ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺑﺪﻧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ،از ﻻک ﭘﺸﺖ
ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﮔﺮگ ﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﺨﺖ ﺗﻼش داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﺑﻨﺪ اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﭼﻈﻮر ﺑﺎ ﺣﺲ ﮐﺮدن ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را
رﻫﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻄﺮح ﺷﺪ :ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ واﺳﻄﻪ

وﺟﻮد ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه آﻫﻦ در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ از ﻧﻮﻋﯽ
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺮوم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮑﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻫﮕﯿﺮی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻓﺮﺿﯿﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﮔﺸﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻫﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را درون ﺳﻠﻮل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ )ﻧﻪ ﻏﺸﺎی آن( و در
داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﺎﻧﻮر ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺮوم ﺗﻌﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺎده را درون ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  MagRﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا اﺷﮑﺎل ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده و
ﮐﺮﯾﭙﺘﻮﮐﺮوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و اﺷﮑﺎﻟﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ دارﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده را در ﻣﻌﺮض ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی
ﯾﺎد ﺷﺪه از ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻫﺎی درون آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻓﻠﺰی آﻧﺠﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮑﻦ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳﻮزن ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ را اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮری دور ﻣﯽ زﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در وﺿﻌﯿﺖ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و
ﺷﻤﺎﻟﮕﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻮان را در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺳﺮش ﻗﺮار ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﯾﺎد
ﺷﺪه ﺑﮕﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﺒﻮد اﯾﻦ ﻣﺎده آﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ را از
دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه از داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻧﺸﺮﯾﻪ Nature Materials
ﺑﻪ ﭼﺎب رﺳﯿﺪ.
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