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در بخش آبپخش به علت باران کم، تبخیر زیاد، ضعیف بودن خاک، درجه حرارت باال و 

یاهی متنوعی وجود ندارد. در این ناحیه تنها وزش باد های گرم و سوزان پوشش گ

گیاهانی رشد می کنند که در مقابل گرما و خشکی هوا مقاومت داشته باشند. با این حال 

در زمستان و به دنبال ریزش باران، منطقه دارای مناظر زیبایی از مرتع سرسبز و گل 

ب، به سرعت های وحشی خودرو می باشد. گیاهان خودرو پس از پایان دوره مرطو

خشک و پژمرده می شوند و برخی به شکل گیاهان خاردار در می آیند و به مصرف 

حیوانات می رسند. درختان این منطقه بیشتر گرمسیری و دارای برگ های سوزنی و 

 خاردار با ریشه های عمیق هستند که ریشه بعضی از آنها به چند متر می رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 



   8                                                                                             گیاهان بخش آبپخش

 

 

 استبرقنام فارسی: 

 خرگ –رق غنام محلی: 

 Calotropis Proceraنام علمی: 

گیاه استبرق، یک نمونه از گیاهان منطقه گرمسیری است. در گذشته این گیاه در تمام 

مناطق بخش آبپخش قابل مشاهده بود، ولی امروزه این گیاه ارزشمند در خطر انقراض 

این گیاه را در خارج از  است و تعداد آن رو به کاهش نهاده است. امروزه فقط می توان

این گیاه دائمی، درختچه ای و همیشه سبز و دارای چوب مشاهده کرد. شهر آبپخش 

نرم می باشد، تعداد ساقه ها و شاخه های استبرق محدود و برگهای آن ساقه آغوش 

بوده، پوست این گونه کرکدار، شیاردار برنگ خاکستری روشن است.در صورتی که 

 .ستبرق قطع گردند یک شیره سفید رنگ از ان جریان می یابدبرگها و یا ساقه ا

محدوده جغرافیایی رویش درخت استبرق تمامی نواحی جنوبی ، سواحل خلیج فارس، 

 .تسیستان و بلوچستان و هرمزگان اس خوزستان،
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 کورنام فارسی: 

 لیجی –لگجی نام محلی: 

 Capparis Spinosoaنام علمی: 

)لگجی( یکی از محدود ترین گیاهانی است که در بخش آبپخش زیاد دیده می  گیاه کور

های چوبی باریک و دراز است که گیاهی بوته مانند است و دارای شاخه کورشود. 

های کوچک، باریک های جوان آن دارای برگهای کهنسال آن بی برگ ولی شاخهشاخه

 این گیاه ریشه بسیار سخت .است مانند خار نوک به منتهی و میلیمتر 4–12و به درازای 

ین شود. او بلند با پوست کلفت دارد که پس از خشک شدن از مغز چوبی آن جدا می

میوه این گیاه کروی شکل )به درشتی یک گیالس  .گیاه ممکن است تا سی سال عمر کند

کوچک(، بدون تار و به رنگ سبز با خطوط موازی سبز و یا زرد کمرنگ است و درون 

، ایالم، فارسبوشهر، این گیاه استان. های کوچک و لزج استمیوه آن قرمز و پر از دانه

کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد و ... نیز رشد میکند و دارای اسامی متعدد 

 .باشد می مار علف یا  همچون کَبَر، لیجین، خاروک
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 انه ابوجهلوهندنام فارسی: 

 خیارگرگونام محلی: 

 Citrullus Colcynthisنام علمی: 

هندوانه اوجهل، گیاهی است که در خارج از شهر آبپخش مناطف بیابانی و دره ای رشد 

می کند. این میوه شبیه هندوانه است، ولی با جثه ای کوچک تر و  با طعم تلخ. این 

رگو رگهنداونه به مرور زمان به رنگ زرد در می آید. در مناطق استان بوشهر به آن خیا

می گویند. امروزه این گیاه به مقدار کمی قابل مشاهده است و نسل آن روبه کاهش 

گذاشته است. این گیاه خواص های مفیدی برای افرادی که دیابت دارند، دارا است. 

 نام های دیگر این هندوانه عبارتند از: خربزه روباه، کدو تلخ، سیب تلخ.
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 کرچکنام فارسی: 

 کرنتینام محلی: 

 Ricinus Communisنام علمی: 

کرچک گونه گیاهی است که معموال در دشت ها و نخلستان ها رشد می کند. کرچک 

گونه گیاهی یک ساله است و میوه های آن به شکل گرد و خاردار است. گیاه کرچک 

یک نوع گیاه زراعی است و معموال برای روغن بسیار مفید آن پرورش داده می شود. 

ه بیشتر مواقع اگر دانه های آن جویده شوند ایجاد مسمومیت می کنند و متاسفان

درمانی احتصاصی برای این مسمومیت وجود ندارد و معموال عالئم )استفراغ و اسهال( 

 درمان شده و بیمار از نظر عوارضی مثل نارسایی کلیه و کبد به دنبال دارد.
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 موردنام فارسی: 

 موردنام محلی: 

 Myrtus Communisنام علمی: 

است.  متر 3تا  1مورد درختچه کوچکی است که ارتفاع ساقه آن در شرایط عادی بین 

تیز، عاری از تار و دندانه، چرمی، به هایی همیشه سبز، پایا، متقابل، ساده، نوکبرگ

های نسبتاً درشت و زیبای مورد، رنگ سفید و بوی رنگ سبز تیره و معطر دارد. گل

 .شوندماه تا تیر ظاهر می اردیبهشت مخصوصی دارند و از

در  ها وضع متقابل داشته وچه به صورتی است که مانند برگپیدایش گلهای این درخت

گلبرگ مساوی به صورت گسترده دارد،  5پیوندند. هر گل آن می ساقه کنار آنها، به

عدد و فراوان گل تا انتهای میله های متشود پرچمبطوری که وجود این حالت باعث می

 .شوندای از تارهای بلند و ظریف رویت میبه صورت دسته نهنج و محل اتصال میله به

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D9%86%D8%AC
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 گزنهنا فارسی: 

 گزگزوکنام محلی: 

 Urtica urensنام علمی: 

این گیاه یک گیاه خطرناک است. لمس این گیاه باعث سوزش زیاد می شود؛ و بنابراین 

هیچ وقت نباید به آن دست زد. این گیاه بیشتر در نخلستان و زمین های زراعی و 

اطراف آن قابل مشاهده است. جالب است بدانید که این گیاه دارای خواص دارویی 

ن بیماری، رماتیسم، گوارش، صفرا، سنگ کلیه فراوانی است. جهت استفاده آن در درما

جهت رفع  می تواندو ... کاربرد های موثری دارد. این گیاه طبیعت گرم دارد، یعنی 

بیماری های پوستی و جلدی، ضد چربی خون، ضد قند خون، ضد خونریزی و بازکننده 

 عرق استفاده می شود.
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 کاسنینام فارسی: 

 کاشنینام محلی: 

 Cichorium intybusنام علمی: 

ردنی و دم ککاسنی یکی از گیاهان بومی استان بوشهر و منطق آبپخش است. این گیاه 

خوردنی است و به عنوان سبزی نیز استفاده می شود. رخساره را خوشرنگ می کند و 

گرم و نرم است برای تب و سردرد خنک است و گرما کبد را رفع می کند. تصفیه خون، 

اری کبد، مسکن عطش و حرارت درونی است. کاسنی در درمان تقویت معده، بیم

التهاب معده و پاک کردن مجاری ادراری، موثر است. تب بر، خارش بدن، و درد بدن 

و سوزش گلو مفید است. ریشه کاسنی، مجاری گوارشی را پاک می کند و بهترین تصفیه 

و مناطق آزاد قابل  کننده خون است. کاسنی در در نخلستان ها و در تمام صحرا ها

 مشاهده است.
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 خرفهنام فارسی: 

 پرپیننام محلی: 

 Portulaca oleraceaeنام علمی: 

، ساقه هایی قرمز و گل های زرد دارد که در مقابل نور خورشید می شکفد. این گیاه

همچنین این گیاه در مقابل خشکی و بی آبی از مقاومت بسیار زیادی بر خوردار است. 

گیاه دراری دو نوع می باشد یک نوع وحشی که به صورت خودرو رشد می کند و این 

یک نوع پرورشی که از جمله محصوالتی است که در مزراع بخش آبپخش پرورش داده 

می شود. خرفه خواص دارویی بسیار باالیی دارد که از جمله می توان به: تب بر، تصفیه 

انگل در اطفال و ... اشاره کرد. نام های دیگر  کننده خون، رفع تشنگی، رفع ب خوابی، رفع

 .است گیاه نمناک، فَرفَهن، فرفین، بخله، بخیلهاین گیاه عبارتند از: 
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 نخلنام فارسی: 

 مخنام محلی: 

 Phoenix dectylifera نام علمی:

نخل، از جمله درختانی است که در منطقه آبپخش زیاد دیده می شود. شهرت شهر 

 گرمسیریو ایلپه تک گیاهینخل آبپخش نیز به همین علت می باشد. 

ای سخت و پوست نازک و خوراکی و دارای هسته اشمیوه است که هانخل تیره جزو

گردد و برگهای آن بزرگ ای بزرگ از شاخه آویزان میطعم شیرین که به شکل خوشه

 .رسدمتر یا بیشتر می 20تا  10ارتفاع نخل به است. 

( گفته  حبابوک یا کنگ )و در زبان عربی، « خرک»یا   خارَک  خرما، نرسیده  به میوه

ی ت بیشتر و قند کمترمرحله قبل از رسیدگی کامل خرماست که رطوب رطب. شودمی

 .نسبت به خرمای کامالً رسیده دارد

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DA%A9_(%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%A7)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D8%A8


   17                                                                                             گیاهان بخش آبپخش

 

 

 خارشترنام فارسی: 

 خارشترنام محلی: 

 Alhagi Camelurumنام علمی: 

یک گیاه صحرایی است. که در تمام مناطق صحرایی و خشک در خارج از شهر  خارشتر

 نیمههای آن وتهبآبپخش بسیار دیده می شود. میوه خارشتر ناشکوفا است و 

های آن رسد. ساقهمتر میسانتی 150تا  50چوبی است که تا ارتفاع  ای و نیمهدرختچه

خارشتر از نظر پزشکی سنتی دارای . زرد استسبزرنگ با خارهای تیز نوک

خارشتر یکی از  .و مثانه مؤثر است سنگ کلیه و صفرا است و برای رفع سرد طبع

این گیاه مقاوم به سرما و دارای ریشه  .است بزها دام ها بویژههای خوراکی برای علوفه

به  چغندر و غالت عمیق است و به آب کمی نیاز دارد. خارشتر برای گیاهانی مانند

 ،صحرای سینا زارهای ایران، عربستان،شورهین گیاه در ا .آیدبشمار می علف هرز عنوان

 .رویدمتری از سطح دریا می 400سوریه و هند و پاکستان تا ارتفاع 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%81_%D9%87%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
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 گل گندمنام فارسی: 

 بادآوردنام محلی: 

 Compesitaeنام علمی: 

این گیاه به صورت خودرو می روید. دارای ریشه ای کوچک و ساقه ای راست و برگ 

گل های آن خاردار است و بوی نامطبوعی هایی بزرگ به رنگ سبز روشن می باشد. 

دارد که پس از خشک شدن آن بو از بین می رود. گیاه گل گندم، خواص درمانی بسیار 

دارد که می توان به: بسیار مقوی است، تصفیه کننده خون و عرق آور، بر طرف زیادی 

کننده عفونت های کلیه، کبد و معده است. دم کردن آن برای عفونت های سینه پهلو 

و انواع تب ها مفید می باشد. گل گندم نیز همچنین دارای خواص ضد سرطان نیز می 

ان ها و زمین های زراعی گندم و جو می باشد. محل رویش این گیاه اغلب، در نخلست

 روید به همین دلیل به گل گندم مشهور است.
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 سدرنام فارسی: 

 کُنارنام محلی: 
 Spina Christiنام علمی: 

سدر، که در منطقه آبپخش با نام کُنار شناخته می شود. یک گیاه کامال مقاوم در برابر 

آبپخش دیده می شود. درخت سدر گرما است. این گیاه اغلب در حیاط منازل شهر 

یک درخت بومی در منطقه آبپخش به شمار می آید. این درخت دارای خواص مفید 

بسیار زیادی است، که می توان به، ضد انگل و ضد عفونی کننده، برگ درخت سدر 

قابض و مقوی معده است، همچنین خاصیت ضد میکروب و ضد قارچ دارد، برای زخم 

ست، تقویت مو و جلوگیری از ریزش آن، تقویت اعصاب، قبل از معده و روده مفید ا

پیدایش صابون، شستشو با برگ خشک آن رایج بود. درخت سدر، دارای میوه های 

بسیار خوشمزه و شیرین است. این درخت دارای نژاد ها مختلف است که می توان به: 

 سدر هندی، سدر لبنانی، عناب، خارگاو میش و ... اشاره کرد.
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 کنگرنام فارسی: 

 کنگرنام محلی: 

 Cirsium vulgareنام علمی: 

کنگر، اغلب در ایران و مناطق گرمایی رشد می کند. کنگر گیاهی است خودرو با برگ 

هایی خاردارو ساقه هایی شبیه به کرفس دارد. این گیاه طبیعتی گرم و خشک دارد و 

برای آن دسته از افرادی که  در ضمن به همین علت آن را با ماست نیز می خورند و 

 . کنگر یک منبع غنی پتاسیم بوده و بسیارشودمزاج هستند، خوردن آن توصیه میگرم

مقوی است؛ ولی از لحاظ انرژی محدود است. خواص درمانی کنگر عبارتند از: ضد 

عفونی کننده، اشتها آور، تب بر و هضم کننده غذا است، باعث تقویت گوارش می شود، 

تقویت می کند، در درمان نارسایی کبد و کم خونی موثر است. محل رویش  قلب را

 و در فصل پاییز و زمستان و هنگام شروع باران است.در دشت ها  در مناطق گرم کنگر
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 پنیرکنام فارسی: 

 تولهنام محلی: 

 Malva Parvifloraنام علمی: 

شاخه های ستبر، شاخهسانتیمتر و ساقه 15تا  10از گیاهان خزنده و پایا با بلندای  پنیرک

ساله یا چندساله دارد. این  ونه گیاه علفی یکگ 10دار است. این سرده در ایران و کرک

، برای سرنا خوردگی مفید است، پنیرکنیز می روید. نقاط ایران  در تمام اغلب ،گیاه

رفع ناراحتی های سینه دارد، اثر نرم کننده دارد و گیاه خوردنی آرام بخش است، مدر و 

است، برای رفع جوش های صورت نیز می توان استفاده کرد، در درمان سوختگی نیز 

موثر است. گل های پنیرک سفید است با رگه های قرمز و یا قرمز ارغوانی است. این 

 منطقه آبپخش می روید.گیاه در تمام مزارع و دشت ها و حتی خانه ها نیز در 
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 سلمهنام فارسی: 

 سلمکنام محلی: 

 Chenopodium albumنام علمی: 

این گیاه در دسته  سانتی متر است. 180تا  30گیاه سلمه، گیاهی دولپه، یکساله، ایستا و 

گیاهان علف هرز می باشد. ساقه های آن صاف، شیاردار و منشعب است و تعداد 

ین گیاه ا انشعابات بسته به میزان رقابت این علف هرز با گیاهان مجاور متغیر می باشد. 

برای بسیاری از محصوالت زراعتی از جمله سویا، چغندرقند و ذرت ایجاد مزاحمت می 

در دسته گیاهان سریع الرشد است؛ یعنی بذر های این گیاه به سرعت  این گیاه کند.

 محل رویش این گیاه در باغات، مزراع و دشت ها است.  جوانه زده و رشد می کند.
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 اسفند نام فارسی: 

 دینشتنام محلی: 

 Peganum haemalaنام علمی: 

طول  هدارای ارتفاعی ب ،گیاهی است است. گیاهی چندسالهاسفند یا اسپند )دینشت( 

های سبز و دراز و نامنظم سانتی متر. ظاهر آن بوته مانند، دارای برگ 50تا  30حدود 

های آن درشت و دارای کاسبرگ نازک و گلبرگ بزرگ برنگ سفید مایل به است. گل

های های متعدد برنگ سیاه است. بو دادن دانهسبز، میوه آن پوشینه و حاوی دانه

زد برخی جهت جلوگیری از چشم زخم بکار میرود. اسپند جهت افزایش اسفند در ن

های روده، درمان روماتیسم، و نیز به عنوان یک ترشح شیر، دفع ترشح شیر، دفع کرم

 .رفتمسکن جهت رفع درد معده بکار می
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 اکالیپتوسنام فارسی: 

 کالیتوسنام محلی: 

 Eucalyptus camaldulensisنام علمی: 

اکالیپتوس، درختی است که بومی منطقه آبپخش نیست و بومی استرالیا است. این 

درختی است زیبا  متر می رسد. 25متر و طول تنه آن به  40درخت گاهی ارتفاع آن به 

تا  80میلیمتر ولی در استرالیا به ارتفاع  40تا 35که در نواحی مختلف مدیترانه به ارتفاع 

ید. از مشخصات این درخت مرتفع آن است که چوب سخت متر و حتی بیشتر میرو 100

و بادوام آن پوسیدگی حاصل نمیکند ، پوست ساقه آن رنگ قهوه ای مایل به زرد دارد 

و به سهولت از ساقه جدا میشود . برگ این درخت بر حسب آنکه متعلق به گیاه جوان 

 ، سبز مایل به آبیو یا مسن باشد دارای اشکال مختلف است. رنگ این برگها در آغاز

است ولی تدریجا به رنگ سبز مایل به سفید در می اید ، شاخه های حامل این نوع برگها 

 .ظاهر چهار گوش و بال دار دارد
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 گزنام فارسی: 

 گزنام محلی: 

 Tamarix gallicaنام علمی: 

 اش به آب سطحیسال، این درخت به علت رسیدن ریشهدرختی است کهن گِز یا گـَز

بیش از هزار سال عمر  گرمسیر زمین عمر طوالنی دارد، گویند که در بعضی مناطق

. درخت گز در نقاط رسدمتر می 15تا  10است. غالباً بیشترین ارتفاع این درخت به کرده

درختی است زیبا دارای برگهایی  ز جهان ، از جمله نواجی جنوب ایران می روید.مختلفی ا

به علت شور بودن برگهای آن  .باریک، نوک تیز و فشرده به هم دارد

ا ن دیگر حیوانات سایر ٔ کنند، اما برای تغذیهاز آن استفاده می شترسانان و شتر فقط

 کامال بومی استان بوشهر می باشد. درخت گز درختی  .مرغوب است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
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 کهورنام فارسی: 

 کویرنام محلی: 

 Prosopis spicigeraنام علمی: 

و جویبارها، و  هادشت نام چند گونه از درختان صحرایی که تقریباً در سراسر کَهور

 نیز هاکوه  شود. گاه تعداد محدودی در قلهمناطق خشک جهان دیده می هایکوه پایه

 .شودمی یافت

آمریکای  ،استرالیا ،هند ،ایران و نیمه گرمسیری گرمسیری درخت کهور در مناطق 

روید و توانایی تحمل می امارات متحده عربی و در صحرای سوزان آفریقای جنوبی ،التین

با درصد شوری زمین سخت شرایط آب و هوایی را داشته و در شرایط دشوار کم آبی، 

یابد و با کمترین توجه، بیشترین سایه را در شرایط اقلیمی در حد آب دریا نیز رشد می

های کج ومعوج و عدم ریزش انبوه برگ آن در آورد. شاخهگرمسیری فراهم می

ها معرفی های گرمسیری، آن را درخت انتخابی شهری این اقلیمزمستان در سرزمین

 .استنموده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
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 نینام فارسی: 

 نی نام محلی:

 Phragmites australisنام علمی: 

ارای برگ های غالف شکل دمتر رشد می کند.  3تا  1.5نی یک گیاه علفی بلند، تا ارتفاع 

سانتی متر پهنا دارد. نی در فصل بهار، شاخ و برگی به رنگ  4و پهن است که ابتدا فقط 

های ابتدا به طور افقی و در بهار رشد  سبزخاکستری دارد. ساقه های جدید و ریزوم

می کند و در تیرماه گل می دهد. نی ها در حاشیه تاالب ها گروه های متراکمی تشکیل 

نی  .می دهند و دانه های آنها به کمک باد و آب در مسیر رودخانه پراکنده می شود

 گیاهب جهانی است و در بیشتر قاره ها و کشور ها قابل مشاهده است.
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 آویشننام فارسی: 

 اوشهنام محلی: 

 Thymus vulgarisنام علمی: 

آویشن گیاهی است معطر، دارویی و خوشبو از تیره نعناعیان دارای شاخه های زیاد و 

ساقه ها و برگ ها کوچک است. برگ این گیاه با گل های کوچک سفید رنگ می باشد. 

این گیاه به صورت خودرو در تپه ها می روید. آویشن دارای فواید درمانی زیاد است 

ان افسردگی، برای خستگی و بی خوابی مفید بوده که می توان به: تقویت اعصاب، درم

و همچنین نشاط آور است. این گیه، خاصیت ضد میکروبی، ضد قارچی، ضد انگی و ضد 

کزه تندی دارد. بعضی موقع آن را آسیاب عفونی دارد. آویشن بوی بسیار مطبوع و 

 کرده و در دوغ می ریزند.
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 سپستاننام فارسی: 

 سپستوننام محلی: 

 Cordia myxaنام علمی: 

. پراکندگی دارد خلیج فارس هایویژه کرانهدرخت سپستان در نواحی جنوبی ایران، به

. باشداز کرک وپرزهای خشن میهای هوایی آن پوشیده گیاهی است درختی که اندام

بلند،  دمبرگ کرک، بیضوی منتهی بهبوده بی گوشوارک های آن متناوب و بدونبرگ

پیوسته با گلی قیفی مجتمع  برچه 2پر متشکل از ها دوجنسی پنجگل

میوه شفت د. است و میانبر چسبنده دار شفتدار است. میوه آنفاصله گرزن بصورت

سپستان همچنین باعث کاهش فشار خون شده و . آن به بزرگی یک گیالس است

 .شودسازی استفاده میآن در صنایع قرص موسیالژ از

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A8%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DA%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D8%B2%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%98&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 تاجریزینام فارسی: 

 روا تروکنام محلی: 

 Solanum nigrumنام علمی: 

تاجریزی )روا تروک( گیاهی است، بومی و متعلق بخ منطقه آبپخش است. این گیاه، گیاه 

بز تیره، برگهاى تاجریزی ساست علفی، یکساله، کوتاه و بلندی آن کمتر از نیم متر است. 

 هاى درشت با دمبرگ بلند هاى برگ داراى دندانهتیز، کناره شکل، کامل، نوک بیضى

ود. شلهاى تاجریزی سفید است و در طول تابستان ظاهر مىبه ساقه متصل است. گ

میوه تاجریزی کروى و در ابعاد و شبیه آلوبالوى کوچک ابتدا سبز است ولى پس از 

گوشه  شود. تاجریزی داراى دم کوتاه که در بن میوه به شکل پنجرنگ مىرسیدن سیاه

یا خودرو که در اروپا، آس. تاجریزی گیاهی است شودسبزى شبیه بن بادنجان دیده مى

در هندوستان و بعضی از نقاط آمریکای شمالی میروید. خواستگاه این گیاه در منطاق 

 جنوبی ایران است.
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 شبدرنام فارسی:

 شودرنام محلی: 

 Trifoliumنام علمی: 

شبدر جز مهمترین گیاهان علوفه ای است. شبدر در فصل زمستان و شروع بارندگی 

در مناطق آزاد و مزراع می روید. شبدر دارای ارزش بسیار زیادی است و در تغزیه دام 

اند و به همین خاطر اسم علمی  ایسه برگچه شبدرها گیاهیها نقش بسزایی دارد. 

ای گرفته به معنی سه بر گچه "Folia" به معنی سه و "Tria" آنها از دو کلمه التین

موسسه است.  ذکر شده گونه 300های شبدر در دنیا حدود است. تعداد گونهشده

های تاکنون شناخته شده شبدر تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تعداد گونه

 .استگونه 54حدود  ایران در

 
 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 عنابنام فارسی: 

 عناونام محلی: 

 Ziziphus zizyphusنام علمی: 

درخت عناب در مناطق گرمسیر رشد می کند و شبیه درخت کنار است. درختی است 

و برگ های آن کوچک و سبز رنگ  متر نیز می رسد 10ارتفاع آن حتی تا متوسط که 

یوه م. میوه درخت عناب شیرین، چسبناک ولی دارای خاصیت بسیار زیادی است. است

عناب در ابتدا سبز بوده ولی بعد، به رنگ قرمز در می آید. میوه عناب دارای خاصیت 

ب، ضد اسهال، ضد سرفه، بی خوابی های زیادی است که می توان به: آرام کننده اعصا

را بر طرف می کند، جهت آسم و تنگی نفس مفید است، شفا گلودرد، هضم غذا، سم 

زدایی بدن، انرژی زا، عفونت های بدن را از بین می برد، سالمت قلب و تسکین دهنده 

 معده از فواید آن است.
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 )نویسنده همین کتاب( دیگر کتاب ها

 
 

درباره اتفاق ها و روییدا های رخ داده در جنگ جهانی اول است. جنگی جنگ جهانی اول: 

موجود ز کتاب سبوب سایت این کتاب در  که نخستین جنگ خونین تاریخ بشری بود.

 می باشد. )حتما دانلود کنید(

 

درمورد شکل گیری امپراتوری های قدرتمد و دیکتاتور های جهان در میان دو جنگ: 

موفق است؛ که آتش شروع جنگ جهانی دوم را آغاز کردند. این کتاب در وب سایت 

 موجود می باشد. )حتما دانلود کنید(کتاب سبز 

 

داستان خونین ترین جنگ تاریخ بشری استک جنگی که به واسطه آن جنگ جهانی دوم: 

ته شدند. در نتیجه آن میلیون ها نفر بر اثر قحطی و شیوع بیماری میلیون نفر کش 50

 موجود می باشد. )حتما دانلود کنید(کتاب سبز جان باختند. این کتاب در وب سایت 
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 منابع

 خش/ نوشته عبدالمجید قمیصیپ* کتاب جغرافیای آب

 * سایت ویکی پدیا فارسی

 * وبالگ روستای دیل
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