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و   Larrea tridentata علمی  نام  با  گیاهی   )creosote( کرئوزوت 
معروف به »پادشاه کویر« است. این درختچه چسبنده در جنوب غربی 
Uni� )آمریکا می روید. در یک مطالعه جدید، محققان دانشگاه تگزاس 
 James "Jake"( به رهبری جیمز جیک گیرون )versity of Texas

زمین شناسی  علوم  دانشکده  ارشد  کارشناسی  دانشجوی   ،)Gearon

کرئوزوت ها  سرشماری  برای   ،)Austin( آستین  در  تگزاس  دانشگاه 
با  باال،  وضوح  با  نقشه برداری  داده های  و  رایانه ای  الگوریتم های  از 
شمارش هر یک از آنها در یک منطقه حفاظت شده به مساحت 135 
استفاده   )Nevada's Mojave( نوادا  موجاوه  در صحرای  مربع  مایل 
کرئوزوت  میلیون   23 گیاهی،  جمعیت  میلیون   66 میان  در  کردند. 
شمارش نهایی شدند. آنها اطالعات جدید و مهمی را درمورد گونه های 
گیاهی به دست آوردند که نشان می دهد چگونه تکنیک های استفاده 
از داده های بزرگ می توانند بر روش های انتخابی برای مطالعه جوامع 
گیاهی تأثیرگذار باشند. محققان در این تحقیق نشان دادند برخی از 
و  بزرگ  کرئوزوت های  رشد  روی  می توانند  چشم انداز  ویژگی های 

فاصله آنها از یکدیگر تأثیر بگذارند.
 Landscape Ecology مجله  در   2020 سال  نوامبر  در  مطالعه  این 
منتشر شده و نقطه عطفی در رابطه با دانش سرشماری در علوم گیاهی 
است. تحقیق روی کرئوزوت ها در ابتدا به منظور پیدا کردن حفره هایی 
یانگ  توسط   2017 سال  در  شده  منقرض  الک پشت های  به  متعلق 
)Young(و همکارانش در Boulder City در شرق منطقه حفاظت شده 
این  در  شده  داده های جمع آوری  بیشتر  شد،  انجام  موجاوه  صحرای 
مطالعه، از جمعیت کمتر از 1000 گیاه و با نقشه برداری هوایی به دست 
آمد. کرئوزوت ها با استفاده از الگوریتم های رایانه ای شمارش می شوند 
که می تواند بوته ها را از چشم انداز اطراف و سایرگیاهان دیگر متمایز 
به  مربوط  اطالعات  رایانه ای  الگوریتم های  کند. عالوه بر سرشماری، 
می کنند  نیز مشخص  را  کرئوزوت  هر  سایبان  و سطح  ارتفاع  مکان، 
که درنهایت می توان حجم سایبان هرکدام از آنها را نیز محاسبه کرد. 
داده های به دست آمده شامل سن نسبی خاک، زاویه و جهت شیب برای 
این گونه گیاهان را نیز مشخص می کنند. جهت یا وضعیت شیب، عامل 
اصلی کنترل حجم کرئوزوت ها نسبت به گیاهانی است که در دامنه های 
رو به شرق رشد می کنند. حجم کرئوزوت های موجود در دامنه های 
شرقی تقریبًا پنج برابر بیشتر از گیاهانی است که در دامنه های رو به 
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غرب رشد می کنند. به عقیده گیرون این میزان پوشش روی زمین، برای 
جانوران، برای بهره برداری از زمین، یا برای درک چگونگی گرم شدن 
زمین بسیار مؤثر است. محققان این پروژه دریافتند که سن خاک بر 
حجم کرئوزوت ها تأثیر مستقیم می گذارد. به ویژه گیاهانی که در خاک 
قدیمی تر  خاک های  در  که  گیاهانی  به  نسبت  می کنند  رشد  جوان تر 
رشد می کنند، 27درصد از رشد بیشتری برخوردارند. این مطالعه نشان 
برای  مهم  راهی  می تواند  به سمت شرق  در یک شیب  می دهد رشد 
هیدراته ماندن گیاهان بیابانی باشد، این موضوع باعث می شود گیاهان 
برخالف  کنند،  جذب  را  خورشید  نور  صبح،  سردتر  ساعت های  در 
دامنه های غرب که بیشترین نور خورشید را در طول گرم ترین ساعات 
از  دادن آب خود  از دست  مستعد  موقع  این  در  و  کرده  روز جذب 
 ،)Erik Hamerlynk( طریق تعریق و تبخیر می شوند. اریک هامرلینک
دراین باره  امریکا،  متحده  ایاالت  کشاورزی  وزارت  اکولوژیست 
تمام  این یک موفقیت بزرگ است که داده های یک سطح  می گوید: 
طرح را دربر می گیرد، درواقع آنها را در مقیاس بزرگ و روشن نسبت 
به مقیاس حوزه کوچک تر گسترش می دهد، همچنین تکنیک های ارائه 
شده در این مطالعه به بهبود شیوه های مدیریت عمیق و استاندارد از کل 

جامعه گیاهان قبل و بعد از یک فرایند خاص، کمک می کند.
از  استفاده  که  است  سالی  چند  تحلیلی:  علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
Big Data یا داده های بزرگ، جهان دانش را با شگفتی های فراوان 
در نتیجه گیری و تحلیل های عمیق تر و کاربردی تر روبه رو کرده است. 
این راه با دربرگرفتن ویژگی های متفاوت و جدای از هم و با استفاده 
از علوم ریاضی و رایانه می تواند پاسخ های بهتر، جامع تر و درست تری 
برای بسیاری از پرسش ها داشته باشد. این برنامه در مؤسسه تحقیقات 
فراوانی  داده های  و  است  شده  هدف گذاری  کشور  مراتع  و  جنگلها 
در موضوعات مختلف ولی مرتبط با هم در حال گردآوری است تا 
بتوان از آنها، در حوزه های شناخت، احیا و حفاظت در منابع طبیعی 

استفاده های راهبردی کرد. 
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1207150445.htm#:~:text=Summary%3A,site%20
in%20Nevada's%20Mojave%20Desert

D
O

I: 
10

.2
20

92
/ir

n.
20

21
.1

23
56

4


