريبا صاف و بدون پرز.  الف-۳

 ۵ ................................................................................................. گياه کامال صاف و بدون پرز است. ب

  ...........................است پرچم در قاعده پرزدار  ميله. متر است  سانتي۵/۲-۳گل   طول جام.  الف-۴

C. salsa (C.A. Mey.) G. Beck ...............................................................................................................   

   .......................................بدون پرز است ميله پرچم صاف و. متر است  سانتيچهارطول جام گل  .ب

C. ambigua (Bunge) G. Beck ...............................................................................................................  

بيشـتر از    ها  طول بخش آزاد کاسبرگ   . پشت است   آذين با تعداد محدودي گل و کم         گل.  الف -۵

  C . laxiflora Aitch. & Hemsley ......................... ...تيز است حفره بساک نوک. هاست پهناي آن

 بيش مساوي کم و  ها  طول و پهناي بخش آزاد کاسبرگ . پشت است آذين متراکم و پر  گل. ب

 ۶ ...................................................................................................................   گرد حفره بساک نوک. است

 ....................... ..........................تر از جام گل است کوتاه ش پهن واي، کم و بي براکته سرنيزه. الف -۶

C. tubulosa (Schenk) R. Wight.  ............................................................................................................  

 ................................ ..............اي و بلندتر از جام گل و يا مساوی آن است  سرنيزه-براکته خطی.  ب

C. flava (C.A. Mey.) Korsh. .....................................................................................................................   

 

Section Cistanche 
کاسه گل از . هايي است که عالوه بر براکته دو براکتئول هم دارند اين بخش شامل گونه

به شرح پنج گونه از اين بخش از ايران . گرد و يکنواخت تشکيل يافته است  برگ نوکپنج کاس

 :نام برده شده استزير 

 

Cistanche tubulosa (Schenk) R. Wight, Icon. Ind. Or. 4: 1420, 1850۱-  

 :نام مترادف

Phelypaea tubulosa Schenk. 
 کلفت و قهسا. ن پرز و صافمتر، بدو  سانتي۶۰-۱۰۰، به بلندي  گياهي است دايمي

 ششقطر ساقه در قسمت پايين آن تا . متر است ي ميل۱۲آبدار و قطر ميانه آن در حدود 
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 طولای و نوک گرد و به  اند، سرنيزه هايي که ساقه را پوشانده فلس. رسد يمتر هم م يسانت

 طولآذين سنبله استوانه شکل، پرپشت و انبوه و به  گل. باشند متر مي  سانتي۳-۲

ای، نوک گرد و معموال کمی از کاسه گل  مرغی و يا سرنيزه براکته تخم. متر است ي سانت۷۰-۴۰

تر از  کوتاه تيز و  اي، نوک  سرنيزه-براکتئول خطی. تر است بلندتر، ولی هميشه از جام گل کوتاه

 .ه استآذين دارای دمگل کوتا های پايين گل ها معموال بدون دمگل و يا گل گل. کاسه گل است

مرغی، با نوک گرد  يا تخم  ودايره نيمها  آزاد کاسبرگ متر و قسمت   ميلي۱۱-۱۸طول کاسه گل 

 متر و قطر آن در دهانه لوله جام  سانتي۳-۵طول جام گل . باشد و حاشيه غشايي مي

ميله . ها ارغواني است زاد گلبرگآمتر است، لوله جام گل زرد رنگ و قطعات   سانتي۲-۵/۱

بساک به طول . بيش پرزدار و تقريبا به نيمه پايين لوله جام متصل است  قاعده کم وپرچم در

هاي بساک در باال و پايين گرد و پوشيده از  ، حفرهژمتر، به شکل بيضي است  ميلي۵-۵/۳

 .شود شکاف باز مي) به ندرت سه( کپسول با دو. کالله کلفت است. هاي بلند هستند کرک

  :ه شناخته شده است که عبارتند ازگون  دو واريته از اين
 

Cistanche tubulosa var. tubulosa -  

اين واريته در مصر، حبشه، فلسطين، سوريه، عراق، ايران، افغانستان،   پراکنش عمومي

در ايران از مناطق بياباني و خشک قزوين، کاشان، يزد، . باشد ترکمنستان و آسياي مرکزي مي

 .آوري و گزارش شده است فارس جمع  ، خوزستان و جزاير خليجخراسان، اصفهان، بلوچستان
 

     Cistanche tubulosa var. tomentosa Hooker fil.-  
پراکنش اين واريته در هندوستان و . دارند کاسه گل پرز ها و در اين واريته ساقه، براکته

  (Beck-Mannagetta 1930)باشد  افغانستان مي

                                                     

Cistanche flava (C.A. Mey.) Korsh, Sap. Akad. Nauk. 8,  4: 5, 1896۲-  

 :نام مترادف

Phelipaea flava C.A. Mey. 
ساقه صاف و بدون پرز است و قطر . رسد متر مي  گياهي است دايمي و ارتفاع آن تا يک

متر و   سانتي۲۰-۶۰اي و به طول  پرپشت، استوانهآذين  گل. رسد متر مي ميانه آن تا سه سانتي

ل و مساوي گاي، کشيده و باريک و بلندتر از کاسه  براکته سر نيزه. متر است  سانتي۸-۹قطر 

خطي، با حاشيه غشايي هستند  -اي ها سرنيزه براکتئول. باشد يا حتي بلندتر از آن مي جام گل و

.  گل بدون دمگل و يا داراي دمگل کوتاه است.ها تقريبا با کاسه گل مساوي است  آنطولو 

. ها گرد و با حاشيه غشايي است زاد کاسبرگآمتر است، قسمت   ميلي۱۴-۲۰طول کاسه گل 

متر و بيش از دو برابر کاسه گل   ميلي۳۰-۴۵ استکاني، به رنگ زرد و طول آن -اي گل لوله جام
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.  در قاعده کم و بيش پرزدار استميله پرچم. ها گرد و يکنواخت است باشد، پهنک گلبرگ مي

 خاگيکپسول . متر و در هر دو طرف نوک آن گرد است  ميلي۵/۳-۵ طولبساک به 

دانه خيلي ريز، کروي . شود متر است و با دو شکاف باز مي  ميلي۲۰-۲۵ طولبه  و) مرغي تخم(

 .سطح آن مشبک است اي تيره و ي، به رنگ قهوهوبه بيض متمايل

 .باشد ميقفقاز، پامير و آسياي مرکزي  گياه  اينپراکنشمناطق 

 

Cistanche laxiflora Aitch. & Hemsley, Trans. Linn. Soc. Ser. 2, 3: 94, 1888 ۳-  

 ساقه سـاده و . متر است  سانتي۴۵که بلندي آن در حدود  گياهي است صاف و بدون پرز    

ها صـاف و   گل. رسد متر مي ي ميل۲۷ها تا   آنطولهايي است که  بدون انشعاب و پوشيده از فلس   

 .دمگـل خيلـي کوتـاه اسـت    . انـد  اي قـرار گرفتـه   آذين خوشه  گل در گل۶-۱۰پرز و به تعداد      بي

از     کشيده، نوک گرد و کمـي      -)مرغي  تخم (خاگيبراکته  . هر گل يک براکته و دو براکتئول دارد       

 کاسه گل از پـنج کاسـبرگ   .تر از کاسه گل هستند ها باريک و کوتاه    براکتئول .کاسه بلندتر است  

 هـا نـوک گـرد       قسمت آزاد کاسبرگ  . اند، تشکيل شده است    که در قسمت پايين به هم چسبيده      

هـا   پـرچم . باشند ها داراي نوک گرد و پهن مي جام گل کم و بيش خميده و پهنک گلبرگ     . دارند

در قاعـده پـرزدار   ميله پرچم . آيد داخل لوله جام قرار گرفته و بساک خيلي کم از لوله بيرون مي 

از   تخمدان صاف و خامه در انتهـا خميـده و کمـي           . هايي پوشانيده است    است و بساک را نيز پرز     

 .لوله جام بيرون آمده است

در ايـران از کـوير مرکـزي و پشـتکوه لرسـتان      . رويـد  نستان و ايران مي  گونه در افغا    اين

 .استآوري و گزارش شده  جمع

 

Cistanche salsa (C.A. Mey.) G. Beck in Engler & Prantl., Naturl. ۴-  

Pflanzenfam. 4, 3b: 129, 1895 
:نام مترادف  

Phelipaea salsa C.A. Mey. 

ساقه کلفت و قطر . متر  سانتي۱۰-۲۰گياهي است پايا، کم و بيش کرکدار و به بلندي 

اي و به طور  يزهها سرن فلس. باشد تر مي ساقه در قاعده کلفت. متر است  ميلي۵-۲۰ ميانه آن

 اي، آذين سنبله استوانه گل. رسد متر مي سانتي طول فلس تا دو. متناوب روي ساقه قرار دارند

اي و يا  سرنيزه -خاگي براکته. متر است  سانتي۵-۸متر و به قطر   سانتي۵-۲۵ طولبه 

ز کاسه بلندتر ا  براکته کمي. باشد کشيده است که حاشيه آن پوشيده از کرک مي -اي سرنيزه

حاشيه  د، دربراکتئول خطي و کشيده، داراي نوک گر. متر است  سانتي۲-۵/۳ طولگل و به 

از پنج  متر و  ميلي۹-۱۴ طولکاسه گل استکاني، به . وي کاسه گل استپرزدار و تقريبا مسا
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. باشد  ميدايره نيم و يا خاگيها  زاد آنآکاسبرگ چسبيده به هم تشکيل يافته است که قسمت 

لوله جام . زاد هستند، تشکيل يافته استآ انتها  در گلبرگ چسبيده به هم کهپنجگل از جام 

دار و به رنگ  دار و يا دندانه و يکنواخت، با حاشيه کنگره خاگي ها زرد رنگ و پهنک گلبرگ

 بساک. لوله پرچم در ثلث پايين لوله جام قرار گرفته و در قاعده پرزدار است. بنفش است

کالله کلفت . تيز است هاي بساک در باال نوک حفره. متر و پوشيده از پرز است يلي م۳-۴ به طول

 .شود کپسول به وسيله دو و يا سه شکاف باز مي. و شکاف کوچکي دارد

 .رويد هاي شور مي  است و در زمينChenopodiaceaeهان تيره   انگل گيااغلبگونه   اين

 .ران، ترکمنستان، مغولستان و چين استمناطق رويش اين گونه، ترکيه، ارمنستان، اي

 .ايران از آذربايجان، کوير مرکزي، اصفهان، يزد و کرمان گزارش شده است در
 

Cistanche ambigua (Bunge) G. Beck, in Engler Pflanzen. 4, 261: 40, 1930 ۵-

:هاي مترادف نام  

Phelipaea ambigua Bunge 
Cistanche trivialis (Trautv.) G. Beck 

Cistanche eremodoxa Bornm. 
. ساقه ساده و تقريبا صاف و بدون پرز است. متر  سانتي۲۰-۶۰گياهي است به بلندي 

سنبله . اي هستند هاي ساقه دور از هم و سرنيزه فلس. رسد متر مي  ميلي۲۰کلفتي ساقه تا 

 -اي راکته سرنيزهب. متر است  سانتي۵-۸متر و به قطر در حدود   سانتي۱۰-۳۰ طولمتراکم و به 

از کاسه گل بلندتر  اي سفيد و پرپشت است، براکته کمي هاي پنبه کشيده، در حاشيه داراي پرز

کاسه گل . رندادو براکتئول خطي با حاشيه کرکدار در دو طرف کاسه گل قرار د. باشد مي

ت، متر است که از پنج کاسبرگ تشکيل يافته اس  ميلي۹-۱۵ طولاي و به   لوله-استکاني

. باشند تقريبا يکنواخت مي زاد، بيضي و يا گرد وآدر باال  ها در قاعده چسبيده به هم و کاسبرگ

ها  زاد گلبرگآپهنک . پرز است متر و سطح بيروني آن صاف و بي  ميلي۳۰-۴۵ طولجام گل به 

آن هاي  بساک تقريبا قلبي شکل، پرزدار و حفره. متر است  ميلي۸-۹اي و به پهناي  دايره نيم

 .)۱شكل  (پرز است خامه صاف و بي. تيز است نوک

 .باشد مناطق پراکنش اين گياه انگلي از قفقاز و ايران تا مغولستان و آسياي ميانه مي

 ،.C. eremodoxa Bornm و C. trivialis (Trautv.) G. Beck نام دو" شوروي فلور"در

 .(Novopokrowski 1958) ذکر شده استC. ambigua (Bunge) G. Beck مترادف نام 

  را به عنوان.C. eremodoxa Bornm، "فلورا ايرانيکا" در مجموعه گل جاليزمولف تيره 

 در نظر گرفته را گونه مشکوکي C. ambigua (Bunge) G. Beck كه در حالييک گونه پذيرفته 

 نظر ،هبار  اين ه شرح مبسوطي دريبا ارا (Gilli 1979) گيلي .(Schiman-Czeika 1964) است

 .کند تاييد مي" فلور شوروي" را در) ۱۹۵۸( نووپوکروفسکي
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، كاسـه گـل، همـراه    )B(هـا   ، جام گل و پـرچم )A(گياه كامل : Cistanche ambigua  -۱شكل 

 .)C (براكته، براكتئول و مادگي 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷، )۱ضميمه  (۹جلد 

 

۱۰

Section Hetercalyx G. Beck 
 کاسبرگ تشکيل ۴-۵کاسه گل از .  متصل استدو براکتئول به دو طرف کاسه گل

بين رفته  کلي ازه تيز کوچکي در آمده و يا ب   کاسبرگ پشتي به صورت دندانه نوک.يافته است

  دو کاسبرگ پيشين نوک.شود  کاسبرگ تشکيل ميچهاراست که در اين صورت کاسه گل از 

 . تيز است گرد و دو کاسبرگ جانبي اغلب نوک 

 :رويد در ايران هم ميبه شرح زير يک گونه آن .  گونه موجود است دو،در اين بخش

 

Cistanche fissa (C.A. Mey.) G. Beck, in Engler & Prantl., Natürl. الف-  

Pflanzenfam.  4, 3b: 129, 1897 
 :هاي مترادف نام

Phelipaea fissa C.A. Mey. 
Cistanche fissa var. sintenisii G. Beck 

Cistanche sintenisii G. Beck 
ساقه . باشد متر مي  سانتي۱۵-۵۰و کم و بيش کرکدار و بلندي آن   گياهي است دايمي

اي است که در قسمت باالي ساقه درازتر و کرکدارتر   سرنيزه-خاگيهاي  پوشيده از فلس

 و کشيده و يا خاگيآذين متراکم،  گل. متر است  ميلي۵-۲۰قطر ميانه ساقه . هستند

 -خاگي براکته. متر است  سانتي۵-۸متر و پهناي آن   سانتي۵-۲۰آذين   گلطول. يستا استوانه

نوک براکته گرد و پشت و کناره آن کم و بيش کرکدار . اي کشيده است اي و يا سرنيزه سرنيزه

براکتئول خطي و کشيده، کرکدار و يا در .  برابر طول کاسه گل است۵/۱-۲ براکته طول. است

ها تقريبا بدون  گل. باشد کتئول تقريبا مساوي طول کاسه گل ميا برطول. ستدار ا حاشيه مژه

 کاسبرگ تشکيل يافته پنج يا چهارمتر و از   ميلي۱۰-۱۴ طولکاسه گل به . دمگل هستند

 معموال کاسبرگ پشتي تبديل  وآذين، بريدگي عميقي دارد کاسه گل در سمت محور گل. است

 .که کامال از بين رفته است يا اين تيز شده و  به دندانه کوچک نوک

گرد و دو کاسبرگ    دو کاسبرگ جلويي نوک.اند هاي ديگر خوب رشد يافته کاسبرگ

هاي سفيد رنگ پوشيده شده  ها از پرز کناره کاسبرگ. تيز هستند کناري معموال باريک و نوک

 و پهنک خميده است، لوله جام گل سفيد  و کمي متر  ميلي۲۵-۳۵ طولجام گل به . است

پهنک . در حالت خشک معموال همه جام گل زرد رنگ است. ها بنفش و يا آبي است گلبرگ

در حاشيه و سطح رويي کم و بيش پوشيده از  گرد يا بيضي پهن و ها يکنواخت و گلبرگ

متر   ميلي۳-۴بساک به طول . بيش پرزدار است ميله پرچم در قاعده کم و. هاي سفيد است پرز

کالله کلفت . تيز هستند  هاي بساک در باال نوک حفره. زيادي پوشيده شده استهاي  از پرز و

 .شود است و کپسول با دو شکاف باز مي
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" درمنه"هاي مختلف  رويد و انگل گياهان تيره چغندر و گونه ها مي زار گونه در شوره  اين

(Artemisia L.)باشد  مي. 

در ايران از کوير . تان و افغانستان استگونه قفقاز، ايران، ترکمنس  مناطق پراکنش اين

 .)Gilli 1979(آوري و گزارش شده است  مرکزي جمع

  

Section Cistanchiella G. Beck 
. گل بدون براکتئول است، به ندرت ممکن است يک براکتئول رشد نيافته داشته باشد

  تنها يک گونهاز اين بخش. کاسه گل از پنج کاسبرگ نوک گرد و يکنواخت تشکيل يافته است

 : شناخته شده استبه شرح زير

 

Cistanche ridgewayana Aitch. & Hemsl., Trans. Linn. Soc. Ser. 2, 3: 93, الف-  

1888 
ساقه صاف و بدون پرز، و قطر ميانه . متر  سانتي۱۵-۳۵گياهي است دايمي، به بلندي 

اي رنگ ساقه  هاي قهوه فلس. باشد تر مي ساقه در قسمت پايين کلفت. متر است  ميلي۵-۱۰آن 

اي و کشيده  ها سرنيزه شکل فلس. بيش کرکدار هستند را پوشانيده است که در حاشيه کم و

 اي،  و کشيده و يا استوانهخاگيآذين  گل. رسد متر مي  ميلي۱۵ها تا  است و طول آن

براکته . باشد متر مي  سانتي۵متر و به قطر در حدود   سانتي۸-۲۰ طولهاي متراکم و به  با گل

 متر،  ميلي۱۵-۲۰ طولگرد، به   اي متمايل به بيضي، نوک  کشيده و يا سرنيزه-اي سرنيزه

  فاقد براکتئول است، ولياين گونه. هاي سفيد است در حاشيه داراي کرک از کاسه بلندتر و

تر م  ميلي۱۰-۱۲کاسه گل به طول . به ندرت ممکن است يک براکتئول رشد نيافته داشته باشد

 دايره نيمها به شکل  زاد کاسبرگآانتهاي . برگ چسبيده به هم تشکيل يافته استاسو از پنج ک

  استکاني و-اي جام گل لوله. باشد مي دار ها اغلب مژه  و پهن است، حاشيه کاسبرگخاگيو يا 

ها شاه بلوطي  زاد گلبرگآمتر است، لوله جام گل زرد روشن و قسمت   ميلي۲۳-۳۰به طول 

. ميله پرچم در قاعده پرزدار است. گردد اي مايل به نارنجي مي که در حالت خشک قهوهاست 

تيز    حفره بساک درقسمت باال نوک.متر و پوشيده از پرز زياد است  ميلي۳-۵/۴ بساک به طول

 شود کپسول با سه و به ندرت دو شکاف باز مي. باشد  ميدايره نيمکالله کلفت و به شکل . است

  .)۲شكل (

 . رويد هاي مختلف درخت گز مي اين گياه انگلي روي ريشه گونه

در ايران، از آذربايجان، قزوين، . پراکنش آن در ايران، افغانستان و آسياي مرکزي است

 .آوري و گزارش شده است  جمعنخراسان و کرما
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، كاسـه گـل و   )B(هـا   م گـل و پـرچم  ، جـا )A(گياه كامل : Cistanche ridgewayana -۲شكل 

 .)D(، براكته )C (مادگي 
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Anoplon (Wallr.) Reichenb., Consp. Regni Veget. 1: 212b, 1828 
 :هاي مترادف مهم اين جنس عبارتند از نام

Orobanche Trib. 3. Anoplon Wallr. 
Anoplanthus sect. Anblatum Endl. 

 يا ها ساده است و در انتهاي آن، يک گل و گياهاني چند ساله هستند که ساقه آن

کاسه گل از پنج . باشد گل بدون براکتئول مي. خوشرنگ قرار دارد به ندرت دو گل زيبا و

جام گل در قاعده . شود کاسبرگ پيوسته به هم تشکيل يافته است که به پنج دندانه منتهي مي

 دو لب است که از پنج قطعه گرد و جام گل در انتها داراي. اي و باد کرده و خميده است لوله

 چهارها  پرچم. هاي سياهرنگ است هاي لب پايين پوشيده از پرز  چين.پهن تشکيل يافته است

بساک . تاي ديگر است از دو تر ها کوتاه  هستند که در لوله جام گل قرار دارند و دو تاي آنعدد

ا به شکل ديسک و کپسول داراي دو کالله دو شاخه و ي. تيز تشکيل يافته است  از دو حفره نوک

 .باشد حجره مي

 :رويد در ايران ميبه شرح زير از اين جنس تنها يک گونه 

 

Anoplon coccineum (M.B.) H. Riedl & Schiman-Czeika in K.H. Rechinger,  -الف
Flora Iranica 5: 2, 1964 

  :هاي مترادف نام
Orobanche coccinea M.B. 

Phelipaea coccinea (M.B.) Poir 
Phelipaea biebersteinii Fisch. ex Walp. 

Anoplon biebersteinii C.A. Mey. 
Anoplanthus coccineus Walp. 

Phelipaea foliata Lamb. 
Orobanche phelipaea M.B. 

Anoplanthus biebersteinii Reuter in DC. 
 قرمز و يا قرمز مايلمتر، به رنگ   سانتي۳۰-۵۰گياهي است چند ساله به ارتفاع 

اي و توخالي، صاف و  ساقه استوانه. اي، کوتاه و تيره رنگ هاي غده اي و پوشيده از پرز به قهوه

)  عددششتا ( و به تعداد کم خاگيهاي روي ساقه  فلس. متر است  ميلي۳-۶بدون پرز، به قطر 

اي  هاي کوتاه غده  پرزکاسه گل را. باشد يا به ندرت دو گل مي ساقه منتهي به يک و. باشد مي

. تيز است اي و نوک ها سرنيزه کاسبرگ. شوند بين ديده نمي پوشانيده است که معموال بدون ذره

قسمت فوقاني لوله جام گل پوشيده از . قرمز رنگ است متر و  ميلي۲۵-۴۵به طول  جام گل

 پرچم پرزدار و ميله. رسد متر مي  ميلي۲۷قطر پهنک جام گل تا . سياه است هاي مخملي و پرز

است و به وسيله دو شکاف باز  خاگي کالله گرد و کپسول. بساک کم و بيش کرکدار است

 .)۳شكل  (شود مي
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 جنوب غربي آسياست و در سوريه، ترکيه، قفقاز، عراق و ايران ،مناطق پراکنش اين گياه

آوري و گزارش شده  در ايران از آذربايجان، کردستان، همدان، قزوين و مازندران جمع .رويد مي

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .)B(هاي زايشي  ، جام گل به همراه اندام)A(گياه كامل :  Anoplon coccineum-۳شكل 
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(Orobanche L., Spec. Plant. 633, 1753)گل جاليز  

 . باشد هان انگلي براي مزارع و کشاورزي مي ترين گيا  يکي از خطرناکگل جاليز

) عدس يا نخود فرنگي" (Οροβος Orobos"اين جنس از ترکيب دو کلمه يوناني يعني   ينام علم

 ديوسکوريدس گياهي را. به دست آمده است) خفه کردن و له کردن" (Αγχειν-anchein"و 

. برده استکه انگل گياهان تيره حبوبات است، نام " Οροβαγχη-Orobanche"به نام اوروبانخه 

" Sommerwurz"و به آلماني " Broomrape" ، به انگليسي"Orobanche"سوي  را به فرانگل جاليز

 هاي نام، ها نامه ها و لغت است ولي در فرهنگ" گل جاليز" نام مصطلح فارسي آن. نامند مي

 .نيز نوشته شده است" شيطان  علف"و " جاليز  علف"، "گلک"

تر است و گاهي  قه کلفتقسمت پايين سا. در اين گياهان، ساقه ساده و يا منشعب است

 اند، روي ساقه هاي تغيير شکل يافته ها که برگ فلس. آيد ساقه در قاعده به شکل غده در مي

 .آذين سنبله و يا خوشه مانند است و در انتهاي ساقه قرار دارد گل. طور متناوب قرار دارنده ب

 هر گل با يک .باشد يميا با دمگل کوتاه هستند و به ندرت دمگل بلند  ها بدون دمگل و گل

ها براکتئول وجود ندارد  در بعضي گونهولي براکته فلس مانند و دو براکتئول پوشيده شده است 

 ).باشد بندي اين جنس حايز اهميت مي يا فقدان براکتئول در طبقه اين صفت وجود و(

از دو قطعه  گاهي کاسه .تيز است   دندانه باريک و نوکپنج يا چهارداراي  کاسه گل فنجاني و

 .شود اي، فنجاني و يا قيفي است که به دو لبه منتهي مي جام گل لوله. مجزا تشکيل يافته است

ها  پرچم. لبه پاييني از سه گلبرگ چسبيده به هم تشکيل يافته است لبه بااليي از دو گلبرگ و

ه و محل اتصال به  ميله پرچم در باال باريک و در قاعد.دارند چهار عدد و در داخل لوله جام قرار

يا   وخاگيتخمدان . يا بدون پرز و صاف است بساک پرزدار و. لوله جام، کم و بيش پهن است

ها خيلي ريز و  دانه. شود يا به ندرت سه شکاف باز مي ميوه کپسول و با دو و. باشد اي مي استوانه

 .به تعداد فراوان در هر کپسول موجود است

 نيمکره لمعتد ه است و اغلب در مناطق گرم و گون۱۵۰اين جنس شامل بيش از 

کنون شناخته شده است که  هاي مختلف، تا ها و فرم  گونه با واريته۴۱در ايران  .رويد شمالي مي

 :شود ه مييها ارا کليد شناسايي و شرح هر کدام از گونهزير در 

 

 هاي ايران گل جاليز هاي علمي فهرست نام
I. Sect.: Trionychon Wallroth. 

       1.  Orobanche ramosa L. 
       2.  O. nana Noë in G. Beck 
            O. nana var. nana f. nana 
            O. nana var. nana f. monostachys G. Beck 
            O. nana var. intercedens Guimaraes 
        3. O. muteli F. Schultz in Mutel. 
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            O. muteli var. muteli 
            O. muteli var. spissa (Rouy) G. Beck f. spissa 

          O. muteli var. spissa (Rouy) G. Beck f. decipiens G. Beck 
            O. muteli var. angustiflora G. Beck 
            O. muteli var. interjecta G. Beck 
        4. O. aegyptiaca Pers. 
            O. aegyptiaca var. aegyptiaca f. aegyptiaca 
      O. aegyptiaca var. aegyptiaca f. delilei G. Beck 

            O. aegyptiaca var. aegyptiaca f. rectiflora G. Beck 
            O. aegyptiaca var. aemula G. Beck 
        5. O. hirtiflora (Reut.) Tzvel. 
        6. O. lavandulacea Reichenb. 
  O. lavandulacea f. lavandulacea 
   O. lavandulacea f. virgata G. Beck 
        7. O. oxiloba (Reut.) G. Beck 
        8. O. orientalis G. Beck 
        9. O. schulzii Mutel. 
            O. schulzii var. schulzii 
            O. schulzii var. stricta (Moris) G. Beck 
       10. O. angustelaciniata Gilli 
       11. O. coelestis Boiss. & Reut. 
       12. O. schwingenschussii Gilli 
       13. O. caucasica G. Beck 
       14. O. bungeana G. Beck 
       15. O. eriophora Bornm. & Gauba  
       16. O. cilicica G. Beck 
       17. O. caesia Reichenb. 
             O. caesia var. caesia f. caesia 
             O. caesia var. caesia f. peisonis G. Beck 
       18. O. pulchra Gilli 
       19. O. purpurea Jacq. 
             O. purpurea var. purpurea f. purpurea 
             O. purpurea var. spitzelii G. Beck 
             O. purpurea var. garhwalensis G. Beck 
       20. O. androssovii Novopokr. 
       21. O. arenaria Borkh. 
             O. arenaria f. stenosepala G. Beck 
       22. O. penduliflora Gilli 
 

II. Sect. Orobanche 
       23. Orobanche cernua Löfl. 
   O. cernua var. cernua 
   O. cernua var. cumana (Wallr.) G. Beck f. holosepala G. Beck 
             O. cernua var. cumana (Wallr.) G. Beck f. tenuisepala G. Beck 
             O. cernua var. desrtorum G. Beck 
             O. cernua var. hansii (A. Kerner) G. Beck 
             O. cernua var. latebracteata G. Beck f. kryptantha G. Beck 
       24. O. kotschyi Reut. 
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             O. kotschyi var. kotschyi 
             O. kotschyi var. gigantea G. Beck 
             O. kotschyi var. multiplex G. Beck 
       25. O. amoena C.A. Mey. 
             O. amoena f. afghana G. Beck 
             O. amoena f. bella G. Beck 
             O. amoena f. dzejveri G. Beck 
             O. amoena f. ianthina (Franchet) G. Beck 
       26. O. stocksii Boiss. 
       27. O. cistanchoides G. Beck 
       28. O. caryophyllacea Smith 
       29. O. lutea Baumg. 
             O. lutea var. lutea 
             O. lutea var. lutea f. evanida G. Beck 
       30. O. elatior Sutton 
       31. O. cypria Reut. 
       32. O. kurdica Boiss. & Hausskn. 
       33. O. longibracteata Schiman-Czeika 
       34. O. anatolica Boiss. & Reut. 
             O. anatolica var. anatolica f. anatolica 
             O. anatolica var. anatolica f. eriophylla G. Beck 
             O. anatolica var. anatolica f. gymnostemon G. Beck 
    O. anatolica var. anatolica f. imperfecta G. Beck 
             O. anatolica var. anatolica f. longifolia G. Beck 
      O. anatolica var. leucopogon (Boiss. & Hausskn.) G. Beck  

 f. vera G. Beck  
       35. O. alba Stephan 
             O. alba var. alba f. alba 
             O. alba var. alba f. capitata G. Beck 
             O. alba var. alba f. maxima G. Beck 
             O. alba var. alba f. microsepala G. Beck 
             O. alba var. alba f. rubra (Hook.) G. Beck 
             O. alba var. alba f. dasythrix G. Beck 
             O. alba var. bidentata G. Beck f. bidentata 
             O. alba var. bidentata G. Beck f. areschensis G. Beck 
        36. O. crenata Forssk. 
              O. crenata var. crenata f. crenata 
              O. crenata var. crenata f. angustisepala F.W. Schultz 
              O. crenata var. sylvestris G. Beck 
        37. O. amethystea Thuill. 
        38. O. picridis Schultz 
              O. picridis var. picridis f. picridis 
        39. O. hederae Duby 
        40. O. minor Sm. 
              O. minor var. minor f. minor 
        41. O. rosea Tzvel. 
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  در ايرانگل جاليزهاي  شناسايي گونه کليد

 هاي به هم سه گل از کاسبرگکا. گل با يک براکته و دو براکتئول احاطه شده است .لفا -۱

 Trionychon) .…… بخش( باشد پيوسته تشکيل شده است و اغلب منتهي به چهار دندانه مي

……………..……….……………………………………………….……………… ۲ 

کاسه گل از دو قطعه جدا که هر  .گل با يک براکته تنها احاطه شده است و براکتئول ندارد. ب

 Orobanche) .…………بخش(شود، تشکيل شده است  ميکدام به يک يا دو دندانه ختم 

…………………….……………………………………………….……………… ۲۱ 

 ۳…………….…….….……………………متر  ميلي۱۷تر از  ها کوچک و کوتاه گل.  الف-۲

 ۵……………………………………...…………………متر  ميلي۱۷-۳۷ها  طول گل. ب

 ها پهنک گلبرگ.  نوکدار وگوش سه آن و لولهتر از  هاي کاسه گل کوتاه دندانه.  الف-۳

 .O. ramosa L ..…………………………………………………………………..…گرد

ها مساوي و يا  طول دندانه. هاي کاسه گل به شکل درفش و با نوک باريک و بلند است دندانه. ب

 ۴................................................................................................................... بيشتر از طول لوله کاسه است

و نوکـدار    ها، بيضـوي    پهنک گلبرگ . جام گل تقريبا مساوي هستند     و پاييني  لبه بااليي .  الف -۴

 ............................................................………..……………….…… O. nana Noë است

 …ها خطي و باريک است پهنک گلبرگ. لبه بااليي استلبه پاييني جام گل خيلي بلندتر از . ب

O. angustelaciniata Gilli……………………………………………………………… 
  ....متر است  ميلي۲۰-۳۵طول گل . هاي تارعنکبوتي است کاسه گل پوشيده از کرک.  الف-۵

...........................................................................................................................................................................۶ 

 ۸ .................................................................................... هاي تارعنکبوتي است کاسه گل فاقد کرک. ب

 ......... بدون پرز هستند ها صاف و پرچم. ستجام گل به طرف پايين خميده ا .الف -۶

O. caesia Reichenb. ……...……..……………………………………………………. 
 ۷................................................... ها پوشيده از کرک هستند پرچم. جام گل راست و افقي است. ب

 ....بلندتر است  آن اسه گل از لولههاي ک دندانه. متر است  ميلي۲۰-۳۰جام گل به طول .  الف-۷

O. caucasica G. Beck …………………….…………………………..……………… 
تر از لوله آن  هاي کاسه گل مساوي يا کوتاه دندانه. متر است  ميلي۲۷- ۵جام گل به طول . ب

 ……………………………………  O. bungeana G. Beck.…………………باشند  مي

 طول گل. است متر  سانتي۱۵-۶۰ت، به ارتفاع ساقه ساده، محکم و نسبتا کلف. الف -۸

 ۹....................................................... باشد   ميهاي کاسه گل، ضخيم و برآمده رگ و متر  ميلي۲۵-۴

هاي کاسه گل باريک  متر و رگ  ميلي۱۵-۳۷طول گل . ساقه اغلب نازک و منشعب است. ب

 ۱۰..............................................................................................................................................................است 
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کاسه گل و محور . هاي کاسه گل از لوله آن بلندتر است و يا گاهي مساوي آنست دندانه.  الف-۹

. جام گل راست و قطعات جام داراي نوک گرد است. ر استدا ههاي غد آذين پوشيده از پرز گل

  ………..……………  .O. arenaria Borkh. باشد هاي پشم مانند مي بساک پوشيده از کرک

هاي قرمز و آردي   با غدهاه همه قسمت. تر از لوله آن است هاي کاسه گل اغلب کوتاه دندانه. ب

و نوکدار  لبه پايين جام گرد. خميده استجام گل در باال به صورت کماني . پوشيده شده است

 .purpurea Jacq.  O ................... هاي پراکنده است بساک صاف و بدون پرز و يا داراي پرز. است

  ۱۱........................................................ هاي کاسه گل دو تا سه برابر لوله آن هستند دندانه.  الف-۱۰

 ۱۴.... .................................. باشند يا با آن مساوي مي تر از لوله آن و هاي کاسه گل کوتاه انهدند. ب

باشند، به طوري که  و متراکم مي آذين، کم و بيش بلند ها در انتهاي گل براکته.  الف-۱۱

  ۱۲............................................................................................... رسد انتها نوکدار به نظر مي آذين در گل

  ۱۳......................................................................................................آذين در انتها اغلب گرد است  گل. ب

  ………………...….………… .O. schultzii Mutelيا بنفش است  ي وبرنگ گل آ.  الف-۱۲

 .....…………………………………… O. schwingenschussii Gilliرنگ گل زرد است. ب

 ........................ هاي پراکنده است بساک پوشيده از پرز. متر است  ميلي۱۸-۲۶طول گل . الف -۱۳

O. coelestis Boiss. & Reut. ............................................................................................  
 .............. است هاي زياد و پرپشت پوشيده شده بساک با پرز. متر است  ميلي۲۵-۳۵طول گل . ب

hirtiflora (Reut.) Tzvel. ……………………..……………………………………. O. 
  ۱۵ ......................................................................................... است متر  ميلي۱۵-۲۲طول گل .  الف-۱۴

  ۱۸ ..................................................................................................... متر است  ميلي۲۰-۳۷طول گل . ب

 ۱۶ ............................................................................. قطعات لبه زيرين جام گل نوکدار است.  الف-۱۵

  ۱۷ .............................................................................................قطعات لبه زيرين جام گل گرد است . ب

پرچم و خامه در باال پوشيده از زاد و ميله آها  آذين پرپشت و متراکم، براکتئول گل.  الف-۱۶

 O. oxyloba (Reut.) G. Beck ............................................... .............................دار است  غدههاي پرز

ها اغلب به کاسه گل متصل  براکتئول. باشند ها دور از هم و تنک مي آذين دراز و گل گل. ب

  O. orientalis G. Beck............................ باشند خامه صاف و بدون پرز ميميله پرچم و . هستند

. آذين تنک باشد به ندرت ممکن است که گل. متراکم است ، پرپشت وپرگلآذين  گل.  الف-۱۷

 …………............………………… .O. mutelii F.W. Schultz ها کمي خميده هستند گل

پهنک . باشند  خميده و تقريبا افقي مي،ها تنک و کم پشت گل. ودش آذين زود طويل مي گل. ب

 .....................................................شود   ميتر به رنگ آبي سير است که در حالت خشک تيره گلبرگ

 O. lavandulacea Reichenb. …………………………………………………………... 
اي،  آذين استوانه گل. متر است  سانتي۴-۱۲به بلندي ساقه ساده و بدون انشعاب و .  الف-۱۸

کاسه گل پوشيده از  براکته و. متر است  ميلي۲۰-۲۵طول گل . متراکم و پرپشت است کوتاه و
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 ……….……………………………… O. cilicica G. Beckستري رنگ استكهاي خا پرز

  ۱۹ ...................................................................................... ساقه خيلي بلندتر و اغلب منشعب است. ب

ها  آذين پرگل و همه گل گل. متر و خيلي منشعب است  سانتي۱۵-۵۰ساقه به بلندي .  الف-۱۹

. متر است  ميلي۲۰-۳۷طول گل . اند آذين دور از هم قرار گرفته هاي پايين گل يا گل و

ميله .  درفشي و يا نخي شکل است-اي ها سرنيزه و نوک آنهاي کاسه گل در قاعده پهن  دندانه

  .O. aegyptiaca Pers............................................. هاي پراکنده است پرچم در قاعده پوشيده از پرز

 متر و طول گل  سانتي۱۰-۲۰بلندي ساقه . ساقه ساده و بدون انشعاب است. ب

  ۲۰....................................... باشد رچم در قاعده صاف و بدون پرز ميميله پ. است متر  ميلي۲۵-۲۰

متر   ميلي۲۵ها آبي رنگ، بدون دمگل و به طول  گل. کم گل است آذين کوتاه و گل.  الف-۲۰

........... .......................باشند   ميتر از لوله کاسه گل کوتاه اي و هاي کاسه گل سرنيزه دندانه .هستند

...........................................................................................................................  ..............Gilli O. pulchra 

دار  فاصله وآذين داراي دمگل  ها در قسمت پايين گل گل. کم استامتر  وپرگلآذين  گل. ب

 -درفشي سه گلاک هاي ندانهد.  گل آبي کمرنگ است متر و جام  ميلي۲۰-۲۲طول گل  .هستند

 .O. androssovii Novopokr ......................... باشند کمي بلندتر از لوله کاسه گل مي اي و سرنيزه

 لوله. ها کم و بيش متورم و به رنگ سفيد است تر از محل اتصال پرچم جام گل پايين. الف -۲۱

پهنک . ها تقريبا قيفي شکل است  پرچملجام گل در وسط فشرده و در باالي محل اتصا

ها تقريبا در وسط لوله  پرچم. باشد زرد مي  ارغواني و به ندرت سفيد و يا- بنفش-ها آبي گلبرگ

 ۲۲ ...................................................................  است اغلب سفيد رنگ کالله روشن و. جام قرار دارند

ها باريک  ها پهن و متورم و در پايين محل اتصال پرچم جام گل در باالي محل اتصال پرچم. ب

ر يک سوم تا يک د(تر از وسط لوله جام قرار دارند  ها اغلب پايين پرچم. باشد اي مي و اغلب لوله

 ۲۴ ............................................................................ ..................)تر چهارم طول لوله جام گل و يا پايين

متر و يا به ندرت کمي بيشتر، در قسمت باال کمي   ميلي۱۰-۲۵جام گل به طول .  الف-۲۲

در  ها کامال متورم و لوله جام گل در پايين محل اتصال پرچم. زانويي است خميده و کماني و يا

  ۳............... . ..........................................................................................................باشد شرده ميباالي آن ف

تر، راست و قيفي شکل است و يا  يا به ندرت کمي کوتاه متر و  ميلي۲۵-۴۰جام گل به طول . ب

 ها کمي متورم و تر از محل اتصال پرچم ه جام گل در پايينلول. در قسمت باال انحناي کمي دارد

  .O. amoena C.A. Mey.............................................................. در باالي آن خيلي کم فشرده است

 هاي کاسه گل دندانه. کاسه گل با دو شکاف عميق به دو قطعه تقسيم شده است.  الف-۲۳

  ..متر است  ميلي۱۶-۳۵طول گل . باشند ز و خيلي بلندتر از قسمت چسبيده آن ميباريک و درا
 kotschyi Reut. ……..…………..….……...……………………………………….. O. 
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۲۱

 متر  ميلي۱۲-۱۵طول گل . شداب ه مياهاي کوت نهانددف و يا در انتها، با اسه گل بدون شکاک. ب

  ……..……………..…………………………...…...….……… .O. cernua Loefl .است

  ن قيفي شکل وآاي و سفيد، باالتر از  ها لوله ل پرچماتصاجام گل در پايين محل . لفا -۲۴

ها  پرچم. ف و بدون کرک استامتر و تقريبا ص  ميلي۳۰-۳۷جام گل به طول  .به رنگ آبي است

  ۲۵............ ................................................اند  گرفتهمتر باالتر از قاعده پرچم قرار   ميلي۵-۶له صبه فا

  ۲۶........................................…  تر قرار دارند ها خيلي پايين تر است و پرچم جام گل کوتاه .ب

ميله پرچم . تر است و هر قطعه آن دو دندانه دارد يا پايين شکاف کاسه گل تا وسط و.  الف-۲۵

پهنک جام گل داراي دو لبه است که . متر از قاعده جام گل قرار دارد  ميلي۵-۶به فاصله 

  …...………………… O. cistanchoides G. Beckدار است م کنگرهيها به طور مال حاشيه آن

 ......  .O. stocksii Boiss.. حاشيه پهنک گلبرگ صاف است .شکاف کاسه گل کم عمق است. ب

ده و کماني، در وسط راست و در انتها با قوس تند خط پشت جام گل در قاعده خمي.  الف-۲۶

  ۲۷…………………………………………….……….………………………  باشد مي

  ۳۳..………..……   خط پشت جام گل از قاعده تا انتهاي لبه بااليي کماني و خميده است. ب

 در پهنک جام گل. باشد مي) اي مايل به قرمز قهوه(خرايي ايا  جام گل به رنگ سفيد و.  الف-۲۷

  ۲۸.................................. .................. دارد هاي مشخص، به رنگ قرمز، بنفش و يا ارغواني وجود رگ

اي و يا قرمز  ها قهوه پهنک گلبرگ. باشد اي مي زرد مايل به قهوه جام گل در قاعده زرد و يا. ب

حاشيه .  جام گل هاللي استلبه بااليي. شود اي تيره مي تيره است که در حالت خشک قهوه

  ۳۲.................... .................................................. است اي کمرنگ هاي غده ها داراي پرز پهنک گلبرگ

هاي ريز زرد هستند،  هاي کم رنگ، که منتهي به غده قسمت باالي جام گل از پرز.  الف-۲۸

  ۲۹............. ............................... است ها صاف و بدون پرز رگحاشيه پهنک گلب. پوشيده شده است

هاي زرد هستند   قرمز و يا قرمز که منتهي به غده-هاي بنفش قسمت باالي جام گل با پرز. ب

 -کالله قرمز . استردا هاي غده ها پوشيده از پرز حاشيه پهنک گلبرگ. پوشيده شده است

قطعات کاسه گل ساده و يا به ندرت هر کدام داراي .  زرد و کم رنگ استغواني و يا به ندرترا

  O. alba Stephan .………………..………………………………………ت اس دو دندانه

حاشيه . ي و يا بنفش استبهاي آ ها با رگ گل کم رنگ و يا سفيد و پهنک گلبرگ.  الف-۲۹

  O. crenata Forskal........ . .گ استکالله کم رن. هاي عميق است اي و با دندانه ها کنگره گلبرگ

اي  کالله زرد، نارنجي، قرمز مايل به قهوه. باشد هاي عميق مي ها بدون دندانه حا شيه گلبرگ. ب

  ۳۰.............................................................................................................................. يا مايل به بنفش است

 ...................کالله زرد و يا نارنجي است . جام گل در پايين پهنک فشرده و باريک است.  الف-۳۰

O. hederae Duby ………………………………………………………………………  
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اي و يا قرمز مايل  کالله قرمز مايل به قهوه. شود جام گل به سمت پهنک به تدريج پهن مي. ب 

  ۳۱......................................................................... )به ندرت ممکن است که زرد باشد(ت به بنفش اس

ن افقي، آها خميده و زانودار است و بعد از  ل پرچمالوله جام گل در باالي محل اتص. لفا -۳۱

 ....................................... دباش گل مي برکته اغلب بلندتر از. شود ر مياد راست و يا کمي قوس

................................................................................................................................ O. amethystea Thuill. 

  .........زانودار نيست ها مدار است، ولي هرگز در محل اتصال پرچ لوله جام گل راست و يا قوس. ب

O. picridis F.W. Schultz.   …………………………………………………………… 
بساک . لبه بااليي جام گل راست است. باشد اي مي جام گل به رنگ کبود مايل به قهوه.  الف-۳۲

 .................................... .....باشد اي مي کالله معموال قرمز و يا قرمز مايل به قهوه. نوکدار است

............................................................................................................................ ..O. caryophyllacea Sm  

لبه بااليي جام گل . باشد اي مي ها کبود مايل به قهوه جام گل در پايين زرد و پهنک گلبرگ. ب

  .O. lutea Baumg....... ............................................. کالله زرد و به ندرت سفيد است. ته استبرگش

. متصل هستند، ها در يک سوم تا يک چهارم طول لوله جام، از طرف قاعده پرچم. فل ا-۳۳

ف خود لبه بااليي جام گل پهن و به طر. تخمدان فاقد برآمدگي در قسمت پايين هستند

  ۳۴ ............................................................................................................................................. برگشته است

تخمدان در قسمت پايين . اند ها در قاعده لوله جام گل و يا کمي باالتر قرار گرفته پرچم. ب

 قطعات بااليي جام گل باريک به طرف خود برگشته است. باشد هاي ريز مي جستگيداراي بر

........................................................................................................................................................................۳۶  

جام گل قرمز . شود ها خيلي کم پهن مي  جام گل در باالي محل قرار گرفتن پرچملوله.  الف-۳۴

ها صاف و تقريبا بدون  حاشيه گلبرگ. باشد اي مي و در حالت خشک اغلب قرمز مايل به قهوه

  ۳۵ .................................................................................................................................................... پرز است

ها  حاشيه گلبرگ. ها کامال پهن و متورم است لوله جام گل در باالي محل قرار گرفتن پرچم. ب

رنگ گل قرمز گوشتي است که بعد از خشک شدن . ست ادار هاي غده کم و بيش پوشيده از پرز

  …………………………………… O. kurdica Boiss. & Hausskn. گردد تقريبا سفيد مي

 هاي ها با دندانه حاشيه پهنک گلبرگ. است) به ندرت باريک(ساقه قوي و محکم .  الف-۳۵

 ها در فاصله پرچم. ها خيلي ريز و نامشخص هستند به ندرت دندانه. نامساوي کنگره مانند است

  O. elatior Sutton.......... ..................................... اند متر از قائده لوله جام گل قرار گرفته  ميلي۶-۴

هاي  لبه زيرين جام گل در حاشيه با بريدگي. متر است  سانتي۱۰-۲۶ به بلندي ساقه کوتاه و. ب

 .O لوله جام گل قرار دارند هدمتري از قاع  ميلي۲-۳ها در فاصله   پرچم.تدار اس عميق و دندانه

cypria Reut. …………………..…….…..………………………….………………… 
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۲۳

هـاي کاسـه پهـن و         ندانهد. هاي سفيد است    وبلونگ، پهن است و پوشيده از پرز      ابراکته  . لفا -۳۶

  .................اسـت  هد پوشيده شدننهاي پشم ما لبه بااليي جام گل اغلب از کرک. باشند نوکدار مي

..................................................................................................................anatolica Boiss. & Reut.  O. 

ي ها دندانه. باشد  کشيده، تقريبا به شکل نوار، بدون پرز و بلندتر از گل مي-براکته خطي. ب

وتاه هاي ک جام گل پوشيده از پرز. کاسه گل با نوک بلند و درفشي و بلندتر از جام گل هستند

 O. longibracteata Schiman-Czeika .......................................................................................... است

 

Section Trionychon Wallr. 
دو عدد براکتئول به دو طرف کاسه گل . کاسه گل فنجاني و داراي چهار دندانه است

ها به سمت باال  پهن و از محل اتصال پرچم  ل، در قسمت پايين کميلوله جام گ. چسبيده است

ساقه ساده . آذين اغلب داراي دمگل کوتاه هستند هاي پايين گل گل. شود تر مي به تدريج عريض

 .باشد و يا منشعب مي

 

۱- Orobanche ramosa L., Spec. Plant. 633, 1753  

 :هاي مترادف ترين نام مهم

Phelipaea ramosa C.A. Mey. 
Kopsia ramosa Dumortier  

 و) به ندرت ساده(متر، منشعب   سانتي۵-۴۵ساقه باريک، راست و افراشته، به ارتفاع 

هاي  روي ساقه فلس. دار گياه را پوشانيده است هاي کوتاه غده پرز. باشد روشن مي به رنگ زرد

براکته . اصله، قرار دارندمتر، به تعداد کم و با ف  ميلي۵-۱۰ شکل و کوچک، به طول خاگي

کاسه . ها باريک و درفشي هستند برا کتئول. متر است  ميلي۵-۸اي و به طول   سرنيزه-خاگي

 به ندرت دندانه پنجمي( باشد متر طول دارد و منتهي به چهار دندانه مي  ميلي۵-۸گل 

.  و نوکدار استگوش سههاي کاسه گل  دندانه). زايده خيلي کوتاه و باريک وجود دارد  به صورت

لوله جام گل . رسد متر هم مي  ميلي۱۷است که تا  متر  ميلي۱۰-۱۲جام گل کوچک و به طول 

 ميله پرچم تقريبا صاف است و . باشد ها بنفش کمرنگ مي به رنگ زرد روشن و پهنک گلبرگ

مه خا. بساک صاف است و يا در پايين کمي پرز دارد. هاي کوتاه دارد به ندرت در قاعده پرز

طول . کالله قيفي شکل و به سمت پايين خميده است. پراکنده است هاي کوتاه و کوتاه و با پرز

رنگ دانه . شوند کپسول دو حفره دارد که با شکاف طولي باز مي. متر است  ميلي۶-۷کپسول 

 .باشد اي مايل به خاکستري مي قهوه
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۲۴

اين ترتيب در هر   به. ت گرم اس۰۲/۰ر دانه او وزن هز متر  ميلي۲/۰-۵/۰ طول دانه 

دانه   يكصد تا يكصد و چهل هزارهر بوته از اين انگل. دانه موجود است  کيلوگرم پنجاه ميليون

 ).Dobrokhotov 1961( شوند کند که به سهولت به وسيله باد پخش مي توليد مي

 هان زراعي به از گيا. باشد  انگل انواع مختلف گياهان زراعي و وحشي مياين گونه

 .زند زميني صدمه مي گردان و سيب وتون، گوجه فرنگي، خربزه، کدو، شاهدانه، هويج، آفتابت

 .رود بسيار مهم در کشاورزي به شمار مي هاي خطرناک و  از انگل،به طور کلي

 . تابستان تا اوايل پاييز گزارش شده استاين گونهدهي  فصل گل

احي اطراف مديترانه، شمال افريقا، گونه اروپاي غربي و مرکزي، نو  مناطق پراکنش اين

ن، ن، گيالادر ايران از آذربايج .باشد  ميسوريه، ترکيه، عراق، روسيه، قفقاز، ايران و افغانستان

آوري و  کردستان، همدان، کرمانشاه، فارس، کرمان، بلوچستان، کاشان و اطراف تهران جمع

 .گزارش شده است

 

۲-Orobanche nana Noë in Beck, Monogr. Orob. 91, 1890  

 :هاي مترادف ترين نام مهم
Phelipaea nana Noë 

Phelipaea muteli F. Schultz var nana Reut. 
Phelipaea ramosa (L.) C.A. Mey. var. nana Boiss. 

رنگ ساقه . متر است  سانتي۴-۳۰ساقه باريک، ساده و يا به ندرت منشعب و به بلندي 

هاي روي ساقه  فلس. هايي به اندازه نخود دارد شود و غده يزرد و قاعده آن اغلب کلفت م

 اي و يا آذين استوانه گل. رسد متر مي ها تا يک سانتي باشد و طول آن اي مي  سرنيزه-خاگي

 هشتها تا  ست و طول آن ااي  سرنيزه-خاگيبراکته . ها کم است  تعداد گل،به شکل بيضي است

متر است، قطعات   ميلي۵-۸طول کاسه گل .  درفشي استبراکتئول باريک و. باشد متر مي ميلي

 طول اين قطعات با لوله کاسه گل .ست ااي  و به ندرت سرنيزهگوش سهزاد کاسه گل اغلب آ

ها آبي و  رنگ گلبرگ. متر است  ميلي۱۷-۱۰طول جام گل . مساوي و يا کمي از آن بلندتر است

هاي  سطح خا رجي جام گل از پرز. باشد زرد مي يا بنفش است و به ندرت کمرنگ، سفيد و يا

بسا ک نوکدار و در قاعده . ميله پرچم در قاعده پرزدار است. اي پوشيده شده است کوتاه و غده

. دار است هاي غده خامه کوتاه و پوشيده از پرز. تخمدان تقريبا کروي است. گرد و پرزدار است

 شمار در هر کپسول است عداد بيو به ت دانه خيلي ريز. متر است  ميلي۶-۷طول کپسول 

 . )۴شكل (

سيا، قفقاز، آفريقا، جنوب غربي ا منطقه مديترانه، بالکان، شما اين گونهمناطق رويش 

در ايران از آذربايجان، گيالن، گرگان، تهران، . باشد  ميايران، افغانستان و آسياي مرکزي

 .ش شده استآوري و گزار جمع کرمانشاهان، بختياري، لرستان و بلوچستان
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۲۵

ها در فهرست  که نام آن) Gilli 1979(، دو واريته از ايران گزارش شده است  اين گونهاز

 .ها درج شده است کلي گونه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـه و  ك، كاسـه گـل، برا  )B(هـا   ، جام گـل و پـرچم  )A(گياه كامل : Orobanche nana -۴شكل 

 .)D(  مادگي،)C (راكتئول ب
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Orobanche muteli F. Schultz in Mutel, Fl. Franc. 2: 353, 1835  ۳-  

:هاي مترادف نام  

Phelipaea macrantha C. Koch 
Phelipaea hohenackeri Reut. 

Orobanche hohenackeri (Reut.) Tzvel. 

متر، ساده و   سانتي۸-۳۰ساقه به بلندي . دار هاي کوتاه و غده گياهي است پوشيده از پرز

متر است که   ميلي۲-۵قطر مياني ساقه . باشد اي مي بيش منشعب و به رنگ زرد تا قهوه ويا کم 

ها  تعداد فلس. رسد متر مي  ميلي۱۲هاي ساقه تا  طول فلس. شود به طرف قاعده آن قطورتر مي

دار و  آذين فاصله ها در پايين گل گل. اي و يا بيضوي است آذين استوانه گل. روي ساقه کم است

تر  ها باريک وکمي کوتاه براکتئول. متر است  ميلي۶-۱۰طول براکته . الي آن پرپشت استدر با

هاي  هاي کمي بر جسته و دندانه متر، با رگ  ميلي۸-۱۰کاسه گل به طول . از کاسه گل هستند

جام گل کمي خميده و . باشد تر از بقيه مي ها کوتاه  يکي از دندانه.اي و يا درفشي است سرنيزه

 متر است و به ندرت تا  ميلي۱۸-۲۰طول جام گل . گ بنفش مايل به آبي استبه رن

ميله پرچم . هاي ريز و مژه مانند است ها داراي دندانه حاشيه گلبرگ. رسد متر نيز مي  ميلي۲۴

. بساک در قاعده گرد، صاف و يا پرزدار است. باشد در قاعده کمي کلفت، صاف و يا با پرز کم مي

کالله قيفي . ايست هاي غده در باال به مانند خامه پوشيده از پرز ا بيضوي وتخمدان کروي و ي

دانه تقريبا . متر است  ميلي۷-۱۰طول کپسول . باشد هاي ريز زگيل مانند مي شکل، با برجستگي

 .پوسته دانه مشبک و النه زنبوري است. متر است  ميلي۴۰/۰-۵۶/۰گرد و به قطر 

در ارتفاعات،   در مناطق گرمسير، اواخر زمستان و.ست در بهار ااين گونهفصل گلدهي 

 .دهد مي اواخر بهار و اوايل تابستان گل

 ماناگتا-بک. هاي مختلف است تيرهدر گونه انگل گياهان وحشي   اين

)Beck-Mannagetta 1930( گونه از ۵۶ که شامل فهرست کرده است  رااين گونههاي  نابميز 

 گياهان زراعي مانند توتون، گوجه فرنگي، خردل، شبدر و بعضي اين انگل به .باشد تيره مي ۲۰

 .زند گياهان زينتي، نيز صدمه مي

، شمال افريقا )از اسپانيا و پرتقال تا جنوب روسيه( اروپا اين گونهمناطق پراکنش 

در ايران از  .باشد و جنوب غربي آسيا مي) ش، الجزاير، تونس، مصر و اريترهكجزاير کاناري، مرا(

هان، لرستان، تهران، قزوين، فارس، کرمان، سيستان و  اي خزر، آذربايجان، کرمانشاياحل درسو

 .آوري و گزارش شده است بلوچستان جمع

 .)Beck-Mannagetta 1930( هايي شرح داده شده است فرمها و  گونه واريته  از اين

ها در فهرست کلي  که اسامي آن) Gilli 1979(ايران گزارش شده است  ازآن چهار واريته 

 .ها آمده است گونه
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Orobanche aegyptiaca Pers., Syn. Pl. 2: 181, 1807۴-  

 :نام مترادف

Phelipaea aegyptiaca Walp. 
اي کوتاه و يا گاهي  هاي غده متر، با پرز  سانتي۱۵-۵۰گياهي است يکساله، به بلندي 

متر است   ميلي۶-۸قطر مياني آن . تساقه معموال منشعب و زرد رنگ اس. پرز تقريبا صاف و بي

 ها اي و طول آن  سرنيزه-خاگيهاي ساقه  فلس. باشد تر مي و در قاعده کمي کلفت

 آن بلندتر ازا اي و طول آن مساوي بقيه ساقه و ي  پرگل، استوانهآذين گل. متر است  ميلي۱۵-۵

  و يا با دمگل بلندها افراشته و گسترده، بدون دمگل گل. رسد مي متر  سانتي۲۵تا  است و

تر از  متر و کوتاه  ميلي۷-۱۰اي، به طول  براکته سرنيزه. باشد مي) آذين گلهاي پايين  گل در(

تر از کاسه   درفشي و کوتاه-ها خطي براکتئول. دار است هاي کوتاه وغده کاسه و پوشيده از پرز

روي . فيدي استمتر و به رنگ روشن مايل به س  ميلي۸-۱۴کاسه گل به طول . گل هستند

 درفشي و طول -اي زاد کاسه گل نيزهآقطعات . پوشاند اي کوتاه مي هاي غده کاسه گل را پرز

لوله . متر است  ميلي۲۰-۳۷جام گل درشت و به طول . ها تقريبا مساوي لوله کاسه گل است آن

پهنک . باشد ها فشرده و باريک و در پايين کمي متورم مي جام گل در باالي محل اتصال پرچم

سطح . تر و مايل به سفيد است ها به رنگ آبي مايل به بنفش و قاعده لوله جام گل روشن گلبرگ

قاعده ميله پرچم . دار است ها مژه حاشيه گلبرگ. باشد اي مي هاي غده خارجي جام گل داراي پرز

ها   دانهپوسته. متر است  ميلي۷-۱۲طول کپسول . هاي زياد است بساک نيز داراي پرز. دارد پرز

 .باشد مشبک مي

ت خطرناکي براي مزارع به شمار فباشد و آ هان کاشته شده مي  انگل عمده گيااين گونه

خربزه، هندوانه، خيار، کدو، : عبارتند ازاين انگل هستند،   گياهان زراعي که مورد حمله. رود مي

اين .  بادام زمينيگردان، کلم، خردل و گوجه فرنگي، توتون، بادمجان، فلفل سبز، گل آفتاب

 .زند زميني، هويج و گياهان زينتي نيز صدمه مي انگل گاهي به سيب

مناطق پراکنش اين گياه انگلي خطرناک نواحي مديترانه، اتيوپي، مصر، قبرس، ترکيه، 

در ايران از  .باشد  ميفلسطين، سوريه، عراق، قفقاز، ايران، افغانستان، پاکستان و کشمير

ن، کرمانشاهان، همدان، اراک، لرستان، بختياري، خوزستان، اصفهان، کرمان، آذربايجان، کردستا

 .آوري و گزارش شده است جمع خراسان، قزوين، تهران و کرج

يي براي آن اه فرم وها  ساس واريتها  ر متغير است و بر ايناراي صفات بسياگونه د  اين

 ت از ايران گزارش شده اسفرمه ريته و سادو و). Beck-Mannagetta 193(شرح داده شده است 

)Gilli 1979 (هاي آن در هرباريوم  که نمونه"IRAN"ها در فهرست  تهينام وار.  موجود است

 .ها نوشته شده است اصلي گونه
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Orobanche hirtiflora (Reut.) Tzvelev, Fl. Azerbaijana, VII: 569, 1957 ۵-  

 :هاي مترادف نام
Phelipaea hirtiflora Reut. in DC. 

Phelipaea tricholoba Reut. in DC. (?) 
Orobanche aegyptiaca Pers. var. tricholoba (Reut.) G. Beck (?) 

. دار هاي کوتاه و غده متر و پوشيده از پرز  سانتي۲۰-۴۰گياهي است دوساله، به بلندي 

متر   ميليهشت رنگ ساقه زرد است و قطر مياني آن تا. ساقه منشعب و يا به ندرت ساده است

 ها تا طول فلس. اي و پهن روي ساقه قرار گرفته است چند عدد فلس سرنيزه. رسد مي

اي و  براکته سرنيزه. رسد متر مي  سانتي۲۰اي تا  آذين استوانه طول گل. رسد متر مي ميلي ۱۵

و براکتئول باريک . رسد متر مي  ميلي۱۸طول براکته تا . تر از کاسه گل است معموال کوتاه

هايش برجسته  اي روشن و رگ متر و رنگ آن قهوه  ميلي۱۴-۲۰طول کاسه گل . درفشي است

رنگ جام گل آبي است که درحالت . است متر  ميلي۲۵-۳۵جام گل راست و طول آن . است

. دار کوتاه است هاي غده ميله پرچم فقط در قاعده، داراي تعداد کمي پرز. شود خشک زرد مي

 .اي خيلي کوتاه و يکنواخت است هاي غده داراي پرز خامه. اردد بساک کم و بيش پرز

 ).Tzvelev 1957( باشد هاي مختلف گون مي  گياه ميزبان اين انگل، گونه

، در ايران از لرستان. کستان استا، قفقاز، ارمنستان، ايران و پاين گونهمناطق پراکنش 

 .تآوري و گزارش شده اس ف تهران جمعاطرافارس، بلوچستان و 

 

Orobanche lavandulacea Reichenb., Pl. Crit. 7: 48, fig. 935, 1829۶-  

 :هاي مترادف نام
Phelipaea lavandulacea Reut. p.p. 

Kopsia lavandulacea Caruel 
. يا منشعب و در قاعده متورم است ساقه ساده و. متر است  سانتي۲۰-۶۰ارتفاع گياه 

هاي پايين  است و گل آذين سنبله و دراز گل. باشد متر مي  ميلي۷-۱۳هاي روي ساقه  طول فلس

اي با نوک باريک و   سرنيزه-خاگيبراکته . باشد متر مي  ميلي۳-۵/۴سنبله داراي دمگل به طول 

بيش نامساوي   دندانه کم وپنج يا چهارکاسه گل داراي .  خطي است-اي براکتئول سرنيزه

) تقريبا سه برابر طول کاسه گل(متر   ميلي۱۸-۲۱جام گل به رنگ آبي و به طول . باشد مي

 .ميله پرچم صاف و بدون پرز، ولي بساک پرزدار است. باشد مي

 . بهار تا اوايل تابستان استاين گونهزمان گلدهي 

جزاير کاناري، شمال افريقا و جنوب اروپا گرفته تا قبرس، اين گونه مناطق پراکنش 

در ايران از لرستان، کرمانشاهان، بلوچستان، قزوين،  .اشدب فلسطين، سوريه، ترکيه و ايران مي

 .آوري و گزارش شده است اطراف تهران، ارتفاعات البرز و مازندران جمع
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 فرمکه دو ) Beck-Mannagetta 1930(گونه شرح داده شده است    از اينفرمچندين 

ها نوشته شده  ت گونهها در فهرس فرماسامي اين ). Gilli 1979(آن از ايران گزارش شده است 

 .است

 

Orobanche oxyloba (Reut.) G. Beck in L. Koch, Entwickl. Orobanche 209, 1887 ۷-  

 :نام مترادف

Phelipaea oxuloba Reut. in DC. 
ساقه ساده يا . اي کوتاه غده هاي متر و با پرز  سانتي۱۵-۲۰گياهي است به بلندي 

اي هستند و به تعداد کم   سرنيزه-خاگيها  فلس. ن استاي روش منشعب و به رنگ زرد يا قهوه

براکتئول درفشي و . متر است  ميلي۶-۹اي و به طول   سرنيزه-خاگيبراکته . در ساقه قرار دارند

. متر است  ميلي۷-۹اي روشن و گاهي سفيد و طول آن  کاسه گل به رنگ قهوه. باريک است

جام . باشد ها تقريبا مساوي لوله کاسه مي  آن درفشي و طول-اي قطعات آزاد کاسه گل سرنيزه

ها به رنگ بنفش روشن است که در  قسمت ازاد گلبرگ. است متر  ميلي۱۷-۲۰گل به طول 

ها پوشيده از  هاي بين گلبرگ سطح خارجي جام گل و چين. شود زرد مي حالت خشک معموال

. در قاعده کم و بيش پرز داردميله پرچم تقريبا صاف است ولي . باشد اي مي هاي کوتاه غده پرز

کالله . اي دارد هاي غده خامه خميده و در زير کالله پرز. بساک هم کم و بيش داراي پرز است

متر   ميلي۷کپسول نوکدار و به طول . دو شاخه و به رنگ مايل به سفيد و يا آبي روشن است

 .است

 .باشد  مي(.Artemisia L)هاي مختلف  ميزبان مهم اين گياه انگلي، گونه

 .باشد  ميجزيره بالکان، ترکيه، قفقاز، ايران و پاکستان گونه شبه مناطق پراکنش اين

 .شده است گزارش و وريآ جمع ن و فارساشان، لرستان، کادر ايران از گيالن، مازندر

 ).Beck-Mannagetta 1930(شرح داده شده است  گونه سه واريته  از اين

 

Orobanche orientalis G. Beck, Monogr. Orob. 110, 1890۸-  

هاي کوتاه  ساقه باريک و به ندرت ستبر و از پرز. متر است  سانتي۳۰-۶۰ ارتفاع گياه

 -خاگي و يا خاگيها  فلس. باشد اي مي رنگ ساقه زرد مايل به قهوه. اي پوشيده شده است غده

. شود ه در باال باريک ميست ک اي ا آذين استوانه گل. متر است  ميلي۵-۱۰اي و به طول  سرنيزه

 -خاگيبراکته . دار هستند هاي پايين از هم فاصله  و گلپرپشتهاي باالي سنبله متراکم و  گل

. اي باريک و در انتها درفشي است براکتئول سرنيزه. متر است  ميلي۶-۱۱اي و به طول  سرنيزه

 به رنگ صورتي و يا جام گل. اي روشن است متر و به رنگ قهوه  ميلي۷-۱۲کاسه گل به طول 

ميله پرچم صاف يا با پرز اندک و بساک پرزدار . متر است  ميلي۱۴-۱۶آبي روشن و طول آن 
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کالله دو شاخه و پوشيده از . باشد اي مي يا در زير کالله با اندکي پرز غده خامه صاف و. است

 .تر است کپسول از کاسه گل کمي کوتاه. کرک است

 .باشد قاز، ايران، افغانستان، هندوستان، پامير و هيماليا ميگونه قف  مناطق پراکنش اين

 .آوري و گزارش شده است از آذربايجان و گيالن جمع در ايران

 

Oroanche schultzii Mutel, Fl. Franc. 2: 352, 1835 ۹-  

 بلندي ساقه. آذين اصلي منشعب است ساقه باريک و محکم، ساده و يا از پايين گل

طول . هاي روي ساقه بيضوي و يا شبه لوزي و باريک است فلس. باشد  ميمتر  سانتي۶۰-۱۰

 است که در انتها باريک و پرگلاي و  آذين سنبله استوانه گل. متر است  ميلي۵-۱۰ها  فلس

هاي  مساوي دندانه اي و براکته سرنيزه. متر است  سانتي۱۰-۳۵آذين  طول گل. شود نوکدار مي

متر   ميلي۱۶-۲۱طول گل . باشد تر از براکته مي يک و اندکي کوتاهبراکتئو ل بار. کاسه گل است

. ست ااي سرنيزه -هاي خطي دندانه اي و با هاي غده کاسه گل، استکاني و مورب، با پرز. است

ها به لوله  صال پرچمتجام گل در باالي محل ا. تر از لوله آن هستند هاي کاسه گل کوتاه دندانه

ميله . باشد هاي تيره مي ها به رنگ آبي با رگ گلبرگ. ميده استشود و کمي خ آن باريک مي

. پرچم صاف و يا در پايين کم و بيش پرزدار است و در قسمت فشرده لوله جام گل قرار دارد

تيز است و در حالت خشک سفيد  بساک کرکدار و نوک. شود قاعده ميله پرچم کمي کلفت مي

  نوکدار،اغلبکپسول . و شاخه، پرزدار و سفيد استاي و کالله د هاي غده خامه با پرز. است

 .)۵شكل  (تر از کاسه گل است متر و کوتاه  ميلي۷-۸به طول 

 . از ارديبهشت تا اواسط تابستان استاين گونهفصل گلدهي 

ــ ــده  ناميزب ــاي عم ــه   ه ــل، گون ــن انگ ــه    اي ــي از جمل ــان وحش ــف گياه ــاي مختل  :ه

 Ferula L., Rubia L., Stachys L.و Tamarix L. باشند مي. 

اسپانيا، سيسيل، (، اروپا )مراکش، الجزاير، مصر، اتيوپي(گونه افريقا   مناطق پراکنش اين

در ايران از آذربايجان،  .باشد  مي)قبرس، ترکيه، سوريه، عراق، ايران، افغانستان(، آسيا )يونان

 .آوري و گزارش شده است ستان، فارس، بوشهر، کاشان و اطراف کرج جمعردک

دو واريته از ). Beck-Mannagetta 1930(گونه شرح داده شده است   چهار واريته از اين

 ).Gilli 1979(آوري و گزارش شده است  ايران جمع
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Orobanche angustelaciniata Gilli, Feddes Repert. 63: 326, 1960 ۱۰-  

طول . اي ريز است هاي غده هاي فرعي کوتاه و پوشيده از پرز ساقه منشعب، با شاخه

متر   ميلي۱۰-۱۳ها به طول  فلس. باشد متر مي  ميليچهارتا  آن متر و قطر  سانتي۲۵-۳۰ساقه 

آذين سنبله پرگل است که در  گل. ها روي ساقه زياد است متر و تعداد آن  ميلي۲-۳و به عرض 

 طول سنبله. باشند اي افراشته مي هاي کاسه گل به صورت دسته ها و دندانه انتهاي آن، براکته

اي، با نوک باريک و بلند، بلندتر از   سرنيزه-خاگييا   وخاگيبراکته . رسد متر مي  سانتي۱۰به 

براکتئول باريک، . باشد متر مي  ميلي۳-۴متر و به عرض   ميلي۱۳-۱۵ کاسه گل، به طول

 هشتبه طول تا (هاي پايين سنبله داراي دمگل دراز  گل. تر از کاسه گل است درفشي و کوتاه

اي و  کاسه گل به رنگ بنفش مايل به قهوه. متراست  ميلي۱۰-۱۷طول گل . است) متر ميلي

 - عدد، بلند و باريک، خطيچهارهاي کاسه گل  دندانه. دباش اي مي هاي غده پوشيده از پرز

ها هميشه بلندتر از لوله کاسه  دندانه. اي و در راس ريشک مانند و يا نخي شکل هستند سرنيزه

جام گل در . دندانه پنجم کاسه گل رشد نيافته است. گل و تقريبا مساوي لوله جام گل هستند

ک است، لب بااليي از دو و يا سه قطعه مثلثي تشکيل ها فشرده و باري باالي محل اتصال پرچم

. و بلندتر از لب بااليي است خطي تشکيل شده يني از سه قطعه باريک وييافته است، لب پا

متري از قاعده   ميليچهارها در فاصله  ميله پرچم. اي دارد هاي ساده و غده ها، پرز حاشيه گلبرگ

وتاه، به رنگ زرد روشن، صاف و يا با پرز خيلي کم بساک با نوک ک. دارند لوله جام گل قرار

 .اي و کالله دو شاخه است هاي غده تخمدان بيضوي، خامه با اندکي پرز. است

از کوير لوت و نيز  در ايران  وآوري و شرح داده شده است  از افغانستان جمعاين گونه

 .)(Gilli 1974آوري و گزارش شده است  جازموريان جمع

 

Orobanche coelestis (Reut.) G. Beck, Monogr. Orob. 114, 1890۱۱-  

 :هاي مترادف نام
Phelipaea coelestis Reut. 

Phelipaea tricholoba Reut. var. symplex Reut. 
Phelipaea syspirensis C. Koch 

اي و  هاي غده متر و پوشيده از پرز  سانتي۱۵-۴۰پايا، به ارتفاع  گياهي است دو ساله و يا

اي و به طول   سرنيزه-خاگيها  فلس. متر است  ميلي۲-۷ساقه زرد رنگ و قطر مياني آن . کوتاه

متر و با   سانتي۶-۱۸اي، به طول  يا استوانه  وخاگيآذين سنبله،  گل. متر هستند  ميلي۱۵-۸

اي و کوتاه  هاي غده و با پرز متر  ميلي۸-۱۸اي، به طول  براکته سرنيزه. هاي متراکم است گل

کاسه گل . براکتئول باريک و درفشي است و در حالت خشک انحناي قوسي شکل دارد. باشد مي

اي  هاي غده هاي کمي بر جسته و با پرز اي روشن، با رگ متر، به رنگ قهوه  ميلي۱۰-۱۵به طول 

 مايل به آبي است ،رنگ جام گل. متر و اندکي خميده است  ميلي۱۸-۲۶جام گل به طول . است
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هاي  سطح خارجي جام گل پوشيده از پرز. شود ت پايين کمرنگ و مايل به سفيد ميکه در قسم

تخمدان . ميله پرچم تقريبا صاف و بساک کم و بيش پرزدار است. اي خيلي کوتاه است غده

کپسول بيضوي و به طول . اي و کوتاه است هاي غده بيضوي است و خامه در زير کالله داراي پرز

 .متر است  ميلي۱۱-۹

 .ماه است  صل گلدهي آن ارديبهشت تا تيرف

 ,.Centaurea L., Cousinia Cass., Phlomis L : عبارتند ازاين گونههاي مهم  ميزبان

Eryngium L., Tanacetum L. و Chaerophyllum L.. 

 نواحي مديترانه، ليبي، ترکيه، سوريه، قفقاز، عراق، ايران، اين گونهمناطق پراکنش 

در ايران از آذربايجان، کردستان، همدان، مازندران،  .باشد  مي و آسياي مرکزيافغانستان، پامير

 .آوري و گزارش شده است جمع گلستان، قزوين، اطراف تهران، لرستان، بختياري و فارس

  آن از ايران گزارش شده استفرم شرح داده شده است که دو فرم سه اين گونهاز 

)Gilli 1979.( 

 

Orobanche schwingenschussii Gilli, Feddes Repert. XLVI: 46, 1939 ۱۲-  

متر و در قاعده ضخيم   ميليپنجمتر، و قطر مياني آن   سانتي۲۵-۳۰ساقه به طول 

آذين سنبله  گل. متر و صاف و بدون پرز هستند  ميلي۵-۱۵اي، به طول  ها سرنيزه فلس. باشد مي

. ر انتهاي آن به صورت فراهم افراشته هستندهاي کاسه گل د ها و دندانه اي و براکته و استوانه

ها در باالي سنبله متراکم و  گل. باشد متر مي  سانتي۸-۱۵تر از بقيه ساقه و به طول  سنبله کوتاه

اي و مساوي و يا  براکته سرنيزه. متر است  ميلي۲۰طول گل . دار است در پايين تنک و فاصله

کاسه گل استکاني و . اي و باريک است يزهنبراکتئول سر. باشد هاي کاسه گل مي تر از دندانه کوتاه

اي باريک و با نوک درفشي و بلندتر از لوله کاسه گل و  هاي آن سرنيزه مورب است و دندانه

لب . باشد هاي بنفش مي جام گل به رنگ زرد کاهي با رگ. اي است هاي غده پوشيده از پرز

. يا گرد و نوکدار است  سه لوب بيضوي وبااليي جام گل با دو لوب بيضوي و لب پايين با

ها در قسمت فشرده و باريک لوله  پرچم. باشد اي مي ها داراي کمي پرز غده هاي بين لوب چين

 ،هاي پشمي بساک در قاعده پهن با پرز. ميله پرچم صاف و بدون پرز است. جام قرار دارند

ن بيضوي، خامه تقريبا صاف و تخمدا. با نوک کوتاه و در حالت خشک به رنگ گل اخرايي است

  .باشد بدون پرز مي

 .(Gilli 1939) اين گياه بومي ايران است
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Orobanche caucasica G. Beck, Feddes Repert. 18: 34, 1922۱۳-  

اي و  هاي غده هاي طولي و پوشيده از پرز متر، ساده، با خط  سانتي۱۰-۲۰ساقه به طول 

 متر، در پايين ساقه زياد  ميلي۱۰-۱۵شيده، نوکدار، به طول  کخاگيها  فلس. تارعنکبوتي است

 اي کوتاه و در انتها گرد و قوسي و  و يا استوانهخاگيآذين سنبله،  گل. و در باال اندک است

هاي پايين سنبله داراي  است و گل متر  ميلي۲۰-۳۰طول گل . متر است  سانتي۳-۱۰به طول 

اي و تارعنکبوتي  ر، مساوي کاسه گل و با پرزهاي غدهبراکته کشيده، نوکدا. باشند دمگل مي

کاسه گل . کاسه گل است تر از اي و اندکي کوتاه  سرنيزه-براکتئول باريک، خطي. باشد مي

تر از لوله جام گل و  ها کوتاه دندانه. اي و نوکدار است استکاني، با چهار دندانه باريک، سرنيزه

ل تقريبا قيفي شکل، به رنگ بنفش تيره و در سطح جام گ. بلندتر از لوله کاسه گل هستند

ي جام گل داراي دو لوب است که با يلب باال. باشد اي و تارعنکبوتي مي هاي غده بيروني با پرز

لب پاييني بيضوي و . هاي نامنظم دارد ها دندانه حاشيه لوب. دنا شکاف عميقي از هم جدا شده

. دارد قسمت فشرده لوله جام گل قرار پرچم زير. ر استاي و يا نوکدا هاي کنگره پهن و با دندانه

. باشد اي و پراکنده مي هاي غده نده و در باال صاف و يا با پرزكهاي پرا ميله پرچم در قاعده با پرز

 دانه خيلي ريز و. ه گل کمي بلندتر استسکپسول از لوله کا. بساک نوکدار و پرزدار است

 .متر است  ميلي۴۸/۰-۵۵/۰به طول 

 .باشد گونه از ارديبهشت تا اواسط تابستان مي  صل گلدهي اينف

در ايران از آذربايجان و .  ترکيه، گرجستان، قراباغ و ايران استآننش كمناطق پرا

 ).Gilli 1979( آوري و گزارش شده است گرگان جمع

 

Orobanche bungeana G. Beck, Monogr. Orob. 119, 1890 ۱۴-  

متر و   سانتي۱۵-۳۰اي، به طول  هاي غده  طولي، پوشيده از پرزهاي ساقه ساده، با رگه

 و متر هستند اي و به طول در حدود يک سانتي ها سرنيزه فلس. متر است  ميلي۵به قطر 

ها  گل. آذين سنبله، کوتاه و در قسمت باال گرد است گل. دارند به تعداد زياد روي ساقه قرار

 اي، براکته سرنيزه. متر است  ميلي۲۷-۳۵طول گل . باشند تقريبا راست و بدون دمگل مي

تر از کاسه گل  براکتئول باريک و معموال کوتاه. باشد تر از کاسه گل مي اي و کوتاه هاي غده با پرز

اي  هاي کاسه گل سرنيزه دندانه. اي و تارعنکبوتي است هاي غده کاسه گل استکاني، با پرز. است

لب . هاي زياد است گل به رنگ بنفش تيره و پوشيده از پرزجام . تر است و از لوله آن کوتاه

شود و لب پاييني از سه قطعه مساوي و  بااليي جام گل با شکاف عميق به دو قطعه تقسيم مي

ميله . متر از قاعده لوله جام گل قرار دارند  ميلي۵-۷ها در فاصله  پرچم. گرد تشکيل شده است
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هاي بلند و زياد پوشيده  بساک از پرز. مي پرز کوتاه داردپرچم صاف است و يا در قاعده مقدار ک

 .باشد اي مي هاي کوتاه و غده ه با پرزلتخمدان بيضوي و خامه در زير کال. شده است

 .گونه ارديبهشت و خرداد است  فصل گلدهي اين

هان تيره  روي ريشه گيا. ذکر شده است" .Teucrium chamaedrys L"ميزبان عمده آن 

 .رويد ز ميکاسني ني

گونه از    نمونه تيپ اين.گونه يونان، قفقاز، ارمنستان و ايران است  مناطق پراکنش اين

 .آوري شده است زيارت گرگان جمع

 
Orobanche eriophora Bornm. & Gauba, Feddes Repert. 51: 220, 1942۱۵-  

. دي استهاي نم اي و کرک متر، با پرزهاي غده  سانتي۱۵ساقه کلفت، به بلندي 

ها تقريبا بدون  گل. باشد مي متر  سانتي۷ اي، تنک و کم گل و به طول آذين سنبله استوانه گل

اي، کشيده و باريک، مساوي کاسه گل  براکته سر نيزه. دار هستند دمگل، افراشته و از هم فاصله

تر از کاسه  تاهاي، باريک و کشيده و خيلي کو  سرنيزه-براکتئول خطي. باشد و يا بلندتر از آن مي

. اي است متر، با چهار دندانه سرنيزه  ميلي۱۴-۱۵اي، به طول   لوله-کاسه گل استکاني. گل است

است، در  متر  ميلي۲۷جام گل به طول تا . باشند هاي کاسه گل بلندتر از لوله آن مي دندانه

راست و در پشت جام گل تقريبا . شود پايين کمي فشرده و در باال به طور محسوسي پهن مي

. اي است رنگ گل در حالت خشک زرد کاهي مايل به قهوه. باشد باال کمي خميده و کماني مي

بساک در محل اتصال . ميله پرچم صاف است و در قسمت فشرده لوله جام گل قرار گرفته است

ه هاي پراکند راي پرزاخامه صاف و يا د. هاي پشم مانند پوشيده شده است به ميله پرچم، با پرز

 .باشد مي

 .شود نگهداري مي) .B(گونه فقط نمونه تيپ موجود است که در هرباريوم برلين   از اين

 است و احتماال "O. bungeana و" Orobanche caucasica"هاي  اين گياه خيلي شبيه گونه

هايي از محل تيپ، و  آوري نمونه جمع. باشد مي" O. caucasica"اي از  زيرگونه و يا واريته

 .گونه را روشن خواهد کرد  لعات بعدي، موضع تاکسونوميک اينمطا

 

Orobanche cilicica G. Beck, Monogr. Orob. 119, 1890 ۱۶-  

اي  هاي کوتاه غده اي مايل به زردي و با پرز متر، به رنگ قهوه  سانتي۸-۲۰ساقه به طول 

اي و   سرنيزه-خاگي تا گوش سه -خاگيها  فلس. متر است  ميلي۳-۶قطر مياني ساقه . باشد مي

د هاي زيا اي کوتاه، با گل آذين سنبله بيضوي و يا استوانه گل. باشند مي متر  ميلي۸-۱۰به طول 

ها افراشته و گسترده، تقريبا بدون دمگل  گل. رسد متر مي  سانتي۱۰و متراکم است و طول آن تا 

 هاي کوتاه   با نوک باريک و پرزاغلب اي پهن و براکته سرنيزه. متر هستند  ميلي۲۰-۲۵و به طول 
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، كاسـه گـل بـه همـراه     )B(، جام گـل و پـرچم   )A(گياه كامل : Orobanche cilicica -۶شكل 

 .)D(، مادگي )C(براكته و براكتئول 
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. تر از کاسه گل است متر و مساوي و يا کمي کوتاه  ميلي۶-۱۰طول براکته . باشد اي مي غده

 متر،  ميلي۸-۱۴کاسه گل به طول . تر از کاسه گل است راکتئول باريک و درفشي و کوتاهب

جام گل به طول . اي کوتاه است با پرزهاي غده هاي برجسته و اي روشن، با رگ به رنگ قهوه

متر، خميده و به رنگ آبي روشن است که در حالت خشک اغلب زرد مايل به   ميلي۲۴-۱۸

اي کوتاه پوشيده شده است و  هاي غده ح خارجي جام گل با انبوهي از پرزسط. گردد اي مي قهوه

هاي  بساک با کرک. قاعده ميله پرچم اندکي پهن و پرزدار است. صاف است آن سطح داخلي

 .)۶شكل  (اي است هاي غده خامه داراي کمي پرز. نسبتا بلند است

 :ع مانندنعناهايي از تيره  هاي مختلف جنس هاي اين انگل، گونه ناميزب

.گزارش شده است    Stachys L. و Salvia L., Phlomis L. 

آذربايجان و  ايران از در. ايران است ونه ترکيه، قفقاز، ارمنستان وگ  مناطق پراکنش اين

 .کرمان گزارش شده است

 

Orobanche caesia Reichenb., Icon. Fl. Germ. 7: 48, 1829۱۷-  

 اي زياد، به بلندي هاي غده ه زردي، پوشيده از پرزاي مايل ب ساقه به رنگ قهوه

. شود تر مي است که در قاعده کمي کلفت متر  ميلي۳-۵متر، با قطر مياني   سانتي۳۵-۱۰

آذين سنبله  گل. متر است  ميلي۸-۱۸اي و به طول   سرنيزه-خاگييا  اي و ها سرنيزه فلس

 اي،  سرنيزه-خاگيبراکته . باشد کم ميهاي کم و بيش مترا بيضوي و يا استوانه کوتاه، با گل

متر،   ميلي۹-۱۴کاسه گل به طول . هاي سفيد است متر و پوشيده از پرز  ميلي۶-۱۴ به طول

 متر، معموال خميده و  ميلي۱۸-۲۵جام گل به طول . باشد هاي برجسته مي پرزدار و با رگ

هاي  اي مخلوط با کرک دههاي غ سطح بيروني جام گل را پرز. به رنگ آبي يا بنفش روشن است

بساک صاف و . هاي کوتاه پراکنده و يا صاف است ين با پرزيميله پرچم در پا. بلند پوشانده است

. اي و يا به ندرت صاف است هاي غده خامه با پرز. يا به ندرت داراي چند پرز پراکنده است

 .متر است  ميلي۷-۹تر از کاسه گل و به طول  کپسول کوتاه

 .است" .Artemisia L "هاي مختلف   اين انگل، گونهميزبان مهم

گونه بالکان، اروپاي شرقي، ترکيه، ارمنستان، قفقاز، ايران،   نش اينكمناطق پرا

آوري و گزارش شده  جان، گيالن و کرمان جمعيدر ايران از آذربا. باشد  ميافغانستان و پاکستان

 .است

  دوهک) Beck-Mannagetta 1930(  استگونه شرح داده شده   از اينفرمواريته و  دچن

 ).Gilli 1979(  از واريته تيپ از ايران گزارش شده استفرم
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Orobanche pulchra Gilli, Feddes Repert. XLVI: 45, 1939 ۱۸-  

 متر و به قطر  سانتي۱۰-۲۰اي، به بلندي  هاي غده ساقه ساده، شياردار، با پرز

متر   ميليهفت سرنيزهاي و به طول در حدود -اگيخهاي روي ساقه  فلس. متر است  ميلي۵

سنبله . باشد اي مي هاي غده هاي بااليي با پرز هاي پايين ساقه تقريبا صاف و فلس فلس. است

گل . باشد  عدد مي۵-۲۰تعداد گل در سنبله . اي و کوتاه و در باال کمي نوکدار است استوانه

 اي، براکته سرنيزه. باشد ا بدون دمگل ميمتر و تقريب  ميلي۲۵ گسترده، به طول -افراشته

اي و  براکتئول سرنيزه .است و طول آن تقريبا مساوي کاسه گل است اي زياد هاي غده با پرز

هاي  اي، با دندانه هاي غده کاسه گل استکاني، پوشيده از پرز. تر از کاسه گل است کمي کوتاه

ه رنگ آب، در پشت کمي خميده، در فاصله جام گل ب. تر از لوله کاسه گل است اي کوتاه سرنيزه

لب بااليي جام گل با دو لوب گرد و . يک سوم از قاعده باريک و فشرده و بعد از آن پهن است

. لب پاييني با سه لوب تقريبا گرد و مساوي است. نوکدار است که در سطح بيروني پرز زياد دارد

بساک در قاعده گرد، با پرز زياد و . ارندها در قسمت فشرده و باريک لوله جام گل قرار د پرچم

 .تخمدان بيضوي، خامه به رنگ آبي و تقريبا صاف و کالله دو شاخه است. هم است در

گونه بومي ايران است و از مازندران، خراسان، تهران، کردستان، بختياري و لرستان   اين

 .(Gilli 1939) آوري و گزارش شده است جمع

 

Orobanche purpurea Jacq., Enum. Stirp. Vindob. 108, 1762 ۱۹-  

ساقه . اي خيلي کوتاه هاي غده متر و پوشيده از پرز  سانتي۱۵-۶۵گياهي است به بلندي 

متر   ميلي۱۰-۲۰اي، باريک و به طول  ساقه، سرنيزه هاي روي فلس. اي مايل به قرمز است قهوه

. متر است  سانتي۱۰-۱۵ به قاعده اي و در راس گرد و قوسي و آذين سنبله، استوانه گل. است

کاسه گل . متر و براکتئول باريک و درفشي است  ميلي۵-۱۲، به طول خاگيبراکته کشيده و يا 

 جام گل. اي و کوتاه است هاي غده هاي برجسته و تيره و پرز متر، با رگ  ميلي۵-۱۴به طول 

لب . شود ه کم رنگ ميمتر و به رنگ بنفش و يا آبي است که در قاعد  ميلي۲۵-۳۰به طول 

يا  هاي لب پاييني بيضوي و لوب. بااليي جام گل از دو لوب بيضوي و نوکدار تشکيل شده است

. بساک صاف و يا پرزدار است. ميله پرچم صاف و يا در قاعده پرزدار است.  استخاگيبه ندرت 

 .متر است  ميلي۸-۹طول کپسول رسيده 

 ييهـا  جـنس  هاي مختلف ه کاسني، بخصوص گونه  گياهان تير  اغلبهاي اين انگل      ميزبان

... و  Achillea L.,  Artemisia L., Pyretrum Zinn., Anthemis L., Cirsium Miller  :نظيـر 

 .باشد مي

 .ونه اواخر بهار و اوايل تابستان استگ  فصل گلدهي اين
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وسيه، جزيره بالکان، ر گونه جزاير کاناري، اروپاي مرکزي و شبه  مناطق پراکنش اين

 .در ايران از آذربايجان، گيالن و قزوين گزارش شده است. باشد  ميارمنستان، ايران و افغانستان

 هايي شرح داده شده است فرمها و  گونه به علت متغير بودن صفات، واريته  از اين

)Beck-Mannagetta 193 .(ايران گزارش شده است ها از اين واريته بعضي از )Gilli 1979.( 

 

Orobanche androssovii Novopokr., Not. Syst. Leningrad 13: 309, 1950۲۰-  

اي کوتاه، در پايين تقريبا صاف  هاي غده اي مايل به زردي، با پرز  قهوهگساقه به رن

 اي، ها سرنيزه فلس. متر است  ميلي۳-۵متر و قطر مياني آن   سانتي۲۰طول ساقه تا . است

براکته . متر است  سانتي۸-۱۱اي و به طول  آذين استوانه گل. شندبا متر مي  ميلي۱۰-۱۲به طول 

 -براکتئول خطي. متر است  ميلي۸-۱۲اي و کوتاه، به طول  هاي غده ، با پرزخاگي -اي سرنيزه

اي  متر، به رنگ قهوه  ميلي۹-۱۱کاسه گل به طول . تر از کاسه گل است درفشي و کمي کوتاه

هاي جانبي کاسه گل،  دانهند. اي و کوتاه است هاي غده هاي تيره و با پرز روشن، با رگ

متر، تقريبا راست، به رنگ آبي روشن و   ميلي۲۰-۲۵جام گل به طول .  درفشي است-اي سرنيزه

و  پوشيدهاي و کوتاه  هاي غده ها، با پرز سطح بيروني گلبرگ. در حالت خشک زرد روشن است

اي  هاي غده يا با پرز هاي کوتاه و در باال صاف و پرز پرچم در قاعده با. دار است ها مژه حاشيه آن

 . خامه کوتاه است. بساک در قاعده پرز زياد دارد. و کوتاه است

 .باشد مي" .Artemisia L "هاي ميزبان مهم اين انگل، گونه

" ايران "،در فلور شوروي. گونه، آسياي مرکزي و ترکمنستان است  مناطق پراکنش اين

 . نشده استمشاهدهکنون نمونه هرباريومي آن  نتشار اين گياه ذکر شده ولي تانيز جزو مناطق ا

 

Orobanche arenaria Borkh. in Roemers Neu. Mag. Bot. 1: 6, 1797۲۱-  

هاي زياد  متر و در قاعده کمي قطورتر و با فلس  ميلي۳-۶ساقه باريک، قطر مياني آن 

 ها تا اي است و طول آن ها سرنيزه فلس. باشد متر مي  سانتي۱۵-۵۰ارتفاع ساقه . است

براکته . هاي زياد و متراکم است اي و با گل آذين سنبله استوانه گل. رسد متر مي  ميلي۲۰

. باشد اي است و طول آن تقريبا مساوي کاسه گل مي هاي غده اي، پوشيده از پرز سرنيزه

اي و گاهي  ر، به رنگ قهوهمت  ميلي۱۰-۱۸کاسه گل به طول . براکتئول درفشي و باريک است

متر، به رنگ بنفش يا آبي و در سطح بيروني   ميلي۲۵-۳۵جام گل به طول . باشد خاکستري مي

اي و کوتاه  هاي غده ميله پرچم در پايين داراي تعداد کمي پرز. اي است پوشيده از پرزهاي غده

 و همچنين قاعده  و در محل اتصال خامهخاگيتخمدان، . بساک هم معموال پرز دارد. است
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متر و   ميلي۹-۱۰يا تقريبا مخروطي، به طول   وخاگيکپسول . اي کوتاه دارد هاي غده خامه پرز

 .تر ازکاسه گل است کوتاه

 گونه از  فصل گلدهي اين. باشد مي" .Artemisia L"هاي مختلف  ميزبان مهم آن، گونه

 .ارديبهشت تا مرداد است

در ايران از بختياري و . و جنوبي، قفقاز و ايران است، اروپاي مرکزي آنمناطق پراکنش 

 .فارس گزارش شده است

 ).Beck-Mannagetta 1930( هاي زيادي شرح داده شده است فرمگونه   اينبراي 

 

Orobanche penduliflora Gilli, Bull. Jard. Bot. Nat. Belg. 44: 186, 1974 ۲۲-  

. باشد انبوه مي يا اي پراکنده و هاي غده  با پرزساقه باريک، ساده و يا از قاعده منشعب، و

اي و به تعداد کم  هاي غده اي با پرز  سرنيزه-ها خطي فلس. متر است  سانتي۲۰-۴۰ارتفاع ساقه 

هاي پايين  گل. اي است آذين سنبله استوانه گل. متر است  ميلي۵-۱۰ها  طول فلس. باشند مي

گل به سمت پايين خميده و . دار هستند و تنک و فاصله) متر  ميلي۱-۳(دمگل کوتاه  سنبله با

هاي بااليي  هاي گل اي و صاف و براکته هاي پايين سنبله سرنيزه هاي گل براکته. واژگون است

تر از کاسه  طول براکته کوتاه. اي و تابدار هستند غده هاي بلند و سفيد و اي، با پرز  سرنيزه-خطي

هاي سفيد  کاسه گل استکاني، با پرز. تر از کاسه گل است کوتاه ريک وبراکتئول با. گل است

لوله . متر است  ميلي۲۲-۳۰جام گل .  درفشي است-اي  دندانه سرنيزهچهاراي و متراکم و با  غده

ها فشرده و باريک و به سمت پايين  جام گل در قاعده متورم و در باالي محل اتصال پرچم

لب بااليي آن داراي دو . باشد اي مي هاي غده آبي و پوشيده از پرزجام گل به رنگ . خميده است

 ها در فاصله پرچم.  و تقريبا مساوي استخاگيلوب گرد يا   لوب گرد و لب پاييني داراي سه

ها نزديک دهانه لوله جام گل قرار دارند و  بساک. متر از قاعده لوله جام گل قرار دارند  ميلي۶-۵

نده و کالله پوشيده كهاي پرا تخمدان بيضوي، خامه با پرز.  پراکنده هستندهاي دراز و داراي پرز

تر از  متر، تقريبا صاف و کوتاه  ميليهفتکپسول به طول . هاي کوتاه مخملي است از پرز

نمونه تيپ اين گياه از کوير جازموريان، به وسيله  . استخاگيدانه . باشد هاي کاسه مي دندانه

 .آوري شده است شناس معروف بلژيکي، جمع پروفسور لئونارد گياه

  
Section Orobanche (= Osproleon) 

ر تقسيم شده است و اد هنسه گل کامال و يا تا نزديک قاعده به دو بخش ساده و يا دندااک

 .باشد ساقه ساده و بدون انشعاب مي. ها بدون دمگل است گل. قد براکتئول استفا
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Orobanche cernua Löfl., Iter Hisp. 152, 1758 ۱-  

متر، گاهي در   ميلي۲۵متر، به قطر تا   سانتي۱۵-۴۵ساقه منفرد و يا مجتمع، به بلندي 

يا به ندرت صاف و با  و دار هاي پوسته مانند و غده تر، پوشيده از زايده قاعده کمي کلفت

ند، در حاشيه اي، با نوک کوتاه و يا بل سرنيزه -خاگي و يا خاگيها  فلس .هاي طولي است شيار

 متر  ميلي۵-۱۰اي و يا به ندرت صاف، و به طول  هاي پوسته مانند و غده زايده دار، با دندانه

 اي، متراکم و يا کم و بيش تنک، پرگل و به طول تا آذين سنبله استوانه گل .باشند مي

تر از  تاه و يا تقريبا گرد و کوخاگيبراکته  .متر است  ميلي۱۰-۲۴طول گل  .است متر  سانتي۲۷

 -خاگيه، تکاسه گل با دو قطعه آزاد، يا به ندرت در جلو يا پشت کمي پيوس .باشد گل مي

 ييدرفشي، با شکاف کم و بيش عميق، به رنگ اخرا اي، ساده و يا با دو دندانه نوکدار و سرنيزه

متورم در ها  جام گل در پايين محل اتصال پرچم .هاي کم و پراکنده است غده يا مايل به آبي، با

لب بااليي جام گل داراي دو لوب با حاشيه  .خميده و اغلب زانودار است وسط فشرده و در باال

قطعات لب پايين تقريبا مساوي هم، گرد و  .باشد اي مي هاي کنگره صاف و يا به ندرت با دندانه

جام گل قرار تر از وسط لوله  ها کمي پايين پرچم .اي نامنظم است يا نوکدار و با حاشيه کنگره

با تعداد کمي  و پرزدار، در باال صاف يا تر ميله پرچم صاف، به ندرت در قاعده ضخيم .دارند

، با نوک کوتاه، صاف و يا در محل اتصال دو حفره خاگيبساک واژ. باشد اي مي هاي غده پرز

ل متر و مساوي طو  ميلي۸-۱۰کپسول به طول .  استخاگيتخمدان بيضوي و يا  .پرزدار است

متر   ميلي۳۵/۰-۴۵/۰يا تقريبا گرد و به طول  ها بيضوي و دانه .ساقه يا از آن بلندتر است

 .هستند

 

Orobanche kotschyi Reut. in DC., Prodr. 11: 33, 1847 ۲-  

 :نام مترادف

Orobanche spectabilis Reut. 
 اقه ساده،س. باشد متر مي  سانتي۱۵-۶۰گياهي است دو ساله و يا پايا که بلندي آن 

اي و يا  ها سرنيزه فلس. باشد اي مي هاي غده متر، به رنگ زرد و با پرز  ميلي۵-۱۵به قطر مياني 

هاي زياد  اي، با گل آذين سنبله استوانه گل. متر هستند  ميلي۱۰اي و به طول تا   سرنيزه-خاگي

اي و يا  نيزه سر-خاگيبراکته . باشد طول آن تقريبا مساوي بقيه ساقه مي. و متراکم است

ند پوشيده نهاي سفيد پشم ما پشت براکته از پرز. متر است  ميلي۱۲اي پهن و به طول تا  سرنيزه

هر کدام از دو قطعه کاسه . متر هستند  ميلي۱۲-۱۵زاد و به طول آقطعات کاسه گل . شده است

 اي، کمي همتر، لول  ميلي۱۸-۲۵جام گل به طول . شود اي منتهي مي گل به دو دندانه سرنيزه

اي  هاي غده ها کمي متورم و در سطح بيروني با پرز به جلو خميده، در پايين محل اتصال پرچم

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ۱۳۸۷، )۱ضميمه  (۹جلد 

 

۴۲

ميله پرچم در پايين با پرز کم و در . دارند ها تقريبا در وسط لوله جام گل قرار پرچم. باشد مي

 . استخامه تقريبا صاف. باشد هاي کوتاه مي بساک در قاعده داراي پرز. باال صاف است

 .باشد  مي ارمنستان، ايران، افغانستان، پاکستان و پاميراين گونهمناطق پراکنش 

 .در ايران از آذربايجان، لرستان، قزوين، تهران، مازندران، گرگان، يزد، اصفهان و فارس

ها نوشته  ها در فهرست گونه هاي آن  از ايران گزارش شده است که ناماين گونهسه واريته از 

 ).Gilli 1979(شده است 

 

Orobanche amoena C.A. Mey. in Ledeb., Fl. Alt. 2: 457, 1830 ۳-  

. اي و کوتاه هاي غده متر و با پرز  سانتي۴۰گياهي است دو ساله و يا پايا، به بلندي تا 

 -خاگيها  فلس. شود متر است که در قاعده کمي قطورتر مي  ميلي۲-۸قطر مياني ساقه 

اي  آذين بيضوي و يا استوانه گل. متر هستند  ميلي۱۲-۱۸اي و به طول  زهاي و يا سرني سرنيزه

 .تر از بقيه ساقه و يا مساوي آن است کوتاه کوتاه، معموال متراکم، به ندرت تنک و شل، و

 قطعات کاسه گل به طول. باشد متر مي  ميلي۷-۱۸اي و به طول   سرنيزه-خاگيبراکته 

اي باريک و درفشي  روشن، ساده و يا با دو دندانه سرنيزهاي  متر، به رنگ قهوه  ميلي۱۵-۷

 اي و هاي غده متر، به رنگ آبي و يا بنفش و با کمي پرز  ميلي۲۰-۴۰جام گل به طول . هستند

متر از قاعده جام گل قرار گرفته است و در   ميلي۶-۱۱ميله پرچم در فاصله . باشد کوتاه مي

خامه تقريبا صاف و بدون پرز . هاي کوتاه دارد بساک پرز. هاي کوتاه است پايين پوشيده از پرز

 . است

 اين گونهمناطق پراکنش  .شدبا مي" .Artemisia L"هاي مختلف  اين گياه انگل گونه

در ايران از آذربايجان، همدان، تهران،  .باشد  ميايران، ترکمنستان، افغانستان و مغولستان

  .ي و گزارش شده استآور گرگان، خراسان، فارس و بلوچستان جمع

. هاي چندي از آن شرح داده شده است فرم داراي صفات خيلي متغير است و اين گونه

 ).Gilli 1979(شناخته شده است از اين گونه  فرمچهار تا كنون در ايران 

 

Orobanche stocksii Boiss., Fl. Or. 4: 505, 1879۴-  

آذين  گل. هاي بيضوي و کوتاه است با فلس متر و  سانتي۱۵ساقه به بلندي در حدود 

 و خاگيبراکته . باشد متر مي  سانتيپنجهاي متراکم و به طول در حدود  سنبله بيضوي، با گل

 کشيده، با دو دندانه کوتاه -زاد، بيضويآقطعات کاسه گل . طول آن تا يک چهارم جام گل است

متر، در حالت خشک سفيد،  لي مي۳۵جام گل به طول تا . باشد و طول آن مساوي با براکته مي

 واي  دايره نيم قطعات جام گل تقريبا مساوي هم،  . شود تر مي استکاني و از قاعده به تدريج پهن
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ميله . ها در فاصله يک چهارم لوله جام گل از قاعده قرار دارند پرچم. باشند صاف ميبا حاشيه 

کالله دو لوب بزرگ دارد و به رنگ . هاي دراز دارد بساک پرز. پرچم در پايين پهن و پرزدار است

 . )۷شكل  (مايل به زرد است

منان گـزارش شـده     در ايران از آذربايجـان و سـ       . رويد   در ايران و افغانستان مي     اين گونه 

 .است

 

Orobanche cistanchoides G. Beck in Stapf, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.- ۵- 
Nat. Kl. 50: 26, 1885 
حالت  تر، در قاعده کمي کلفت متر، ساده، در سانتي ۲۴ استوار، به طول تا ساقه محکم و

  وخاگيهاي پاييني  فلس .اه استاي کوت پرزهاي غده  باآذين گلزير در خشک به رنگ زنگاري و

متر   ميلي۱۲تا  ها طول فلس .کوتاه است اي و پرزهاي غده با هاي بااليي افراشته و فلس صاف و

. باشد مي متر  ميلي۳۰-۳۷گل  طول .است متر سانتي ۱۲ سنبله به طول تا آذين گل .باشد مي

پراکنده است  اي و پرزهاي غده قطعات کاسه گل آزاد، با .است براکته تقريبا مساوي کاسه گل 

پرزهاي  قيفي، با -اي جام گل لوله .شکاف عميق و نوک دراز است دندانه با دو قطعه با هر

تر  به طرف باال فراخ ها، کمي فشرده و پراکنده، درباالي محل اتصال پرچم اي، کوتاه و غده

قوسي  خميده وراس کمي  قاعده و در وسط تقريبا راست و خط پشت جام گل در .شود مي

دار است که با شکاف عميق از  لب بااليي جام گل داراي دو لوب گرد با حاشيه کنگره .باشد مي

لوب وسطي کمي  . تشکيل يافته استخاگيلب پاييني از سه لوب بيضوي يا  .اند هم جدا شده

 .رگ استها نسبتا بز هاي بين آن اي و چين ها کنگره حاشيه لوب. دو لوب ديگر است  ازتر بزرگ

ميله پرچم در پايين کمي  .دارند متر باالتر از قاعده جام گل قرار  ميلي۵-۶ها در فاصله  پرچم

تخمدان  .اي زياد است هاي غده زير بساک داراي پرز. هايي پوشيده شده است و با پرز تر کلفت

 .ي استا هاي غده خامه هم پوشيده از پرز. اي زياد است هاي غده بيضوي و در باال با پرز

در ايران از آذربايجان، همدان و اراک  .ايران و افغانستان است  منطقه پراکنش اين گونه

 .گزارش شده است

 

Orobanche caryophyllacea Smith, Trans. Linn. Soc. 4: 169, 1797۶-  

  :هاي مترادف نام
Orobanche vulgaris Poiret  

Orobanche galii Duby 
Orobanche buhsei Reut. 

Orobanche epiphytum DC. var. buhsei Boiss. 
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ساقه نازک و . اي و کوتاه هاي غده متر و با پرز  سانتي۱۰-۶۰گياهي است پايا، به بلندي 

رسد که در  متر مي  ميليهفتقطر مياني آن تا . اي مايل به زرد است ستبر، به رنگ قهوه يا

متر   ميلي۵-۳۰به طول  اي و  سرنيزه باريک تاخاگيها  فلس. شود قاعده کمي قطورتر مي

تر از بقيه  اي کوتاه و يا بيضوي، اغلب کم گل و تنک و معموال کوتاه آذين استوانه گل. هستند

زاد و آقطعات کاسه گل . متر است  ميلي۳۰اي و به طول تا   سرنيزه-خاگيبراکته . باشد ساقه مي

به ندرت . اي و نامساوي است انه سرنيزههر قطعه داراي دو دند. يا در جلو به هم پيوسته است

متر، با لوله نسبتا دراز و پهن، تقريبا   ميلي۲۰-۳۰جام گل به طول . ساده و بدون دندانه است

خط پشت . اي، کوتاه و متراکم است اي و با پرزهاي غده اني، به رنگ بنفش مايل به قهوهكاست

 از سه قطعه تقريبا مساوي تشکيل شده جام گل راست، لب بااليي با شکاف کوتاه و لب پاييني

ميله پرچم در پايين . متر از قاعده جام گل قرار دارند ميلي ۵/۱-۵ها در فاصله  پرچم. است

بساک تقريبا صاف، . اي خيلي کوتاه است هاي غده  زير بساک با پرزردر باال صاف ولي د پرزدار،

 .باشد  قرمز تيره مياي و کالله معموال به رنگ هاي غده خامه با اندکي پرز

" .Galium L"هاي مختلف جنس اين گياه انگل گياهان تيره روناس، به خصوص گونه

 .باشد مي

جزيره بالکان، ترکيه، ارمنستان،   اروپاي مرکزي و جنوبي، شبهاين گونهمناطق پراکنش 

برز مرکزي و در ايران از آذربايجان، کردستان، ال .باشد  ميقفقاز، ايران، ترکمنستان و پاکستان

 .آوري و گزارش شده است مازندران جمع

 

Orobanche lutea Baumg., Enum. Stirp. Transs. 2: 215, 1816۷-  

 :نام مترادف

Orobanche rubens Wallr. 
ساقه . اي کوتاه و فراوان متر و با پرزهاي غده  سانتي۱۰-۶۰گياهي است پايا، به بلندي 

ها  فلس. باشد اي مي متر و به رنگ زرد و يا قهوه  ميلي۳-۸ني استبر، با قطر مي نازک و يا

 اي و يا آذين استوانه گل. زياد هستند متر و به تعداد نسبتا  ميلي۱۲-۲۵اي، به طول  سرنيزه

اي و  براکته سرنيزه. باشد تر از بقيه ساقه مي  و پرپشت و کوتاهپرگلبه ندرت بيضوي، معموال 

 متر، مايل  ميلي۷-۱۲زاد، به طول آقطعات کاسه گل . ستمتر ا  ميلي۱۲-۱۸پهن و به طول 

دو قطعه کاسه گل تا  هر کدام از. هاي روشن و در قاعده خيلي پهن هستند اي، با رگ به قهوه

. تر است پيشين معموال کوتاه كه دندانه شود اي مي  سرنيزهدندانهشکافته و منتهي به دو  نيمه

زرد و پوشيده از  اي و يا وله نسبتا دراز، به رنگ قهوهمتر، با ل  ميلي۱۸-۳۰جام گل به طول 

خط طولي پشت جام گل راست، لب بااليي يک تکه . اي و کوتاه است هاي غده تعداد زيادي پرز

متصل  آن تر از قاعده جام گل به لولهم  ميلي۳-۶ها در فاصله  پرچم. و يا با شکاف کوتاه است
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خامه . هاي کوتاه دارد بساک در قاعده پرز. باال صاف استميله پرچم در پايين پرزدار و در . است

 .تقريبا صاف است

 .باشد مي) .Medicago L(هاي مختلف يونجه  اين انگل گونه  ميزبان عمده

 اروپاي جنوبي و مرکزي، ترکيه، ارمنستان، ايران، ترکمنستان اين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است بايجان و البرز جمعدر ايران از آذر .تا پامير و آسياي مرکزي است

 .هايي شرح داده شده است فرمها و  ، واريتهاين گونهاز 

 
Orobanche elatior Sutt., Trans. Linn. Soc. 4: 178, 1797۸-  

 :هاي مترادف نام

Orobanche major L. (nom. ambiguum)  
Orobanche kochii F. Schultz 

ساقه . متر است  سانتي۱۲-۵۰اي و کوتاه و به بلندي  هاي غده  پوشيده از پرزاين گونه

متر و در   ميلي۳-۸قطر مياني ساقه . ستبر و به ندرت نازک، به رنگ زرد مايل به قرمز است

متر   ميلي۷-۲۰اي و به طول  يا به ندرت سرنيزه  وگوش سه -خاگيها  فلس. تر است قاعده کلفت

. شل است درت بيضوي، در باال متراکم و در پايين تنک ونبه اي يا  آذين استوانه گل. باشند مي

  پهن و به طول-اي براکته سر نيزه. باشد آذين تقريبا مساوي بقيه ساقه مي طول گل

 اي، به طول زاد، به رنگ مايل به قهوهآکاسه گل، با دو قطعه . متر است  ميلي۱۸-۱۲

اي، باريک و نامساوي و يا به ندرت  نيزههر کدام از قطعات با دو دندانه سر متر و  ميلي۱۳-۹

اي، به رنگ زرد   لوله-متر، استکاني  ميلي۱۵-۲۷جام گل به طول . باشد  مياين گونهبدون 

خط پشتي جام گل کماني و با . اي و کوتاه است هاي غده اي و با پرز روشن تا سرخ مايل به قهوه

متر باالي قاعده جام گل قرار  ميلي ۴-۶ها در فاصله  پرچم. خميدگي ماليم و يکنواخت است

اي  هاي غده راي پرز و در باال صاف است ولي در زير بساک پرزاميله پرچم در پايين د. دارند

هاي  بساک تقريبا صاف است خامه و قسمت باالي تخمدان پوشيده از پرز. رداخيلي کوتاه د

 .اي خيلي کوتاه است غده

 .,.Centaurea L., Echinops L., Eryngium L...: زاين انگل عبارتند ا  هاي عمده نابميز

در ايران از . باشد  از غرب اروپا تا آسياي مرکزي و چين مياين گونهمناطق پراکنش 

 .گيالن و کرمانشاهان گزارش شده است

 

Orobanche cypria Reut. in Unger, Cypern 294, 1865۹-  

 :نام مترادف

Orobanche cypria Reut. var. pterocephali G. Beck  
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ها  فلس. اي فراوان هاي غده هاي طولي و پرز متر، با شيار  سانتي۱۰-۲۶ساقه به طول 

متر، در پايين تقريبا صاف و در باال با تعداد   ميلي۱۰ کشيده و با نوک کوتاه، به طول تا -خاگي

هاي زياد و   با گلاي، در باال تقريبا قوسي و سنبله استوانه. باشند اي مي هاي غده اندکي پرز

 و خاگيبراکته . باشند  گسترده مي-متر و افراشته  ميلي۱۰-۱۷ها به طول  گل. متراکم است

 ، هر کدام با دو دندانه مشخص و کوتاه،خاگيقطعات کاسه آزاد، . سه گل استاتر از ک کوتاه

به رنگ جام گل . باشند اي و در حالت خشک به رنگ قرمز مايل به بنفش مي با پرزهاي غده

خط پشتي جام گل در ناحيه لب بااليي . اي و پراکنده است هاي غده بنفش تيره، با پرز

لب . اند لب بااليي با دو لوب گرد است که با شکاف ژرفي از هم جدا شده. خميدگي تند دارد

دار  حاشيه قطعات جام گل دندانه. پاييني از دو لوب گرد و تقريبا مساوي تشکيل يافته است

ميله پرچم در قاعده ضخيم . متري قاعده جام گل قرار دارند  ميلي۲-۳ها در فاصله  پرچم. است

تيز و در حالت خشک   بساک نوک. اي و پراکنده است هاي غده و در باال صاف و يا با پرز و پرزدار

. باشد اي و پراکنده مي هاي غده تخمدان بيضوي و خامه با پرز. اي روشن است به رنگ قهوه

 .متر است  ميلي۳۵/۰-۴۵/۰متر و تخم به قطر   ميلي۸-۹ به قاعده کپسول

آذربايجان باختري و  در ايران از.  قبرس، عراق و ايران استاين گونهمنطقه پراکنش 

 .البرز مرکزي گزارش شده است

 

Orobanche kurdica Boiss. & Hausskn. in Boiss., Fl. Or. 4: 505, 1879۱۰-  

متر و با قطر   سانتي۵۰اي و کوتاه، به بلندي تا  هاي غده رد، با پرزساقه ساده، به رنگ ز

 اي، ها سرنيزه فلس. شود تر مي قسمت پايين ساقه کمي کلفت. متر است  ميلي۱۲مياني تا 

 طول. اي، تنک است آذين استوانه گل. متر و به تعداد زياد روي ساقه هستند  ميلي۳۰به طول تا 

متر و در پشت با   ميلي۳۰اي، به طول تا  براکته سرنيزه. باشد ه ميتقريبا مساوي بقيه ساقآن 

 اي روشن، به طول تا زاد، به رنگ قهوهآقطعات کاسه گل . اي و کوتاه است هاي غده پرز

اي بلند   معموال با دو دندانه سرنيزه.،و از لحاظ اندازه و شکل خيلي متغير است متر  ميلي۲۲

متر، در حالت خشک معموال به رنگ   ميلي۱۸-۳۰اي، به طول  له لو-جام گل استکاني. باشد مي

. اي و کوتاه است هاي غده تر و در پشت با تعداد کمي پرز اي، در قاعده روشن زرد مايل به قهوه

متر از قاعده جام گل   ميلي۳-۴ها در فاصله  پرچم. خط پشتي جام گل خميده و کماني است

هاي کوتاه و در باال صاف است ولي در زير بساک  يين با پرزميله پرچم در نيمه پا. قرار دارند

اي و کوتاه  هاي غده خامه تعداد کمي پرز. بساک تقريبا صاف است. اي و کوتاه دارد هاي غده پرز

 .دارد

 :باشند هاي زير مي هاي مختلف جنس هاي اين انگل، گونه نميزبا

.Carduus L., Cirsium L., Tanacetum L., Phlomis L., … 
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در ايران از آذربايجان،  . ترکيه، ارمنستان، قفقاز و ايران استاين گونهمناطق پراکنش 

 .مازندران، گرگان، لرستان، قزوين و کرج گزارش شده است

 

Orobanche longibracteata Schiman-Czeika, Fl. Iranica 5: 17, 1964 ۱۱-  

ي اندک و شل و يا تقريبا صاف ا هاي غده هاي طولي، با پرز ساقه در حالت خشک با خط

اي، در قسمت باال متراکم و  آذين سنبله استوانه گل.  کشيده هستند-اي ها سر نيزه فلس. است

براکته خطي . متر است  سانتي۵/۳-۴متر و به قطر   سانتي۱۸در پايين تنک، به طول در حدود 

متر و بلندتر از   ميلي۳۰-۳۵ل و بلند، تقريبا نوار مانند، نوکدار، صاف، با خطوط موازي، به طو

. ها بدون دمگل و صاف هستند گل. رسد متر مي  ميليپنجپهناي براکته در قاعده تا . باشد گل مي

گاهي در شکاف عقبي بين دو قطعه کاسه گل، .  استنهدنداقطعات کاسه گل هر کدام داراي دو 

بلند و درفشي، بلندتر از جام ها با نوک  کاسبرگ. فته وجود داردادندانه پنجم کوچک و رشد ني

ها به قاعده جام گل  پرچم. متر و با پرزهاي کوتاه است  ميلي۲۵جام گل به طول . باشند گل مي

تخمدان بيضوي، خامه صاف و کالله . ستاميله پرچم در پايين متورم و پرزدار . متصل هستند

 . دو شاخه است

هاي ديگر اين بخش  از همه گونه با براکته و قطعات کاسه گل خيلي بلند، اين گونه

 .متمايز است

آوري شده، شناخته شده   بومي ايران است و با نمونه تيپ که از بختياري جمعاين گونه

 .است
 

Orobanche anatolica Boiss. & Reut. in DC., Prodr. 11: 17, 1847۱۲-  

د و يا تقريبا صاف، متر، با پرزهاي پشم مانن  سانتي۳۵ساقه محکم و استوار، به بلندي تا 

هاي باال کشيده،   و متراکم و فلسخاگيهاي پايين ساقه  فلس. اي تيره است و به رنگ قهوه

 يا خاگيآذين سنبله  گل. باشد متر مي  ميلي۲۰طول فلس تا . افراشته و گسترده هستند

 و متراکم و پرپشتها به تعداد زياد، اغلب   گل.باشد متر مي  سانتي۴-۱۵اي و به بلندي  استوانه

. باشند متر مي  ميلي۱۸-۲۵ گسترده و به طول - افراشته،دار به ندرت در قاعده شل و فاصله

 ها آذين براکته در انتهاي گل. باشد هاي سفيد مي براکته مساوي گل و يا بلندتر از آن و با پرز

اين کدام با دو دو يا در جلو پيوسته، هر  قطعات کاسه گل از. اي افراشته هستند به صورت دسته

طول . باشند هاي مژه مانند مي اي و در حاشيه با پرز هاي غده  نامساوي و نوکدار، با پرزگونه

اي زياد و  جام گل با پرزهاي غده. قطعات کاسه گل مساوي لوله جام گل و يا از آن بلندتر است

انند کاله خود لب بااليي م. خط پشتي نزديک لب بااليي با قوس تند خميده است. پرپشت است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )جلد دوم (انگلي ايران و نيمانگلي ياهان گلدار گ

 

۴۹

لب پاييني با سه لوب بيضوي، گرد، نوکدار و تقريبا مساوي . به طرف داخل خميده است

 ميله پرچم در پايين  . اند متر از قاعده جام گل قرار گرفته  ميلي۳-۴ها در فاصله  پرچم . باشد مي

بيضوي و خامه تخمدان . اي فراوان است هاي غده پهن، صاف و يا پرزدار و در زير بساک با پرز

 .متر است  ميلي۴۲/۰-۵۰/۰متر و قطر دانه   ميلي۱۰-۱۱کپسول به طول . صاف است

 .است" .Salvia L "هاي مختلف  ميزبان مهم اين انگل، گونه

 در ايران از .باشد  ترکيه، سوريه، عراق، قفقاز و ايران مياين گونهمناطق پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است جمع ، قزويننازنج ،انستان، لرستان، همددن، کرايجاربآذ

 ).Beck-Mannagetta 1930( شرح داده شده است فرم دو واريته و هشت اين گونهاز 

 ).Gilli 1979(  گزارش شده استفرم پنجو ) ۸شكل (از ايران دو واريته 

 
Orobanche alba Steph. in Willd., Spec. Plant. 3: 350, 1800۱۳-  

 :هاي مترادف نام

Orobanche epithymum DC. 
Orobanche glabrata C.A.M. 

Orobanche psilostemon Novopokr. 
Orobanche raddeana G. Beck 

 ساقه ساده،. اي و کوتاه هاي غده متر و با پرز  سانتي۶-۵۰گياهي است پايا، به بلندي 

 قاعده کمي متر است که در  ميلي۲-۱۲قطر مياني ساقه . اي مايل به زردي است به رنگ قهوه

. باشند متر مي  ميلي۶-۲۵اي باريک و به طول  اي و يا سرنيزه ها سرنيزه فلس. شود قطورتر مي

تر از بقيه ساقه و يا مساوي  اي و يا بيضوي، اغلب کم گل و تنک و معموال کوتاه آذين استوانه گل

قطعات . گل استمتر و برابر با طول   ميلي۱۲-۲۵، به طول خاگي -اي براکته سرنيزه. آن است

اي، با نوک درفشي و بدون دندانه و به رنگ   سرنيزه-خاگيمتر،   ميلي۸-۱۸زاد، به طول آکاسه 

جام گل استکاني پهن، به رنگ سفيد و يا به ندرت زرد . هاي تيره هستند اي روشن با رگ قهوه

خط پشتي جام . باشد متر مي  ميلي۱۰-۳۰اي و کوتاه، و به طول  روشن، پوشيده از پرزهاي غده

لب بااليي جام گل با دو قطعه گرد و پهن و . گل تقريبا راست و در قاعده قوسي و خميده است

 ها در  فاصله پرچم. باشد گاهي کامال به هم پيوسته، لب پاييني با سه قطعه جدا از هم مي

ر باال صاف و ميله پرچم در پايين کم و بيش پرزدار، د. متر از قاعده جام گل قراردارند  ميلي۳-۱

بساک تقريبا صاف، خامه به ندرت . پراکنده است اي و کوتاه و هاي غده در زير بساک با پرز

 .اي و خيلي کوتاه و کالله به رنگ قرمز است پوشيده از پرزهاي غده

 ".Thymus L"و".Salvia L" هاي مختلف خصوص گونه، بنعناعن تيره گونه انگل گياها اين

  .است
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 اروپا، ترکيه، قفقاز، ارمنستان، ايران، افغانستان، پاکستان، ين گونهامناطق پراکنش 

ذربايجان، کردستان، بختياري، اراک، اطراف تهران، اصفهان آدر ايران از  .باشد  ميهيماليا و تبت

 .آوري و گزارش شده است جمع و خراسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، )B(هـا   ، جـام گـل و پـرچم   )A(گياه كامل : Orobanche anatolica var. anatolica -۸شكل 

 .)D(، براكته )C (كاسه گل و مادگي 
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هاي زيادي دارد  فرمها و   داراي صفات بسيار متغير است و از اين جهت واريتهاين گونه

)Beck-Mannagetta 1930 .( از ايران گزارش شده است فرمدو واريته و هشت )Gilli 1979.( 

 

Orobanche crenata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab. 113, 1775 ۱۴-  

 :هاي مترادف نام

Orobanche pruinosa Lapeyr. 
Orobanche speciosa DC. 

. اي ويا تقريبا صاف است ساقه ستبر، به رنگ سفيد مايل به زردي، با پرزهاي غده

، در باال پرگل اي، آذين سنبله استوانه گل. باشند متر مي  ميلي۳۰اي، به طول تا  ها سرنيزه فلس

اي  هاي سفيد و غده متر و با پرز  ميلي۱۵ -۲۵اي، به طول  براکته سرنيزه.  و متراکم استپرپشت

متر، داراي دو دندانه و يا ساده و درفشي   ميلي۱۰-۲۰زاد، به طول آقطعات کاسه گل . باشد مي

 به رنگ زرد روشن و  استکاني،-اي متر، استکاني و يا لوله  ميلي۲۰-۳۰جام گل به قاعده . است

لب بااليي با دو قطعه . خط پشت جام گل تقريبا راست است. اي و کوتاه است با پرزهاي غده

لب پاييني داراي سه قطعه است که قطعه . شوند گرد است که با شکاف کوچکي از هم جدا مي

ده جام گل متر از قاع  ميلي۲-۵ها در فاصله  پرچم. باشد  از دو قطعه کناري ميتر بزرگوسطي 

ميله پرچم به رنگ نارنجي، در پايين با پرز فراوان و در باال با پرزهاي . به لوله آن متصل هستند

 . اي و کوتاه است غده

، شمال افريقا، نجزيره بالکا  جنوب اروپا و اطراف مديترانه، شبهاين گونهمناطق پراکنش 

آوري و گزارش  کزي و مازندران جمعدر ايران از البرز مر .باشد  ميقفقاز و جنوب غربي آسيا

 . شده است

 

Orobanche amethystea Thuill., Fl. Paris, ed. 2, 1: 317, 1797۱۵-  

 :هاي مترادف نام

Orobanche amethystina Reichenb. 
Orobanche eryngii Duby 

 متر، به رنگ بنفش و يا به ندرت مايل  سانتي۱۰-۴۵ستبر، به بلندي  ساقه باريک و يا

صاف   وگوش سهاغلب  ها در پايين ساقه زياد و فلس. باشد اي مي به زردي و با پرزهاي غده

آذين  گل. باشد اي مي متر و با پرزهاي غده  ميلي۱۰-۲۰هاي باالي ساقه به طول  فلس. هستند

. شندبا ر مياد ها تنک و فاصله هاي انبوه و متراکم و در پايين گل اي، در باال با گل سنبله استوانه

کاسه . براکته بلندتر از گل است. شوند ها ابتدا راست و افراشته هستند و بعد تقريبا افقي مي گل

قطعات کاسه گل بدون دندانه و يا با دو دندانه بلند، . زاد تشکيل يافته استآگل از دو قطعه 

جام گل . اند هاي پوشيده شد هاي غده ها اغلب با تعداد کمي پرز دندانه. تيز هستند باريک و نوک
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اي  اي، در قاعده قوسي و خميده، در حالت خشک به رنگ قهوه متر، لوله  ميلي۱۰-۲۰به طول 

. طعه جدا از هم تشکيل شده استقلب بااليي جام گل از . روشن و در قاعده تقريبا سفيد است

ها در  پرچم. هاي ريز و نامساوي هستند لب پاييني سه لوب دارد که در حاشيه داراي دندانه

ميله پرچم در قاعده با پرزهاي کوتاه و در . دارند متري از قاعده جام گل قرار  ميلي۳-۵/۴فاصله 

اي کم و  هاي غده خامه با پرز. باشد اي مي بساک در حالت خشک به رنگ قهوه. باال صاف است

 .شود  مياي است که خيلي زود سياه کالله به رنگ بنفش و يا قرمز مايل به قهوه. پراکنده است

 .باشد مي" .Eryngium L"هاي مختلف   گونه،ميزبان مهم اين انگل

 پرتقال، اسپانيا، فرانسه، جنوب انگليس، اروپاي مرکزي، اين گونه مناطق پراکنش 

در ايران از آذربايجان گزارش . باشد  ميشمال افريقا، ترکيه، ايران، افغانستان و پاکستان ايتاليا،

 .شده است

 

Orobanche picridis Schultz ex Koch in Röhling, Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 453, 1833۱۶-  

متر، به رنگ زرد روشن و يا   سانتي۱۰-۵۰ساقه باريک و يا به ندرت ستبر، به بلندي 

 اي باريک با نوک بلند و به طول ها سرنيزه فلس. باشد اي مي هاي غده بنفش و با پرز

آذين متراکم و  ها در باالي گل اي است، گل ذين سنبله و استوانهآ گل. متر هستند  ميلي۲۰-۱۰

اي، در پشت با پرزهاي سفيد و   سرنيزه-خاگيبراکته . دار هستند در پايين اغلب تنک و و فاصله

هر . زاد و جدا از هم تشکيل يافته استآکاسه گل از دو قطعه . متر است  ميلي۸-۲۰به طول 

اي و به رنگ  کاسه گل داراي پرزهاي غده. ا بدون دندانه استي قطعه با دو دندانه درفشي و

 هاي بنفش و يا قرمز، متر، به رنگ زرد با رگ  ميلي۱۵-۲۰جام گل به قاعده . بنفش است

 ها پرچم. اي کوتاه، در پشت راست و در قاعده کمي خميده و قوسي است با پرزهاي غده

نيمه پايين ميله پرچم با پرز زياد پوشيده . ندمتري قاعده جام گل قرار دار يليم ۳-۵ در فاصله

اي  هاي غده خامه با پرز. باشد اي مي بساک با پرز زياد و در حالت خشک به رنگ قهوه. ستاشده 

 . و در زير کالله به رنگ بنفش استهپراکند

 پرتغال، اسپانيا، فرانسه، جنوب انگلستان، دانمارک، اروپاي اين گونهمناطق پراکنش 

در ايران از آذربايجان  .باشد  ميجزيره بالکان، نواحي مديترانه، قفقاز و آسياي غربي شبهمرکزي، 

 . و گرگان گزارش شده است

 گــزارش شــده اســت" Orobanche loricata"بــه نــام"فلــورا ايرانيکــا"اي کــه در  نمونــه

)Schman-Czeika 1964( گيلي، از نظر )Gilli 1979( "O. picridis "باشد مي.  
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Orobanche hederae Duby, Bot. Gall. 1: 350, 1828 ۱۷-  

 :نام مترادف

Orobanche amethystea Thuill. var. hyrcana G. Beck 
اي و کوتاه  هاي غده متر، به رنگ زرد مايل به قرمز و با پرز  سانتي۱۵-۵۰ساقه به بلندي 

هاي پايين  فلس. ستندمتر ه  ميلي۵-۲۵ کشيده و به طول خاگياي و يا  ها سرنيزه فلس. است

آذين سنبله  گل. باشند اي مي هاي غده هاي بااليي پوشيده از پرز ساقه بدون پرز و صاف و فلس

به ندرت همه . دار است هاي تنک و فاصله هاي متراکم و در پايين با گل اي، در باال با گل استوانه

  و به طولخاگي -اي کته سرنيزهابر. باشند ها تنک و با فاصله زياد از همديگر مي گل

 اغلبقطعات کاسه گل، . زاد تشکيل يافته استآکاسه گل از دو قطعه . متر است  ميلي۱۸-۱۰

يا نخ مانند و  تيز، باريک و هاي کاسه گل، نوک دندانه.  استدندانه و گاهي بدون دانهنددو داراي 

تر و نزد يک  ي باريکمتر، زير گلو کم  ميلي۱۰-۲۰جام گل به طول . اي هستند هاي غده با پرز

ميله پرچم در قاعده با . خط پشتي جام گل تقريبا راست است. اي متورم است قاعده تا اندازه

متر از   ميلي۳-۵ ها در فاصله پرچم. اي و کوتاه و در باال صاف است هاي غده تعداد کمي پرز

 و نتخمدا. اف استاي، صاف و يا تقريبا ص بساک به رنگ قهوه. قاعده لوله جام گل قراردارند

 . اي پراکنده و يا صاف و بدون پرز هستند هاي غده خامه، با پرز

 هان زينتي مانند گل شمعداني  است و به گيا(.Hedera helix L)  انگلاين گونه

)Pelargonium (زند نيز صدمه مي. 

 جزيره بالکان،  اروپاي غربي و جنوبي، نواحي مديترانه، شبهاين گونهمناطق پراکنش 

 .در ايران از گيالن گزارش شده است. باشد  ميترکيه، قفقاز و ايران

 

Orobanche minor Sm. English Botany 6: 422, 1797۱۸-  

متر، باريک، در قاعده کمي کلفت، به رنگ بنفش، قرمز و يا   سانتي۱۰-۵۰ساقه به طول 

هاي   فلس.متر است  ميلي۵-۲۵ها  طول فلس. باشد اي مي اي و با پرزهاي غده قرمز مايل به قهوه

 اي، آذين سنبله استوانه گل. اي هستند هاي بااليي سرنيزه  کشيده و فلسخاگيپايين ساقه 

. تر از بقيه ساقه است آذين بيش طول گل. دار است هاي فاصله در باال پرگل و در پايين با گل

. متر است  ميلي۷-۱۲ هاي سفيد و به طول اي، پشت آن پوشيده از پرز  سرنيزه-خاگيبراکته 

هر کدام از . متر تشکيل شده است  ميلي۴-۱۲زاد و جدا از هم، به طول آکاسه گل از دو قطعه 

به ندرت . شود اي باريک و درفشي منتهي مي اين قطعات، با شکاف عميقي، به دو دندانه سرنيزه

متر، با لوله  لي مي۱۰-۱۸جام گل به قاعده . باشند دانه مينقطعات کاسه گل ساده و بدون د

هاي بنفش است، سطح بيروني جام گل پوشيده از  نسبتا قطور، به رنگ زرد روشن با رگ

. خط پشتي جام گل در وسط تا حدودي راست است. باشد اي مي هاي کوتاه و گاهي غده پرز
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ي ها ميله پرچم در پايين با پرز. ارندار دمتر از قاعده جام گل قر  ميلي۳-۵ها در فاصله  پرچم

خامه . اي پراکنده و اندک است پراکنده و يا به ندرت متراکم، و در باال صاف و يا با پرزهاي غده

 . اي و کوتاه است صاف و يا با تعداد کمي پرزهاي غده

منطقه پراکنش اين انگل اروپاست و احتماال با بذر . باشد  شبدر مياين گونهميزبان مهم 

 .يقا، آسياي غربي، آمريکاي شمالي و زالندنو وارد شده است، مانند افرنقاط جهانشبدر به ساير 

 ).Gilli 1979( آوري و گزارش شده است در ايران از گرگان جمع

 

Orobanche rosea Tzvelev in Fl. URSS. 23: 687, 1958۱۹-  

اي مايل به زردي، در باال قرمز و يا قرمز تيره و پوشيده از  ساقه ساده، به رنگ قهوه

متر است و در   ميلي۶-۱۸متر و قطر آن   سانتي۴۰طول ساقه تا . اي و کوتاه است غدههاي  پرز

آذين  گل. باشند متر مي  ميلي۳۰اي و به طول تا  ها سر نيزه فلس. شود تر مي قاعده کمي کلفت

دار  ها از هم فاصله در قسمت پايين اغلب گل.  استپرپشتهاي متراکم و  اي با گل سنبله استوانه

اي و کوتاه و  هاي غده  خطي، درسطح بيروني با پرز-اي اي پهن تا سرنيزه براکته سرنيزه. هستند

هم تشکيل يافته که به رنگ  کاسه گل از دو قطعه آزاد و جدا از. متر است  ميلي۱۵-۲۰به طول 

اين قطعات کاسه گل معموال داراي دو . باشند متر مي  ميلي۱۰-۲۰اي روشن و به طول  قهوه

متر، به رنگ قرمز و در سطح   ميلي۱۶-۲۸جام گل به طول . اي باريک هستند نيزه سرگونه

بساک . ارد دميله پرچم در نيمه پايين پرز زياد. کوتاه است اي و هاي غده بيروني پوشيده از پرز

 .اي و کوتاه است خامه به تعداد کم داراي پرزهاي غده. يا تقريبا صاف است صاف و

 .است" .Prangos ferulacea (L.) Lindl"ل اين انگ  ميزبان عمده

 هاي در فلور . قفقاز، ارمنستان و ترکمنستان ذکر شده استاين گونهمناطق پراکنش 

کنون   جزو مناطق پراکنش از ايران نيز نام برده شده است، ليکن تا،آذربايجان و شوروي

 .آوري و گزارش نشده است ايران جمع اي از نمونه

باشد و  مي"  O. kurdica"و" Orobanche elatior"يلي نزديک به  خاين گونهمشخصات 

 .گونه مربوط باشد احتمال دارد که به يکي از اين دو
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(Scrophulariaceae A.L. De Jussieu, Gen. Plant. 117, 1789)    ميمونتيره گل

تيره بدون  زيرهاي کامل اين  انگل. يده قرار دارنديها در رينانتو در تيره گل ميمون، انگل

ها به علت داشتن سبزينه،  انگل  ولي نيم،شوند سبزينه هستند و به سهولت تشخيص داده مي

تري  هاي دقيق شباهت زيادي به گياهان اتوتروف دارند و براي اثبات انگل بودنشان، به بررسي

 .ستانياز 

 ها انگل در نيم. شود هاي ضخيم و آبدار مي هاي کامل تبديل به فلس برگ در انگل

 ، اغلب)هرمافروديت(ماده  -نرها  گل. دار هستند دار و دندانه ها ساده و يا در حاشيه کنگره برگ

 و عدد چهارها  پرچم. باشند مي) رفوآکتينوم(و به ندرت کم و بيش منظم ) رفوزيگوم(نامنظم 

 .ميوه کپسول است. در داخل جام گل قرار دارند

 

 :شود ه مييتيره ارا  اين زيرانگلي نيمنگلي و هاي ا هاي جنس در فهرست زير نام

۱- .Alectra Thunb: گونه دارد که در مناطق حاره افريقا، آمريکا و ۱۶ اين جنس درحدود 

 .رويند هندوستان مي

۲- L. Bartsia: رويند ونه است که در اروپا، افريقا و آسيا ميگ ۶۰ اين جنس شامل. 

۳- All. Bellardia: گونه دارد که در منطقه مديترانه و جنوب غربي آسيا  اين جنس تنها يک

 .رويد مي

۴- L. Buchnera: رويند  گونه است و در مناطق گرمسير کره زمين مي۳۰ اين جنس شامل. 

۵- Mc. Ken in Hook. Buttonia:  که بومي افريقاي جنوبي تنها يک گونه دارد نيز اين جنس

 .است

۶- Castilleja L. : رويند  دارد که در آمريکاي شمالي و جنوبي مي گونه۲۴ اين جنس. 

۷- R. Br. Centranthera:  گونه است که در مناطق گرمسير آسيا، چين و پنجداراي اين جنس 

 .رويند استراليا مي

۸- Nutt. Cordylanthus: رويند  گونه دارد که در آمريکاي شمالي مي۱۱ اين جنس. 

۹- Datistoma:  رويند است که در آمريکاي شمالي مي گونه پنجداراي اين جنس. 

۱۰- L. Euphrasia: رويند  گونه دارد که در نواحي معتدل مي۱۵۰ اين جنس در حدود. 

۱۱- L. Gerardia: رويند  گونه است که در آمريکاي شمالي و جنوبي مي۲۵ اين جنس شامل. 

 ۱۲- Hook. Harveya: رويند و همه  ي گونه است که در افريقاي جنوبي م۱۴ اين جنس شامل

 .هاي آن انگل کامل هستند گونه

۱۳- Thunb. Hyobanche: گونه است که بومي افريقاي جنوبي هستند و دو اين جنس شامل 

 .باشند انگل کامل مي
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۱۴- L. Lathraea: رويند  گونه دارد که در آسيا و اروپا ميهفت اين جنس. 

۱۵- L. Melampyrum: ر جنوب شرقي اروپا و غرب آسيا  گونه است که د۳۵ اين جنس شامل

 .رويند مي

۱۶- Berg. Melasma: ها در آفريقاي جنوبي،  پراکنش آن.  گونه استچهار اين جنس شامل

 .برزيل و مکزيک است

۱۷- Ludwig. Odontites: هاي اين جنس در اروپاي  پراکنش گونه.  گونه دارد۴۸ اين جنس

 .اشدب غرب و جنوب غربي آسيا مي مرکزي و جنوبي و

۱۸- Nutt. Orthocarpus:  گونه دارد که در آمريکاي شمالي و جنوبي ۲۳در حدود اين جنس 

 .رويند مي

۱۹- Viv. Parentucellia: گونه دارد که در نواحي مديترانه و جنوب غرب آسيا چهار اين جنس 

 .رويند مي

۲۰- L. Pedicularis:  آسيا و آمريکاي  گونه است که در اروپا، ۴۰۰شامل در حدود اين جنس

 .رويند شمالي و جنوبي مي

۲۱- Benth. Rhamphicarpa : گونه است که در افريقاي حاره، هشتداراي اين جنس 

 .رويند هندوستان و استراليا مي

۲۲- L. Rhinanthus : رويد گونه دارد كه در نيمكره شمالي مي ۲۰اين جنس در حدود. 

۲۳- Griseb. Rhynchocorys : هاي آن  منطقه پراکنش گونه.  گونه استشششامل اين جنس

 .باشد از ايتاليا تا ايران مي

۲۴- L. Schwalbea:اين جنس تک گونه بومي آمريکاي شمالي است .  

۲۵- Pursh. Seymeria:  رويند  گونه است که در آمريکاي شمالي مينهشامل اين جنس. 

۲۶- Benth. Siphonostegia: رويند سيا مي گونه دارد که در آسه اين جنس. 

۲۷- Hamilt. Sopubia:رويند در افريقاي حاره و جنوبي مي  گونه دارد و۱۱  اين جنس. 

۲۸- Lour. Striga:  گونه دارد که درافريقاي حاره، آسيا و استراليا ۱۸در حدود اين جنس 

 .رويند مي

۲۹-Tozzia L. : باشند ي ارتفاعات آلپ و کارپات م گونه است که بوميدو اين جنس داراي. 

 
ارايه ها به شرح زير  رويد که کليد شناسايي آن  جنس از اين زيرتيره مينهدر ايران، 

 :گردد مي
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  در ايرانتيره گل ميمونهاي  جنسکليد شناسايي 

 Lathraea L............ . ....................................ها فلس مانند برگ. انگل کامل و بدون سبزينه .الف -۱

 ۲...................................................................................................................... نيم انگل و داراي سبزينه. ب

  ۳ ............................................................................. گياهان يکساله و يا دو ساله با ريشه نازک.  الف-۲

  ۸ ....................................................................................... هاي کم و بيش ستبر ريشه گياهان پايا با. ب

 Melampyrum L   .......................................................... ......................ها با حاشيه صاف برگ.  الف–۳

 ۴ .................................................................................................................. دار ها با حاشيه دندانه برگ. ب

 .Rhinanthus L .......... جام گل زرد و لب بااليي آن فشرده. کاسه گل متورم و باد کرده.  الف-۴

 ۵ ....................................................................  لب بااليي جام گل باز. استکاني -اي  لولهکاسه گل. ب

 Bellardia All. ................................................................................  و کمي متورمخاگيميوه .  الف-۵

 ۶ .................................................................................................................................... ه بدون تورمميو. ب

 Parentucellia Viv..  .................................................................................................. دانه صاف.  الف-۶

 ۷  ........................................................................................................................ هاي طولي دانه با شيار. ب

  .Euphrasia L.....اي کوتاه و نوکدار هاي اره ها با دندانه برگ. گل سفيد و يا بنفش روشن.  الف-۷

.......................... دار هاي ظريف و فاصله ها با دندانه برگ. زرد گل به رنگ قرمز چرکين و يا. ب  

Odontites Ludwig. ......................................................................................................................................  

  .Rhynchocorys Griseb........................................................ لب بااليي جام گل با نوک دراز.  الف-۸

 Pedicularis L.  ................................................................................ لب بااليي جام گل بدون نوک. ب

 
Melampyrum L. Spec. Plant. 605, 1753۱-  

ها کامل و بدون بريدگي  برگ.  و يکساله استانگلي نيماين جنس شامل گياهان علفي، 

اي و  کاسه گل لوله. ها قرار دارند اي و در بغل براکته  خوشهآذين گلها در  گل. باشند و متقابل مي

اي و يا مخروطي   و با لوله استوانهجام گل با دو لب .داراي چهار دندانه تقريبا مساوي است

تر از  لب پاييني کوتاه. باشد لب بااليي به شکل باشلق و با حاشيه کم و بيش برگشته مي. است

دينام و به وسيله لب   عدد، ديچهارها  پرچم. لب بااليي و داراي سه لوب کوتاه و صاف است

هايي باز  و به وسيله شکاف و کشيده است خاگيکپسول . اند بااليي جام گل پوشيده شده

 .شود مي

 گونه شرح داده شده است که در اروپا، آسيا و امريکاي شمالي ۳۵از اين جنس 

 :گزارش شده استبه شرح زير از ايران تنها يک گونه  .رويند مي
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Melampyrum caucasicum Bunge, Mem. Acad. Imp. Sci. Petersb. 6, ser. 7:الف-  

594, 1858 
 ساقه راست، ساده و يا منشعب و به بلندي. انگلي و يکساله است گياه نيم

 ها متقابل، کشيده و نوکدار، با حاشيه صاف، به طول برگ. باشد متر مي  سانتي۴۰-۱۵

هاي بلند  اي، با دندانه  سرنيزه-خاگيبراکته . متر است  ميلي۶-۱۰متر و به عرض   ميلي۴۵-۲۵ 

کاسه . بلند است اي و  خوشه استوانهآذين گل .زرد است مز يابه رنگ سبز مايل به قر اي و و شانه

هاي  دندانه. هاي بلند و سفيد است متر، در قاعده صاف و در باال با پرز  ميلي۸-۱۰به طول  گل

متر، به رنگ   ميلي۲۰-۳۰جام گل به طول . درفشي است - و با نوک خطيگوش سهکاسه گل 

 کپسول بيضوي کشيده و به طول.  استپرپشتي کوتاه و ها هاي قرمز و با پرز زرد روشن با لکه

 .متر است  ميليششدانه صاف و تيره و به طول . باشد متر مي  ميلي۱۰-۸

در ايران از  . در قفقاز، شمال شرق ترکيه و شمال ايران استاين گونهپراکنش عمومي 

 .آوري و گزارش شده است کوه سهند جمع

 

Euphrasia L. 604, 1753 ۲-  

ها  برگ .باشد بيش منشعب مي دار و کم و ساقه پرز. انگلي هستند ان يکساله و نيمگياه

ها منفرد، بدون دمگل و يا تقريبا  گل. دار هستند اي و يا دندانه بدون دمبرگ و در حاشيه کنگره

جام گل به رنگ سفيد و يا قرمز، اغلب با . کاسه گل داراي چهار دندانه است .دمگل هستند بي

در محل اتصال لوله جام گل به پهنک سه . دار است ش تيره و در سطح بيروني پرزخطوط بنف

لب بااليي جام گل با دو لوب و به شکل باشلق و لب پاييني با سه لوب  .لکه زرد رنگ وجود دارد

هاي توي هم رفته  بساک به رنگ قرمز تيره و با پرز. ميله پرچم کمي خميده است. چاکدار است

کپسول در قسمت باال . تخمدان از پهلو کمي فشرده و داراي دو حجره است. تپوشيده شده اس

 .ها دوکي شکل و شياردار هستند تخم. شود شکفته مي

از اين  .رويند  گونه است که در مناطق معتدل کره زمين مي۱۵۰اين جنس شامل 

 :باشد يبه شرح زير مها  که کليد شناسايي آناست  گزارش شدهدر ايران چهار گونه جنس 

 

  در ايرانEuphrasiaهاي  کليد شناسايي گونه

ها بيش از شش  طول پايه غده. بيش متراکم دار کم و هاي غده ها پوشيده از پرز برگ.  الف-۱

 .E. hirtella Jordan ex Reut .................................................................................... ها  برابر پايه آن

 ۲........... ...................................................... تر  با پايه کوتاه دار هاي ساده و يا غده ها با پرز برگ. ب

  ۳ .........................................................................ها در هر طرف، داراي يک تا سه دندانه  برگ.  الف-۲

  .E. pectinata Ten.................................................... ها در هر طرف داراي سه تا پنج دندانه برگ. ب
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 ........................................ هاي بااليي، در هر طرف داراي دو يا سه دندانه با نوک گرد برگ.  الف- ۳

E. sevanensis Jus. .......................................................................................................................................  

 ......................................................... تيز هاي بااليي، در هر طرف داراي يک يا دو دندانه نوک برگ. ب

E. juzepczukii Deniss. ..........................................................................................................................

  
 

Euphrasia pectinata Ten., Prodr. Fl. Nap. 36, 1811الف(  

 :هاي متراف نام
Euphrasia tatarica Fisch. ex Spreng., Syst. Veg., ed. 16, 2: 777, 1825 

Euphrasia townsendiana Freyn ex Wettst. in Engler & Prantl., Natürl. Pflanzenfam. 
IV., 3b: 101, 1893 

Euphrasia regelii Wettst., Mon. Gatt. Euphrasia 81, 1896. p.p. 
Euphrasia iranica O. Schwarz & Bornm., Feddes Repert. 41: 334, 1937 
Euphrasia glanduloso-dentata Riedl, Ann. Nat. Mus. Wien 65: 34, 1962 

هاي  متر و پوشيده از پرز  سانتي۲۵-۴۰ساقه افراشته، ساده و يا منشعب، به بلندي 

در انتهاي ساقه بين . باشد ها مي  برابر طول برگ۵/۱-۵/۳ها  طول بين گره. ساده و خميده است

هاي  برگ. کوتاه است اي و هدهاي غ برگ به رنگ سبز و با پرز .وندش تر مي ها به تدريج کوتاه گره

، در قاعده ميخي و يا گرد، در باال خاگييا واژ متر، بيضوي و ميلي) ۲(۴-۱۳)۲۰(ساقه به طول 

هاي  برگ. هاي نوک گرد هستند اي نوک تيز و با لوب هاي اره با نوک گرد و در حاشيه با دندانه

 پهن، در قاعده گرد و يا ميخي خاگي و يا خاگيمتر،   ميلي۴-۱۸ به طول آذين گلپايين 

. باشند دار مي بيش ريشک اي و کم و اي و يا سرنيزه سرنيزه -خاگيهاي کاسه  دندانه. هستند

  کشيده، -کپسول بيضوي. و به رنگ سفيد و يا بنفش است متر  ميلي۶-۹جام گل به طول 

 .اسه گل و يا به ندرت مساوي آن استتر از ک متر، کوتاه  ميلي۵/۴-۵/۷به طول 

 اروپاي جنوبي، ترکيه، قفقاز، عراق، ايران، افغانستان، پاکستان اين گونهمنطقه پراکنش 

هاي درياي خزر، قزوين، تهران و  در ايران از آذربايجان، کرانه .باشد و آسياي مرکزي تا چين مي

 .آوري و گزارش شده است فارس جمع

 

Euphrasia hirtella Jordan ex Reut. Compt. Rend. Soc. Hallér. 4: 120, 1856ب (  

 دار هاي ساده و يا غده متر، با پرز  سانتي۳-۲۰ساقه افراشته، ساده و يا منشعب، به طول 

 -خاگي، خاگي -ها بيضوي برگ. باشد ها مي برابر طول برگ ۱-۵/۳ها  طول بين گره. است

هاي  دندانه. هستند متر  ميلي۳-۱۱دار و به طول  هگرد، با حاشيه دندان -خاگييا   وگوش سه

 و متر  ميلي۵/۴-۶جام گل به طول . باشند ، نوکدار و اغلب به رنگ سياه ميگوش سهکاسه گل 
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متر و مساوي و يا بلندتر   ميلي۵/۴-۵/۷کپسول بيضوي و کشيده، به طول . به رنگ سفيد است

 .از کاسه گل است

 غربي و جنوبي، ترکيه، قفقاز، ايران تا چين و سيبري  اروپاياين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است در ايران از مازندران، گيالن و اطراف تهران جمع .باشد شرقي مي

 

Euphrasia sevanensis Juz., Not. Syst. Leningrad 17: 372, 1955ج (  

 ها برگ. خميده استهاي ساده و  و با پرز متر  سانتي۳-۱۰ساقه افراشته، به بلندي 

متر   ميلي۲-۸، به طول خاگي و يا واژخاگيبه رنگ سبز و يا گاهي کم و بيش قرمز، بيضوي، 

. باشند ها بدون دمگل مي گل . دندانه با نوک گرد است۱-۳ها داراي  هر طرف برگ. هستند

نگ بنفش جام گل سفيد، با لب بااليي به ر. تيز هستند اي و نوک هاي کاسه گل سرنيزه دندانه

متر و   ميلي۴-۶ کشيده، به طول -کپسول بيضوي. متر است  ميلي۵/۴-۵/۶روشن و به طول 

 .باشد مساوي کاسه گل و يا کمي بلندتر از آن مي

در ايران از .  ترکيه، قفقاز، ارمنستان و شمال غربي ايران استاين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است آذربايجان جمع

 

Euphrasia juzepczukii Deniss., Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk Arm. SSR7: ) د  

64, 1950  
خميده  هاي ساده و متر، با پرز  سانتي۳-۶ساقه افراشته، ساده و يا منشعب، به طول 

 و گوش سهاي و يا  اي، بيضوي، نيم دايره  سرنيزه-خاگيها  برگ. باشد اي مي هاي غده توام با پرز

اي   سرنيزه-يا خطي اي و ههاي سرنيز کاسه گل با دندانه. متر هستند  ميلي۵/۲-۵/۹به طول 

کپسول . متر است  ميلي۵/۳-۵/۵جام گل سفيد و يا به رنگ سوسني و به طول . باشد مي

 . متر است  ميلي۴-۶نوکدار و به طول  بيضوي

ربايجان، در ايران از آذ . ترکيه، ارمنستان و شمال ايران استاين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است مازندران، سمنان و دامغان جمع

 

Parentucellia Viv., Fl. Lib. 31, 1824 ۳-  

 :نام مترادف

Euphragia Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 13, 1843 
. باشند دار مي دار و يا دندانه ها متقابل، کنگره برگ. انگلي و يکساله هستند گياهان نيم

اي، در انتها با چهار  کاسه گل لوله. باشد  خوشه و يا سنبله ميآذين گل. رگ مانند استبراکته ب

اي و پهنک آن داراي دو لب  لوله جام گل استوانه. هاي اصلي غشايي است دندانه و بين رگ
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دينام   و ديعددها چهار  پرچم. تر از لب پاييني است کوتاه لب بااليي به شکل باشلق و. است

 .متر است  ميلي۵/۰دانه به قطر .  بساک داراي نوک کوتاه است.باشند مي

از اين جنس چهار گونه شرح داده شده است که منطقه رويش آن از مديترانه و بالکان 

که کليد شناسايي  شناخته شده استاين جنس از گونه    دودر ايران. باشد تا قفقاز و ايران مي

 :باشد به شرح زير ميها  آن

  در ايرانParentucelliaهاي  ي گونهکليد شناساي

 متر  ميلي۱۵-۲۵جام گل به طول . هاي کاسه گل تقريبا مساوي لوله آن است دندانه.  الف-۱

 .P. viscosa (L.) Caruel. ......................................................................................... افتد است و زود مي

متر   ميلي۸-۱۰جام گل به طول . هاي کاسه گل تقريبا مساوي نصف لوله آن است نهدندا. ب

 .P. latifolia (L.) Caruel ....................................................................................... ماند است و باقي مي

 

Parentucellia viscosa (L.) Cruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482, 1885   )الف

 :هاي مترادف نام

Bartsia viscosa L., Spec. Plant. 602, 1753 
Trixago viscosa (L.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 360, 1831 

Euphragia viscosa (L.) Benth. in DC. Prodr. 10: 543, 1846 

. باشد اي مي هاي غده متر و پوشيده از پرز  سانتي۱۵-۳۵ساقه اغلب ساده، به بلندي 

هاي درشت، به طول  بيش نوکدار، با دندانه اي، بدون دمبرگ، کم و ها کشيده تا سرنيزه برگ

 آذين گل. ها هستند ها شبيه برگ براکته. متر هستند  ميلي۳-۱۵متر و به پهناي   ميلي۴۵-۱۰

اي   سرنيزه-يهاي خط متر و با دندانه  ميلي۱۰-۱۶کاسه گل به طول . سنبله بلند و شل است

جام گل به رنگ زرد و يا به ندرت . ها تقريبا مساوي لوله کاسه گل است طول دندانه. باشد مي

. لب پاييني جام گل بلندتر از بااليي است. افت است  متر و زود  ميلي۱۵-۲۵سفيد، به طول 

 .متر است  ميلي۹-۱۲کپسول پرزدار و به طول .بساک پرزدار است

  ولي اروپاي جنوبي، افريقاي شمالي، ترکيه، قفقاز و ايران استونهاين گمنطقه پراکنش 

در ايران از گرگان، مازندران و گيالن  .به آمريکاي شمالي و استراليا نيز وارد شده است

 .آوري و گزارش شده است جمع

 

Parentucellia latifolia (L.) Cruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480, 1885   )ب

  :هاي مترادف نام

Euphrasia latifolia L., Spec. Plant. 604, 1753 
Bartsia latifolia (L.) Sibth. & Sm., Prodr. 1: 428, 1809 

Euphragia latifolia (L.) Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 14, 1844 
Trixago latifolia (L.) Reichenb., Fl. Germ. Excurs. 360, 1831 

Trixago purpurea Stev., Mém. Soc. Nat. Mosc. 6: 4, 1823 
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دار و چسبناک، ساده و يا از قاعده منشعب  متر، غده  سانتي۱۰-۲۵ساقه به طول 

 متر و به پهناي  ميلي۴-۱۲ کوتاه، تقريبا بدون دمبرگ، به طول خاگيها  برگ. باشد مي

. باشند اي مي جههاي بااليي تقريبا پن دار و برگ هاي پاييني کنگره برگ. متر هستند  ميلي۸-۳

. ها هستند ها شبيه برگ براکته. شود  سنبله کوتاه است که بعد کم و بيش بلند ميآذين گل

ها  طول دندانه. باشد اي مي  سرنيزه-هاي خطي متر و با دندانه  ميلي۶-۱۴کاسه گل به طول 

ي روي ميوه باق متر است و  ميلي۸-۱۴جام گل به طول . تقريبا نصف لوله کاسه گل است

 .پرز است بساک صاف و بي. ماند مي

 مديترانه، ترکيه، قفقاز، عراق، شمال ايران، اين گونهمناطق پراکنش عمومي 

 .باشد  ميترکمنستان، افغانستان و آسياي مرکزي

 : دو زيرگونه شرح داده شده است که هر دو از ايران نيز گزارش شده است،اين گونهاز 

 

 :)زيرگونه تيپ( P. latifolia (L.) Caruel. ssp. latifolia )الف

 . رنگ گل در اين زيرگونه قرمز است

در ايران  .باشد منطقه پراکنش اين زيرگونه از مديترانه تا ماوراي قفقاز و شمال ايران مي

 .آوري و گزارش شده است از گيالن جمع

 

P. latifolia (L.) Caruel. ssp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mzt. Ann. Nat. Mus.   )ب

Wien 27: 406, 1913 
 :هاي مترادف  نام

Euphragia latifolia (L.) Griseb. var. flaviflora Boiss. Fl. Or. 4: 473, 1879 
Parentucellia flaviflora (Boiss.) Nevski, Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. 1, 

4: 321, 1937 
 .رنگ گل در اين زيرگونه زرد است

 اين زيرگونه قبرس، سوريه، لبنان، عراق، ايران، افغانستان و آسياي منطقه پراکنش

آوري  کردستان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، فارس و گرگان جمع در ايران از .باشد مرکزي مي

 .و گزارش شده است

 

Odontites Zinn, Catal. Pl. 289, 1757 ۴-  

اريک و با حاشيه تقريبا صاف ها متقابل، بدون دمبرگ، ب برگ. گياهان يکساله هستند

.  استکاني و داراي چهار دندانه است-اي کاسه گل لوله.  خوشه انتهايي استآذين گل. باشند مي

لب بااليي کامل و يا با . باشد اي و پهنک با دو لب کم و بيش مشخص مي لوله جام گل استوانه

کالله در . دينام هستند دي وعدد ها چهار  پرچم. لب پاييني سه لوب دارد. دو لوب کوتاه است
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هاي  دانه داراي شيار. شود کپسول کشيده است و با شيار طولي باز مي. انتهاي خامه قرار دارد

 .طولي است

 ها  كه كليد شناسايي آنگونه گزارش شده است از ايران دو.  گونه دارد۴۸اين جنس 

 :باشد به شرح زير مي

 اناير در Odontitesهاي  کليد شناسايي گونه

هاي  پهنک جام گل شعاعي و پنج قسمتي، لوب. بساک با نوک گرد و صاف و بدون پرز.  الف-۱

 .O. aucheri Boiss  ............................................................................ بااليي کمي بلندتر و ساده است

  ....باشد لب بااليي باشلق مانند مي. ب استپهنک جام گل داراي دو ل. بساک نوکدار و پرزدار. ب

.................................................................................................................. O. verna (Bellardi) Dumort. 

 

Odontites aucheri Boiss., Diagn. Pl. Nov. ser. 1, 4: 74, 1844الف (  

 : هاي مترادف نام

Orthantha aucheri (Boiss.) Wettst. in Engler & Prantl., Natürl. Pflanzenfam. IV., 
3b: 101, 1895 

Bornmuellerantha aucheri (Boiss.) Rothm., Mitt. Thür. Bot. ver. N.F. 50: 226, 1943 

. راکنده استهاي پ هاي افراشته و با غده متر، با شاخه  سانتي۱۰-۳۰ساقه به طول 

 استکاني و به طول -اي کاسه گل لوله. نوکدار، افراشته و با لبه برگشته هستند ها خطي و برگ

جام گل زرد، . هستند تيز اي و نوک  سرنيزه-گوش سههاي کاسه گل  دندانه. متر است  ميلي۸-۶

دون پرز بساک صاف و ب. دو لوب بااليي کمي بلندتر است. داراي پنج لوب است پهنک شعاعي و

 متر و تقريبا مساوي کاسه گل است  ميليهفتطول کپسول در حدود . باشد و با نوک گرد مي

 .)۹شكل (

در ايران از  . در لبنان، ترکيه، عراق، ايران، قفقاز و ترکمنستان استاين گونهپراکنش 

 شده آوري و گزارش آذربايجان، کردستان، بروجرد، اراک، اصفهان، لرستان، تهران و کرج جمع

 .است

 

Odontites verna (Bellardi) Dumort., Fl. Belg. 32, 1827ب (  

 :نام مترادف

Euphrasia verna Bellardi, Mem. Acad. Sci. Turin. 5: 239, 1793 
هاي  متر، کم و بيش منشعب و پوشيده از پرز  سانتي۲۰-۶۰ساقه افراشته، به طول 

اي و در  متر، سرنيزه  ميلي۳-۶متر و پهناي   ميلي۸-۳۰ها به طول  برگ .زبر است خوابيده و يا

 .بلند است متراکم، کوتاه و يا کم و بيش  خوشه   آذين گل . دار هستند حاشيه صاف و يا کنگره
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 گوش سههاي  متر و با دندانه  ميلي۵-۶کاسه گل به طول .  بدون دمگل هستندها تقريبا گل

طول لوله جام گل . باشد متر مي  ميليهشتجام گل به رنگ قرمز و طول آن در حدود . باشد مي

متر و   ميلي۶-۷کپسول به طول  .بساک تقريبا از جام گل بيرون آمده است. متر است  ميليپنج

 .پرزدار است

 .باشد  اروپا و آسيا مياين گونهاکنش منطقه پر

 : دو زيرگونه شرح داده شده است که هر دو از ايران نيز گزارش شده است،اين گونهاز 

O. verna (Bellardi) Dumort) الف . ssp. verna )زيرگونه تيپ( 

 .براکته بلندتر از گل، گياه ظريف و ساقه با انشعاب کم است

 .آوري و گزارش شده است راف کرج جمعاين زيرگونه از مازندران و اط

 

O. verna (Bellardi) Dumort. ssp. serotina (Dumort.) Corb. ب(  

: نام مترادف  

Odontites serotina Dumort. 

 .تر از گل، گياه ستبر و قوي و ساقه با انشعابات زياد است براکته کوتاه

آوري و گزارش  اف کرج جمعاين زيرگونه در ايران از کردستان، همدان، لرستان و اطر

 .شده است

 

Bellardia All., Fl. Pedem. 1: 61, 1785۵-  

ها  ها شبيه برگ براکته دار و ها متقابل و دندانه برگ.  و يکساله استانگلي نيمگياه 

لوله جام گل . کاسه گل استکاني و متورم، داراي دو لوب با دو دندانه کوتاه است. هستند

لب . باشد لب بااليي مانند باشلق مي.  پهنک جام گل داراي دو لب است.باشد اي مي استوانه

دينام و با بساک  ها چهار عدد و دي پرچم. داراي سه لوب است پاييني بلندتر از لب بااليي و

 .  و داراي دو حجره و تعداد زيادي دانه استخاگيکپسول . نوکدار هستند

  :اين جنس تنها يک گونه شرح داده شده است از

 

Bellardia trixago (L.) All., Fl. Pedem. 61, 1785الف (  

اي  هاي ريز و غده متر، افراشته، اغلب ساده و با پرز  سانتي۱۵-۷۰ساقه به بلندي 

 -متر، خطي و يا خطي  ميلي۲-۱۵متر و به پهناي   ميلي۱۵-۸۰ها به طول  برگ. باشد مي

 کاسه گل. ها در سنبله متراکم قرار دارند گل. هاي بزرگ نوکدار است اي و با دندانه سرنيزه

 ۱۸-۲۵جام گل به طول .  کوتاه استگوش سه -خاگيهاي  متر و با دندانه  ميلي۸-۱۰به طول 
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لب پاييني جام گل داراي سه لوب و بلندتر . زرد و به ندرت کامال سفيد است متر، قرمز يا ميلي

 . )۱۰شكل  (متر است  ميلي۹-۱۵کپسول تقريبا کروي و به طول  .از لب بااليي است

در ايران از  .رويد اين گياه در مناطق مديترانه، ترکيه، سوريه، عراق، قفقاز و ايران مي

 .آوري و گزارش شده است گرگان و خوزستان جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ).C(، ميوه )B(، كاسه و جام گل )A(گياه كامل : Bellardia trixago -۱۰شكل 
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۶۷

Pedicularis L. Spec. Pl. 607, 1753۶-  

.  استانگلي نيماين جنس شامل گياهان دايمي، به ندرت يکساله و يا دو ساله، علفي و 

 خوشه آذين گل .باشند اي، متقابل يا متناوب و يا فراهم مي  بار شانه۲-۳ها اغلب ساده و يا  برگ

اي و يا استکاني و  کاسه گل لوله. دارند ها قرار ها در بغل براکته گل. يا سنبله انتهايي است و

لب پاييني داراي . پهنک آن داراي دو لب است اي و لوله جام گل استوانه. داراي پنج لوب است

. لب بااليي شبيه باشلق، از پهلو کم و بيش فشرده است. سه لوب کم و بيش گسترده است

ها در  تعداد دانه. دشو باريک ختم مي بساک به نوک کوتاه و. است عددتعداد پرچم چهار 

 .کپسول خيلي زياد است

 گونه است که در اروپا، آسيا، آمريکاي شمالي و جنوبي ۴۰۰اين جنس شامل بيش از 

به شرح زير ها  شناخته شده است که کليد شناسايي آناز اين جنس  گونه نهدر ايران  .رويند مي

 :باشد مي

 

  در ايران Pedicularisهاي کليد شناسايي گونه

 ۲............................................................ .................................................................ها متناوب  برگ.  الف-۱

 ۶ .................................................................................................................... ها متقابل و يا فراهم برگ. ب

 ۳ ....................................................................................................................جام گل به رنگ زرد .  الف-۲

 ۴.................... ....................................................................جام گل به رنگ قرمز، ارغواني و يا سفيد . ب

 P. condensata B.  ......................................... خود لب بااليي جام گل بدون نوک و دندانه.  الف-۳

 P. sibthorpii Boiss........  . .........................هاي کوتاه دندانه خود لب بااليي جام گل با نوک و. ب

  ۵ ...........................................................  الف خود لب بااليي جام گل بدون نوک و يا با نوک کوتاه-۴

  P. rhinanthoides Schrenk  ..................................خود لب بااليي جام گل با نوک داسي شکل. ب

 .P. wilhelmsiana Fisch. ex M.B   ............................متر  ميلي۱۶-۲۰ل جام گل به طو.  الف-۵

 P. cabulica Benth. ...........................................................  متر  ميلي۲۵-۲۸جام گل به طول .ب

 ۷ .......................................................................................  خود لب بااليي جام گل بدون نوک .الف -۶

 ۸ .............................................................................................  خود لب بااليي جام گل با نوک کوتاه. ب

هاي  طول برگ ،کند جاوز نميمتر ت  ميلي۱۰ها از  ها متقابل و باريک و پهناي آن برگ.  الف-۷

 P. caucasica M.B  ..............................................................................  استآذين گلتر از  ساقه کوتاه

متر   ميلي۱۵، به پهناي متغير و بيش از آذين گلهاي ساقه فراهم، مساوي و يا بلندتر از  برگ. ب

    .P. pycnantha Boiss.......................................................................................................................است 

 ........................  لوله استدو سوم ها تا و طول دندانه متر  ميلي۱۸-۲۰کاسه گل به طول .  الف-۸

.......................................................................................................................... .P. rechingeri Wendelbo 
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 .................... لوله استيك سوم ها تا  طول دندانه متر و  ميلي۱۲طول کاسه گل در حدود . ب

..........................................................................................................  P. straussii Hausskn. ex Bornm 

 

Pedicularis condensata M.B., Fl. Taur.-Cauc. 2: 72, 1808 ۱-  

 ها متناوب، برگ. متر هستند  سانتي۲۵-۵۰ها اغلب به تعداد زياد و به بلندي  هساق

 کشيده تا -پهنک برگ بيضوي. باشند متر مي  سانتيپنجبه پهناي تا متر و  نتيا س۱۵به طول تا 

هاي درشت  بخش انتهايي برگ با دندانه. اي است هاي شانه  و داراي بريدگيگوش سه -خاگي

هاي بااليي ساقه  برگ. هاي پاييني ساقه بلندتر از پهنک برگ است دمبرگ در برگ. باشد مي

هاي پايين  براکته. هاي انبوه است دراز و با پرز  متراکم و خوشهآذين گل .باشند بدون دمبرگ مي

طول کاسه گل . شوند  به تدريج کوچک ميآذين گلخوشه برگ مانند هستند و به طرف باالي 

 جام گل . تر از لوله کاسه است  و به مراتب کوتاهگوش سههاي آن  متر و دندانه  ميلي۱۰-۱۳

لب . لوله جام گل در دهانه خميده است .شن استمتر و به رنگ زرد رو  ميلي۲۰-۲۴به طول 

 .باشد بااليي جام گل بدون نوک و دندانه مي

در ايران . باشد  ترکيه، قفقاز و شمال ايران تا البرز مرکزي مياين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است از آذربايجان، گيالن و مازندران جمع

 

Pedicularis wilhelmsiana Fisch. ex M.B., Fl. Taur.-Cauc. 3: 412, 1819۲-  

هاي دراز و پيچدار  ساقه ساده و راست و با پرز. متر است  سانتي۱۲-۵۰بلندي گياه 

 -پهنک برگ بيضوي. و ساقه اغلب لخت است ها در قاعده ساقه قرار دارند برگ. باشد مي

تر   از پهنک برگ کوتاهدمبرگ به مراتب. متر است  سانتي۲-۳ و به پهناي ۶-۹کشيده، به طول 

 متر و به پهناي  سانتينهها بر گشته، به طول تا  براکته.  بلند و متراکم استآذين گل. است

تر  کاسه گل از لوله جام گل کوتاه. هاي انبوه و بلند دارد باشد و در قاعده پرز مي متر  سانتي۵/۱

لب بااليي جام گل . باشد متر، باريک و به رنگ قرمز مي  ميلي۱۶-۲۰جام گل به طول . است

  شكلمتر و با نوک برگشته و عصايي  ميلي۱۰-۱۴کپسول به طول . بدون نوک و دندانه است

 .است

در ايران از  . شمال شرق ترکيه، قفقاز و شمال غرب ايران استاين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است آذربايجان جمع

 

Pedicularis sibthorpii Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, 4: 83, 1844۳-  

 :هاي مترادف نام
Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (Boiss.) Boiss. Fl. Or. 4: 492, 1879 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )جلد دوم (انگلي ايران و نيمانگلي ياهان گلدار گ

 

۶۹

Pedicularis acmodonta Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, 4: 84, 1844 
Pedicularis comosa L. var. acmodonta (Boiss.) Boiss., Fl. Or. 4: 492, 1879 

 و ۲۱هاي قاعده به طول  برگ .باشد متر مي نتيا س۱۲-۱۰۵ها افراشته و به بلندي  ساقه

 -پهنک برگ خطي. تر از پهنک برگ است دمبرگ کوتاه. متر است سانتي ۳-۴به پهناي 

 ولي هاي قاعده هاي ساقه متناوب و شبيه برگ برگ. باشد اي مي اي و شانه اي تا سرنيزه سرنيزه

تر   خوشه متراکم است که با رشد گياه بلندتر و تنکآذين گل. باشد تر مي با دمبرگ کوتاه

 اي و هاي بااليي سرنيزه اي و براکته هاي پاييني برگ مانند و با تقسيمات شانه براکته. شود مي

. در ميوه متورم است متر، استکاني و  ميلي۱۰-۱۴کاسه گل به طول . بدون بريدگي هستند

متر و به رنگ   ميلي۲۵-۳۰جام گل به طول . ، کم و بيش نوکدار استگوش سههاي کاسه  وبل

 .خميده است و در انتها نوک مشخص و دو دندانه کوتاه دارد پشت خود کمي. زرد روشن است

 .متر است  ميلي۱۲-۱۸کپسول به طول 

 گرگان،  ازراندر اي . ترکيه، قفقاز و شمال و غرب ايران استاين گونهمنطقه پراکنش 

مازندران، گيالن، آذربايجان، زنجان، همدان، کردستان، بختياري، قزوين، سمنان، دامغان و 

 .آوري و گزارش شده است جمع شاهرود

 

Pedicularis cabulica Benth. in DC., Prodr. 10: 575, 1846 ۴-  

 :نام مترادف

Pedicularis lalesarensis Bornm., Feddes Repert. 3: 72, 1906 
ها در  بيشتر برگ. متر، افراشته و صاف و بدون پرز است  سانتي۱۰-۴۰ساقه به طول 

هاي  برگ. متر است  سانتيدومتر و پهناي آن   سانتي۱۵طول برگ تا . قاعده ساقه قرار دارد

 ابتدا آذين گل. تر از پهنه برگ است دمبرگ کوتاه. باشند هم مي ساقه کوچک، متناوب و دور از

براکته . باشد  کره کوچکي در سر شاخه است و بعد از شکوفايي به صورت خوشه بلند ميمانند

 کاسه گل به طول. دار است اي و گاهي با قطعات دندانه کم و بيش برگ مانند، شانه

متر،   ميلي۲-۳قطعات کاسه به طول  .رسد متر مي  ميلي۱۳متر است که در ميوه تا   ميلي۱۰-۸

 جام گل به طول. باشند دار و يا به ندرت صاف و بدون دندانه مي هقاشقکي در باال دندان

خود لب بااليي جام گل مانند داس خميده و با نوک  .و به رنگ قرمز است متر  ميلي۲۸-۲۵

 .متر است  ميلي۱۵-۲۰کپسول نامتقارن و به طول . بريده است

) زار کوه الله(رمان در ايران از ک .ايران و افغانستان است ، اين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است جمع
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Pedicularis rhynanthoides Schrenk in Fisch. & C.A. Mey., Enum. Pl. Nov. 1: ۵- 
22, 1841 

ها متناوب و با  برگ. باشد متر مي سانتي )۳(۵-۳۰ها  هستند و بلندي آن ها متعدد ساقه

جام گل قرمز و . است تر ها کوتاه ل از بقيه دندانهدندانه عقبي کاسه گ. اي هستند تقسيمات شانه

 .يا سفيد است

در به شرح زير ها   چند زيرگونه شرح داده شده است که تنها يکي از آناين گونهاز 

 :رويد ايران مي

 

P. rhynanthoides rotudata Vved. in Sched. Herb. Fl. As. Med. 7: 173, 1925الف (  

 : هاي مترادف نام
Pedicularis elephas Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, 4: 81, 1844 

Pedicularis peduncularis M. Pop., Fl. URSS. 22: 700, 1955 
ها  نوك گلبرگجام گل به رنگ سفيد و .  جفت است۱۲ها در حدود  قطعات اصلي برگ

 .تر استم  ميلي۲۰کپسول نامتقارن و نوکدار و به طول در حدود . نفش تيره استب

، افغانستان، شمال شرقي پاکستان، )منطقه البرز(پراکنش عمومي اين گياه شمال ايران 

مازندران، قزوين، کرج، سمنان و (در ايران از البرز مرکزي  .باشد شان مي تا فالت پامير و تيان

 .آوري و گزارش شده است جمع) دامغان

 

Pedicularis caucasica M.B., Fl. Taur-Cauc. 2: 72, 1808 ۶-  

 :نام مترادف

Pedicularis armena Boiss. & Huet, Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 2, 3: 175, 1856 

طول ساقه . است متر  سانتي۴-۱۰ساقه گلدار به بلندي . هاي متعدد گياهي است با ساقه

 بل،هاي پايين ساقه متقا هاي قاعده و همچنين برگ برگ .رسد متر مي  سانتي۱۶دار تا  ميوه

اي نامنظم و  هاي شانه باشند و داراي بريدگي متر مي  و به پهناي تا يک سانتيهفتبه طول تا 

 در شروع آذين گل. تر است دمبرگ از پهنک برگ خيلي کوتاه. هاي درشت هستند يا با دندانه

. باشند اي مي هاي پاييني برگ مانند و شانه براکته .شود بعد دراز مي اي است و گل دادن کپه

متر است که در   ميليهفتکاسه گل به طول . شوند تر مي هاي بااليي به تدريج کوچک براکته

دار   و در انتها دندانهگوش سه -هاي کاسه گل خطي لوب. رسد متر مي  ميلي۱۰ميوه رسيده تا 

. باشد گاهي آغشته به رنگ قرمز مي متر، به رنگ زرد و  ميلي۱۷-۲۰جام گل به طول . هستند

متر   ميلي۱۵-۱۷کپسول به طول . ام گل در باال خميده و خود بدون نوک و دندانه استلوله ج

 .و نامتقارن و نوکدار است
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 شمال شرق عراق، شرق ترکيه، قفقاز و شمال و شمال شرقي اين گونهمنطقه پراکنش 

 . آوري و گزارش شده است در ايران از آذربايجان و مازندران جمع .ايران است

 

Pedicularis pycnantha Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. ser. 1, 12: 45, 1853۷-  

 :نام مترادف

Pedicularis mobayenii Parsa, Kew Bull. 1948: 216, 1948 
 با آذين گلمتر، تقريبا صاف و بدون پرز و يا در   سانتي۵-۴۲گياهي است به بلندي 

هاي ساقه  برگ. شوند دهي اغلب پژمرده مي هاي قاعده در زمان گل برگ. انبوه هاي پيچدار و پرز

 متر و پهنايشان  سانتي۵-۳۵ها  طول آن. باشند فراهم و از لحاظ اندازه خيلي متغير مي

 سنبله متراکم و آذين گل. باشند اي مي اي و يا دو بار شانه ها شانه برگ. متر است  سانتي۹-۵/۱

 اي کشيده و باريک،  اي تا سرنيزه سرنيزه -هاي پاييني خطي براکته.  کشيده است-انبوه، بيضوي

 -خاگي و يا خاگيها  بيشتر براکته. ها هستند دار و يا صاف و بلندتر از گل با حاشيه دندانه

لوله کاسه گل . است متر  ميلي۸-۱۱کاسه گل به طول . باشند اي و با حاشيه صاف مي سرنيزه

 جام گل. دار هستند  به ندرت دندانه، نوکدار، باريک وگوش سهها تقريبا  متورم است و لوب

خود لب بااليي جام . متر، به رنگ زرد روشن و گاهي مايل به قرمز است  ميلي۱۶-۱۹به طول 

طول کپسول . پوشاند کاسه گل متورم شده و کپسول را مي. باشد گل بدون نوک و دندانه مي

 .متر است  ميلي۱۳-۱۰

در ايران از  .باشد ق افغانستان مي از شمال عراق تا شراين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است صحرا و خراسان جمع  کردستان، قزوين، تهران، مازندران، ترکمن

 

Pedicularis rechingeri Wendelbo, Iran. Journ. Bot. 1: 114, 1977۸-  

هاي  هاي متعدد و پوشيده از پرز متر، با ساقه  سانتي۲۵-۳۵گياهي است به بلندي 

تر از  متر طول دارد و کوتاه  سانتي۱۲هاي قاعده دمبرگ در حدود  در برگ. انبوه ارعنکبوتي وت

کشيده و با  اي همتر، سرنيز  سانتي۸/۱ و پهناي ششپهنک برگ به طول . پهنک برگ است

هاي قاعده، ولي بدون دمبرگ و يا تقريبا  هاي ساقه شبيه برگ برگ. باشد اي مي تقسيمات شانه

  و پهنايشان۱۴ها به طول  پهنک آن. باشد  عدد ميچهاردر هر گره  رگ، فراهم وبدون دمب

ها در پايين  براکته .ها تقريبا بدون دمگل و يا با دمگل کوتاه است گل. متر است  سانتي۵/۲

در قسمت باالي . باشند ها مي تر و بلندتر از گل هاي ساقه ولي باريک  شبيه برگآذين گل

با پنج لوب  اي متر، لوله  ميلي۱۶-۲۰کاسه گل به طول . شوند تر مي کوچکها   براکتهآذين گل

متر و لوب پنجمي نصف   ميليهشتها به طول در حدود   آنعدد رخطي و باريک که چها

. باشد متر، به رنگ زرد و صاف و بدون پرز مي ميلي ۳۳جام گل به طول . هاي ديگر است لوب
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لب بااليي جام گل با خود کمي خميده و . متر است يلي م۲۰لوله جام کمي خميده و در حدود 

 طول کپسول. لب پاييني داراي سه لوب است که لوب وسطي بلندتر از دو لوب جانبي است

 . متر است  ميلي۱۳

 . بومي خراسان شمالي استاين گونه

 

Pedicularis straussii Hausskn. ex Bornm., Feddes Repert. 3: 73, 1906۹-  

هاي قاعده ساقه پژمرده  در فصل گلدهي برگ. متر است  سانتي۲۰-۳۰ياه بلندي گ

هاي باالي  برگ .باشند متر مي  سانتي۲-۵/۲ و پهناي ۱۱هاي پاييني به طول  برگ. شوند مي

هاي  ها و براکته هاي پايين شبيه برگ براکته. تر و تقريبا بدون دمبرگ هستند ساقه کوچک

 جام گل به طول. متر است  ميلي۱۲سه گل در حدود طول کا. تر هستند بااليي کوچک

لب بااليي جام گل به نحوي خميده و با نوک کوتاه و دو . متر و به رنگ زرد است  ميلي۳۰-۲۶

 .باشد دندانه مي

آوري و  کوه دامنه اصفهان و کوه راسوند اراک جمع  بومي ايران است و ازاين گونه

 .گزارش شده است

 

Rhynchocorys Griseb., Spicil. Fl. Rumel. 2: 12, 1844 ۱۰-  

 :هاي مترادف نام
Elephas Adans., Fam. 2: 211, 1763 

Elephantina Bertol., Fl. Ital. 6: 279, 1844 
 ساقه راست و يا افراشته،. باشد ، يکساله و يا پايا ميانگلي نيماين جنس شامل گياهان 

ها متقابل و يا به ندرت در پايين ساقه  رگب. اي و يا صاف و بدون پرز است هاي غده با پرز

ها  حاشيه برگ. باشد  ميخاگي و يا واژخاگياي، بيضوي،  ها، سرنيزه شکل برگ. متناوب هستند

يا با دمگل  هاي بدون دمگل و اي، با گل  خوشهآذين گل. دار است دار و يا دندانه صاف، يا کنگره

لب بااليي کاسه گل با نوک گرد و با . باشد هر گل داراي يک براکته برگ مانند مي. باشد مي

جام گل به رنگ زرد، با دو . فرورفتگي کوچک و لب پاييني شکافدار و از لب بااليي بلندتر است

لب بااليي . کمي متورم است اي و لوله جام گل استوانه. اي يا قرمز در لب پاييني است لکه قهوه

گيرد و راست يا در انتها کمي خميده  مي بر  درها و مادگي را پرچم خود جام گل به شکل کاله

 دونها چهار عدد و ميله پرچم صاف و ب پرچم. لب پاييني جام گل داراي سه لوب است. است

تخمدان کروي، داراي دو حفره و اغلب پوشيده از پرز . پرز و به قاعده لوله جام متصل است

 .شود  به وسيله شکافي باز ميکپسول. رسد خامه تا انتهاي لب بااليي جام گل مي. است

 .دار است دار و يا چين پوسته دانه به طور نامنظم خط.  دانه وجود دارد۵-۷۰هر کپسول  در
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پراکنش اين جنس، قفقاز، شمال و شرق ترکيه، شمال عراق و شمال و  مناطق عمده

 تنها يک گونه در اروپا وجود دارد که از جزيره سيسيل و. شمال غرب ايران است

 باشد هاي اين جنس در مراتع ارتفاعات مي رويشگاه .رويد تاليا تا يونان و بلغارستان مياي

(Burbidge & Richardson 1970)،هاي پست شمال ايران که   ولي يک گونه از آن در زمين

 .رويد تر از سطح درياي آزاد است، مي ارتفاعشان حتي کم

در ايران تنها دو گونه از اين  .استاز اين جنس شش گونه و پنج زيرگونه شناخته شده 

 :باشد به شرح زير ميها  که کليد شناسايي آن جنس گزارش شده است

 

  در ايران Rhynchocorys هاي کليد شناسايي گونه

خامه پوشيده از پرز . اي و با حاشيه صاف است ها در پايين ساقه متناوب، سرنيزه برگ. الف -۱

  .Rh. kurdica Nabelek ................................................................................................................. باشد مي

 ....... خامه بدون پرز است. باشند مي دار دار و يا دندانه ، کنگرهخاگيها متقابل، بيضوي تا  برگ. ب

...........................................................................................................................  .Rh. maxima C. Richter 

 

Rhynchocorys kurdica Nabelek, Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk (Brno) 70:الف-  

36, 1926 
 اغلبتر، م  سانتي۵۰-۱۰۰ساقه به بلندي . باشد اي مي هاي غده گياهي دايمي و با پرز

 اي، با حاشيه صاف، به طول ها سر نيزه برگ. منشعب و در پايين کم و بيش چوبي است

خوشه ( پانيکول آذين گل. متر، در پايين ساقه متناوب و در باال متقابل هستند  سانتي۶-۳

کاسه گل پوشيده . متر است  ميلي۵-۸اي و دمگل به طول  براکته سرنيزه.  استپرگلو ) مرکب

متر، با دو   ميلي۸-۱۱لوله جام گل به طول . متر است  ميلي۸-۱۲اي و به طول  هاي غده از کرک

 نوک کالهخود مانند لب بااليي راست و به طول. لوب کوچک دندانه مانند و خميده است

. باشد هاي تقريبا مساوي مي متر و با لوب  ميلي۱۲-۲۰لب پاييني به قطر . متر است  ميلي۸-۵

 به طول دار و دانه شيار. باشد  عدد مي۵۰-۷۰ها در هر کپسول  تعداد دانه. تاس دار خامه پرز

 .متر است  ميلي۸/۰

 . باشد اين گياه در مراتع مرتفع مي  رويشگاه

در ايران از  .منطقه پراکنش آن جنوب شرقي ترکيه، شمال عراق و غرب ايران است

 .تآوري و گزارش شده اس جمع) اشترانکوه و قاليکوه(لرستان 
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Rhynchocorys maxima Richter, Denkschr. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. Kl.  -ب
50: 25, 1885 

 .باشد ميمتر   سانتي۳۰-۶۰)۱۰۰(بلندي ساقه .  استدار گياهي است پايا، افراشته و پرز

دار و يا   و در حاشيه کنگرهخاگيمتر، با دمبرگ کوتاه، بيضوي يا   سانتي۲-۷ها به طول  برگ

تعداد گل در هر خوشه .  خوشه ساده و يا کم و بيش منشعب استآذين گل. باشند دار مي دندانه

متر   ميلي۶-۸لوله جام گل به طول . متر است  ميلي۱۰-۲۰طول دمگل . باشد  ميعدد ۲۰-۶

متر و با   ميلي۲۰-۳۵لب پاييني به پهناي . است متر  ميلي۹-۱۳لب بااليي به طول . است

متر   ميلي۲/۱-۸/۱طول دانه .  دانه است۲۰-۳۰کپسول محتوي . ا مساوي استهاي تقريب لوب

 .است

آوري کرده است که در هرباريوم  نمونه تيپ اين گياه را پيخلر از پيربازار رشت جمع

 .شود هداري ميگن(WU) دانشگاه وين 

، در ايران از آذربايجان .الش، لنکران و شمال ايران استت اين گونهمنطقه پراکنش 

 .آوري و گزارش شده است گيالن، مازندران، گرگان، تهران و قزوين جمع

 

Rhynanthus L., Spec. Pl. 603, 1753۱۱-  

 :نام مترادف

Alectorolophus Hall., Hist. Stirp. Helv. 1: 137, 1768 
دار و يا  دمبرگ و با حاشيه کنگره ها متقابل، بي برگ.  استانگلي نيمگياه يک ساله و 

 و يا تقريبا خاگيکاسه گل  . خوشه و در انتها سنبله مانند استآذين گل. باشند دار مي نهدندا

لب بااليي . جام گل زرد، با لوله دراز است .شود کروي است و به چهار دندانه کوتاه منتهي مي

. تر و داراي سه لوب است لب پاييني کمي کوتاه .پوشاند ها را مي جام گل مانند باشلق پرچم

. ماند کاسه گل رشد کرده و در کپسول باقي مي. باشند دينام مي  عدد و ديچهارها  مپرچ

ها به تعداد کم، تقريبا ديسک مانند و اغلب بالدار  دانه .شود هاي طولي باز مي کپسول با شکاف

 .است

 .رويند گونه است که در اروپا، آسيا و امريکاي شمالي ميچندين اين جنس شامل 

 : شناخته و گزارش شده استبه شرح زيريک گونه ايران تنها  در

 

Rhynanthus vernalis (Zing.) Schischk. & Serg., Fl. Zapat. Sibiria 10: 2530,الف-  

1939 
 :نام مترادف

Alectorolophus vernalis Zing. Trydi. Bot. Sada 12: 182, 1913 
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هاي  هاي بلند و با شاخه گرهساقه با بين  .باشد متر مي  سانتي۲۰-۵۰ارتفاع اين گياه 

 متر  ميلي۱۰-۱۵متر و پهناي   ميلي۲۰-۵۰ دار، به طول اي و دندانه ها سرنيزه برگ .عقيم است

و در انتها کم و بيش کشيده   و پهنگوش سه -خاگيپرز،  براکته سبز روشن، صاف و بي .هستند

متر و  ليپنج مياکته به طول تا هاي پايين بر دندانه. پوشانند تقريبا مي باشند و کاسه گل را مي

. تر هستند  کوچکآذين گلهاي باالي  هاي گل براکته. باشند هاي نوک آن مي بلندتر از دندانه

متر  ميلي ۲۰ طول جام گل تا. متر هستند  ميلي۱۵پرز و به طول تا  کاسه گل صاف و بي

اشته و به لب بااليي لب پايين جام گل افر. لوله جام گل در انتها کمي خميده است. رسد مي

 .)۱۱شكل ( دانه بالدار است. بندد لوله جام گل را مي چسبيده و

در ايران از نقاط مختلف . باشد  اروپا و جنوب غربي آسيا مياين گونهمناطق پراکنش 

 . آوري و گزارش شده است آذربايجان جمع

 

Lathraea L., Spec. Pl. 605, 1753۱۲-  

 ريزوم منشعب و پوشيده از. سبزينه و انگل کامل هستندگياهان پايا، آبدار، بدون 

کاسه گل . اند ها قرار گرفته اي و در بغل براکته  خوشهآذين گلها در  گل. هاي متراکم است فلس

لب بااليي جام گل ساده است و لب پاييني سه . استکاني و با چهار لوب تقريبا مساوي است

بساک صاف و يا  .اند ي از لوله جام گل بيرون آمده هستند و کمعددها چهار  پرچم .لوب دارد

خامه خميده و کامال از جام گل بيرون آمده . است و به نوک باريکي منتهي شده است دار پرز

 .اي با دو پالسنتاي جانبي است تخمدان يک حجره. است

 در ايران تنها. رويند از اين جنس هفت گونه شناخته شده است که در آسيا و اروپا مي

 :وجود داردبه شرح زير يک گونه 

  
Lathraea squamaria L., Spec. Pl. 605, 1753الف-  

 ساقه ساده و ستبر، . شود سياه مي) نمونه هرباريومي(اين گياه در حالت خشک 

اي  هاي ساده و يا غده متر، در باال به رنگ صورتي و صاف يا با پرز  سانتي۵-۳۰به بلندي 

. متر هستند  ميلي۱۰متر و عرض   ميلي۱۳ب، تقريبا گرد، به طول ها متناو فلس .باشد مي

متر و   ميلي۹-۱۲، به طول خاگيبراکته . اي يکسويه و کم و بيش متراکم است  خوشهآذين گل

متر و کم و بيش به طرف پايين برگشته   ميلي۵-۶دمگل به طول . متر است  ميلي۸-۱۰عرض 

متر طول   ميليششلوله کاسه گل در حدود .  استمتر  ميلي۱۰طول کاسه گل در حدود . است

جام گل به طول . متر هستند  ميلي۴-۵ و به طول گوش سه -خاگيسه گل اهاي ک لوب. دارد

لوله جام گل به طول. متر و به رنگ سفيد، صورتي و يا ارغواني تيره است  ميلي۱۷-۱۱
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  خاگيمتر و ميلي ۹ × ۱۰کپسول در حدود . ها تقريبا مساوي هستند است و لوب متر  ميليهفت

اين گياه انگل ريشه درختان چنار، فندق، توسکا و غيره . )۱۲شكل  (يا تقريبا کروي است و

 . باشد مي

هاي هيماليا کشيده شده  فقاز، شمال ايران تا کوهگونه از اروپا، ق  منطقه پراکنش اين

 .آوري و گزارش شده است هاي شمال جمع در ايران از آذربايجان و جنگل .است
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