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دا دههای جامع و بزرگ ( )Big dataچه اطالعاتی
یدهند؟
در مورد تنوع گونهها ارائه م 
ترجمه :محمد متینیزاده

دانشمندان بررسی کر دهاند که چگونه منابع مختلف دا دهها موجب بهبود و
ارتقایمطالعاتتنوعزیستیمیشوند .دا دههایجامع و بزرگ()Big data
و آنالیزهای بزرگ مقیاس ،نقش مهمی در مطالعات تنوع زیستی دارند و
میتوانند نحوه توزیع گیاهان و حیوانات در محیط طبیعی و عملکردهای
اکوسیستمها را آشکار سازند .منابع مختلفی از دا دهها و اطالعات ضروری
در دسترس هستند که میتوان به مجموعه موزهها ،باغها ،مقاالت و
نوشتههای علمی در موضوع زیستشناسی و پایگاههای اطالعات محلی
اشاره کرد .محققان دانشگاه گوتینگن ()University of Göttingen
این موضوع را بررسی کر دهاند که چگونه میتوانند این اطالعات
ارزشمند را یکپارچهسازی کرده تا بعد از ورود به عصر دیجیتال برای
تحقیقات مورد استفاده قرار گیرد .این نتایج در مجله PLOS Biology
به چاپ رسیده است.
اطالعات و دا دههای تنوع زیستی میتواند جنبههای مختلفی
از حیات را تفسیر کند .برای مثال نحوه توزیع مکانی و جغرافیایی
موجودات ،اجداد آنها ،ویژگیهای اکولوژیکی یا تقابل موجودات با
محیط پیرامونشان توسط مطالعات تنوع زیستی آشکار میشود .با
این اوصاف هر کدام از جنبههای یاد شده توسط گروهی از دا دههای
ال برخی محققین محدوده توزیع یک گونه
مختلف تفسیر میشوند .مث ً
را تنها با حضور یا رخداد فردی تعیین میکنند ،درحالیکه برخی دیگر
شمارش سیستماتیک و برخی دیگر فهرست گونههای آن ناحیه را
بررسی میکنند .دا دههای انفرادی از لحاظ دسترسی متفاوت بوده و
میتوانند نتایج و تصمیمات علمی را تحت تأثیر قرار دهند .نویسندگان
این مقاله معتقد هستند که در مطالعات تنوع زیستی باید بهطور همزمان
و تا حد ممکن ،از منابع اطالعاتی مختلف استفاده کرد تا در نهایت
بتوان تحلیل و تفسیر دقیقی از روابط در طبیعت داشت .طبق نظر دکتر
کریستین کونیگ ( )Christian Königاز دپارتمان تنوع زیستی،
اکولوژی و جغرافیایی زیستی دانشگاه گوتینگن ،مطالعات تنوع زیستی
درست و قابل اعتماد نیازمند دا دههای شفاف و دقیق هستند .اتفاق نظر
اصلی بر این است ،زمانی که دا دهها با جزئیات هستند ،دسترسی به آنها

*

کمتر بوده و کمتر بهعنوان نماینده در مقیاس جهانی مورد توجه قرار
میگیرند ،عالوهبر آن در مناطق با تنوع گونهای باال ،شکاف اطالعاتی
بیشتر خواهد بود .این محققین نتایج دو پژوهش درباره چگونگی رشد
و اندازه بذر گونههای گیاهی را با استفاده از انواع دا دههای متفاوت
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که روابط یاد شده قابل تأیید
هستند .مدیریت این دپارتمان اضافه میکند «اگر ما بتوانیم تمامی
اطالعات در دسترس تنوع زیستی را با یکدیگر مرتبط و متصل کرده و
از آنها به بهترین نحو استفاده کنیم ،میتوانیم در راستای بهبود م دلهای
تنوع زیستی در تحقیقات گام برداریم ،اگرچه هنوز درک صحیح و
مفهومی از خصوصیات پایه و همافزاییهای رایج وجود ندارد».
دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی :خبر فوق به لزوم توجه به کنار هم
قرار گرفتن اطالعات مختلف برای درک درست از ماهیت موضوعات
پیچیده اشاره میکند .در سالهای گذشته ،با عمیقتر شدن دانش،
تحقیقات در کشورهایی با پیشینه علمی ،بهسمت جزءپژوهی بوده است.
رهآورد این سیاستها منجر به کشف و یافتن ناشناختههای فراوانی
شده است .اما همین شناختهای جزیی و یکسویه و وابستگی آنها به
یکدیگر سبب نیاز به عوامل بیشتری برای تحلیل پدی دهها شده است.
بهویژه عمیقتر و پیچی دهتر شدن مشکالت در مسیر زیستن انسان و
موجودات ،دانشمندان را بر آن داشته تا به سوی برقراری ارتباط میان
اطالعات جز برای رسیدن به نگاهها و تحلیلهای کالن گام بردارند.
خوشبختانه این نگرش پیشازاین و در سالهای گذشته به خوبی در
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تبلور یافته و بهصورت اساسی
و جدی دنبال میشود که به یقین با توجه به تنوعی از پژوهشها در
منابع طبیعی و بهویژه تنوع زیستی ،میتوان به پویایی ،کیفیت و کارآمدی
آن برای تحلیل و یافتن پاسخهای بهتر در این حوزه امید فراوان داشت.
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