ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺗﮓ ﻫﺎی  RFIDرا ﻣﺜﻞ
ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ روی زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ]ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﯿﻨﺎ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻪ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﺧﺘﻼل ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﯾﺎ  CCDﯾﮏ واﻗﻌﻪ ﻣﺮﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدن آن زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ واﻗﻌﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ۲۰۰۶و در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﻼش ﻫﺎی

زﯾﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮده و
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻋﻠﻮم ﺳﻼﻣﺘﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ) (CSIROﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ روﯾﺪاد اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه

ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﻔﺎوت دارد.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اﯾﻨﺘﻞ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ روی ﺣﺪود  ۱۰ﻫﺰار زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در
اﯾﺎﻟﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﭼﯿﭗ ﻫﺎی  RFIDرا ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ روی زﻧﺒﻮر ﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ،

ﺗﮓ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﻮم زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻋﺴﻞ وزن دارﻧﺪ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی
ﺟﻨﺒﺸﯽ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮق ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﻣﺤﻘﻖ در اداﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ  ۵۰ﺗﮓ ،از ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮم ادﯾﺴﻮن اﯾﻨﺘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه  ،Atomﯾﮏ ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ رم ۵ ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی،
وای-ﻓﺎی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ و ﺑﻠﻮﺗﻮث ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوﻓﺴﻮرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮواز را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ،ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰاری و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﯾﺰ ﺗﺮﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎری ،آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آب ،ﻧﻮع

ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻐﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ را روی اﯾﻦ ﺣﺸﺮات ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ واﻗﻌﻪ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻠﻮﻧﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎی وﺣﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  ۳۳درﺻﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﯾﺮ ﺷﻮد دﻟﯿﻞ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ و راه ﺣﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن را ﮐﺸﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ اﯾﺪه آﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼل  CCDﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺸﻬﻮر
ﺑﻪ  Varroaﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻠﻮﻧﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺤﻘﻘﯿﻨﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ،ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ و اﻧﮕﺴﺘﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ﺑﺪون وﺟﻮد
اﻧﮕﻞ  Varroaﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار

ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داد ،ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺒﻮرﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﻫﺎی

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

]ﺗﻮﺿﯿﺢ :ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺒﻊ در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﭘﻮﺷﺶ داده ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر

اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺧﺒﺮ را ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮدﯾﻢ[
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

