تنوع بخشی به گونه های گیاهی موجود در دانشگاه
دا شگزه سی س،زن و بلوا س،زن بز دارا بودن
بیش از  96گو ز گیز،ی درخ،ی ،درخ،چز

نوع گونه

تعداد گونه

ب ید مجنون ،ب ید معمولی(سففف) یدن ،با بزدب ،ی ،با

ای ،پوششی و یصلی بز عنوان یکی از غنی
ترین و م،نوع ترین دا شففف گز ،هز از ل ز
پوشش گیز،ی م سو می گردد.

اسامی گونه های گیاهی

معمولی(خوراکین ،کزج ایرا ی ،کزج موگو ،گ ،شففز،ی،
درخت

41

اقزقیزی معمولی ،اقزقیزی توپی ،خرز،ره ،سرو شیراز ،سرو
الوسففون ،سففرو اره ای ،سففرو خ ،ده ،ایرای سففیزه ،زبزن

ا واع گو ز ،زی بز کزر ری،ز در یضزی سا،

گنجشففففپ ،سفففچ یدار ،ا نزر ،زرون ،ا کزلیچ،و

دا شگزه در جدول  1ذکر شده است.

ا کزلیچ،و

بی،

جنگلی ،ارغوان معمولی ،سفففن جد خوراکی،

زی،ون خوراکی ،زی،ون تلخ ،کهور ایرا ی ،ا بریشففف
مصففری ،سففیر ،زرد لو ،گوجز سففا ،،ا زر ،ا گور ،تو
خوراکی ،تو

برگی ،گا کز غذی ،تو

مری کزیی،

شیشز شور، ،لو ،شلیا ،درخت ابریش  ،زر ج.
درخ،چز

8

پوششی و

23

توری ،ترون ،شم شزد ر سمی ،زر شک زین،ی ،پیروکز ،ز،
شیرخشت ،شز،چسند ،کراک.
امن ،عشفففاففز ،رزمففزری ،اسفففووخودو  ،گففا یخ

پیچ

شففمشففیری(کزرپوبروتو ن ،گا یخ بندا گشفف،ی ،پ،نیز،
پ،ن،یال ،یرا کینیز ،سفففیر زمینی شفففیرین ،پیچ امین الدولز،
پزمچز  ،امن یسففف،وکزی بی(امن کچز این ،امن کچز
ای سففا ،،لو ز ورا ،کل زین،ی ،با مردا  ،کزک،و ،
شمعدا ی معور ،ازی ترش ،پناز ،بز لیمو ،گزو.
ابری اره ای ،میمون ،اطل سی ،قر )ا ،شر بو ،رعنز زیاز،

گا یصلی و
دا می

24

،زر ،کوکر کو،ی ،گززا یز ،داوودی ،اخ،ر، ،میشفففز
بهزر ،جع)ری ،شففز،چسففند یکسففزلز ،مینز امنی ،زز عل)ی،
ژیگوران ،رز )،ففت ر ففپ ،رز ،لنففدی ،رز م مففدی،
س،رن ،سز زز ،تزج خرو  ،اللز عازسی.

جمع کل
گونه ها
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