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پذيرش نهايی2931/67/61 :

دريافت مقاله2932/60/60 :

تجميع دادههاي فلوريستيك و اطالعات نمونههاي هرباريومي در ايران:
طرح يك ساختار داده
مجید شريفی تهرانی  *2و محمدرضا رحیمینژاد رنجبر

1

 2گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ايران
 2گروه زيستشناسی ،دانشكده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ايران

چكيده
پايگاه دادههاي فلوريستیک پس از پايگاه دادههاي تاکسونومیک-نامگذاري ،دومین سطح از پايگاه دادههاي گیاهی
را تشككی مككیدهكد .در ايككن مقالككه ،جزيیككاس سككا تار دادههكا و منككابق بابك دسككتر

بككراي ايجككاد يككک پايگككاه داده

فلوريستیک باب توسعه به همراه توضیحاتی در زمینه پايگكاه دادههكاي تاکسكونومیک و فلوريسكتیک ارايكه گرديكده
است .اين مقاله ،امكان استفاده و وجود يک مسیر کوتاه براي رسیدن به يک پايگاه داده فلوريستیک ملی را از طريق
يكنوا ت و يكپارچهسازي مجموعه دادههاي پراکنده در مراکز مختلك

گیكاهشناسكی ايكران ،نشكان مكیدهكد .بكدين

ترتیب ،کشور ايران میتواند دومین کشور در منطقه جنوب غرب آسیا داراي پايگاه داده فلوريستیک در مقیا

ملی

باشد و دماس آن را به جامعه علمی کشور ارايه نمايد.
واژههاي كليدي :ايران ،سا تار دادهها ،فلوريستیک ،نمونه گیاهی ،هرباريوم

مقدمه

) (ISISدر سال  2359به منظكور ي یكرهسكازي فهرسكت

سابقه به کارگیري مؤثر پايگكاه دادههكا )(data base

نمونكههكا ) (inventory systemطراحكی و بكا همككاري

به عنوان ابكزاري بدرتمنكد در ي یكره ،بازيكابی و تحلیك

 206مرکكككز علمكككی جانورشناسكككی از  21کشكككور ،در

دادههككا در زمینككه تاکسككونومی ،بككه سككال  2309و معرفككی

مینهسوتاي آمريكا تأسیس گرديكد (Earnhardt et al.,

ايندکس جهانی گیكاهی ) (IPIبكاز مكیگكردد (Gould,

توجه محققان به اهمیت پايگاههاي داده

) .1963پكی

) .1995افزاي

از آن ،در سككال  2376در تهیككه نقشككههككاي

با اهداف تاکسونومیک ،به برگزاري همايشكی علمكی بكا

گیاهككان گكك دار بريتانیككا جهككت دادهپككردازي

عنككوان ""Computers in Botanical Collections

اطالعاس مربوطه ،از کارسهاي پانچ شده (ابزار ورودي

توسط باغ گیكاهشناسكی سكلطنتی  KEWدر  2359منجكر

در کامپیوترهاي بديمی) استفاده شده بوده است .سیستم

گرديد .تالشهاي اولیه براي ايجاد يكک پايگكاه داده از

پككراکن

* sharifi_m@sci.sku.ac.ir
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نككوت توصككیفی توسككط  Shelterدر سككال  2359صككورس

اينترنت بكه نشكانی  http://www.ipni.orgبكراي جامعكه

گرفككت کككه سككرآغاز پیشككرفتی مهككم در زمینككه پايگككاه

جهككانی میسككر گرديككد کككه از جملككه مهككمتككرين پايگككاه

دادههاي توصیفی گیاهی محسوب میشود .پكس از آن،

دادههاي تاکسونومیک محسكوب مكیشكود .پايگكاه داده

پايگاه داده مرکز کنترل حفاظت  IUCNکه يک پايگاه

تاکسونومیک بزرگ ديگري که با هدف ي یكرهسكازي

داده غیككر توصككیفی اسككت ،در سككال  2302راهانككدازي

دادههاي نام گكذاري در سكال  2331از طريكق همككاري

گرديد ،ولی پايگاه دادههاي توصیفی به دلی مشككالس

بككینالمللككی و ايجككاد کككارگروه ويككژه ) (TDWGآغككاز

فنی ناشی از وابستگی سريال صفاس و حالتهاي صفتی

گرديككد ،از مككدل پیشككرفته سككا تار دادههككا بكه نككام IOPI

و عدم توافق محققان در اين زمان هنوز راهاندازي نشكده

استفاده می نمكود کكه کلیكاس آن در سكال  2335منتشكر

بودند ).(Mackinder, 1984

گرديككد ) .(Berendsohn, 1997ايككن پايگككاه داده هككم

حجم تولید دادههكا در زمینكه تاکسكونومی و

اکنككون از طريككق شككبكه جهككانی اينترنككت بككه نشككانی

افزاي

سیستماتیک (گیاهی و جكانوري) ،توجكه محققكان را بكه

 http://www.tdwg.orgدر دستر

جامعه علمكی بكرار

طراحككی سیسككتمهككايی جهككت ي یككره و بازيككابی مككؤثر

دارد.

اطالعاس معطوف نموده است .با پیشكرفت فنكاوريهكاي

سككطح دوم ،پايگككاه دادههككاي فلوريسككتیک را در بككر

مككرتبط بككا سككا ت کامپیوترهككاي سككريقتككر و کككوچكتر،

میگیرد که دادههاي آن را فهرسكتهكاي )(inventory

مراکككز گیككاهشناسكی متعككددي در سراسككر دنیككا در صككدد

حاص از مطالعاس فلوريستیک در يک منطقه يا کشكور

توسككعه پايگككاه دادههككاي محلككی کوچككک و ب كزرگ بككر

معین تشكی میدهند .از جمله تفاوسهكاي میكان پايگكاه

آمدهاند .امروزه میتوان پايگاه دادههكاي مكورد اسكتفاده

دادههاي سطح اول و سطح دوم اين است کكه يكک نكام

در زمینه تاکسونومی را در سه سطح طبقهبندي نمود:

علمككی معتبككر در پايگككاه داده سككطح اول يككک بككار ثبككت

پايگكككاه دادههكككاي سكككطح اول ،پايگكككاه دادههكككاي

مككیشككود ،ولككی در پايگككاه داده سككطح دوم بككه ازاي هككر

نام گذاري ) (nomenclaturalهستند که میتوان آنها را

مطالعه فلوريستیک در کشور يا منطقه مورد نظر ،ممككن

پايگككاه دادههككاي تاکسككونومیک نیككز نامیككد .تككالشهككاي

است تكرار شود .پايگاه دادههاي سكطح اول در نهايكت،

صورس گرفته در سكطح نكامگكذاري بكا موفقیكت همكراه

بايستی فهرستی از کلیه اسامی علمكی معتبكر کك دنیكا را

بوده ،سازمانهاي بینالمللی از طريق حمايت و تجمیق و

همراه با يکر منبق پروتولوگ آن نام ارايكه نماينكد ،لكذا،

ادغام پايگكاه داده هكاي بزرگكی ماننكد  APNI ،IKو GI

نگهداري يک پايگاه داده جهكانی واحكد بكراي اسكتفاده

(به ترتیكب :مجموعكه هربكاريومهكاي دانشكگاه هكاروارد،

جامعه علمی دنیا عملی منطقی واهد بود ،در حالی کكه

ايندکس هرباريوم ملی استرالیا و اينكدکس کیكو) ،زمینكه

پايگكككاه دادههكككاي سكككطح دوم بايسكككتی بكككه تكككدري ،

جهكانی را از دادههكاي

در

استفاده جامعه علمكی در مقیكا

فهرستهاي فلوريستیک حاص از مطالعاس مختل

تجمیككق شككده فككراهم نمككودهانككد .طراحككی پايگككاه IPNI

يک کشور يا منطقه را ي یره و بازيابی نمايند .از تجمیق

(ايندکس جهانی اسامی گیاهان) از سكال 2335شكروت و

دادهها در پايگاه دادههاي سكطح دوم ،فهرسكت گیاهكان

در سككال  2333اسككتفاده از آن از طريككق شككبكه جهككانی

يک کشور يا منطقه حاص میگردد .بديهی است چنین

55

تجمیق دادههاي فلوريستیک و اطالعاس نمونههاي هرباريومی در ايران :طرح يک سا تار داده

پايگاه دادههايی (بر الف پايگكاه دادههكاي سكطح اول)

تشكككی بانككکهككاي اطالعككاتی اسككت ،هككر چنككد عككدم

در سطح ملی مديريت میشوند ،نه جهانی.

يكپارچككهسككازي و تجمیككق اطالعككاس پراکنككده موجككود،

پايگاه دادههاي سطح سوم ،پايگاه دادههاي مبتنكی بكر
نمونههاي گیاهی در يک هرباريوم يا موزه تكاري طبیعكی

احتماال به پايین بودن ارتبا مؤثر میان مراکكز تحقیقكاس
تاکسونومی باز میگردد.

هستند .در اين پايگاه دادهها ،هر نمونه هرباريومی به طكور

ي یره و بازيابی دادههايی که سرعت تولیكد آنهكا بكه

جداگانككه ثبككت مككیشككود .لككذا ،چنانچككه در يككک مطالعككه

است ،از جمله اهداف اولیكه

فلوريستیک از يک گونه  26نمونه مختل

برداشت شكده

طور مرتب در حال افزاي

توسعه پايگاه دادههكا در زمینكه تاکسكونومی بكوده ،ولكی

باشد ،در پايگاه داده سطح سكوم بكه همكان تعكداد رکكورد

امروزه با حجم باالي دادههاي ي یره شده ،امكان تبدي

ولی در پايگكاه داده سكطح دوم فقكط يكک رکكورد را بكه

مؤثر داده ها ) (dataبه اطالعكاس ) (informationنیكز از

ود ا تصاص میدهند .پايگاه دادههكاي سكطح سكوم در

طريق دادهپردازي وجكود دارد .در وابكق ،چنكین بكه نظكر

يككک هربكاريوم يككا مكوزه تككاري طبیعكی (يككا چنككد

میرسد که نیاز جامعه علمی به اطالعاس ،همتراز با نیكاز

هرباريوم با مديريت واحد) مطرح هستند .در عم  ،امكان

به دسترسی به دادههاي ام اولیه است .براي رسكیدن بكه

طراحی پايگاه داده چندمنظوره کكه سكطح دوم و سكوم را

چنككین سككطحی از دسترسككی بككه دادههككا و اطالعككاس،

مقیكا

يكباره پوش

يكنوا ت بودن دادههاي ثبت شده در پايگكاه دادههكاي

دهد ،وجود دارد.

از نظر مفهومی ،امكان طراحی پايگاه دادههاي سطح

محلی يک ضرورس است ،زيرا امكان تجمیكق دادههكاي

چهارمی نیز وجود دارد؛ پايگاه دادههايی که امكان ثبت

پراکنده و محلی در يک پايگاه داده ملی بزرگ و جامق

به کارگیري نمونههاي گیاهی (يا جانوري) امانت گرفته

را فراهم میسازد .فرآينكدهايی همچكون ي یكره سكازي،

فراهم میسكازند و بكه ازاي

مرتبسازي ،ترکیب ،محاسبه و بازيكابی مكؤثر دادههكا و

"استفاده از هر نمونه" ،يک رکكورد ثبكت مكیشكود .در

اطالعاس در سیستم هاي پیشكرفته ،توسكط نكرمافزارهكاي

صوص مزاياي عملی استفاده از چنین پايگاه دادههايی

پايگككاه دادههككا صككورس مككیگیككرد .همچنككین ،طراحككی

شده را در تحقیقاس مختل

سا تار دادهها اهمیت زيكادي در ي یكرهسكازي صكحیح

هنوز اتفاق نظر وجود ندارد.
بككازنگري روشهككا و نحككوه ارايككه سككرويسهككاي
تاکسونومیک توسكط متخصصكان بكه سكاير بخك

دادهها ،پرهیز از شكلوغی يكا افزونگكی دادههكا و کكاه

هكاي

حجم پايگاه دادهها دارد .نمونكهاي از سكا تار دادههكا بكا

جامعككه علمككی ،موضككوعی اسككت کككه بر ككی محققككان

لحاظ نمودن موارد فوقالذکر ،در تحقیق حاضر طراحی

برجسككته (ماننككد  )Heywoodبككه ككوبی بككه آن اشككاره

شده است و جزيیاس آن در اين مقاله اشاره شكده اسكت.

نمودهاند .چنكین بكازنگري مسكتلزم پكذيرش آن در تمكام

بديهی است تبادل نظر و به اشتراك گذاشكتن تجربیكاس

سككطوح و در مراکككز مختلك

علمككی-پژوهشككی اسككت و

عملی توسط مراکز مختل

گیاهشناسكی کشكور ،امككان

نتاي آن بايد عینی و ملمو

باشد .اغلب تصور بكر ايكن

بهبود تدريجی سیسكتمهكا را فكراهم نمكوده ،حرکكت بكه

است کكه مشككالس ناشكی از فقكدان ارتبكا مكؤثر میكان

سوي طراحی و توسعه يكک پايگكاه داده ملكی را تسكريق

متخصصان کامپیوتر و تاکسونومی ،دلی مهمی در عكدم

مینمايد.
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مواد و روشها

 families ،orders ،subclassesو  generaي یره و تعلق

ساختار دادهها

هر يک از تاکسونها به سطح باالتر از طريق ارتبا يكک

سككا تار دادههككا بككا اسككتفاده از مككدل پايگككاه دادههككاي

بكه چنككد ) (one-to-manyفیلككدهاي شككا

بكه صككورس

شدند .در جدول تیرهها

رابطهاي به صورس جكدول  2و در نكرمافكزار Microsoft

يک سیستم سلسله مراتبی تعري

 Accessنسخه  1629تحت سیستم عام ويندوز  5نسكخه

) (familiesبككراي ي یككرهسككازي شككماره جلككد و صككفحه

 09بیتی پیادهسازي گرديد .اين سا تار از  3جدول اصكلی

مكرتبط

شروت براي هر يک از تیرهها در فلورهاي مختل

(در مجمككوت  20جككدول) تشكككی شككده ،بككدون احتسككاب

بككا پوشك

فیلدهاي  ،IDشام  09فیلد است (ستونهاي يک جكدول

ترکیه ،عراق ،اروپا و  ...هفت فیلد مجزا هر يک بكه طكول

حاوي اطالعاس "فیلد" و سطرهاي آن "رکكورد" نامیكده

 96حككرف (کككاراکتر) دارد .جككدول  generaبككراي هككر

میشود) .توضیحاس مربو به فیلدها و نوت دادههايی کكه

جنس ،نام مؤل

و منبق (پروتولكوگ) آن تكا  170حكرف

ي یره میکنند ،در جدول  2ارايه شده است .جدولهكا از

باب ي یرهسازي اسكت (جكدول  .)2در جكدول نمونكههكا

) (IDبككه يكككديگر ارتبككا داده

) (specimensبراي ي یرهسكازي اسكامی علمكی ،صكفاس

طريككق فیلككدهاي شككا

گیككاهی ايككران ،ماننككد فلككور روسككیه ،پاکسككتان،

شدند (شك  .)2اسكامی تاکسكونهكا در سكطوح مختلك

گونهاي به صورس مجكزا از کكد جكنسهكا ي یكرهسكازي

ردهبنككدي از شككا ه تككا جككنس (شككام  253تیككره و 2909

مككیشككوند و در گككزارشهككايی کككه از پايگككاه داده گرفتككه

جككككككنس) در جككككككدولهككككككاي ،classes ،divisions

میشود دوباره اجزاي نام علمی کنار هم برار گیرند.

جدول  -2مشخصاس جدولها و فیلدهاي ي

یرهکننده دادهها در پايگاه داده iHerbs

نام جدول

نام فیلد

نوت داده

طول داده

Divisions.

ID.

عدد

صحیح بلند

DivisionName.

متن

76

نام شا ه

DivisionChars.

متن

177

صفاس عمومی شا ه

Notes.

متن

177

يادداشتهاي کاربر براي هر يک از شا هها

ID.

عدد

صحیح بلند

ClassName.

متن

76

نام رده

ClassChars..

متن

177

صفاس عمومی رده

DivisionID..

عدد

صحیح بلند

Notes.

متن

177

ID.

عدد

صحیح بلند

subClassName.

متن

76

نام زير رده

subClassChars.

متن

177

صفاس عمومی زير رده

ClassID.

عدد

صحیح بلند

Notes.

متن

177

ID..

عدد

صحیح بلند

Classes.

SubClasses.

Orders.

محتواي فیلد

مرتبط به ...

Auto number

Auto number

کد ارتبا با جدول شا هها

[Divisions].ID

يادداشتهاي کاربر براي هر يک از ردهها
Auto number

کد ارتبا با جدول ردهها
يادداشتهاي کاربر براي هر يک از زيرردهها
Auto number

[Classes].ID
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نام جدول

Families..

Genera.

53

نام فیلد

نوت داده

طول داده

OrderName.

متن

76

نام راسته

OderChars..

متن

177

صفاس عمومی راسته

subClassID..

عدد

صحیح بلند

Notes.

متن

177

OrdPhylogeny.

فاي ضمیمه

-

ID.

عدد

صحیح بلند

Family.

متن

76

نام تیره

Fam_autority.

متن

177

نام کام مؤل

FamilyVernaName.

متن

76

نام عامیانه تیره

OrderID.

عدد

صحیح بلند

Notes.

متن

177

FamPhylogeny.

فاي ضمیمه

-

FloraIranica.

متن

96

FloraUSSR.

متن

96

FloraTurkey.

متن

96

FloraIraq.

متن

96

FloraPalaestina.

متن

96

FloraEuropaea.

متن

96

FloraPakistan.

متن

96

FloraMiscelianous.

متن

96

ID.

عدد

صحیح بلند

Genus..

متن

76

نام جنس

Genus_Author..

متن

177

نام کام مؤل

GenusVernaName..

متن

177

نام عامیانه جنس

SpeciesPerGenus..

عدد

دبت مضاع

محتواي فیلد

کد ارتبا با جدول زيرردهها

مرتبط به ...

[SubClasses].ID

يادداشتهاي کاربر براي هر يک از راستهها
ي یره فاي مقاالس علمكی مكرتبط بكا فیلكوينی هكر
يک از جنسها
Auto number

تیره

کد ارتبا با جدول راستهها
يادداشتهاي کاربر براي هر يک از تیرهها
ي یره فاي مقاالس علمكی مكرتبط بكا فیلكوينی هكر
يک از تیرهها
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلورا ايرانیكا
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور شوروي سابق
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور ترکیه
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور عراق
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور فلسطین
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور اروپا
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در فلور پاکستان
شماره جلد و صفحه شروت براي هر يک از تیرههكا
در منابق ديگر
Auto number

جنس

تعداد گونههاي مفروض هكر يكک از جكنسهكا در
ايران (منبق :مظفريان)2300 ،

[Orders].ID

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931
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نام جدول

Provinces.

Collections.

مرتبط به ...

محتواي فیلد

نام فیلد

نوت داده

طول داده

Family..

عدد

صحیح بلند

GenPhylogeny.

فاي ضمیمه

-

Genus_Native.

بله /یر

2

Protologue.

متن

177

ID.

عدد

صحیح بلند

ProvinceNameEn.

متن

96

نام استان ،انگلیسی

ProvinceNameFa.

متن

96

نام استان ،فارسی

Notes.

متن

177

يادداشتهاي کاربر براي هر يک از استانها

ID.

عدد

صحیح بلند

CollectionAbbr.

متن

177

نام ا تصاري يا نام کام کلكسیون  ،انگلیسی

CollectionName.

متن

177

نام کلكسیون ،فارسی

Location.

متن

06

مح نگهداري نمونههاي هر يک از کلكسیونها

Region.

متن

76

نام ناحیه (نواحی جغرافیايی)

Province.

عدد

صحیح بلند

NEWS.

متن

9

GPS.

متن

96

CollectionManager.

متن

76

Reference.

متن

177

RfYrFa.

عدد

صحیح

سال انتشار منبق هجري شمسی

RfYrEn.

عدد

صحیح

سال انتشار منبق میالدي

FloristicStudy.

بله /یر

2

Partim.

بله /یر

2

MedPlantList.

بله /یر

2

HerbariumList.

بله /یر

2

Ref.

فاي ضمیمه

-

Ref_Valid.

بله /یر

2

Sel-1.

بله /یر

2

کد ارتبا هر يک از جنسها با جدول تیرهها

[Families].ID

ي یره فاي مقاالس علمكی مكرتبط بكا فیلكوينی هكر
يک از جنسها
تعیین بومی يا وارد شده بودن هر يک از جنسها
يکر منبق پروتولوگ هر يک از جنسها
Auto number

Auto number
2

کككد ارتبككا هككر يككک از کلكسككیونهككا بككا جككدول
استانها
سككمت منطقككه در ايككران (شككمال ،جنككوب ،مغككرب،
مشرق ،مرکز)
مختصاس جغرافیايی منطقه (گوشه شمال غربكی يكا
مرکز منطقه)
مدير نگهداري کلكسیون
منبككق مقالككه علمككی کككه فهرسككت کلكسككیون در آن
انتشار يافته (شك مختصر)

آيا کلكسیون يک مطالعه فلوريستیک است؟
آيا مطالعه فقط بخشی از گیاهان منطقكه (دارويكی،
يک تیره اص ) ...،است؟
آيا کلكسیون فهرست گیاهان دارويی يک منطقكه
ويژه است؟
آيا کلكسیون فهرسكت گیاهكان يكک هربكاريوم يكا
بخشی از آن است؟
ي یره فاي مقاله علمی مرتبط با کلكسیون
آيا فهرست براي اسكتفاده در گكزارشهكاي پايگكاه
داده تأيید شده است؟
انتخاب هر يک از کلكسیونها در مجموعه شماره 2

[Provinces].ID
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نام جدول

Specimens.

02

مرتبط به ...

محتواي فیلد

نام فیلد

نوت داده

طول داده

Sel-2.

بله /یر

2

انتخاب هر يک از کلكسیونها در مجموعه شماره 1

Sel-3.

بله /یر

2

انتخاب هر يک از کلكسیونها در مجموعه شماره 9

Sel-4.

بله /یر

2

انتخاب هر يک از کلكسیونها در مجموعه شماره 9

Sel-5.

بله /یر

2

انتخاب هر يک از کلكسیونها در مجموعه شماره 7

ID.

عدد

صحیح بلند

G.

متن

76

Genus.

عدد

صحیح بلند

Genus_Author.

متن

76

Species.

متن

76

صفت گونهاي هر يک از نمونهها

Species_Author.

متن

76

نام مؤل

گونه هر يک از نمونهها

ssp.

متن

76

نام زيرگونه هر يک از نمونهها

ssp_Author.

متن

76

نام مؤل

var.

متن

76

نام واريته هر يک از نمونهها

var_Author.

متن

76

نام مؤل

VernaName.

متن

216

نام محلی هر يک از نمونهها

Locality.

متن

177

مح جمقآوري هر يک از نمونهها

LifeForm.

متن

26

شك رويشی

Phytochorion.

متن

96

فیتوکوريون  /پراکن

Datum.

متن

16

تاري جمقآوري هر يک از نمونهها

Alt.

متن

27

ارتفات مح جمقآوري هر يک از نمونهها

CollectionID.

عدد

صحیح بلند

Det.

متن

266

نام محقق شناسايیکننده نمونه

Leg.

متن

76

نام محقق تأيید کننده شناسايی

No.

متن

16

Protologue.

متن

266

AcceptedName.

متن

177

Auto number

نككام تككايپی جككنس (هنگككام ورود دادههككا از طريككق
 importاستفاده میشود)
کد ارتبا هر يک از نمونهها با جدول جنسها
مؤل

جكنس (اسكتفاده شكده توسكط مؤلك

[Genera].ID

مقالكه

کلكسیون)

زيرگونه هر يک از نمونهها
واريته هر يک از نمونهها

جغرافیايی

کككد ارتبككا هككر يككک از نمونككههككا بككا جككدول

[Collections].ID

کلكسیونها

شككماره سككريال يككا کككد نمونككه در هربككاريوم يككا
کلكسیون مح نگهداري
يکككر منبككق پروتولككوگ هككر يككک از گونككههككا (يككا
تاکسون فروگونهاي)
نام معتبر براي نمونه (ممكن اسكت بكا نكامی کكه در
مقاله کلكسیون آمده متفاوس باشد)

 2کلكسیون :مجموعه گیاهان جمقآوري شده در يک مطالعه فلوريستیک که فهرست اسامی علمی آنها بكه طكور رسكمی از طريكق منكابق علمكی
معتبر (مقاله ،فلور ،پاياننامه و مانند آن) منتشر شده است و نمونهها ي گیاهی آن در يک هربكاريوم محلكی يكا مرکكزي کكه در مقالكه بكه محك و
مديريت آن اشاره شده ،نگهداري میشود.
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ورود دادهها و طرح پرسشها

استفاده شده براي استخرا دادههاي فلوريستیک را نشكان

مقككاالس علمككی منتشككر شككده در مجككالس ككارجی و

 دادههككاي جديككد مرتبككا بككا دادههككاي ببلككی و.مككیدهككد

دا لی و مرتبط با فلور ايران کكه حكاوي فهرسكت اسكامی

فهرستهاي استاندارد مقايسه و ايراداس تايپی موجكود در

،علمی گونههاي يافت شكده در يكک منطقكه ويكژه بودنكد

بر كی فهرسككتهكاي منتشككر شككده کكه پككس از تجمیككق در

 سكپس اسكتخرا دادههكا از مقكاالس و،گردآوري گرديد

کككايب تعككداد جككنسهككا و

پايگككاه داده موجككب افككزاي

 همككراه بككا ثبككت مأ ككذ دادههككا،ورود آنهككا بككه پايگككاه داده

. تصحیح گرديدند،گونهها میشد

 فهرست مقاالس و منكابق علمكی1  جدول.صورس گرفت

iHerbs  که دادههكاي آنهكا در پايگكاه داده،) فهرست مقاالس و منابق فلوريستیک به ترتیب سال انتشار منبق (هجري شمسی و میالدي-1 جدول

.وارد شدهاند
Journal name, Vol, Issue / شماره انتشار،نام مجله
Journal of Science (University of Tehran) 18

First Author / نويسنده اول

Publ. Yr. / سال انتشار

Zehzad / زهزاد

1989 / 2900

Iranian Journal of Natural Resources 54:2

Irannejad / ايراننژاد

2001 / 2906

Iranian Journal of Natural Resources 55:3

Asri / عصري

2002 / 2902

Pajouhesh & Sazandegi 61

Batouli / بتولی

2003 / 2901

Pajouhesh & Sazandegi 68

Parishani / پريشانی

2003 / 2901

Shokri / شكري

2003 / 2901

SafiKhani / صفی انی

2003 / 2901

Asri /عصري

2003 / 2901

Mohit Shenasi 36

Eslami / اسالمی

2004 / 2909

Pajouhesh & Sazandegi 62

Ashrafi / اشرفی

2004 / 2909

Pajouhesh & Sazandegi 64

Iranian Journal of Natural Resources 56
Pajouhesh & Sazandegi 60
Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 4

Akbari / اکبري

2004 / 2909

Journal of Agricaltural Science and Natural Resources 11:1

Asri / عصري

2004 / 2909

Iranian Journal of Botany 10:2

Attar / عطار

2004 / 2909

Mohit Shenasi 33
Pajouhesh & Sazandegi 63
Pajouhesh & Sazandegi 64
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 20:1
Iranian Journal of Natural Resources 57:3

Ghahreman / بهرمان

2004 / 2909

Kashipazha / کاشیپزها

2004 / 2909

Kazemian / کاظمیان

2004 / 2909

Mazandarani / مازندرانی

2004 / 2909

Mousavi / موسوي

2004 / 2909

Pajouhesh & Sazandegi 67

Abrari / ابراري

2005 / 2909

Pajouhesh & Sazandegi 68

Esmaeilzadeh / اسماعی زاده

2005 / 2909

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 21:1

Zarezadeh / زارتزاده

2005 / 2909

Soltanipour / سلطانیپور

2005 / 2909

Ghahremaninejad / بهرمانینژاد

2005 / 2909

Karimian / کريمیان

2005 / 2909

Mehrabian / محرابیان

2005 / 2909

Dehshiri / دهشیري

2006 / 2907

Soltanipour / سلطانیپور

2006 / 2907

Iranian Journal of Biology 19:4

Gholami / غالمی

2006 / 2907

Pajouhesh & Sazandegi

Ghollassi / بالسی

2006 / 2907

Ghahreman / بهرمان

2006 / 2907

Yousefi / يوسفی

2006 / 2907

Esmaeilzadeh / اسماعی زاده

2007 / 2900

Pajouhesh & Sazandegi 68
Ann Naturalist Mus. Wien 106B pp.255-293
Mohit Shenasi 37
Environmental Sciences 7
Journal of Sciences (Islamic Azad University) (JSIAU)62:1
Rostaniha 7:1

Journal of Science (University of Tehran) 32:1
Iranian Journal of Biology 19:3
Mohit Shenashi 43
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Journal name, Vol, Issue / شماره انتشار،نام مجله
Iranian Journal of Animal Biosystematics (IJAB) 3:1
Acta Botanica Croatica 66:2
Iranian Journal of Biology 20:3
Pajouhesh & Sazandegi 74
Mohit Shenashi 41
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 23:3
Iranian Journal of Biology 20:4
Journal of Science (Tarbiat-e-Moallem University) 8:2
Pajouhesh & Sazandegi 79
Pajuhesh & Sazandegi 1387
Pakistan Journal of Bototany 40:4
Pajouhesh & Sazandegi 81
Iranian Journal of Forest and Poplar Research 16:2
Giah and Zistboom 13
Giah and ZistBoom 16
Pajouhesh & Sazandegi 81
Journal of Agricaltural Science and Natural Resources 15:3
Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 15:5
Pajouhesh & Sazandegi 81
Iranian Journal of Biology 21:4
Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 16:1
Rostaniha 9:1
Pakistan Journal of Bototany 40(4)
Iranian Journal of Forest and Range Protection Research 6:2
Mohit Shenasi 46
Journal of Science (Tarbiat-e-Moallem University) 8:1
Iranian Journal of Range and Desert Research 16:3
Iranian Journal of Biology 22:2
Rostaniha10:1
Talab (Islamic Azad University, Ahvaz Branch) 1:1
Choob & Jangal 16:2
Danesh Zistshenasi Iran 4:2
Herba Polonica 55:2
Giah and Zistboom 18
Taxonomy and Biosystematics 1
Journal of Agricaltural Science and Natural Resources 16:1

First Author / نويسنده اول

Publ. Yr. / سال انتشار

Esmaeili / اسماعیلی

2007 / 2900

Hajiboland / حاجیبلند

2007 / 2900

Ravanbakhsh /

روانبخ

2007 / 2900

Zarezadeh / زارتزاده

2007 / 2900

Sohrabi / سهرابی

2007 / 2900

Kalvandi / کلوندي

2007 / 2900

Mahmoudi / محمودي

2007 / 2900

Amiri / امیري

2008 / 2905

Iranbakhsh /

ايرانبخ

2008 / 2905

Bakhshi-Khaniki /  انیكی-بخشی

2008 / 2905

Jafari / جعفري

2008 / 2905

Charkhchian / چر چیان

2008 / 2905

Hamzeh'ee / حمزهاي

2008 / 2905

Khanpour / انپور

2008 / 2905

Dastoorani / دستورانی

2008 / 2905

Dinarvand / ديناروند

2008 / 2905

Razavi / رضوي

2008 / 2905

Ramezan Nejad / رمضاننژاد

2008 / 2905

Zarei / زارعی

2008 / 2905

Shahsavari / شهسواري

2008 / 2905

Abdi / عبدي

2008 / 2905

Asri / عصري

2008 / 2905

Ghollassi / بالسی

2008 / 2905

Goodarzi / گودرزي

2008 / 2905

Mehrabian / محرابیان

2008 / 2905

Vaseghi / واثقی

2008 / 2905

Arzani / ارزانی

2009 / 2900

Atashgahi / آتشگاهی

2009 / 2900

Khodadai / دادادي

2009 / 2900

Dolatkhahi / دولتخواهی

2009 / 2900

Razavi / رضوي

2009 / 2900

Fallah / فالح

2009 / 2900

Ghasemi / باسمی

2009 / 2900

Ghorbanli / بربانی

2009 / 2900

Ghahremani Nejad / بهرمانینژاد

2009 / 2900

Karimi / کريمی

2009 / 2900

Mohtashamnia / محتشمنیا

2009 / 2900

Memariani / معماريانی

2009 / 2900

Journal on Plant Science Researches 4:16

Mirhosseini / میرحسینی

2009 / 2900

Journal of Biology (Islamic Azad University, Garmsar Branch) 2

Yarahmadi / يارمحمدي

2009 / 2900

Journal of Plant Ecophysiology (Islamic Azad University, Arsanjan Branch) 1:2
Ferdowsi University International Journal of Biological Sciences (FUIJBS) 1:1

Iranian Journal of Range and Desert Research 17:4

As'adi / اسعدي

2010 / 2903

Akbarzadeh / اکبرزاده

2010 / 2903

Taxonomy and Biosystematics 5

Amiri / امیري

2010 / 2903

Pakistan Journal of Bototany 42

Akhani / آ انی

2010 / 2903

Baghestani / باغستانی

2010 / 2903

Pour-rezaei / پور رضايی

2010 / 2903

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 26:3

Journal of Research in Renewable Natural Resources 1:2
Iranian Journal of Forest 2:1

2931  تابستان، شماره پانزدهم، سال پنجم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک
Journal name, Vol, Issue / شماره انتشار،نام مجله
Rangeland 4:2
Rostaniha 11:1, 1-16
Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 17:5
Taxonomy and Biosystematics 2
Journal of Herbal Drugs 3

09
First Author / نويسنده اول

Publ. Yr. / سال انتشار

Tavan / توان

2010 / 2903

Hamze'ee / حمزهاي

2010 / 2903

Khosravi / سروي

2010 / 2903

Khajeddini / واجهالدينی

2010 / 2903

Dolatkhahi / دولتخواهی

2010 / 2903

Taxonomy and Biosystematics 4

Sanandaji /سنندجی

2010 / 2903

Taxonomy and Biosystematics 5

Saberi / صابري

2010 / 2903

Iranian Journal of Biology 23:3

Karimi / کريمی

2010 / 2903

Mohsen Nejad / محسننژاد

2010 / 2903

Moradi / مرادي

2010 / 2903

Iranian Journal of Field Crops Research 8:2

Mousavi / موسوي

2010 / 2903

Journal of Herbal Drugs 2

Mahdavi / مهدوي

2010 / 2903

Rangeland 4:2
Pajouhesh & Sazandegi 86

Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 5:4

Naghipour / نقیپور

2010 / 2903

Australian Journal of Biological & Agricultural Science 4:2

Naqinezhad / نقینژاد

2010 / 2903

Taxonomy and Biosystematics 5

Naqinezhad / نقینژاد

2010 / 2903

Yavari / ياوري

2010 / 2903

Yazdani / يزدانی

2010 / 2903

Journal of Plant Biology 8

Asadi / اسدي

2011 / 2936

MSc Thesis, unpublished

Akbari / اکبري

2011 / 2936

International Journal of Agriculture and Biology 12
Journal on Plant Science Researches 20:5

Middle-East Journal of Scientific Research 9:2

Basiri / بصیري

2011 / 2936

Paayranj / پايرانی

2011 / 2936

Pourbabaei / پوربابايی

2011 / 2936

Taleshi / تالشی

2011 / 2936

Taghipour / تقیپور

2011 / 2936

Journal of Rangeland Science 1:2

Toupchi / توپچی

2011 / 2936

Journal of Rangeland Science 1:4

Jankju / جنكجو

2011 / 2936

Dolatkhahi / دولتخواهی

2011 / 2936

Shahrokhi / شاهر ی

2011 / 2936

Taxonomy and Biosystematics 7
Nusantara Bioscience 3:1
Iranian Journal of Biology 24:5
Taxonomy and Biosystematics 3:9

Taxonomy and Biosystematics 3:9
Medicinal Plants 2:2
MSc Thesis, unpublished

Shakib / شكیب

2011 / 2936

Shir-Mardi / شیرمردي

2011 / 2936

MSc Thesis, unpublshed

Salehpour / صالحپور

2011 / 2936

MSc Thesis, unpublished

Salehi / صالحی

2011 / 2936

Taxonomy and Biosystematics 3:9

Azimi / عظیمی

2011 / 2936

Journal of Herbal Drugs 2:1

Istanbul University Faculty of Science Journal of Biology (IUFS J Biol) 70:2

Ghanbarian / بنبريان

2011 / 2936

Rostaniha 12:1

Ghahermani Nejad / بهرمانینژاد

2011 / 2936

Taxonomy and Biosystematics 7

Ghahremani-nejad / بهرمانینژاد

2011 / 2936

Phytologia Balcanica 17:1

Kamrani / کامرانی

2011 / 2936

Iranian Journal of Biology 24:3

Keshtkar / کشتكار

2011 / 2936

Journal of American Science 7:1

Vahedi / واحدي

2011 / 2936

Journal of Plant Biology 3:9

Yousefi / يوسفی

2011 / 2936

Journal of Plant Biology 4:11

Afsharzadh / افشارزاده

2012 / 2932

Iranian Journal of Forest 3:4

Haghgooy / حقگوي

2012 / 2932

Taxonomy and Biosystematics 4:11

Darvishnia / دروي نیا

2012 / 2932

Taxonomy and Biosystematics 4:10

Sharifi / شريفی

2012 / 2932

Taxonomy and Biosystematics 4:11

Nemati-Paykani / نعمتی پیكانی

2012 / 2932
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تعككداد  90پرسكك

بككا اسككتفاده از  SQLدر بخكك

طراحكی سكوال ايجكاد شكدند .در کكادر زيكر ،کككد SQL

07

شده است( .اسامی جدولهكا و فیلكدها در ايكن پرسك ،
مطابق با اسامی جدول  2هستند):

جهت جستجوي "نمونههايی که متعلكق بكه جكنسهكايی

طراحی محیط رابط کاربر با رعايكت مفهكوم سكاده و

باشند که نام جنس با حروف مشخصی شروت مكیشكود،

کاربردي بودن صورس گرفت (شك  .)1در اين طكرح،

به انضمام اطالعاس الزم در مورد تعلق نمونكه بكه گونكه،

دسترسی به جداول ،فرمها و گزارشها از طريق فرامینی

جنس و تیره مربوطه و يکر نام کلكسكیونهكايی کكه هكر

کككه مسككتقیما روي صككفحه اصككلی بابك مشككاهده هسككتند

يک از نمونههاي جستجو شده به آن تعلق دارند" ،ارايكه

صورس میگیرد.

SELECT Families.Family, Genera.Genus, Specimens.Genus, Specimens.Species, Specimens.Species_Author,
Specimens.ssp, Specimens.ssp_Author, Specimens.Var, Specimens.var_Author, Specimens.VernaName,
Specimens.Locality, Specimens.Datum, Specimens.Alt, Specimens.CollectionID, Specimens.Det, Specimens.Leg,
Specimens.[No], Genera.SpeciesPerGenus, Collections.CollectionName, Collections.FloristicStudy FROM
= (Families INNER JOIN (Genera INNER JOIN Specimens ON Genera.ID = Specimens.Genus) ON Families.ID
Genera.Family) INNER JOIN Collections ON Specimens.CollectionID = Collections.ID
;))WHERE (((Genera.Genus) Like [Genus begins with]+"*") AND ((Collections.FloristicStudy)=True

شك  -2شماي کلی از ارتبا جدولهاي پايگاه داده  .iHerbsبراي جزيیاس بیشتر به جدول  2مراجعه شود.

شك

 -1رابط گرافیكی کاربر در پايگاه داده iHerbs

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931

00

نتايج و بحث
انتقال فهرست نمونكه هكاي گیكاهی از منكابق مختلفكی

راسككان در اسككتان مازنككدران ( 22مككورد) و اسككتانهككاي

همچككون مقككاالس فلوريسككتیک فارسككی و انگلیسككی و

گلستان ،گیالن و اصكفهان (هكر يكک  3مكورد) صكورس

همچنككین ،روجككیهككاي پايگككاههككاي ،KEW ،IPNI

گرفته اسكت .تعكداد  3اسكتان از  13اسكتان مطالعكه شكده

 ،WTDGبانک اطالعاس تنوت زيستی سازمان حفاظكت

(جدول  ،)9داراي بی

از  7مطالعه فلوريسكتیک منتشكر

محیطزيسكت ،فهرسكت نمونكه هكاي هربكاريومی و  ...بكه

شده در بازه زمانی مذکور بودنكد .ايكن موضكوت نیكاز بكه

پايگاه داده  iHerbsبا موفقیت صورس گرفت .لذا ،ايكن

مطالعككاس فلوريسككتیک بیشككتر را در اغلككب اسككتانهككاي

پايگكككاه داده مكككیتوانك كد هكككم بكككه عنكككوان پايگكككاه داده

کشور نشان میدهد .اسكتانهكاي راسكان و اصكفهان بكه

فلوريسككتیک و هككم پايگككاه داده نمونككههككاي گیككاهی

ترتیككب بككا  9935و  1030نمونككه يکككر شككده در  25و 3

) (specimen basedعم نمايد .جدول  1بر كی منكابق

مطالعه فلوريستیک ،کكه متعلكق بكه  2002و  2907گونكه

علمی استفاده شكده در انتقكال دادههكا بكه پايگكاه داده را

شناسككايی شككده و متعلككق بككه  709و  937جككنس اسككت،

نشان می دهكد .دادههكاي فلوريسكتیک مسكتخر از 213

رتبههاي اول و دوم را دارند ،اما از نظر تعكداد تیكرههكاي

مقاله منتشر شده طی سكالهكاي  2900تكا ( 2932جكدول

گیككاهی حاضككر در فلككور اسككتان ،اسككتانهككاي گككیالن و

از  10966رکورد را تشكی دادنكد کكه توزيكق

گلسككتان بككه ترتیككب بككا  220و  226تیككره گیككاهی ،تنككوت

 7095گونه متعلق به  2607جكنس و  272تیكره را در 10

تاکسونومیک بیشكتري را در سكطح تیكره در فلكور كود

استان کشور نشان میدهند .توزيق مطالعاس فلوريسكتیک

نشان میدهند (شك  .)9جدول  9تعداد مطالعاس منتشر

کشكور

شده و تعداد نمونهها ،گونهها ،جكنسهكا و تیكرههكا را بكه

طی بازه زمكانی  2900تكا  2932يكنوا كت نبكوده ،از 25

تفكیككک اسككتانهككا نشككان مككیدهككد .در ايككن جككدول،

مطالعه در استان راسان تا فقط يک مطالعه (استانهكاي

اسككتانهككاي راسككان شككمال ،رضككوي و جنككوبی کككه در

ايككالم ،زنجككان و هرمزگككان) متغیككر اسككت .در ايككن بككازه

گذشته استان واحدي را تشكی مكیدادنكد ،همچنكان بكه

زمككانی ،بیشككترين مطالعككه فلوريسككتیک پككس از اسككتان

صورس يک استان در نظر گرفته شدهاند.

 ،)1بی

صورس گرفته منتشر شده در استانهاي مختلك

جدول  -9مطالعاس منتشر شده و تعداد نمونهها ،گونهها ،جنسها و تیرهها ،به تفكیک اسكتانهكاي کشكور * .منظكور از کك گونكههكا ،شكمارش
گونهها با احتساب مواردي که با  sp.مشخ

شدهاند ،است.
ک

گونهها *

تعداد گونه شناسايی شده

جنس

تیره

استان

مقاله  /منبق

نمونه

976

126

06

اردبی

1

965

900

937

36

اصفهان

3

1030

2962

2907

79

ايالم

2

192

192

192

270

آيربايجان شربی

1

105

191

209

272

91

آيربايجان غربی

9

069

726

993

103

75

البرز

9

936

970

995

165

72

بوشهر

9

979

995

991

119

00

تهران

0

2979

2601

2679

936
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استان

مقاله  /منبق

نمونه

5

2593

2269

راسان

25

9935

2590

2002

وزستان

9

532

771

799

991

زنجان

2

926

960

136

239

79

سمنان

1

707

761

937

100

77

سیستان و بلوچستان

6

6

6

6

6

6

فار

5

2111

551

552

967

35

بزوين

1

000

535

535

972

09

بم

1

906

902

902

159

70

کردستان

1

029

707

707

136

01

کرمان

9

390

516

529

909

09

کرمانشاه

9

909

902

950

170

50

کهكیلويه و بوير احمد

9

022

950

901

199

00

گلستان

3

2931

395

311

993

226

گیالن

3

2059

2620

2666

900

220

لرستان

9

055

705

797

159

09

مازندران

22

2090

2621

305

919

269

مرکزي

9

561

799

799

197

95

هرمزگان

2

926

960

965

230

79

همدان

9

2690

006

000

909

06

يزد

0

2613

753

753

130

02

چهار محال و بختیاري

شك  (A -9مقايسه استانها بر اسا
يکر شده در اين مقاالس (B .بر اسا

ک

گونهها *

05

تعداد گونه شناسايی شده

جنس

تیره

305

999

05

709

31
07

تعداد نمونههاي يکر شده در مقاالس فلوريستیک در بازه زمانی  2932-2900و  (B-Dتعداد تاکسونهكاي
تعداد گونههاي شناسايی شده (C ،بر اسا

تعداد جنسها (D ،بر اسا

تعداد تیرهها.

پايگاه داده  iHerbsيک پروتوتايپ (نمونه آزمايشی)

سككمت تهیككه فهرسككتهككاي فلوريسككتیک و نمونككههككاي

به منظور طرح يكک اسكتاندارد پیشكنهادي کارآمكد بكراي

هربككاريومی ،و ثبككت آنهككا در پايگككاه دادههككاي کككوچكی

معرفی به جامعه علمی ايران و جلكب محققكان بیشكتري بكه

است که امكان تجمیق آنهكا در يكک پايگكاه داده بكزرگ

تاکسونومی و بیوسیستماتیک ،سال پنجم ،شماره پانزدهم ،تابستان 2931

00

ملی وجود داشته باشد .به کارگیري عملی اين پروتوتايپ

که بدون داشتن يک استاندارد ملی که مورد تأيیكد اغلكب

از  99هككزار رکككورد ،کككارآيی مطلككوب آن را در

مراکز گیاهشناسی ايكران باشكد ،امككان تجمیكق دادههكا در

ي یره و بازيابی دادهها و تهیه گزارشهاي متنوت و مكورد

يک پايگاه داده واحد از طريكق برنامكهريكزي کكامپیوتر و

نیاز نشكان داده اسكت .سكا تار دادههكاي بكه کكار رفتكه در

تفكیک ) (parseدادههاي شلوغ وجود دارد.

بككا بككی

 iHerbsامكان دادهپردازي وسیقتري را نسكبت بكه پايگكاه
دادههاي مشابه فراهم میسازد.

در طراحككی پايگككاه داده  iHerbsسیسككتمی سلسككله
مراتبی منظور شده ،که توسط کاربر باب تغییر است .در

از آنجا که مرزهاي استانی الزاما نماينده محدودههكاي

حین ثبت يک نمونه ،به محك

انتخكاب جكنس از يكک

طبیعی روي هاي گیاهی نیستند ،لكذا ،تجمیكق منتخبكی از

فهرست موجود ،بالفاصكله تیكره ،راسكته ،زيكررده ،رده و

مطالعككاس فلوريسككتیک از اسككتانهككاي هككمجككوار در يككک

شا ه آن تخصی

داده مكیشكود .يككی از مزايكاي ايكن

"مجموعككه مفككروض" کككه نماينككده يككک منطقككه رويشككی

روش اين است کكه پايگكاه داده اجكازه اشكتباه تكايپی در

طبیعی باشد و بررسی فلوريستیک آن میتواند يافتكههكاي

اسامی علمی از سطح جنس به بكاال را نمكیدهكد .کنتكرل

جديدي را در صوص فلكور آن منطقكه بكه دسكت دهكد.

صحت اسامی علمی در بخ

صفت گونهاي با اسكتفاده

فیلكككدهاي انتخكككاب کلكسكككیون ( S1تكككا  )S5در جكككدول

از مقايسه فهرستهاي کامپیوتري استخرا شده از ود

 ،collectionsاين امكان را فراهم سا ته اسكت .همچنكین،

پايگككاه داده صككورس مككیگیككرد .در ايككن روش ،اسككامی

امكان بر ی مقايسههاي فلوريستیک از طريق تشككی دو

علمككی کككامال مشككابه در فهرسككت حاصك در هككم ادغككام

"مجموعه مفروض" (هر يک متشك از تعكدادي مطالعكه

مككیشككوند و اسككامی "تقريبككا مشككابه" در کنككار آنهككا ب كه

فلوريستیک) و سپس مقايسه آن مجموعهها وجود دارد و

صورس ادغام نشده بابی میمانند ،لذا ،بكه سكهولت بابك

بككه پرس ك هككايی همچككون-2 :فهرسككت گونككههككاي يككک

تشخی

"مجموعه مفكروض" چیسكت؟  -1گونكههكاي حاضكر در

توسككط محقككق صككورس مككیگیككرد .شككك  9نمونككهاي از

يككک "مجموعككه مفككروض" در کككدامیک از فهرسككتهككا

فككرمهككاي واسككط بككراي طراحككی پرسكك هككا و گككرفتن

وجود دارند؟ -9کدام گونهها در "مجموعه مفكروض "2

گزارشاس متنوت را نشكان مكیدهكد .بكا انتخكاب يككی از

وجككود دارنككد ولككی در "مجموعككه مفككروض  "1وجككود

دکمههاي راديويی يا دکمههاي چک بكاکس ،فهرسكت

ندارنككد؟  -9کككدام گونككههككا در "مجموعككه مفككروض "1

بازشونده سمت چپ آن فعال میشود .در اين نمونكه ،بكا

وجككود دارنككد ولككی در "مجموعككه مفككروض  "2وجككود

انتخاب يک  ،familyفقط جنسهاي متعلق بكه آن تیكره

ندارند؟  -7گونههاي مشترك در دو "مجموعه مفكروض

در فهرست زيرين آن بارگزاري میشوند .اين امكانكاس

 2و "1کدامند؟  ...میتوان پاس داد.

در سمت رابط گرافیكی کكاربر بكرار داده مكیشكود کكه

اين تحقیق نشان داد که امكان ارايه يک سكا تار داده
که بتوان آن را به سهولت در مراکز مختل

گیكاهشناسكی

مورد استفاده برار داد و دادههاي موجكود را بكه آن منتقك
کرد ،وجود دارد .همچنین ،نتاي ايكن پكژوه

نشكان داد

بوده ،تصمیمگیري در مورد صحیح بودن آنهكا

البته با طراحی صحیح سا تار دادهها در ارتبا است .بكا
استفاده از بخك

جسكتجوي پیشكرفته ،امككان اسكتخرا

گزارش هاي متنوعی از پايگاه داده وجود دارد .نمونهاي
از اين گزارشها در شك  7نشان داده شده است.
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در سالهكاي ا یكر ،پايگكاه دادههكاي فلوريسكتیک و

بزرگ بستگی دارد .نگهداري و بهروزرسكانی ايكن نكوت

هربككاريومی (سككطح نمونككه )specimens ،در کشككورهاي

پايگاه دادهها نیز بكا سكهولت بیشكتري انجكام مكیگیرنكد.

مكورد توجكه بكرار گرفتكه اسكت .تأسكیس چنكین

ايجاد چنین پايگاهها به عنوان يكی از دو راه کار مناسب

پايگككاههككايی ملزومككاس کمتككري نیككاز داشككته ،بیشككتر بككه

جهت ارزيابی تنوت زيسكتی و غنكاي گونكهاي در منكاطق

مختل

همكككاري هربككاريومهككاي محلككی و مرکككزي کوچككک و

شك  -9بخ

مختل

پیشنهاد شدهاند ).(Schmidt et al., 2005

جستجوي پیشرفته امكان طرح پرس هاي پیچیدهتر را براي کاربرهايی که از زبان  SQLاسكتفاده نمكیکننكد ،فكراهم مكیسكازد.

ال ) محدود کردن گزارش به يک استان ،ب) محدود کردن به يک مطالعه فلوريستیک ،پ) محدود کكردن بكه يكک ناحیكه فلوريسكتیک کكه
توسط ود کاربر از طريق پنجره اصلی برنامه تعري

شده است ،س) به يكک كانواده ) ،بكه يكک جكنس ) ،انتخكاب نكوت دادههكاي مكورد

استفاده براي گزارش (با انتخاب دادههاي فلوريستیک ،دادههاي هرباريومی در گزارش آورده نمیشوند) ،چ) سیستم کمكک برنامكه ،ح) دکمكه
فرمان براي تهیه گزارش ،خ) تهیه گزارش مختصر که فقط اسامی گونهها و تعداد کلكسیونهايی که در آنهكا ايكن گونكه يافكت مكیشكود ،ارايكه
میگردد ،د) ارسال اطالعاس به نرمافزار .Microsof Excel

شك  -7نمونهاي از گزارشهاي پايگاه داده  .iHerbsاين گكزارش بكا محكدود کكردن جسكتجو بكه اسكتان مازنكدران و تیكره  Liliaceaeو جكنس
 Alliumتهیه شده است که چند سطر باالي گزارش در شك ديده میشوند .ال ) نام تیره ،اگر گكزارش بكه تیكره اصكی محكدود نشكده باشكد،
جنسها با توجه به اطالعاس ردهبندي و سلسله مراتب دا لی پايگاه به تفكیک تیرههايشان مرتب میشوند .ب) در اين سطر از چكپ بكه راسكت
نام جنس ،تعداد گونه مفروض اين جنس در فلور ايران و نام مؤل

و منبق پروولكوگ ايكن جكنس نمكاي

س) در اين سطر واحد فروگونهاي و مشخصاس فلوري که گونه در آن گزارش شده آورده میشود.

داده مكیشكود .پ) صكفت گونكهاي،
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پايگككاه داده هربككاريوم ملككی تككايوان (Hsiehc and

اطالعكاس حككدود  26هككزار تاکسككون را در ككود ي یككره

) Huangc, 1991براي ي یرهسازي اطالعاس  116هزار

مینمود .دومین پايگاه داده گیاهی ملی در ترکیه بكا نكام

نمونه هرباريومی طراحی شكد و داراي سیسكتمی سكاده و

پايگكككككاه داده مرکكككككزي هربكككككاريومهكككككاي ترکیكككككه

در عین حال کاربردي بود .روجیهاي اين پايگاه داده

) (TURKHERBبا حمايت مالی  TUBITAKدر سكال

شام چاپ برچسبهاي هرباريومی (لیبك ) ،يکكر منبكق

 2335تأسكككیس گرديكككد .ايكككن پايگكككاه داده همچنكككان

) (citationبراي نمونهها ،نقشههكاي پراکنكدگی و ارايكه

بهروزرسانی میشود و مورد استفاده جامعه علمی ترکیكه

اصكلی

برار دارد .اين پايگاه داده داراي  19فیلد است و حكدود

پايگاه داده شام  20فیلد اصلی (شك  )0است .جكدول

 06هككزار رکككورد مربككو بككه نمونككههككاي گیككاهی 19

اصلی حام اطالعاس اصكلی در ايكن پايگكاه داده شكام

هرباريوم در  12دانشگاه ملی ترکیكه را در كود ي یكره

 20فیلد است و اسامی علمی نمونههكا بكه طكور جداگانكه

نموده است .ساير پايگاه دادههاي گیاهی ترکیه عبارتنكد

در جدول ديگري ي یره میشوند .در ايكن پايگكاه داده،

از :پايگاه داده نامگذاري گیاهی ) ،(NOMVETپايگكاه

هر جنس به يک تیره نسكبت داده مكیشكود و از سكطوح

داده جلبکهاي آب شیرين ) (ALGVETو پايگاه داده

ديگر سلسله مراتب استفاده نمیشود.

گیاهان نهكانزاد ترکیكه ) (TURKKRIPکكه طراحكی و

اطالعاس تعري

شده توسط کكاربر بكود .بخك

بارگزاري دادههاي آنها بكه ترتیكب در سكالهكاي ،1661
 1661و  1662شروت شدهاند و با موافقتهكاي بكه عمك
آمده بین مجريكان ايكن طكرحهكا ،بكرار اسكت اطالعكاس
پايگاه دادههاي مذکور پس از تكمیك  ،در يكک پايگكاه
داده بزرگ مرکزي با نام پايگاه داده تنوت زيسكتی ملكی
ترکیككه ) (BioCesتجمیككق شككوند ) .(Babac, 2004در
حككال حاضككر ،پايگككاه داده گیككاهی ملككی ترکیككه بككا نككام
) (Turkish Plants data Service, TUBIVESکه بكه
زبان ترکی طراحی شده است ،از طريق يک وب سايت
شك  -0سا تار کلی پايگاه داده هرباريوم ملی تايوان.

بكككه نشكككانی  http://www.tubitak.gov.tr/tubivesدر
دستر

جامعه علمی اين کشور برار دارد .براي استفاده

نخسككتین پايگككاه داده ملككی گیاهككان ترکیككه بككا نككام

از اين پايگاه داده ،محققكان بايكد بكا ارايكه نشكانی پسكت

") "database of Turkish Plants (TUBVETدر

الكترونیک معتبر دانشگاهی ثبتنام مینمايند تا حسكاب

سككال ( 2337چهككار سككال پككس از معرفككی پايگككاه داده

کاربري موبت بكراي اسكتفاده از پايگكاه داده بكراي آنهكا

هربكككاريوم ملكككی تكككايوان) بكككا حمايكككت مكككالی شكككوراي

صادر گردد.

پكككژوه

طراحككی پايگككاه داده  VegItalyدر سككال  1666بككر

هكككاي علمكككی و فنكككی ترکیكككه )(TUBITAK

راهانكدازي شككد .ايككن پايگككاه داده شككام  12فیلككد بككود و

اسا

يک پرويه متنباز به نام  AnArchiveو با هكدف
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ي یككرهسككازي ،بازيككابی و تحلیك دادههككاي هربككاريومی،

فهرستها شام نمونههاي يک هرباريوم ويژه ،فهرسكت

گیككاهی در ايتالیككا آغككاز شكد .در

گونههاي يک جنس ويژه يا اسامی گیاهان يكک منطقكه

طراحككی پايگككاه داده پككرويه  ، AnArchiveتعككدادي از

اص (فهرست گیاهان مربو به فلكور يكک اسكتان ،يكا

محققان سه دانشگاه ايتالیكايی ( Perugiaو  Camerinoو

منطقه حفاظت شده) و يا فهرست گیاهان داراي اهمیكت

 )Sienaمشكارکت داشكته ،طكی يكک دهكه آن را توسكعه

ويژه (فهرست گیاهان در معرض تهديد ،فهرست برمكز،

دادهاند .اکنون ،تعداد بیشتري از دانشكگاههكاي ايتالیكا در

فهرست گیاهان دارويكی يكک اسكتان) و  ...بكوده اسكت.

جمككقآوري و ي یككرهسككازي دادههككاي گیككاهشناسككی

بر ی از اين فهرستها به صورس کتكابهكايی منتشكر و

مشككارکت نمككوده ،اهككداف اولیككه پايگككاه داده مككذکور

در دسككتر

جامعككه علمككی کشككور بككرار گرفتككهانككد

(ي یكككرهسكككازي نمونكككههكككاي هربكككاريومی و دادههكككاي

)Maassoumi, 1998؛ .(Jalili and Jamzad, 1999

فلوريسككككتیک) ،ازطريككككق زيرپككككرويه  VegItalyبككككه

اطككالت از وجككود سككاير فهرسككتهككا کككه تككاکنون منتشككر

جمككقآوري دادههككاي پككالسهككا و فیتوسوسككیولوييک

نشدهاند ،امري دشوار است.

فلوريسككتیک و پوشك

اصكلی و مجكزا در

پايگككاه داده تأسككیس شككده توسككط سككازمان حفاظككت

گسترش داده شكده اسكت .دو بخك

تاکسكونومی بكا

محیطزيست ايران با نام "بانک اطالعكاتی تنكوت زيسكتی

استفاده از يک فهرست اصلی ) (Master Listاز اسكامی

ايران" که در سال  2909رسما از طريق مراسم افتتاحیكه،

گیاهان ايكن کشكور مكديريت مكیشكودکه از مقكرراس و

معرفككی و آغككاز بككه کككار نمككوده اسككت ،از طريككق نشككانی

توصككیه هككاي (Interna-tional Plant Name IPNI

 http://biodiversitydb.irandoe.orgبراي عموم بابك

پايگاه داده VegItalyوجود دارد؛ بخ

) Indexو Species- PESI

European

(Pan

) directories Infrastructureتبعیككت نمككوده ،توسككط
تعكككدادي از متخصصكككان گیكككاهشكككنا

بكككا اسكككتفاده از

دسككتر

اسككت .ايككن بانككک اطالعككاتی ،گرچككه نخسككتین

پايگاه داده گیاهی طراحكی شكده در ايكران نیسكت ،ولكی
نخستین پايگاه داده گیاهی است کكه رسكما در دسكتر

جديدترين مقاالس علمی منتشر شده ،مرتبا بهروزرسكانی

جامعه علمی کشور برار میگیكرد .بكر اسكا

شده ،فهرست رسكمی فلكور کشكور محسكوب مكیشكود.

ارايه شده در صفحه نخست سايت مكذکور ،ايكن پايگكاه

پايگاه داده بادر به دنبال نمودن تغییراس اسكامی گیاهكان

داده آ رين بكار در اسكفندماه سكال  2909بكهروزرسكانی

بوده و بدين ترتیب اسامی معتبكر و بكدون ابهكام را بكراي

شككده اسككت .اطالعككاس ايككن پايگككاه داده بیشككتر بككر پايككه

 19296نمونه گیاهی بومی 1220 ،گیاه وارد شده9202 ،

نمونههاي گیاهی و غیر گیاهی است که در موزه تكاري

گیاه بروفیت 1960 ،بارچ و  09جلبک همراه بكا اسكامی

طبیعی ايران وابق در پكارك پرديسكان تهكران نگهكداري

مترادف ارايه می نمايد ).(Venanzoni et al., 2011

میشوند .بخ

اطالعكاس

هرباريوم گیاهشناسكی پايگكاه داده تنكوت

ايجاد پايگكاه دادههكاي گیكاهی در کشكور ايكران نیكز

زيسككتی ايككران تككا تیرمككاه  2932شككام  9710رکككورد از

توسط بر ی محققان دنبال شده است .در وابق ،تكاکنون

نمونههاي هرباريومی شناسايی شده از  2136گونه است.

فهرست هكاي کكامپیوتري مختلفكی در کشكورمان ايجكاد

حجم کلكی پايگكاه داده در بخك

گیكاهی ،بكا احتسكاب

شككده اسككت کككه محتككواي اطالعككاتی هككر يككک از ايككن

 329رکورد مربكو بكه نمونكههكايی کكه در سكطح تیكره
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شناسايی شده اند و  9393رکورد مربو بكه نمونكههكايی

آوندي در شبه جزيره عربستان اسكت .فهرسكت مكذکور

که در سطح جنس شناسايی شدهاند و رکوردهاي پكوچ،

هم اکنكون توسكط بكاغ گیكاهشناسكی سكلطنتی  KEWدر

حدود  0900رکورد اسكت .بررسكی کلكی پايگكاه داده و

حال تدوين است ).(Ghazanfar, 2012

سا تار دادههاي آن ،وجكود بر كی ايكراداس فنكی را در

در کشور ايران ،مجموعه اطالعاس گردآوري شكده

اين تكالش علمكی نشكان داد .کوتكاه بكودن مفكر طكول

در دانشگاهها و مراکكز تحقیقكاس گیكاهشناسكی مختلك

فیلككدهاي اصككلی پايگككاه داده کككه موجككب بريككده شككدن

کشككور ،کككه توسككط متخصصككان تاکسككونومی صككورس

) (trimبر ككی دادههككا (ماننككد اسككامی زيرگونككههككا و

گرفته ،به احتمال بوي از دادههاي ي یره شده در پايگاه

واريتههكا) شكده اسكت ،از جملكه ايكراداس آن محسكوب

دادههاي گیاهی ملی کشور ترکیه کمتكر نیسكت .بكا ايكن

میشود .عدم بهروزرسكانی مرتكب پايگكاه داده و فقكدان

وجود ،پراکنده بودن اين دادههكا و عكدم انتشكار رسكمی

همككككاري محققكككان دانشكككگاههكككا و مراکكككز تحقیقكككاس

بسیاري از آنها ،دسترسكی جامعكه علمكی کشكور بكه ايكن

در بكهروزرسكانیهكا از جملكه سكاير

اطالعاس را محدود يا غیكر ممككن مكیسكازد .بكا فكرض

گیاهشناسی مختلك

ايراداس باب يکر اين پايگاه داده محسوب میشوند.

ببول پیشنهاد يكپارچهسكازي و تجمیكق دادههكاي ي یكره

نظر به اهمیكت بسكیار زيكاد پايگكاه دادههكا بكه عنكوان

شده در پايگكاه دادههكاي پراکنكده کكه در ايكران وجكود

ابزارهكككككاي کارآمكككككد و راهبكككككردي در تحقیقكككككاس

دارنككد (توسككط مراکككز تحقیقككاتی و محققككان ييككربط در

تاکسونومیک ،ارزيابی موبعیت و جايگاه ايكران در بكین

کشور) ،ايجاد يک استاندارد ملی براي ي یره و بازيكابی

ساير کشورهاي منطقه مفید واهد بود .کشور ترکیكه بكا

اطالعككاس فلوريسككتیک و نمونككههككاي گیككاهی جهككت

داشتن سابقه طوالنیتر در طراحی و اجكراي پكرويههكاي

ي یرهسكازي دادههكا در يكک پايگكاه داده واحكد کكه از

پايگاه داده گیاهی ،گامهاي زيادي از ايران جلوتر است

طريككق شككبكه اينترنككت بككراي جامعككه علمككی کشككور در

و ساير کشورهاي همسايه (مانند عربستان) کكه ا یكرا بكه
فكر طراحی و اجراي پايگاه دادههاي گیاهی ملكی بكراي
کشور ود افتادهاند ،احتماال در جايگاه مشابهی با ايران
برار دارند ).(Hall and Miller, 2011

دستر

باشد ،الزامی است.

پیشككنهاد تعري ك

يككک سیسككتم شككماره سككريال ملككی

منحصككر ب كه فككرد بككراي هككر يككک از نمونككههككايی کككه در
هرباريومهاي مختل

ايران نگهداري مكیشكوند ،امككان

پايگككاه داده گیاهككان آونككدي عربسككتان در جريككان

گزارشگیري و تهیه اطالعاس از دادههكاي يكک پايگكاه

نشست گروه متخصصان گیاه شناسكی کشكورهاي عربكی

داده گیاهی ملی را با سكهولت بیشكتري بكراي کكاربران و

کككه در سككال  1667توس كط  IUCNدر ابككوظبی برگككزار

محققان در جامعه علمی کشور فكراهم مكیکنكد .بكديهی

گرديد ،مطرح شد .اين گروه (با نام  )APSGبرنامهاي 7

است ،نظر موافق متخصصان تاکسونومی در ايران شكر

که بايد در سال  1626به آنهكا

الزم براي پیشبرد چنكین پكرويهاي در سكطح ملكی اسكت

ساله با  20هدف مشخ

دست میيافتند ،تدوين نمودند .يكی از فعالیتهاي مهم

چرا که طراحی ،اجكرا و نگهكداري پايگكاههكاي داده در

در راسككتاي رسككیدن بككه اهككداف يکككر شككده در برنامككه

مقیككا

وسككیق مسككتلزم تشكككی ک كارگروههككاي ويككژه و

مذکور ،تدوين يک فهرست از تمام گونههكاي گیاهكان

همكاري متخصصان است.
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طراحككی سككا تار دادههككا در پايگككاه داده  iHerbsبككا

) (Sharifi-Tehrani and Tahmasebi, 2012ارايككه

هدف بیشترين کارآيی در عین ساده بودن تا حد امكان،

گرديد ،توجه محققان گیاهشنا

ايران را بكه كود جلكب

صككورس گرفتككه اسككت و امكككان گسككترش بیشككتر آن در

نمود و به نظر میرسد براي رسكیدن بكه يكک پايگكاه داده

آينده وجود دارد .تجمیكق دادههكا از منكابق مختلك  ،در

فلوريسككتیک در مقیككا

ملككی ،دور نمككاي روشككنی وجككود

اين پايگاه داده با موفقیت کام همراه بكوده اسكت .ايكن

دارد .به عنوان يک نتیجه کلی -2 ،توسعه پايگاه دادههاي

از  99هزار رکورد

بیشككتر محلككی و جمككقآوري دادههككا در يككک چككارچوب

از  297مجموعه داده (فلوريستیک و غیكر فلوريسكتیک)

استاندارد و يكنوا ت -1 ،تشككی کكارگروههكايی بكراي

را ي یره نموده است .جزيیاس سا تار دادههكا و ارتبكا

طراحی و توسعه پايگاه داده ملی -9 ،شبكهاي از محققكان

پايگاه داده ) (iHerbsهم اکنون بی

در  iHerbsکككه در ايككن مقالككه ارايككه

عالبمند به فلور ايران جهت تجمیق دادهها در پايگكاه داده

جككداول مختلكك

گرديده ،امكان بازسازي جداول حامك اطالعكاس يكک

و بازنگري و تأيیكد آنهكا و در نهايكت -9 ،ارايكه سكرويس

پايگاه داده فلوريستیک را براي ساير محققان بكه وجكود

اطالعاس پايگاه داده بكه جامعكه علمكی کشكور ،بكه عنكوان

میآورد و دادهها در پايگاه دادههايی کكه بكه راحتكی در

مراح کلی کار پیشنهاد میگردند.
حكك مشكككالس موجككود در ايجككاد پايگككاه دادههككا

محیط  Microsoft Accessباب طراحكی هسكتند ،بابك
ي یره سازي واهند بود .محققان می تواننكد در نهايكت،

(مكككرتبط بكككا گكككام اول و سكككوم) ،از طريكككق برگكككزاري

پايگاه دادهها و مجموعه دادههاي ود را که بكر اسكا

کارگاههاي عملی در دانشگاهها و گكروههكاي آموزشكی

سا تار داده پیشكنهاد شكده در ايكن مقالكه (يكا مكدلهكاي

متولی تأسیس و نگهداري هرباريومهاي محلكی ،تسكريق

مشابه باب انتقال) تشكی شكده ،جهكت تجمیكق در يكک

میگردد .گام دوم ،مستلزم تأسیس يک کارگروه بكره

پايگاه داده فلوريستیک ملی بكه اشكتراك بگذارنكد .ايكن

متشك از تاکسونومیسکهاي بره ايران و تدوين يک

عم  ،راه میانبري است که زمكان الزم بكراي رسكیدن بكه

پرويه ملی جهت رسكیدن بكه گكام چهكارم اسكت .بكدين

يكک پايگكاه داده ملككی را بكه طكور بابك تكوجهی کوتككاه

ترتیب ،کشور ايران مكیتوانكد دومكین کشكور در منطقكه

مینمايد.

جنككوب غككرب آسككیا داراي پايگككاه داده فلوريسككتیک در

توسعه يک پايگكاه داده فلوريسكتیک در مقیكا

ملكی

که در هفدهمین کنفرانس سراسري زيستشناسكی ايكران

مقیا

ملی و ارايهدهنكده كدماس آن بكه جامعكه علمكی

کشور باشد.
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Abstract
Floristic databases constitute the second level of plant information systems, after taxonomicnomenclatural databases. This paper provided the details of data structure and available data
resources to develop a floristic database, along with some explanations on taxonomic and
floristic databases. Also, this paper proposed the availability and possibility of a shortcut to
constructing a national floristic database through uniforming and compilation of dispersed
floristic data contained in various botanical centers of Iran. Therefore, Iran could be the second
country in SW Asia region to have a national floristic database, and the resulted services can be
presented to national scientific community.
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