ﻣﻌﻤﺎی ﺳﻨﮓ ﻫﺎی روان دره ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﯽ
ﭘﯽ اس و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺣﻞ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﺮﻫﺎم ﻣﺎرزﻟﻮ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۳
ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک و ﯾﺎ روان ﭘﺪﯾﺪه ای ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺣﻮزه زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮﺧﯽ از
درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ )ﺑﺨﺼﻮص درﯾﺎﭼﻪ  Racetrack Playaدر ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ( ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﮔﺎه ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﭘﯿﻤﻮده و رده ﻫﺎﯾﯽ را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی
ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ده ﻫﺎ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ آورﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻫﺎی
ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در دره ﻫﺎ را ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﮐﺮدﻧﺪ.
آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از آن ﻫﺎ )ﯾﮏ زﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس(  ۱۵ﺳﻨﮓ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﯽ ﭘﯽ اس را در دره ﻫﺎی رﯾﺴﺘﺮﯾﮏ ﭘﻼﯾﺎ
) (Racetrack Playaﻗﺮار دادﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ در اﺻﻞ در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ ی ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎی
روان در آن ﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ،۲۰۱۳ﯾﮏ اﺧﺘﺮ ﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺗﯿﻢ دو ﻧﻔﺮه آﻧﻬﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و اﻓﺘﺨﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ

ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮا وﻗﻮع ﭘﺪﯾﺪه ﺳﻨﮓ ﻫﺎی روان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﯿﺰﺷﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ آب ،ﯾﺦ و ﺑﺎد ﺑﻮده
ﺗﺎ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آﯾﻨﺪ .اﺑﺘﺪا آﺑﯽ ﮐﻪ از ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎﭼﻪ ﻃﻐﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۸ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در اﻃﺮاف ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ آب ﻫﺎ ﭘﺲ از ﯾﺦ ﺑﺴﺘﻦ
ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻨﮓ

ﻫﺎ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.

روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﺦ ﻫﺎ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎدی ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ۱۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را

ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﻣﺘﺮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ  ۱۶دﻗﯿﻘﻪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮده و

ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺣﺪود  ۶۱ﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳﻨﮓ ﻫﺎی روان ﺳﺎل ﻫﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن

آن ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯿﺸﺪ ،اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﻪ ارواح و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺮای
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺣﺮﮐﺖ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎﯾﺖ  PLOS Oneﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

