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 روش کار:

 مطالعه فلور   

 آوری گیاهانجمع   

_ آوری گیاهانوسایل الزم برای جمع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

بیلچه برای بیرون آوردن گیاه با ريشه، کارد يا کاردک با تیغه  :اند ازاين وسايل عبارت

توان از عصای ان از مناطق سنگالخی؛ همچنین میفوالدی برای بیرون کشیدن ريشه گیاه

های مانند است استفاده کرد، کتابچه يادداشت و فرمپیمايان که انتهای آن تیشهمخصوص کوه

برداری ها برای آسان شدن کار و جلوگیری از اتالف وقت، قیچی باغبانی برای نمونهثبت ويژگی

سی برای تهیه عکس از وضعیت گیاه در محیط ها، دوربین عکاها و بوتهاز درختان، درختچه

نما. وجود کیف يا ساک مخصوص که ابزار و وسايل در آن جاسازی سنج و قطبزيست، ارتفاع

کاهد. در مورد تا حدودی می آنهاامکان گم شدن کرده و را آسانتر  آنهاشده باشد، استفاده از 

یرون کشیدن گیاهان آبزی و گیاهان آبزی نیز وجود يک چنگک متصل به ريسمان برای ب

کن نیز مورد کیسه پالستیکی ضروری است، و پرس سبک و مقداری کاغذهای روزنامه و خشک

 (.9 باشند )شکلنیاز می
 

_ هاآوری نمونهانتخاب و جمع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

های رويشی و زايشی مورد نیاز است، بنابراين در های اندامچون در شناسايی گیاهان، ويژگی

 .(9915)ربیعی،  باشداعات نکات زير ضروری میآوری مرهنگام جمع

آوری شوند که دارای گل و میوه باشند. نهانزادان آوندی بايد دارای گیاهانی جمع -الف

 گیان دارای اسپوروفیت باشند.هاگدان و خزه

شوند که کامالً سالم و بدون بیماری باشند، زيرا نفوذ بعضی از  آوریگیاهانی جمع -ب

 آيد.رون گیاه موجب تغییر شکل آن شده و گیاه از حالت طبیعی بیرون میها به دانگل

های علفی را بايد به طور کامل از زمین بیرون آورد يعنی گیاه بايد دارای ريشه، گونه -پ

دار با بخش زيرزمینی دار و غدهدار، ريزومساقه، برگ، گل و میوه باشد. گیاهان پیازدار، بنه

ها بايد دقت کرد که پیوستگی بخش در هنگام جابجايی اين نمونهشوند و آوری میجمع

های پالستیکی ها يا جعبهتوان در پاکتگیان را میزيرزمینی و بخش هوايی حفظ شود. خزه
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 داری کرد.نگه

ای که دارای گل و ای و بوتههای درختی، درختچههای نمونهتعدادی از سرشاخه -ت

بندی از نظر بلندی، وضعیت تنه و چگونگی شاخه آنهاهای پايه اند انتخاب کرده، ويژگیمیوه

 .گرددمیيادداشت 
 

 
 

 (1131)ربیعی،  زی و آبزیآوری گیاهان خشکیوسایل الزم برای جمع -1شکل 

 

آوری های برداشت شده از هر گونه از سه عدد کمتر نباشد )از جمعتعداد نمونه -ث

های گیاه و خودداری شود و تنها به يادداشت ويژگی های کمیاب و محافظت شده بايدنمونه

 تهیه عکس و فیلم از آن قناعت کرد(.

را در پاکت کوچکی  آنهارود، بايد مقداری از چنانچه احتمال ريزش دانه و میوه گیاه می -ج

 آوری نمود.جمع
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به طور چنانچه گیاه دو پايه يا دارای گل نر و گل ماده بر روی يک پايه باشد، بايد  -چ

 برداری انجام شود.های ماده نمونههای نر و گلجداگانه از گل

آوری شوند و يا حداقل نام میزبان يادداشت يا همراه با میزبان جمع بايدگیاهان انگل  -ح

 گردد.

کنند و در زير آن کاغذ غیرقابل ور میها را در ظرف آب غوطهگیاهان آبزی مانند جلبک -خ

است از آب ار داده و به آهستگی در حالیکه گیاه بر روی آن قرار گرفته نفوذ نسبت به آب قر

 نمايند.کن پرس میخارج و با همان کاغذ در الی کاغذهای خشک

يی که مورد استفاده آنهاخورده )چیده شده و يا های مشکوک، دستاز چیدن نمونه -د

شته بودن بخش زيرزمینی گیاه اند( و نامشخص خودداری شود. در صورت آغجانوران قرار گرفته

 .گرددمیبه گل و الی، اين بخش شسته و تمیز 

شود که شرح داده میطوریرا در همان محل به آنهاتوان ها میآوری نمونهپس از جمع -ذ

 نمود.کن گذاشته و پرس در میان روزنامه، کاغذهای کاهی يا کاغذهای خشک

آوری شده پالسیده نشوند ها در پرس، گیاهان جمعدقت شود که قبل از قرار دادن نمونه -ر

انجام داد. برای اين منظور بهتر است در کیسه  آنهاتا اعمال بعدی را بتوان به آسانی روی 

آوری شده قبل از پرس کردن پالسیده های جمعپارچه مرطوبی قرار داد تا نمونه يا پالستیکی

 نشوند.

گیاه دو بار به زيستگاه آن مراجعه شود، زيرا بار  آوری يککه برای جمع استگاهی الزم  -ز

اول گیاه دارای گل و فاقد میوه است و ممکن است پس از مدتی هم گل و میوه و يا فقط دارای 

(، شب بو Chenopodiaceaeمیوه باشد و چون برای شناسايی بعضی از گیاهان تیره اسفناج )

(Brassicaceae( و چتريان )Apiaceaeوجود میوه )  ،گیاه میوه  بنابراين اگرضروری است

 نداشته باشد، تعیین نام آن آسان نخواهد بود.
 

_ های گیاه و زیستگاه آنیادداشت ویژگی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

آوری گیاه بدون يادداشت مطالب ضروری درباره گیاه و زيستگاه آن، چندان ارزشی جمع

ها و دفترچه ثبت ويژگیهای ندارد. برای يادداشت اطالعاتی درباره گیاهان، معموالً از فرم

کنند و تمام اطالعات مربوط به گیاه را در آن ثبت و در مراحل مختلف يادداشت استفاده می

ای که به آن نمايند. همچنین ممکن است هر گیاه را با شمارهخشک کردن به گیاه پیوست می
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بوط به پیوست شده است مشخص کرده و در دفترچه يادداشت، تحت آن شماره، اطالعات مر

آن را به تفصیل توضیح داد. مزيت روش اخیر اين است که در جريان جابجايی گیاه، اتیکت 

پیوست، همیشه با آن باقی خواهد ماند، ولی بايد در حفظ دفترچه يادداشت مراقبت کرد. 

 زير است: شرحدرباره گیاه يادداشت شود به  بايدمطالبی که 

 آوریکردن وضعیت گیاه در زمان جمع آوری نمونه برای مشخصتاريخ جمع -الف

 GPSبا استفاده از  آوری گیاهانمحل دقیق جمعارتفاع از سطح دريا و ذکر  -ب

 ،میزان و جهت شیبنوع زيستگاه،  شاملهای زيستگاه با ذکر مشخصات منطقه ويژگی -پ

 و غیره بستر رويشی

ها، زيرا پس از خشک رنگويژه رنگ آن با توجه به کاتالوگ يادداشت اختصاصات گل به -ت

 کند.ها تا حدود زيادی تغییر میکردن، رنگ گل

توان بدست آورد مانند نام مجموع اطالعاتی که با پرسش از اهالی محل درباره گیاه می -ث

 محلی گیاه، خواص دارويی، خوراکی و صنعتی آن، موارد استفاده گیاه در آن محل و غیره

 ،نظر اندازه )درباره گیاهانی که به علت داشتن اندازه بزرگآوری شده از وضع گیاه جمع -ج

شان شود( و نحوه تجمع آنها يعنی منفرد يا مجتمع بودنبرداری میهايی از آن، نمونهسرشاخه

 تودهبا ذکر تعداد افراد هر 

را نیز  آنهاآوری کرده و مراحل خشک کردن گاهی گیاهان نقاط مختلف را جداگانه جمع -چ

 دهند تا مبادا گیاهان يک محل با گیاهان محل ديگر اشتباه شود.ک انجام میبه تفکی
 

 خشک کردن گیاهان

_ خشک کردن گیاهانوسایل مورد استفاده برای  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

اند از: تعدادی صفحات جاذب آب، کاغذ مقوا و کاهی ضخیم، کاغذ اين وسايل عبارت

 (.4 شار قرار دادن گیاهان )شکلها به منظور تحت فروزنامه برای جذب آب گیاه و انواع پرس

برند که نمونه ساده آن از قطعات تخته در آزمايشگاه انواع مختلفی از پرس را بکار می

باشد و عمل تهويه از اليی به صورت شطرنجی درست شده که سبک بوده و قابل حمل میسه

برای محل نصب عمل زير فشار قرار دادن توسط دو کمربند که  شود.انجام میسطح آن بخوبی 

اگر خشک کردن گیاهان در  شود.پرس جايی در نظر گرفته شده، انجام  در دو طرف تخته آنها

های مخصوص که از دو تخته الواری سنگین و محکم درست آزمايشگاه صورت گیرد از پرس
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شود. در دو طرف تخته زيرين دو پیچ بلند نصب شده و در دو طرف تخته شده استفاده می

هايی که بین دو تخته ها وجود دارد. وارد آوردن فشار روی نمونهسوراخ به قطر پیچ رويی دو

شود، همچنین ممکن است بجای پیچ و مهره پیچاندن دو مهره انجام می وسیلهبهگیرند قرار می

 هايی را قرار داد.ها وزنهبر روی تخته دوم، به تناسب نمونه

که از دو قطعه مربع مستطیل تور فلزی درست های ديگری هستند های سیمی نمونهپرس

داری که در صفحه های قالبها در بین اين دو قطعه زنجیرشده که پس از قرار دادن نمونه

ها وارد کنند که فشار مناسب بر نمونهزيرين نصب شده را به لبه صفحه بااليی طوری محکم می

 متر باشد.انتیس 54×91ها حدود که اندازه پرس نمودآيد. بايد توجه 

 
 

 هاانواعی از پرس -2شکل 

 

_ برای پرس آوری شدهآماده کردن گیاهان جمع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

آوری شده را ابتدا آماده کرده، سپس در های جمعقبل از پرس کردن، الزم است که نمونه

میان کاغذهای روزنامه، کاهی يا خشک زير فشار )پرس( قرار داد و هر قدر فاصله زمانی میان 

ها آسیب کمتری ديده و تر باشد، نمونهتا مرحله زير پرس قرار دادن کوتاه آوریجمع

 آيد.به وجود می آنهاچروکیدگی و تغییر شکل کمتری در 



 ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع /5

 

دار، نمونه را در راه آماده کردن بر حسب نوع گیاهان بسیار متفاوت است. درباره گیاهان تیغ

های دهند تا بخشی آن محکم فشار میبین دو اليه مقوايی ضخیم يا چوبی قرار داده و بر رو

توان بخشی های فراوانی هستند، میمختلف آن هم سطح شوند. گیاهانی که دارای شاخه و برگ

ها را قطع کرد به شرط آن که اثر قطع، بر روی گیاه اصلی نمايان باشد. در هر ها و برگاز شاخه

های طوری مرتب نمود که از ابعاد برگهحال الزم است که ابعاد گیاه را در نظر داشته و آن را 

. بنابراين نکندمتر( تجاوز سانتی 41×54شود )حدود گیاه نصب می آنهاهرباريوم که بر روی 

آورند. گاهی طول گیاه را و يا به صورت پلکانی در می V ،N ،Wگیاهان بلند قامت را به صورت 

 کنند.پايینی گیاه را برداشته و خشک میهای بااليی، میانی و هايی از بخشيادداشت کرده، تکه

را  آنهاهای گرز مانند که حجیم هستند، بهتر است آذينها و گلها و تکمهدرباره پیازها، بنه

را به نیمه کاهش داد، ولی نیمه جدا شده را نیز نگهداشته و با  آنهااز طول برش داده و حجم 

ها را است که حداقل يکی از گل رگ بهترگلب. در مورد گیاهان پیوستهکردگیاه اصلی خشک 

های بزرگ باشد شکافته و تعداد قطعات پرچم و مادگی را مشخص نمود. اگر گیاهی دارای برگ

که يک برگ را نتوان در کاغذ پرس جای داد، برگ را در امتداد خط تقارن به دو نیمه طوریبه

توان بخشی از ای بزرگ نیز میشانههای نمايند. درباره برگتقسیم و هر دو نیمه را پرس می

های انتهايی را نگهداشت و اگر برگچه ها را قطع کرد، ولی الزم است برگچه يا برگچهبرگچه

کنند. بهرحال داری شده نیز بزرگ باشد آن را در امتداد سطح تقارن به دو نیمه تقسیم مینگه

 قرار داد.الزم است که وضع گیاه را يادداشت کرده و در کنار نمونه 

کن گرفته، سپس پرس آب گیاهان آبزی را قبل از پرس کردن به کمک کاغذ خشک

پذير بوده و در آب گسترده هستند. شود که گیاهان آبزی بسیار انعطافنمايند. يادآوری میمی

شود، به کمک صفحه پالستیک سفت يا مقوای توصیه می ،آنهابه منظور حفظ وضع طبیعی 

آب خارج کرد. به اين ترتیب که پالستیک را در زير انشعابات گیاه در آب قرار چرب، گیاه را از 

کنند. پس از گرفتن قطرات آب از آن، در زير پرس داده و به آهستگی از زير آب خارج می

های آوری بسیاری از گیاهان آبزی مانند تیرهجمع برایگذارند. اين روش به ويژه می

 آنها( و گیاهان همانند Utriculariaceaeواش )(، توبرهPotamogetonaceaeپوتاموژتوناسه )

های بیشتری دارد و الزم است هر حال خشکاندن گیاهان آبزی نیاز به مراقبتبهشود. اعمال می

را از زير پرس درآورده و کمی در معرض هوا گذاشت و دوباره زير  آنهاتری که در فواصل کوتاه

 پرس قرار داد.
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_ های آماده شدهنهپرس کردن نمو _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

دهند و روی آن تعدادی ابتدا يکی از دو صفحه پرس را روی میز يا زمین مسطح قرار می

گذارند. اولین نمونه را با دقت بر روی آنها کن و يا تعدادی صفحه روزنامه میکاغذ خشک

اه از که گیطوریکنند، بهها را روی کاغذ پهن میها و برگگسترانند و با حوصله شاخهمی

ها ها نسبت به ساقه و زاويه شاخهريخت طبیعی خود خارج نشود. به سخن ديگر زاويه برگ

هم قرار نگیرند و در صورت  ها بر روینسبت به هم تغییر نکند و تا جايی که ممکن باشد برگ

ها بهتر است يک گل از گیاه پیوسته گلبرگ را باز کرده تا اجزای داخل گل متعدد بودن گل

توان چند گیاه را روی يک صفحه قرار داد و در کنار ص شود. اگر گیاه کوچک باشد، میمشخ

ای نصب شده باشد، در جريان های مربوط را نوشت، اگر به گیاهان شمارههر يک يادداشت

های ها از گیاه جدا شوند. همچنین الزم است که يادداشتعملیات خشک کردن نبايد شماره

 داری شود.ی مطمئن نگهمربوط به آنها در جا

ها را روی کاغذ چرب يا پارچه نرم های ظريف و بزرگ دارند، گلگیاهانی که مانند زنبق گل

پوشانند تا پس از خشک شدن به آسانی از وسیله کاغذ چرب يا پارچه نرم میدهند و بهقرار می

ری کاغذ روزنامه قرار های برجسته و قطور گیاه مقداکاغذ يا پارچه جدا شوند. در کنار اندام

های نازک در فضای به وجود آمده چروکیده نشوند. همچنین درباره اين دهند تا بخشمی

گیاهان بهتر است در زير و روی آنها دو قطعه مقوای ضخیم قرار داد تا حجم آنها در وضع 

 گیاهان زير و گیاهان بعدی تأثیر نگذارد.

رگ روزنامه يا مقوا، گیاهان بعدی را نیز مانند وسیله چند بها بهپس از پوشاندن نمونه

پوشانند. بايد دقت کرد که وسیله صفحات روزنامه میگیاهان قبلی پهن کرده و دوباره به

ها را طوری در همیشه بستر هر طبقه از گیاه يا گیاهان کامالً مسطح باشد. برای اين هدف نمونه

باال پر  های سطوحهای سطوح زير با گذاشتن نمونهدهند که فرورفتگیالی روزنامه قرار میالبه

شود. وقتي ارتفاع طبقات روزنامه و مقوا به اندازه مناسبي رسيد، صفحه ديگر پرس را روي آنها قرار 

شود. فشار کمک دو کمربند و يا يک جسم به نسبت سنگيني عمل پرس کردن انجام ميدهند و بهمي

هاي گياه در نتيجه به وجود آمدن فضاهاي آزاد جمع و که انداماعمال شده بايد نه آنقدر کم باشد 

 چروکيده شود و نه آنقدر زياد باشد که موجب متالشي شدن گياه و عدم مبادله هوا شود.
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_ محل قرار دادن پرس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  

ها بايد کااماًل خشاک و در معارض هاوا باشاد، زيارا در هاوای خیلای         جای پرس محتوی نمونه

های روی هم قرار گرفته انجام نشود، گیاهان اغلب ی که عمل تهويه اليهويژه هنگاممرطوب و به

شوند. اگر عمل خشک کردن در نقاط گرم و خشک انجاام شاود احتیااجی باه     سیاه و فاسد می

هاای مرطاوب و جاايگزينی    گرمای مصنوعی نخواهد بود و پس از مدتی با چند بار تعويض کاغذ

وياژه  شوند ولی در مناطق مرطاوب باه  ها کامالً خشک میآنها با کاغذهای روزنامه خشک نمونه

 شود.موقعی که گرما کافی نباشد، برای خشک کردن از گرمای مصنوعی استفاده می
 

_ خشک کردن گیاه با گرما دادن _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

هاا  شود که گرمای طبیعی کافی برای خشکاندن نمونهاستفاده از اين روش در جاهايی انجام می

طوبت نسبی بااليی برخوردار است. در اين حالت پرس محتوی گیاهاان را  وجود ندارد و هوا از ر

دهند که صفحات پرس عمود بر سطح میز قرار گیرناد.  طوری بر روی میز فلزی مشبک قرار می

دهند کاه گرماای ماليمای باه پارس      در زير میز چراغ الکتريکی با فاصله مناسب از آن قرار می

انجامد که گیاهان درون آن از گرماای  ا زمانی به طول میبرسد. گرم نمودن سطوح ديگر پرس ت

 تقريباً يکنواختی در تمام سطوح برخوردار گردند.

کن از مقواهای مخصوصای اساتفاده   در اين روش معموالً به جای کاغذهای روزنامه و خشک

د شود که دو سمت باال و پايین آن صاف و در ضخامت آن مجاری باريکی برای عبور هوا وجومی

شاود. در ايان   دارد. هوای گرم از اين مجاری عبور کرده و باعث خشک شدن سريع گیاهان مای 

روش ابتدا پرس ماليم بکار برده و بعد از هشت ساعت گیاهان را بررسی کرده و دوباره در پارس  

دهند. بايد توجه داشت که شیارهای مقواها در جهتی باشد که هاوای گارم از   تر قرار میسنگین

نها عبور کند. در اين روش اگر گرما ماليام باشاد گیاهاان پاس از دو تاا ساه روز خشاک        بین آ

ها بهتر ها و گلتر باشد رنگ برگشوند. نکته مهم اين است که هر قدر آبگیری از گیاه سريعمی

 شود.حفظ می
 

_ تعویض کاغذهای پرس _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

اناد،  کردن اساتفاده شاده  هايی را که برای خشک های جاذب آب و يا روزنامهپس از مدتی برگه

دهند. بنابراين الزم است که آنها را با صافحات  مرطوب شده و خاصیت جذب آب را از دست می

روزنامه خشک تعويض کرده تا دوباره بتوانناد باقیماناده آب گیاهاان را جاذب کنناد. هار قادر        

 تار خشااک شاده و تغییار رناگ در آنهااا    تعاويض صافحات زودتار انجاام شااود گیاهاان ساريع      

ساعت، پرس محتوی گیاهان  94تر خواهد بود. بنابراين الزم است که حداکثر پس از نامحسوس

را باز کرده و بجای کاغذهای مرطوب شده از کاغذهای خشک استفاده نمود و با دقات زيااد باه    

ها پس از يکباار پارس   ويژه اينکه نمونهها پرداخت تا وضع مناسبی بخود بگیرند، بهاصالح نمونه
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تاوانیم روی آنهاا   و از دست دادن مقداری آب، بیشتر در اختیاار ماا هساتند و بهتار مای      شدن

 اصالحاتی انجام دهیم.

الزم به يادآوری است که گیاهان محتوی آب بیشتر، ممکان اسات در زماان خشاک شادن      

رو بهتر است که پس از خارج کردن زدگی قرار گیرند، ازاينتغییر رنگ داده و يا در معرض کپک

 ز اولین پرس به مدت چند دقیقه آنها را در جريان هوای خشک قرار داد.ا

ها مانند دفعه قبل در پرس قرار داده شدند، اين بار فشاار بیشاتر از باار اول    موقعی که نمونه

گردد و دوباره پرس را در معرض گرمای طبیعی يا مصانوعی گذاشاته و ايان عمال را     اعمال می

کان و  ها کامالً خشک شوند. کاغذهای روزناماه، کاغاذهای خشاک   ونهدهند تا نمآنقدر ادامه می

توان در مقابل آفتاب و يا در محل گرم قرار داد تا پاس از خشاک شادن    مقواهای مرطوب را می

 دوباره مورد استفاده قرار گیرند.
 

_ شدههای پرسنمونه نصب و برچسب زدن _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

اه در سطوح مختلف از تیره تا گونه و يا آرايه گی تاکزونگذاری، تعیین نام منظور از نام

های کم گونه کار چندان مشکلی نیست تر از گونه است. مشخص کردن بعضی از جنسپايین

هايی که دارای تعداد فراوانی گونه هستند کار چندان آسانی نیست ولی تعیین نام علمی جنس

و دسترسی  آنهاشخیص و دقت و تجربه و صرف وقت بسیار الزم دارد و جز به کمک کلیدهای ت

 پذير نیست.های داخلی و خارجی، امکانبه مدارک مختلف و هرباريوم

های سفید ها يعنی چسباندن، متصل کردن يا دوختن نمونه روی برگهنصب يا مونتاژ نمونه

های متر است. روش چسباندن گیاه بر روی برگهسانتی 41×4/59و ضخیم مخصوص به ابعاد 

فاوت است. در گذشته به پیروی از روش موزه علوم طبیعی، سطح زيرين گیاه هرباريوم بسیار مت

را با چسب مخصوصی مرکب از سريشم نجاری، صمغ و کتیرا، آغشته و روی برگه هرباريوم قرار 

شد تا بدون حرکت و زير پرس بسیار سبک و در دمای آزمايشگاه نگهداری می بعدداده و 

اين که نمونه از دلیل ثابت شود. امروزه اين روش به  چسب آن خشک و گیاه بر سطح برگه

شود، مورد استفاده نیست. روش ديگر اين است که گیاه به کمک چند قطره دسترس خارج می

چسب بر سطح برگه ثابت شود، همین کار را ممکن است با عمل دوختن يا کوک زدن چند 

اين که  نجام داد. روش اخیر، به دلیلک و نرم انخ يا سیم ناز وسیلهبهنقطه از گیاه به برگه 

 توان در موقع لزوم گیاه را جابجا کرد، بهتر از روش اول است.می
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 رباریومهدر  برگهنصب شده روی گیاهی  نمونه -1شکل 

 

نوار چسب کاغذی دارای مزايای فراوان است. نوارهای چسب کاغذی  وسیلهبهها نصب نمونه

دار آن، نقاطی از سب بريده و پس از مرطوب کردن سمت چسبسفید را بايد به قطعات منا

(. در موقع سوار کردن 9گیاه را که چندان مورد استفاده نیست، بر روی برگه چسباند )شکل 

گیاه روی برگه هرباريوم، الزم است که به ابعاد برچسبی که برای مجموعه در نظر گرفته شده 

متر برای سانتی 7×4/91، جای خالی به اندازه و در سمت راست پايین صفحه کرداست توجه 

آوری شده بر روی برچسب، آن نصب برچسب در نظر گرفت تا پس از انتقال تمام اطالعات جمع

را در محل مخصوص قرار داد. الزم است که در موقع چسباندن گیاه خشک روی برگه هرباريوم، 

گه فواصل يکسان وجود داشته و گیاه را طوری نصب کرد که از هر طرف نسبت به حاشیه بر

 متقارن باشد.

متر است که اطالعات الزم را در سانتی 7×4/91ای به ابعاد های چاپ شده ويژهبرچسب، فرم

نمونه ای از  5اند. در شکل ها بسیار متفاوتکنند. برچسبهای مربوطه آن منتقل میمحل

 برچسب نمايش داده شده است.
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 نمونه برچسب هرباریومی مربوط به هرباریوم مرکزی ایران -1 شکل

 

های هر گونه را در الی يک ورق کاغذ سفید پس از تعیین نام تیره و نام علمی گیاه، نمونه

ها را در گذارند و نام علمی گونههای متعلق به يک جنس را در يک پوشه میقرار داده و گونه

 کنند.بت میسمت راست پايین پوشه ث

 :از اندنکاتی که بايد در برچسب هرباريوم ثبت شود عبارت

نام محلی گیاه و شماره هرباريومی آن و گاهی اوقات  ،تیره ،استفاده از نام علمی گونه -الف

برچسب اضافی و موقتی برای ثبت نام علمی در برگه نصب گیاه تا بتوان پس از اطمینان از 

 ب اصلی ثبت نمود.درستی نام، آن را در برچس

آوری با نشانی کامل به طوری که بتوان به آن گیاه دسترسی پیدا ذکر محل دقیق جمع -ب

 کرد.

های زيستگاه شامل وضعیت پستی و بلندی، ارتفاع از سطح دريا، جهت تمام ويژگی -پ

 دامنه و درصد شیب، جنس خاک و غیره

 آوریتاريخ جمع -ت

 کنندگانآوریکننده يا جمعآورینام جمع -ث

 دهندهنام تشخیص -ج

تواند مفید باشد مانند رنگ و بوی گل و موارد استفاده تمام اطالعات مختلفی که می -ح

 گیاه و غیره

CENTRAL HERBARIUM OF IRAN 

No.    Fam. 

Name 

Prov. 

Alt.   Date 

Notes 

Leg. 

Det.  
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_ شناسایی گیاهان _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

خواهد که برای شناسايی گیاهان هر ناحیه مراحلی وجود دارد و وسايل و امکاناتی می

 اند از:عبارت

ن آن منطقه يا به عبارت ديگر شرايط رويشگاهی و فرم رويشی آشنايی کامل با گیاها -الف

 .آنها

ها و مجالت علمی دسترسی و استفاده از منابع علمی الزم شامل فلورها، مونوگراف -ب

 شناسی.مربوط به گیاه

گذاری آن، آشنايی کامل با آن است و اين امر تنها با اولین قدم در راه شناخت گیاه و نام

پذير است. عموماً گیاه هنگامی که های آن امکانو آشنايی با ظاهر اندام آوری گیاهجمع

شود. نمونه گیاهی، هنگامی قابل داری میآوری شد، در مکان خاصی به نام هرباريوم نگهجمع

ها( و زايشی )گل و میوه( را های رويشی )ريشه، ساقه، برگگذاری است که اندامشناسايی و نام

ای از يک گیاه يا بخشی از گل، ه باشد، بنابراين داشتن يک برگ يا قطعهبه طور کامل داشت

 کند.ی به شناسايی آن نمیمؤثرآذين يا میوه کمک گل

های شود که کلیه اندامای انتخاب و برداشت میبرای شناخت نمونه گیاهی، ابتدا نمونه

راه با يادداشتی محتوی باشد و هم داشتهدر شناسايی را رويشی و زايشی مورد نیاز و موثر 

آوری و گاهی اوقات اطالعاتی اطالعات دقیق محل رويش، ارتفاع محل از سطح دريا، تاريخ جمع

شناسی و بعضی از صفات قابل تغییر شناسی، خاکدر مورد محل رويش از نظر اکولوژيکی، زمین

شوند و به ها و يا صفاتی که در اثر خشک شدن ممکن است محو مثل رنگ بعضی از اندام

 شود.، ثبت میشناخت گیاه کمک کنند
 

_ منابع شناسایی فلور ایران _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  

شود. گاهی فلور به يک ناحیه، شهر، يا کشور فلور آن ناحیه گفته میگیاهان به مجموعه 

به شود که حاوی شرح گیاهان آن ناحیه است. هايی گفته میبه کتاب يا کتابخاص معنای 

توان در آن به شود که میهايی گفته میايران و کتاب گیاهانموعه مثال فلور ايران به مجعنوان 

کنند و بندی تبعیت میشرح گیاهان ايران دست يافت. فلورها معموالً از يک سیستم طبقه

بندی را )رده، راسته، تیره( مطابق آن سیستم در کنار يکديگر قرار واحدهای بزرگ رده

 تبعیت کرده است. دکاندولالیس از سیستم مثال فلورا اورينتبه عنوان دهند. می
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آنچه برای شناخت گیاه الزم است، معموالً پیدا کردن جايگاه يک گیاه در واحدهای 

، يکی از آنهابندی، تیره، جنس و گونه است. شناسايی گیاهان و تشخیص نام علمی رده

ابع معتبر، يندهای مهم سیستماتیک گیاهی است که انجام دقیق آن مستلزم شناخت منافر

ست. تحقق نیافتن هر يک از اين مراحل منجر به آنهادسترسی به اين منابع و توان استفاده از 

انجام شود هايی هم که بدون طی اين مراحل شود و تشخیصشناسايی و تشخیص نادرست می

ه قرار فلور که برای شناسايی گیاهان ايران مورد استفاد کتابهایاز اعتبار کافی برخوردار نیست. 

مربوط به گیاهان ايران  طور مستقیمبه آنهاای از دسته ،شوندبه دو دسته تقسیم می ،گیرندمی

ای ديگر مربوط به کشورهای همجوارند و به طور غیرمستقیم برای شناسايی و دسته هستند

 اند از:گیاهان ايران مفیدند. بعضی از فلورهای مهم عبارت

 
 (Rechinger, 1963-2010)( Flora Iranica)فلورا ايرانیکا  -1

شناس بزرگ اتريشی توسط رشینگر گیاه 9119نگارش اين فلور بزرگ و معتبر از سال 

به اتفاق  های زيادی را انجام داد، کار نگارش اين فلور راآوریشروع شد. وی بعد از اينکه جمع

 افغانستان، ن، شمال عراق،آغاز نمود. اين فلور تمام گیاهان ايرا برخی از گیاهشناسان سرشناس

به اغلب گیرد. فلورا ايرانیکا جنوب پاکستان و قسمتی از تالش را در برمی کپت داغ ترکمنستان،

جلد آن منتشر شده  973زبان التینی است و هر جلد آن به يک تیره اختصاص دارد. تا کنون 

به بعد اين فلور  979انتشار يافت. از جلد  4191در سال  973است که آخرين آن يعنی جلد 

ها، است. فلورا ايرانیکا حاوی کلیدهای شناسايی و شرح تیره شدهبه زبان انگلیسی نگارش 

و همکاران وی کار  از دنیا رفت 9133ها است. رشینگر در سال ها و زيرگونهها، گونهجنس

 دهند.نگارش جلدهای باقیمانده فلورا ايرانیکا را ادامه می
 

 (Parsa, 1943-1950) (Flora de ľ Iran) فلور ايران -2

فلور ايران مشابه فلورا  نوشته شده است.اين فلور در پنج جلد و پنج متمم به زبان فرانسه 

هايی که بعد از بوآسیه از ايران شناسايی شده به اورينتالیس بوآسیه است با اين تفاوت که گونه

های زيادی از ايران داشته و نتايج آن وریآاين فلور اضافه شده است. دکتر پارسا خود نیز جمع

 را در اين فلور آورده است.

 
 



 ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع /11

 

 (1331-1331های ايران )مبین، رستنی -3

اين کتاب از انتشارات دانشگاه تهران است که در چهار جلد به زبان فارسی نوشته شده 

 باشد.می هاها و گونههای ايران دارای کلید شناسايی است ولی فاقد شرح جنساست. رستنی
 
 (1313-1318فلور ايران )اسدی،  -1

جلد آن منتشر شده است. فلور  934شروع شده و تا کنون  9917نگارش اين فلور از سال 

ايران به زبان فارسی است و هر جلد آن به يک تیره گیاهی اختصاص دارد. هر جلد حاوی شرح 

، نمونه های ديده شده و هاها و زيرگونهها، گونهتیره و کلیدهای شناسايی و شرح جنس

 است. های انتشارنقشه
 
 (1331-1311فلور رنگی ايران )قهرمان،  -3

است که در يک طرف آن  4Aکارت مقوايی در قطع  944هر جلد از اين فلور حاوی 

ی آنهاهای رنگی يک گونه گیاهی و در طرف ديگر آن شرح و پراکندگی آن گونه به زبعکس

شده است. در جلدهای جديدتر به جای زبان فرانسه از زبان انگلیسی فارسی و فرانسه نوشته 

 جلد از اين فلور منتشر شده است. 72استفاده شده است. تا کنون 
 
 های ايرانفلورهای مرتبط با رستنی -1

برای کمک به شناسايی گیاهان بومی ايران، استفاده از فلور کشورهای همجوار و بعضی از 

 اند از:گیرند عبارتروپا مفید است. فلورهايی که در اين گروه قرار میفلورهای ديگر فلور ا
 

 (Boissier, 1867-1888) (Flora Orientalis) فلورا اورينتالیس -الف

است و شامل گیاهان خاورمیانه  نوشته شدهاين فلور در پنج جلد و يک متمم به زبان التین 

های آن به نحوی است که است ولی شرح جنس باشد. فلورا اورينتالیس فاقد کلید شناسايیمی

برد. فلورا اورينتالیس که در واقع فلور شرق های آن جنس پیتوان به تفاوت گونهاز روی آن می

 در بررسی منابع و سوابق تحقیق بسیار مفید است. ويژهاست برای شناسايی گیاهان ايران و به 
 

 (Davis, 1965-1988) (Flora of Turkey) فلور ترکیه -ب

جلد و به زبان انگلیسی نوشته شده است. فلور ترکیه دارای کلید شناسايی  91اين فلور در 

 است و برای شناسايی گیاهان ايران به خصوص نواحی شمالی و آذربايجان مفید است.
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 (Townsend, Guest & Al-Ravi, 1966-1988) (Flora of Iraq) فلور عراق -پ

ه زبان انگلیسی نوشته شده است. فلور عراق دارای کلید شناسايی اين فلور در نُه جلد و ب

های گیاهی و استفاده از آن نسبتاً ساده است. استفاده از اين فلور ها و گونهبوده و شرح جنس

 برای شناسايی گیاهان غرب کشور مفید است.
 

 (Nasir & Ali, 1970-2007) (Flora of Pakistan) فلور پاکستان -ت

جلد و به زبان انگلیسی نوشته شده است. فلور پاکستان دارای کلید  494در  اين فلور

های گیاهی است. استفاده از اين فلور برای شناسايی گیاهان ها و گونهشناسايی و شرح جنس

 تواند راهنمای مفیدی باشد.شرق ايران و بلوچستان می
 

 (Komarov & Shishkin, 1963-2001) (Flora of USSR)شوروی فلور  -ث

جلد آن به انگلیسی ترجمه  45و تا کنون  نوشته شدهجلد به زبان روسی  91اين فلور در 

های ايران در فلور روسیه وجود دارند. اين فلور دارای کلید شناسايی، شده است. بسیاری از گونه

 های گیاهی است.ها و گونهشرح جنس
 

 (Zohary & Feinbrun-Dothan, 1966-1986) (Flora Palestina) فلور فلسطین -ج

اين فلور در هشت جلد )چهار جلد متن و چهار جلد تصاوير( به زبان انگلیسی نگاشته شده 

های گیاهی است. اين فلور ها و گونهاست. فلور فلسطین دارای کلید شناسايی، شرح جنس

 تواند برای شناسايی گیاهان جنوب کشور راهنمای مفیدی باشد.می

 
 (Tutin et al., 1968-1980) (Flora Europaea) پافلور ارو -چ

اين فلور در پنج جلد و به زبان انگلیسی نوشته شده است. فلور اروپا دارای کلید شناسايی، 

های گیاهی است. اين فلور برای شناسايی گیاهان شمال ايران )عناصر ها و گونهشرح جنس

 سیبری( و آذربايجان مفید است. –اروپا 
 

_ رایج در مورد نیاز اکولوژیکی و شرایط زیستگاهی گیاهان اصطالحات _ _ _ _ _  

کنند، گیاهانی که در مناطق کوهستانی و ارتفاعات باال رشد می ؛(Alpine) سریکوه -

 (.Festuca heterophyllaبره )( و علفAlopecurus himalaicusروباهی )دم مانند

کنند، ها رشد میها و سنگگیاهانی که در شیار صخره ؛(Chasmophyte) رویصخره -
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 (.Parietaria judaica( و گوش موش )Dionysia caespitosaعروس سنگ ) مانند

گیاهانی که در مناطقی  ؛(Calcareous or Calcicolous) رویدوست یا آهکآهک -

 (.Anabasis eriopodaآنابازيس ) مانندکنند، های آهکی رشد میبا خاک

های گچی رشد گیاهانی که بر روی خاک ؛(Gypsophilous) رویدوست یا گچگچ -

 (.Anabasis calcarea( و آنابازيس )Artemisia gypsaceaدرمنه ) مانندکنند، می

زارها رشد گیاهانی که بر روی شن و شن ؛(Arenaceous or Arenarious) رویشن -

 (.Nitraria schoberi( و قره داغ )Haloxylon ammodendronسیاه تاغ ) مانندکنند، می

 مانندرويند، های شنی میگیاهانی که بر روی تپه ؛(Psammophilous) دوستشن -

 (.Stipagrostis pennata( و سبد )Cyperus eremicusاويارسالم )

های شور رشد گیاهانی که در مناطق با خاک ؛(Halophytic) دوستشورروی، نمک -

 (.Salicornia europaea( و قلیا )Halocnemum strobilaceumباتالقی شور ) مانندکنند، می

گیاهانی که در مناطق  ؛(Desertic or Eremophilous) دوست یا بیابانیبیابان -

پرست ( و آفتابArtemisia desertiدرمنه ) مانندکنند، کويری و بیابانی رشد می

(Heliotropium aucheri.) 

ر مناطق خشک و بدون آب رشد گیاهانی که د ؛(Xerophilous) پسندخشکی -

 (.Salsola tomentosa( و شور )Ephedra strobilaceaارمک ) مانندکنند، می

رويند و عکس حالت ها میها و دامنهگیاهانی که در دشت ؛(Lowland) دشتی -

 Zygophyllum( و قیچ )Artemisia sieberiدرمنه ) مانندسری را دارند، کوهستانی و کوه

atriplicoides.) 

گیاهانی که در مناطق با آب سطح االرض  ؛(Marshy or Swampy) پسندرطوبت -

( و شبدر قرمز Phalaris arundinaceaدانه قناری ) مانندکنند، نسبتاً فراوان رشد می

(Trifolium pratense.) 

ها ها، آبگیرها، و باتالقکلیه گیاهانی که در برکه ؛(Hydrophyte) دوستزی، آبآب -

 (.Trapa natansخیز )کوله( و سهNymphaea albaنیلوفر آبی سفید ) مانندکنند، ندگی میز

 Azollaآزوال ) ماننداند، گیاهانی که بر روی سطح آب گسترده ؛(Floating) شناور -

filiculoides( و عدسک آبی )Lemna minor.) 

کنند، ور رشد میآب به صورت غوطه داخلگیاهانی که در  ؛(Submersed) ورغوطه -
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 (.Myriophyllum spicatum( و پرطاووسی )Ceratophyllum submersumعلف شاخی )مانند 

ها و مناطقی با آب ساکن رشد گیاهانی که در باتالق ؛(Helophytic) باتالقی، مردابی -

 (.Phragmites australis( و نی )Paspalum distichumواش )سه چکهمانندکنند، می

کنند، گروهی از گیاهان که در حاشیه درياها رشد می ؛(Maritime) وستدریاد -

 .Halophila ovalisو  Halodule wrightiiمانند

پیزر مانندکنند، ها رشد میگیاهانی که در حاشیه درياچه ؛(Lacustrine) زیدریاچه -

(Schoenoplectus lacustris( و گز )Tamarix karakalensis.) 

های با گیاهانی که در حاشیه نهرها و رودخانه ؛(Fluvial or Fluviatile) رویرودخانه -

 (.Salix albaبید سفید )مانند رويند، آب جاری می

کنند، گیاهانی بدون کلروفیل که بر روی ساير گیاهان زندگی می ؛(Parasitic) انگلی -

 (.Cuscuta campestris( و سس )Orobanche cernuaگل جالیز )مانند 

گیاهانی که در عین داشتن  ؛(Semiparasitic or Hemiparasitic) انگلینیمه -

دارواش مانند کنند، کلروفیل، قدرت رويش مستقل ندارند و بر روی گیاهان ديگر رشد می

(Viscum album.) 

کنند، ولی انگل گیاهانی که بر روی گیاهان ديگر رشد می ؛(Epiphytic) فیتاپی -

 ( مناطق گرم و مرطوب چنین حالتی دارند.Orchidaceaeهان تیره ثعلب )نیستند، اغلب گیا

مانند ، کنندداری خود روی گیاهان ديگر رشد میهگیاهانی که با نگ ؛(Liana) باالرونده -

 (.Vitis vinifera( و انگور )Hedera helixعشقه )

ها اشیه جادهگیاهانی که در کنار مناطق تخريب يافته و ح ؛(Ruderal) رویخرابه -

 (.Xanthium spinosum( و زردينه )Chenopodium glaucumسلمه تره )مانند رويند، می

 

_ گیاهی هایجامعهمطالعه   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  

گیاهی يا به مفهوم عام آن دانش مطالعه  هایجامعهگیاهی علم بررسی شناسیهجامع

احدهای اجتماعی هايی است که زندگی گیاهان را در وهگیاهی است و شامل کلیه پديدپوشش

جامعه گیاهی و اجتماع گیاهی )تیپ گیاهی( به مفهوم مجموعه دهد. تحت تاثیر قرار می

 :(9935)عصری،  اندگیاهانی است که در يک محل گرد آمده

 هایجامعهبه تشخیص منجر ای معین هی گیاهی بر اساس ترکیب گونهاگروهشناخت  -
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 شود.گیاهی می

به تشخیص اجتماع گیاهی منجر بر اساس سیمای ظاهری ی گیاهی هاگروهشناخت  -

 شود.می
 

_ روش مطالعه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

استوار است و نخستین گام تهیه  فلوريستیکیگیاهی اساساً بر ترکیب  هایجامعهتشخیص 

( در هارولوه) نمونهاتقطعبا استفاده از  ایگونها در محل است. فهرست ههگوناين فهرستی از 

نمونه برداری از  براینبايد در هر کجا و به هر طريقی  نمونهقطعات. دشومیافراد جامعه تهیه 

ی بعدی به کیفیت اين هاتحلیلاستقرار يابند. زيرا کلیه عملیات و تجزيه و  گیاهیپوشش

 بستگی دارد. نمونهقطعات

ی معرف يا هاگونهوسیله ها بهتاکزونيا سین گیاهیشناسیجامعهبندی هواحدهای رد

ی هاگونهشوند. ی شاخص، متمايزکننده و همراه( تشخیص داده میهاگونهنده )کنمشخص

ايی از يک مجموعه گیاهی خاص ههيی هستند که به واحدهای رويشی يا نمونهاگونهشاخص، 

 دهند.شان را نیز نشان میسازی آن، محیطهويژ بنابراين ضمن نشان ،اندهنسبتاً محدود شد

ی اصلی و چیره در يک مجموعه گیاهی باشند، بلکه هاگونهبايد ی شاخص ضرورتاً نهاگونه

 اغلبها تاکزونسینکنندگی دارند. ی بسیار کوچکی باشند که ارزش تعیینهاگونهتوانند می

، هاگونه، اما گاهی زيرشوندمیتشخیص داده  هاگونهومیکی يعنی تاکزونواحد اصلی  وسیلهبه

 هایجامعهتر يا ی سطوح پايینهاتاکزونسینت برای تعیین ا يا اکوتیپ ها ممکن اسههواريت

جانشین از نظر جغرافیايی کمک کنند. در بعضی موارد جنس يا زيرجنس نیز ممکن است برای 

 ی باالتر مورد استفاده قرار گیرد.هاتاکزونسینتعیین 
 

_ تعیین حدود و تشخیص فرد جامعه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ی رويشی يا افراد جامعه است که با فاصله از يک جامعه گیاهی معموالً متشکل از واحدها

 ایگونهکه از نظر ترکیب  گیاهیپوششاز ای پیوسته . در واقع سطحاندمستقر شدهيکديگر 

. برای تعیین محدوده فرد جامعه در جهات مختلف شودمیيکنواخت است فرد جامعه نامیده 

 ایگونهبیش ناگهانی ترکیب  سطح مورد بررسی حرکت کرده و تا هنگامی که با تغییر کم و

توان اطمینان داشت که از حدود فرد جامعه مورد نظر خارج نشده ايم. در ايم، میهمواجه نشد
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دهنده خروج از محدوده فرد ی جديد نشانهاگونهعوض ظهور کم و بیش همزمان تعدادی از 

 جامعه است.
 

_ نمونهقطعهانتخاب محل  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  

يابد. يکنواختی و محیط استقرار می گیاهیپوششاز نظر ی يکنواخت آنهانمونه در مکقطعه

 فلوريستیکیابتدا به کمک فیزيونومی و ساختار رويش و بعد بر اساس ترکیب  گیاهیپوشش

از يکنواختی  توانمیهای محیطی . در مورد شاخصشودمیای مختلف تشخیص داده ههالي

 ی، نوع خاک و غیره استفاده کرد.های زمین، تشابه وضعیت زهکششیب، جهت شیب، ناهمواری

در فرد  نمونهقطعهدر صورتی که واحد رويشی سطح محدودی را اشغال کند، استقرار يک 

جامعه کافی است. اما اگر واحد رويشی سطح بسیار وسیعی را اشغال نمايد، معموالً تعدادی 

ين است که محل . مهمترين نکته ايابدمیدر نقاط مختلف فرد جامعه استقرار  نمونهقطعه

 .گرددمیتصادفی تعیین  –انتخابی  روشبه  نمونهقطعه

 

_ نمونهقطعهاندازه  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  

. اين سطح به عنوان شودمیحداقل انجام  برداری از افراد جامعه به روش سطحنمونه

گیاهی را به طور مناسب نشان هایجامعهای اين گونهای است که ترکیب کوچکترين محدوده

 نمونهقطعهای است که بايد مورد استفاده قرار گیرد. اندازه نمونهقطعهاندازه  دهد و مبینمی

ثیر اندازه أاما ممکن است تحت ت ،گیاهی مورد مطالعه بستگی دارداساساً به ساختار پوشش

کند )مثالً رويشی سطح بسیار محدودی را اشغال میرويشی نیز قرار گیرد. گاهی واحد واحد 

در اين صورت استفاده از کل  ،های کوچک(ها و چالهبرکه ،ایهای صخرهافافراد جامعه شک

شود. هر چند در اغلب موارد اين وضعیت وجود توصیه می نمونهقطعهسطح آن برای برداشت 

ها با حضور منظم در آن نمونه بايد به قدر کافی بزرگ باشد تا کلیه گونهبنابراين قطعه ،نداشته

 ،حداقل در مناطق مختلف نمونه وجود داشته باشند. اندازه سطحن قطعهدر اي ،رويشی واحد

 9گیاهی مختلف در جدول دهد. مقادير تجربی برای ريختارهای اختالفات زيادی را نشان می

 ارائه شده است.
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 گياهي مختلف حداقل تجربي براي ريختارهايسطح -1جدول 

 سطح )مترمربع( ريختارگیاهی

 755-055 رزاجنگل و درخت
 05-755 زاردرختچه

 05-155 علفزار خشک
 15-70 زاربوته

 15-70 مراتع
 1-15 زارچمن

 70-155 هرز مزارععلف
 1-4 اجتماعات خزه

 1/5-1 اجتماعات گلسنگ

 

نمونه به در عمل موقعی که منطقه نسبتاً همگنی در هر فرد جامعه انتخاب شد، اندازه قطعه

گردد. در های حلزونی و منحنی سطح / گونه تعیین میاستفاده از پالتحداقل با  روش سطح

های متر( انتخاب شده و گونه 4/1×4/1مترمربع ) 44/1اين روش ابتدا سطح کوچکی برای مثال 

شوند. سپس سطح فوق دو، چهار، هشت برابر و به همین ترتیب بزرگتر موجود در آن ثبت می

طور مجزا برای هر سطح افزايش يافته و يادداشت جديد بههای شود. در هر مرحله گونهمی

شده به های اضافهکند که تعداد گونهشود. دو برابر شدن سطح نمونه تا زمانی ادامه پیدا میمی

های نمونه را به نحوه قرار گرفتن کوادرات 49(. شکل 4ها خیلی کم باشد )جدول فهرست گونه

 د.دههای حلزونی نشان میصورت پالت

گردد های حلزونی، منحنی سطح / گونه رسم میدست آمده از پالتبر اساس اطالعات به

شود در ابتدا منحنی شیب تندی دارد ولی بعد به حالت طور که مشاهده می(. همان4 )شکل

ای که شود. نقطهها به همان نسبت زياد نمیآيد. زيرا با افزايش سطح، تعداد گونهافقی در می

شود. آيد را انتخاب کرده و خط عمودی از آن بر محور رسم میحالت افقی در می منحنی به

رويشی است. طبق اين روش،  نمونه مربوط به يک واحدحداقل برای قطعات سطح مزبور، سطح

 يک مترمربع تعیین گرديد. Trifolio-Cynodontetumحداقل در واحد رويشی  سطح
 



 21/ ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع

 

 Trifolio-Cynodontetumحداقل در چمن زار مثالي براي تعيين سطح  -7جدول 

شماره 

 پالت

سطح پالت 

 )مترمربع(

مجموع تعداد  گونه

 هاگونه
1 70/5 Trifolium fragiferum var. pulchellum 

Cynodon dactylon 

Agrostis stolonifera 

Carex divisa var. ammphila 

Lotus tenuis 

Plantag major subsp. major 

Taraxacum sp. 

Rumex crispus 

Polypogon semiverticillata 9 

7 0/5 Plantago maritime subsp. salsa 

Juncos gerardi subsp. libanoticus 

Veronica anagalis-aquatica 17 

3 1 Potentilla recta 

Carex distans 
14 

4 7 Agropyrum elongatum 10 

0 4 Festuca arundinacea 11 

 

 

شروع شده و  1های حلزونی برای تعیین سطح حداقل. شماره گذاری از پالت روش -6شکل 

 شود.های قبلی را نیز شامل میپالت بعدی، پالت یا پالت

 

ای را بايد روی منحنی پیدا نمود که در آن نقطه به حداقل، نقطه برای تعیین دقیق سطح

شده تری از کل تعداد ثبتدرصد گونه بیش 91درصد کل سطح نمونه، فقط  91ازای افزايش 

درصد کل  91مترمربع و  5/1درصد سطح کل برابر با  91، 4حاصل شود. در مثال جدول 

(. سپس 1گردد )شکل ( روی منحنی مشخص میx ،1/9=y=5/1است. اين نقطه ) 1/9ها، گونه

ا در شود و از سمت ديگر امتداد يافته تا منحنی رخطی از اين نقطه به مبدأ مختصات رسم می
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 9a(. پس از آن خطی موازی با خط 9aشده قطع کند )خط نقطه تعیین yو  xدرصد  911محل 

 x(. از نقطه مماس بر منحنی، خط عمودی بر محور 4aگردد )خط و مماس بر منحنی رسم می

حداقل در  (. به اين ترتیب سطح9aکند )خط حداقل را مشخص می شود که سطحرسم می

 (.7 مترمربع تعیین گرديد )شکل Trifolio-Cynodontetum 74/1رويشی واحد 
 

 
 

 حداقل برداشتنمایش منحنی سطح / گونه و تعیین سطح -5شکل 

 

 
 

و  1a= خط موازی با  2aدرصد,  16= خط  1aزار؛ منحنی سطح / گونه پوشش چمن -7 شکل

 16سب افزایش بر ح x= خط عمود از نقطه مماس بر منحنی روی محور  1aمماس بر منحنی, 

 هادرصد گونه
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_شرح و توصیف فرد جامعه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  

باشد تا در صورت نیاز به نخستین گام در توصیف فرد جامعه، تعیین محل دقیق آن می

مشاهدات تکمیلی بتوان به مکان مورد نظر مراجعه کرد. به اين منظور با دقت مختصات 

های عمومی د. سپس ويژگیشوجغرافیايی و ارتفاع محل استقرار فرد جامعه يادداشت می

های زيستگاه يعنی نوع زيستگاه، میزان شیب، جهت دامنه، نوع سنگ مادر با استفاده از نقشه

های مهم خاک از قبیل رطوبت ظاهری، میزان سنگريزه، وجود گچ و شناسی، مشخصهزمین

ی و چرا( های انسان )مانند قطع و برداشت گیاهان( و حیوانات )مانند لگدکوبآهک و دخالت

نمونه (. پس از آن دو دسته خصوصیات کمی و کیفی زير در قطعات9گردد )جدول ذکر می

 شود.تعیین و ثبت می
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 گياهيشناسيهاي ميداني جامعهفرم برداشت -3جدول 

 کننده:  برداشت تاريخ برداشت: نمونه:  شماره قطعه

 مختصات جغرافيايي: نام منطقه:

 درصد شيب: هت شيب:ج ارتفاع از سطح دريا:

 سطح پوشش: هاي( غالب:گونه )گونه

S گونه AD S گونه AD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
AD= Abundance-Dominance, S= Sociability 

سوزي و غيره در پشت فررم تويريح   اثر چرا، تخريب، آتشمانند ونه هر نوع اطالعات از محل برداشت نم
 شود.داده مي
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_ خصوصیات کیفی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  

 گیاهیسیمای ظاهری پوشش -الف

گیاهی که فرد جامعه مورد نظر بخشی از آن است، بر اساس نوع سیمای ظاهری پوشش

مانند رايج  گذاری ريختارهای گیاهی از اصطالحاتشود. برای نامريختار گیاهی مشخص می

شود و در صورت نیاز با افزودن زار، علفزار و غیره استفاده میزار، بوتهزار، درختچهجنگل، درخت

زار تُنُک، تصوير روشنی جنگل انبوه يا درختچه عنوان مثالبه. گرددمیتر صفتی به آن مشخص

 کند.گیاهی منطقه مورد مطالعه را برای اشخاص ديگر ارائه میاز وضعیت پوشش
 

 گیاهیساختار پوشش -ب

گیاهی نحوه پراکنش و استقرار گیاهان را نسبت به يکديگر مورد توجه قرار ساختار پوشش

بندی دهد. در اين صورت با دو جزء ساختاری يعنی ساختار عمودی يا اشکوبمی

(Stratificationو ساختار افقی که اساساً به )کار ها آشدلیل نحوه انتشار و چیرگی گونه

گیاهی مورد بررسی های اصلی پوششها يا اليهعمودی، اشکوب ختار. در سایمشوند، مواجهمی

توان چهار اشکوب درختی، های مناطق معتدل میعنوان مثال در جنگلگیرند. بهقرار می

ای را تشخیص داد که حداکثر فضا را در ارتفاعات مختلف اشغال ای، علفی و خزهدرختچه

ای را ای، علفی و در مواردی خزهبوته هایشکوبتوان در يک مرتع اطور میکنند. همینمی

 مشاهده کرد.
 

 (Periodicity) دورِگی -پ

گیاهی  هایها موجب تغییراتی در سیمای فصلی جامعههای رويشی گونهتناوب دوره

های حاضر همه گونه (Phenologyشناسی )يا پديده شود. اين تغییرات با مشاهده فنولوژیمی

های های رويشی، فعالیتشوند. در واقع تناوب دورهی مشخص میگیاهدر يک فرد جامعه 

دهد که به کمک ها را از زمانی به زمان ديگر نشان میهای فضايی گونهفیزيولوژيکی و نیازمندی

مثال در يک جنگل  عنوانبهگیاهی مورد نظر آگاهی يافت. توان از نظم اجتماعی پوششآن می

 و پايیزسبز (Summer-green) سبز، تابستان(Prevernal) بهاریکننده انواع پیشخزان

(Autumn-green) یب سیمای بهاری، تابستانی و پايیزی ترتبهتوان تشخیص داد که را می

 کنند.گیاهی را تعیین میجامعه 
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 (Vitality) نیروی زيستی -ت

ه ممکن است يد پايداری آن نبوده، بلکؤای خاص لزوماً محضور يک گونه گیاهی در جامعه

فقط عضو بردبار جامعه محسوب گردد. گیاه مزبور چرخه زندگی خود را طی کرده ولی فقط در 

 Juncusمثال در اجتماع گیاهی  عنوانبهکند. های خاص ديگر تولید بذر میجامعه

acutiflorus گونه ،Ligularia sibirica  با توانايی کامل خود گسترش يافته و کارآيی تولید بذر

، ساقه برگداری را Triglochin maritimaادی دارد. اين گونه با انتشار در جامعه مجاور زي

روند. بنابراين نیروی سرعت از بین میآورد اما تولید گل نکرده و گیاهان جوان آن بهوجود میبه

 در جامعه فوق بسیار کاهش يافته است. L. sibiricaزيستی 

ا، نیروی زيستی بايد در نظر گرفته شود و آگاهی از هدر تعیین وابستگی اجتماعی گونه

انجام چرخه زندگی کامل هر عضو جامعه ضروريست. به اين جهت با مشاهده مراحل مختلف 

شود. شناخت وضعیت تعیین می هافنولوژی هر گونه در طی فصل رويشی، توانايی زيستی آن

بعدی حائز اهمیت باشد. برای مثال  تواند برای تفسیرهایهای موجود در هر فرد جامعه میگونه

دهد که شرايط بهینه برای توانايی زيستی کاهش يافته يک گونه در جامعه مورد نظر نشان می

آن حاصل نشده است و يا از حد خود تجاوز کرده است. معموالً برای نمايش توانايی زيستی 

های خاصی المتمنابع با عشود که در بعضی ها در يک جامعه از طبقات زير استفاده میگونه

 شوند.نشان داده می

 کند.طور منظم کامل می(: رشد گیاه خوب و چرخه زندگی را به) 9طبقه  -

 کند.(: گیاه قوی با تکثیر رويشی زياد اما چرخه زندگی را کامل نمی) 4طبقه  -

ل گاه چرخه زندگی را کام(: گیاه ضعیف با تکثیر رويشی کم که هیچ) 9طبقه  -

 کند.نمی

 زند ولی رشد قابل توجهی ندارد.طور تصادفی جوانه می(: بذر گیاه به) 5طبقه  -
 

_ خصوصیات کمی _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  

 (Coverage) پوششسطح  -الف

های هوايی روی زمین است. اندام آنهاهای هوايی سطح پوشش گیاهان تصوير عمودی اندام

اندازند. بر سطح خاک سايه می عنوان بخشی از گیاهان در نظر گرفت که توان بهرا می

 Canopy cover or) توان با دو معیار پوشش تاجی يا پوشش هوايیگیاهی را میپوشش

Aaerial cover) ایای يا سطح يقهو پوشش يقه (Basal cover or Basal area) گیری اندازه
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و درختان و  هاها، درختچهبرگ، بوتهکرد. پوشش تاجی برای بسیاری از گیاهان علفی پهن

 و سازو (Cyperaceae) ، جگن(Poaceae) های گندمیانای روی گیاهان تیرهسطح يقه

(Juncaceae) صورت درصد بیان ها را بهپوشش، پیوستگی رستنیگیری است. سطح قابل اندازه

 طور جداگانه ارزيابی گردد.برای هر اشکوب بايد به نمونهقطعهکند که در هر می
 

 (Dominance-Abundance) چیرگی –فراوانی  -ب

فراوانی، تعداد افراد يک گونه و چیرگی، سطح اشغال شده توسط افراد يک گونه را در 

ها دست آوردن فراوانی بعضی از گونهکند. برای بهای با ابعاد مشخص تعیین میمحدوده

هايی مثال گونه نوانعبهباشد. پذير نمیشمارش افراد گیاهی با درجه بااليی از اطمینان امکان

و يا  [(Stolone) يا استولون (Ramet) )رامت]های رونده ای يا از طريق ساقهصورت دستهکه به

دلیل يابند. از سوی ديگر شمارش افراد يک گونه بهتکثیر می (Rhizome) های زيرزمینیساقه

ای که اندازه سالههای يکگونهمانند آنها عملی نبوده و يا به زمان طوالنی نیاز دارد.  فراوانی

شده توسط افراد يک گونه ممکن است کوچک ولی تراکم زيادی دارند. عالوه براين سطح اشغال

ها، يکنواخت نباشد. بنابراين برای حل اين مسائل به نوعی ای گونهای يا دستهدلیل رشد کُپهبه

شود. های گیاهی نامیده میچیرگی گونه –شوند که در اصطالح فراوانی برآورد کلی متوسل می

علت تعداد  توانند، يکی بهگیاهی می ضريب ترکیبی فوق بر پايه اين اصل است که دو گونه

پوشش زياد، فضای دلیل تعداد افراد کم ولی سطح پوشش کم و ديگری بهافراد زياد ولی سطح 

ا مورد استفاده قرار هيکسانی را اشغال کنند. مقیاسی که در اين مورد بیش از ديگر مقیاس

های گیاهی در چیرگی گونه –بالنکه است. طبق اين مقیاس فراوانی  –گیرد، مقیاس براون می

 شود:صورت زير تعیین میهر فرد جامعه به

 

 +( افراد گونه خیلی نادر هستند و پوشش بسیار کم دارند.

پوشش نی کم ولی سطح کم است يا فراوا آنهاپوشش ( افراد گونه نسبتاً زياد ولی سطح 9

 نظر است(. درصد مساحت مورد 4پوشش در هر دو مورد کمتر از نسبتاً زياد است )سطح  آنها

 درصد مساحت مورد نظر است. 4-44 آنهاپوشش ( افراد گونه فراوان و سطح 4

 پوشاند.درصد سطح مورد نظر را می 44-41( گسترش افراد گونه به حدی است که 9

 پوشاند.درصد سطح مورد نظر را می 41-74گونه به حدی است که  ( گسترش افراد5

 پوشاند.درصد سطح مورد نظر را می 74-911( گسترش افراد گونه به حدی است که 4
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های فصلی زيادی را نشان دهد، اين برآورد گیاهی اختالفپوشش جامعه در صورتیکه سطح 

های در مناطقی با دوره استراحت در ماه ويژههای مختلف سال تکرار شود؛ بهبايد در فصل

چیرگی برآوردی  –خشک که اساساً به چندين برآورد در سال نیاز است. در واقع معیار فراوانی 

ها در سطح مورد بررسی است و بنابراين نبايد تأکید زيادی بر آن داشت. از اهمیت نسبی گونه

داده شده است، به آن  9گیاهی، عدد  نهبه دو گو نمونهقطعهمثال موقعی که در يک  به عنوان

اند و هیچ فضايی معنی نیست که دو گونه مزبور تمام سطح مورد نظر را بین خود تقسیم کرده

ها باقی نمانده است، بلکه نشان دهنده آن است که هر دو گونه با هم در آنجا برای ساير گونه

نشانه آن است که هر دو گونه چیره  داده شود، 5و  9های چیره هستند. اگر به دو گونه عدد

 –هستند ولی با اين تفاوت که گونه دوم برتری نسبی دارد. الزم به ذکر است که فراوانی 

 طور جداگانه در نظر گرفته شود.ها بايد برای هر اشکوب بهچیرگی گونه
 

 (Sociability) پذيریجامعه -پ

رای بیان نحوه توزيع افراد يک گونه در صورت گروهی يا انفرادی است. بها بهانتشار گونه

شود. اين معیار که در واقع پذيری استفاده میواحد سطح نمونه از خصوصیتی به نام جامعه

 به شرح زير در نظر گرفته شده است.دهد در پنج طبقه ها را نشان میاستعداد همزيستی گونه

 شوند.صورت انفرادی ديده می( افراد گونه به9

 شوند.ی کوچک مشاهده میهاگروهصورت گونه به( افراد 4

 شوند.های کوچک ديده میها يا لکهصورت دسته( افراد گونه به9

 شوند.های گسیخته مشاهده میهای بزرگ و تودهصورت لکه( افراد گونه به5

 شوند.خالص ديده می صورت توده بزرگ نسبتاً( افراد گونه به4

پذيری غیرقابل تغییری دارند. وه رشد ذاتی خود درجه جامعهدلیل نحبعضی از گیاهان به

ها به مقدار زياد تحت تأثیر شرايط زيستگاه و رقابت قرار پذيری اغلب گونهدرجه جامعه

 Halocnemetumدر جامعه  Phragmites australisمثال افراد گونه عنوان بهگیرد. می

strobilacei شوند اما در جامعه خالص ( يافت می9پذيری عهصورت منفرد )درجه جاممعموالً به

( وجود دارند. حتی 9-4پذيری ای و انبوه )درجه جامعهصورت دستهخود، افراد اين گونه به

 Cyperusو  Ajuga reptans ،Carex acutaمانند و کالفی  (Pulvinate) گیاهان بالشتکی

conglomeratus  هايی های مختلف اختالفجامعهنیز در تجمع افراد و حالت گسترش خود در

 دهند.را نشان می



 23/ ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع

 

 فرکانس -ت

 Degree of) افراد يک جامعه درجه حضور نمونهقطعاتتعداد دفعات حضور يک گونه را در 

presence) ها را از نظر نامند که از جنبه رياضی همان فرکانس يا بسامد است. گونهآن گونه می

 سیم کرد:توان به پنج طبقه مختلف تقحضور می

 حضور دارند. نمونهقطعاتدرصد  41هايی که در کمتر از : گونه(I) 9طبقه 

 حضور دارند. نمونهقطعاتدرصد  49-51هايی که در : گونه(II) 4طبقه 

 حضور دارند. نمونهقطعاتدرصد  59-11هايی که در : گونه(III) 9طبقه 

 حضور دارند. هنمونقطعاتدرصد  19-31هايی که در : گونه(IV) 5طبقه 

 حضور دارند. نمونهقطعاتدرصد  39-911هايی که در : گونه(V) 4طبقه 
 

 نمونهقطعاتها در گونه ([Relative frequency) فرکانس نسبی]موقعی که درصد حضور 

گیاهی را گیاهی تعیین شد، هیستوگرام فرکانس جامعه شده از افراد يک جامعه برداشت

تعداد  Yطبقات فرکانس و روی محور  Xاين منظور روی محور  توان ترسیم کرد. بهمی

های های ضلع فوقانی مستطیلشوند. منحنی حاصل از اتصال میانههای مربوطه آورده میگونه

 است. Jيا  U ،Lهیستوگرام دارای شکل عمومی 

ی( به اين ترتیب معیاری برای برآورد تقريبی يکنواختی )همگنی( يا غیريکنواختی )ناهمگن

های بیشتر در گیاهی خواهیم داشت. نمودارهايی با تعداد گونهها در يک سطح از پوششرستنی

گیاهی را (، پوششJتر )شکل های کمتر در طبقات پايینباالترين طبقه فرکانس و تعداد گونه

دهند که از نظر فلوريستیکی همگن هستند. در مقابل نمودارهايی با تعداد گونه کمتر نشان می

گیاهی ناهمگنی را نشان (، پوششLدر طبقات باالتر و تعداد بیشتر در طبقات پايین )شکل 

 (.3 دهند )شکلمی
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گياهي با همگني متوسط )الف(، همگن )ب( و ناهمگن  هايهاي فرکانس جامعههيستوگرام -8 شکل
 )پ(

 
 گیاهی بر اساس برنامه آنافیتوشناسیهای جامعهتجزيه و تحلیل داده

های تحول اساسی روی تجزيه و تحلیل داده های آنالیز،های حاصله در زمینه روشپیشرفت

توان با استفاده از که در حال حاضر میطوریوجود آورده است. بهگیاهی بهمحیطی و پوشش

های رايانه حجم عظیمی از اطالعات را با سرعت و کارآيی زياد پردازش کرد. تاکنون برنامه

 آنهاگیاهی طراحی شده است. اما در میان شناسیهای جامعهی تجزيه و تحلیل دادهمتعددی برا

آماری طراحی شده است،  –های خاص رياضی که بر اساس روش (Anaphyto) برنامه آنافیتو

بالنکه بسیار مناسب  –گیاهی بر مبنای اصول براون شناسیهای جامعهبرای تجزيه و تحلیل داده

 باشد.می

گیاهی شناسیشده میدانی در مطالعات جامعهر که قبالً اشاره شد اطالعات برداشتطوهمان

است. اين اطالعات ابتدا بدون هیچ نظمی نمونه قطعاتهای حاضر در شامل مقادير کمی گونه

( و نمونهقطعهشوند. هرگاه به اين جدول که حاوی تعدادی ستون )صورت جدول خام ارائه میبه

شود. برای تشکیل می (Data matrix) ت، نظم داده شود، يک ماتريس دادهرديف )گونه( اس

ها( در برنامه آنافیتو از دو و گونه نمونهقطعاتها )بندی دو مجموعه از دادهايجاد اين نظم و گروه

بندی و طبقه( AFC=Analyse Factorielle des Correspondances)بندی روش رسته

(CAH=Classification Ascendant Hierarchique )بندی به مفهوم استفاده شده است. رسته

های اکولوژيکی ها بر اساس ويژگیهای فلوريستیکی و گونهبر پايه داده نمونهقطعاتآرايش 

های در قالب گروه نمونهقطعاتها يا بندی گونهبندی به مفهوم دستهطبقه در حالی کهاست، 

گیاهی با استفاده از شناسیهای جامعهيه و تحلیل دادهل تجزدستورالعمدر اين  مشخص است.
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های گیاهی استقرار يافته روی شده از افراد جامعههای برداشتبرنامه آنافیتو به کمک داده

 شود.گاه بیوسفر توران تشريح میهای شنی ذخیرهها و تپهدشت
 

 هاکُدبندی داده

های گیاهی و گونه نمونهقطعاتررقمی ها، کُدبندی چهامرحله اول تجزيه و تحلیل داده

شوند. اگر شماره نمونه به کُد چهار رقمی تبديل میشماره قطعاتاست. به اين منظور 

شود و شماره رقمی باشد با قرار دادن سه صفر به کُد چهار رقمی تبديل می يکنمونه قطعه

به کُد چهار رقمی  يک صفربا قرار دادن دو و  نیز به همین ترتیبقمی نمونه دو و سه رقطعات

انجام های گیاهی در برنامه آنافیتو کُدبندی گیاهان با استفاده از کُد گونهشوند. تبديل می

هايی که در اين فهرست وجود ندارند، با توجه به آخرين کُد موجود در . در مورد گونهشودمی

یب به جدول خام ترتبه 4و  5ی هامثال جدولعنوان به شود.داده می آنهابرنامه، کُد جديدی به 

های گیاهی باشد که از افراد جامعهمربوط می آنهاهای حاضر در و فهرست گونه نمونهقطعات

 اند.شدهگاه بیوسفر توران برداشت های شنی ذخیرهها و تپهدشت
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 گاه بيوسفر توراني شني ذخيرههاها و تپههاي گياهي دشتشده از افراد جامعهبرداشت نمونهقطعاتجدول خام  -4جدول 

کُد 

 نمونهقطعات
 پذيریچیرگی و جامعه –ها و ضرايب ترکیبی فراوانی کُد گونه

0004 1792 3 1797 2 1938 1 6749 + 0753 1 2384 + 0234 1 2315 + 7773 1 0767 + 

1430 1 1704 + 0115 1 7757 1 7774 + 2755 + 

0005 1792 2 1797 2 3479 1 2260 + 2315 1 2686 + 1430 1 6208 + 7773 1 6364 + 

1938 1 0370 + 7765 + 6897 + 3277 + 4252 + 5430 + 0234 1 2160 + 3882 + 

6367 + 

0018 3881 3 0769 2 1938 1 7738 + 3277 + 

0019 3881 1 0753 3 2686 1 1938 1 

0020 3881 3 0769 2 6211 2 3872 1 0578 1 7773 1 1938 1 3277 + 

0021 3881 3 7738 + 0769 + 6211 1 0753 + 0578 + 3872 + 

0026 3881 2 7738 2 3880 1 5841 2 0569 1 0769 1 6211 1 7773 + 3282 + 

0027 3881 2 5841 2 7738 1 0769 1 6211 + 0569 + 

0029 3881 3 1938 1 0769 1 7773 + 0578 + 

0045 7738 3 0769 1 3880 + 3881 2 3275 + 2279 + 

0047 3881 3 6907 3 6208 1 

0049 7738 3 3881 2 0769 1 6211 1 2279 1 5841 + 2381 1 3898 1 

0050 3881 3 6543 2 6211 1 0769 + 3697 1 5959 + 

0052 3881 3 6907 2 

0060 3881 3 6543 2 7738 1 6211 1 3966 + 

0070 7738 3 0769 1 6211 2 3881 2 

0085 3881 4 6543 1 6211 + 

0086 3881 + 0753 3 3479 1 2260 + 

0087 3881 3 6543 2 0769 1 3428 + 3357 1 6211 + 1475 + 

0095 7738 3 3881 2 0769 1 6175 2 

0103 3881 4 6543 2 0769 1 6183 1 

0105 1792 2 1797 2 7774 + 0234 + 0753 1 7765 + 3479 1 6897 3 6208 1 7772 + 

7757 + 7773 1 

0106 1792 2 1797 1 6897 3 0753 2 6749 1 7765 1 7757 1 0115 1 7773 + 1938 1 

5258 1 3479 1 2686 + 7772 + 6208 1 

0107 1792 3 1797 2 0753 2 3479 1 7738 + 1938 1 7765 1 0349 1 4252 1 1704 1 

0115 1 0234 1 7081 1 2160 + 2315 1 0620 + 7359 1 0489 + 2384 1 6208 1 

2947 1 4413 + 6364 + 4365 + 5258 1 0769 1 2260 1 7772 1 3277 + 7773 1 

3397 + 3882 1 7757 1 

0126 3881 3 6543 2 7763 4 1535 2 4805 1 0370 1 4104 + 6853 + 3277 1 3282 1 

6364 + 5583 1 1704 + 6420 + 3872 1 4347 + 6929 1 1475 + 0620 + 

0183 3881 3 6543 2 7763 3 1535 1 4805 1 4104 + 3277 + 6364 1 5583 1 6420 + 

3872 1 0620 1 



 11/ ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع

 

هاي شني ها و تپههاي گياهي دشتشده از افراد جامعهبرداشت نمونهقطعاتهاي حاير در فهرست و کُد گونه -0جدول 
 گاه بيوسفر تورانذخيره

چیرگی  –راوانی و ضرايب ترکیبی ف نمونهقطعاتکُد  هانام گونه فرکانس هاکُد گونه
 پذيریو جامعه

0115 3 Acanthophyllum elatius 0004 1 0106 1 0107 1 

0234 4 Agriophyllum minus 0004 1 0005 1 0105 + 0107 1 

0349 1 Alhagi pseudalhagi 0107 1 

0370 2 Allium borszczowi 0005 + 0126 1 

0489 1 Alyssum linifolium 0107 + 

0569 2 Anabasis aphylla 0026 1 0027 + 

0578 3 Anabasis setifera 0020 1 0021 + 0029 + 

0620 3 Anthemis austro-iranica 0107 + 0126 + 0183 1 

0753 7 Artemisia diffusa 0004 1 0019 3 0021 + 0086 3 0105 1 0106 2 
0107 2 

0767 1 Artemisia santolina 0004 + 

0769 14 Artemisia sieberi 0018 2 0020 2 0021 + 0026 1 0027 1 0029 1 
0045 1 0049 1 0050 + 0070 1 0087 1 0095 1 
0103 1 0107 1 

1430 2 Astragalus squarrosus 0004 1 0005 1 

1475 2 Astragalus tribuloides 0087 + 0126 + 

1535 2 Atriplex dimorphostegia 0126 + 0183 + 

1704 3 Bromus tectorum 0004 + 0107 1 0126 + 

1792 5 Calligonum comosum 0004 3 0005 2 0105 2 0106 2 0107 3 

1797 5 Calligonum leucocladum 0004 2 0005 2 0105 2 0106 1 0107 2 

1938 9 Carex physodes 0004 1 0005 1 0018 1 0019 1 0020 1 0029 1 
0105 1 0106 1 0107 1 

2160 2 Chamaesphacos ilicifolius 0005 + 0107 + 

2260 3 Cistanche tubulosa 0005 + 0086 + 0107 1 

2279 2 Cleome coluteoides 0045 + 0049 1 

2315 3 Colchicum robustum 0004 + 0005 1 0107 1 

2381 1 Convolvulus erinaceus 0049 1 

2384 2 Convolvulus fruticosus 0004 + 0107 1 

2686 3 Cousinia turkmenorum 0005 + 0019 1 0106 + 

2755 1 Crepis sancta 0004 + 

2947 1 Dendrostellera lessertii 0107 1 

3275 1 Eremopoa persica 0045 + 

3277 6 Eremopyrum bonaepartis 0005 + 0018 + 0020 + 0107 + 0126 1 0183 + 

3282 2 Eremopyrum orientale 0026 + 0126 1 

3357 1 Erysimum crassicaule 0087 1 

3397 1 Euphorbia cheirolepis 0107 + 

3428 1 Euphorbia microsciadia 0087 + 

3479 5 Ferula assa-foetida 0005 1 0086 1 0105 1 0106 1 0107 1 

3697 1 Gamanthus gamocarpus 0050 1 

3872 4 Halothamnus glaucus 0020 1 0021 + 0126 1 0183 1 

3880 2 Halothamnus subaphyllus 0026 1 0045 + 

3881 21 Haloxylon ammodendron 0018 3 0019 1 0020 3 0021 3 0026 2 0027 3 
0029 3 0045 2 0047 3 0049 2 0050 3 0052 3 
0060 3 0070 2 0085 4 0086 + 0087 3 0095 2 
0103 4 0126 3 0183 3 
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 0 جدولادامه 
چیرگی و  –و ضرايب ترکیبی فراوانی  نمونهقطعاتکُد  هانام گونه فرکانس هاکُد گونه

 پذيریجامعه

3882 2 Haloxylon persicum 0005 + 0107 1 

3898 1 Haplophyllum 

perforatum 
0049 1 

3966 1 Heliotropium aucheri 0060 + 

4104 2 Hordeum glaucum 0126 + 0183 + 

4252 2 Isatis minima 0005 + 0107 1 

4347 1 Kochia stellaris 0126 + 

4365 1 Lactuca glauciifolia 0107 + 

4413 1 Lappula spinocarpus 0107 + 

4805 2 Microcephala lamellata 0126 1 0183 1 

5258 2 Orobanche kotschyi 0106 1 0107 1 

5430 1 Peganum harmala 0005 + 

5583 2 Plantago evacina 0126 1 0183 1 

5841 3 Pteropyrum aucheri 0026 1 0027 2 0049 + 

5959 1 Reaumeria fruticosa 0050 + 

6175 1 Salsola arbuscula 0095 2 

6183 1 Salsola crassa 0103 1 

6208 5 Salsola richteri 0005 + 0047 1 0105 1 0106 1 0107 1 

6211 10 Salsola tomentosa 0020 2 0021 1 0026 1 0027 + 0049 1 0050 1 

0060 1 0070 2 0085 + 0087 + 

6364 4 Schismus arabicus 0005 + 0107 + 0126 + 0183 1 

6367 1 Schumannia karelinii 0005 + 

6420 2 Scorzonera pusilla 0126 + 0183 + 

6543 7 Seidlitzia rosmarinus 0050 2 0060 2 0085 1 0087 2 0103 2 0126 2 

0183 2 

6749 2 Smirnovia turkestana 0004 + 0106 1 

6853 1 Stellaria blatteri 0126 1 

6897 3 Stipagrostis pennata 0005 + 0105 3 0106 3 

6907 2 Stipagrostis plumosa 0047 3 0052 2 

6929 2 Suaeda microsperma 0126 1 0183 + 

7081 1 Tetracme recurvata 0107 1 

7359 1 Trisetaria cavanillesii 0107 1 

7738 10 Zygophyllum 

atriplicoides 

0018 + 0021 + 0026 2 0027 1 0045 3 0049 3 

0060 1 0070 3 0095 3 0107 + 

7757 4 Chrozophora sabulosa 0004 1 0105 + 0106 1 0107 1 

7763 2 Bassia eriophora 0126 4 0183 3 

7765 4 Scrophularia 

leucoclada 
0005 + 0105 + 0106 1 0107 1 

7772 3 Heliotropium 

micranthum 
0105 + 0106 + 0107 1 

7773 8 Euphorbia turczaninowi 0004 1 0005 1 0020 1 0026 + 0029 + 0105 1 

0106 + 0107 1 

7774 2 Salsola sclerantha 0004 + 0105 + 
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_ های عاملیها به روش تجزیه و تحلیل ارتباطتحلیل داده تجزیه و _ _ _ _ _ _ _  

، عواملی را که موجب برقراری ارتباط میان تعداد (AFC)های عاملی تجزيه و تحلیل ارتباط

يک تجزيه از  AFCطورکلی کند. بهشوند، شناسايی میزيادی از متغیرهای مرتبط به هم می

کند. ارائه می (Valeurs propres) های خاصرزشصورت ارا به (Taux d’inertie) اينرسی کل

های آنالیز واريانس عبارت است از تجزيه مربع انحراف به کل مربعمانند  AFCمعادله 

های فاکتوريل از انحراف به جای محاسبه رابطه انحراف AFCهای جزيی. در عین حال انحراف

ينرسی کلی )انحراف کلی( را محاسبه های خاص )انحراف جزيی( و امانده، روابط بین ارزشباقی

توان به نمايد. هر ارزش خاص با مربع ضريب همبستگی قابل مقايسه است که با آن میمی

اينرسی هر يک از محورها نیز  میزانها پرداخت. مقادير و گونه نمونهقطعاتارزيابی میان 

يا گونه در هر  نمونهقطعههر سازد. در اين تجزيه و تحلیل سهم را ممکن می آنهاارزيابی اهمیت 

ها بسیار شود. اين مقادير برای تفسیر عاملصورت مقدار اينرسی از آن محور ارائه میمحور به

 مفید هستند.

، ابتدا محاسبات AFCهای فلوريستیکی به روش در برنامه آنافیتو، با تجزيه و تحلیل داده

شود. از عددها برای هر محور ارائه می ایصورت مجموعهالزم برای طرح پنج محور مختصات به

های صورت ترکیب)متغیرها( روی محورهای مختصات پنج گانه به نمونهقطعاتها و سپس گونه

يابند. با مقايسه محورهای مختصات، ( آرايش می4و  5، ...، 9و  9، 4و  9) آنهامختلف 

صورت گیرند، بهيکديگر قرار می هايی که در تمام محورها همواره در کناريا گونه نمونهقطعات

هايی با الگوی توزيع های حاصل از گونهشوند. در واقع در اين روش گروههايی مشخص میگروه

ای مشابهی دارند، در يک نوع از محورها گونه که ترکیب اینمونهقطعاتهايی از مشابه، با گروه

 باشند.منطبق می

های شده از افراد جامعهگیاهی برداشتشناسیهای جامعهمثال تجزيه و تحلیل دادهعنوان به

شود. تجزيه و تحلیل اين گاه بیوسفر توران تشريح میهای شنی ذخیرهها و تپهگیاهی دشت

(، 1 های خاص و اينرسی )جدولهای ارزش، ابتدا به تشکیل جدولAFCها به روش داده

 و سهم نسبی( Contributions absolues) ، سهم مطلق(Coordonnées) مختصات

(Contributions relatives) 1 ( منجر شد. در جدول3و  7های ها )جدولو گونه نمونهقطعات ،

ها چیرگی گونه –های هر محور بر اساس ضرايب فراوانی اينرسی داده میزانهای خاص و ارزش

کاهش  4حور تا م 9شود، اين مقادير از محور طور که مشاهده میارائه شده است. همان
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ها ارزش بیشتری نسبت به ساير محورها برای تفسیر عامل 4و  9يابند، يعنی محورهای می

 دارند.
 

 هاچيرگي گونه –هاي خاص و اينرسي بر اساس يرايب فراواني مقادير ارزش -1 جدول

 71=  نمونهقطعاتتعداد 
 24ها = تعداد گونه

 729وزن کل = 
 524/0اينرسي کل = 

 0محور  4محور  3محور  7محور  1محور  
 370/5 325/5 485/5 144/5 810/5 هاي خاص:ارزش

 450/1 355/2 419/9 191/17 507/12 نرخ اينرسي:

 

اند. نحوه به سه زيرجدول مختصات، سهم مطلق و سهم نسبی تقسیم شده 3و  7 هایجدول

ر اساس مقادير ارائه شده در ب AFCها در محورهای و گونه نمونهقطعاتتوزيع و سهم هر يک از 

ضرب  9111شود. اين عددها برای اينکه قابل ارائه باشند، در ها تعیین میهر يک از اين جدول

ها را از نظر جهت و گونه نمونهقطعاتاند. عددهای زيرجدول مختصات، نحوه قرار گرفتن شده

)محور افقی(  9محور  مثال در عنوانبهدهند. محورهای مختصات )مثبت و منفی( نشان می

یب با ترتبه 1917، 1911، 1114، 1115شامل  IIIو  IIهای گروه نمونهقطعات، 9-5شکل 

، 1141شامل  Vگروه  نمونهقطعاتو  -9111، -9419، -9479، -9993، -9431عددهای 

در دو جهت  347، 351، 393، 319، 314یب با عددهای ترتبه 1919و  1137، 1134، 1111

)محور  4. همچنین در محور انددادههای مجزايی را تشکیل اند و گروهرار گرفتهمختلف ق

و  9791و  9311های یب با عددترتبه 1939و  1941شامل  Iگروه  نمونهقطعاتعمودی(، 

های یب با عددترتبه 1114 و 1151، 1154، 1147، 1141شامل  VIIIگروه  نمونهقطعات

شوند. در دو جهت مختلف آن از يکديگر متمايز می -9171و  -9947، -9111، -399، -345

را  آنهابا يکديگر و مقاديرشان، فاصله زياد  نمونهقطعاتعالمت اين عددها بیانگر ارتباط منفی 

 دهد.نشان می

در هر محور ارائه شده نیز ها و گونه نمونهقطعاتسهم مطلق و نسبی  3و  7 هایدر جدول

ها باالترين سهم را به خود اختصاص و گونه نمونهقطعاتا، گروهی از است. در هر يک از محوره

و  1914، 1115، 1911، 1917 نمونهقطعات( 7 )جدول 9مثال در محور  عنوانبهاند. داده

و در  31و  17، 911، 949، 914های یب با عددترتبه)در زيرجدول سهم مطلق  1114

 4(، در محور 999و  593، 911، 543، 541های یب با عددترتبهزيرجدول سهم نسبی 
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و در  411و  541های یب با عددترتبه)در زيرجدول سهم مطلق  1939و  1941 نمونهقطعات

و  1157 نمونهقطعات 9( و در محور 177و  744های ترتیب با عددزيرجدول سهم نسبی ب

يرجدول سهم نسبی و در ز 434و  534های ترتیب با عدد)در زيرجدول سهم مطلق به 1144

 نمونهقطعات( سهم بیشتری در محورهای فوق دارند. در واقع 731و  394های یب با عددترتبه

 يابند.آرايش می AFCها بر اساس محاسبات انجام شده در اين مرحله روی محورهای و گونه

ر يکديگر هايی که روی اغلب محورها در کنانمونه و يا گونهبندی، قطعاتپس از مرحله رسته

طور که مشاهده (. همان43 تا 1های شوند )شکلهايی جدا میصورت گروهاند، بهقرار گرفته

اند. به همین های مختلف به هم نزديک يا از هم دور شدهشود در بعضی از محورها، گروهمی

شده تفاوت دارد. اما در هر يک از های تفکیکدر محورهای مختلف تعداد گروه اغلبدلیل 

باشند. با مقايسه ها با يکديگر منطبق مینمونه و گونههای حاصل از قطعاتمحورها، گروه

طور مشخص تفکیک کرد. ها را بهنمونه و گونهتوان هشت گروه از قطعاتمحورهای مختلف می

نمونه و بهترين تفکیک قطعات 5و  9و  9و  9، 4و  9در میان محورهای مختلف، محورهای 

های جدا شده با فاصله از هم و در حاشیه محورها قرار دهند. زيرا گروهشان میها را نگونه

تر ها از مرکز محورها دورتر باشند، نشانگر جدايی واقعیطورکلی هر چه گروهاند. بهگرفته

 ها، بهدلیل تفکیک تعداد بیشتر گروهبه 9و  9ست. در بین سه محور فوق نیز محورهای آنها

 شود.حور در نظر گرفته میعنوان بهترين م
 

 



 

 

 هاچيرگي گونه –بر اساس يرايب فراواني  نمونهقطعاتهاي مختصات، سهم مطلق و نسبي زيرجدول -2 جدول
 1111× سهم نسبی  1111× سهم مطلق  1111× مختصات   

N Pds Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

0004 15.5 -1286 -45 127 -72 554 106 0 2 1 53 366 0 4 1 68 

0005 16.5 -1138 119 106 -196 523 89 1 1 6 50 333 4 3 10 70 

0018 7.0 502 -359 -20 258 38 7 5 0 5 0 98 50 0 26 1 

0019 6.0 -739 -197 -203 953 -2275 14 1 2 53 342 58 4 4 96 547 

0020 11.5 459 -219 33 437 124 10 3 0 21 2 68 16 0 62 5 

0021 6.5 628 -317 -70 432 -204 11 4 0 12 3 169 43 2 80 18 

0026 11.0 794 -854 676 -542 -74 29 45 38 31 1 111 129 81 52 1 

0027 8.0 844 -811 381 -258 -35 24 29 9 5 0 144 133 29 13 0 

0029 6.0 369 -327 -206 463 58 3 4 2 12 0 47 37 15 74 1 

0045 7.5 858 -1009 659 -617 -167 23 42 24 28 2 116 160 68 60 4 

0047 7.0 496 -366 -3048 -1230 -73 7 5 485 102 0 22 12 812 132 0 

0049 10.5 895 -1127 839 -746 -210 35 74 55 57 5 103 163 90 72 6 

0050 8.0 862 -25 -314 1445 641 25 0 6 162 36 92 0 12 259 51 

0052 5.0 748 -364 -2766 -956 -64 12 4 285 44 0 57 14 786 94 0 

0060 7.5 863 -165 -90 722 291 23 1 0 38 7 163 6 2 114 19 

0070 8.0 837 -840 434 -70 16 23 31 11 0 0 200 201 54 1 0 

0085 5.5 818 -82 -401 695 201 15 0 7 26 2 259 3 62 187 16 

0086 5.0 -991 -156 -132 816 -2247 20 1 1 32 278 92 2 2 62 471 

0087 8.5 849 100 -279 1381 638 25 0 5 157 38 91 1 10 241 51 

0095 8.0 872 -1070 716 -800 -291 25 51 31 50 7 72 108 49 61 8 

0103 8.0 827 -1 -378 1047 411 23 0 9 85 15 109 0 23 176 27 

0105 14.5 -1271 -112 -81 49 -146 97 1 1 0 3 438 3 2 1 6 

0106 17.5 -1291 -119 -87 161 -505 121 1 1 4 49 458 4 2 7 70 

0107 32.5 -1096 18 145 -223 493 162 0 5 16 87 426 0 7 18 86 

0126 22.0 667 1866 306 -438 -214 41 426 15 41 11 96 752 20 41 10 

0183 16.0 692 1739 211 -286 -183 32 269 5 13 6 107 677 10 18 8 
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 هاچيرگي گونه –ها بر اساس يرايب فراواني هاي مختصات، سهم مطلق و نسبي گونهزيرجدول -8 جدول
 1111× سهم نسبی  1111× سهم مطلق  1111× مختصات   

N Pds Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

0115 3.0 -1316 -61 89 -74 317 22 0 0 0 3 465 1 2 1 27 

0234 3.5 -1276 13 139 -220 750 24 0 1 2 22 554 0 7 16 191 

0349 1.0 -1178 23 209 -367 864 6 0 0 1 8 183 0 6 18 98 

0370 1.5 70 1599 346 -587 55 0 21 1 5 0 1 392 18 53 0 

0489 0.5 -1178 23 209 -367 864 3 0 0 1 4 183 0 6 18 98 

0569 1.5 872 -1046 834 -735 -107 5 9 8 8 0 54 77 49 38 1 

0578 2.0 514 -338 -76 727 45 2 1 0 10 0 25 11 1 50 0 

0620 2.0 257 1670 315 -507 -39 1 31 1 5 0 14 595 21 55 0 

0753 12.5 -1050 -157 -101 707 -1864 57 2 1 60 479 189 4 2 86 596 

0767 0.5 -1382 -56 183 -119 972 4 0 0 0 5 112 0 2 1 56 

0769 15.0 625 -602 271 215 161 24 30 8 7 4 239 222 45 28 16 

1430 2.0 -1303 46 168 -221 944 14 0 0 1 20 220 0 4 6 115 

1475 1.0 815 1225 20 775 372 3 8 0 6 2 64 145 0 58 13 

1535 3.0 726 2272 396 -637 -358 7 86 4 12 4 80 785 24 62 19 

1704 2.0 -755 579 261 -393 581 5 4 1 3 7 186 109 22 50 110 

1792 12.0 -1303 -32 83 -118 421 84 0 1 2 24 805 0 3 7 84 

1797 9.0 -1299 -22 81 -133 456 63 0 0 2 21 735 0 3 8 91 

1938 9.0 -656 -172 -30 334 -221 16 1 0 10 5 225 15 0 58 26 

2160 1.0 -1201 86 181 -345 890 6 0 0 1 9 268 1 6 22 148 

2260 2.0 -1161 0 95 71 -324 11 0 0 0 2 237 0 2 1 18 

2279 1.5 949 -1356 1124 -1155 -343 6 15 14 19 2 60 123 85 89 8 

2315 2.5 -1237 57 181 -300 907 16 0 1 2 23 403 1 9 24 216 

2381 1.0 962 -1405 1210 -1226 -368 4 11 11 15 1 36 77 57 59 5 

2384 1.5 -1246 -3 201 -284 900 10 0 0 1 13 323 0 8 17 168 

2686 2.0 -1050 -123 -140 768 -1987 9 0 0 11 87 87 1 2 47 312 

2755 0.5 -1382 -56 183 -119 972 4 0 0 0 5 112 0 2 1 56 

2947 1.0 -1178 23 209 -367 864 6 0 0 1 8 183 0 6 18 98 

3275 0.5 923 -1257 951 -1013 -293 2 4 3 5 0 24 44 25 28 2 

3277 3.5 116 895 224 -208 142 0 16 1 1 1 6 361 23 19 9 

3282 1.5 763 1195 620 -777 -294 4 12 4 9 1 78 192 52 81 12 

3357 1.0 912 125 -403 2269 1120 3 0 1 50 14 26 0 5 162 39 

3397 0.5 -1178 23 209 -367 864 3 0 0 1 4 183 0 6 18 98 

3428 0.5 912 125 -403 2269 1120 2 0 1 25 7 26 0 5 162 39 

3479 5.0 -1244 -62 -14 199 -661 32 0 0 2 24 423 1 0 11 119 

3697 1.0 927 -31 -453 2375 1124 4 0 2 55 14 25 0 6 166 37 

3872 3.5 655 1148 212 -33 -188 6 26 1 0 1 99 306 10 0 8 

3880 1.5 877 -1128 967 -932 -185 5 11 10 13 1 53 88 65 60 2 



 

 

 .8 جدولادامه 
 1111× سهم نسبی  1111× سهم مطلق  1111× مختصات   

N Pds Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 

3881 55.5 732 -183 -372 257 20 123 10 57 36 0 599 37 155 74 0 

3882 1.5 -1193 65 190 -352 882 9 0 0 2 13 303 1 8 26 166 

3898 1.0 962 -1405 1210 -1226 -368 4 11 11 15 1 36 77 57 59 5 

3966 0.5 928 -205 -130 1186 510 2 0 0 7 1 24 1 0 39 7 

4104 1.5 731 2245 373 -595 -349 2 28 1 3 1 82 772 21 54 19 

4252 1.5 -1193 65 190 -352 882 9 0 0 2 13 303 1 8 26 166 

4347 0.5 717 2324 442 -720 -375 1 15 1 3 1 44 462 17 44 12 

4365 0.5 -1178 23 209 -367 864 3 0 0 1 4 183 0 6 18 98 

4413 0.5 -1178 23 209 -367 864 3 0 0 1 4 183 0 6 18 98 

4805 2.0 731 2245 373 -595 -349 4 56 2 7 3 82 772 21 54 19 

5258 2.0 -1283 -63 42 -51 -11 14 0 0 0 0 321 1 0 1 0 

5430 0.5 -1224 148 153 -323 917 3 0 0 1 5 94 1 1 7 53 

5583 2.0 731 2245 373 -595 -349 4 56 2 7 3 82 772 21 54 19 

5841 4.5 890 -1078 813 -720 -126 15 29 22 23 1 70 103 59 46 1 

5959 0.5 927 -31 -453 2375 1124 2 0 1 27 7 25 0 6 166 37 

6175 2.0 937 -1333 1033 -1314 -511 7 20 16 33 6 26 52 31 51 8 

6183 1.0 889 -1 -545 1721 720 3 0 2 29 6 23 0 9 87 15 

6208 4.5 -891 -144 -967 -490 12 15 1 31 10 0 238 6 280 72 0 

6211 10.5 808 -594 251 463 188 28 21 5 22 4 223 120 21 73 12 

6364 2.5 -39 1366 282 -470 152 0 26 1 5 1 0 562 24 67 7 

6367 0.5 -1224 148 153 -323 917 3 0 0 1 5 94 1 1 7 53 

6420 1.0 731 2245 373 -595 -349 2 28 1 3 1 82 772 21 54 19 

6543 13.0 855 666 -165 1066 454 39 32 3 143 30 220 133 8 342 62 

6749 1.5 -1386 -188 -22 137 -267 12 0 0 0 1 238 2 0 2 9 

6853 0.5 717 2324 442 -720 -375 1 15 1 3 1 44 462 17 44 12 

6897 6.5 -1365 -122 -100 134 -457 50 1 0 1 15 283 2 2 3 32 

6907 5.0 642 -455 -4235 -1840 -121 9 6 669 164 1 18 9 805 152 1 

6929 1.5 726 2272 396 -637 -358 3 43 2 6 2 80 785 24 62 19 

7081 1.0 -1178 23 209 -367 864 6 0 0 1 8 183 0 6 18 98 

7359 1.0 -1178 23 209 -367 864 6 0 0 1 8 183 0 6 18 98 

7738 17.5 841 -1079 793 -665 -169 51 113 82 75 6 199 326 176 124 8 

7757 3.5 -1323 -72 60 -52 235 25 0 0 0 2 611 2 1 1 19 

7763 7.0 729 2257 383 -613 -352 15 198 8 25 10 84 803 23 59 20 

7765 3.0 -1287 -40 34 -75 103 21 0 0 0 0 607 1 0 2 4 

7772 12.0 -1278 -61 44 -97 147 14 0 0 0 0 488 1 1 3 6 

7773 6.5 -727 -171 116 9 347 14 1 1 0 9 335 18 9 0 76 

7774 1.0 -1374 -98 33 -20 358 8 0 0 0 1 227 1 0 0 15 
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 (2و  1)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -3 شکل
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 (1و  1)محورهای  نمونهعاتقط AFCمحورهای  -16 شکل
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 (6و  1)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -12 شکل
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 (1و  2)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -11 شکل
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 (1و  2)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -11 شکل
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 (6و  2)محورهای  نمونهقطعات AFCهای محور -16 شکل
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 (1و  1)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -15 شکل
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 (6و  1)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -17 شکل
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 (6و  1)محورهای  نمونهقطعات AFCمحورهای  -16 شکل
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 (2و  1ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -13 شکل
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 (1و  1ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -26 شکل
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 (6و  1ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -22 شکل
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 (1و  2ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -21 شکل
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 (6و  2ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -26 شکل
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 (6و  1ها )محورهای گونه AFCمحورهای  -26 شکل
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_ بندی سلسله مراتب باالروندهها به روش طبقهتجزیه و تحلیل داده _ _ _ _ _ _  

های ، دادهAFCبا استفاده از نتايج  (CAH) له مراتب باالروندهبندی سلسروش طبقه

ای گونه با ترکیب ایهنمونقطعاتکند که بندی میهگیاهی را به طريقی خوششناسیجامعه

هايی با الگوی توزيع مشابه با همديگر در و همچنین گونهقرار گیرند مشابه در کنار يکديگر 

بستگی  آنهاها از يکديگر به میزان تشابه رند. فاصله دستهگیهای مشخص قرار میقالب دسته

تری نسبت به هم قرار ها بیشتر باشد، در فاصله نزديکهر چه میزان تشابه بین دستهالبته دارد. 

 931توانند می CAHهای تشکیل شده در روش خواهند گرفت. بايد توجه داشت که گروه

های بااليی بنابراين در کنار گروه ،خود چرخش نمايندهای بااليی و پايینی درجه پیرامون گره

دست آمده از پنج های بهبا گروه CAHهای حاصل از يا پايینی خود قرار گیرند. معموالً خوشه

بهتر انجام  CAHهای يکنواخت در مشابه هستند، با اين تفاوت که مرزبندی دسته AFCمحور 

 شود.می

CAH های شنی در ها و تپههای گیاهی دشتط به افراد جامعههای مربوو گونه نمونهقطعات

شود در هر يک از اين طور که مشاهده میارائه شده است. همان 91و  41 هایشکل

 AFCهای حاصل از ها، تعدادی خوشه اصلی و فرعی وجود دارد که با گروهبندیطبقه

و  نمونهقطعات CAHی حاصل از هابندیباشند. مقايسه طبقهها منطبق میو گونه نمونهقطعات

خوشه اصلی  اين مشابه يکديگر است. با وجود آنهاها در دهد که توالی گروهها نشان میگونه

بندی هباشد که در ابتدای خوشمی IIو  IV ،IIIهای شامل گروه نمونهقطعات CAHبزرگ در 

سه خوشه پس از خوشه  ها در قالبها اين گروهگونه CAHدر  در حالی کهقرار گرفته است، 

 اصلی بزرگ قرار دارند.
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 نمونهقطعات CAH -23 شکل
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 هاگونه CAH -16 شکل
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_ گیاهیشناسیتشکیل جدول جامعه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 (Processing table) ها، جدول پروردهو گونه نمونهقطعات CAHدر برنامه آنافیتو بر اساس 

( و نمونهقطعاتها )جابجايی بعضی از ستونشود. سپس با گیاهی ساخته میشناسیجامعه

شود. اين گیاهی نهايی تشکیل میشناسیهای( جدول پرورده، جدول جامعههای )گونهرديف

 د.دگرانجام می بر اساس معیارهای اصلی زيرتغییرات 

 های گیاهینمونه گروهارزيابی ترکیب فلوريستیکی قطعات -

ها بر مبنای درجه تمايل يا وفاداری آنها به هريک نهشناختی تمام گوبررسی ارزش جامعه -

 هااز گروه

 هاپذيری گونهارزيابی جامعه -

 نمونههای حاضر در قطعاتهای اکولوژيکی و کورولوژيکی گونهارزيابی ويژگی -

 گیاهی مناطق مشابه هایجامعههای موجود در زمینه استفاده از داده -

_ هاوفاداری گونه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  

های گیاهی بر اساس پنج درجه زير ها در هريک از گروهگونهاين يا وفاداری درجه تمايل 

 :شودتعیین می

شوند هايی هستند که کامال در يک جامعه گیاهی خاص يافت می: گونه4درجه تمايل  -

 ([.Exclusive characteristic speciesهای شاخص انحصاری )]گونه

شوند و به ندرت ر يک جامعه گیاهی خاص يافت میهايی هستند که د: گونه5درجه تمايل  -

های شاخص انتخابی گیاهی مشاهده کرد ]گونه هایجامعهتوان آنها را در ساير می

(Selective characteristic species.]) 

هايی هستند که در چند جامعه گیاهی کم و بیش حضور دارند، اما در : گونه9درجه تمايل  -

های شاخص ترجیحی شوند ]گونهروی زيستی بهتر مشاهده میيک جامعه خاصی با نی

(Preferential characteristic species.]) 

هايی هستند که تمايل زيادی به يک جامعه گیاهی خاص ندارند : گونه4درجه تمايل  -

 ([.Companion or Indifferent speciesتفاوت )های همراه يا بی]گونه

گیاهی ديگر  هایجامعهی نادر مهاجمی هستند که به طور تصادفی از ها: گونه9درجه تمايل  -

های تصادفی يا بیگانه باشند ]گونهقبلی می هایجامعههايی از اند و يا باقیماندهوارد شده

(Accidental or Strange species.]) 
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ها از گونهها، ابتدا درجه پايايی يا حضور هريک در عمل برای تعیین دقیق درجه تمايل گونه

گردد. سپس با استفاده از درجه پايايی و مقادير های تشخیص داده شده مشخص میدر گروه

 شود.تعیین می 1ها طبق جدول ها، درجه وفاداری آنها در هريک از گروهچیرگی گونه –فراوانی 

است زارهای اشتهارد ارائه شده گیاهی نهايی بخشی از شورهشناسیبرای نمونه جدول جامعه

 (.91)جدول 
 

 چيرگي –ها با استفاده از درجه پايايي و مقادير فراواني تعيين وفاداري گونه -9جدول 

 هاجامعهدر ساير 
 

 در يك جامعه معین
وفادار

 ی

A P  A P F 
7-5 7-5  0-+ 0-3 0 
7-+ 4-1  0-+ 0-3 4 

7-( +Vکاهش)3 1-0 +-0  1-0 يافته 
P ،A  وV قريباً مشابهدر دو يا چند جامعه ت  P ،A  وV در دو يا چند جامعه تقريباً مشابه 

7 
1-+ 1  1-+ 1 

V يافتهکاهش 
 V فقط در حاشيه يا نقاط  يا يافتهکاهش

 .شده واحد رويشي وجود داردتخريب
1 



 

 

 زارهاي اشتهاردگياهي نهايي بخشي از شورهشناسيجامعه جدول -15 جدول
No. of relevé: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  5 5 3 0 3 2 1 4 3 3 2 1 5 3 4 0 3 2 2 1 0 4 2 1 1 4 2 1 5 2 4 2 

  7 1 3 8 5 3 1 1 8 2 1 9 3 1 7 1 6 7 0 6 7 9 4 5 7 0 2 2 8 9 3 6 

)2vé area (mRele 4 1 4 1 25 

No. of association: 1 2 3 4 5 

Characteristic species of associations:                                 

3861 Halocnemum strobilaceum (Pall.) M.B. 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2       1    1    2 1       

6159 Salicornia europaea L.           4 3 3 3      1 1            

1552 Atriplex verrucifera Bieb.               4 4 3 3 3    1 1         

0211 Aeluropus littoralis (Gouan.) Parl.           1 1    1  + 1 5 4 4 3 3 2 3 3      

6956 Tamarix kotschyi Bge.                            4 4 3 3 3 

Companion species:                                 

6181 Salsola crassa M. Bieb.            1                1 1    

4529 Limonium iranicum (Bornm.) Lincz.   1  1   1              1     1      

1645 Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.                    1   1 1         

0350 Alhagi pseudoalhagi (M.B.) Desf.                  1               

5512 Phragmites australis Trin. ex Steud. var. stenophylla (Boiss.) Bor.                   1        

5845 Puccinellia distans (L.) Parl.      1 1        1              1  1  

5821 Psylliostachys leptostachya (Boiss.) Rosshk.   + 1      1                       

Other species:                                 

3277 Eremopyrum bonaepartis Nevski + + +  +   +  +            +  +    + +    

4108 Hordeum geniculatum All. +   +                      + +  +  + 1 

1674 Bromus danthoniae Trin. + +                            +  + 

0645 Anthemis odontocephala Boiss.    +  +   +                        

7082 Tetradiclis tenella (Ehrenbg.) Litw.      + +                          
5662 Polygonum aviculare L.     +    +                        
0682 Arabis aucheri Boiss.                +                 
0489 Alyssum linifolium Steud. ex Boiss.                 +                

7744 Zygophyllum fabago L.   +      +                + 1       

1. Halocnemetum strobilacei, 2. Salicornietum europaeae, 3. Atriplicetum verruciferae, 4. Aeluropodetum littoralis, 5. Tamaricetum kotschyi 
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_ های گیاهیتعیین نقش عوامل اکولوژیکی در استقرار جامعه _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

باً مشابه استقرار يکنواخت، گروهی از گیاهان با سرشت اکولوژيکی تقري در هر محیط نسبتاً

ها های ديگر تفاوت دارند. اين تفاوتاند که از نظر بعضی عوامل اکولوژيکی نسبت به گروهيافته

ها با های گیاهی يک گروه يا جامعه با يکديگر و اثر متقابل اين گونههای گونهکنشاز میان

توان های گیاهی میعهترين عوامل مؤثر بر پراکنش جامشود. برای تعیین مهممحیط ناشی می

استفاده کرد. اين  (PCA=Principal Component Analysis) های اصلیلفهؤاز روش تجزيه م

 شود.زار اشتهارد توضیح داده میهای گیاهی شورهروش با ذکر مثالی از جامعه

ها به صورت ابتدا مقادير ويژه و درصد واريانس مربوط به هر يک از مؤلفه PCAدر روش 

 مؤلفهدهد که ها نشان میمؤلفههای مربوط به (. درصد واريانس99 ارائه می شود )جدول جدول

های درصد از تغییرات جامعه 1/94سوم  مؤلفهدرصد و  1/44دوم  مؤلفهدرصد،  9/95اول 

ناشی از اثر  های گیاهیجامعهدرصد از تغییرات  4/74گیاهی را در بردارند. پس در مجموع 

ها مؤلفههای اول تا سوم است. با توجه به ضرايب همبستگی مؤلفهدهنده در متغیرهای تشکیل

اول شامل متغیرهای هدايت الکتريکی، ماده آلی، سديم، منیزيم، کلر، سولفات  مؤلفهبا متغیرها، 

سوم شامل رطوبت اشباع و کلسیم  مؤلفهدوم شامل آهک، گچ، ماسه و سیلت و  مؤلفهو رس، 

ن میان، مؤلفه اول با هر هفت متغیر همبستگی منفی دارد. مؤلفه دوم با (. از اي94 است )جدول

متغیرهای آهک و سیلت همبستگی منفی و با متغیرهای گچ و ماسه همبستگی مثبت دارد. 

 مؤلفه سوم با متغیر رطوبت اشباع همبستگی منفی و با متغیر کلسیم همبستگی مثبت دارد.
 

 اهنس مربوط به هر يک از مؤلفهمقادير ويژه و درصد واريا -11 جدول
 مؤلفه مقادير ويژه درصد واريانس درصد واريانس تجمعی

3/34 3/34 1011/0 1 

9/09 1/70 8314/3 7 

0/20 1/10 3300/7 3 
1/84 1/8 7917/1 4 
0/95 4/1 9099/5 0 
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 هامقادير بردارهاي ويژه مربوط به متغيرها در هر يک از مؤلفه -17 جدول
 ؤلفه )محور(م متغیر

 پنجم چهارم سوم دوم اول 

 512/5 504/5 521/5 552/5 -479/5 هدايت الکتريکي
 151/5 -418/5 -111/5 -742/5 113/5 اسيديته

 -108/5 -741/5 -117/5 -578/5 -778/5 رطوبت اشباع
 -318/5 -744/5 513/5 503/5 -431/5 ماده آلي

 111/5 520/5 774/5 -388/5 154/5 آهک
 119/5 -559/5 -125/5 441/5 -549/5 گچ

 124/5 500/5 -573/5 537/5 -472/5 سديم
 -784/5 531/5 040/5 -517/5 -127/5 کلسيم
 509/5 141/5 -521/5 115/5 -412/5 منيزيم

 133/5 -513/5 773/5 500/5 -392/5 کلر
 178/5 790/5 -739/5 -511/5 -483/5 سولفات

 -212/5 441/5 -758/5 514/5 -591/5 بيکربنات
 -777/5 -777/5 -589/5 -544/5 -459/5 رس

 521/5 710/5 559/5 -474/5 -751/5 سيلت
 545/5 -502/5 531/5 412/5 117/5 ماسه

 

 زارهای اشتهارد در شکلهای گیاهی شورهبندی جامعهنمودار عوامل خاکی مؤثر در رسته

زرگتر باشد و فاصله آن از محور کمتر باشد، هر چه طول بردار متغیری بالبته آمده است.  99

شود، هدايت الکتريکی، سديم، طور که مشاهده میثیرگذاری آن متغیر بیشتر است. همانأت

و ماسه، گچ، سیلت و آهک بیشترين تأثیر را در  9منیزيم و کلر بیشترين تأثیر را در محور 

ی گیاهی در پیرامون محورهای هادارند. با توجه به تغییرات اين عوامل، جامعه 4محور 

بیشترين تاثیر مثال هدايت الکتريکی، سديم، منیزيم و کلر عنوان بهشوند. بندی ديده میرسته

دارند.  Halocnemetum strobilaceiو  Salicornietum europeaeگیاهی  را بر پراکنش جامعه

و  Phragmitetum stenophyllaeهای گیاهی بیشترين تاثیر را بر پراکنش جامعهماسه 

Halimocnemietum rarifoliae گیاهی  جامعه، نسبت جذب سديم بر پراکنشTamaricetum 

kotschyi  گیاهی  جامعهپراکنش و سیلت و آهک برSalsoletum crassae .دارند 

 



 53/ ...فلور و  یبه منظور بررس گیاهییشناسجامعه یهاو برداشت یاهانگ یآورروش جمع
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 زارهای اشتهارد های گیاهی شورهبندی جامعهنمودار رسته -11 شکل

 در ارتباط با عوامل خاکی


