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 مترجمان ادداشتی

 
 

 آن به یک چالش بزرگ برای ۀدهندیندهای تشیییکیلادرک فر منظور حفاظت وزیسیییتی بهتنوّعبررسیییی 
زیسییتی تنوّعدهد اخیر در این حوزه نشییان می ۀصییان اکولوژی تبدیل شییده اسییتق تحقیقات دو دهمتخصییّ

ها، وسیییعی از ژن  ۀکه ازطریق مجموع داردمفهوم چندگانه شییناختی،  عنوان یک سییاختار و الگوی بوم به
تر برای ارزیابی هرچه دقیق ،ق بنابراینشودیممحاسبه و تفسیر ، در اکوسیستم و یا صفات عملکردی هاگونه
 تنوّعاسییتق بدعد  نیاز ای، فیلوژنتیکی و عملکردیگونه تنوّعآن یعنی  ۀگانابعاد چند ۀزیسییتی به مطالعتنوّع
 تنوّعگیری استق بدعد اندازههای موجود در یک اکوسییستم و یا اجتماع قابل صیورت تعداد گونه ای بهگونه

صورت فواصل گردد و بهبر روی درخت فیلوژنتیکی برمی هاگونهفیلوژنتیکی به مقدار زمان تکاملی افتراق 
عملکردی  تنوّع ،سوم ق بدعدشودمیحضوریافته در یک اکوسیستم محاسبه  یهاگونهها در میان طول شیاخه 
یعنی است؛ اکوسیستم گیاهی موجود در  یهاگونهکردی فنوتیپیکی بین صفات عمل ۀعنوان فاصلاست که به

 قکنندیمهای گیاهی و عملکردهای اکوسیستم را بیان صورت ویژه رشد و عملکرد گونهصفاتی که به
 ۀزیسییتی به مطالعتنوّعزیسییتی در حفح حیات انسییان، ارزیابی  تنوّع ۀاز دیرباز با توجه به اهمیت مطالع

های مختلف محدود بودق مطالعات فراوانی ای درراسییتای گرادیانزیسییتی و غنای گونهتنوّعی الگوهای کمّ
 یهاستمیاکوسدر  آنحال بررسی ای انجام شده است و در ایران از گذشته تابهگونه تنوّعدر دنیا بر روی بدعد 

اند و مقاالت رداختهای پگونه تنوّعوفور انجام شیده استق بسیاری از مطالعات به چگونگی سنجش  ایران به
 ۀنوشییت زیسییتیتنوّعگیری های اندازهروشکتاب  ،میانفراوانی در این زمینه به چاپ رسیییده اسییت و ازاین

ای به چاپ رسیده استق گونه تنوّععنوان یک منبع پایه درجهت سنجش هرچه بهتر اجتهادی و همکاران به
زیسیییتی در  تنوّعپیدایش  منشییی آن ابعیاد درجهت ارزیابی   ۀبعید از کشیییف ابعیاد مختلف و لزوم مطیالعی    

بر آن  ،زیسیتی اکوسییستم   تنوّعها درجهت حفح ها و ارتباطات بین موجودات زنده و نقش آناکوسییسیتم  
قان زیستی در اختیار مخاطبان و محقّتنوّعتا منابعی درجهت ارزیابی ابعاد فیلوژنتیکی و عملکردی از  یمشید 

 قرار گیردق
فاهیم چگونگی سنجش آن ابعاد و م ۀبه حل مسئل ،دنیا انتشار بسیاری از مقاالت و نشر چندین کتاب در

د که در بعضیییی از ندر ایران منابعی پیرامون بدعد عملکردی وجود دار اسیییتق کردهها کمک مرتبط با آن
ردی و عملک عاد فیلوژنتیکی واما منبع کاملی که به معرفی اب ،اندپرداختهایران به ارزیابی آن  یهاستمیاکوس
های مختلفی برای ارزیابی ابعاد فیلوژنتیکی و در دسیییت نیسیییتق روش ،گیری آن بپردازدهای اندازهروش

اما امروزه  ؛پرداخت هاآنتوان به سنجش افزارهای مختلف میعملکردی وجود دارند که با اسیتفاده از نرم 
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قان در این حوزه زیستی، بسیاری از محقّتنوّعاکولوژی و  ۀحوز ویژه دربه، Rافزار سیبب فراگیر شدن نرم به
 بنابراین،نویسیییندق می Rافزار اسیییتفاده در نرمهای قابلهای نوین خود را در قالب کدهایی در بسیییتهروش

 مختلف آن یهابسییتهو آشیینایی با  Rافزار به فراگیری نرم ،روزجدید و به یهالیتحلومنظور انجام تجزیهبه
 یهابسییتهها و معرفی های نوین سیینجش آنزیسییتی و روشتنوّعاسییتق این کتاب ازجهت معرفی ابعاد نیاز 

قان و مخاطبان عنوان یک کتاب پایه برای محقّتواند بهمی Rافزار در نرم هیا آنوتحلییل  مربوط بیه تجزییه  
منظور دسییترسییی آسییان بهۀ آنمترجمان این کتاب درصییدد ترجم ،زیسییتی درنظر گرفته شییودق بنابراینتنوّع

و  هاآن ۀزیسییتی و لزوم مطالعتنوّعبا ابعاد دیگر  هاآنزیسییتی در ایران و آشیینایی تنوّعقان مخاطبان و محقّ
 قبرآمدند Rافزار با کمک نرم هاآنگیری های اندازهروش

روی ِپیش ۀهای عمدهای التین، یکی از چالشژهانتخاب معادل فارسیییی برای جایگزینی بعضیییی از وا
 ۀشده در این کتاب و نبود پیشیندلیل جدید بودن بعضی از مباحث مطرحمترجمان این کتاب بوده اسیتق به 

علمی طرح این مباحث در کشییور، یافتن معادل فارسییی برای بعضییی از واژگان التین، خارض از بضییاعت    
 قاندشدهرو، در این کتاب آن واژگان عیناً آورده اینشناسی مترجمان بوده استق اززبان

آقایان دکتر جمیل همکاران محترم  ۀات ارزندیها و نظردانند از راهنماییمترجمیان بر خود واجب می 
 سایر ،مهندس مصطفی قندهاری ،واعظی )ویراسیتار محترم علمی،، دکتر محمد فرزام، دکتر عادل سیپهری  

قان و دانشییجویان دکتری اکولوژی گیاهی در آزمایشییگاه اکولوژی  ویژه محقّبهو پژوهشییگران  ،اسییتادان
این اثر  ۀق ترجمکه مشوّدانشیگاه فردوسی مشهد   شیناسیی  و نیز گروه زیسیت  زیسیتی گیاهی تنوّعآماری و 

 قکنندصمیمانه سپاسگزاری  ،بودند
مدیریت نشییر آثار نیز  معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشییگاه فردوسییی مشییهد و ۀدر پایان از حوز 
 قشودمی، قدردانی اندکردهدانشگاه فردوسی مشهد که در تصویب و چاپ و نشر این کتاب همکاری  علمی
 

 1111مهرماه 
 دکتر حمید اجتهادی

 بشیرزادهدکتر مارال 
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که  دهندرا توضیییم می هاگونه 4تنوّعو  1، پویایی2، فراوانی1اند توزیعکه تا به امروز ایجاد شییدهفرضیییاتی 
ها ها از یک سیییایت به تعداد زیادی از سیییایت نام و فراوانی گونه ۀدربردارند هیای ازطریق میاتریس داده 

شییوندق گرفته می مسییتقل درنظرهای غیرعنوان ماهیتها بهق در این نوع تحقیقات، گونهآزمون هسییتندقابل
ق برطبق ندیرو تشابهات عملکردی متغفیلوژنتیکی ارتباطات  ۀدر درج باوجوداینکه غیرمستقل هستند،ها گونه

توانایی نا، «هاو عملکرد گونه یماهیت فیلوژن ۀعدم محاسیییب عناوین سیییروکار داشیییته با» در یک آمار پایه
های فیلوژنتیکی و بیشتر ما نشانه ،درواقع مشاهده استققابل شیناسیان در تسیت فرضیات جالب و جذاب   بوم

ها ممکن راستا با ارزیابی این نشانهکنیم و درهمینجو میوهای اکولوژیک خود جستعملکردی را در داده
ها مدنظر اسیییت با ها و فراوانی آنکه فقط نام گونهزمانی ،اسیییت اسیییتنباطات ما از الگوهای اکولوژیک 

واژگون  یمتفاوت و یا حتّ ،ها تشیییابهات فیلوژنتیکی و عملکردی درنظر گرفته شیییودبر آنعالوهکه زمانی
که تکامل های اکولوژی در زمانیوتحلیلکافی چنین تضیییادهایی را در تجزیه ۀاندازگرددق من امروزه بیه 

مشاهده  ،شودفته نمیها در اکوسیستم درنظر گرهمراه چگونگی عملکرد آنها بهپیدایش آن  ها و منشگونه
 قکنممی

کار  1در پورتو ریکو 1یانکآلبارانی در  یهاجنگیل عنوان ییک اکولوژیسیییت جوان کیه بر روی   بیه 
مند به کار بر روی توزیع مکانی افراد کردم، بعید از درییافیت میدرک لیسیییانس خود به شیییدت عالقه     می

یک  ،سییتم بگویم که در جایی از یک جنگلهای گیاهی شییدمق با کار بر روی توزیع مکانی افراد توانگونه
از آن جنس یا تیره نیز در آن مکان  هاگونهدیگر  ،تواند یافت شود و در بعضی جهاتگیاهی ویژه می ۀگون
ق هرچند من کندتاحدودی رضایتمندی را برای من ایجاد  تواندیمتوانند حضیور داشته باشندق این نتیجه  می

تواند برای مثال درراستای پاسخ دهم که چرا یک گونه نمی سؤالاینکه بتوانم به این  همیشیه ناامید بودم از 
دکتری  ۀسساتی برای گذراندن دورؤدنبال منهرها یا مرزها حضیور یابدق احساس ناامیدی من سبب شد تا به 

 ۀسیییسیییؤمیک  یافتنکنندق درحین خود باشیییم که بر روی اکولوژی عملکردی درختان تروپیکال کار می
با گروه و االتی شد ؤدکتری از من سی  ۀمصیاحب  هکه پس از سیه دور زمانی ؛شیدت شیوکه شیدم   مناسیب، به 

ال آشییینا تروپیک ۀبرای کار بر روی سیییاختار فیلوژنتیکی اجتماعات گیاهی درختی ناحی 7وبتحقیقاتی کَم
و سوم که اندکی دیرتر  های دوماما برای مصاحبه ،شدمق قبل از مصاحبه، کارهای وِب را مطالعه نکرده بودم

                                                           
1. Distributions 
2. Abundance 

3. Dynamics  

4. Diversity 

5. El Yunque 
6. Puerto Rico 

7. Cam Webb 
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شییناسییی  لیسییانس من بر روی زیسییت فوق ۀدور ۀپروژ تمامی مقاالت وِب را مطالعه کردمق ،شییدانجام می
زده بودم تا ببینم اطالعات فیلوژنتیکی چگونه در اکولوژی درختان شدت هیجانتکاملی متمرکز شد و من به

مروری و تجربی فراوانی را مطالعه کردم که تمرکز تروپیکال تنیده شده استق در طی اجرای طرح، مقاالت 
 ۀذکرشیییده درحین پروژ سیییؤالهای گیاهی داشیییتندق در طی پاسیییخ به ویژه بر روی تکامل عملکرد گونه

انداز سنجش عملکرد شدت به چشمدکتری من در دانشگاه آریزونا شروع شد و به ۀلیسانس خود، پروژفوق
نگریستمق تقریباً بعد ر دادن آن اطالعات در یک بسیتر فیلوژنتیکی می در اجتماعات درختی تروپیکال و قرا

وتحلییل ترکییب فیلوژنتیکی و عملکردی اجتمیاعیات درختی در     از ورود بیه توسیییان، شیییروع بییه تجزیییه  
هم و  سازییکپارچه همهای محاسیباتی معنادار و مهمی رانده شیدم که   سیمت چالش به، نئوتروپیک کردم

 ۀسیییازی خروجی را دربرداشیییتق در طی اجرای پروژ پالت جنگلی و یکپارچه هیای سیییازی دادهفرمیت 
اری بسی ،شنیده بودم و در آزمایشگاه جدیدی که مشغول به کار بودم Rلیسانس خود از استادم درمورد فوق

 گرفتمق در اینشیییدم و آن را یاد میاما من هنوز باید تازه وارد آن می ؛کردندیمکار  Rاز دوسیییتان من با 
را به من آموخت و  R ۀپایاصییول  1دکتری و یک دوسییت به نام جیسییون پیترپسییازمان بود که یک همکار 

گونه تبدیل شوم )هرچند همیشه این Rفراوانی را در اختیار من قرار داد تا به یک انسان قوی در  یهاکتاب
ق در زندگی من همیشه کنمیملیه و تشیویقاتش تشکر  اوّ یهاکمکشیدت از پیتر بابت  نبوده اسیت،ق من به 

 قکنمیماستفاده  اشمانهیحک یهامشاورهگونه بوده است و همیشه از پیتر بدین
اما  ،گذر هستم آرامی از یک اکولوژیست جوان درحالِچندین سیال از آن زمان گذشته است و من به 

را با موضییوعیت  مختلفی یهاکارگاهرا کشییف کنم و برای این منظور  Rتا کدهای  مهنوز درحال تالشیی
ها لین این کارگاهاوّ قگذرانممیاکولوژیکی در جهان  یهادادهعملکردی و فیلوژنتیکی  یهالیتحلوتجزیه
سازی آن دوره، یک کتاب کار برگزار شدق در آماده 1چین علوم آکادمی در 2بیجینگ گیاهشناسی ۀموسس

روزرسیییانی آن کتاب کار برای بازنگری و بهطور پیوسیییته درحال ق همیشیییه و بیه کردمکوتیاه را تیدوین   
کننده در آن مدیون تمامی دانشجویان شرکتو  بعدی بودم که درنهایت به این کتاب ختم شد یهاکارگاه
 نگارش این کتاب هستمقجهت  هاکارگاه

مدت، برای یک همکاری طوالنی 4ژیاگشییگنگ مای :کنم سییپاسییگزاری  زیادی افراد از دانممی الزم
شناسی بیجینگ در گیاه ۀسیسی  ؤاز همکارانم در مق میبردیم بهرهاز یکدیگر  Rکه هر دو در یادگیری زمانی

، 1کائو)مینگ 8شناسی تروپیکال ژیشوآنگ بانا، و باغ گیاه7لئو، ژیاوژیان1ژانگ، جنیالنگ1ماچین )کگپینگ
 هایجنگلعلوم  دراز دیگر همکارانم که با عنوان مرکز اگسیییمیتسیییونیان   ق،11یانگو جی 13لینلوگژیانگ

                                                           
1. Jason Pither 
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 00     پیشگفتار

از اگستوآرت  ویژهبه و اندبودهی بسیار جدّ شیان یهایهمکارکه همیشیه در   اندشیده دهی آدرس 1گرمسییری 
 ، لیزا8، جیل تامپسیییون7، جِس ایمگرمان1، جو رایت1، دگیو اگریکسیییون4، جان کگرِس1، ریک کاندیت2دیویس
را ایجاد  R یهاجیپکاز سایر همکارانم که  ق11و اگمی ودلف 12، باب هوو11، ناتان کگرافت13، اَندی جونز1کامیتا
 ،قانبرای تمامی محقّ هاجیپکنگارش این چراکه  ؛اسیییتفاده شیییده اسیییت هاآنو در این کتاب از  اندکرده

برای تشییویق من به  use R! یهاکتاب سییتارانو ویرا 14خدمات بزرگی بوده اسییتق همینین از اگشییپرینگر 
 اتیتحقیقپروژۀ  حمایت مالیبرای 11آمریکا ۀمتحدتایاالعلوم  یملّ ۀسیییسیییؤاز م و نیز نگارش این کتاب

بابت عشق و  11، از لگیوی هوآپایانق در تاکنون کتراپساد ۀعملکردی و فیلوژنتیکی من در طی دور اکولوژیِ
 قشودیم گزاریسپاسهایش قبل و بعد از نگارش این کتاب حمایت
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