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چکیده
نمونـه  ، 1395در سـال  بایجـان غربـی  رآذاسـتان واقـع در سلماس شهرستان انجام شده در مناطق مرزي مطالعات میدانیطی 

کلیـد  اسـاس  بـر بررسی این نمونه با استفاده از فلورا ایرانیکا منجر به تشخیص نام گونه نشد، اما . آوري شدجمعSileneجالبی از جنس 
هـاي  با مطالعه نمونه تیپ و نمونـه .تشخیص داده شدSclerocalycinaeاز بخش S. armenaفلور ترکیه و فلور روسیه نام آن شناسایی 

آذیـن پـانیکول و کاسـه چرمـی بـدون      اي، چندساله با گلگیاهی بوتهarmenaSilene.تایید شدهرباریومی، درستی تشخیص نام گونه 
،بنـابراین .تـاکنون از ایـران گـزارش نشـده اسـت     لیو،این گونه در ترکیه و ارمنستان پراکنش دارد،اطالعات موجودطبق. کرك است

هـاي  هاي ریختی متمایز کننده رویشی و زایشی بـا گونـه  این گونه از نظر ویژگی. شودبراي فلور ایران جدید محسوب میحاضرگزارش
، تصـویر، پـراکنش   شـناختی آرایـه در ایـن مقالـه شـرح    . مقایسه شده استS. bupleuroidesو S. peduncularisنزدیک در این بخش؛ 

.شوندارایه میS. armenaهاي رویشگاه جغرافیایی و ویژگی

Silene armena, a new record from Iran
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Summary
During an exploration in boundary areas of Salmas (W Azarbayjan province, Iran) in 2016, an interesting plant

from the genus Silene was collected. Determination of the plant material by using Flora Iranica was showed that, it is an
unknown plant, but the specimen was determined as Silene armena Boiss. from the section Sclerocalycinae according
to identification key of Flora of Turkey and Flora of the U.S.S.R. The name of species was confirmed by studying the
type and other herbarium specimens. Silene armena is a caespitose, perennial plant with panicle inflorescence and
leathery and glabrous calyx. Based on available data, the plants of this species grow naturally in Turkey and Armenia,
but reported for the first time in Iran. The species was compared with S. peduncularis Boiss. and S. bupleuroides L., the
closely related species of the section in aspect of vegetative and reproductive morphological features. In this paper,
taxonomical description, photo, distribution and habitat features of the species are presented.

Sileneمطالعات مختلـف در جـنس    L.   از تیـره میخکیـان
)Caryophyllaceae (منجر بـه کشـف و معرفـی    هاي اخیر سالدر

هاي جدیدي از این جنس بـراي ایـران و جهـان شـده اسـت     گونه
)Nejati Edalatian et al. 2011 ،Gholipour & Parsa Khangha

2015 ،Gholipour & Golshahi 2016 ،Hoseini & Assadi

2016 ،Gholipour 2017.( وجـود، هنـوز منـاطقی از ایـران     ایـن  با
هـاي جدیـد در   و کاوشبرداري و مطالعه نشدهطور دقیق نمونهه ب

ــی گیاهــان جــالبی شــده اســت   ــه شناســایی و معرف آن منجــر ب
)Maroffi & Gholipour 2014،Gholipour et al. 2016 ،

Gholipour & Aminirad 2017 ،Aminirad et al. 2018(.

ران بـا ترکیـه در اسـتان آذربایجـان غربـی      مناطق مرزي ای
که با توجـه بـه   شودمحسوب مییکی از مناطق با تنوع گیاهی باال 

العبـور از نظـر   هاي مرتفـع و صـعب  مسایل امنیتی و همچنین کوه
هاي انجـام شـده در   طی کاوش. اندفلوریستیکی کمتر مطالعه شده

بایجـان  اسـتان آذر واقع درمنطقه مرزي سنجی شهرستان سلماس 
در کوه Silene، نمونه گیاهی جالبی از جنس 1395غربی در سال 

شناسایی ایـن نمونـه بـا    . آوري شدرش جمعهراویل روستاي کوزه
ــه بخـــش    ــود تعلـــق آن را بـ ــابع علمـــی موجـ اســـتفاده از منـ

Sclerocalycinae Boiss.نشان داد.
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Silene/ پورقلی armena ،139761/61، )1(19جلد ، یهانرست... / گزارشی جدید

بــا اســتفاده از کلیــد آوري شــدهنمونــه جمــعتعیــین نــام 
موفقیت آمیـز نبـود،   ) Melazheimer 1988(ایرانیکا اشناسایی فلور

Coode & Cullen(اما با استفاده از کلیـد شناسـایی فلـور ترکیـه     

مشخص شد که نمونـه بـه  ) Shishkin 1936(و فلور روسیه ) 1966
Silene armenaگونه  Boiss.کـه گونـه  با توجه به ایـن . تعلق دارد
تاکنون از ایـران گـزارش نشـده، در ایـن مقالـه بـه عنـوان        ورمذک

.شودگزارشی جدید براي ایران معرفی می
طبیعـی  از رویشـگاه 1395گیاهی در تیر ماه سالنمونه

اسـتان  (رش از شهرسـتان سـلماس   گیاه در منطقه مـرزي کـوزه  
ــی  ــان غرب ــع) آذربایج ــدجم ــه.آوري ش ــود در  نمون ــاي موج ه

شناسـی ژنـو  ، باغ گیاه(W)وزه تاریخ طبیعی وین هاي مهرباریوم
(G)شناسی کیو ، باغ گیاه)K(شناسی ادینبـورگ  ، باغ گیاه)E ( و

. مورد بررسی قرار گرفتند) SPNH(ساري مرکز دانشگاه پیام نور 
در کشـور  Sileneشـناس متخصـص جـنس    با گیـاه ،عالوه بر آن

آوري گیاهی جمعنمونه . کمال یلدیز مشورت شدپروفسورترکیه، 
، فلور ترکیه )Melzheimer 1988(ایرانیکا اشده با استفاده از فلور

)Coode & Cullen 1966 ( ــور روســیه ) Shishkin 1936(و فل
شناسایی و درستی نام علمی گونه شناسایی شده با مطالعه نمونه 

در هربـاریوم دانشـگاه   مورد نظر، نمونه گیاهی . یید گردیداتیپ ت
-SPNHتحـت کـد هربـاریومی    )SPNH(سـاري  رکـز  مپیام نور 

.شودنگهداري می5916
تاکنون تنهـا از  S. armenaاطالعات موجود، گونه مطابق

رش از شهرسـتان سـلماس   یک رویشگاه در منطقه مـرزي کـوزه  
آوري شده، به عنوان گزارشی جدیـد بـراي ایـران محسـوب     جمع

راسـاس نمونـه  ایـن گونـه را ب  ) Boissier 1843(بواسـیه  . شودمی
کرد و آن را اي در ارزروم ترکیه توصیفآوري شده از منطقهجمع

Siphonomorphaدر بخش  Otth.ـ   . بندي نمودرده ه ایـن گونـه ب
هایی نظیر؛ گیاهی چند ساله بـدون کـرك   ویژگیدلیل دارا بودن

هاي بـزرگ،  اي، گلآذین پانیکول یا خوشههاي کلمی، گلبا برگ
ین یدر پــا،هـاي نامشـخص  کـرك بـا رگـه   کاسـه چرمـی، بـدون    

ــه ــش حلق ــت ردهSclerocalycinaeاي، در بخ ــده اس ــدي ش بن
Boissier 1867) ،Chowdhuri 1957 و(Melzheimer 1988.

Silene armena Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1(1): 29
(1843)

Syn.: S. dianthifolia J. Gay, Asie Min. Bot. (P.A.
Tchihatscheff) 1: 193 (1860), S. filipes Freyn & Sint. in
Bull. Herb. Boiss. 3: 98 (1895), S. tenuicaulis Freyn &
Sint. in Öst. Bot. Zeitschr. 40: 12 (1890); S. amassiensis
(Freyn) Bornm. in Feddes Rep. Beih. 89(1): 116 (1936);
S. lycica Chowdhuri in Notes R.G.B. Edinb. 22: 256
(1957), S. serrulata Boiss., Fl. Or. 1: 643 (1867)

اي، کمی در قاعده چوبی، به ارتفاع گیاهی چندساله، بوته
هـا راسـت، یـا کمـی صـعودي، بـدون       ساقه. مترسانتی100-50
100-150اي بـه طـول   هاي قاعـده برگ. اك، در باال چسبنکرك
اي، بـدون  متر، به شکل واژسـرنیزه میلی5-16متر و پهناي میلی

هـاي  بـرگ . دارین مـژه یکرك؛ در نـوك دراز؛ بـا دمبـرگ، در پـا    
متـر،  میلـی 5-11متر و پهنـاي  میلی90-150اي به طول ساقه

هـاي  در گـره اي، بدون کـرك؛ در نـوك دراز؛   به شکل واژ سرنیزه
ـ  با دمبرگ، یـا پایین  آذیـن  گـل . سـمت قاعـده بـرگ   ه کشـیده ب

متـر، بـدون کـرك،    میلـی 20-30پانیکول؛ دمگل میانی به طول 
اي، بـه طـول   متر؛ براکته سرنیزهمیلی3-5دمگل جانبی به طول 

دار؛ در حاشــیه ین مــژهیمتــر، بـدون کــرك؛ در پـا  میلـی 17-15
18-21) -25(اي، بـه طـول   اسـتوانه -کاسه گل چمـاقی . غشایی

هـا  دار؛ رگهرك، با حالت چرمی؛ در قاعده حلقهمتر، بدون کمیلی
3-4تایی، موازي، تقریبا نامشخص؛ دندانـه مثلثـی، بـه طـول     ده

تیز، یا نیش زنبوري، با حاشـیه غشـایی باریـک و    متر؛ نوكمیلی
زرد؛ -یـا سـبز  و کـرم  ،رنگرد کمهاي زبه رنگها گلبرگ. دارمژه

؛ پهنک به طـول  متر، بدون گوشکمیلی10-12ناخنک به طول
-مرغــیمتــر شــکافته؛ تاجــک تخــممیلــی3-4متــر، میلــی6-5

عـدد، درون  10هـا  پـرچم . متـر میلـی 5/1-2مستطیلی، به طول
. عدد، بـدون کـرك  3ها خامه. غنچه باز شونده؛ میله پرچم صاف

).1شکل (دار ین کركیمتر، در پامیلی7-8آنتوفور به طول 
ماهسط مرداداواسط تیر تا اوا: زمان گلدهی
تیپ در ژنو از ترکیهنمونه ی،توران-وناحیه ایران: عنصر رویشی

در فلور ترکیه این گونـه انحصـاري ترکیـه    : پراکندگی جغرافیایی
در ارمنستان و ایران نیـز  ،ذکر شده، اما براساس اطالعات موجود

.پراکنش دارد
هـاي  هاي اغلب هرباریوممطابق بررسی نمونه: پراکندگی در ایران

غرب ایران در منـاطق کوهسـتانی   ایران، این گونه تنها در شمال
.استان آذربایجان غربی، پراکنش داردواقع در سلماس شهرستان 

پوشـش  بـا گیاهان این گونه در علفزارهـاي کوهسـتانی  : رویشگاه
1400اي با خاك کم عمق از ارتفـاع  هاي صخرهاستپی در شیب

.رویندمتر می2800تا 
آذربایجــان غربــی، ســلماس، : ایــران: هــاي مطالعــه شــدهنمونــه
کـوه هراویـل،  رش،شهر، سنجی، خورخـورا، روسـتاي کـوزه   کهنه

.SPNH-5916راد، پـور و امینـی  قلـی ،28/04/1395متر،2550
دوملـودا، کیلـومتر   ؛)!G(427الوي -، اوکر1837ارزروم، : ترکیه

ــمال ارزروم، 30 ــر، 2500-2800شـ ــتپن، 1982متـ ، گبیراسـ
821237)W!(؛ کایســري)متــر، 1400داغ، ، آلــی)قیصــریه
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Silene/ پورقلی62/62 armena ،1397، )1(19جلد ، یهانرست... / گزارشی جدید

فلریگـه  ،1977متـر، 2000داغ، ؛ ارسـیاس )!W(1047، اباالنس
2300کارس، جنوب غرب کوه کایسیر، ؛ )!W(777476هوگه، 

خانـه، کـوه آرگیـري،    گوموش؛)!E(30494متر، دیویس و هج، 
موغال، ؛)S. filipesنمونه تیپ ) (!c5943)E، سینتنیس، 1894

نمونــه تیــپ) (!E(13826متــر، دیــویس، 2000کــوه گیــردر، 
S. lycica.(

هــاي ، گونــهSclerocalycinaeهــان بخــش در بــین گیــا
Silene bupleuroides L. وS. peduncularis Boiss. ــر از نظ

S. armenaبـه  هـا  آرایـه تـرین  شناسی نزدیـک خصوصیات ریخت

از جملـه هـا ویژگـی برخـی  ها از نظر این گونه. شوندیمحسوب م
اي، اندازه و دندانـه  اي و ساقهاندازه گیاه، شکل و ابعاد برگ قاعده

تفاوت دارنـد  S. armenaخصوصیات گلبرگ با همچنین کاسه و 
).1جدول (

سپاسگزاري
ــن  ــه ای ــیله ب ــ وس ــدیز ب ــال یل ــور کم ــاطر ه از پروفس خ

ــایی ــا و نظرراهنم ــه ــانات ارزشمندی ــی ش ــدردانی م ــودق . ش
از هنگ مرزي منطقه سـنجی و همکـاري و همراهـی صـمیمانه     

ــدي، خ  ــان مرن ــی وآقای ــند، بهرام ــی  رس ــر امین ــاد و دکت راد ش
این پژوهش با اعتبـارات مـالی معاونـت پژوهشـی     . شودتقدیر می

ــه ا      ــام گرفت ــدران انج ــتان مازن ــور اس ــام ن ــگاه پی ــتدانش .س

Silene-1شــکل  armena (SPNH-5916):A .  ،ــاه ــن ســاقه گی ــده. Bب ــرگ قاع ــرگ ســاقه. Cاي، ب ــل. Dاي، ب ــن، گ ــل . E-Fآذی گ
).مترمیلیF=5متر، میلیE-A=10:مقیاس(

Fig. 1. Silene armena (SPNH-5916): A. Rootstock, B. Basal leaf, C. Cauline leaf, D. Inflorescence, E-F. Flower
(Bar: A-E = 10 mm, F = 5 mm).
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Silene/ پورقلی armena ،139763/63، )1(19جلد ، یهانرست... / گزارشی جدید

Sileneهاي مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی گونه- 1جدول  armena ،S. peduncularis وS. bupleuroides

آرایهصفات  S. armena S. peduncularis S. bupleuroides

اندازه گیاه و پوشش 
ساقه

راست تا متر، ساقه سانتی100-50
صعودي، صاف، در باال کمی 

چسبناك

متر، ساقه سانتی70-25
صعودي، صاف، در باال 

چسبناك

متر، ساقه صعودي، سانتی25- 60
صاف، در باال چسبناك

شکل و ابعاد برگ 
)مترمیلی(اي قاعده

اي،واژسرنیزه
16 -5 ×150 -100

اي تا کمی حالت واژسرنیزه
قاشقی،

5-3 ×52 -30

خطی،-اياي یا سرنیزهواژسرنیزه
8-3 ×90 -25

شکل و ابعاد برگ 
)مترمیلی(اي ساقه

اي،واژسرنیزه
11-5 ×150-90 خطی-ايسرنیزه خطی،-ايسرنیزه

4-5/1×65-35
دمگلآذین و گل

)مترمیلی(
20-30پانیکول، 

صاف
ايپانیکول یا خوشه

، صاف30-15
،3- 18اي، پانیکول یا خوشه
صاف

طول کاسه و اندازه 
دندانه

)مترمیلی(
3- 4، دندانه 20-18 5/19 -5/12 ، دندانه کاسه28-22

4-3

ویژگی گلبرگ
)مترمیلی(

ناخنک شیري رنگ، -گلبرگ زرد
12-10،

5-6پهنک 
متر شکافتهمیلی4-3

ناخنک گلبرگ صورتی رنگ، 
12-8،

5/2-5/3، 5- 7پهنک 
متر شکافتهمیلی

، 11-16ناخنک گلبرگ کرم رنگ، 
متر شکافتهمیلی4-5، 8-10پهنک 

آنتوفور
)مترمیلی(

8-7
دارکرك

8-4
دارصاف تا کمی کرك

14-5/9
دارصاف تا کمی کرك
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