ﮐﺸﻒ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۸۵۵
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ]ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  Cataglyphis bombycinaﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸۵۵ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ دارد در ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ در ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۱۰۸ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن ﺧﻮد را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺣﺸﺮات در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺻﺤﺮای ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،دﺷﺖ ﺳﯿﻨﺎ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اواﺳﻂ روز ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ دﻣﺎی ﺷﻦ ﻫﺎ را ﺑﻪ  ۶۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﻮد
ﺑﯿﺮون ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از اﺟﺴﺎد ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮﻣﺎ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای ﺻﺤﺮا ﺑﺮای آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﻓﻖ داده اﻧﺪ .در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻏﺬا ﮐﻢ اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه .از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﻌﺪود ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﺎﯾﻪ دارﻧﺪ و ﺣﺸﺮات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن
ﺳﺎﯾﻪ ﭘﻨﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .وﺟﻮد ﺷﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ ﺣﺮﮐﺖ را ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران دﺷﻮار ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺎﻻ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺸﺮﯾﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه
ای ﺻﺤﺮا ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ  Cataglyphis bombycinaﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺮم ﺗﺮﯾﻦ اوﻗﺎت روز ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۰.۸۵۵ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﻗﻢ  ۱۳۰۰ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
ﯾﮏ زن ﺑﺎ ﻗﺪ  ۱.۶۲ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل را ﺑﺪود.
ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ از ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺎن و ﻫﺪاﯾﺖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری از ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮑﯽ از ﻻﻧﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ
را از ﺧﺎک ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه و از ﺑﯿﺎﺑﺎن  Douzاز ﺗﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ دﻣﺎی  ۱۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ رﻗﻢ
 ۰.۰۵۷ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺣﯿﻦ
ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرﭼﻪ ﻫﺎ ﻧﺘﻨﻬﺎ ﻣﯽ دوﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺷﺎن ﺑﻪ رﻗﻢ  ۰.۳ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ رﺳﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺐ ﭼﻬﺎر ﻧﻌﻞ ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺶ ﭘﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره از زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرﭼﻪ

ﻫﺎ ﻃﻮری ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎن ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت  ۷ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﺑﺎ زﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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