
i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 168

* کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

 Journal of Biogeography در مقاله منتشر شده در 16 فوریه در
دانشجوی   Suissa رهبری  به  پژوهشگران  از  بین المللی  گروه  یک 
دکترای دانشکده ارگانیسم و زیست تکاملی  دانشگاه هاروارد با همکاری 
Sundue از دانشگاه سوئد اولین ارزیابی جهانی تنوع زیستی سرخس 
ژنتیکی  داده های  هرباریوم،  دیجیتالی  داده های  آنها  کردند.  گردآوری  را 
بیشترین  و داده های آب و هوایی را در هم ادغام کردند تا مشخص کنند 
گونه های سرخس در چه مناطقی به وجود می آیند و چرا؟ یکی از محققان 
این مطالعه می گوید: مجموعه های تاریخ طبیعی، اطالعات پایه و محور 
اصلی مطالعات تنوع زیستی هستند. دانشمندان، قرن ها با دقت و وسواس، 
مشغول جمع آوری و نگهداری این مجموعه ها بوده اند و با دیجیتالی کردن این 
نمونه ها در سال های اخیر، امکان بهره برداری جامع از آنها فراهم شده است.
تاریخ طبیعی  از  این مجموعه دیجیتالی شده  بر  با تکیه  پژوهشگران 
بیش  پایه  اطالعات  و  زمین  روی  زندگی  پراکنش  نقشه  تا  دارند  سعی 
از یک میلیون گونه سرخس را با مختصات طولی و عرضی جغرافیایی 
در سراسر جهان تهیه کنند. پس از پیرایش گسترده پایگاه داده و حذف 
نمونه های ضعیف، تقریبًا 800،000 نمونه برای 8000 گونه سرخس باقی 
ماند. پس از آن محققان، کره زمین را به واحدهای کوچکی از طول و 
عرض جغرافیایی به اندازه یک درجه تقسیم و کمیت گونه های موجود را 

در هر واحد تعیین کردند. 
تحقیق در فازهای چند گانه اجرا شد، به طوری که هر فاز بر پایه فاز 
قبلی بنا نهاده شد، اولین پرسش این بود، تمرکز تنوع زیستی سرخس ها 

کجاست و سپس چرا؟
الگوهای  یافتن  پی  در  ما  می گوید:  مطالعه  این  دیگر  همکار 
زیست جغرافیایی تنوع سرخس بودیم. درک این الگوها در یک گروه عمده 
مانند سرخس به ما اجازه می دهد گامی بلند برای درک چرایی پراکنش 

غیر یکنواخت گونه ها در دنیا برداریم.
یکی از یافته های مهم این است، 58درصد گونه های سرخس، در هشت 
نقطه کوهستانی حضور دارند که فقط هفت درصد از مساحت کل کره زمین را 
در بر می گیرد. محققان همچنین دریافتند میزان تنوع گونه ها با افزایش ارتفاع 
تا بیش از 1000 متر از سطح دریا بیشترمی شود. نویسنده مقاله در ادامه 
می گوید: سرخس ها در انواع اکوسیستم ها از جنگل های مرطوب در سایه تا 
صخره ها در بیابان ها رشد می کنند، بسیاری از این گونه ها، گیاهان همزیست 
هستند، به عبارت دیگر، روی شاخه های درختان رشد می کنند. در مقیاس 
جهانی می بینیم اوج غنای گونه ها در هر منطقه، در ارتفاع حدودی 2000 
تا 3000 متری و در میان بند های کوه های حاره ای مشاهده می شود، ما فکر 

می کنیم دلیل آن وجود اکوسیستم خیلی خاص در این ارتفاع و در قسمت 
ابری جنگل های حاره است. 

پژوهشگران پس از تعیین الگوهای تنوع سرخس ها، به بررسی چرایی 
وجود این الگوهای خاص پرداختند. بررسی داده های بوم شناسی از جمله 
داده های خاک و اقلیم نشان داد، همبستگی زیادی بین ویژگی های اقلیمی 
و افزایش غنا و تنوع وجود دارد. بنابراین، چنین فرضی مطرح می شود که 
سرخس های موجود در کوه های حاره ای با سرعت بیشتری نسبت به جاهای 
دیگر،گونه های جدید را به وجود می آورند. اگرچه این فرضیه وجود دارد که 
نقاطی همچون جنگل های بارانی آمازون، نقاط تجمع تنوع زیستی هستند، 
اما در مورد سرخس ها، این کوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری هستند که 

خاستگاه رشد و تنوع زیستی به شمار می روند.
گاهی ممکن است در پراکنش سرخس ها در مناطق کوهستانی حاره ای، 
فواصلی به وجود آید، دلیل این فاصله ها، اختالف دمای موجود در ارتفاعات 
و  است  قله سرد  و  دامنه، گرم  به طورمثال، در طول سال،  است،  مختلف 
این، سبب بروز اکوسیستم های متفاوت در یک منطقه کوچک جغرافیایی 
می شود. تغییرات دمای فصلی نقاط حاره ای، برخالف کوهستان های مناطق 
معتدل، بسیار اندک است، به عبارت دیگر، دما، در طول سال، در هر نوار 
ارتفاعی تقریبًا ثابت است، بنابراین، جابه جایی گونه های گیاهی و جانوری 
سازگارشده در یک ارتفاع، به سختی انجام می شود. با توجه به افزایش 
نمونه های دیجیتالی شده موجود در موزه ها، پژوهشگران در نظر دارند مطالعات 
خود را در مقیاس های کوچک تر در مناطق کوهستانی حاره ای انجام دهند.

دبیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: ما در این قسمت از نشریه طبیعت 
ایران دو مرتبه به موضوع داده های بزرگ )Big Data( اشاره داشتیم که 
دنبال کردن این رویکرد با جمع آوری و تحلیل داده های مختلف می تواند 
پاسخ های دقیق تر و بهتری برای پرسش های مهم امروز علوم مختلف فراهم 
کند. خبر پیش رو مثالی از این رویکرد در دنیای دانش و پژوهش است. امید 
است که در آینده نه چندان دور با تکمیل و به ثمر نشستن برنامه داده های 
بزرگ در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، گام ارزشمندی برای پاسخ 
به چرایی پرسش های موجود در حوزه منابع طبیعی ایران به دست بیاید. 
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پژوهشگرانالگوهایزیستجغرافیاییتنوعسرخسهاراآشکارمیسازند!
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