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براساس تحقیقات جدیدی که در Biology Letters منتشر شد، تغییرات 
بیشتر گونه های زنبورهای مخملی  بر  دما در طول 120 سال گذشته 
کردند،  نشان  پژوهشگران خاطر  است.  منفی گذاشته  تأثیر   )bumble bees(

تغییرات دما بیشتر از سایر عوامل، مانند بارش یا منابع گل، تأثیر منفی دارد.
زنبورهای مخملی، گرده افشان های مهمی برای گیاهان خودرو و محصوالت 
 )Hanna Jackson( جکسون،  هانا  هستند.  انسان ها  مورد استفاده  کشاورزی 

 ،  M'Gonigle آزمایشگاه  در  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
 ،Simon Fraser دانشگاه  زیستی  علوم  دانشکده 

به  نیاز  به همین دلیل است که ما  می گوید: 
توسعه راهکار های حفاظت شده داریم تا 

تأثیرات آینده تغییرات آب و هوایی را 
بر جمعیت های زنبور شرح دهد.
همکارانش  و  جکسون 

موجود  داده های  مجموعه 
مربوط به 46 گونه زنبور 
آمریکای  در  مخملی 
سال های  بین  شمالی 
را   2020 تا   1900
کردند.  و  تحلیل  تجزیه  
آنها دو مدل حضورشان 
را بررسی کردند )یکی با 

دیگری  و  زمان  بر  تأکید 
آثار  تا  محیطی(  عوامل  بر 

کاربری  و  آب و هوا  متغیرهای 
زمین را بر میزان »حضور« گونه ها 

تخمین بزنند. آنها دریافتند که جمعیت 
کاهش  زمان  طول  در  زنبور  گونه  شش 

یافته، 22 گونه به افزایش خود ادامه و 18 گونه 
باقی مانده، پایدار بودند.

بین  متوسط  به طور  دو  هر  بارندگی  و  دما  می کنند،  خاطرنشان  آنها 
سال های 1900 و 2020 در دوره پس از انقالب صنعتی افزایش یافت. تغییرات 
دما بیشتر تأثیر منفی روی زنبورهای مخملی داشت، به طوری که 37 گونه از 46 
گونه، در شرایط »تغییرات دما« در مقایسه با »ثابت ماندن دما«، کاهش بیشتر یا 

افزایش مثبت کمتری در حضورشان، نشان دادند.
نکته مهم این است که 9 گونه از زنبورهای مخملی کاهش هایی را نشان دادند 
که به تغییر دما در محدوده آنها مربوط می شود. این گروه در سایر عواملی که 
مطالعه شد، مانند بارندگی، الگویی پیدا نکردند و تنها یک گونه براساس منابع 

* پژوهشگر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
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گل کاهش یافت.
درواقع، هم منابع گل و هم بارش نتایج متفاوتی داشتند. تقریبًا نیمی از گونه های 
زنبورهای مخملی تحت تأثیر منفی تغییرات بارندگی یا منابع گل قرار گرفتند 

در حالی که نیمی دیگر تحت تأثیر مثبت قرار گرفتند.
بنابراین، محققان نتیجه می گیرند که تغییر دما یکی از عوامل محیطی اصلی است که 
باعث ایجاد تغییرات در ترکیب جامعه زنبور مخملی می شود. جکسون می افزاید: 
»از آنجایی که گونه های زنبور مخملی احتماالً در واکنش های آینده شان 
به تغییرات آب و هوایی و کاربری زمین متفاوت هستند، 
اقدامات حفاظتی باید گونه های منفرد را با در 
و  آب و هوایی  اولویت های  گرفتن  نظر 
زیستگاه منحصربه فرد آنها، در اولویت 

قرار دهند«.
علمی  اخبار  تخصصی  دبیر 
که  است  آشکار  تحلیلی: 
برای همه  اقلیمی  تغییرات 
یک  به  زنده  موجودات 
نیست  تأثیرگذار  اندازه 
به  آسیب  عین حال  در 
موجودات  از  دسته  آن 
مهمی  نقش های  که 
عهده  بر  زمین  کره  در 
جدی  چالش های  دارند، 
را پیش روی انسان خواهد 
مخملی  زنبورهای  گذاشت. 
در  هستند.  آنها  از  گروه  یک 
از  بسیاری  مانند  نیز  این پژوهش 
تحقیقات دیگر، عامل دما سهم پررنگی 
که  عاملی  دارد.  گونه ها  تعداد  کاهش  در 
کالن  سیاست های  و  برنامه ها  تحت  شدت  به 
کشورهای مختلف در حال افزایش است و در صورت ادامه 
این روند، روز به روز بر تعداد گونه های حذف شده و منقرض شده از کره زمین 

افزوده خواهد شد.
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