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Abstract
Lichen flora is very rich in Iran in terms of climate diversity, geology, and topography, and ranges from deserts to cold 
forests in mountainous areas and still has remained unknown and includes many new or rare species. Lichens are 
symbiotic organisms composed of a fungal part (Mycobiont) and a photosynthetic part (Photobiont). The photobiont 
may be green algae or cyanobacterial species. In fact, lichens are specialized fungi that algae serve as their food 
source. Lichens grow on a wide variety of growing platforms and are of great environmental importance. Collection 
and identification of lichens in Kermanshah province has been implemented since 2011 in line with the national pro-
jects of the Research Institute of Forests and Rangelands with the aim of identifying and preparing the list of lichen 
species. Altogether 109 geographical locations in the province were visited during the study and 448 specimens of 
lichens were collected. According to the results, 48 species of lichens, belonging to 33 genera and 15 families, were 
identified.
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چکیده
فلور گلسنگ د ر ایران، به د لیل تنوع آب و هوایی، زمین شناسی و توپوگرافی فراوان، بسیار غنی بود ه و از بیابان های خشک 
تا جنگل های مناطق سرد کوهستانی گسترد ه است و هنوز د ر نقاط زیاد ی از کشور، ناشناخته ماند ه و شامل بسیاری از گونه 
های جد ید و ناد ر می باشد. گلسنگ ها ارگانیسم های همزیستی هستند که از یک بخش قارچی )Mycobiont( و یک بخش 
فتوسنتز کنند ه )Photobiont(  تشکیل شد ه اند، بخش فتوسنتز کنند ه ممکن است یک گونه جلبک سبز یا گونه ای سیانوباکتری باشد، 
د ر واقع، گلسنگ ها قارچ های تخصص یافته ای هستند که جلبک ها بعنوان منبع تامین غذای آنها بکار می آیند. گلسنگ ها روی 
بستر های رویشی بسیار متنوعی رشد و نمو می کنند و از اهمیت محیط زیستی زیاد ی برخورد ار هستند. جمع آوری و شناسایی 
گلسنگ های استان کرمانشاه د ر راستای پروژه های ملی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و با هد ف شناسایی و تهیه لیست 
گونه های گلسنگ استان کرمانشاه، از سال 1390 د ر د و فاز 4 ساله، به اجرا د رآمد. د ر مد ت اجرای این پروژه ها، به 109 منطقه 
جغرافیایی مختلف د ر محد ود ه 13 شهرستان استان کرمانشاه، مراجعه و تعد اد 448 نمونه گلسنگ، جمع آوری شد. بر اساس نتایج 
جمع آوری و شناسایی نمونه های گلسنگ، تعد اد 48 گونه گلسنگ د ر قالب 33 جنس و 15 تیره، برای استان کرمانشاه به د ست آمد.

واژههایکلیدی: : فلور، گلسنگ، استان کرمانشاه، ایران.
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مقدمه
گلسنگ ها  یف  تعر طبق 

یستی  همز ي  نیسم ها گا ر ا
هستند که از یک بخش قارچي

بخش  یک  و   )Mycobiont (  
فتوسنتز کنند ه )Photobiont( تشکیل 

شد ه اند که بخش فتوسنتز کنند ه ممکن 
گونه ای  یا  سبز  جلبک  گونه  یک  است 
سیانوباکتری باشد )Nash, 2001(. اجزای 
گلسنگ، موجود ات منفرد ی هستند و د ر اکثر 
گلسنگ  ها، قارچ، بافت  های ساختاری و ریسه 
 Tehler &( و زایشی را می  سازد )پیکره اصلی(
Wedin, 2008(. د ر واقع، گلسنگ  ها قارچ  های 
تخصص  یافته  ای هستند که جلبک  ها به عنوان 
منبع تأمین غذای آنها به کار می  آیند. نامی که 
به گلسنگ د اد ه می  شود به شریک قارچی آن 
اشاره د ارد و تا سال 1950 گلسنگ  شناسان و 
قارچ  شناسان از پذیرفتن گلسنگ  ها د ر میان 
رد ه  بند ی قارچ  ها امتناع کرد ند، تا اینکه امروزه 
تقریبًا همه د انشمند ان بر جمع  بند ی قارچ  های 
گلسنگ شد ه د ر سیستم رد ه  بند ی قارچ  ها توافق 
کامل د ارند )پورویس ، 2000(. گلسنگ  ها، د ر 
مناطق مختلف د نیا، ازجمله ایران، به ویژه نواحي 
مرطوب، روي بستر هاي رویشی بسیار متنوعي 
رشد و نمو مي کنند. این گیاهان را مي توان روي 
مثل  غیر زند ه  یا  زند ه  از موجود ات  بسیاري 

سنگ، خاك، چوب، تنه د رختان، دیوار هاي سنگي و بتني، 
شیرواني منازل و د ر هر بستر د اراي ثبات و پاید اري، 
یافت )صفوی و همکاران، 1394(. فلور گلسنگ، د ر 
ایران به د لیل تنوع فراوان آب و هوایی، زمین شناسی و 
توپوگرافی، بسیار غنی بود ه و از بیابان  های خشک 
تا جنگل  های سرد مناطق کوهستانی گسترد ه است 

)Jafari et al., 2004(
پژوهش روی گلسنگ های ایران از سال 1892 
مطالعات  عمد ه  است.  شد ه  مولرآغاز  توسط 
گلسنگ  شناسی د ر ایران د ر سال  های 1978-
1885 شامل جمع  آوری تعد اد ی از گلسنگ  های 
نواحی اصفهان، بوشهر، خراسان، فارس، کرمان، 
گیالن، لرستان و مازند ران است که د ر مجموع 
گونه شد ه   300 از  بیش  به شناسایی  منجر 
است )حاجی منیری و همکاران، 1386(. اولین 
چک لیست گلسنگ هاي ایران، با همکاري برخي 
از گلسنگ شناسان خارجي و د اخلي د ر سال 
1383 منتشر شد ه است، این مجموعه شامل 
بیشتر آنها د ر هرباریوم  396 گونه است که 
بخش تحقیقات گیاه شناسي مؤسسه تحقیقات 
مي شوند  نگهد اري  کشور  مراتع  و  جنگلها 
)Seaward et al., 2004(، این چک لیست 
ایران  معتبر د رباره گلسنگ هاي  مقاله  اولین 
است که د ر سال 2004 توسط سیوارد  و چند 
 Willdenowia گلسنگ  شناس د اخلی د ر مجله

چاپ شد ه است، این چک لیست د ر سال 2008 
به روز رسانی و با گزارش 645 گونه د وباره منتشر 
شد )Seaward et al., 2008(. د و سال بعد 
کتاب مقد مه ای بر گلسنگ هاي ایران با بهره  گیری 
از اطالعات مند رج د ر چک لیست د وم و نتایج 
حاصل از مأموریت های صحرایی توسط معصومی 
و همکاران )1388( منتشر شد و 35 گونه به 
فهرست گونه های چک لیست 2008 اضافه شد. 
 ،)2006(Orange و Sohrabi ،د ر همین راستا
Ghahremanine- و  Kazemi،4 گونه جد ید

جد ید  جنس   2 و  گونه   3  (2008 )  jad
گلسنگ، Valadbeigi و همکاران )2010(، 
89 گونه،Haji Moniri و همکاران )2011(، 1 
  Kazemi،2014(، 4 گونه)  Valadbeigi،گونه
تیره از  جد ید  گونه   3  ،)2014(Safavi و 
Sip- و HajiMoniri و Teloschistaceae 

man (2017(، 4 گونه جد ید گلسنگ را به 
لیست گونه  های ایران اضافه کرد ند.

مناطق  تنوع زیستی گلسنگ  های  از  آگاهی 
مختلف کشور مستلزم شناسایی جنس  های موجود 
و تقویت منابع اطالع  رسانی مربوط به آنها برای 
شناسایی گونه  های وابسته است )حاجی  منیری 
و همکاران، 1386(. برای د ستیابی به این مهم 
و با توجه به اهد اف طرح ملی جمع  آوری و 
شناسایی گیاهان بی  گل ایران و نظر به اینکه 
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شکل 1– محد ود ه جغرافیایی شهرستان های استان کرمانشاه با د امنه ارتفاعی 117 تا 3354 متر از سطح د ریا
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شناسایی فلور گلسنگ  های ایران هنوز کامل 
نشد ه است و گونه  های جد ید، یا گونه  های ناد ر 
فراوانی را د ر بر د ارد )سهرابی، 1395(، جمع  آوری 
و شناسایی گلسنگ  های استان کرمانشاه با هد ف 
آگاهی از تنوع گونه  های گلسنگ د ر این منطقه، 
تولید اطالعات علمی و بنیاد ی، همچنین تشکیل 

هرباریوم تخصصی کشور، اجرا شد.

اقداماتویافتهها
محد ود ه اجرای پروژه جمع  آوری و شناسایی 
گلسنگ  ها، استان کرمانشاه د ر میانه ضلع غربي 
ایران د ر مختصات جغرافیایی 33 د رجه و 39 
د قیقه و 17 ثانیه تا 35 د رجه و 16 د قیقه و 
49 ثانیه عرض شمالی و 45 د رجه و 24 د قیقه 

شکل 3- موقعیت جغرافیایی مناطق جمع   آوری نمونه   های گلسنگ د ر محد ود ه شهرستان   های استان کرمانشاه

شکل 2- جمع   آوری نمونه   های گلسنگ از مناطق مختلف استان کرمانشاه )اسالم   آباد غرب، کوله سه، 1397(

و 9 ثانیه تا 48 د رجه و 6 د قیقه و 17 ثانیه 
طول شرقی با مساحت 24434 کیلومتر مربع، با 
میانگین د مای ساالنه 15/85 د رجه سانتی  گراد 
و میانگین بارش ساالنه 467 میلی  متر )سایت 
اد اره کل هواشناسی استان کرمانشاه( د ر نظر 

گرفته شد ه است )شکل 1(. 
متد اول جمع   آوري  به روش هاي  گلسنگ   ها 
یک  د اشتن  آنها  جمع   آوري  براي  می شوند، 
کارد ك محکم، یک چکش و قلم سنگ   تراشي 
کافي است. کاربرد این وسایل برحسب نوع تال 
گلسنگ   ها )بوته   اي، پوسته   ای، برگی و پولکی( 

متفاوت است )شکل 2(.
طی  گلسنگ،  نمونه   های  جمع   آوری  برای 
مد ت زمان چهار سال د ر د و فاز اجرایی، به 
محد ود ه  د ر  مختلف  جغرافیایی  منطقه   109

 ، سنقر ( ه  نشا ما کر ن  ستا ا ن  شهرستا  13
کرمانشاه، روانسر،  کنگاور، هرسین،  صحنه، 
اسالم   آباد غرب، د االهو، گیالنغرب، جوانرود، 
مراجعه  پاوه، ثالث   باباجانی و سرپل   ذهاب( 
گلسنگ  نمونه    448 تعد اد  د رمجموع  و 

جمع   آوری شد )شکل 3(.
به  توجه  با  نمونه   ها،  جمع   آوری  از  پس 
نکات  رعایت  و  مربوطه  د ستورالعمل های 
الزم د ر مورد جمع   آوری، همچنین ویژگی   های 
خاص هر نمونه، مراحل مربوط به آماد ه   سازی، 
و  مشخصات  برچسب  د رج  و  بسته   بند ی 
د قیق  آد رس  نمونه،  )شماره  اطالعات الزم 
ارتفاع  تاریخ جمع   آوري،  محل جمع   آوري، 
محل جمع   آوري، طول و عرض جغرافیایي 
رویشگاهي  جمع   آوري، خصوصیات  محل 
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15 تیره، برای استان کرمانشاه معرفی شد )جد ول 
1(. طبق مشاهد ات ثبت شد ه، د رمجموع تعد اد 
448 نمونه گلسنگ از 109 منطقه د ر استان 
کرمانشاه، از مناطق رویشی و اقلیمی مختلف 
استان  غربی  )جنوب  گیالنغرب  د ر  گرمسیر 
کرمانشاه( تا مناطق مرتفع و سرد سیر د ر نواحی 
شاهو د ر شهرستان    های پاوه و سنقر )شمال و 
شمال غربی استان کرمانشاه(، جمع آوری شد ه 
است. د امنه ارتفاعی مناطق مذکور از 596 متر 
متغیر  تا 2390 متر د ر شاهو،  د ر گیالنغرب 

و  انجام  نام جمع   آوري کنند ه(  و  منطقه 
نمونه   ها توسط گروه تحقیقات رد ه   بند ی 
گیاهان بی   گل، بخش تحقیقات گیاه   شناسی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 

شناسایی شد )شکل 4(.
نتیجهگیری

بر اساس نتایج شناسایی نمونه    های ارسال شد ه 
به بخش تحقیقات گیاه شناسی مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور )گروه گیاهان بی    گل(، 
تعد اد 48 گونه گلسنگ د ر قالب 33 جنس و 

Proto�  بود ه است. د ر این ارتباط گونه    های
با 1794 متر و   parmeliopsis muralis
با 1323    Dermatocarpon miniatum
متر د ارای بیشترین پراکنش و د امنه ارتفاعی 
 Acarospora ،بود ه    اند و ازنظر تعد اد مشاهد ه
 cerina ،Protoparmeliopsis muralis
 Glypholecia و   ،Xanthoria elegans
42، 28 و 21   ،47 با  به ترتیب   scabra
منطقه د ارای بیشترین پراکنش و میزان جمع    آوری 
 Lobothallia alphoplaca، بود ند )شکل 5( و

شکل 4- نگهد اری و ثبت مشخصات نمونه    های گلسنگ جمع    آوری شد ه از مناطق مختلف استان کرمانشاه

جد ول 1- فهرست گونه های گلسنگ استان کرمانشاه

رد یف تیره گونه
1 Acarosporaceae Acarospora bullata Anzi.

2 “ Acarospora cervina A. Massal.

3 “ Acarospora laqueata (Stizenb.) Stizenb.

4 “ Acarospora strigata (Nyl.) Jatta.

5 “ Acarospora veronensis A. Massal.

6 “ Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg.

7 Candelariaceae Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 

8 “ Candelariella medians (NY1.) A. L. Sm.

9 “ Candelaria Concolor (Dicks.) Arnold

10 Collemataceae Collema tenax (Sw.) Ach.

11 Graphidaceae Xalocoa ocellata (Fr.) Kraichak, Lücking & Lumbsch.

12 Lecanoraceae Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert

13 “ Protoparmeliopsis peltata (Ramond) Arup, Zhao Xin & Lumbsch
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14 “ Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy.

15 Lecideaceae Lecidea tessellata Flörke.

16 Megasporaceae Aspicilia polychroma Anzl.

17 “ Circinaria calcarea (L.) A. Nordin, Savić & Tibell

18 “ Circinaria contorta )Hoffm.) A. Nordin, Savić & Tibell.

19 “ Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner.

20 Parmeliaceae Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale.

21 Physciaceae Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

22 “ Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr.

23 “ Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.

24 “ Rinodina bischoffi (Hepp) A. Massal.

25 “ Anaptychia elbursiana (Szatala) Poelt.

26 “ Phaeophyscia hispidula (Ach.) Essl.

27 Placynthiaceae Placynthium nigrum (Huds.) Gray.

28 Ramalinaceae Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr.

29 Rhizocarpaceae Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

30 “ Rhizocarpon lecanorinum Anders.

31 Stereocaulaceae Squamarina cartilaginea (With.) P. James.

32 “ Squamarina concrescens (Müll. Arg.) Poelt.

33 “ Squamarina lentigera (Weber) Poelt.

34 Teloschistaceae Calogaya biatorina (A. Massal.) Arup, Frödén & Søchting.

35 “ Calogaya decipiens (Arnold) Arup, Frödén & Søchting.

36 “ Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr.

37 “ Caloplaca dalmatica (A. Massal.) H. Olivier.

38 “ Gyalolechia subbracteata (Nyl.) Søchting, Frödén & Arup

39 “ Xanthomendoza trachyphylla (Tuck.) Frödén, Arup & Søchting

40 “ Xanthoria elegans (Link) Th.Fr.

41 “ Oxneria fallax (Arnold) S.Y. Kondr. & Kärnefelt.

42 Verrucariaceae Placopyrenium bucekii (Nádv. & Servít) Breuss.

43 “ Bagliettoa calciseda (DC.) Gueidan & Cl. Roux.

44 “ Bagliettoa marmorea (Scop.) Gueidan & Cl. Roux

45 “ Verruculopsis lecideoides (A. Massal.) Gueidan & Cl. Roux.

46 “ Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann.

47 “ Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss.

48 “ Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss.
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 Placynthium nigrum ،Oxneria fallax
 ،Bagliettoa marmorea، Physcia
biziana ،Rhizocarpon lecanori�
 num ،Squamarina concrescens ،
 Xanthoparmelia و Toninia diffracta
somloensis هر کد ام با یک منطقه، د ارای 
بود ند  پراکنش  و  مشاهد ه  میزان  کمترین 
)شکل 6(. بررسی و تحلیل نتایج شناسایی 
تیره    های         ، د د ا نشان  گلسنگ  نمونه    های 
Teloschistaceae با 6 جنس و 8 گونه، 
Verrucariaceae  با 6 جنس و 7 گونه، 
Me- با 4 جنس و 6 گونه و Physciaceae

gasporaceae با 3 جنس و 4 گونه، د ارای 
بیشترین تنوع از نظر جنس و گونه و تیره    های 
 Collemataceae ،Graphidaceae
Lecideaceae ،Placynthiaceae  Par-

meliaceae و Ramalinaceae هر کد ام 
بود ند. تنوع  کمترین  د ارای  جنس،  یک  با 

جنس     های  گونه     ای،  تنوع  ازنظر  همچنین 

Protoparmeliopsis muralis )1 :شکل 5- تصاویر تعد اد ی از گونه     های شناسایی شد ه با پراکنش باال د ر استان کرمانشاه 
Xanthoria elegans )4  Glypholecia scabra )3 Acarospora cervina )2 

 Acarosporaceae از تیره Acarospora
 Physciaceae از تیره Physcia ،با 5 گونه
 Stereocaulaceae از تیره Squamarina و
و  تنوع  بیشترین  د ارای  3 گونه،  با  کد ام  هر 
Lecideaceae از تیره Lecidea جنس های

از   Phaophyscia و   Anaptychia  ،  
تیره  از   Xalocoa Physciaceae،ا تیره
تیره از   Rhizoplaca Graphidaceae،ا

تیره  از   Glypholeciaا،Lecanoraceae
تیره  از   Candelariaا،Acarosporaceae
تیره از   Collema Candelariaceae،ا
Lo both� و Aspiciliaا،Collemataceae
Xan� Megasporaceae،ا  تیره  از   allia
Parmeliaceae،ا تیره  از   thoparmelia

 Placynthiaceae تیره  از   Placynthium
Gya�ا،Ramalinaceae از تیره Toniniaا،
Xan� و lolechia، Oxneria، Xanthoria

 Teloschistaceae از تیره thomendoza
،ا  Placopyrenium،Dermatocarpon و 

Cat� و Verrucalopsis ، Placocarpus
apyrenium از تیره Verrucariaceae هر 
کد ام با یک گونه، د ارای کمترین تنوع گونه     ای 

د ر میان نمونه     های جمع     آوری شد ه بود ند. 

پیشنهادها
فلور  اهمیت  به  توجه  با  می     شود  پیشنهاد 
گلسنگ     های هر استان، اقد ام الزم برای حفظ 
و نگهد اری نمونه     های استانی، با هد ف پیشبرد 
تحقیقات کاربرد ی و انجام پژوهش     های مربوط 
همچنین  محیط زیستی،  تغییرات  بررسی  به 

خواص د ارویی و صنعتی انجام شود. 

منابع
اد اره  سایت  هواشناسی،  اطالعات  و  آمار  بی نام، 
http://www. ،کل هواشناسی استان کرمانشاه

.kermanshahmet.ir
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 Lobothallia alphoplaca )1 :شکل 6-  تصاویر تعد اد ی از گونه های شناسایی شد ه با پراکنش کمتر د ر استان کرمانشاه 
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