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 Ferulaبررسي رٍيشگاّي ٍ سيستواتيكي گياُ در هعرض خطر ٍ هٌحصر بِ فرد كواي ايراًي برگ پْي 

persica var. latisecta)) 

 

 وبضقٙبؼ ػّْٛ ٌيبٞي، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبي ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿت ، ٔؿئَٛ ٔىبتجبتهحود جَاد احودي : *

  (E-mail: a2ahmadi2002@yahoo.com) 

 وبضقٙبؼ اضقس ظضاػت ، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبي ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿتي پَر: عباس اهي 

 زوتطاي ػّْٛ خٍُٙ، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبي ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿتهحود حسي جعفري صيادي : 

 وبضقٙبؼ ػّْٛ ٚ نٙبيغ چٛة ٚ وبغص، ، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبي ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿتاٍگتاي قلعِ بيگي : 

 ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿت : وبضقٙبؼ اضقس ػّْٛ ٌيبٞي، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبيرين هغاًلَ ه

 ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿت وبضقٙبؼ ظضاػت ٚ انالح ٘جبتبت ، ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟبيآًِ هحود َّزياري: 
 

 چكيدُ

ٞبي ٔحسٚز زض ؾغح  ٝ ِحبػ زاقتٗ ضٚيكٍبٜث (Endemic)ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز  (Endangered)حفبظت اظ ٌيبٞبٖ زض ٔؼطو ذغط ا٘مطاو 

 (.Ferula persica var وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٞب زض ثطاثط ػٛأُ ٔحيغي ثؿيبض ضطٚضي اؾت. پصيطي آٖ ٚ حؿبؾيت ٚ آؾيت خٟبٖ

latisecta)  ٖٔتؼّك ثٝ ذب٘ٛازٜ چتطيب(Apiaceae) ايطاٖ ٚ زض  وٝ ا٘حهبضي، (ٌٛ٘ٝ 424خٙؽ ، 114)ثب ذب٘ٛازٜ ٞبي ثعضي ٌيبٞي  اظ

 .Ferula persica var) ثطي ضيع ٝ ٔصوٛض ثٝ ٕٞطاٜ ٚاضيتٝٚاضيتٞبي  ثطضؾي ٔٙبثغ ٚ ضؤيت ٕ٘ٛ٘ٝضٕٗ  زض ايٗ پػٚٞف. ٔيجبقس ٔؼطو تٟسيس

persica ) ٖٔغبِؼٝ ثٝ ٔٙظٛضػّٕيبت نحطايي  1386ؾيؿتٕبتيىي نٛضت ٌطفت. اظ ؾبَ  بت ٌيبٜ قٙبؾي وكٛض، ٔمبيؿٝ ٞبيزض ٔإؾؿآ 

ٞبي تٟطاٖ ٚ ٔبظ٘سضاٖ ٚ  ٔصوٛض آغبظ ٌطزيس وٝ قبُٔ ٔٙبعك تحت ٔسيطيت ؾبظٔبٖ حفبظت ٔحيظ ظيؿت زض اؾتبٖ ٞبي ٞبي ٚاضيتٝ ضٚيكٍبٜ

، ثٝ وٕه وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗٞبي پطاوٙف  ٚ ٔحُ 254444/1ٞبي تٛپٌٛطافي  ثب ثطضؾي ٘مكٝ .ثبقس يب ٔٙبعك آظاز زض اؾتبٖ لعٚيٗ ٔي

ٞبي ٞطثبضيٛٔي، ضٚيكي، ثصض ٚ ؾٝ  ٕ٘ٛ٘ٝٛغيىي وٕبي ايطا٘ي زض فهَٛ ٔرتّف، ٚ ثؿتٝ ثٝ ٚضؼيت فِٙٛ لطاض ٌطفت ٔٛضز ثبظزيس ٔٙبثغ ٔؼتجط

آٚضي قسٜ ثؼس اظ   ٞبي ٞطثبضيٛٔي ٚ ضٚيكي خٕغ . ٕ٘ٛ٘ٝآٚضي ٌطزيس ٞبي ٞطثبضيٛٔي اظ ٌيبٞبٖ ٕٞطاٜ خٕغ ٕ٘ٛ٘ٝ ايٗ ٚاضيتٝ ٞب ثٝ ٕٞطاٜ ثؼسي

تفبٚت ثطٌي  ،قٙبؾبيي لطاض ٌطفت. الظْ ثٝ شوط اؾت، تفبٚت زٚ ٚاضيتٝ وٕبي ايطا٘ي ثطاؾبؼ ٔٙبثغ ٔطاحُ ٔرتّف ذكه ٚ پطؼ ٔٛضز

ٔتط ٚ زض وٕبي ايطا٘ي  ٔيّي 3ثبقس وٝ زض وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع حسٚز  ٞب ٔي ثبقس، ثٝ ػجبضتي ا٘ساظٜ ػطو ِجه )لغؼبت ا٘تٟبيي( ثطي ٔي

ٞبي اضٍ٘ٝ ٚ ٕ٘طن اِجطظ ٔطوعي ضٚي چٙسيٗ پبيٝ ٞطزٚ ٘ٛع ا٘ساظٜ ِجه )ٞٓ  ايؿتٍبٜ ثبقس وٝ چٖٛ زض ٔتط ٔي ٔيّي 14تب  6ثطي پٟٗ 

ٞبي شوط قسٜ زض وّيس تٙٛع ثطٌي ثبقس ٚ وٕبي  ضؾس ايٗ تفبٚت ٞبي وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع ٚ ٞٓ ثطي زضقت( ضؤيت ٌطزيسٜ، ثٝ ٘ظط ٔي ثطي

ٞبي زيٍط قٙبؾبيي ٔب٘ٙس  يٗ ٔٙظٛض، ثطاي اعٕيٙبٖ وبُٔ الظْ اؾت اظ ضٚـثس .(.Ferula persica Willd)ايطا٘ي فمظ يه ٌٛ٘ٝ زاقتٝ ثبقس 

 ٔٛضفٛٔتطيه ٚ وٕٛتبوؿٛ٘ٛٔي )اؾترطاج ٚ ثطضؾي اؾب٘ؽ( ثطاي تفىيه زٚ ٚاضيتٝ اؾتفبزٜ ٌطزز.
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 تٙٛع ثطٌي، ٔٙبعك پطاوٙف، ، حفبظتتٟسيسٔؼطو زض  وٕبي ايطا٘ي ،: ٍاشُ ّاي كليدي

 :دهِهق

مطاو ٚ ٔٙحهط ثٝ فطز ػالٜٚ ثط٘مف ايدبز تؼبزَ اوِٛٛغيىي ثؼٙٛاٖ شذبيط غ٘تيىي اظ إٞيتت ثتباليي ثطذٛضزاض٘تس .    ٌيبٞبٖ زض ٔؼطو ذغط ا٘

ثتٝ ٘ظتط   حفبظت اظ ايٗ ٌيبٞبٖ زض وكٛض ٔب ثسِيُ ذكىي الّيٓ ٚ قست ٚ ؾطػت ثطزاقتٟبي غيط انِٛي ٌيبٞبٖ ضطٚضي اؾت. زض ايٗ ضاؾتب 

وؿٟٛ٘بي ثب اضظـ ٌيبٞي ، ثطضؾي ضٚيكٍبٟٞبي آٟ٘ب ثتٝ ٔٙظتٛض افتعايف آٌتبٞي اظ قتطايظ ضٚيكتي ،       ٔيطؾس اِٚيٗ لسْ زض حفبظت اظ ايٗ تب

اظ ضٚ٘س ترطيت ٔٙبثغ عجيؼي  خٌّٛيطيآٟ٘ب ٚ ي ضٚيكٍبٟٞبٚ احيبء  حفبظتخٟت  آٟ٘ب٘يع ٘يبظٞبي ثْٛ قٙبؾي فطزي ظايكي ، تٛاٖ ظيؿتي ٚ 

ٗ   فٛق اِؼبزٜ حتبزع إٞيتت اؾتت.    ٔتؼّتك ثتٝ ذتب٘ٛازٜ چتطيتبٖ     اضيتتٝ اي ا٘حهتبضي ٚ زض ٔؼتطو ذغتط ا٘متطاو،      ٚ ،وٕبي ايطا٘تي ثتطي پٟت

(Apiaceae) يىتي اظ خٙؿتٟبي آٖ    424خٙؽ ، 114 ذب٘ٛازٜ ٞبي ثعضي ٌيبٞي ٔيجبقس. ايٗ ذب٘ٛازٜ زاضاي اظ ،ٌٝ٘ٛFerula ٚ   ٝاظ ٌٛ٘ت

شوط ايٙىتٝ   ٘ىتٝ لبثُ.  ٔيجبقس  F. persica var. latisectaٚاضيتٝ ٞبي ٌٛ٘ٝ فٛق  اظ ٚ  .Ferula persica Willdٞبي خٙؽ ٔصوٛض

 (Mozaffarian , 1379)ٔظفطيبٖ  ٔيجبقس ثؼجبضتي ثؼس اظ ٌُ ٚ ٔيٜٛ زازٖ اظ ثيٗ ٔيطٚز. Monocarpicٌيبٜ ٔصوٛض يىجبض ٔثٕط يب ،

ثبضقتب٘ٝ اي   4تتب   3ي ثطٌٟتبي لبػتسٜ ا   ؾب٘تي ٔتط ، 144 -154ؾبلٝ ثٝ اضتفبع ، چٙس ؾبٌِٝيبٞي اؾت،  ٔكرهبت ٌيبٞكٙبؾي ايٗ ٚاضيتٝ

َ    14تب  6ِٛثىٟب ثؼطو  ؾب٘تي ٔتط . ِٛثٟبي ثطي ز٘سا٘ٝ زاض تب ِٛثىساض، 25ػطو  ٚ 35تب  34ثغَٛ  ٚ  8 ٔيّي ٔتط ، غالفٟتبي فٛلتب٘ي ثغتٛ

 .ٕتتط ٔيّي 6تتب   5ػتطو   ٚ 11تتب  9تتبيي .ٔطيىبضپٟتب ثغتَٛ     25تب  17ثب قؼبػٟبي  ؾب٘تي ٔتط، پب٘يىَٛ تٙه، چتطوٟبي ٔيٜٛ زاض 2ػطو 

 (Mozaffarian , 1386)ٔظفطيبٖ 

ٔتتط(، ؾتطٚزاض    1544-1344تٟتطاٖ) خٙتٛة وتٜٛ تٛچتبَ     ، ٔتتط(   2444اؾتبٟ٘بي ٔبظ٘سضاٖ) پُ ظٍِ٘ٛٝ  ٔٙبعك پطاوٙف ايٗ ٚاضيتٝ قبُٔ

 2744٘يعٚا  ويّٛٔتطي قٕبَ وطج زأغبٖ، ؾٕٙبٖ) وٜٛ 16ٔتط، ٘هطت آثبز،  2244ٔتط، زضٜ الض غطة ٌچؿط  1844ٔتط، يٛ٘دٝ ظاض  1544

 (Red data book of Iran , 1999)وتبة ؾطخ ٌيبٞبٖ ايطاٖ   ٔتط( ٔي ثبقٙس. 2824لعٚيٗ) اثي ظض  ٚ ٔتط(

. أطٚظ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٕ٘تي ٌيتطز    ثٛزٜ وٌٝطْ  2/ تب 25ؾٛء ٞضٓ ٞبي ٕٞطاٜ ثب ٘فد ٚ يجٛؾت ثٝ ٔمساض  ٔبٖزض ذٛال زاضٚيي ايٗ ٌيبٜ

 (Zargari , 1375) ظضٌطي  تطي ٚ ضفغ ثيٕبضيٟبي ٔٙكأ ػهجي ٘يع لبزّٙس.ثطاي آٖ اثط ضس ٞيؿضٕٙبً 

 اض ٌطفتٝ اؾتت  طزض ٔحسٚزٜ اؾتبٖ تٟطاٖ لآٖ  ٘يٕٝ خٙٛثي ثٝ ٌٛ٘ٝ اي اؾت وٝ ٚضؼيت الّيٓ ، ٞٛاقٙبؾي ٚ تٛپٌٛطافي ٔٙغمٝ اِجطظ ٔطوعي

ٌبٜ ثتٝ ٌتبٜ    ٘بقي اظ ػجٛض جت ٔيعاٖ ثبض٘سٌي آٖ وٓ ٚ ػٕستبٌظيبز خٙت حبضٜ لطاض ٔي ٌيطز. ثسيٗ ؾ زض فهَٛ ٌطْ تحت تبثيط ؾيؿتٓ فكبض

 ؾيؿتٓ ٞبي وٓ فكبضزيٙبٔيىي ؾطز اظ ؾٛي قيجٟبي قٕبَ ضقتٝ وٜٛ اِجطظ تب ذظ اِطاؼ اضتفبػبت تٛچبَ ٔي ثبقس.

ثتعضي ضٚ ثتٝ وتبٞف     ض تب ٔطظ قٕبِي تٟطاٖعثطضؾي ٔمبزيط ثبضـ زض ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٘كبٖ ٔي زٞس وٝ ثبضـ اظ ذظ ؾبحّي زضيبي ذ

 ٔيّي ٔتط اؾت. 344ٚ  1544ٔي ٌصاضز. پطثبضا٘تطيٗ ٚ وٓ ثبضا٘تطيٗ ايؿتٍبٟٞب ثٝ تطتيت والضآثبز ٚ ثيّمبٖ ثب ٔتٛؾظ ثبضـ ؾبال٘ٝ 
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طظ ٔدعا تمؿيٓ وطز. ثٝ عٛضي وٝ ثرف ٚؾيؼي اظ قيت قٕبِي اِج "ثب تٛخٝ ثٝ تٙٛع خغطافيبيي ذٛة ٔٙغمٝ ٔيتٛاٖ آٖ ضا ثٝ زٚ ثرف وبٔال

ظيبز آٖ ظيط پٛقف زضذتبٖ ٚ زضذتچٝ ٞبي ٔتٙٛع ٚالتغ قتسٜ ٚ زض    ) ٔحسٚزٜ خغطافيبيي ٚالغ زض حٛظٜ ذعضي ( ثب ضعٛثت ٚ ثبض٘سٌي ٘ؿجتبٌ

٘بحيٝ خٍّٙي ٘بٔيس . زض ثركٟبي ٚؾيؼي اظ قيت ٞبي خٙٛثي اِجطظ ) ٚالغ زض ٔحسٚزٜ خغطافيبيي ٘بحيٝ ايطا٘تي تتٛضا٘ي ٚ    ٚالغ ٔيتٛاٖ آٖ ضا

اظ تٙتٛع ذتبوي ذتٛثي ثطذتٛضزاض      ٚ ٞبي آشضثبيدبٖ ، ذطاؾبٖ( وٝ اظ ضعٛثت وٕتط ٚ زض ػيٗ حبَ ثبض٘سٌي ثهٛضت ثطف ثطذٛضزاض اؾتحٛظٜ 

ٔبض٘ي تب ذبوٟبي ظضاػي ذٛة زض آٖ زيسٜ ٔيكٛز ٚ زض ػيٗ حبَ ثرف ٚؾيؼي اظآٖ نرطٜ اي اؾتت وتٝ    –ثٛزٜ ثغٛضيىٝ اظ ذبوٟبي ٌچي 

ٝ اظ حيث تطاوٓ ثّىٝ اظ ٘ظط تٙٛع ٌٛ٘ٝ اي ٚخٛز زاضز ٚ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٔتؼسزي اظ ٌيبٞبٖ ا٘حهبضي ٚ ثٛٔي ايتطاٖ  زض الثالي آٟ٘ب پٛقف ٌيبٞي ٘

    (Mohandesine Moshaver Boom abad ,1381)ٟٔٙسؾيٗ ٔكبٚض ثْٛ آثبز  زض ايٗ ٔٙبعك ٔيطٚيس.

 رٍش بررسي:

ٔكبٞسٜ  ،Red data book of Iran   ٚFlora Iranica- Apiaceae familyٔٙبثغ ٔٛخٛز  ،254444/1٘مكٝ ٞبي ثب ثطضؾي 

زض   F. persica var latisectaٚ ٔغبِؼٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞطثبضيٛٔي ٚاضيتٝ ٞبي وٕتبي ايطا٘تي ٔرهٛنتبً وٕتبي ايطا٘تي ثتطي پٟتٗ        

كتٝ ٚ  ثب قٙبؾتبيي ٔىبٟ٘تبي پتطاوٙف ضٚي ٘م   ٔىبٟ٘بي پطاوٙف ٚاضيتٝ فٛق ٔكرم ٌطزيس.  ، ٌيبٞكٙبؾي وكٛض ٞطثبضيْٛ ٔٛؾؿبت

ٚ ثؿتٝ ثٝ ٚضؼيت فِٙٛٛغيىي وٕتبي ايطا٘تي زض ٔطحّتٝ     لطاض ٌطفتٝپيٕبيف ٔيسا٘ي ا٘تربة ايؿتٍبٟٞب ثط اؾبؼ آزضؼ ٚ تٙٛع ، ٔٛضز 

وّيتٝ   .ٌطزيتس ثجتت   GPSتٛؾتظ زؾتتٍبٜ    ثطضؾئىبٟ٘بي ٔٛضز  ضٕٙبٌ ،ضٚيكي، وبُٔ) ٕ٘ٛ٘ٝ ٞطثبضيٛٔي( ٚ ثصٚض خٕغ آٚضي ٌطزيس

(، ٔٙغمتٝ  ؾتطٚزاض  ٚ اضٍ٘ٝ، ٕ٘طن ،وٙسض، ٚاضٍ٘ٝ ضٚز،  قٕبَ ٌچؿط ،ٔىّيؽ ،وٕطثٗاِجطظ ٔطوعي) ٜٔٙبعك قبُٔ ٔٙغمٝ حفبظت قس

ٖ  ،فطحعاز ،وٗ ، ؾِٛمبٖ ، اظٌي زضٜ،ٚضزيحآظاز قٕبَ تٟطاٖ) ٝ  ،ثبْ تٟتطا ٖ   ،زاض آثتبز  ، پتطٚاظ، زضوت ٝ  (فكتٓ ٚ ظايٍتٛ ثتٛييٗ   آظاز ٔٙغمت

، عي الض )چٙسيٗ ايؿتٍبٜ زاذُ ٔٙغمٝ( ٚ ٔحسٚزٜ ٞبي زٔبٚ٘س ٚ فيطٚظ وٜٛپبضن ّٔي  چٙسيٗ ايؿتٍبٜ زض خٙٛة ثٛزيٗ ظٞطا(، )ظٞطا

ٔتٛضز ٔغبِؼتٝ لتطاض    ؾبَ ٔتٛاِي زض فهَٛ ٔرتّف ضٚيكي)ثٟبض( ٚ ظايكي) تبثؿتبٖ( اظ خّٕٝ ظٔبٖ ٌّسٞي ٚ ضؾتيسٖ وبٔتُ ٔيتٜٛ     4

تٟطاٖ)فطحعاز( ٘ٛػي ؾٛؾه قتبذىساض  زض ثطضؾي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ اظ پبيٝ ٞبي ٔرتّف ذهٛنبً پبيٝ ٞبي ٔٛخٛز زض قٕبَ  .ٌطفت

پتٛوي زا٘تٝ   ػتسْ تكتىيُ ٚ   زيسٜ قس وٝ ثيكتط زض ؾبلٝ ٚ زٔجطي فؼبِيت ٕ٘ٛزٜ ٚ ثبػث ضؼف پبيٝ ٞبي ٌيبٞي قسٜ وٝ ٘تيدٝ آٖ 

ٞبي وٕب ٌطزيس. اظ ٔٛاضز زيٍط ثطضؾي قسٜ ٔكرهبت ؾيؿتٕبتيه ٚاضيتٝ ٔصوٛض ثٛيػٜ ا٘ساظٜ، قىُ ٚ حبقيٝ ِجته ٞتب ٚ ٚيػٌيٟتبي    

ػالٜٚ ثط زٚ ٚاضيتٝ ٌيبٜ وٕبي ايطا٘تي اظ ٌيبٞتبٖ ٕٞتطاٜ ٘يتع      ٚيكٍبٞي ٔب٘ٙس قيت، خٟت قيت، زضنس قيت، اضتفبع ٚ... ٔي ثبقس. ض

ثتٝ   آٟ٘بٚ عي ٔطاحّي ذكه ٚ پطؼ ٌطزيس ٚ ثطاي ا٘دبْ ٔغبِؼبت ثيكتط ٚ قٙبؾبيي  نٛضت ٌطفتخٕغ آٚضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٞطثبيٛٔي 

 ٌطزيس. ٙتمُ ٔژنتيكي ذبيط بضيد عجيؼي ٚ شٞطثبضيْٛ ٔٛظٜ ت

 ٍ بحث: ًتايج
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 زض عي ايٗ پػٚٞف ضٚيكٍبٟٞبي انّي وٕبي ايطا٘ي زض اِجطظ ٔطوعي، اضتفبػبت قٕبَ تٟطاٖ، ٔٙغمٝ آظاز ثٛزيٗ ظٞطا، پبضن ّٔي الض ٚ زٔبٚ٘س

 ٚ فيطٚظوٜٛ ٔٛضز ثطضؾي ٚ پيٕبيف لطاض ٌطفت وٝ ٔكرهبت ٔٙبعك ٔصوٛض ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس:

 اظت شدُ البرز هركسي :هٌطقِ حف -1

زض ٔحتُ  پبيٝ ٞتبيي اظ ٌٛ٘تٝ وٕتبي ايطا٘تي ٔكتبٞسٜ ٌطزيتس.       ( : اضتفبػبت وٕطثٗثبالتط اظ پُ وٙسٚاٖ ، خبزٜ يٛـ ثّسٜ ، ) كوربي -1-1

تحت ، Ferulaعي ثطضؾي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ، زٚ ٌٛ٘ٝ زيٍطي اظ ايٗ ايؿتٍبٜ وٝ زاذُ زضٜ ٚ ٔكطف ثٝ ضٚؾتبي وٕطثٗ ٔيجبقس 

تط اظ ٚيػٌيٟبي ايٗ ٔٙغمٝ ، ؾٍٙالذي ثٛزٖ ٘ؿتجي ٚ ثتبال   .قس٘س ٔكبٞسٜ  .F.persica  ٚ Ferula. gumosa Boissػٙٛاٖ  

ٔغّتٛثي زاضز اظ   "ايٙىٝ ايٗ ٔٙغمٝ پٛقف ٌيبٞي ٘ؿجتبثٛزٖ زضنس ضعٛثت آٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ايؿتٍبٟٞب ٔيجبقس . ٘ىتٝ لبثُ شوط 

ٖ ٝ ثٌٛ٘ٝ ٞبي ٕٞطاٜ وٕبي ايطا٘ي ٔيتٛاٖ   Bongardia chrysogonum (L.) Boiss.,Stachys lavandolifolia ٌيبٞتب

Vahl, Vinca  herbacea Waldst. & Kit., Nasturtium officinale (L.) R. Br., Ficaria  kochii 

(Ledeb.) Iranshar & Rech.f.  ٜوطز.اقبض 

 

 )ايؿتٍبٜ وٕطثٗ(Vinca herbacea)پيچ تٍّطافي(    -1قىُ         

ٔحسٚزٜ اضتفبػي ثطضؾي قسٜ زض ايتٗ  ( : ٞطيدبٖ ضٚزذب٘ٝ اِيىب ثٝ عطف تط اظ پُ وٙسٚاٖ ، خبزٜ يٛـ ثّسٜ ، حبقيٝ  )ثبال هكليس -1-2

 .ٔتط ٔيجبقس وٝ ثيكتط پبيٝ ٞبي ٔكبٞسٜ قسٜ وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع ثٛز٘س 1454ٔتط تب  1444ايؿتٍبٜ اظ 
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)ؾٝ ويّٛٔتطي قٕبَ ٌچؿط ، اضتفبػبت ٔكطف ثٝ خبزٜ( : زض ايٗ ايؿتٍبٜ ػالٜٚ ثط وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع چٙسيٗ پبيتٝ وٕتبي   گچسر -1-3

ٚ زض ؾيٙٝ وف وٜٛ زض خجٟٝ قطلي لطاض زاقت. ٔٛلؼيت ثؼسي زض  زضخٝ 44اِي  35.  ايٗ ايؿتٍبٜ ثب قيت ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيس

، زٚ پبيٝ وٕبي ايطا٘ي وٕبي ثطي پٟٗ زضخٝ 45حسٚز ٙٝ وف وٜٛ زض خجٟٝ قٕبَ قطق ٚ خٙٛة غطة ثب قيت ايٗ ايؿتٍبٜ وٝ زض ازأٝ ؾي

                ٔحُ نرطٜ ٞبي ٚاضيعٜ اي وٕبي ايطا٘تي ثتب )ثبضيدتٝ ( ٕٞطاٞتي ٔيىتطز ٚ زض ٔحتُ ذبوٟتبي ٚاضيتعٜ اي         زض ٔطحّٝ ضٚيكي ٔكبٞسٜ ٌطزيس.

DC.  Prangos uloptera  ثتتتبF. gumosa )ٕٝٞطاٞتتتي ٔيىتتتطز  )ثبضيدتتت    ٝ                            . اظ ٌيبٞتتتبٖ ٕٞتتتطاٜ زيٍتتتط ٔيتتتتٛاٖ ثتتت

Ziziphora clinopodioides Lam.  ٚ Boiss. Ligularia persica . اقبضٜ وطز             

 1386زض ايٗ ايؿتٍبٜ زض ؾبَ عي ثطضؾي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ  )خبزٜ زيعيٗ ، لجُ اظ ؾبذتٕبٖ وّٟط ، حبقيٝ ضٚزذب٘ٝ(: ٍارًگِ رٍد -1-4

وٝ اظ حبقيٝ ضٚزذب٘ٝ   % پبيٝ ٞبي وٕبي ايطا٘ي ضا تكىيُ ٔي زاز54ثيكتطيٗ وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيس وٝ تمطيجبً ثيف اظ 

بي ايٗ پبيٝ ٞب زض عي ثبظزيسٞبي ثؼسي وٝ زض ايٗ ايؿتٍبٜ ا٘دبْ ٌطفت ٔيٜٛ ٞثٝ حساوثط تؼساز ذٛز ضؾيس.  2367قطٚع قسٜ ٚ زض اضتفبع 

تؼساز پبيٝ ٞبي وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ثٝ  1389ِٚي ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ زض ؾبِٟبي ثؼسي ذهٛنبًً زض  ؾبَ ( پبيٝ 34)حسٚز خٕغ آٚضي ٌطزيس 

ب ٚاضيتٝ اي اظ وٕبي ايطا٘ي ؾبلٝ ٌّسٜ تكىيُ ٘سازٜ ثٛز ٚ زض ٔطحّٝ ضٚيكي ثطٌٟ٘ىتٝ لبثُ تٛخٝ ايٗ وٝ زض آٖ ؾبَ ٞيچ  سالُ ضؾيس،ح

 قطٚع ثٝ ذعاٖ وطزٜ ثٛز٘س وٝ ايٗ ٔي تٛا٘س ٔٛ٘ٛوبضپيه ثٛزٖ ايٗ ٚاضيتٝ ضا تبييس وٙس. 

زض خٟتت قتٕبَ قتطلي ٚالتغ     زضخٝ  74تب   64ثبقيجي حسٚز ٚاضيعٜ اي  "وبٔالاي ٔٙغمٝ  خبزٜ چبِٛؼ ، خبزٜ لسيٓ وٙسض( ،)كٌدر -1-5

 ا٘تسوي اظ   أب زض ثؼضي اظ لؿٕتٟب ثٝ نٛضت ِىٝ اي تؼتساز  ٔكبٞسٜ ٌطزيس. اؾت . عي ثطضؾي ٞبي ثؼُٕ آٔسٜ وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع ثٝ ٚفٛض

% اظ پبيٝ ٞب ضا تكىيُ ٔي زاز. زض ؾبِٟبي ٔتٛاِي عي ثبظزيس 5وٕبي ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيس وٝ ثؼس اظ ا٘ساظٜ ٌيطي خٕؼيت ٔٙغمٝ حسٚز 

فمظ تؼساز ا٘سوي اظ پبيٝ ٞتبي ثتطي پٟتٗ     1389ز ِٚيىٗ زض ؾبَ ٞبي نٛضت ٌطفتٝ تؼساز پبيٝ ٞبي وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ تمطيجبً ثبثت ثٛ

 الظْ ثٝ شوط اؾت فمظ چٙس پبيٝ اظ وٕبي ايطا٘ي ثٝ ٌُ ضفتٝ ثٛز. ٔكبٞسٜ ٌطزيس.

اظ آ٘دبيي وٝ ايٗ ٔٙغمٝ ثؿيبض ٘عزيته ثتٝ    زض خبزٜ ٕ٘طن وٙسض لطاض زاضز. ايؿتٍبٜايٗ ( : وٙسض –خبزٜ چبِٛؼ ، خبزٜ ٕ٘طن ) ًورك -1-6

 ٔٙغمٝ وٙسض ٔي ثبقس وّيٝ ٔكرهبتي وٝ زض ٔٛضز ايؿتٍبٜ وٙسض ثيبٖ قس ثب ايٗ ايؿتٍبٜ ٔغبثمت زاضز.

ٚاضيعٜ اي ٚ زض خجٟٝ قٕبَ قتطلي   "زضخٝ ، وبٔال 64( : ٔحُ ايؿتٍبٜ زاضاي قيت 86ٔبٜ  زخبزٜ چبِٛؼ ، خبزٜ اضٍ٘ٝ ، ٔطزا) ارًگِ -1-7

ٝ  ضؤيتت ٌطزيتس  ٞط زٚ ٘ٛع ثطي اظ اثؼبز ٚ ا٘ساظٜ ٔرتّتف  اض زاقت . زض ايٗ ايؿتٍبٜ تؼساز ٔحسٚزي اظ پبيٝ وٕبي ايطا٘ي ٔكبٞسٜ قس وٝ طل  وت

 84زض ٔٛلؼيت زيٍتطي اظ ايتٗ ايؿتتٍبٜ ثتب قتيت       ايٗ وبٔالً ثب ٔكبٞسات زيٍط ٔغبيطت زاقت ٚ تفىيه زٚ ٚاضيتٝ ضا ثب اثٟبْ ٔٛاخٝ ٔي وطز.

 نرطٜ اي زض ٔمبثُ آثكبض ٞفت چكٕٝ ، وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع ٔكبٞسٜ ٌطزيس.  "ٔالزضخٝ ٚ وب
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ٚ :  ثبالي ثيّمبٖ(خبزٜ چبِٛؼ ، )  سرٍدار  -1-8 ٞتٛايي قتٟط    ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ قطايظ آة ٚ ٞٛايي ٔٙغمٝ ؾطٚزاض ٘عزيه ثٝ قتطايظ آة 

 ؾتطٚزاض ثؼتس اظ پيٕتبيف ٞتبي ا٘دتبْ قتسٜ      ٔٙغمٝ . زض وٙسٖ ٔي وطج ٔي ثبقس ثسيٗ خٟت ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔٙبعك خبزٜ چبِٛؼ ظٚزتط ذعا

  Melica persica Kunth اظ ٌٛ٘ٝ ٞبي ٕٞطاٜ وٕبي ايطا٘ي ٔيتٛاٖ ثٝ ٌيبٞبٖ. ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيسچٙسيٗ پبيٝ قجيٝ وٕبي ايطا٘ي 

Pistacia atlantica Desf  ,  Stachys inflate Benth & Acanthophyllum microcephalum Boiss .. .اقبضٜ ٕ٘ٛز 

 ،  ؾطذٕجٝ، ِتعٚض، تتبضيٙعا،  1قبُٔ ٔٙبعك اضخٕٙس، أطي ٍ پلَر(:فيرٍزكَُ  ْايًَاحي زير هجوَعِ شْرستاً)پارك هلي الر،  -2

، ٔٙغمٝ قىبض ٕٔٙٛع ٌبٚزٜ، ٘عزيه ثٝ پبؾٍبٜ پكت وٜٛ ٚ ٘ٛاحي ظيط ٔدٕٛػتٝ قٟطؾتتبٖ پّتٛض قتبُٔ ٔٙتبعك      3، تٍٙٝ ث2ًٟٙاٞٙع

اضتفبػبت ٔتٛضز پيٕتبيف زض ٔؿتيط قٟطؾتتبٖ      ٕٞچٙيٗ اضتفبػبت پبزيٗ تط اظ أبٔعازٜ ٞبقٓ ٚ ،، پبضن ّٔي الض5الٖ، ظضٔبٖ، ٚظ4الؾٓ

ٜ  أٛضز ثطضؾي لطزٔبٚ٘س تب زضيبچٝ تبض اظ حٛظٜ تحت پٛقف قٟطؾتبٖ زٔبٚ٘س  ٔٙتبعك   ض ٌطفتٝ ٚ عي ايٗ ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞتبيي اظ ٌيتب

 ٔتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛضز ثطضؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي خٕتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتغ آٚضي ٌطزيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتس.   

ٝ ثٛز وٝ زض وٙتبض آٖ تته پبيتٝ ٞتبيي اظ      F. gumosaٔٛضز ثطضؾي ٌٛ٘ٝ غبِت زض اوثط ٘مبط   .F) ثتطي ضيتع   وٕتبي ايطا٘تي   ٚاضيتت

persica var. persica ).ٔكبٞسٜ ٌطزيس 

 هٌطقِ شوال تْراى )هٌطقِ آزاد( -3

ثتٝ تؼتسازي ٔؼتسٚزي    يي اؾت وٝ ٔصوٛض اظ خّٕٝ ايؿتٍبٟٞب ٟبيوطج ، ثبالي ٚضز آٚضز( ايؿتٍبٞ –)اتٛثبٖ تٟطاٖ ٍ ازگي درُ ٍرديج -3-1

 . وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾتپبيٝ 

          

 F. persicaٕ٘تتبي ثتتطي ٌيتتبٜ   -2قتتىُ  

var.latisecta  ٚضزيحضٚييسٜ قسٜ زض ٘عزيىي 
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 ضٚييسٜ قسٜ زض اظٌي زضٜ var. latisecta F. persicaٕ٘بي ٔيٜٛ ٌيبٜ    -3قىُ 

 

 زض ٘هطت آثبز ثٛييٗ ظٞطا  var. persica F.persicaٕ٘بي ثطي ٌيبٜ   -4قىُ                                        

ثبظزيس ٌطزيس. زض حٛاقي ضٚزذب٘ٝ وٗ، ؾِٛمبٖ زض غطة ٚ ٕٞچٙيٗ فكٓ زض قطق تٟطاٖ : فشن ٍ زايگاى ٍسَلقاى  –كي  ارتفاعات -3-2

ؾِٛمبٖ ثٝ أبٔعازٜ زاٚز ثؼس اظ زٚضاٞي ؾٍٙبٖ زض حبقيٝ خبزٜ انّي اضتفبػبت ثبال ٚ پبييٗ خبزٜ ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٚ ثيكتتط   -خبزٜ وٗ

تفبػتبت  زض ثؼضي ٔٛاضز، ٚاضيتٝ وٕبي ايطا٘ي ثطي زضقت ٞتٓ ضٚيتت قتس. زض ختبزٜ فكتٓ اض     قس ٌيبٞبٖ ٚاضيتٝ وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع ضٚيت 

)وٕبي ايطا٘ي ثطي  F. persica var. persicaٔكطف ثٝ خبزٜ ظايٍبٖ پٛقف ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٚ پبيٝ ٞبي لبثُ تٛخٟي اظ ٌيبٞبٖ 

  ٔكبٞسٜ ٌطزيس )وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ(.latisecta F. persica varضٚيت ٌطزيس ٚ يىي زٚ پبيٝ قجيٝ  ضيع(

ثهٛضت چتط  ٌُ آشيٗپبيٝ وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔكبٞسٜ ٌطزيس .  3اِي  2: زض ايٗ ايؿتٍبٜ دركِ ٚ بام تْراى،  ارتفاعات فرحساد -3-3

. زض ايؿتٍبٜ ثبْ تٟطاٖ چٙسيٗ پبيٝ وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔكتبٞسٜ ٌطزيتس.   ، ٌّٟبي ٔطوعي ٘ط ٔبزٜ ٚ چتطٞبي وٙبضي زاضاي ٌّٟبي ٘ط ثٛز٘س

ثتطضٚي پبيتٝ    Cerambicidaeاظ ذتب٘ٛازٜ   (Agoparthia lateralis)ه قبذىساض زض ثطضؾي ايٗ ؾبيت ٚ چٙسيٗ ؾبيت زيٍط آفت ؾٛؾ
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اقتبضٜ وتطز.     .Gundelia tournefortii L. & Salix alba Lؾبلٝ ٔكبٞسٜ ٌطزيس. اظ ٌيبٞبٖ ٕٞطاٜ ٔيتٛاٖ ثٝ  وٕبي ايطا٘ي ٔرهٛنبٌ

 .طزيسثٝ وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ اضبفٝ ٌ S.G.Gmelin Salix excelsa زضوٝ  زض ٔٙغمٝ

ٓ ثؿتيبض  : ٔكبٞسات ٚ ثطضؾي ٞبي ثؼُٕ آٔسٜ زض ٔٙغمٝ ثيبٍ٘ط ثبضـ ٔٙبؾت ثٟبضي ثتٛزٜ ، ٌيبٞتبٖ ػّفتي يىؿتبِٝ ثتب تتطاو      دار آباد -3-7

    وٝ ٔتبؾفب٘ٝ ٞيچ پبيٝ اي اظ وٕبي ايطا٘ي ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس. .ٔٙبؾت لبثُ ٔكبٞسٜ ثٛز٘س

ٚ  ٘هطت آثبز لبضازاـ ثٛزيٗ ظٞطا ٚ وٜٛ لّيچي ٚالغ زض ضٚؾتبي آلچٝ زاْ اظ ايؿتٍبٜ ٔٙغمٝزض ايٗ : )ٔٙغمٝ آظاز (   هٌطقِ بَييي زّرا -4

ٔٛلؼيتت زليتك    وٝ ثيكتط پبيٝ ٞتبي ٔكتبٞسٜ قتسٜ وٕتبي ايطا٘تي ثتطي ضيتع ثٛز٘تس.        ايؿتٍبٟٞبي زيٍط زض ايٗ ٔحسٚزٜ ثبظزيس ثؼُٕ آٔسٜ 

 .ٔي آيس 1خسَٚ ايؿتٍبٟٞبي فٛق زض 

وٝ ٚاضيتٝ  وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ زض اضتفبػبت زاضاي ؾٍٟٙبي ٚاضيعٜ اي ثيكتتط اظ ؾتبيط    عك ٔكرم ٌطزيسثب تٛخٝ ثٝ ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾي ٔٙب

زض ٔدٕتٛع ثتب ثطضؾتي    . زض ثؼضي ٔٙبعك ٔثُ اضٍ٘ٝ ثط ضٚي يه پبيٝ زٚ ٘ٛع ثطي ) اثؼبز ٚ ا٘ساظٜ ٔرتّف ( ضؤيت ٌطزيس  ضٚيف زاضز.ٔٙبعك 

زض پبيٝ ٞبي قجيٝ وٕبي ثتطي   فطحعازضٚز ، ؾطٚزاض ٚ  تفبػبت ٔكطف ثٝ خبزٜ زيعيٗ زض ٚاضٍ٘ٝٔب٘ٙس اضايؿتٍبٟٞب ثرهٛل ايؿتٍبٟٞبي ٟٔٓ 

ثطٌٟبي پبيٝ اي وٛچىتط اظ ثطٌٟبي پبيٝ اي زيٍط ثٛز٘س يب ثطٌٟبي ؾبلٝ ايي ثعضٌتط اظ ثطٌٟبي پبيٝ اي ثٛز وٝ ثتٝ ٘ظتط ٔتي     پٟٗ ايطا٘ي ثؼضبٌ

 .قس ضؾس ايٗ تٙٛع ثطٌي نفت پبيساض زض خٕؼيتٟب ٘جب

زض اضتفبػبت ختبزٜ   ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ،أىبٖ آِٛزٜ قسٖ اخعاي وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ تٛؾظ آفت زض اضتفبػبت پبييٗ ثيكتط اظ اضتفبػبت ثبالؾت

فطاٚاٖ ٌيبٞي ثطاي آفتبت  وٝ ػّت ايٗ أط ٚخٛز ٔيعثبٟ٘بي فبػبت زضٜ فطحعاز ذيّي وٕتط ثٛز چبِٛؼ أىبٖ آِٛزٌي ثٝ آفت زض ٔمبيؿٝ ثب اضت

ٚ ٕٞچٙيٗ زض اضتفبػبت ثبال ثب تغييط قطايظ خٛي ٚ ؾطز قسٖ  ٔٛضز ٔكبٞسٜ زض ؾىٛ٘ت ٌبٟٞبي ثكطي زض ٔٙبعك ٘عزيه ثٝ قٟطٞب ٔي ثبقس

پٛقف ٌيبٞي ايؿتٍبٟٞبي وٕطثٗ ٚ ٔىّيؽ زض ٔمبيؿٝ ثب ٘مبط ثطضؾي قتسٜ زيٍتط ختبزٜ چتبِٛؼ      ٞٛا ٔيعاٖ فؼبِيت آفبت وبٞف ٔي يبثس.

اضتفبػبت خبزٜ چبِٛؼ تىثيط ٚ تِٛيس ٌيبٜ ٚ حفبظت اظ ذعا٘ٝ غ٘تي ٌيتبٜ وٕتبي     ٞسف اظ خٕغ آٚضي ثصٚض ٔرهٛنبٌ ز.زاضاي تٙٛع ثيكتطي ثٛ

اظ ٘ىبت لبثُ تٛخٝ ايٙىٝ تغييطات اضتفبػي ٘مف ٟٕٔي زض ضؾيسٖ ثصٚض ٚاضيتٝ ٞبي وٕبي ايطا٘ي زاض٘س ثٙحٛي وٝ ايطا٘ي ثطي پٟٗ ٔي ثبقس. 

ٕٞچٙتيٗ  زض حبِي وٝ زض ٔٙبعك وٕطثٗ ٚ ٔىّيؽ ثطٌٟب ذعاٖ وطزٜ أب ٔيٜٛ ٞتب ٘تبضؼ ثٛز٘تس .     ،ضيرتٝ ثٛززض ٔٙغمٝ ؾطٚزاض ثصٚض پبيٝ ٞب 

ثبال زؾت ايٗ ايؿتتٍبٜ  ذبن ضؼ ( زض ٔمبيؿٝ ثب اضتفبػبت  –)ٚاضٍ٘ٝ ضٚز  تأثيط ضعٛثت زض ضقس اخعاي ضٚيكي ٚ ظايكي پبيٝ زض وٙبض ضٚزذب٘ٝ

  ٔكٟٛز اؾت.

ػيه ) ٘عَٚ ثبضقٟبي خٛي زض اثتساي ؾبَ ٚ ػسْ ضيعقٟبي آٖ زض ازأٝ   قطايظ ذبل اوِٛٛخٟت ٝ وٝ ث ٘كبٖ زاز1389ؾبَ  ثطضؾيٟبي

ضقس ٚ ٕ٘ٛ ٚ زض ازأٝ ٚاضز ، يه ثبض ٔثٕط ( ثٛزٖ پبيٝ وٕبي ايطا٘ي   ( Monocarpicثطاي پكتيجب٘ي ٚ ٌطْ قسٖ ؾطيغ ٞٛا ( ٚ ٕٞچٙيٗ 

ع ثبػث قس وٝ ثطضؾي ٞبي نٛضت ٌطفتٝ ثط ضٚي ايٗ ٌٛ٘ٝ ٔحسٚز ٌطزز . اظ ٔدٕٛع ٕٞيٗ ٔٛضٛ ٜ ٚقسٖ ثٝ ٔطحّٝ ظايكي وبُٔ ٍ٘طزيس
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ّٝ ظايكي قسٜ ثٛز٘س . حثٛز وٝ ٚاضز ٔط)وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ (  ٚاضيتٝؾبيتٟبي ٔٛضز ثطضؾي ، ضٚؾتبي ٕ٘طن زاضاي ثيكتطيٗ پبيٝ اظ ايٗ 

ٚت ثطٌي ٔيجبقس، ثٝ ػجبضتي ا٘ساظٜ ػطو ِجه )لغؼبت ا٘تٟبيي( ثطٌٟب الظْ ثصوط اؾت تفبٚت زٚ ٚاضيتٝ وٕبي ايطا٘ي ثط اؾبؼ ٔٙبثغ تفب

ٔيّيٕتط ٔيجبقس وٝ چٖٛ زض ايؿتٍبٟٞبي اضٍ٘ٝ ٚ  14تب  6ٔيّيٕتط ٚزض وٕبي ايطا٘ي ثطي پٟٗ  3ٔيجبقس وٝ زض وٕبي ايطا٘ي ثطي ضيع حسٚز 

ايطا٘ي ثطي ضيع ٚ ٞٓ ثطي زضقت ( ضٚيت ٌطزيسٜ، ثٝ ٘ظط ٕ٘طن اِجطظ ٔطوعي ضٚي چٙسيٗ پبيٝ ٞطزٚ ٘ٛع ا٘ساظٜ ِجه ) ٞٓ ثطٌٟبي وٕبي 

ثسيٗ  .(.Ferula persica Willd)ٔيطؾس ايٗ تفبٚتٟبي شوط قسٜ زض وّيس تٙٛع ثطٌي ثبقس ٚ وٕبي ايطا٘ي فمظ يه ٌٛ٘ٝ زاقتٝ ثبقس

)اؾترطاج ٚ ثطضؾي اؾب٘ؽ(  ثطاي  ٔٙظٛض ثطاي اعٕيٙبٖ وبُٔ الظْ اؾت اظ ضٚقٟبي زيٍط قٙبؾبيي  ٔب٘ٙس ٔٛضفٛٔتطيه ٚ وٕٛتبوؿٛ٘ٛٔي 

 ،لغؼٝ تهٛيط 1544ضوٛضز ٌيبٞي ، تٟيٝ ثيف اظ  744تفىيه زٚ ٚاضيتٝ اؾتفبزٜ ٌطزز. اظ زؾتبٚضٞبي ايٗ پطٚغٜ خٕغ آٚضي ٘عزيه ثٝ 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ؾٝ ثؼسي ٔيجبقس. 34پبيٝ ثصضي ٚ  34خٕغ آٚضي ثصض اظ 

ذب٘ٓ ؾطوبض آلبي زوتط ٔٙتظٕي ٚ وبضقٙبؼ ٔؿئَٛ ثرف تحميمبت ضؾتٙيٟب ،  خٙبةاظ ٔسيط وُ زفتط ٔٛظٜ تبضيد عجيؼي ،  سپاسگساري :

ٕٞچٙيٗ اظ آلتبي ٟٔٙتسؼ حىيٕتي وبضقتٙبؼ ازاضٜ وتُ       زوتط افتربضي وٝ زض ا٘دبْ ايٗ تحميك ٔب ضا يبضي ٕ٘ٛزٜ ا٘س ؾپبؾٍعاضي ٔيٍطزز.

 ي ثطي پٟٗ ٔب ضا يبضي ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٕبَ تكىط ضا زاضز.ٔحيظ ظيؿت اؾتبٖ تٟطاٖ وٝ زض ٔؼطفي ٚ زؾتيبثي ثٝ ٔحّٟبي پطاوٙف وٕبي ايطا٘
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Abstract: 

Following some basic study in this case (According to Refrences , observing big leaf (Ferula persica var. latisecta) and 

small leaf (Ferula…var. persica) in Research Institute of Forest and Rangelands and comparison between two variety , field 

action began in 1997 . Including regions  sub management of DOE in Tehran Mazadaran province or out of DOE regions in 

Qazvin province. 

As a result, referring to Topography maps 1/250000 and distribution of variety according to (Flora Iranica , Apiaceae & Red 

data book of Iran) left to the considered regions , selecting site , according to the address, population diversity , by using 

(GPS) geographical coordinate (Latitude, Longtitude & altitude) has been recorded. 

Following , according to phenological condition (Ferula persica ) in different seasons , Herbarium speciments, vegetative , 

seed and non-pressed speciments has been collected. 

Mean while , herbarium speciments of plants with ferula persica collected. Herbarium speciments and vegetative that 

collected after different process of dring and pressing has been determinate. 

It is notifiable that the different between two variety according to references related to different in leaf . In other Words , 

segments of width (distal parts) , in Ferula persica small leaf about 3 milimeter and in Ferula persica big leaf is about 6 to 10 

milimeter. 

As these species are observed in Arange and Namarak in central Alborz on several plants of Ferula persica,both sizes of 

them has seen. It looks like above mentional differences related to leaf diversity and Ferula persica has only one species  

(Ferula persica Willd.). 

As a result, for making complete sure , It is necessary to use other methods of determinations such as morphometric and 

chemical taxonomy in order to separate two variety 

Key words : Feula persica , Endangered , Protection , chemical taxonomy 
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