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Abstract
Objectives: Social linguistics is a type of linguistic study that is known as a cultural subject
that is closely related to the social relations of the community that speaks that language. The
purpose of this study is to identify and record the different names used for trees, shrubs and
shrubs in different regions of Gilan, Mazandaran and Golestan provinces from Astara to
Ramyan. These provinces also had local names registered.
Materials and Methods: The present research has been done by field method and library
study. Although all the researchers in this study are fully acquainted with the Gilaki language
and dialect, however, to determine the exact Persian equivalent of words and tree-related entries
in different local dialects, interview speakers of this language (especially people over 60 years of
age Year) did. All the words and terms of this research are related to the most important words
and terms related to the trees, shrubs and bushes of the families of the tribes of Aceraceae,
Hamamelidaceae, Leguminosae, Fabales, Betulaceae, Ebenaceae, Fagaceae, Buxaceae,
Juglandaceae in different regions of Gilan, Mazandaran and Golestan.
Results: In this study, 102 local names for the trees of the genus Aceraceae (23 local
names), Hamamelidaceae (2 local names), Leguminosae (14 local names), Fabales (18 local
names), Betulaceae (9 local names), Fagaceae (20 Local names), Buxaceae (6 local names) and
Juglandaceae (10 local names) in Iran, which are mainly the names used in the three provinces
of Gilan, Mazandaran and Golestan in different dialects, were recorded. Based on the results of
this research, Acer laetum with local names of Bezberg (in Gorgan), Mirzaberg (in Ramyan),
Pellet (in Gilan), Milky (in Noor, Kojoor and Mazandaran) and Zbandar (in Bandar-e-Gaz);
Acer opulifolium with the local names of Cerco (in Ramyan) and Sefid Cerco (in Katul); Acer
platanoides with the local letters Kirk (in pilgrimage) and Kakum (in its length); Alnus glotinosa
with the local names of Siatuse (in Lahijan), Tosa (in Rudsar), Tose (in Rasht), Alder (in Gorgan
and Mazandaran) and Yellow (in Astara and Tavalesh) are called.
Keywords: Local name, Trees, Gilan Province, Mazandaran Province, Golestan Province.
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مقاله پژوهشی

نامهای محلی درختان تیرههای افراییان ،اَنجیلیان ،باقالییان،
توسکایان ،خرمالوییان ،راشیان ،شمشادیان و گردوییان در ایران

1

قاسم حبیبی بیباالنی دانشیار،گروه كشاورزی و منابع طبیعی ،واحد شبستر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شبستر ،ایران (نویسنده مسئول).
habibibibalani@gmail.com

پریسا محمدپور استادیار ،بخش تحقیقات جنگلها و مراتع و آبخیزداری (بخش تحقیقات منابع طبیعی) ،مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و
منابع طبیعی گیالن؛ سازمان تحقی قات ،آموزش و ترویج كشاورزی ،رشت ،ایرانarezo_ebadat@yahoo.com .
فاطمه موسیزاده صیاد محله كارشناسی ارشد ادبیات فارسی ،شبستر ،ایرانmosazadeh.f@gmail.com .

چکیده
هدف :هدف این پژوهش شناسایی و ثبت اسامی مختلف مورد استفاده برای درختان ،درختچهها و بوتهها در
مناطق مختلف استانهای گیالن ،مازندران و گلستان از آستارا تا رامیان میباشد که در این میان درختانی که
براساس بررسی منابع انجام شده در مناطق خارج از این استانها دارای اسامی محلی بودند نیز ثبت گردیدند.
مواد و روشها :تحقیق حاضر به روش میدانی و مطالعه کتابخانهای انجام شده است .با وجود اینکه همه محققان
این پژوهش آشنایی کاملی با زبان و گویش گیلکی داشتند ،با این حال برای تعیین دقیق معادل فارسی لغات و
مدخلهای مربوط به درخت در گویشهای مختلف محلی ،اقدام به مصاحبه با گویشوران این زبان (به ویژه افرادی
با سن باالی  05سال) گردید .تمام واژهها و اصطالحات این تحقیق مربوط به مهمترین واژهها و اصطالحات مربوط
به درختان ،درختچهها و بوتههای درختان تیرههای افراییان ،اَنجیلیان ،باقالییان ،توسکایان ،خرمالوییان ،راشیان،
شمشادیان و گردوییان در مناطق مختلف گیالن ،مازندران و گلستان میباشند.
یافتهها :در این تحقیق  050نام محلی برای درختان تیرههای افراییان ( 02نام محلی) ،اَنجیلیان ( 0نام محلی)،
باقالییان ( 00نام محلی) ،توسکایان ( 01نام محلی) ،خرمالوییان ( 2نام محلی) ،راشیان ( 05نام محلی) ،شمشادیان
( 0نام محلی) و گردوییان ( 05نام محلی) در ایران که عمدتاً اسامی مورد استفاده در سه استان گیالن ،مازندران و
گلستان در لهجههای مختلف گویشی میباشند ،ثبت گردید .براساس نتایج این تحقیق ،درخت شیردار با نام علمی
 Acer laetumبا نامهای محلی بزبرگ (در گرگان) ،میرزابرگ (در رامیان) ،پلت (در گیالن) ،شیردار (در نور ،کجور
و مازندران) و زبندار (در بندرگز)؛ درخت سفید کرکو با نام علمی  Acer opulifoliumبا نامهای محلی کرکو (در
رامیان) و سفید کرکو (در کتول)؛ درخت کرکف با نام علمی  Acer platanoidesبا نامهای محلی کرکف (در
زیارت) و ککم (در طوالش)؛ درخت توسکا با نام علمی  Alnus glotinosaبا نامهای محلی سیاتوسه (در الهیجان)،
توسا (در رودسر) ،توسه (در رشت) ،توسکا (در گرگان و مازندران) و زرد دار (در آستارا و طوالش) نامیده میشود.
کلیدواژهها :نامهای محلی ،درختان ،استان گیالن ،استان مازندران ،استان گلستان.
 .1تاریخ دریافت 1911/02/01 :؛ تاریخ پذیرش1911/07/12 :
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 .1مقدمه
زبانشناسی اجتماعی گونهای از مطالعات زبانی است که آن را به عنوان یک موضوع فرهنگی
میشناسند و ارتباط تنگاتنگی با روابط اجتماعی جامعهای که به آن زبان سخن میگویند ،دارد (.)1
یکی از مواردی که در گویشهای محلی نقش مهمی دارد ،اسامی درختان و درختچهها میباشد.
استانهای گیالن ،مازندران و گلستان دارای خرده فرهنگهای متفاوت و نیز تنوع گویشی و لهجههای
مختلف ،ولی دارای منشاء مشترک هستند و در دورههای مختلف طبق شرایط خاص تاریخی زندگی
ساکنان در نقاط مختلف این استان ،دچار تغییر و دگرگونی شده است ( .)6از جمله این عوامل ایجاد
تغییرات میتوان به مهاجرتهای اجباری و یا اختیاری ،دادوستدهای متفاوت با مناطق همجوار در
جنوب رشته کوه البرز ،موقعیت جغرافیایی و همسایگی جغرافیایی با دیگر زبانها ،شیوه زندگی
(زندگی در مناطق کوهستانی یا مناطق جلگهای) نام برد ( .)9تمام موارد تغییردهنده گویش در
مکانهای مختلف باعث تفاوت زبانی در اقوام بخشهای مختلف این استانها شده است که این
تغییرات بر روی اسامی محلی درختان نیز موثر بوده و باعث ایجاد نامهای محلی مختلف در
مکانهای متفاوت برای یک درخت شده است .از آنجایی که گویشهای مختلف در ایران به
خصوص در این استانها به صورت همگرا با زبان فارسی ،به سرعت در حال تحول و تغییر میباشند،
این مهم بر روی اسامی مختلف و محلی برای درختان نیز اثرگذار بوده و مطالعه و ثبت ویژگیهای
این اسامی محلی اهمیت بسیاری دارد .درختان غیر مثمر در مناطق جنگلی ایران که عمده آن در
بخش شمالی رشته کوه البرز از آستارا در استان گیالن تا گلی داغی در شرق استان گلستان قرار دارند،
در آنجا درختان و درختچههای متفاوتی به صورت خودرو میروید.
هدف این پژوهش شناسایی و ثبت اسامی مختلف مورد استفاده برای درختان ،درختچهها و
بوتهها در مناطق مختلف استان های گیالن ،مازندران و گلستان از آستارا تا رامیان میباشد که در
این میان درختانی که براساس بررسی منابع انجام شده در مناطق خارج از این استانها دارای
اسامی محلی بودند نیز ثبت گردیدند.
 .2مواد و روشها
 .1-2روش تحقیق

تحقیق حاضر به روش میدانی و مطالعه کتابخانهای انجام شده است .با وجود اینکه همه
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محققان این پژوهش آشنایی کاملی با زبان و گویش گیلکی دارند ،با این حال برای تعیین دقیق
معادل فارسی لغات و مدخلهای مربوط به درخت در گویشهای مختلف محلی ،اقدام به
مصاحبه با گویشوران این زبان (به ویژه افرادی با سن باالی  20سال) نمودند.
تمام واژهها و اصطالحات این تحقیق مربوط به مهمترین واژهها و اصطالحات مربوط به
َ
درختان ،درختچهها و بوتههای درختان تیرههای افراییان ،انجیلیان ،باقالییان ،توسکایان،
خرمالوییان ،راشیان ،شمشادیان و گردوییان در مناط ق مختلف گیالن ،مازندران و گلستان
میباشند .البته در بررسی منابع ،برای برخی از درختان نامهای محلی نیز در دیگر مناطق سه استان
شمالی مشاهده گردید که در این مجموعه قرار گرفت .در این تحقیق تالش شد اسامی محلی
َ
درختان مختلف در مناطق گوناگون از رامیان تا آستارا برای درختان تیرههای افراییان ،انجیلیان،
باقالییان ،توسکایان ،خرمالوییان ،راشیان ،شمشادیان و گردوییان بررسی شود .بر همین اساس
اسامی درختان به زبانهای تبری ،گیلکی ،دیلمی ،تالشی و ترکی جمعآوری گردید.
 .2-2تیرههای گیاهی مورد مطالعه

افراییان 1تیرهای ازگیاهان گلدار از راسته افراسانان است .افراییان به صورت درخت یا درختچه
َ
در ایران رشد میکنند ( .)4انجیلیان 2نام یک تیره از راسته خاراشکنسانان است .باقالییان 3نام یک
تیره از گیاهان راسته باقالسانان 4بوده که انتشار جغرافیائی گستردهای دارند .نامهای دیگر به کار
َ
رفته برای آن عبارتند ازُ :بنشنها ،پروانهداران ،پروانهآساها ،پروانهسانان ،و فاباسیا ( .)0توسکایان یا
6

خانواده توس 5از شش سرده درخت و درختچه برگریز فندقی تشکیل شده است .خرمالوییان
ً
درختی یا درختچهای با برگهای متناوب و کامل و بدون گوشواره با میوه است که معموال آبدار و
گاهی با پوست چرمی میباشد .راشیان 7یا تیره بلوط ،از باکیفیتترین چوبهای درختان

1. Aceraceae
2. Hamamelidaceae
3. Leguminosae
4. Fabales
5. Betulaceae
6. Ebenaceae
7. Fagaceae
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1

جنگلهای ناحیه خزری میباشد .شمشادیان تیرهای از گیاهان به شکل درخت یا درختچه است
که گلهای کوچک تکجنسی منظم دارند ( .)2گردوییان 2نام یک تیره گیاهی بوده که درخت گردو
عضوی از آن است (.)7
 .3یافتههای تحقیق
 .1-3اربه /arbe/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :گیالن
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .2-3اسپه تیس /espe tis/

نام علمی Betula alba :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توس (غان -قوش و قوشه)
منطقه مورد استفاده :سواد کوه
گونه درختی که در مرز فوقانی بعضی از نقاط جنگلهای شمال ایران و دره غربی شهرستانک
میتوان یافت و در ارتفاع  6000-6000متر دیده میشود.
 .3-3افرا /afra/

نام علمی Acer insigne :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :پلت
منطقه مورد استفاده :گرگان و مازندران
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال از آستارا تا مینودشت و جنگل گلستان در
ً
ً
ارتفاعات کم ،مخصوصا در نواحی مرطوب میروید ،ولی اکثرا میتواند تا ارتفاع  6000متر نیز
1. Buxaceae
2. Juglandaceae
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انتشار یابد.
 .4-3انجیلی /anjili/

نام علمی Parrotia persica :از تیرهHamamelidaceae :

نام فارسی :انجیلی
منطقه مورد استفاده :نور ،کجور ،گرگان ،مازندران
این گونه درختی مخصوص جنگلهای شمال ایران است که در ارتفاعات کم و متوسط تا
1000متر به فراوانی دیده میشود ،ولی تا ارتفاع  1000متر هم میروید.
 .5-3اوری /ori/

نام علمی Quercus maranthera :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :دمبل موزی
منطقه مورد استفاده :رامسر
این گونه درختی را در مرز فوقانی جنگلهای شمال در ارتفاعات  1800تا  6400متر میتوان
یافت.
 .6-3اولس /oles/

نام علمی Carpinus betulus :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :ممرز
منطقه مورد استفاده :آستارا و طوالش
گونه درختی که در اکثر نقاط جنگلهای شمال از پایینبند تا میانبند به فراوانی پراکنده
است.
 .7-3آقوز /aghoz/

نام علمی Juglans regia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :گردو
منطقه مورد استفاده :رشت ،نور ،کجور ،مازندران
این گونه درختی در نزدیکی آبادیها به صورت درختان بزرگ در بعضی از نقاط جنگلهای
شمال از ارتفاع کم تا میانبند به طور پراکنده یافت میشود.
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 .8-3آقوزدار /aghoz dar/

نام علمی Juglans regia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :گردو
منطقه مورد استفاده :الهیجان و تنکابن
این گونه درختی در نزدیکی آبادیها به صورت درختان بزرگ در بعضی از نقاط جنگلهای
شمال از ارتفاع کم تا میانبند به طور پراکنده یافت میشود.
 .9-3آالیش /alish/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :طوالش
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر میباشد .رویشگاه آن در ایران
ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر میباشد .درخت
ً
راش در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در
گیالن تا ارتفاع  900متر دیده شده است.
 .11-3بابِل /babel/

نام علمی Parkinsoina aculeata :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :درمان عقرب
منطقه مورد استفاده :بوشهر
این گونه به صورت درختی میروید.
 .11-3بزبرگ /bozbarg/

نام علمی Acer laetum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :شیردار
منطقه مورد استفاده :گرگان
گونه درختی که سرتاسر جنگل های شمال ایران در ارتفاعات متوسط و فوقانی 600-6000
متر یافت میشود.
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 .12-3بلند مازو /boland mazou/

نام علمی Quercus Castaneaefolia :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلند مازو
منطقه مورد استفاده :الهیجان
این گونه درختی در سرتاسر جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا  6000متر دیده میشود ،ولی
رویشگاه اصلی آن در جنگلهای قشالقی  0-600متر میباشد.
 .13-3بلند مازو /boland mazou/

نام علمی Quercus atropatana :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلوط کرمازو
منطقه مورد استفاده :ارسباران
ً
این گونه درختی در ارتفاعات زیاد جنگلهای شمال مخصوصا در ارسباران و طوالش زیاد
میروید.
 .14-3بلوط /balot/

نام علمی Quercus persica :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلوط ایرانی
منطقه مورد استفاده :فارس
این گونه درختی در جنگلهای زاگرس ،در غرب کشور یافت میشود.
 .15-3پاچه مازو /pache mazou/

نام علمی Quercus maranthera :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :دمبل موزی
منطقه مورد استفاده :الهیجان
این گونه درختی را در مرز فوقانی جنگلهای شمال در ارتفاعات  1800تا  6400متر میتوان
یافت.
 .16-3پالوط /palout/

نام علمی Quercus Castaneaefolia :از تیرهFagaceae :
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نام فارسی :بلند مازو
منطقه مورد استفاده :آستارا و طوالش
این گونه درختی در سرتاسر جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا  6000متر دیده میشود ،ولی
رویشگاه اصلی آن در جنگلهای قشالقی  0-600متر میباشد.
 .17-3پلت /pelet/

نام علمی Acer insigne :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :پلت
منطقه مورد استفاده :گیالن
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال از آستارا تا مینودشت و جنگل گلستان در
ً
ً
ارتفاعات کم مخصوصا در نواحی مرطوب میروید ،ولی معموال میتواند تا ارتفاع  6000متر
انتشار یابد.
 .18-3پلت /pelet/

نام علمی Acer insigne :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :پلت
منطقه مورد استفاده :رامسر
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال از آستارا تا مینودشت و جنگل گلستان و در
ً
ً
ارتفاعات کم ،مخصوصا در نواحی مرطوب رویش دارد ،ولی اکثرا میتواند تا ارتفاع  6000متر
انتشار یابد.
 .19-3پلت /pelet/

نام علمی Acer laetum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :شیردار
منطقه مورد استفاده :گیالن
گونه درختی که در سرتاسر جنگل های شمال ایران در ارتفاعات متوسط و فوقانی 600-6000
متر یافت میشود.
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 .21-3ترش مازو /torshe mazou/

نام علمی Quercus maranthera :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :دمبل موزی
منطقه مورد استفاده :گرگان
این گونه درختی را در مرز فوقانی جنگلهای شمال در ارتفاعات  1800تا  6400متر میتوان
یافت.
 .21-3توس /tous/

نام علمی Betula alba :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توس(غان -قوش و قوشه)
منطقه مورد استفاده :شهرستانک
گونه درختی که در مرز فوقانی بعضی از نقاط جنگلهای شمال ایران و دره غربی شهرستانک
میتوان یافت و در ارتفاع  6000-6000متر دیده میشود.
 .22-3توسا /tosa/

نام علمی Alnus glotinosa :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توسکا
منطقه مورد استفاده :رودسر
ً
گونه درختی که در اغلب نقاط جنگلهای شمال ایران میتوان یافت و معموال از نزدیکیهای
ساحل دریا تا  6000متر باال میرود.
 .23-3توسکا /toska/

نام علمی Alnus glotinosa :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توسکا
منطقه مورد استفاده :گرگان و مازندران
ً
گونه درختی که در اغلب نقاط جنگلهای شمال ایران میتوان یافت و معموال از نزدیکیهای
ساحل دریا تا  6000متر باال میرود.
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 .24-3توسه /tose/

نام علمی Alnus glotinosa :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توسکا
منطقه مورد استفاده :رشت
ً
گونه درختی که در اغلب نقاط جنگلهای شمال ایران میتوان یافت و معموال از نزدیکیهای
ساحل دریا تا  6000متر باال میرود.
 .25-3تیس سفید /tise sefid/

نام علمی Betula alba :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توس(غان -قوش و قوشه)
منطقه مورد استفاده :سواد کوه
گونه درختی که در مرز فوقانی بعضی از نقاط جنگلهای شمال ایران و دره غربی شهرستانک
میتوان یافت و در ارتفاع  6000-6000متر دیده میشود.
 .26-3تیل /til/

نام علمی Acer monspessulanum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرکو
منطقه مورد استفاده :شاهرود
گونه درختی که در نواحی خشک جنگلهای شمال ایران وجود دارد .نمونههای آن را در سرحد
جنگل شاهپسند و نواحی استپی (در طرفین تونل) به فراوانی میتوان یافت و در رتفاع 600-1700
متر دیده میشود.
 .27-3تیلین /tilin/

نام علمی Acer campestris :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرب
منطقه مورد استفاده :ارسباران
گونه درختی که در جنگلهای شمال و ارسباران در ارتفاعات فوقانی  1100-6000متر یافت
میشود.
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 .28-3جلم /jalm/

نام علمی Carpinus betulus :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :ممرز
منطقه مورد استفاده :رامسر و رودسر
گونه درختی که در اکثر نقاط جنگلهای شمال از پایینبند تا میانبند به فراوانی پراکنده است.
 .29-3خرما /khorma/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :رامسر
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .31-3خرما /khorma/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :گرگان
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .31-3خرمندی (پایه ماده) /khormandi/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :مازندران
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .32-3خروندی /khourvandi/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :
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نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :مازندران
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .33-3درمان عقرب /darman aghrab/

نام علمی Parkinsoina aculeata :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :درمان عقرب
منطقه مورد استفاده :بندرعباس
این گونه به صورت درختی میروید.
 .34-3دمیر آغاجی /damir aghaji/

نام علمی Parrotia persica :از تیرهHamamelidaceae :

نام فارسی :انجیلی
منطقه مورد استفاده :آستارا و طوالش و مینودشت
این گونه درختی مخصوص جنگلهای شمال ایران است که در ارتفاعات کم و متوسط تا
1000متر به فراوانی دیده میشود ،ولی تا ارتفاع  1000متر هم میروید.
 .35-3راج /raj/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :منجیل
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر است .رویشگاه آن در ایران
ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر میباشد .درخت
ً
راش در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در
گیالن تا ارتفاع  900متر دیده شده است.
 .36-3راش /rash/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :
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نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :گیالن ،تنکابن و کجور
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر میباشد .رویشگاه آن در ایران
ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر است .درخت راش
ً
در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در گیالن
تا ارتفاع  900متر نیز دیده شده است.
 .37-3راشیر /rashir/

نام علمی Quercus Castaneaefolia :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلند مازو
منطقه مورد استفاده :اطراف رشت
این گونه درختی در سرتاسر جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا  6000متر دیده میشود ،ولی
رویشگاه اصلی آن در جنگلهای قشالقی  0-600متر میباشد.
 .38-3زبندار /zabandar/

نام علمی Acer laetum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :شیردار
منطقه مورد استفاده :بندرگز
گونه درختی که سرتاسر جنگل های شمال ایران در ارتفاعات متوسط و فوقانی 600-6000
متر یافت میشود.
 .39-3زرد دار /zard dar/

نام علمی Alnus glotinosa :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توسکا
منطقه مورد استفاده :آستارا و طوالش
ً
گونه درختی که در اغلب نقاط جنگلهای شمال ایران میتوان یافت و معموال از نزدیکیهای
ساحل دریا تا  6000متر باال میرود.
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 .41-3سفید کرکو /sefid karkou/

نام علمی Acer opulifolium :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :سفید کرکو
منطقه مورد استفاده :کتول
گونه درختی که مخصوص ارتفاعات فوقانی جنگلهای شمال ایران است ،نمونههای آن را در

ّزرینگل ،رامیان و طوالش و ارتفاعات فوقانی سوادکوه میتوان یافت و در ارتفاع 1000-6200
متر دیده میشود.
 .41-3سیا پلت /sea plet/

نام علمی Acer insigne :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :پلت
منطقه مورد استفاده :الهیجان
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال از آستارا تا مینودشت و جنگل گلستان در
ً
ً
ارتفاعات کم ،مخصوصا در نواحی مرطوب میروید ،اما اکثرا میتواند تا ارتفاع  6000متر انتشار
یابد.
 .42-3سیا توسه /sea touse/

نام علمی Alnus glotinosa :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :توسکا
منطقه مورد استفاده :الهیجان
ً
گونه درختی که در اغلب نقاط جنگلهای شمال ایران میتوان یافت و معموال از نزدیکیهای
ساحل دریا تا  6000متر باال میرود.
 .43-3سیا کُل /sea kol/

نام علمی Juglans fraxinifolia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :لرگ
منطقه مورد استفاده :تنکابن
این گونه درختی در جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا میانبند ( 1000متر) میروید.
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 .44-3سیاه کرکو /seyah karkou/

نام علمی Acer monspessulanum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرکو
منطقه مورد استفاده :کتول
گونه درختی نواحی خشک جنگلهای شمال است که نمونههای آن را در سر حد جنگل شاهپسند
و نواحی استپی (در طرفین تونل) به فراوانی میتوان یافت و در ارتفاع  600-1700متر دیده میشود.
 .45-3سیاه مازو /sea mazou/

نام علمی Quercus Castaneaefolia :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلند مازو
منطقه مورد استفاده :نور و کجور
این گونه درختی در سرتاسر جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا  6000متر دیده میشود ،ولی
رویشگاه اصلی آن در جنگلهای قشالقی  0-600متر میباشد.
 .46-3شاخوزدار /shakhoz dar/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب (گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :اطراف رشت
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
 .47-3شار /shar/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :نور و مازندران
گونه درختی کوچک که در ارتفاعات کم و متوسط بیشتر نقاط جنگلهای شمال از آستارا تا
ً
میان ّدره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
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 .48-3شَرم /sharem/

نام علمی Carpinus betulus :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :ممرز
منطقه مورد استفاده :الهیجان و بیباالن
گونه درختی که در اکثر نقاط جنگلهای شمال از پایینبند تا میانبند به فراوانی پراکنده
است.
 .49-3شَرم /sharem/

نام علمی Carpinus orientalis :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :لور (کچف)
منطقه مورد استفاده :الهیجان و تنکابن
گونه درختی که بیشتر در جنگلهای ییالقی میانبند و در ارتفاع  900-6000متر دیده
میشود.
 .51-3شمشاد اناری /shemshad/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :تهران
گونه درختی کوچک که در ارتفاعات کم و متوسط بیشتر نقاط جنگلهای شمال از آستارا تا
ً
میان ّدره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
 .51-3شو خسب /shou khos/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب (گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :رشت
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
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 .52-3شوخس /shou khos/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب (گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :نور و کجور
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان ،از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
 .53-3شوشار /shoshar/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :رامسر و تنکابن
گونه درختی کوچک که در ارتفاعات کم و متوسط و بیشتر نقاط جنگلهای شمال از آستارا تا
ً
میاندره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
 .54-3شومشاد /shoumshad/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :آستارا
گونه درختی کوچک در ارتفاعات کم و متوسط که بیشتر در نقاط جنگلهای شمال از آستارا تا
ً
میاندره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
 .55-3شیردار /shirdar/

نام علمی Acer laetum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :شیردار
منطقه مورد استفاده :نور ،کجور و مازندران
گونه درختی که سرتاسر جنگل های شمال ایران در ارتفاعات متوسط و فوقانی 600-6000

تریههای افراییانَ ،انجیلیان ،باقالییان...،
نامهای حملی درختان 


71

متر یافت میشود.
 .56-3شیشار /shishar/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :رامسر و تنکابن
گونه درختی کوچک که در ارتفاعات کم و متوسط و بیشتر در نقاط جنگلهای شمال ،از آستارا
ً
تا میاندره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
 .57-3فسق /fasagh/

نام علمی Carpinus orientalis :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :لور(کچف)
منطقه مورد استفاده :رشت
گونه درختی که در جنگلهای ییالقی ،بسیار بیشتر از میانبند یافت شده و در ارتفاع 900-6000
متر دیده میشود.
 .58-3قز /ghoz/

نام علمی Juglans regia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :گردو
منطقه مورد استفاده :گرگان
این گونه درختی در نزدیکی آبادیها به صورت درختان بزرگ و در بعضی از نقاط جنگلهای
شمال از ارتفاع کم تا میانبند ،به طور پراکنده یافت میشود.
 .59-3قزل آغاج /ghezel aghaj/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :گرگانرود
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر میباشد .رویشگاه آن در ایران
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ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر است .درخت راش
ً
در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در گیالن
تا ارتفاع  900متر نیز دیده شده است.
 .61-3قزل گز /ghezel gaz/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :آستارا
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر میباشد .رویشگاه آن در ایران
ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر میباشد .درخت
ً
راش در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در
گیالن تا ارتفاع  900متر دیده شده است.
 .61-3کچپ /kachap/

نام علمی Carpinus orientalis :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :لور(کچف)
منطقه مورد استفاده :مازندران و گرگان
گونه درختی که در جنگلهای ییالقی ،بسیار بیشتر از میانبند یافت شده و از ارتفاع 900-6000
متر دیده میشود.
 .62-3کچف /kachaf/

نام علمی Carpinus orientalis :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :لور(کچف)
منطقه مورد استفاده :مازندران و گرگان
گونه درختی که در جنگلهای ییالقی ،بسیار بیشتر از میانبند یافت میشود و در ارتفاع
 900-6000متر دیده شده است.
 .63-3کرات /kerat/

نام علمی Gleditschia Caspica :از تیرهLeguminosae :
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نام فارسی :لیلکی یا کرات
منطقه مورد استفاده :نور ،کجور و مازندران
این گونه درختی در جنگلهای شمال از آستارا تا مازندران در ارتفاع کم و نواحی مرطوب
میروید.
 .64-3کرب /karab/

نام علمی Acer campestris :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرب
منطقه مورد استفاده :نور و کجور
گونه درختی که در جنگلهای شمال و ارسباران در ارتفاعات فوقانی  1100-6000متر یافت
میشود.
 .65-3کرکف /karkaf/

نام علمی Acer platanoides :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرکف
منطقه مورد استفاده :زیارت

گونه درختی که در نقاط سرد جنگلهای شمال مانند سواد کوه – زیارت گرگان – ّزرینگل و در

ارتفاعات فوقانی  1800-6200متر یافت میشود.
 .66-3کرکو /karkou/

نام علمی Acer campestris :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرب
منطقه مورد استفاده :زیارت گرگان
گونه درختی که مخصوص ارتفاعات فوقانی جنگلهای شمال ایران است و نمونههای آن را در

ّزرینگل ،رامیان و طوالش و ارتفاعات فوقانی سوادکوه میتوان یافت و در ارتفاع 1000-6200
متر دیده میشود.
 .67-3کرکو /karkou/

نام علمی Acer opulifolium :از تیرهAceraceae :
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نام فارسی :سفید کرکو
منطقه مورد استفاده :رامیان
گونه درختی که مخصوص ارتفاعات فوقانی جنگلهای شمال ایران است .نمونههای آن را در

ّزرینگل ،رامیان و طوالش و ارتفاعات فوقانی سوادکوه میتوان یافت و در ارتفاع 1000-6200
متر دیده میشود.
 .68-3کرمازو /ker mazou/

نام علمی Quercus atropatana :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلوط کرمازو
منطقه مورد استفاده :گرگان ،کجور و رامسر
ً
این گونه درختی در ارتفاعات باالی جنگلهای شمال ،مخصوصا در ارسباران و طوالش زیاد
میروید.
 .69-3کشکر /keshker/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب (گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :آستارا
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
 .71-3ککم /kakam/

نام علمی Acer platanoides :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :کرکف
منطقه مورد استفاده :طوالش
ّ
گونه درختی که در نقاط سرد جنگلهای شمال مانند سواد کوه – زیارت گرگان – زرینگل و در
ارتفاعات فوقانی  1800-6200متر یافت میشود.
 .71-3کُل /kol/

نام علمی Juglans fraxinifolia :از تیرهJuglandaceae :
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نام فارسی :لرگ
منطقه مورد استفاده :الهیجان
این گونه درختی در جنگلهای شمال در ارتفاع کم تا میانبند ( 1000متر) میروید.
 .72-3کلتو (پایه نر) /kaltou/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :مازندران
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .73-3کلهو (پایه نر) /kalhou/

نام علمی Diospyros lotus :از تیرهEbenaceae :

نام فارسی :خرمندی
منطقه مورد استفاده :مازندران
گونه درختی که بومی جنگلهای شمال ایران است و از ارتفاع کم تا  1000متر در کلیه نقاط
مرطوب جنگلهای شمال میروید.
 .74-3کوچی /kochi/

نام علمی Juglans fraxinifolia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :لرگ
منطقه مورد استفاده :رشت
این گونه درختی در جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا میانبند ( 1000متر) میروید.
 .75-3کیش /kish/

نام علمی Buxus Sempervirens :از تیرهBuxaceae :

نام فارسی :شمشاد
منطقه مورد استفاده :گیالن و طوالش
گونه درختی کوچک در ارتفاعات کم و متوسط که در بیشتر نقاط جنگلهای شمال از آستارا تا
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ً
میان ّدره گرگان دیده میشود و معموال در دامنههای مرطوب و سایهدار آهکی ،بیشههای انبوهی
تشکیل میدهد.
 .76-3گردکان /gerdekan/

نام علمی Juglans regia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :گردو
منطقه مورد استفاده :آستارا و طوالش
این گونه درختی در نزدیکی آبادیها به صورت درختان بزرگ در بعضی از نقاط جنگلهای
شمال از ارتفاع کم تا میانبند به طور پراکنده یافت میشود.
 .77-3گل ابریشم /gole abrisham/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب(گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :تهران
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
 .78-3گندالش /gandelash/

نام علمی Acer insigne :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :پلت
منطقه مورد استفاده :آستارا
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال از آستارا تا مینودشت و جنگل گلستان و در
ً
ً
ارتفاعات کم مخصوصا در نواحی مرطوب ،ولی اکثرا میتواند تا ارتفاع  6000متر انتشار یابد.
 .79-3اللکی /laleki/

نام علمی Gleditschia Caspica :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :لیلکی یا کرات
منطقه مورد استفاده :آستارا
این گونه درختی در جنگلهای شمال از آستارا تا مازندران در ارتفاع کم و نواحی مرطوب میروید.
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 .81-3لرگ /larg/

نام علمی Juglans fraxinifolia :از تیرهJuglandaceae :

نام فارسی :لرگ
منطقه مورد استفاده :نور ،کجور ،مازندران و گرگان
این گونه درختی در جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا میانبند ( 1000متر) میروید.
 .81-3لگ /lag/

نام علمی Albizzia julibrissin :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :شب خسب (گل ابریشم)
منطقه مورد استفاده :اطراف رشت
این گونه درختی به صورت درخت کوچک در جنگلهای شمال از آستارا تا نزدیک گرگان از
ارتفاع پایین تا  400متر دیده میشود.
 .82-3لور /levar/

نام علمی Carpinus orientalis :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :لور (کچف)
منطقه مورد استفاده :نور و کجور
گونه درختی که در جنگلهای ییالقی ،بسیار بیشتر از میانبند یافت میشود و در ارتفاع
 900-6000متر دیده شده است.
 .83-3لیلکی /liliki/

نام علمی Gleditschia Caspica :از تیرهLeguminosae :

نام فارسی :لیلکی یا کرات
منطقه مورد استفاده :رامسر
این گونه درختی در جنگلهای شمال ،از آستارا تا مازندران در ارتفاع کم و نواحی مرطوب میروید.
 .84-3مازو /mazou/

نام علمی Quercus Castaneaefolia :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلند مازو
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منطقه مورد استفاده :گرگان و مازندران
این گونه درختی در سرتاسر جنگلهای شمال از ارتفاع کم تا  6000متر دیده میشود ،ولی
رویشگاه اصلی آن در جنگلهای قشالقی  0-600متر میباشد.
 .85-3مازو /mazou/

نام علمی Quercus persica :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :بلوط ایرانی
منطقه مورد استفاده :لرستان
این گونه درختی در جنگلهای زاگرس در غرب کشور یافت میشود.
 .86-3مرز /merz/

نام علمی Carpinus betulus :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :ممرز
منطقه مورد استفاده :مازندران
گونه درختی که در اکثر نقاط جنگلهای شمال از پایینبند تا میانبند به فراوانی پراکنده است.
 .87-3مرس /mers/

نام علمی Fagus orientalis :از تیرهFagaceae :

نام فارسی :راش
منطقه مورد استفاده :مازندران و گرگان
گونه درختی که منطقه پراکنش آن از اروپا تا سواحل دریای خزر میباشد .رویشگاه آن در ایران
ً
معموال جنگلهای ییالقی سواحل دریای خزر از ارتفاع  1000تا  6000متر میباشد .درخت
ً
راش در ارتفاعات پایینتر از  1000متر نیز دیده میشود ،مثال در آستارا تا ارتفاع  200متر و در
گیالن تا ارتفاع  900متر دیده شده است.
 .88-3ممرز /mamraz/

نام علمی Carpinus betulus :از تیرهBetulaceae :

نام فارسی :ممرز
منطقه مورد استفاده :مازندران

تریههای افراییانَ ،انجیلیان ،باقالییان...،
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گونه درختی که در اکثر نقاط جنگلهای شمال از پایینبند تا میانبند به فراوانی پراکنده است.
 .89-3میرزابرگ /mirza barg/

نام علمی Acer laetum :از تیرهAceraceae :

نام فارسی :شیردار
منطقه مورد استفاده :رامیان
گونه درختی که در سرتاسر جنگلهای شمال ایران در ارتفاعات متوسط و فوقانی 600-6000
متر یافت میشود.
 .4نتیجهگیری
در روابط اجتماعی بین اقوام و ساکنین مختلف در روستاها ،یکی از موارد مهم ،اسامی بومی و
منطقهای درختان میباشد.
از آنجایی که این مهم در شمال ایران (در استانهای گلستان ،مازندران و گیالن) نقش و وجود
پوشش گیاهی جنگلی بر روی آداب و رسوم منطقهای به عنوان خرد فرهنگها غیر قابل در این
پژوهش بیش از  10نام محلی برای درختان به همراه اسامی علمی و نام تیره گیاهی آنها با ذکر
منطقهای که با آن نام شناخته میشوند گردآوری شده و همراه با توضیح مختصر گیاهشناسی هریک
ذکر شده است.
از آنجایی که در بسیاری از این مناطق زبان محلی به دالیل مختلف در حال کم رنگ شدن
میباشد جمع آوری و ثبت این اسامی محلی درختان دارای اهمیت ویژهای میباشد.
براساس نتایج این تحقیق ،درخت شیردار با نام علمی  Acer laetumبا نامهای محلی بزبرگ
(در گرگان) ،میرزابرگ (در رامیان) ،پلت (در گیالن) ،شیردار (در نور ،کجور و مازندران) و زبندار
(در بندرگز)؛ درخت کرکو با نام علمی  Acer monspessulanumبا نامهای محلی سیاه کرکو
(در کتول) ،تیل (در شاهرود) و تل (در سواد کوه)؛ درخت سفید کرکو با نام علمی
 Acer opulifoliumبا نامهای محلی کرکو (در رامیان) و سفید کرکو (در کتول)؛ درخت کرکف با
نام علمی  Acer platanoidesبا نامهای محلی کرکف (در زیارت) و ککم (در طوالش)؛ درخت
توسکا با نام علمی  Alnus glotinosaبا نامهای محلی سیاتوسه (در الهیجان) ،توسا (در
رودسر) ،توسه (در رشت) ،توسکا (در گرگان و مازندران) و زرد دار (در آستارا و طوالش)؛ درخت
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توس(غان -قوش و قوشه) با نام علمی  Betula albaبا نامهای محلی اسپه تیس (در سواد کوه)،
تیس سفید (در سواد کوه) و توس (در شهرستانک)؛ درخت ممرز با نام علمی Carpinus betulus

با نامهای محلی جلم (در رامسر و رودسر) ،ممرز (در مازندران) ،مرز (در مازندران) ،اولس (در
َ
آستارا و طوالش) ،شرم (در الهیجان و بیباالن) و تغر (در گرگان)؛ درخت لور(کچف) با نام
علمی  Carpinus orientalisبا نامهای محلی کچف (در مازندران و گرگان) ،کچپ (در مازندران
َ
و گرگان) ،لور (در نور و کجور) ،شرم (در الهیجان و تنکابن) و فسق (در رشت)؛ درخت شمشاد
با نام علمی  Buxus Sempervirensبا نامهای محلی کیش (در گیالن و طوالش) ،شار (در نور و
مازندران) ،شمشاد اناری (در تهران) ،شیشار (در رامسر و تنکابن) ،شوشار (در رامسر و تنکابن) و
شومشاد (در آستارا)؛ درخت خرمندی با نام علمی  Diospyros lotusبا نامهای محلی امبر (در
آستارا) ،اند (در گرگان) ،اربه (در گیالن) ،کلهو (پایه نر) (در مازندران) ،کلتو (پایه نر) (در
مازندران) ،خرما (در رامسر) ،خرما (در گرگان) ،خرمندی (پایه ماده) (در مازندران) ،خرمندی
(پایه ماده) (در مازندران) و خروندی (در مازندران)؛ درخت راش با نام علمی Fagus orientalis

با نامهای محلی آ کش (در طوالش) ،آالیش (در طوالش) ،قزل آغاج (در گرگانرود) ،مرس (در
مازندران و گرگان) ،راج (در منجیل) ،چلر (در نور) ،قزل گز (در آستارا) و راش (در گیالن ،تنکابن
و کجور)؛ درخت بلند مازو با نام علمی  Quercus Castaneaefoliaبا نامهای محلی بلند مازو
(در الهیجان) ،مازو (در گرگان و مازندران) ،پالوط (در آستارا و طوالش) ،سیاه مازو (در نور و
کجور) و راشیر (در اطراف رشت)؛ درخت بلوط ایرانی با نام علمی  Quercus persicaبا نامهای
محلی بلوط (در فارس) و مازو (در لرستان)؛ درخت انجیلی با نام علمی  Parrotia Persicaبا
نامهای محلی انجیلی (در نور ،کجور ،گرگان و مازندران) و دمیر آغاجی (در آستارا ،طوالش و
مینودشت)؛ درخت گردو با نام علمی  Juglans regiaبا نامهای محلی آقوزدار (در الهیجان و
تنکابن) ،آقوز (در رشت ،نور ،کجور و مازندران) و گردکان (در آستارا و طوالش)؛ درخت لرگ با
ُ
نام علمی  Juglans fraxinifoliaبا نامهای محلی کوچی (در رشت) ،کل (در الهیجان) ،لرگ
ُ
(در نور ،کجور ،مازندران و گرگان) ،سیاکل (در تنکابن) ،موتال (در آستارا) و مولکول (در
طوالش)؛ درخت شب خسب(گل ابریشم) با نام علمی  Albizzia julibrissinبا نامهای محلی
گل ابریشم (در تهران) ،شاخوزدار (در اطراف رشت) ،شو خسب (در رشت) ،شوخس (در نور و
کجور) ،پولی (در مازندران) ،کشکر (در آستارا) ،لگ (در اطراف رشت) ،ولی (در مازندران) و

تریههای افراییانَ ،انجیلیان ،باقالییان...،
نامهای حملی درختان 
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هزار (در اطراف رشت)؛ درخت لیلکی یا کرات با نام علمی  Gleditschia Caspicaبا نامهای
محلی کرات (در نور ،کجور و مازندران) ،اللکی (در آستارا) ،لیلکی (در رامسر) نامیده میشود که
با تحقیقات مظفریان ( ،)1988ستوده ( ،)1910کیانپور و فیاضی ( ،)1912پاینده لنگرودی
( )6016( Lockwood ،)1928همخوانی دارد.
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