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در مزرعه ذرتخارخاسک

Tribulus terrestris: نام علمی 

Puncture vine

1399اردیبهشت ماه : تصویر برداری زمان 
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گیاه انگل سس
دروفوربهکهCuscutaبا نام علمی •

دمیشودیدهمزارعوباغات•

3



شیر سگ
Euphorbia helioscopiaبا نام علمی 
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(موره)گندواشگیاه 
Artemisia annuaبا نام علمی 
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گیاه گزنه 
Urticaبا نام علمی  dioica
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جنگلیشبدریترشک
Oxalis corniculata
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روباهیدم 
Setaria italica
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عروسک پشت پرده
Chinese lantern
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(گیاهی انگل)جالیزگل 
Orobanche aegyptiaca
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زرداویارسالم
Cyperus esculentus
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پهن برگترشک
Rumex obtusifolius
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تاج خروس
Amaranthus viridis
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ترهسلمه
White goosefootنام انگلیسی 

Chenopodium album
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وحشیشوید
Anethum graveolens
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بادام زمینی
شد به صورت علف هرز در بین کدو و خیار ر

استکرده 

Arachis hypogaea
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دبنپیچک-پیچكیهفت بند 
Polygonum convolvulus
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سیاهآقطییا پلم
Sambucus nigra
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تمشک وحشی
Rubus occidentalis
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خرفه
Circium arvense (L.) scop

باغیکنگر

20

Portulaca oleracea



(لتهخار )باغی کنگرتصویری بهتر از یک  21



شاه پسند
Verbena officinalis
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کاناداییپیربهار
Conyza canadensis
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سرخس
Polypodiopsida
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پنجه مرغی
Cynodon dactylon
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کاهو خاردار
Lactuca scariola L

26



پیچكیهفت بند 
(واریته ای با رنگ متفاوت)

Polygonum convulvulus

27



پیچک صحرایی
Convolvulus arvensis

28



پونه وحشی
Mentha longifolia
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مریم گلی هرز
Salvia virgate

Lamiaceae
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فراسیون
Marrubium sp

Lamiaceae
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الله عباسی
Mirabilis jalapa
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راعیگل 
)چشمهزار گل (

Hypericum sp

Hypericaceae

33



بوقناق، زول
Eryngium sp

Apiaceae
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گندمگـل
Centaurea sp

Asteraceae
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پنیـرک
Alcea sp

Malvaceae
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وشیاکـــ
kochia scoparia

کنوپودیاسهتیره 
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الیفاــآک
Virginia copperleaf

فرفیوناز تیره 

38



سرخاب کولی
Phytolacca americana

Phytolaccaceae
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یونجه وحشی
Medicago sp
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خاسکوله 
Ruscus Hyrcanus

ه که سایمزارعیباغات و حاشیهدر
دارن رشد میکند
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زقرماویارسالم
Cyperus rotundus
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واشسه چكه ، پاسپالوم
Paspalum dilatatum
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علف خونی
phalaris spp
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1399اردیبهشت ماه سال : تاریخ عکسبرداری 



پیرگیاه
Senecio vulgaris
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گیاهانی که شناسایی نشدند
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با تشكر از توجه شما
زرهونمحمدرضا : تهیه و تنظیم 

99تابستان 
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