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Abstract
Alamut Floristic Database collects information on the presence of plant species in different parts of
Iran, and along with floristic data storage/retrieval, it has software to use the data. With the growth of
data stored in the Alamut floristic database and the creation of new sectors, such as the climatic data
segment, access to problem-based data has become important. Effective access to data is performed by
SQL codes, which is often difficult for regular users. This paper introduces three new tools for the
Alamut database. APL (Alamut Programmed Lists) compiler, the Command Line, both for extracting
data as programmed lists, along with the List Maker Program, which is used for creating new species
inventories without spelling errors and for automatically sorting the inventory according to APG IV
classification. This paper also includes some example programs written by using APL.
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مفسر دستورات  APLو برنامۀ کامپيوتري ListMakerبراي پايگاه دادههاي
فلوريستيک Alamut
مجید شریفی تهرانی
گروه زیست شناسی ،دانشكده علوم پایه ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران

چکيده
پایگاه دادههاي الموت ،اطالعاتی را از حضور گونههاي گیاهی در نقاط مختلف

ایفران گفردآوري مفیکنفد و در کنفار

ذخیرهسازي دادههاي فلوریستیک ،نرمافزارهایی براي استفاده از آنهفا دارد بفا اففزایا دادههفاي ذخیفرهشفده در پایگفاه
دادههاي فلوریستیک  Alamutو ایجاد بخاهاي جدید ،مانند بخا دادههاي اقلیمی ،دسترسی به دادهها مبتنی بفر طفر
مسئله اهمیت یافته است دسترسی مؤثر به دادههاي یک پایگاه با کدهاي  SQLصورت میگیرد که اغلب براي کفاربران
عادي مشكل است

این مقاله سه ابزار جدید را براي پایگاه  Alamutمعرففی مفیکنفد :مفسفر دسفتورات Alamut ( APL

 ،)Programmed Listsخط فرمان ( )Command Lineبراي استخراج دادهها بهصفورت لیسفتهفاي برنامفهریفزيشفده و
برنامۀ  ListMakerکه براي ایجاد فهرستهایی از اسامی گونهها بدون ایرادات امالیفی و بفراي تنمفیم خودکفار فهرسفت
منطبق با طبقهبندي  APG IVبه کار میرود این مقاله شامل تعدادي برنامۀ نوشتهشده با  ،APLبراي مثال ،است
واژههاي کليدي :استخراج داده ،الموت ،پایگاه دادهها ،فلوریستیک ،فهرست ،مفسر دستورات

مقدمه

آن را والدیمیر بارتول نویسندۀ اسلونی در کتابی به همفین

نفففام المفففوت ( )Alamutبفففراي پایگفففاه دادههفففاي

نام نقل کرده ( )Bartol, 1938که برجستهتفرین رمفان در

فلوریستیک ایران ،از نام قلعهاي به همین نفام گرفتفه شفده

ادبیفففات آن کشفففور اسفففت طراحفففی پایگفففاه دادههفففاي

است که ساختهشده در دورۀ پیا از مادها اسفت و سفابقۀ

فلوریسففتیک المففوت ( )Alamutبففراي ذخیففرهسففازي،

فعالیت گیاهشناسان (حشاشیون) ایرانی در زمان اسفماعیلیه

بازیابی و تحلیفل دادههفاي حاصفلاز مطالعفات فلورهفاي

را دارد حشاشفففیون بفففه جمف ف آوري گیاهفففان بفففاارزش،

محلففی ایففران ،از سففال  1390بففا نففام  iHerbsدر دانشففگاه

شناسایی و استفاده از آنها و مبارزه بفراي رهفایی از سفلطۀ

شهرکرد شروع شد؛ گرچه منشأ ایدۀ آن به سفالهفا قبفل،

خلفاي بغداد شهرت داشتهاند داستان این قلعفه و مبفارزان

در زم فان تحصففیل در دانشففگاه اصفففهان بففاز مففیگففردد
* msht.ir@outlook.com
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سففاختار دادههففاي ایففن پایگففاه ،بففهعنففوان اولففین پایگففاه

پایگاه دادههاي الموت اطالعاتی از حضور گونههفاي
ایران را گردآوري مفیکنفد و در

دادههففاي فلوریسففتیک در ایففران ،بففراي تسففهیل تجمیفف

گیاهی در نقاط مختل

دادههفاي پوشفا گیفاهی ایفران در آینفده و همگراشفدن

کنار ذخیرهسفازي دادههفاي فلوریسفتیک ،نفرمافزارهفایی

پژوهشگران عالقهمند در این زمینه ،منتشفر شفد (Sharifi-

بففراي اسففتفاده از آنهففا دارد کففه شففامل اسففتخراج دادههففا،

)Tehrani and Rahiminejad-Ranjbar, 2013

تصففحیف اسففامی علمففی ،بررسففی اعتبففار اسففامی ،تحلیففل

نففرمافففزار  CheckNameبففراي تضففمین دقففت و صففحت

آماري و ترسفیم نقشفههفاي پفراکنا و ارائفۀ گفزارشهفا

دادههاي پایگاه از طریفق تصفحیف فهرسفتهفاي ورودي،

میشود دسترسی به مناب اصفلی (آثفار علمفی) مفرتبطبفه

طراحففی و بففهعنففوان بخشففی جداشففدنی از پایگففاه بففراي

انتشار گونهها ،با کتابخانهاي دیجیتال و اختصاصی بفه نفام

استفادۀ سایر پژوهشگران ارائفه شفد ( Sharifi-Tehrani,

( eLibیكی دیگر از نفرمافزارهفاي جداشفونده از پایگفاه)

)2014

انجام میشود

از زمفففان معرففففی اولیفففۀ سفففاختار دادههفففا تفففاکنون،

نرمافزارهاي پایگاه الموت ،بفراي دادههفایی کفه نیفاز

پیشرفتهفا و تحفوالت زیفادي ماننفد :اففزایا دادههفاي

دارد ،از مناب پایگفاه یعنفی جفدولهفاي بانفک اطالعفاتی

ذخیرهشده ،افزودن فلورهاي جدید در ایران و کشورهاي

اکسف

اسففتفاده مففیکننففد؛ ولفی اسففتخراج دادههففا بففراي

همسففففایه ،تكمیففففل دادههففففاي  IPNIبففففراي بخففففا

استفاده در نرمافزارهاي بیرون از پایگاه ،بفهآسفانی ممكفن

تاکسونومیک پایگاه و دادههفاي قضفاوت تاکسفونومیک

نیسففت اسففتخراج زیرمجموعففههففایی از دادههففا نیازمنففد

(اسامی معتبر و مترادفهفا) ،اففزایا دادههفاي مربفوطبفه

اشراف بفر سفاختار دادههفاي پایگفاه ( Sharifi-Tehrani

گونههاي بومزاد ،دارویی ،کوروتایپها و اشكال زیستی،

 )and Rahiminejad-Ranjbar, 2013و نوشتن کفدهاي

بازنگري ساختار دادهها ،ایجفاد بخفاهفاي جدیفد بفراي

زبان  SQLاست؛ بنابراین ،اگر یكی از اهداف گردآوري

دادههاي اقلیمی ،طراحی زبفان برنامفهنویسفی اختصاصفی،

دادههفففا در پایگفففاهی از دادههفففا بفففا ماهیفففت علمفففی،

بازنویسی کامل بفراي بهبفود رابفط کفاربر  UIDو تجربفۀ

دردسترسبودن آنها براي کاربران باشد ،ابفزار الزم بفراي

کفففاربر  UXDو صفففورت گرفتفففه اسفففت نخسفففتین و

اسففتخراج دادههففا نیففز بایففد در اختیففار قففرار گیففرد ارائففۀ

مهمترین نرمافزار نوشتهشده بفراي پایگفاه ( Alamutقفبال

مجموعهاي از دستورات برنامهنویسی سفاده و اختصاصفی

 ،)iHerbsنففففرمافففففزار  CheckNameبففففوده اسففففت و

براي استخراج دادهها از پایگاه ،ممكن اسفت بفه کفاربران

نرمافزارهاي جدید دیگر براي تحلیل دادههاي ذخیرهشده

در دسترسی بفه انفواع زیفادي از لیسفتهفاي کفاربردي و

(ماننففففففد برنامففففففههففففففاي  MetaFlorAn ،FloraAnو

خالقانه کمک کند در این مقاله براي دسترسی کاربر بفه

 ،)MultiFlorAnتولیففد فهرسففتهففا و اسففتخراج دادههففا

اجزاي دادهها و تهیۀ لیستهاي کاربردي ،چنفد منبف دادۀ

(برنامفففۀ  ListMakerو مفسفففر دسفففتورات  APLو خفففط

انتزاعففی (بففازطراحیشففده از جففدولهففاي پیدیففدۀ بانففک

فرمان) ،تهیه نقشفههفاي پفراکنا (برنامفۀ  )MapPointsو

اطالعاتی اکس ) ،که هر منب شامل فیلدهاي متنفوعی از

گففزارشهففا (برنامففۀ  )RepGenنوشففته شففده و درحففال

دادههففا بففراي اسففتفاده در برنامففهنویسففی اسففت ،معرفففی

توسعهاند

میشوند برنامهها با زبان اختصاصی سادهاي بفه نفام APL
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نوشففته مففیشففوند و یففک مفسففر دسففتورات ()Compiler

براي دسترسی به دادهها اسفتفاده کنفد مفسفر دسفتورات

ترجمۀ برنامه (دستورات نوشتهشده توسط کاربر) را انجام

 APLبراساس انتخاب کاربر ،مجموعهاي از جدولهفاي

میدهد مفسر  APLبرنامهاي نوشتهشده براي زبفان APL

اصلی مورد نیاز را در کفد  SQLگذاشفته ،بفه هفم ربفط

در پایگاه الموت اسفت کفه کفدهاي سفادهاي کفه کفاربر

داده و یک جدول انتزاعی ( )recordsetجدیفد ،حامفل

نوشته است را با دقت بفه زبفان ( SQLاجراشفدنی توسفط

فیلدهاي مورد نیاز از جدولهاي اصلی میسفازد کفه در

بانک اطالعاتی اکس ) تبدیل میکند

آن رکوردهففا براسففاس فیلترهففایی کففه کففاربر اسففتفاده
میکندکاها و براساس مرتبساز ( )sortاسفتفادهشفده

مواد و روشها

توسط کاربر ،دوبار مرتب میشوند کاربر بفا پیدیفدگی

 -1منبعها و فيلدهاي داده

کدهاي  SQLروبرو نمیشود؛ همدنین بفه جفاي تعفداد

در پایگاههاي دادهاي که شامل جدولهاي متعفدد و

معدودي گزارش و لیست پیافرض در پایگاه ،کاربر با

مرتبط اند ،جدولها با شناسههفاي منحصفربهففرد بفه هفم

خالقیت خود می تواند تعداد بسیار زیادي لیسفت متنفوع

اتصففال دارنففد و پیدیففدگی احتمففالی آنهففا بففا کففارکرد

از دادههاي پایگاه استخراج کنفد نفوع و تكفرار دادههفا

مؤثرشان جبران میشود پایگاه دادههاي الموت درحفال

بستگی به منب استفادهشده در برنامه نویسفی  APLدارد؛

حاضففر از بخففاهففاي تاکسففونومیک ،فلوریسففتیک و

براي مثال ،با انتخاب منب  ،Speciesفیلفد  SciNameبفه

دادههاي اقلیمی تشكیل شده است بخا تاکسفونومیک

معناي لیستی از اسفامی گونفههفاي ثبفتشفده در پایگفاه

پایگاه شامل جفدولهفاي گونفههفا ،جفن هفا ،تیفرههفا،

خواهد بود ،ولی ایفن فیلفد بفراي منبف  ،Specimensبفه

راستهها و گروههاي منطبقبا ردهبنفدي  APG IVاسفت

معناي فهرستی از اسامی گونهها اسفت ،کفه بفه ازاي هفر

جففدولهففاي ایففن بخففا از پایگففاه ،پف از انتشففار اولیففۀ

فلور محلی که گزارش شده باشند ،تكرار مفیشفوند بفه

ساختار دادههاي پایگاه  ،iHerbsبازنویسی و با ردهبندي

همفففین ترتیفففب ،بفففا انتخفففاب منبففف  ،Datasetsفیلفففد

 APG IVتطبیق داده شدهاند بخا فلوریستیک پایگفاه

 DatasetNameبففه معنففاي لیسففتی از اسففامی فلورهففاي

شامل جدولهاي مربوطبه پراکنا گونهها و مشخصات

محلی ثبت شده در پایگفاه خواهفد بفود (بفدون تكفرار)،

مناطق است بخا دادههاي اقلیمی ،بخشی جدید نسبت

ولی این فیلد براي منب  ،Specimensبه معناي فهرسفتی

بفففه مقالفففۀ پیشفففین اسفففت ( Sharifi-Tehrani and

از اسامی فلورها است که چنانده گونۀ جسفتجوشفده در

 )Rahiminejad-Ranjbar, 2013کففففه مشخصففففات

آن فلففور گففزارش شففده باشففد ،نففام آن فلففور در لیسففت

ایستگاههاي هواشناسی و دادههاي میانگین دمفا و بفارش

حاصل ،تكفرار مفیشفود(مثالهفاي حفلشفده در بخفا

ماهانه در  357ایسفتگاه هواشناسفی در سراسفر کشفور را

نتایج را ببینید) براي اسفتفاده از  APLمطالعفۀ جفدول 1

ذخیره و بازیابی مفیکنفد در  APLجفدولهفاي اصفلی

(معرفی فیلدهاي داده) و جدول ( 2عضفویت فیلفدها در

پایگففاه ،بففهطففور مجففازي بففه چنففد منبف ( )sourceسففاده

هر یک از منب ها) ضروري است

کاها یافته اند که در آنهفا روابفط جفدولهفاي اصفلی،

منب  Specimensیكی از مناب مهم سیستم است که

مسطف شده و کاربر میتوانفد از دسفتورات سفاده APL

با استفاده از آن میتوان بفه دادههفاي پفراکنا گونفههفا
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دست یافت منب دیگفر  Datasetsاسفت کفه اطالعفات

منب ها ،با بهکارگیري  46فیلد (نوع داده) در برنامفههفاي

فلورهاي محلی و مطالعفات فلوریسفتیک انجفامشفده در

 APLصففورت مففیگیففرد (جففدول  )1هففر منب ف شففامل

ایران را ارائه مفیدهفد منبف سفوم ،Species ،دادههفاي

برخیاز فیلدهاي داده است و برخفی فیلفدها در بفیا از

تاکسونومیک ،شامل اسامی علمی گونههاي موجفود در

یففک منبفف وجففود دارنففد (جففدول  )2برنامففهنویسففی

پایگففاه را در قالففب سیسففتمی سلسففلهمراتبففی ،مطففابقبففا

لیستهاي پیدیدهتر بفراي اسفتخراج دادههفا بفا اطفالع و

 APG4ارائه مفیدهفد و منبف  Climaticدادههفاي 357

اشراف بر محتواي هریک از منب ها (فیلدهاي هفر منبف )

ایستگاه هواشناسی و میانگین دما و بارش ماهیانۀ آنهفا را

ممكففن مففیشففود محتففواي منبف هففا (اسففامی فیلففدها) در

از سال  1951ارائه میدهد دسترسی بفه دادههفاي درون

جدول  2نشان داده شده است

جدول  -1فهرست مشخصات فیلدهاي اطالعاتی در APL

توضيحات

نام فيلد داده

نوع دادهها

DatasetName

حروف

نام کامل دیتاست (فلور محلی)

DatasetAbrr

حروف

نام اختصاري دیتاست (فلور محلی)

DatasetID

عدد

Province

حروف

Lat

عدد

عرض جفرافیایی منطقه (فلور محلی)

Lon

عدد

طول جفرافیایی منطقه (فلور محلی)

Area

عدد

مساحت منطقه (فلور محلی)

Ref

حروف

Year

عدد

سال انتشار منب علمی

Floristic

عدد

آیا دیتاست یک مطالعۀ فلوریستیک است (بله / -1 :نه )0

Med

عدد

آیا دیتاست یک فهرست از گیاهان دارویی منطقه است؟ (بله / -1 :نه)0 :

AltMin

عدد

حداکثر ارتفاع منطقۀ ذکرشده در منب علمی

AltMax

عدد

حداقل ارتفاع منطقۀ ذکرشده در منب علمی

AltAvr

عدد

میانگین ارتفاع منطقۀ ذکرشده در منب علمی

TempMin

عدد

حداکثر میانگین دماي ساالنۀ منطقه ،ذکرشده در منب علمی

TempMax

عدد

حداقل میانگین دماي ساالنۀ منطقه ،ذکرشده در منب علمی

TempAvr

عدد

میانگین دماي ساالنۀ منطقه ،ذکرشده در منب علمی

Rain

عدد

مجموع بارش سالیانۀ منطقه ،ذکرشده در منب علمی

Nsp

عدد

تعداد گونههاي شناساییشده در فلور محلی (دیتاست)

Lang

حروف

شمارۀ (کد) دیتاست (فلور محلی) در پایگاه الموت
نام استان (محل قرارگرفتن فلور محلی)

رفرن

(منب علمی) انتشار دیتاست (فلور محلی)

زبان انتشارات علمی مربوطبه فلور منطقه (دیتاست)
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شناسۀ (کد) نمونهاي گیاهی در پایگاه اصلی

ID

عدد

SciName

حروف

نام علمی گونه

SciNameAut

حروف

آتور (مؤل ) گونه

SpRef

حروف

انتشارات و پروتولوگ گونه

Status

حروف

وضعیت اعتبار نام علمی گونه

AccName

حروف

نام علمی پذیرفتهشده براي گونه

AccAut

حروف

مؤل

CT

حروف

کوروتایپ (انتشار جغرافیایی) گونه

LF

حروف

شكل زیستی گونه

Endem

عدد

Cons

حروف

وضعیت حفاظت گونه بر اساس IUCN

SpMed

عدد

آیا گونه دارویی است؟ (بله / -1 :نه)0 :

Genus

حروف

نام جن

GenusAut

حروف

آتور نام جن

Family

حروف

نام تیره (خانوادۀ گیاهی)

Order

حروف

نام راسته

APG4

حروف

گروه فیلوژنتیک منطبقبا طبقهبندي APG4

ListName

حروف

نام یک لیست از اسامی گونهها

ListManager

حروف

نام تهیهکنندۀ لیست اسامی گونهها

Station

حروف

نام ایستگاه هواشناسی

StationLat

عدد

طول جغرافیایی ایستگاه با فرمت اعشاري

StationLon

عدد

عرض جغرافیایی ایستگاه با فرمت اعشاري

StationAlt

عدد

ارتفاع ایستگاه از سطف دریا برحسب متر

ClimaticYear

عدد

سال میالدي دادههاي میانگین دما و بارش ماهیانه

)JANt–DECt (12 items

عدد

ماه میالدي دادههاي میانگین دماي ماهیانه

)JANp-DECp (12 items

عدد

ماه میالدي دادههاي میانگین بارش ماهیانه

نام علمی پذیرفتهشده براي گونه

آیا گونه ،انحصاري ایران است؟ (بله / -1 :نه)0 :
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 منب ها و فیلدهاي داده در هر منب- 2 جدول
نام منبع
Climatic

Lists

Genera

Species

نام فيلد
Specimens

Datasets

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DatasetName
DatasetAbbr
DatasetID
Province
Lat
Lon
Area
Ref
Year
Floristic
Med
AltMin
AltMax
AltAvr
TempMin
TempMax
TempAvr
Rain
Nsp
Lang
ListName
ListManager
ID
SciName
SciNameAut
SpRef
Status
AccName
AccAut
CT
LF
Endem
Cons
SpMed
Genus
GenusAut
Family
Order
APG4
Station
StationLat
StationLon
StationAlt
ClimaticYear
JANt
FEBt
MARt
APRt
MAYt
JUNt

60

مفسر دستورات  APLو برنامۀ کامپیوتري ListMakerبراي پایگاه دادههاي فلوریستیک Alamut

JULt
AUGt
SEPt
OCTt
NOVt
DECt
JANp
FEBp
MARp
APRp
MAYp
JUNp
JULp
AUGp
SEPp
OCTp
NOVp
DECp
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

اسامی ایستگاههاي هواشناسی( ،شفامل ایسفتگاههفاي

ارتفففاع ایسففتگاه از سففطف دریففا ازجملففه فیلففدهاي قابففل

اقلیمففی و کنتففرل آلففودگی) و دادههففاي میففانگین دمففا و

استخراج است؛ همدنین ،جدول  3اسفامی ایسفتگاههفاي

بففارش ماهیانففه بففراي آنهففا تففا سففال  2017از سففازمان

هواشناسففی را بففراي اسففتفاده در کففدهاي  APLنشففان

هواشناسففی کففل کشففور دریافففت و در منب ف Climatic

مففیدهففد بففا اسففتخراج طففول و عففرض جغرافیففایی از

گذاشففته شففده اسففت ( )Anonymus, 2019جففدول 3

فیلدهاي مربوطه در منب  ،Climaticترسیم موقعیفت هفر

اسففامی ایسففتگاههففاي ذخیففرهشففده در پایگففاه را ارائففه

ایستگاه روي نقشهاي مانند  Google Earthیا Google

میدهد تعداد ایستگاهها  357و قدمت دادههفا بفه 1951

 Mapامكانپذیر میشود

باز می گردد فیلدهاي دادۀ قابل استفاده بفراي ایفن منبف
در جففدول  2ارائففه شففده اسففت موقعیففت جغرافیففایی و

خالصۀ شمار دادههاي قابل استخراج از هفر یفک از
منب ها در جدول  4ارائه شده است

جدول  -3اسامی ایستگاههاي هواشناسی
Abali
Aghajari
Ajabshir
Aligoodarz
Ardal
Arsanjan
Astara
Bafgh
Bam
Bandar daier
Bandar lengeh
Bardeskan
Biarjamand
Bojnurd
Borazjan
Bostan abad

Abadeh
Abiek
Ahwaz
Aliabad
Arak
Ardestan
Ashtian
Babolsar
Baldeh
Bandar anzali
Bandar khamir
Baneh
Behbahan
Birjand
Bookan
Bostan

Abadan
Abdanan
Ahar
Aleshtar
Anar
Ardebil
Asalouyeh
Azna
Bahabad
Bandar amirabad
Bandar gaz
Bandar torkaman
Bavanat
Bileh savar
Booein zahra
Boshrooyeh

Ab bar
Abarkooh
Aghda
Aladasht
Amol
Ardebil
Asadabad
Avaj
Baft
Bandar abass
Bandar daylam
Bandar mahshahr
Bastak
Bijar
Bonab
Boroojen
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Broujerd
Chahbahar
Choopanan
Dareh shahr
Dehdasht
Delijan
Doushan tappeh
Emamzadeh jafar
Estahban
Farrokh shahr
Fereydoon shahr
Firouzkooh (poll.)
Gariz
Ghaen
Gharghabad
Ghir va karzin
Ghoochan
Golpaigan
Gotvand
Hamedan nozheh
Hashemabad
Hoseyniyeh
Iranshahr
Jajarm
Jazireh abomoosa
Jazireh siri
Jolfa
Kalaleh
Karaj
Kenarak chahbahar
Khansar
Kheyrabad
Khoor biabanak
Khoy
Komijan
Lahijan
Lavasan
Mah neshan
Malayer
Maragheh
Mashhad
Mehran
Meybod
Minoodasht
Moorcheh khort
Nahavand
Nehbandan
Nir
Noushahr
Parsian
Polsefid
Rasht
Razmian
Roodbar
Safashahr

Bushehr
Chaldoran
Damavand
Dargaz
Dehdez
Dezful
Eailbagi
Esfahan
Famenin
Farsan
Firoozabad
Foroudgah emam
Garmab
Ghahavand
Ghasre shirin
Ghom kahak
Ghorveh
Gonabad
Haji abad
Harat
Hashtgerd
Ilam
Izadkhast
Jam tohid
Jazireh gheshm
Jeophysics tehran
Kabootarabad
Kaleibar
Kashan
Kerman
Khark
Khodabandeh
Khoor birjand
Kiasar
Koohin
Lalehzar
Likak
Mahabad
Malekan
Marand
Masjed soleyman
Mehriz
Miandoab
Mir javeh
Moraveh tappeh
Najaf abad
Neirize fars
Noorabad mamasani
Oroomieh
Piranshahr
Rafsanjan
Rask
Robat poshtbadam
Roodsar
Safiabad dezful

Bushehr (coastal)
Charoymaq
Damghan
Dashte sari airport
Dehloran
Dogonbadan
Eghlide fars
Esfarayen
Fariman
Fassa
Firoozabad kowsar
Foroudgah lamerd
Garmsar
Gharakhil ghaemshr
Ghazvin
Ghom kooshk nosrat
Gilane gharb
Gonbade kawoos
Hajiabad hormozgan
Harsin
Hendijan
Imanabad
Izeh
Jask
Jazireh kish
Jirandeh
Kahnouj
Kamyaran
Kashmar
Kermanshah
Khash
Khomein
Khorramabad
Kiashahr
Koohrang
Lali
Loomar
Mahalat
Maneh solmaghan
Marivan
Masooleh
Meimeh
Mianeh
Moalem kelayeh
Naein
Namin
Neyshaboor
Norabade lorestan
Oshnavieh
Poldasht
Ramhormoz
Ravansar
Romeshgan
Sabzevar
Saghez

Chadegan
Chitgar
Daran
Dehagh
Deilaman
Doroud
Eivan gharb
Eslamabad gharb
Farrashband
Ferdous
Firouzkooh
Galoogah
Germi
Ghare ziaoddin
Gheshm costal
Ghom shokoohiyeh
Golmakan chenaran
Gorgan
Hamedan foroudgah
Hasanabade darab
Heris
Incheh boroon
Jahrom
Javanrood
Jazireh lavan
Jiroft
Kahriz
Kangavar
Kazeroon
Khalkhal
Khavaf
Khondab
Khorramdareh
Kojoor
Kouhdasht
Lar
Lordegan
Makoo
Manjil
Marvast
Mayemey
Meshkinshahr
Minab
Mobarakeh
Naghadeh
Natanz
Nikshahr
Nosratabad
Parsabad moghan
Poldokhtar
Ramsar
Razan
Roodan
Sad doroudzan
Sahand
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Sanandaj
Sar pol zohab
Sararud kermanshah
Sardasht bashagerd
Semirom
Shabestar
Shahmirzad
Shahriar
Shemiran
Shoshtar
Sisakht
Tafresh
Taleghan
Torbate heydarieh
Varzaneh
Zabol
Zarand
Zarrindasht

Saman
Sar ein
Sarakhs
Sardasht
Seilakhor
Sepidan
Shahindezh
Shahreza
Shazand
Shoosh
Sirjan
Tabriz
Takhte jamshid
Tazeh abad babajani
Varamin
Yazd
Zanjan
Zarrin shahr

Salmas
Sar bisheh
Sarableh
Sarayan
Saveh
Sepid dasht
Shahdad
Shahre kord
Shargh esfahan
Shoolabad
Sirdan
Tabass
Takestan
Taybad
Toyserkan
Yasouj
Zahedan
Zarineh obato

63

Salafchegan
Sanghor
Sarab
Saravan
Sari
Semnan
Shadegan
Shahr babak
Shahroud
Shiraz
Siahbisheh
Soomar
Takab
Talesh
Torbate jam
Varzeghan
Zahak
Zarghan

جدول  - 4شمار دادههاي قابل استخراج از هر یک از منب ها
نام منبع

تعداد فيلد در

تعداد سطرهاي داده

تعداد داده ها

Datasets

20

486

9720

Specimens

37

126390

4676430

Species

16

16340

261440

Genera

5

2323

11615

Climatic

29

8411

243919

Lists

2

-

-

منبع

 -2فرمانهاي APL

 Source:نوشته میشود هر برنامه  APLباید شامل یک

( APLدر برابر پیدیدگی زبان  ،)SQLشامل حداقل

منبفف داده باشففد منففاب دادۀ قابففل انتخففاب عبارتنففد از:

تعداد دستورات برنامهنویسی است سفاختار یفک برنامفۀ

Datasets, Specimens, Species, Genera, Lists,
 Climaticبخففا سففوم ( ،)Filterسففطرهاي لیسففت را

 APLنیز ساده و شامل  8بخا اسفت کفه دو بخفا آن
مربوطبه شروع و پایفان برنامفهانفد بخفا اول،#APL ،
شناسففهاي اسففت کففه بففه مفسففر دسففتورات  APLنشففان
میدهد که فایل برنامۀ انتخابشده بفراي اجفرا ،صفحیف
است در بخا دوم ( ،)Sourceیک منبف داده انتخفاب
میشود (یكفی از سفتونهفاي جفدول  )2نفام منبف داده
روي سطر جاري (همان سفطر) بفا یفک فاصفله از کلمفۀ

انتخاب (محدود) میکند درصفورت اسفتفادهنكفردن از
فیلتففر ،کلیففۀ سففطرهاي دادۀ موجففود در منبف  ،در لیسففت
ظاهر میشوند فیلتر یک «عبارت شرطی» شفامل یفک و
یففففا دو جملففففۀ شفف فرطی اسففففت ،کففففه در صففففورت
دوجملهايبودن ،جملهها با  ANDیا  ORبفه هفم متصفل
شده اند عبارت شرطی ،روي سطر جاري با یک فاصفله
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از کلمفۀ  Filter:نوشففته مففیشفود؛ مففثال درProvince :

 Tab(), Str, Ln, Spc(), Part1, Part2که باید از سطر

،Like Tehr AND SciName = Festuca ovina

زیر  Footer:به بعد نوشفته شفوند بخفا هشفتم،End. ،

عبارت شرطی شامل دو جمله است که با  ANDبفه هفم

پایففان برنامففه را نشففان میدهففد مفسففر دسففتورات APL

متصل شدهاند در عبارت شرطی مثال فوق ،از فیلدهایی

سطرهاي بعد از فرمان  End.را نادیده می گیرد

اسففتفاده شففده اسففت کففه مففیتففوان فهمیففد منبفف آنهففا

رعایت ترتیب بخا هاي برنامه و فرمت ففرامین ،در

 Specimensبففوده اسففت؛ بنففابراین ،دادههففاي پففراکنا

برنامهنویسی  APLاهمیت دارد روي هر سطر باید فقفط

واقف

یک فرمان نوشته شود فرمان ) Tab(nمكان نما را بفراي

گونۀ  Festuca ovinaدر فلورهاي محلی مختلف

در استان تهران در لیست خروجفی ظفاهر خواهنفد شفد

نوشتۀ بعدي در ستون  nسطر جاري میگفذارد و منتمفر

بخا چهفارم ،Sort: ،تعیفینکننفدۀ نحفوۀ مرتفبسفازي

نوشتۀ بعدي روي سفطر جفاري مفیمانفد چناندفه محفل

لیسففت اسففت در ایففن بخففا نففام یففک یففا دو فیلففد (از

فعلی نوشته ها روي سطر جاري از ستون  nجلوتر باشفد،

فیلدهاي همان منب ) روي سطر جاري بفا یفک فاصفله از

مكاننما به ناچار در ستون  nسطر بعدي قرار مفیگیفرد

کلمفۀ  Sort:نوشفته مفیشفود؛ مفثال درSort: Family :

در این فرمان پرانتز به کلمه  ،Tabبدون فاصله ،چسفبیده

 SciNameمرتبسازي لیست براساس نام تیفره و سفپ

است فرمان  Strمتن جلوي خود را که بفا یفک فاصفله،

نام علمی گونه انجام می شود(اسامی و مفهوم فیلفدها در

جداشده روي سطر جاري نوشته و به شروع سطر بعفدي

جدول  1ارائه شده است) بخا پنجم ،Header: ،براي

میرود فرمان  Lnمكاننما را به آغاز سطر بعد مفیبفرد

نوشتن متن یا توضیحات در باالي لیست بهکفار مفیرود

فرمان ) Spc(nاز محل مكاننما در سطر جاري ،تعداد n

دسففتورات (فففرامین) قابففل اسففتفاده در بخففا Header

فاصففله ( )spaceبففه جلففو رفتففه و منتمففر نوشففتۀ بعففدي

عبارتنفد ازTab(), Str, Ln, Spc(), Part1, Part2 :

می ماند در این فرمان نیز پرانتفز بفه کلمفۀ  Spcچسفبیده

فرامین بخا  Header:در سطر جاري نوشته نمیشوند؛

است فرمان  Part1پارتیشنی کوتاه (شامل  12خط تیره)

بلكه از سطر بعدي شروع مفیشفوند و مفیتواننفد شفامل

روي سطر جاري قرار میدهد بفراي گذاشفتن پارتیشفن

چند سطر باشند بخا ششم ،Write: ،بدنۀ اصلی لیست

روي سطري جدید ،در صورت لزوم باید ابتدا از فرمفان

و دادههففاي اسففتخراجشففده را در خروجففی مففینویسففد

 Lnاستفاده شود فرمان  Part2مانند  Part1عمل میکند

فففرامین قابففل اسففتفاده در بخففا  Write:عبارتنففد از:

ولی پارتیشفنی بلنفد (شفامل  117خفط تیفره) روي سفطر

 Tab(), Str, Ln, Spc(), Data, Part1, Part2در

جاري قرار می دهد فرمان  Dataمحتفواي یفک فیلفد را

جلوي فرمان ( Dataبفا یفک فاصفله) نفام یفک فیلفد (از

روي سطر جاري می نویسد نفام فیلفد بفا یفک فاصفله از

فیلدهاي همان منب ) نوشته میشود هر فرمان روي یفک

فرمففان  Dataجففدا مففیشففود (مثففال)Data SciName :

سطر نوشته شده و این بخا نیز میتواند شفامل چنفدین

فرمففان  Dataفقففط در بخففا  Writeاسففتفاده مففیشففود

سطر باشد بخا هفتم ،Footer: ،مانند  Header:اسفت

فرمان  Recsتعداد سطرهایی که برنامفه اسفتخراج کفرده

و جملففههففا یففا پیغففامهففایی را زیففر بدنففۀ لیسففت اصففلی

را در محففل مكففاننمففا ،در سففطر جففاري نوشففته و منتمففر

می نویسد ففرامین قابفل اسفتفاده در  Footerعبارتنفد از:

مفسر دستورات  APLو برنامۀ کامپیوتري ListMakerبراي پایگاه دادههاي فلوریستیک Alamut

65

نوشتۀ بعدي می مانفد ایفن فرمفان اغلفب در  Headerیفا

و آسان است فرمانهاي قابفل اسفتفاده در خفط فرمفان،

 Footerبهکار میرود

همراهبا مثال در جدول  5ارائه شدهاند

 -3مفسر دستورات APL

 -5ايجاد فهرست جديد

«مفسر دستورات» ( )compilerعمل تفسیر برنامفهاي

ایجاد فهرستی از اسامی گونفههفا ،موضفوع متففاوتی

نوشتهشفده بفا ففرامین  APLو تبفدیل آن بفه زبفان SQL

نسففبت بففه اسففتخراج دادههففا اسففت یكففی از مهففمتففرین

بففراي اجففرا توسففط پایگففاه ،را انجففام مففیدهففد مفسففر

اطالعات حاصلاز بررسفی فلفور یفک منطقفه ،فهرسفت

دسففتورات  APLبرنامففهاي نوشففتهشففده بففا Microsoft

گونه هاي آن منطقه است؛ به طوري که سفایر اطالعفات

 Visual Basic for Applicationsبفففراي پایگفففاه

(مانند مختصات ،مساحت ،ارتفاع و میانگین دما و بارش

 Alamutاست بفهطفور خالصفه ،بفا برنامفۀ مفسفر APL

منطقففه) بففه ایففن فهرسففت اضففافه مففیشففوند و یففا از ایففن

مفیتففوان ففایلی از برنامففۀ  APLرا ایجفاد و یففا برنامففهاي

فهرست منشأ میگیرند (مهمترین جن هفا و گونفههفاي

نوشففتهشففده بففا  APLرا اجراکففرد چناندففه فایففل برنامففۀ

منطقه و یفا درصفد کوروتیفپهفا و ففرمهفاي رویشفی و

انتخاب شده براي اجرا ،در اولین سفطر غیفر خفالی خفود

اشفففكال زیسفففتی ،گونفففههفففاي دارویفففی ،انفففدمیک و

داراي شناسۀ  #APLباشد ،مفسر دسفتورات بخفاهفاي

حفاظففتشففده) مقایسففۀ فلورهففاي محلففی بففا کففامپیوتر،

دیگر برنامه (منب  ،فیلتر و مرتفبسفاز) را بفه زبفان SQL

فرایندي نیازمنفد ثبفت دقیفق گونفه هفا( ،بفدون ایفرادات

ترجمففه مففیکنففد بففا اجففراي  ،SQLدادههففا از پایگففاه

امالیففی) در فهرسففتهففاي فلوریسففتیک اسففت ایجففاد

استخراج و همراه  Footer ،Headerو گزارشی مختصفر

فهرستی از اسامی گونهها بهطور معمفول از طریفق تایفپ

از فرایند کار در خروجی ظاهر میشوند جزئیات بیشفتر

اسففامی و یففا از طریففق برنامففۀ ( ListMakerدر پایگففاه

و یا کفدهاي برنامفۀ مفسفر از طریفق مكاتبفه دردسفترس

دادههاي الموت) انجام میشود در تایفپکفردن اسفامی

است

همواره احتمال ایرادات امالیفی وجفود دارد؛ بفه طفوري

 -4خط فرمان

که پایگاه  Alamutبراي اطمینان از درستبفودن امفالي

خففففط فرمففففان ( ،)Command Lineجففففایگزین

فهرست ،از نرمافزار  CheckNameاستفاده مفیکنفد بفا

برنامهنویسی  APLبراي استخراج دادهها است تفاوتها

نرمافزار  ListMakerاز ابتدا فهرستهایی بدون ایرادات

عبارتند از 1 :دسفتورات خفط فرمفان بفهصفورت برنامفه

امالیی تهیه میشود در این نرمافزار ،اسفامی گونفههفاي

ذخیره نمفیشفوند؛  2لیسفت حاصفل ،فاقفد انعطفاف در

مففورد نیففاز بففراي تهیففۀ «فهرسففت جدیففد» در لیسففتی

انتخففاب سففتونهففا (فیلففدهاي بیشففتر) و ترتیففب سففطرها

( )ListBoxقففرار داده مففیشففوند بففا انتخففاب گونففه از

(مرتبسازي) و فاقد  Headerو  Footerاست؛  3لیست

لیست ،نام آن گونه به «فهرست جدید» افزوده مفیشفود

حاصل از اجفراي فرمفان ،بفا اجفراي فرمفان بعفدي ففورا

فهرست جدید را میتفوان بفه صفورت لیسفتی خفام و یفا

جایگزین می شود؛  4استفاده از خط فرمان بسیار سفری

گزارشی مرتبشده و منطبقبا  APG4ذخیره کرد
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جدول  – 5فرمانهاي قابل استفاده در خط فرمان ()Command Line
شکل فرمان  /مثال
1

پارامترهاي فرمان  /نتيجه

 : abc ? Dataset Like abcبخشی از نام فلوري محلی
 ? Dataset Like fahaلیست فلورهاي محلی که نام آنها شامل " "fahaباشد (فلورهاي محلی در اصفهان)

2

 : n ? Dataset nکد (شناسه) فلوري محلی در پایگاه این کد در نتایج فرمان  1ارائه میشود
? Dataset 10

لیست گونههاي فلوري محلی با کد  10این کد مربوطبه فلور منطقه سارال در کردستان است و
مبن علمی این فلور با فیلد  Refدر  APLنشان داده میشود

3

 : abc ? Province Like abcبخشی از نام استان
? Province Like kerman

لیست فلورهاي محلی واق در استانهایی که نام آنها شامل " "kermanباشد (فلورهاي محلی در
کرمان و کرمانشاه)

4

 : abc ? Station Like abcبخشی از نام یک ایستگاه
? Station Like bandar

لیست ایستگاههایی که نام آنها شامل " "bandarباشد (مثال ایستگاههاي بندرانزلی و بندرعباس و
بندر ماهشهر و ) اسامی ایستگاههاي ثبتشده در پایگاه ،در جدول  3ارائه شده است
 : nشناسه (کد) ایستگاه در پایگاه الموت (در نتایج فرمان  4ارائه میشود)

5

 : f ? Station n f tاز سال (میالدي)
 : tتا سال (میالدي)
? Station 10 2010 2017

ارائه دادههاي میانگین دما و بارش ماهیانه (ماههاي میالدي ،ژانویه تا دسامبر) در ایستگاه شماره
( 10ایستگاه هواشناسی بندرانزلی) از سال  2010تا سال 2017

6

? Species Abc de

 : Abcبخشی از نام جن
 : deبخشی از صفت گونهاي

? Species Fest ovi

لیست پراکنا گونههایی که نام آنها با " "Fest oviجور در میآید ( )Festuca ovinaهمراهبا
ذکر نام استان و نام فلور محلی

7

 : Abc ? Genus Abcبخشی از نام جن
 ? Genus Astragلیست گونههاي جن

8

آستراگالوس (با  Astragجور در میآید) همراهبا ذکر نام آتور گونهها

 : Abc ? Family Abcبخشی از نام تیره
? Family Arac

لیست اسامی گونه در تیرههایی که با " "aracجور در میآید (آراسه و کاپاراسه) همراهبا ذکر
نام آتور گونهها ،تیره و راستۀ آنها
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 -6رابط کاربر  APLو ListMaker
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در پنجففرۀ اصففلی برنامففۀ ( ListMakerشففكل  )2و

رابط گرافیكی کاربر ( ،)GUIبراي مفسر دسفتورات

پنجففرۀ شففكل ( 3ویففرایا) امكانففات الزم بففراي ایجففاد

2016

فهرست هاي جدیفد ،اففزودن اسفامی علمفی گیاهفان بفه

طراحففی شففد (شففكل  2 ،1و  )3مفسففر دسففتورات APL

فهرسففت ،دسترسففی سففری تففر بففه اسففامی گونففههففا در

(شكل  )1پنجرهاي با سه آیكون ( )>-در سفمت راسفت

گروههاي اصفلی  APG IVو ویفرایا فهرسفت ففراهم

دارد آیكففون اول الگففویی آمففاده شففامل قسففمتهففاي

شده است در پنجرۀ شكل  2فهرسفت جفاري بفا فرمفان

هشتگانۀ برنامفۀ  APLرا ایجفاد مفیکنفد آیكفون دوم

 Exportبه شكل فایلی متنی ،با فرمان  Reportبهصورت

( ،)Editبففراي ویففرایا برنامففۀ  APLو آیكففون سففوم

الفبایی مرتب و با نام آتور و با فرمان  Statusبفهصفورت

( )RUNبراي اجراي برنامۀ  APLاست دستورات خفط

منطبقبا  APG IVو با ارائۀ مترادفها و نامهاي معتبفر و

فرمففان نیففز در کففادر  Command Lineوارد و اجففرا

مشخصکردن گونه هاي دارویفی و حفاظفتشفده ارائفه

میشوند (شكل )1

میشود

 APLو  ListMakerدر میكروسففففافت اکسففف

شكل  –1رابط کاربر  APLدر پایگاه Alamut

شكل  -2رابط کاربر در برنامۀ ListMaker
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شكل  -3پنجرۀ ایجاد فهرست جدید یا ویرایا فهرستی موجود

نتايج و بحث
اسفففتفاده از ففففرامین  APLبفففراي برنامفففهنویسفففی و

حاصلاز اجراي هر برنامه را نشان میدهند در این مفتن،

استخراج دادهها به داشتن اطالعاتی از منفاب و فیلفدهاي

زیر هر برنامه ،فقط  5سفطر از دادههفایی کفه هفر لیسفت

داده در هر منب  ،بستگی دارد (جدول  1و  )2مثفالهفاي

استخراج کرده ،نشان داده شده است

ارائففهشففدۀ زیففر نحففوۀ برنامففهنویسففی بففا  APLو نتففایج
مثال  :1اسامی ایستگاههاي هواشناسی در سال  1955در ایران ،همفراهبفا ارتففاع و مختصفات جغرافیفایی مفسفر دسفتورات
 APLسطرهاي خالی و نیز فاصلههاي خالی قبل از هر دستور را نادیده میگیرد سطرهاي پ از دستور  END.نیفز نادیفده
گرفته میشوند شمارههاي سطر براي ارجاع توضیحات است (در برنامۀ اصلی شمارۀ سطر وجود ندارد)

1. #APL
2. Source: Climatic
3. Filter: ClimaYear = 2015
4. Sort: Station
5. Header:
6. Str Iran Stations since 2015
7. Ln
8. Str Station
)9. Tab(20
10. Str Alt
)11. Tab(30
12. Str GPS
13. Part2
14. Write:
15. Data Station
)16. Tab(20
17. Data StationAlt
)18. Tab(30
19. Str N
20. Data StationLat
)21. Tab(45
22. Str E
23. Data StationLon
24. Footer:
25. Part2
26. End.
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 :1سرشناسۀ برنامه است توضیحات بیش تر :اگر فایلی متنی را به اشتباه براي اجرا انتخفاب کنیفد ،مفسفر دسفتورات  APLآن را اجفرا
نمیکند؛ زیرا سرشناسه ندارد  :2منب دادهها را برابر  Climaticقرار میدهد توضیحات بیشتر :ایفن منبف حفاوي فیلفدهاي متعفددي
براي استخراج دادههاي اقلیمی از ایستگاههاي هواشناسی و اقلیمی کشفور اسفت:

ClimaticStationName, ClimaticStationLat,

ClimaticStationLon, ClimaticStationAlt, ClimaticDataYear, JANt, FEBt, MARt, APRt, MAYt, JUNt, JULt,
AUGt, SEPt, OCTt, NOVt, DECt, JANp, FEBp, MARp, APRp, MAYp, JUNp, JULp, AUGp, SEPp, OCTp,
 :3 NOVp, DECpفقط دادههاي سال  2015را استخراج میکند توضفیحات بیشفتر :ایفن بخفا بفراي فیلترکفردن دادههفاي قابفل

استخراج به کار می رود؛ بدین منمور از عبارتی شرطی شامل یک یا دو جملۀ شرطی که با  ANDیفا  ORبفه هفم مفرتبط مفیشفود،
استفاده میشود هر جملۀ شرطی از یكی از مقایسهگرهاي موجود (جدول فوق را ببینید) استفاده میکنفد اسفتفاده از فیلترهفا اغلفب
ضروري است؛ زیرا تعداد  8410سطر دادۀ اقلیمی براي  357ایستگاه هواشناسی و اقلیمی در ایفن منبف ( )Climaticوجفود دارد؛ بفه
طوري که هر سطر خود شامل اطالعات میانگین بارش و دما در هر یک از ماههاي سال براي بازۀ زمانی تأسی

هر ایستگاه تا 2017

است و قدیمیترین دادهها مربوطبه سال  1951هستند  :4سطرهاي جدول را براساس نام ایستگاه مرتب میکنفد توضفیحات بیشفتر:
مرتبساز ( )Sort:جدول اطالعات استخراج شده را براساس یک یا دو فیلد اطالعاتی مرتب میکند استفاده از هر یک از فیلفدهاي
موجود در منب امكان پذیر است حتی اگر در تهیفۀ خفود لیسفت از آنهفا اسفتفاده نشفود  5تفا  :13در بفاالي لیسفت ایفن جمفالت را
مینویسد:
Iran Stations since 2015
Station
Alt.
GPS
-----------------------------------------------------------

 14تا  :23جدول دادهها را مینویسد دادههاي روي هر سطر از لیست :نام ایستگاه ،ارتفاع ایستگاه ،طول و عرض جغرافیایی (همراهبا
عالئم  Eو  24 )Nو  :25خطی زیر لیست میکشد  :26شناسۀ پایان برنامه است مفسر دستورات  APLسطرهاي زیر این فرمان را
نادیده میگیرد

لیست حاصلاز اجراي برنامۀ :1

Iran Stations since 2015
Station
---------------------------------------------------------------------------------------------AB BAR
617
N 36.931
E 48.9385
ABADAN
3
N 30.366
E 48.25
ABADEH
2025
N 31.183
E 52.666
ABALI
1865
N 35.75
E 51.883
ABARKOOH
1524
N 31.1338
E 53.2525
...
----------------------------------------------------------------------------------------------

Climatic
ClimaYear = 2015
Station
349

مثال  :2دادههاي میانگین بارش ماهانه در سه ماه دوم هر سال در ایستگاه کرمان

-Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

#APL
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Source: Climatic
Filter: Station = Kerman
Sort: ClimaYear
Header:
Str Prog no. 2 of user manual
Ln
Str APR – MAY - JUN
Part2
Write:
Data APRt
Tab(10)
Data MAYt
Tab(20)
Data JUNt
Footer:
Part2
Str This was a test program
End.

:2 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

Prog no. 2 of user manual
APR – MAY - JUN
---------------------------------------------------------------------------------------------15.5
21.5
26.5
17.6
21.3
26.6
18.4
22
28.5
19.2
24.2
28.5
17.7
21.4
25.3
...
---------------------------------------------------------------------------------------------This was a test program
-Source
: Climatic
Filter
: Station = Kerman
Sort
: ClimaYear
Retrieved: 67
--

) مشخصفاتAbdi and Afsharzadeh, 2012( » فهرست گونههاي شناساییشده از فلفور محلفی «بفادرود کاشفان:3 مثال
 ثبفت شفده وAlamut  در پایگفاه،159 ) بفا کفد (شناسفه،CheckName این فلور محلی پ از تصحیف دادهها با نفرماففزار
#APL
Source: Specimens
Filter: DatasetName Like Badr
Sort: SciName
Header:
Str Plant Species in Badroud, Kashan
Part2
Write:
Data SciName
spc (1)
Data SciNameAut
Footer:
Part2
Str Prog03 in user manual
End.

 گونۀ شناساییشده از منطقۀ مطالعهشده است63 شامل

:3 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

Plant Species in Badroud, Kashan
---------------------------------------------------------------------------------------------Acantholepis orientalisLess.
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Acantholimon aspadanumBunge
Acantholimon scorpiusBoiss.
Achillea wilhelmsiiK.Koch
Aegilops triuncialisL.
...
---------------------------------------------------------------------------------------------Prog03 in user manual
-Source
: Specimens
Filter
: DatasetName Like Badr
Sort
: SciName
Retrieved: 190
--

 بهترتیب نام گونه،) در پایگاهMyrtaceae(  گونههاي گیاهی ثبتشده از تیرۀ گیاهی مورد:4 مثال

#APL
Source: Specimens
Filter: Iran = -1 AND Family = Myrtaceae
Sort: SciName
Header:
Str Prog. No. 4
Part2
Write:
Data SciName
spc(1)
Data SciNameAut
Footer:
Part2
Str APL, Alamut Programmed Lists
End.

:4 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ
ایران و اطراف آن در کشورهاي

 مربوطبه فلورهاي محلی منتشرشده از نقاط مختلAlamut با توجه به اینكه دادههاي پایگاه
 در لیست قرار میگیرند، فقط گونههاي ثبتشده در پایگاه،همسایه هستند

Prog. No. 4
---------------------------------------------------------------------------------------------Callistemon salignus Sweet
Caryophyllus aromaticus L.
Eucalyptus blakelyi Maiden
Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucalyptus camphora F.Muell. ex R.T.Baker
...
---------------------------------------------------------------------------------------------APL, Alamut Programmed Lists
-Source
: Species
Filter
: Family = Myrtaceae
Sort
: SciName
Retrieved: 27
--

 بهترتیب عرض جغرافیایی محفل ایسفتگاه و ارتففاع،2005  اسامی ایستگاههاي هواشناسی موجود در کشور در سال:5 مثال
ایستگاه از سطف دریا
#APL
Source: Climatic
Filter: ClimaYear = 2005
Sort: StationLat StationAlt
Header:

1398 بهار، شماره سی و هشتم، سال یازدهم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک
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Part2
Write:
Data Station
Tab(30)
Data StationLat
Tab(40)
Data StationAlt
Footer:
Part2
End

:5 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

---------------------------------------------------------------------------------------------CHAHBAHAR
25.283
2
KENARAK CHAHBAHAR
25.433
4
JASK
25.639
5
JAZIREH ABOMOOSA
25.877
4
JAZIREH SIRI
25.908
6
...
----------------------------------------------------------------------------------------------Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

Climatic
ClimaYear = 2005
StationLat StationAlt
238

 بهترتیب سال انتشار، تاکنون1995  از سال، از استان یزد، اسامی فلورهاي محلی ثبتشده در پایگاه:6 مثال

#APL
Source: Datasets
Filter: Province = Yazd AND Year >= 1995
Sort: Year
Header:
Part2
Write:
Data Year
Tab(10)
Data DatasetName
Footer:
Part2
End.

:6 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

---------------------------------------------------------------------------------------------2005
Yazd: Drought resistant Med Plants
2005
Yazd: Kalmand-Bahadoran, Bafgh
2007
Yazd: Mehriz, Damgahan valley
2008
Yazd: KavirAbarkooh
2010
Yazd: Khodniok catchment in yazd province
...
----------------------------------------------------------------------------------------------Source
Filter

:
:

Datasets
Province = Yazd AND Year >= 1995
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Sort
:
Retrieved:
--

Year
7

 به تفكیک دارویفی یفا غیفر دارویفیبفودن و، شناساییشده از فلورهاي محلی داخل ایرانFerula

 گونههاي جن:7 مثال
بهترتیب نام گونه

#APL
Source: Specimens
Filter: Iran = -1 AND Genus = Ferula
Sort: SpMed SciName
Header:
Part2
Write:
Data SpMed
spc(3)
Data SciName
Tab(33)
Data DatasetName
Footer:
Part2
End.

:7 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

---------------------------------------------------------------------------------------------True
Ferula alliacea
Flora of the Heydari Wildlife Refuge, NE Iran
True
Ferula alliacea
Flora of Iran - List From Tehran University
True
Ferula assa-foetida
Flora Baft, Kerman
True
Ferula assa-foetida
Khorasan: W-Birjand
True
Ferula behboudiana
Ilam: Ethnobotanical study- Kurd tribe
True
Ferula behboudiana
Flora of Mt. Khargushan, Lorestan, Iran
True
Ferula foetida
Flora of Iran - List From Tehran University
True
Ferula foetida
Medicinal Plants of Iran (Mozaffarian Book)
True
Ferula foetida
Khorasan: Helali protected area
True
Ferula galbaniflua
4MB: Sheida PA (TBJ MS)
True
Ferula galbaniflua
Khorasan: Chehcheheh Pictachio Jungles-NE IRAN
True
Ferula gummosa
Alborz: (Karaj) Taleghan
True
Ferula gummosa
Iranian Herbal Pharmacopoeia (IHP)
...
----------------------------------------------------------------------------------------------Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

Specimens
Iran = -1 AND Genus = Ferula
SpMed SciName
396

 به مفسر دستورات مفیگویفد کفهIran

= -1 شرطی

 جملۀ،7  در برنامۀ،» به معناي «صحیف» است؛ بنابراین-1« در جمالت شرطی
فلورهاي محلی استفادهشده در لیست باید از فلورهاي داخل ایران باشند

#APL
Source: Species
Filter: Endem = -1
Sort: SciName
Header:
Part2
Write:
Data Cons
Tab(10)
Data SciName
Footer:

IUCN  لیست گونههاي اندمیک ایران همراهبا وضعیت حفاظتی آنها براساس:8 مثال

1398 بهار، شماره سی و هشتم، سال یازدهم،تاکسونومی و بیوسیستماتیک
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Part2
End.

:8 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ

---------------------------------------------------------------------------------------------LR
Acantholimon acmostegium
DD
Acantholimon alavae
LR
Acantholimon araxanum
Na
Acantholimon arundoscapum
DD
Acantholimon aspadanum
...
----------------------------------------------------------------------------------------------Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

Species
Endem = -1
SciName
1197

 همراهبا پراکنا و وضعیت حفاظتی آنها، در استان اصفهان، لیست گونهاي اندمیک ایران:9 مثال

#APL
Source: Specimens
Filter: Endem = -1 AND Province Like Isf
Sort: SciName
Header:
Part2
Write:
Data Cons
Tab(10)
Data SciName
Tab(50)
Data DatasetName
Footer:
Part2
End.

:9 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ
---------------------------------------------------------------------------------------------DD
Acantholimon aspadanum
2017 Chigani- Flora of Meymeh
DD
Acantholimon aspadanum
Isfahan: Chadegan
DD
Acantholimon bromifolium
Isfahan: Mouteh Refuge
DD
Acantholimon curviflorum
Isfahan: Mouteh Refuge
LR
Acantholimon festucaceum
2017 Chigani- Flora of Meymeh
LR
Acantholimon flexuosum
Isfahan: Semirom-Vanak
DD
Acantholimon oliganthum
2017 Chigani- Flora of Meymeh
LR
Acantholimon scorpius
Isfahan: Kashan, Mt. Karkas
...
----------------------------------------------------------------------------------------------Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

Specimens
Endem = -1 AND Province Like Isf
SciName
997
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 بفهترتیفب تعفداد، گونه در آنها شناسایی شده اسفت100  که بیا ازAlamut  فلورهاي محلی ثبتشده در پایگاه:10 مثال
#APL
Source: Datasets
Filter: Nsp > 100
Sort: Nsp
Header:
Str Spp
Tab(7)
Str Dataset
Tab(80)
Str GPS
Tab(110)
Str Alt Min
Tab(120)
Str Max
Tab(130)
Str Mean
Tab(140)
Data Province
Part2
Write:
Data Nsp
Tab(7)
Data DatasetName
Tab(80)
Data Lat
str ,
spc1
Data Lon
Tab(110)
Data AltMin
Tab(120)
Data AltMax
Tab(130)
Data AltAvr
Tab(140)
Data Province
Footer:
Part2
End.

 ارتفاع و نام استان،گونه و همراهبا مختصات جغرافیایی

:10 لیست حاصلاز اجراي برنامۀ
 به معنی موجودنبودن دادۀ مدنمر است، در برخی سطرها،6  تا4 " در ستونNull" کلمۀ

Spp
Dataset
GPS
Alt Min
Max
Mean
---------------------------------------------------------------------------------------------101 Flora arable land in Salalah, Southern Oman
17.08316
54.43753
210
210
210
Oman
102 FLORA OF ALAQAN REGION, TABUK PROVINCE, SAUDI ARABIA
29.127 35.423
1260
1260
1260
Saudi Arabia
102 Selkeh lagoon
37.38333
49.45
Null
Null
Null
Gilan
102 Flora of macrophytes and microphytes in Babol wetland, Mazandaran
36.4666 52.7
18
18
18
Mazandaran
103
Flora of Al-Saoda, Asir Region, South-Western Saudi Arabia
19.212
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42.3285
0
2500
0
Saudi Arabia
1315 Flora of Yildiz Mountains (Kirklareli) Biosphere Project area
42.13564
27.3403
337
337
337
Turkey
2304 Jordan: Checklist of Plants of the Hashemite Kingdom of Jordan
31.15 35.69
580
1080
800
Jordan
2430 Iran: KEW checklist for Iranian plants
0 0
Null
Null
Null
Iran
7505 Flora of Iran - List From Tehran University
0 0
0
0
0
Iran
7551 Iran: Biodiversity DB of Mohit Zist Organization
0
0
Null
Null
Null
Iran
7901 Iran: Biodiversity of Plant Species in Iran
0 0
Null
Null
Null
Iran
...
----------------------------------------------------------------------------------------------

Datasets
Nsp > 100
Nsp
343

-Source
:
Filter
:
Sort
:
Retrieved:
--

جمعبندي
برنامففههففاي ارائففهشففده در بخففا نتففایج ایففن مقالففه

 )2013یكفی از دالیفل اصففلی اسفتفادۀ بهینفه نكففردن از

(مثال هفا) ،بفراي نشفاندادن نحفوۀ اسفتفاده از ایفن زبفان

دادههففاي موجففود در زمینففههففاي مختلف

شففامل دانففا

( )APLاست با بهکارگیري ترکیبات بیشتري از فیلترهفا

فلوریستیک ،نداشتن استانداردهایی سفاده و همگفانی یفا

بففراي هففر منب ف  ،انففواع بیشففتري از لیسففتهففا اسففتخراج

بففهطففور خالصففه نبففود وحففدت رویففه اسففت اسففتاندارد

میشوند ،که با آنها میتوان به سؤاالتی در زمینۀ مقایسفۀ

ابفردادهاي دارویفن کفور ( Darwin Core MetaData

پاسخ داد با ورود دیتاستهفاي

 )Standardsپاسخی به این نقص بوده است ( Remsen

بیشتري به پایگاه ،لیستها بفه تفدریج کامفلتفر و ارزش

et al., 2010; GBIF, 2010; Noruzi and AbdeKhoda, 2012; Wieczorek et al., 2012; Remsen
)et al., 2012؛ بفا ایفن وجفود ،پایگفاه دادههفا راهحلفی

فرمفففان و برنامفففۀ  LiskMakerنفففرمافزارهفففاي جدیفففد

عملیتر ،درکپذیر و بفا پیدیفدگی کمتفر اسفت کفه بفا

نوشففتهشففده بففراي پایگففاه دادههففاي  Alamutهسففتند

تشكیل انجمن هاي تخصصفی و مشفارکت عالقفه منفدان

کاربران پایگاه فلوریستیک  Alamutو مفسر دسفتورات

بهزودي فراگیر خواهد شد به تالشهاي انجفامشفده در

 APLمی توانند دستورات بیشتري را براي افزودن به این

زمینۀ کاربرد علفوم کفامپیوتر در علفوم گیفاهی تفاکنون،

زبان و ایجاد کاربردها و امكانات بیشفتر پیشفنهاد دهنفد

کمتففر توجففه و ارجففاع شففده اسففت بففراي گففذر از دورۀ

ذخیرۀ انفواع بیشفتري از دادههفا در پایگفاه ،کاربردهفاي

روش هاي سنتی و رسیدن به سفطحی بفاالتر ،بفه طفوري

بیشففتري بففراي آنهففا ایجففاد مففیکنففد امكففان طراحففی

که پ از شناسایی فهرستی از گونفه هفاي یفک منطقفه،

برنامه هاي بیشتري براي پایگاه دادههاي  Alamutبهویژه

اطالعات بیشتري باکمک برنامفههفاي کفامپیوتري بفراي

براي تحلیل دادهها ،وجود دارد ،که به اطالع از سفاختار

تحلیففل و تفسففیر وجففود داشففته باشففد ،توجففه و حمایففت

دادههففا و جففدولهففاي اصففلی پایگففاه نیازمنففد اسففت

کارامفففدتري الزم اسفففت احتمفففاال در آینفففده دانفففا

( Sharifi-Tehrani and Rahiminejad-Ranjbar,

زیسففتشناسففی در زمینففۀ فلففور و پوشففا گیففاهی نیففاز

فلورهاي محلی مختل

آنها بیشتر میشود نرمافزار مفسر دستورات  ،APLخفط
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 به ویژه توسفط دانشفجویان عالقفهمنفد در،دانا موجود

بیشتري به پایگاه دادهها و ابزارهفاي پیشفرفتهتفري بفراي

،مفرتبطبفا گیاهفان و پوشفا گیفاهی

رشتههاي مختلف

،استفاده از داده ها و تحلیل آنها خواهد داشت؛ بنفابراین

ممكن است به گامهاي مهمی در توسعۀ دانا بفومی در

همانطور که در مقالۀ قبلی بفا عنفوان «تجمیف دادههفاي

 منجر شفود کفدهاي برنامفۀ مفسفر دسفتورات،این زمینه

Sharifi-Tehrani and ( فلوریسفتیک » پیشفنهاد شفد

 و خط فرمان و ساختار دادههاي پایگاه الموت کهAPL

 اقفدامات زیفر بفراي،)Rahiminejad-Ranjbar, 2013

 بففا مكاتبففه دردسففترس،اخیففرا بازنویسففی و توسففعه یافتففه

کمک به پیشرفت دانفا فلوریسفتیک و ارائفۀ خفدمات

است

 توسففعۀ1 :مفیففد بففه جامعففۀ علمففی ضففروري هسففتند

سپاسگزاري

2 پایگاههاي محلی با قبول برخی اسفتانداردهاي سفاده؛

پژوها حاضر با حمایت معاونت پژوهشی دانشفگاه

ایجاد کارگروههایی براي تدوین یفک پایگفاه دادههفاي

) و صفندوق97GRN1M873 شهرکرد (گرنفت شفمارۀ

 وجففود شففبكهاي از3 فلوریسففتیک ملففی و متمرکففز؛

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (گرنفت شفمارۀ

پایگفاه

) انجام شده است91003358

 توانایی ارائفۀ سفروی4 پژوهشگران عالقهمند؛

دادهها به جامعفۀ علمفی ایجفاد انجمفنهفا و گفروههفاي
پژوهشی تخصصی براي تبفادل و بفه اشفتراک گذاشفتن
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