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شناسايي برهمكنشي سسهای ايران
Interactive identification for dodders of Iran

كاظم دادخواهي

پور*1

چكيده
سسها ،گياهان انگل گلدار ميباشند و شناسايي دقيق آنها از اهميت خاصي برخوردار است .با استفاده
از قابليتهای برنامهنويسي  ،VB.netيك نرمافزار تخصصي با عنوان ”سسهای ايران“ طراحي و تدوين گرديد.
در اين فناوری ،اطالعات نوشتاری ،رقومي و توصيفي برای تعداد  93شناسه شامل  58گونه ،دو زيرگونه و 53
واريته به همراه نقاط پراكنش آنها بر اساس روش كليدهای شناسايي برهمكنشي تنظيم گرديد .اين نرمافزار در
سيستمهای عامل متداول نظير  Windowsقابل اجرا ميباشد و نسخهای ويژه از آن جهت آشنايي بيشتر و دانلود
در بخش نتايج اين مقاله معرفي شده است .بدين ترتيب ،با توجه به اهميت بررسي تنوع و پراكنش سسها،
قابليتهايي نظير تسهيالت روزآمدسازی اطالعات ،امكان استفاده در شرايط ميداني ،كاربرد حتي برای افراد
غيرمتخصص ،امكان تلفيق خصوصيات ريختي و مولكولي ،ارائه گزارشهای كارشناسي ،ترويج بوميسازی دانش
فني شناسايي گياهان انگلي و امكان توسعه برای شناسايي ساير علفهای هرز و حتي انواع قرنطينهای ،در چنين
نرمافزاری قابل تأمل ميباشد.
واژههای كليدی :تنوع زيستي ،گياهان انگل ،گياهشناسي الكترونيك ،نقشه پراكنش.

تاریخ پذیرش1932/3/11 :

تاریخ دریافت1932/4/52 :

 -1عضو هیات علمي مؤسسه تحقیقات گیاهپزشكي كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزي ،تهران ،ایران
٭ -نویسنده مسئول E- mail: EID4Iran@gmail.com
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مقدمه

گیاهان گلدار ) (Thiele and Adams, 2002و یا برخي

تیره سس ) (Cuscutaceaeفقط یك جنس

از انواع گندمیان آفریقاي جنوبي ) (Watson, 1989با

) (Cuscuta L.دارد و شامل حدود  522گونه در مناطق

روش دلتا ) (Dallwitz, 2016در بسیاري از مراكز علمي

Heide-Jørgensen,

كاربرد فراواني دارد .در این بررسي ،تأكید عمده بر

 .)2008سسها گیاهاني فاقد سبزینه بوده و از انگلهاي

فرایند چگونگي بوميسازي دانش فني و ارائه تسهیالتي

گلدار مهم محسوب ميشوند و ناقل برخي از ویروسها

فراگیر با ابعاد آموزشي و پژوهشي در این زمینه ميباشد

نیز ميباشند ) .(Agrios, 1988رشد سریع و خسارات

).(Dadkhahipour and Eftekhari, 2016

گرم و معتدل كره زمین ميباشد (

زیاد ناشي از این گیاهان ،موجب شده كه نامهاي عجیب

مواد و روشها

و غریبي به آنها داده شود مانند "نخ شیطان" و "ابریشم
شبدر" كه در زبان آلماني متداول است

با استفاده از قابلیتهاي برنامهنویسي

(Iranshahr,

) (Foxall, 2015یك نرمافزار ویژه طراحي و تدوین

) .1999مطالعات تاكسونومیك پیرامون گیاهان گلدار
انگل در ایران حدود نیم قرن قدمت دارد

VB.net

گردید .براي این منظور ابتدا ،اطالعات نوشتاري ،رقومي

(Yunker and

و توصیفي براي خصوصیات ریختي تعداد  94شناسه

) Rechinger, 1964; Esfandiari, 1946و آخرین

شامل  11گونه ،دو زیرگونه و  14واریته به شرح ذیل

بازنگري براي این تیره در سال  5212میالدي انجام

طبقهبندي شدند:

گرفته است ).(Jafari et al., 2016
بهطوركلي ،صفات عمده گونههاي سس محدود به

)1. (Cuscuta approximata Babingt.

ساختمان گل و میوه و گلآذین ميباشد و قسمتهاي

2. (C.
approximata
Babingt.
var.
)approximate
3. (C.
approximata
Babingt.
var.
)leucosphaera (Boiss. & Heldr.) Ynuck.

رویشي گیاه در گونههاي مختلف خیلي به هم شبیه
هستند و تشخیص آنها از روي نمونههایي كه فقط
داراي ساقه هستند امكانپذیر نميباشد

4. (C.
approximata
Babingt.
var.
)schiraziana (Boiss.) Yunck.
5. (C. approximata Babingt. var. urceolata
)(Kuntze) Ynuck
)6. (C. australis R. Br.

(Mobayen,

) .1979ترویج افزار و شیوههاي كاربردي در شناسایي و
ردهبندي ،هدف اصلي این پژوهش را تشكیل ميدهد و
به همین دلیل ،با بهرهمندي از تجارب حاصل از

7. (C. australis R. Br. var. cesatiana
)(Bertol.) Yunck.
)8. (C. australis R. Br. var. tinei (Insenga
)Yunck.
)9. (C. babylonica Auch. ex Choisy.
10. (C. babylonica Auch. ex Choisy. var.
)babylonica
11. (C. babylonica Auch. ex Choisy. var.
)elegans (Boiss. & Bal.) Engelm.

تحقیقات پیرامون شناسایي الكترونیك تیرههاي گیاهي
) (Dadkhahipour and Eftekhari, 2009و همچنین
شناسایي الكترونیك تعداد  919بذر علفهاي هرز در
ایران ) (Dadkhahipour et al., 2012این الگوریتم
براي این گروه از گیاهان انگل گلدار نیز مورد استفاده
قرار گرفت.

)12. (C. balansae Boiss. & Reut. ex Yunck.
)13. (C. brevistyla A. Braun
)14. (C. campestris Yunck.
)15. (C. chinensis Lam.

عالوهبراین ،ساختار محاورهاي (پرسش و پاسخ) در
طراحي بسیاري از كلیدهاي شناسایي برهمكنشي نظیر
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)16. (C. epilinum Weihe
)17. (C. epithymum Murr.

 -4پراكنش در ایران :گزارش مستند تعداد  415موقعیت
جغرافیایي از  53استان كشور.

)18. (C. epithymum Murr. var. epithymum
19. (C. epithymum Murr. var. kotschyi (Des
)Moul.) Engelm.

 -2خامهها :داراي دو حالت (جدا یا پیوسته).
 -2فلس :داراي دو وضعیت درون جام گل.

)20. (C. europaea L.

 -7كالله :داراي چهار حالت.

)21. (C. haussknechtii Yunck.
)22. (C. kotschyana Boiss.
23. (C. kotschyana Boiss. var. caudate
)Bornm & Schwarz
)24. (C. kurdica Engelm.

 -1كپسول :داراي سه حالت نوع باز شدن.
 -3گلبرگ :داراي چهار نوع شكل و فرم.
 -12تخمدان :داراي سه حالت.

)25. (C. lehmanniana Bge.
26. (C. monogyna Vahl. subsp. esquamata
)(Engelm.) Plitman.

 -11طول گل :داراي سه اندازه ( 1.2تا  5 ،5تا  9و
بیشتر از  9میليمتر).
 -15كاسبرگها :داراي  12حالت مختلف.

)27. (C. monogyna Vahl.
)28. (C. monogyna Vahl. subsp. monogyna
)29. (C. palaestina Boiss.
)30. (C. pedicellata Ledeb
)31. (C. planiflora Ten.
papillosa

var.

Ten.

 -19دمگل :داراي دو حالت مشخص و نامشخص.
 -14گلها :داراي دو حالت پنجقسمتي یا چهار قسمتي.
 -12ویژگي پائینتر از گونه :در مجموع ،تعداد 12

32. (C. planiflora
)Engelm.

عبارت تشریحي براي زیرگونهها و واریتهها.
بدین ترتیب ،هریك از  94شناسه با یك یا چندین

)33. (C. planiflora Ten. var. planiflora
34. (C. planiflora Ten. var. sicula (Tin. ex
)Engelm.) Trab.

وضعیت با عناوین فرعي مذكور ارتباط دارند
بهطوريكه ،با انتخاب هریك از گزینهها بهطور

بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،در یك فهرست

خودكار ،شناسه یا شناسههاي مرتبط فراخوانده ميشوند.

ویژه تعداد  12گزینه اصلي كه حالت درختواره با

همچنین با انتخاب یك شناسه از فهرست اسامي علمي،

انشعابات مختلف دارند و هركدام داراي چندین گزینه

تمامي مشخصات ذیربط به همراه شرح كامل گونه و

قابل استناد اعم از خصوصیات كمي و كیفي دارند،

تصاویر در صفحه نمایش ظاهر خواهند شد .شیوه مورد

طراحي و تنظیم شدند .بدین ترتیب ،براي طراحي كلید

استفاده در این فرایند ،برهمكنشي بوده و در هر مرحله

شناسایي برهمكنشي ،ارتباط هریك از موارد مذكور با

از شناسایي نمونهها ،اطالعات جامع اعم از نوشتاري،

یك یا چند شناسه مشخص گردد و چنین فرایندي

توصیفي و محاسباتي ،پردازش یافته و بهطور همزمان و

هنگام پردازش قابل بازیابي باشند .عناوین فرعي مورد

در محیط چندرسانهاي در اختیار كاربر قرار ميگیرد.

استفاده در این زمینه به شرح ذیل شدهاند:
 -1نام مترادف :داراي  99نام علمي.

نتايج و بحث

-5سطح شناسه :داراي سه سطح (گونه ،زیرگونه و

با استفاده از افزار و شیوههاي گیاهشناسي

واریته).

الكترونیك ( )Electrobotanyیك نرمافزار كاربردي

 -9میزبان :داراي  111نام علمي.

با عنوان “سسهاي ایران” طراحي و تدوین گردید

17

شناسايي برهمكنشي سسهای ايران

 .1نقشه ایران با قابلیت نشانگر مختصات برحسب

(شكل  .)1این نرمافزار داراي  12بخش به شرح ذیل

درجه ،دقیقه و ثانیه (و.).

ميباشد (اختصارات روي شكل  :1چ =.چپ ،ر=

 .3جعبه ابزار با هفت كلید فرمان (ر .ب ).شامل:

راست ،ب= باال ،پ= پائین ،و= وسط):
 .1عنوان و مشخصات شناسنامه نرمافزار (ب.).

سرآغاز مطالعه جدید ،موزه الكترونیك با قابلیت

 .5فهرست تنوع و اسامي علمي براي انواع سس (چ.

تنظیم زمان براي نمایش خودكار انواع انتخاب شده
در فهرست تنوع (ردیف  ،)5نماي كوچك صفحه

ب.).
 .9فهرست درختي انواع گزینههاي فرعي (چ.).

نمایش ،فعالسازي ابزار كاوش واژهها (بخش ،)1

 .4عنوان گونه فراخوانده شده (چ.).

مرورگر منابع علمي فارسي و غیرفارسي (بخش ،)7

 .2نماي تصویري و یا ترسیمي گونه فراخوانده شده

تنظیم گزارش فني و تحلیلي با ترسیم نقشه پراكنش

(چ .پ .).شرح نوشتاري گونه فراخوانده شده (چ.

و باالخره ،پایان اجراي نرمافزار.

پ).

این نرمافزار در سیستمهاي عامل متداول نظیر
 XP( Windowsو باالتر) قابل اجرا ميباشد .عالقمندان

 .2دو فهرست براي منابع علمي به تفكیك فارسي و

ميتوانند جهت آشنایي بیشتر ،نسخهاي ویژه قابل اجرا را

غیرفارسي (ر .پ.).

از نشاني زیر دانلود نمایند:

 .7ابزار كاوش براي واژههایي در فهرستگان اسامي و

https://drive.google.com/file/d/0B5MK8UE3jn
UIcHpodml6QTJzN28/view?usp=sharin

یا منابع علمي (ر.).

شكل  -1نماي عمومي نرمافزار سسهاي ایران
Figure 1- General view of software Dodders of Iran
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بسیاري از ابزارهاي مورد استفاده در این نرمافزار،

بهطوريكه با كلیك كردن روي نقشه ،ضمن مشاهده

متناسب با نیازها و همچنین بهمنظور سرعت بخشیدن به

مختصات جغرافیایي ميتوان فهرستي از گونهها را در

فرایند شناسایي در سطوح مختلف مخاطبین ،طراحي

آن منطقه با ترسیم یك محدوده چهار گوشه كه مركز

شده است .ویژگي كاربر دوست بودن براي این

آن داراي اختالف نیم درجه در طول و عرض

دستاورد ،داراي اهمیت زیادي ميباشد .براي مثال،

جغرافیایي نقطه مورد نظر ميباشد ،پیدا نمود.

هنگامي كه روي نقشه حركتي انجام پذیرد ،محاسبات

بررسي تنوع و پراكنش سسهاي ایران از اهمیت

همان نقطه بهطور خودكار انجام شده و همانند دستگاه

خاصي برخوردار است و براي همین منظور فقط

 GPSمختصات را برحسب درجه و دقیقه و ثانیه در

كافياست كه دكمه گزارش فشرده شود و نقشه

قسمت باالي نقشه نشان ميدهد .چنین تسهیالتي بهویژه

پراكنش براي فهرست گونهها بهطور خودكار ترسیم

هنگام بررسي نقاط پراكنش براي مناطق خاص روي

گردد .همانطوري كه در شكل  5مالحظه ميشود،

نقشه ،كاربرد فراواني دارد .یكي دیگر از تسهیالت

براي تمامي  94شناسه از تمامي استانها جز استانهاي

نرمافزار ،امكان جستجو با حركت روي نقشه ميباشد

یزد و خراسان جنوبي ،گزارش وجود دارد.

شكل  -5نقشه پراكنش انواع سس در ایران
Figure 2- Distribution map for dodders species in Iran
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براي مثال ،چنانچه بخواهیم هنگام شناسایي ،تأكید

گزارش شدهاند (شكل  .)9تعداد عالمت مثبت ،نشانگر

خاصي روي سه استان شمال غربي كشور (اردبیل،

میزان اشتراكپذیري با گزینهها و عناوین فرعي

آذربایجان شرقي و آذربایجان غربي) داشته باشیم،

ميباشد .عالوهبراین ،همانطوري كه در این شكل

مالحظه ميشود كه تعداد  11گونه سس وجود دارند

مالحظه ميشود ،نقاط پراكنش در استانهاي تأكید شده

كه داراي دو زیرگونه و پنج واریته بوده و فقط دو گونه

با اندازه بزرگتر و همچنین رنگ متفاوتي نسبت به

از آنها یعني ( (C. approximateو ( (C. brevistylaبا

سایر نقاط استانهاي دیگر هستند.

دارا بودن تعداد سه عالمت مثبت از هر سه استان مذكور

شكل  -9كاوش و محاسبه میزان شباهت انواع سس در سه استان شمال غربي كشور
Figure 3- Search and computation for similarities of dodders in three north-western provinces of Iran

موزه الكترونیك ،یكي از تسهیالت مهم و

پراكنش ،همچون اسالیدهاي پيدرپي در صفحه نمایش

كاربردي در این نرمافزار محسوب ميگردد .با انتخاب

ظاهر ميشوند .میزان توقف هریك از این صفحهها ابتدا

این كلید ،فهرست حاضر از تنوع مورد مطالعه ،جاروب

با پرسش از سوي سیستم برحسب ثانیه تعیین ميگردد.

شده و به هریك از شناسهها ،شرح كامل گونه به همراه

ابعاد آموزشي چنین ابزاري بهویژه در شناسایي تطبیقي

عناوین كلیدي و همچنین تصویري از آن با نقشه

اهمیت فراواني دارد.
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در فرایند شناسایي الكترونیك برخالف كلیدهاي

قابل استفاده ميباشد .شایان ذكر است كه در اینجا ،به

شناسایي چند شاخه ،نهتنها رعایت ترتیب در انتخاب

ازاي هریك از اصالحات ،تمامي اطالعات بهطور

عناوین فرعي ضرورت نداشته بلكه امكان حذف یك یا

خودكار و براي تمامي گزینههاي باقيمانده دوباره

چند گزینه به هنگام شناسایي نیز وجود دارد .براي مثال،

پردازش شده و خروجيها كه فهرستي از شناسههاي

چگونگي انصراف از كروي بودن كالله در شكل 4

مرتبط ميباشند ،بازنویسي ميگردد.

نشان داده شده است .چنین رویهاي براي تمامي گزینهها

شكل  -4تسهیالت ویژه براي حذف گزینههاي خاص در فرایند شناسایي
Figure 4- Special options for removing some items in identification process

نتيجهگيری كلي

و كارشناسي ،ترویج بوميسازي دانش فني براي

با توجه به اهمیت بررسي دقیق تنوع و پراكنش

شناسایي گیاهان انگلي و الگوي توسعه براي شناسایي

سسها ،قابلیتهایي نظیر تسهیالت روزآمدسازي

سایر موجودات عامل ناهنجاريها بهویژه علفهاي هرز

اطالعات ،امكان استفاده از ابزار در شرایط میداني،

و حتي انواع غیر بومي و یا مهاجم كه از لحاظ قرنطینه

كاربردي حتي براي افراد غیر گیاهشناس ،امكان تلفیق

داراي اهمیت خاصي ميباشند ،در چنین افزاري قابل

خصوصیات ریختي و مولكولي ،ارائه گزارشهاي مستند

تأمل ميباشد.
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Interactive identification for dodders of Iran
Kazem Dadkhahipour1*
Abstract
Dodders are parasitic flowering plants and accurate identification is very important. Using
a software programming with VB.net named as "Dodders of Iran" was designed and developed.
This application provides information in text, numerical and descriptive 34 ID contains 18
species, two subspecies and 14 varieties along with their distribution points were set based on
interactive identification keys. The common operating systems such as Windows for this
software is applicable and learn more and download a provisional version especially since the
results of this paper are introduced. Thus, given the importance of the diversity and distribution
of dodders, such as the ability to update information facilities, the possibility of use in field
conditions, applicable even for non-experts, the possibility of combining morphological and
molecular characteristics, technical reports, extension and localization of technical knowledge
for weed identification and can be extended to identify even for quarantine species, is
noteworthy in this application.
Keywords: Biodiversity, Distribution map, Electrobotany, Parasitic plants.
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