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Herbarium (plural: herbaria) are a collection of dried and labeled plant specimens 
on the handmade paper sheets that is arranged to allow for easy retrieval access. Mul-
tiple samples of individual species collected from different habitats are typically pre-
served. Herbaria organize their specimens systematically, by family, genus and species. 
Specimens from related species are found close to one another for facilitating their com-
parison. A herbarium is reference material for nomenclature (the naming of specimens to 
avoid the problem of ambiguity), identification (how they are recognized) and classifica-
tion (grouping of plants with similar properties) of the plants and a critical resource for 
biodiversity, ecological and evolutionary research studies, also. It comprises the basic 
materials for the studying of plant taxonomy, geographic distributions, stabilizing of no-
menclature and obtaining information about the world’s biodiversity. Also, Herbarium 
specimens can be used to provide samples of DNA, genome structure, gene expression, 
molecular systematic and to validate scientific observations. A voucher herbarium spec-
imen is a pressed plant sample deposited for future reference. It supports research work 
and may be examined to verify the identity of the specific plant used in a study. The 
herbaria are indexed with unique codes in the “Index Herbariorum” presently assigned 
and maintained by New York Botanical Garden herbarium.
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آشنایی با هرباریوم در آزمایشگاه گیاه شناسی 

واژگان کلیدی:

    هرباریوم )جمع: هرباریا(، مجموعه ای از نمونه های گیاهی خشک و نشاندار شده روی ورقه های کاغذی 
زیستگاه های  از  بفرد  گونه های منحصر  از  نمونه های متعدد  آسان مرتب شده اند.  برای دسترسی  که  است 
سیستماتیک،  بصورت  هرباریوم ها  نمونه های  می شوند.  حفظ  معمول  طور  به  و  شده  جمع آوری  مختلف 
براساس خانواده، جنس و گونه ها سازمان دهی می شوند. نمونه های گونه های مرتبط برای تسهیل مقایسه، 
نزدیک یکدیگر قرار داده می شوند. هرباریوم منبعی برای نام گذاری )جلوگیری از نام گذاری اشتباه(، شناسایی 
)چطور نمونه ها شناسایی شوند( و طبقه بندی ) دسته بندی گیاهان با ویژگی های مشابه( می باشد، همچنین 
منبعی مهم برای تنوع زیستی، تحقیقات اکولوژیکی و تکاملی است. این شامل تهیه مواد اولیه برای مطالعه 
طبقه بندی گیاهان، توزیع جغرافیایی، تثبیت نام گذاری و کسب اطالعات در مورد تنوع زیستی جهان است. 
همچنین از نمونه های هرباریوم، می توان برای تهیه نمونه های DNA، ساختار ژنوم، بیان ژن، سیستماتیک 
مولکولی و برای تأیید مشاهدات علمی استفاده کرد. هرباریوم ها با کدهای خاصی که نمایه هرباریوم هست 

مشخص می شوند و همگی در هرباریوم باغ گیاه شناسی نیویورک موجود است.
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1- مقدمه
هرباریوم مجموعه ای از نمونه های گیاهی خشک و پرس شده است که بر روی 
صفحات دارای شناسنامه الصاق شده و بر طبق یک سیستم رده بندی در قفسه های 
مخصوص منظم شده اند. سابقه تاسیس هرباریوم در جهان به سده 16 میالدی 
می رسد، اولین فردی که اقدام به ساخت هرباریوم گیاهی کرد، لوگا گالینی بود که 
آن ها،  کردن  پرس  شده،  گردآوری  گیاهی  نمونه های  حفظ  و  کردن  خشک  به 
قراردادن بین ورقه های کاغذ و الصاق بر روی ورقه های ضخیم تر مبادرت می کرد. 
دو گیا  ه شناس انگلیسی به نام جان فالکونر و ویلیام ترنر روش او را بسیار علمی 
تشخیص داده و آن  را دنبال کردند و عالوه بر آن توانستند بسیاری از نمونه ها را 
به این طریق در جای  کمی قرار دهند. امروزه در هرباریوم های جهان همین روش 
را با تغییر و تحوالتی که از نظر فنی و علمی به آن داده اند، ادامه می دهند. تکنیک 
هرباریوم تجربه شناخته شده زمان لینه بود اما او از روش چسباندن نمونه ها و 
روش مجلد کردن استفاده نمی کرد. او نمونه ها را بر روی صفحات جدا چسبانده 
به صورت افقی نگهداری می کرد، این روش امروزه هم به کار می رود. شناسنامه 
الصاق شده حاوی اطالعاتی در مورد رویشگاه، ویژگی های گیاه در موقع جمع آوری 
و معرف تاکسونی است که به آن تعلق دارد و همچنین در بردارنده سایر اطالعات 

ثبت شده روی بر چسب آن است ]4و 8 و 9[.

از نقش های مهم و کاربردی هرباریوم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

منبع نمونه های گیاهی   	 

 نگهداری مناسب نمونه های تیپ 	 

  تالیف فلورها، راهنماها و مونوگراف    	 

آموزش روش های هرباریومی	 

شناسایی نمونه ها	 

 اطالعات در مورد پراکندگی جغرافیایی	 

 حفظ نمونه های سند	 

بررسی اقتصادی گیاهان یک منطقه 	 

در حال حاضر، در سطح جهان، واژه هرباریوم بسیار فراگیرتر بوده و در بر گیرنده 
مجموعه ای از نمونه های گیاهی پرس شده، نمونه های سه بعدی، بذرها، دانه های 
گرده، قطعات چوبی، نمونه های موجود در محلول ها، اسالیدهای میکروسکوپی، 

DNA استخراج شده و ... می باشد ]3 و 8[.

هرباریوم شامل بخش های زیر است: 
1-سالن یا اطاق هرباریوم: محلی خشک )فاقد رطوبت( ومجهز به تهویه

مطبوع که گنجایش آن متناسب با تعداد نمونه های جمع آوری شده است. 
محسوب  هرباریوم  برای  زیان آوری  عامل  زیاد  روشنایی  که  آنجایی  از 
ضخیم  پرده  بوسیله  پنجره ها  و  کم  هرباریوم  پنجره های  تعداد  می شود، 

پارچه ای پوشیده می شوند. 

2-قفسه های هرباریوم: نمونه های خشک شده را در قفسه های مخصوصی 
که جنس آن ها فلزی است )تا در اثر ضربه و آتش سوزی مقاومت خوبی 
نمونه های  تا  است  طبقه  آن ها  درون  می کنند.  نگهداری  باشند(،  داشته 
گیاهی برروی همدیگر فشار وارد نکنند و جابه جایی گیاهان به سهولت 
سالن  دیوار  کنار  و  هم  درکنار  معمواًل  را  قفسه ها  باشد.  امکان پذیر 

می چینند. برروی درب قفسه نام تیره های داخل آن قرار دارد. 

در  لذا  است  گیاهان خشک  هرباریوم مجموعه  ایمنی: چون  3-وسایل 
سالن های  رو  این  از  است  آتش سوزی  جمله  از  تهدیدها  انواع  معرض 
هرباریوم بایستی مجهز به وسائل ایمنی نظیر کپسول های گاز آتش سوزی 

باشند ]9[.

2- مراحل کلی تهیه نمونه های گیاهی مناسب برای 
هرباریوم  

2-1- جمع آوری نمونه
نمونه ای که در هرباریوم نگهداری می شود باید به دقت جمع آوری، پرس 
و خشک گردد، چراکه نمونه هایی که مناسب تهیه شوند ویژگی های اصلی 
خود را تا مدت ها حفظ می کنند. این نمونه ها جهت مطالعات بعدی مانند 
تهیه فلورها، مونوگراف های تاکسونومی و مطالعات آزمایشگاهی بسیار 

مناسب اند. 

نقشه   یادداشت،  دفترچه  کردن،  پرس  لوازم  شامل  ضروری  آالت  ابزار 
دستگاه  باغبانی،  قیچی  مداد،  دوربين عکاسی،  قوطی،  کیسه،  منطقه، 
تعيين موقعيت جهانی )GPS(، چاقو، وسیله حفاری مانند بیلچه. دفترچه 
یادداشت وسیله مهمی است برای جمع آوری کننده جهت یادداشت نام 
علمی گیاه، خانواده، نام محلی، نشانی محل جمع آوری، طول و عرض 
جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، تاریخ جمع آوری، نام جمع آوری كننده 
و همكاران او و ثبت اطالعاتی اضافی که از طبیعت جمع آوری می شود 
 .)... و  گیاه، رنگ گل  تراکم  گونه های همراه،  نوع زيستگاه و  )ازقبیل 
می زیسته عکس های  که  منطقه  ای  در  گیاه  خود  از  است  بهتر  همچنین 

دقیق نیز گرفته شود. 
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و سالم )بدون قارچ وحشره( باشد. قسمت  های مهم نظیر دانه ها، میوه  ها 
تمام  نمود.  جمع  آوری  کوچکی  پاکت  های  در  می  توان  را  گل  ها  یا 
توجه  حتمًا  باید  شود.  ثبت  دفترچه  در  باید  گیاه  به  مربوط  اطالعات 
وجود  منطقه  یك  در  كم  تعداد  به  كه  گیاهانی  جمع آوری  از  که  داشت 
دارند، به شدت خودداری شود )به علت خطر انقراض گونه مورد نظر(. 
از هر نمونه چند تکرار جمع آوری شود چراکه احتمال فاسد شدن و از 

بین رفتن تعدادی از آن ها ضمن حمل وخشک کردن وجود دارد ]5[.

2-2- پرس کردن نمونه
نمونه ها را باید در کوتاه ترین زمان ممکن پس از جمع آوری پرس کرد. 
وسیله پرس شامل دو تخته چوبی چند الیه با ابعاد )30 ×45( سانتی متر 
که بین آن ها صفحات شیاردار و روزنامه قرار می گیرد. گیاهان را بعد از 
خارج کردن از کیسه باید تمیز کرده، روزنامه دور نمونه گياهی پيچيده و 
و  هوادهی  به  شیاردار  نوشته شود. صفحات  نمونه  آن شماره  روی  بر 
داده  قرار  ترتيب  اين  به  پرس  می کند.  کمک  نمونه ها  کردن  خشک 
می شود: تخته پرس، هواكش، خشك كن، روزنامه )با نمونه گياهی(، 
با قرار  خشک كن، هواكش و به همين ترتيب ادامه می يابد؛ تا در آخر 
دادن يك تخته پرس ديگر بسته می شود. پرس بوسيله دو تسمه یا نوار 
محكم بسته می گردد. فشار اعمال شده نباید آنقدر کم باشد که اندام  های 
گیاه در نتیجه  به وجود آمدن فضا های آزاد، جمع و چروکیده شود و نه 
آنقدر زیاد باشد که موجب متالشی شدن گیاه و مانع مبادالت هوا گردد 

.]6[

2-3- خشک کردن نمونه
دراین بخش نکته مهم این است که هر چه آبگیری سریع  تر اتفاق بیفتد، رنگ 
تا  شده  باز  پرس  بایستی  ساعت   12 از  می شود.  حفظ  بهتر  گل  ها  و  برگ ها 
روزنامه های مرطوب با روزنامه  های خشک تعویض شوند و قبل از بستن دوباره  
پرس نیز چند دقیقه نمونه ها در معرض هوای خشک قرار گیرند تا رطوبت موجود 
در فضای بین اندام ها تبخیر شده از بین برود. هر قدر تعویض صفحات زودتر 
انجام بگیرد، گیاهان سریع تر خشک شده و تغییر رنگ آن ها نامحسوس تر خواهد 
فشار  بایستی  می دهیم  قرار  پرس  در  دوباره  و  باز  را  نمونه  ها  که  بار  هر  بود. 
بیش تری نسبت به قبل اعمال شود. این عمل را آن  قدر ادامه می  دهیم تا نمونه   ها 
کاماًل خشک شوند. می توان آن دسته از نمونه هایی را که زودتر خشک شده اند از 
باپشت ناخن به آن  کرد. عالمت خشک شدن گیاه این است که اگر  بقیه جدا 
فشار وارد کنیم فرو نرود و اگر به حالت قائم نگه داریم خم نشود. خشک کردن 
نمونه های گیاهی پرس شده بصورت طبیعی و در صورت عدم استفاده از گرمای 

مصنوعی فرایندی کند است و از دست دادن آب چند روز طول می کشد ]7[.

2-4- کنترل آفات
نمونه های هرباریومی باید کاماًل خشک شوند تا مورد حمله باکتری ها و قارچ ها 
نمونه های جمع آوری شده،  از  برخی  در  است  ممکن  اینکه  بدلیل  نگیرند.  قرار 
آسیب های  با  مقابله  برای  بایستی  باشد  داشته  وجود  جانوری  یا  گیاهی  آفات 

احتمالی ناشی از آفات عمل ضد عفونی را انجام دهیم.

از روش های کنترل آفات، مسموم کردن می باشد که می توان گیاه را ضد  یکی 
عفونی کرد و آن را برای همیشه برای حشرات نا مطبوع ساخت. برای این کار 
کننده ای  دفع  مواد  این ها  می برند.  فرو  کلرید1  جیوه  الکل  محلول  در  را  نمونه 
هستند که به دلیل داشتن بو یا طعم ناخوشایند حشرات را از نمونه های هرباریومی 
بوده اما برای انسان خطرناک  دور نگه می دارند. این کار با این که بسیار موثر 
است. به همین خاطر هرباریوم هایی که از این مواد استفاده می کنند برچسب های 
لحاظ  آن  از  استفاده  احتیاط الزم هنگام  تا  قرار می دهند  نمونه  روی  مخصوی 
گردد. همچنین از گرد د.د.ت و گرما دادن آن تا حدود 70 درجه سانتی گراد به 
مدت 5 ساعت نیز برای ضد عفونی استفاده می شود. برای مجموعه های کوچک 
کننده  نفتالین و ورقه های ضد عفونی  گلوله های  یا  پودر  از  استفاده  و شخصی 
و  کاغذ2  بید  نظیر  آفت هایی  می رسد.  نظر  به  کافی  گیاهان  کنار  در  نگزالوت 

سوسک های چرم خوار3 به آسانی به نمونه ها حمله می کنند. باید توجه شکل1- دستگاه پرس جهت خشک کردن نمونه های گیاهی )9(.

1Mercuric chloride
2Silverfish
3Dermestid bettle
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داشت که استفاده از هر گونه سم مستلزم مراعات نکات دقیقی است و توصیه 
می شود که این سموم در هرباریوم ها و تنها توسط اشخاص کار آزموده مصرف 

شود.

2-5- شناسایی نمونه
معموال افراد با تجربه و حرفه ای نمونه های خود را پس از پرس و خشک کردن 
آن ها شناسایی می  کنند. افراد مبتدی باید سعی کنند نمونه های جمع آوری شده را 

با استفاده از نمونه های قدیمی شناسایی کنند.

2-6- چسباندن نمونه
نمونه های پرس و خشک شده در نهایت بر روی صفحات هرباریومی چسبانده 
می شوند. یک صفحه هرباریومی استاندارد )29×41/5( سانتی متر که از کاغذ 
ضخیم یا یک صفحه کارت ساخته شده است. کاغذ باید نسبتًا سفت باشد تا از 
نمونه ها ضمن دستکاری و جابجایی جلوگیری شود. روش های متعددی  آسیب 
برای چسبانیدن نمونه ها روی کاغذ به کار می رود. گاهی برای چسبانیدن گیاه 
روی مقوا از چسب استفاده می شود. بخش های حجیم گیاه را می توان روی مقوا 
دوخت یا از نوارهای باریک چسب کاغذی روی مقوا چسباند. قسمت های با 
بسته های کاغذی کوچکی قرار  ارزش و ظریفی چون دانه، میوه و گل ها را در 

می دهند و روی کاغذ می چسبانند ]9[.

 2-7- برچسب اطالعات 
برچسب بخش مهم و ضروری نمونه ای است که به طور دائم در هرباریوم نگهداری 

می شود. شامل اطالعات ثبت شده در دفترچه یادداشت در زمان جمع آوری و 

شناسایی نمونه است که روی برگه  ای با ابعاد حدود 7 در 10 سانتی متر تایپ 

می شود. برچسب در گوشه سمت راست و پایین صفحه هرباریوم قرار می گیرد و 

شامل موارد زیر است  ]2[:

1-نام انستیتو، 2- نام علمی، 3- نام رایج یا محلی، 4- خانواده، 5- مکان 

جمع آوری

6- تاریخ جمع آوری، 7- کد جمع آوری، 8- نام جمع آوری کننده  

9- شکل ظاهری و زیستگاه در زمان نمونه برداری
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شکل 2- نمونه خشک شده و الصاق به کاغذ )مولف(.

شکل 3- برچسب اطالعات )مولف(

Genus/Species: Alcea

Family: Malvaceae

Location: Khuzestan, Ahvaz, Hamidieh

Callector: Sayahi

Detector: Tavakkoli

Date: 98.9.9

2-8- بایگانی نمونه ها
پاکت های  درون  یا  و  تاشده  کاهی  کاغذ  میان  در  شده  آماده  نمونه های 
کاغذی یا پالستیکی قرار می گیرند و درکنار دیگر نمونه های متعلق به یک 
جنس های  می توان  همچنین  می شوند.  گذاشته  پوشه  یک  درون  جنس 
و  نظم  مطابق  و  داد  قرار  درپوشه ای  را  خانواده  یک  به  متعلق  مختلف 
پوشه هایی  ترتیب پیش بینی شده در هرباریوم بایگانی کرد. نمونه ها را در 
)45/5× 30( ابعاد  شده  تا  وضعیت  در  که  مانیال4  به  موسوم  کاغذ  از 
سانتی متر است بایگانی و نام نمونه گیاهی درون پوشه روی لبه پایین آن 
سیستم های  از  یکی  برحسب  را  نمونه ها  هرباریوم ها  در  می شود.  درج 

طبقه بندی معروف، بر اساس خانواده ها یا جنس منظم می کنند. پس از 
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 آنکه پوشه های محتوی نمونه ها بر اساس خانواده یا جنس ها بایگانی و 
شماره گذاری شدند برای نشان دادن وضعیت بایگانی، فهرست نمونه ها 

را در هرباریوم به نمایش می گذارند ]1[.

در پایان چند نمونه هرباریوم های ایران  را ذکر می کنیم:  

)KAR هرباریوم دانشکده کشاورزی کرج )کد هرباریوم –

کد هرباریوم  -هرباريوم وزارت جهاد كشاورزی )نام قدیمی: هرباریوم اوین با 
)IRAN

)TUH هرباریوم دانشکده علوم دانشگاه تهران )کد هرباریوم-

)TEH هرباریوم دانشکده داروسازی دانشگاه تهران )کد هرباریوم-

)TARI هرباریوم موسسه تحقیقات، جنگل ها و مراتع )کد هرباریوم-

3- مراجع

شکل4- پوشه حاوی نمونه )9(

شکل 5- قفسه های هرباریوم )9(
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]2[. جفری، سی )1373(. كلیات تاكسونومی گیاهی. مترجم: محمدحسن راشد محصل، 
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و روش  های رده بندی. مترجم: محمدرضا رحیمی  نژاد، مركز نشر دانشگاهی تهران. 

]4[. سینگ، گورچاران )1385(. سیستماتیک گیاهی. مترجم: دکتر آذرنوش جعفری و 
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