ﻓﺼﻞ  :1ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت -ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺟﺎی آرام و ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺑﻬﺎر اﻧـﻮاع
ﺻﺪاﻫﺎ ،زﻣﺰﻣﻪﻫﺎ و آواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آن ﻣﯽﭘﯿﭽﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ؟ ﺳـﺎلﻫـﺎ ﭘـﯿﺶ
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ،ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺳـﻮراخﻫـﺎﯾﯽ در ﻻی و ﻟﺠـﻦ ﺣﻔـﺮ ﮐـﺮده و در آن ﺑـﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻟﺠﻦ ﺗﻪ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه زﻣـﺴﺘﺎن را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻬﺎر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺷـﻨﺎی ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن در
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .واﻗﻌﯿﺖ از ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬـﺎ ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑـﺎورﺗﺮ اﺳـﺖ .آﻧﭽـﻪ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ دوره زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ» ،ﭘﺮواز« اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑـﻪ ﭘـﺮواز
در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺸﻪ راه ﯾﺎ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺰاران ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺳﭙﺮی ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
درﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن دوﻧﺪﮔﺎن دو ﻣﺎراﺗﻮن ﮔﺎمﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣـﺴﯿﺮ
و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد از ﺗﮏ و ﺗﺎ ﻧﯿﻔﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎد ،وزن ﺑﺪن و وﺟـﻮد ﻃﻮﻓـﺎن
در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻋﺖ ،ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .در ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
ﻣﺠﺪداً ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ اﯾـﻦ ﮐـﺎر را ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺗﮑـﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »ﻣﻬﺎﺟﺮت« ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﯾﮕﺮ و ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﻣﺠـﺪد ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ اوﻟﯿـﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ اﺳﺖ .ﺑـﺮای
ﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﺪود  5ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﮐﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :در واﻗﻊ  500ﮔﻮﻧـﻪ از ﻣﯿـﺎن  650ﮔﻮﻧـﻪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  5000ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ دوزﯾﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎﺟﺮت در
ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﮔﻠﻪﻫﺎی ﮔﻮزن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﻊ ﺳﺮﺳـﺒﺰ »ﺳـﺮﻧﮕﺘﯽ
ﺟﻨﻮﺑﯽ« در آﻓﺮﯾﻘﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻠﻪﻫﺎی ﺧﻔﺎش ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎی ﺧـﻮد در ﺗﮑـﺰاس ﺑـﺎز
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻓﮏ ﺧﺰدار ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻣﺎه ژوﺋﻦ در ﺟﺰاﯾـﺮ آﻻﺳـﮑﺎ ﺟﻤـﻊ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﻣـﺎه ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ،
ﺳﺎﻟﻤﻮن ﭼﯿﻨﻮک در رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ در ﻣﯽآﯾﺪ .اﮔﺮ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ
ﺑﺒﺮﯾﻢ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و ﺷﺎﻫﺪ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﻮد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ در ﻫﻤـﺎن
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ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﻮرد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ارﺳﻄﻮ ﻃﺒﯿﻌﺖدان و ﻓﺴﻠﺴﻮف ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ،اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او درﻧﺎﻫﺎ از ﮐﻮهﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑـﺎﻃﻼقﻫـﺎی
ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻞ در ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﻣﯽآﯾﻨﺪ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾـﺴﺪ ﭘﻠﯿﮑـﺎن ،ﻏـﺎز ،ﻗـﻮ ،ﻗﻤـﺮی،
ﻓﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮمﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺳﻔﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .اﺳﮑﻮﺗﺮ ﺑﺎلﺳﻔﯿﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ اردک ﻏﻮاص اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن زﯾـﺮ آب ﺑﻤـﺪت
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﺨﺖﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن ،آﻧﻬـﺎ
در ﻧﺰدﯾﮑـ ـﯽ اﺳـــﺘﺨﺮﻫﺎ و درﯾﺎﻫـــﺎ در
آﻻﺳﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدای ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و
در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻼﯾـﻢﺗـﺮ ﺳـﻮاﺣﻞ
اﻗﯿـــﺎﻧﻮس آرام و اﻃﻠـــﺲ ﻣﻬـــﺎﺟﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮف ﮐﻤﺘﺮی
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮ،دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻬــﺎﺟﺮت ﺑــﻪ ﻣــﺴﺎﻓﺖﻫــﺎی ﻃــﻮﻻﻧﯽ
ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳـﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣـﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ارﺗﻔﺎﻋﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑـﺎﻻ و
ﭘــﺎﯾﯿﻦ اﻧﺠــﺎم ﻣــﯽدﻫﻨــﺪ .ﭘﺮﻧــﺪﮔﺎن ﺳﯿﻨﻪﺳﺮخ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﯽ دارد زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑـﻪ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﯿﺖ ﻣـﺎوس راهراه و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﯽروﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ در ﻣﺤـﻞ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ و
ﭼﯿﮑﺎدی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن در ﺣﺪود  300ﻣﺘـﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻣﯽروﻧﺪ.
در ارﺗﻔﺎع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺴﺖﺗﺮ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی
ﺳﺒﺰ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻪ درهﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از درﺧﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ در درون ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ،ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
را اﺻﻄﻼﺣﺎً »ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰﺋﯽ« 1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺳﯿﻨﻪ ﺳﺮخ در اﯾﺎﻟﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ
ورود ﺑﻬﺎر اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن از ﺟﻨﻮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ از
ﺳﯿﻨﻪﺳﺮخﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

1 -Partial
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ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻣﺤﻞﻫـﺎی زادآوری و ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻬـﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﻏـﺎز راس در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺒﯽ زادآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑـﻪ
ﺟﻨﻮب ﻣﯽرود .در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و زﻣﺴﺘﺎن را در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿـﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠـﯿﺞ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻣﺤﺪوده ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺗﺎﻧﺎﺟﺮ ﺑﻨﻔﺶ از اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻌـﺪ
از زادآوری در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان در ﻃﻮل ﻣـﺴﯿﺮ ﺗﻮﻗـﻒ
دارﻧﺪ .ﭼﻠﭽﻠﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘـﺮواز ﺧـﻮد اداﻣـﻪ دﻫـﺪ زﯾـﺮا
ﭘﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ آب ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺗﻮﻗـﻒ
در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ راﯾﺞﺗﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دورهﻫﺎی ﺗﻮﻗﻒ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﺑﻪ
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ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺮژی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﻮﺗﻪ ﺗﻤﺸﮏ ،اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اداﻣـﻪ ﻣـﺴﯿﺮ و ﺣﺮﮐـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻓـﺮاﻫﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﻧﻘﻄـﻪ ﺗﻮﻗـﻒ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ آب و ﻫﻮای ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﺎد ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺪداً ﻗﺪم در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯿﺎن راه ،ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را در ﺧـﻮد ﺟـﺎی ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﮐﻮهﻫﺎی ﻫﺎوک ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری ﻣﻬﺎﺟﺮ )ﻫﻤﭽـﻮن
ﻋﻘﺎب ﻃﻼﯾﯽ( اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺧﻠـﯿﺞ دﻻوار ﻣﺤـﻞ ﻓـﺮو ﻧﺸـﺴﺘﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺳـﺎﺣﻠﯽ و ﺗﻐﺬﯾـﻪ آﻧﻬـﺎ از
ﺧﺮﭼﻨﮓﻫﺎی ﻧﻌﻞ اﺳﺒﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ اﻣﺘﺪاد  12ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻼت در ﻧﺒﺮاﺳـﮑﺎ ﻧﻘﻄـﻪ ﮔـﺮد آﻣـﺪن
ﺣﺪود  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮﻧﺪه در ﻫﺮ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺮود آﻣﺪه و در ﺑﺎﻃﻼقﻫﺎی ﻣﺮﻃـﻮب و
ﺣﺎﺻﻞﺧﯿـﺰ ﮐﻨـﺎر رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﻣــﯽﭘﺮدازﻧــﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً ﺗﻤــﺎﻣﯽ درﻧﺎﻫــﺎی
ﺗﭙﻪ ﺷﻨﯽ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 500
ﻫــﺰار اﺳــﺖ ﺣــﺪود  6ﻫﻔﺘــﻪ از اوﻗــﺎت
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧـﻮد را در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ
ﺳــﭙﺮی ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﻪ ﺧ ـﻮردن ذرت
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑـﯽ
ﺑــﺪنﺷــﺎن را ﭘــﺮ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ و ﺑــﺮای
ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘـﯽ درﻧﺎﻫـﺎ
ﺗﻐﺬﯾـــﻪ ﺷـــﺪه و اﺳـــﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدﻧـــﺪ،
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻧﺒﺮاﺳـﮑﺎ
و ﺳﯿﺒﺮی را اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ در
ﻃــﻮل روز ،در ﺷــﺐ و ﯾــﺎ ﻫــﺮ دو ﺑــﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ .ﻏﺎزﻫـﺎ ،اردکﻫـﺎ و درﻧﺎی ﺗﭙﻪ ﺷﻨﯽ از زﻣﯿﻦﻫﺎی اﻃﻼﻗﯽ ﺑﺎرور ﮐﻨﺎره رود ﭘﻼت ﺑـﻪ
ﻗﻮﻫـــﺎ در ﻃـــﻮل روز و ﯾـــﺎ در ﺷـــﺐ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻓﺮود در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨـﺪ و از
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﮐـﻪ داﻧﻪﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ
در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﭙﺮدازد.
ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل
ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺣﺸﺮات ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﻐﻤﻪﺧﻮان در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺷﺐﻫـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻋﺎت ﺧﻨﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎد ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ آﺳـﻤﺎن ﺷـﺐ
ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و از دﯾﺪﻫﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎه ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ
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ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎه ،روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .در
ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  200ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
ردﯾﺎﺑﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎ :رادار ،رادﯾﻮ و ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺎ
در ﮐﻨﺎر دﯾﺪن ﻣﺎه ،روشﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ردﮔﯿﺮی و ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت در ﻣـﻮرد ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ
وﺟﻮد دارد .از ﺳﺎلﻫﺎی دﻫﻪ  1960داﻧﺸﻤﻨﺪان از رادار ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ
رادار ،ﮔﺎه ﺗﻌﺪاد اﻧﺒﻮه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را در ﭘﻬﻨﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺗـﺼﺎوﯾﺮ رادار اﻃﻼﻋـﺎت ﺧـﻮﺑﯽ در
ﻣﻮرد ﺳﺮﻋﺖ ،ارﺗﻔﺎع و ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺮﯾﻦﻫﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻬﺎﺟﺮت دارﻧﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ را ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ :ﻫﻮﻣﯿﻨﮓﺑﺮد ﺑﺎ وزن ﯾﮏ ﺳﮑﻪ ﺧﺮد ﮐﻪ  4000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه را از آﻻﺳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑـﻪ ﻣﮑﺰﯾـﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ :آﻟﺒﺎﺗﺮاس ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﺎل ﺣﺪود  3ﻣﺘﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺣﺪود  10ﻣﺎه ﺑﺪون ﻧﺸـﺴﺘﻦ ﺑـﺮ زﻣـﯿﻦ
ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه روی اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﺮاف ﻗﻄـﺐ ﺟﻨـﻮب ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ در آب ﻏﻮﻃـﻪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ :اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﯿﻦ  30ﺗـﺎ  70ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ در ﺳـﺎﻋﺖ ﺳـﺮﻋﺖ دارﻧـﺪ .ﭼﻠﭽﻠـﻪ دمﺳـﻮزﻧﯽ
ﺳﯿﻨﻪﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﯿﺒﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،اﯾـﻦ ﻣـﺴﯿﺮ را ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  170ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ در ﺳـﺎﻋﺖ
ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎ در اﺗﻮﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازﺗﺮﯾﻦ :ﻏﺎز ﺳﺮﻧﻮاری در ﺣﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮه ﻫﯿﻤﺎﻻﯾﺎ در ارﺗﻔـﺎع  9ﻫـﺰار ﻣﺘـﺮی ﭘـﺮواز
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﻔﺎع اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا اﮐﺴﯿﮋن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮواز ﺑﺪون وﻗﻔﻪ :ﯾﮏ ﮔﺎدوﯾﺖ دمﻧﻮاری ﺑﻪ ﻣﺪت  9روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮ
زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ .او در اﯾﻦ زﻣﺎن ﯾﮏ ﻣـﺴﯿﺮ  11500ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮی از آﻻﺳـﮑﺎ ﺗـﺎ ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨـﺪ را ﺳـﭙﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣـﺎﻫﻮارهای ردﯾـﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪه دارای
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  56ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﺑـﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻃﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮه ﺑﺪن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از وزن ﺧﻮد او اﺳﺖ.
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ :ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮﺗﯽ ﺑﺎ وزن ﺣﺪودی ﯾﮏ ﺗﻮر ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن در ﺣﺪود  64ﻫﺰار ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ را از
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی زادآوری ﺧﻮد در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ﭘﯿﻤﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،آﻻﺳـﮑﺎ و
ژاﭘﻦ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻟﺬا ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از  910ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻠﭽﻠـﻪ ﻗﻄﺒـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ
ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﻤﻮدهﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ ﺳـﻮﺗﯽ ﻣـﯽﭼﺮﺑـﺪ اﮔﺮﭼـﻪ ﺗـﺎ
ﮐﻨﻮن ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻣﺒﺎدرت ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ :ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ ﭼﻠﭽﻠـﻪ
ﻗﻄﺒﯽ دارای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻣﯿﺎن
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺟﻬـﺎن ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﭘﺮواز
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳـﺎﻋﺎت ﻧـﻮر
روزاﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳـﺎل ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل را در ﻗﻄـﺐ
ﺷﻤﺎل ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪداً ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  30ﺳﺎل در ﺣﺎل ﺧﻮردن ﻣﺎﻫﯽ و
ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب را در ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﭘﺎ اﺳﺖ .ﭘﺮﻧﺪهﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫـﺎی
ﻧﺎزک و ﻇﺮﯾﻒ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﻮر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،از ﺗﻮر ﺧﺎرج ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﯾﮏ ﻧﻮار )ﺑﺎﻧﺪ( ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺣﻠﻘﻪ دارای ﻋﺪد ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﺑﻔـﺮدی اﺳـﺖ و در ﺿـﻤﻦ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻨﯽ روی آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻤﺤﺾ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺗﻤـﺎس ﺑـﺮ ﻗـﺮار
ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ دارای اﻧﺪازهﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎﻧـﺪﻫﺎی ﺳﯿـﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ در ﺳـﺎﻟﻬﺎی  1900آﻏـﺎز ﺷـﺪ .در
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻫﯽ و ﺣﯿﺎت وﺣﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﺳﺮوﯾﺲ ﺧـﺪﻣﺎت وﺣـﺶ ﮐﺎﻧـﺎدا در ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺷـﻤﺎرهدار را ﺗﻌﻘﯿـﺐ ﮐـﺮده و در ﻫـﺮ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ
از  300ﭘﺮﻧﺪه ﻧﻮاردار ﻣﺠﺪداً ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺰرگﺗﺮ ،ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﺮاﺑﺮ  1ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  10ﭘﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺘﻮی اﺻﻄﺒﻞ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔـﺴﺘﺮده ﺑﺎﻧﺪﮔـﺬاری ﺷـﺪﻧﺪ .ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ،رﻫﺎﺳﺎزی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ از ﺳـﻔﺮ ﮔﻮﻧـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در
دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﻣﯿﮕﺬارد .ﭘﺮﺳﺘﻮی اﺻﻄﺒﻞ در ﺳﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻣﺴﺎﻓﺖ 10ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺟﻨـﻮب
آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﮐﺎﻧﺎل اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪه و از روی ﮐـﻮهﻫـﺎی ﭘﯿﺮﻧـﻪ در ﻓﺮاﻧـﺴﻪ
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻓﺮاز درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺻﺤﺮا و از ﻣﯿﺎن ﻃﻮﻓﺎنﻫـﺎی ﺣـﺎرهای ﺑـﻪ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ زﺋﯿﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﺮک اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ وارد ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ
ﻣﻬﺎﺟﺮت واﻗﻌﺎً ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎی ﺑﺎﻟﻎ زﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 20
درﺻﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ و ﻣـﺴﯿﺮ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ آﻓﺮﯾﻘـﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺮ ﻋﮑﺲ آن را ﻃﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﺪه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ راداری از ﯾﮏ ﮔﻠﻪ ﺑﺰرگ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ( در ﺣﺎل ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻓﻠﻮرﯾـﺪا .ﺳـﺒﺰ ﺗﯿـﺮه ﻣﺒـﯿﻦ
ﻣﺘﺮاﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  6250ﭘﺮﻧﺪه در ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن زﻣﯿﻨـﯽ و ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﺳـﺮزﻣﯿﻦﻫـﺎی
زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎ و اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی رادﯾﻮی ،اﺑﺪاﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ردﯾـﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه در واﻗﻊ اﺑﺰار ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺳـﯿﮕﻨﺎلﻫـﺎ را ﺑـﻪ رادﯾـﻮ ﯾـﺎ
ﻣﺎﻫﻮاره ارﺳﺎل ﻣﯽدارد و ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬـﺎ را
در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻌـﯿﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺛﺒـﺖ ﮐﻨﻨـﺪ .در واﻗـﻊ ﻇﻬـﻮر اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﺮﭼـﺴﺐﻫـﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ اوﻟـﯿﻦ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻓﻮاﺻﻞ واﻗﻌﯽ در ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧـﺪازه ادوات ردﯾـﺎﺑﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ آن ﻣﺘـﺼﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﺎﻫﻮش و ﻣﻘـﺎوم ﻫـﺴﺘﻨﺪ.
آﻟﺒﺎﺗﺮوسﻫﺎ ﻣﺎهﻫﺎ )اﮔﺮ ﻧﻪ ﺳﺎلﻫﺎ( ﺑﺮ روی درﯾﺎﻫﺎی ﺑﺎز ﺳـﭙﺮی ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﺑـﺮای ردﯾـﺎﺑﯽ اﯾـﻦ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن،
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ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﺳـﻪ ﺳـﺎل دوام ﻣـﯽآورﻧـﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻃﻮل روز در ﻃﻮل دوره ﺳﻪﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﻫـﺮ روز
را در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻟﺒﺎﺗﺮاسﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را در ﻣﺤﺪوده 160
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﺑﺮﺧﯽ آﻟﺒﺎﺗﺮاسﻫـﺎ ﺑـﻪ اﻧـﺪازه دو ﺑـﺎر
ﺟﻬﺎن را دور ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭼﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ؟
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﺧﻄﺮات زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺎﻟﻢ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷـﻮد .ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
ﻏﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻫـﺮ ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ اﺳـﺖ .در ﻃـﻮل دوره
زﻣﺴﺘﺎن ،زﻣﯿﻦﻫﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف اﺳﺖ و
ﻣﯿﻮه و ﺣﺸﺮات ﻧﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻘـﺪار
ﮐﻤﯽ ﻏﺬا ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧـﺪن ﻫﻤـﻪ آﻧﻬـﺎ
وﺟــﻮد دارد .از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ در آب و
ﻫﻮای ﮔﺮمﺗﺮ ،ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ اﻧـﺮژی
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻮد ﻧﯿـﺎز
دارﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻮل ﺳﺎل را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑـﺎ آب و
ﻫﻮای ﻣﻼﯾـﻢ ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ زﯾـﺮا دﯾﮕـﺮ
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮمﺗـﺮ
ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی ﭘﺎی راﺳـﺖ ﮐـﺖﺑـﺮد ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی ﺑـﺮای
زﻧــﺪﮔﯽ ﻣــﯽﮐﻨﻨــﺪ .ﺑــﺎ ﺷــﺮوع ﻓــﺼﻞ
ردﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
زادآوری ،ﻏﺬا و ﺟﺎ ﺑﺮای ﻻﻧﻪﺳﺎزی داﺋﻤﺎً
ﮐﻢ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺒﺮد ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﻔﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺷﯿﺎﻧﻪ ،ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪ اﺣﺘﯿـﺎج
ﺑﻪ اﻧﺮژی و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ دارد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،رﻗﺎﺑـﺖ ﮐﻤﺘـﺮی
ﺑﺮای ﻏﺬا و ﻣﮑﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .وﻗﺘﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی زﻣـﺴﺘﺎنﮔـﺬراﻧﯽ
آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺧﻮد در ﻣﮑﺰﯾﮏ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﺰاﯾﺮ ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺎن
آن از ﻧﻈﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  8ﺑﺎر ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ دارد .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻮر روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻃـﻮل روز ﯾـﮏ
ﺳﯿﮕﻨﺎل ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن روز در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﻨﻮب آﻏﺎز
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ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روز در ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﻮل روز
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات درون ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳـﻄﺢ ﻫﻮرﻣـﻮنﻫـﺎی ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ رخ ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
ﻃﻮل روز و ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،ﻣﺎه و ﻫﻔﺘﻪ آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ را ﺑﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آب و ﻫﻮا ،روز ﭘﺮواز واﻗﻌﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را رﻗﻢ ﻣﯿﺰﻧﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن اﻏﻠـﺐ زﻣـﺎنﺑﻨـﺪی ﭘﺮوازﺷـﺎن را ﺑـﺎ
ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ زﻣـﺎﻧﯽ ﯾـﮏ ﺟﺒﻬـﻪ
ﻫﻮای ﺳﺮد ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﺎد از ﻣﺤﻞ ﺧﺎرج ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .در ﺷـﺒﻬﺎی ﺑـﺎ آﺳـﻤﺎن ﺻـﺎف و
ﺑﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽوزﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻣﻮاج ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﻮل روز ،ﻧﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮو اﻓﺘﺎدن دﻣﺎی ﻣﺤـﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ،اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ زﻣﺎن ،در ﭼﻪ ﻣﺤﻠـﯽ
و ﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﻔﺲ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﺑﯿﻘﺮاری« 1ﻣﻬـﺎﺟﺮت
در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﺎل در ﺻﺪد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ در و دﯾـﻮار ﻗﻔـﺲ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ و ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻗﻔﺲ دارای ﻧﻈﻢ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻـﯽ از
ﻗﻔﺲ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﯾﺰی ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﭘﺮواز در آﯾﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﯽﻗـﺮاری
ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ »ﺳﺎﻋﺖ دروﻧﯽ« ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن رﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻏﺮﯾﺰه ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐـﻪ
ﭘﺮﻧﺪه در ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر روازﻧﻪ ،وﺟﻮد ﺑﻬﺎر ﮔﺮم و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻪ ﻏـﺬا رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
دﻗﯿﻘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری دارد.
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﺳﺖ و از واﻟﺪﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دو ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺴﮏ ﺳﯿﺎهﺳﺮ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺴﮏﻫﺎی آﻟﻤـﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﭘﺮواز ﮐﺮده ،زﻣﺎﻧﯽ را در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺴﮏﻫﺎی اﻃﺮﯾـﺸﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷـﺮﻗﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧـﻪ و ﺳـﭙﺲ آﻓﺮﯾﻘـﺎی ﺷـﺮﻗﯽ وارد
ﻣﯽﺷﻮد .ﺟﻮﺟﻪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﯿﺰش اﯾﻦ دو ،ﺑﯽﻗﺮاری ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻧﺸﺎن داده و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب
ﺑﯽﻗﺮاری و زدن ﺑﻪ در و دﯾﻮار را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ واﺳﻂ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت واﻟﺪﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد.
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﭘﺮواز
ﺑﺮای درک ﻣﺸﮑﻞ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺘﻮان ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ دوﻧﺪه ﻣﺎراﺗﻮن ﺑـﺎ وزن
 63ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ  42ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻏﺎز ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ  6/4ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن
- Migratory Restlessness

1

360

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت

دارد وﻟﯽ  966ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه را ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای دوﻧﺪه ﻣﺎراﺗﻦ ،ﻃﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ
ﺑﻪ وزن آﻧﻬﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣـﺴﯿﺮ  10ﻫـﺰار ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮی را ﻃـﯽ ﮐﻨـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ  225دور ﻓﺎﺻـﻠﻪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد دو ﻣﺎراﺗﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎ ﻟﺲاﻧﺠﻠﺲ را ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﺎز ﮔﺮدد.
ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻓﺸﺮده ،ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻗﺒـﻞ از ﺷـﺮوع
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻏﺬا ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ اﻧﺮژی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﭼﺮﺑﯽ در زﯾـﺮ ﭘﻮﺳـﺖ
ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮﺑﯽ وزن ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻧﺮژی ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﺑﺮای ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه  15ﮔﺮﻣﯽ ،ﯾﮏ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﯾﮏ
اوﻧﺲ ) 1ﮔﺮم( ﭼﺮﺑﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﯾﮏ ﭘﺮواز  200ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭘﺮواز ،ﯾﮏ ﭘﺮﻧـﺪه
ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑـﻪ اﻧـﺪازه
 15ﺗـــﺎ  100درﺻـــﺪ وزن
ﺑــﺪﻧﺶ اﺿــﺎﻓﻪ وزن ﭘﯿــﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ اوﻧﺲ ﭼﺮﺑﯽ در
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻤﻠﮑـﺮد
ﻣﺘﻔــﺎوﺗﯽ دارد .اﯾــﻦ ﻣﻘ ـﺪار
ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
وزن ﻫﻮﻣﯿﻨﮓﺑـﺮد دو ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺷﻮد )وزﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  4ﮐﻠﯿـﭙﺲ
ﮐﺎﻏﺬ( و ﺳﭙﺲ ﺳـﻔﺮ ﺑـﺪون
وﻗﻔﻪ ﺧـﻮد ﺑـﺮ ﻓـﺮاز ﺧﻠـﯿﺞ
ﮐﻨﺎت ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،در ﺣـﺎل ﺳـﻮرﭼﺮاﻧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ
ﻣﮑﺰﯾﮏ را ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ذﺧﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺑﯽ
ﮐﻨــﺎت ﻗﺮﻣــﺰ ﻧﻤﻮﻧــﻪ
ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن و از دﺳﺖ دادن اﻧﺮژی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪه ﺳـﺎﺣﻠﯽ ﮐـﺎر را ﺑـﺎ ﭘـﺮوار ﮐـﺮدن ﺧـﻮد در
ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از دوﮐﻔﻪای ﮐﻮﭼـﮏ را در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎی ﺟـﺬر و ﻣـﺪ
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد .در ﻣﺪارﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷـﻤﺎل ﻣﻘـﺪاری ﺣﻠـﺰون از اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎی ﺑـﺎﻃﻼﻗﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺳﻮﺧﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮد ،ﯾﮏ ﭘﺮواز ﺑﺪون
وﻗﻔﻪ ﺳﻪروزه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  3700ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﺮزﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣـﯽدﻫـﺪ .آﻧﮕـﺎه در ﻃـﻮل
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮردن دوﮐﻔﻪ ایﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻨﮕـﻞﻫـﺎی ﻣـﺎﻧﮕﺮوو ﻣـﯽﭘـﺮدازد و در
ﻋﺮض 4روز ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮت  6500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠـﯿﺞ دﻻوار ﺑﺮﺳـﺪ .اﯾـﻦ ﺧﻠـﯿﺞ در ﺣـﺪ
ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ دﻻوار و ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺮﺑﯽ ذﺧﯿﺮهﺷﺪه ﺑـﺪن او ﻣـﺼﺮف ﻣـﯽﺷـﻮد .در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ دﻻوار ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﯽﺧﻮرد .ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﺑـﺪون
وﻗﻒ  3ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی دﯾﮕﺮ را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮش ﺗﻮﻧﺪرای ﺷﯿﻠﯽ در ﮐﺎﻧﺎدای ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ  :1ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت -ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
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ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور ﮐﺮد وﻟﯽ ﯾﮏ ﮐﻨﺎت ﻣﺎده ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺪاری ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺮژی ﺑـﺮای ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی
ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ و ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ دارد .ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻧﯿﻤﯽ از وزن او را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻨﺎت ﻗﺮﻣﺰ
اﻟﮕﻮی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارد .ﭘﺮﻧﺪه در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮوازﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺷﮑﻤﺶ ﻣﯽﭘﺮدازد .آﻧﻬﺎ ﺑﻌـﺪ از
 9ﻣﺎه و ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺖ  20ﻫﺰار ﻣﺎﯾﻠﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻟﺒﻪﻫﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺟﻨـﻮﺑﯽ
ﻣﯽرﺳﻨﺪ.

اﻟﮕﻮی ﭘﺮواز ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
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ﭘﺮواز :ﺳﺮ ﺧﻮردن ،ﺑﺎل زدن و ﭘﺮواز ﭘﺮش
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﺳﺒﮏ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ و ﺑﺎلﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﭘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ
را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﭘﺮواز ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺑﺎل ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺪاوم اﻧـﺮژی زﯾـﺎدی
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺎلﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﺑﺪن )ﻣﺜﻞ اردک و ﻏـﺎز( از اﯾـﻦ روش اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻓﺮود آﻣﺪن روی زﻣﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺗﻐﺬﯾﻪ دارﻧـﺪ
و ﮔﺮوه آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﭘﺮواز اﻏﻠﺐ ﺷﮑﻞ  Vﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮواز ﺟﺮﯾـﺎن ﻫـﻮا را ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ در
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﭘﺮواز آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرآﻣﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﮔﻠﻪ ﺑﺎ  25ﭘﺮﻧﺪه در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻗﺎدر اﺳـﺖ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواز اﻧﻔﺮادی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  70درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪ .رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد در
ﻧﻮک آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی دارد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ داﺋﻤﺎً ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و اﻓﺮادی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ رأس
ﮔﺮوه ﻣﯽروﻧﺪ و رﻫﺒﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻋﻘﺐ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﺳُﺮ ﺧﻮردن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻧﺮژی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﺎلﻫـﺎی ﮔـﺴﺘﺮده ﻫﻤﭽـﻮن درﻧـﺎ ،ﻟـﮏﻟـﮏ و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮای ﮔﺮم در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
در ﺣﯿﻦ ﭘﺮواز اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻮا ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﻫﻮای در ﺣﺎل ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﺎ
ﻣﻮاﻧﻌﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری اﻏﻠﺐ در ﻟﺒـﻪ ﮐـﻮه ﺑـﻪ
ﭘﺮواز در ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از ﻫﻮای در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺮاز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪه ﺷﮑﺎری ﺑﺪون ﮐﻮﺷﺶ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮای در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮐﺸﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫـﻮای رو ﺑـﻪ ﺑـﺎﻻ
رﺳﯿﺪ ،اﻧﺪﮐﯽ روی ﻫﻮا ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻮای رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺳﻮار آن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﺑﺮود .ﺳﺮ ﺧﻮردن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻧﺮژی اﻧﺪﮐﯽ دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺷﮑﺎر از ﻗﺒﯿﻞ ﺷـﺎﻫﯿﻦ ﺳﻮاﻧـﺴﻮن 8
ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﯿﻦ ﻧﯿﻮﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺗﺎ آرژاﻧﺘﯿﻦ را ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از روﺷﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮ ﺧﻮردن و ﺑﺎل زدن ﻣﺪاوم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن ﺑـﺎ اﻧـﺪازه
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪاری ﺑﺎل ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ روی ﻫﻮا ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎلﻫﺎﯾـﺸﺎن را در ﻧﻬﺎﯾـﺖ
اﻧﺪازه ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮدهاﻧﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻮﭼﮏ از روش »ﭘﺮواز ﭘﺮش« 1اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﭼﻮن ﺑـﺎل زدن
اﻧﺮژیﺑﺮ اﺳﺖ ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮد از ﺑﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وارﺑﻠﺮ ﺑﻠﮏﭘﻞ ﺣـﺪود
 10ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد وﻟﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و ﺑﻪ ﻣﺪت  5روز آﺑﻬﺎی ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎدﻫﺎی ﻗﻮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎد آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎ و در ﻃﻮل آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ و ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺑﺎد ﺑﺮای ﭘﯿﺶ راﻧﺪن در ﺳﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ وارﺑﻠﺮ ،در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺣـﺪود  4ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﺑﺎر ﺑﺎلﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ.

- Bounding flight

1

ﻓﺼﻞ  :1ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت -ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
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ﺧﻠﺒﺎن ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺪون ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ رﻫﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،ﯾﻘﯿﻨﺎً در اﺑﺘﺪا ﻟﺤﻈﺎت ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
اﻟﻒ -ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺟﻨﮕﻞ و ﺧﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ب -ﮐﺪام راه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل اﺳﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راه ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﮑﺲ از ﻻﻧـﻪاش در اﻧﮕﻠـﺴﺘﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و  4500ﻣﺎﯾـﻞ دورﺗـﺮ در
ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه رﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ  12روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﺎﮐﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿـﺰ دارای ﺗـﻮان ﻣـﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ اﺳـﺖ .ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ  30ﺗـﺎ از آﻧﻬـﺎ را در ﻣﯿﺎﻧـﻪ راه
ﻣﻬﺎﺟﺮت از آﻻﺳﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﻌﺒـﻪ
وﯾﮋه ﺣﻤﻞ ﭘﺮﻧﺪه ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺪون ﭘﻨﺠﺮه( و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺖ ﺗﺠﺎری اﻧﺘﻘـﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .ﮔﻨﺠـﺸﮏﻫـﺎ در
ﺳﯿﺎﺗﻞ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﯿﻮﺟﺮﺳﯽ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎً در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  3700ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮی در ﺳـﻤﺖ
ﺷﺮق ﺳﯿﺎﺗﻞ ﻗﺮار دارد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎلﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮد .ﻣﺴﯿﺮ ﭘﺮواز ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﺘﻮﺟـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﮐـﻪ 15
ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زادآوری ﺧﻮد ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧـﺪ 15 .ﭘﺮﻧـﺪه ﺟـﻮان
ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﭘﺮواز در آﻣﺪﻧﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬـﺎﺟﺮ ﻗﺎدرﻧـﺪ از اﯾـﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دور راه ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ؟ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن و
زﻣﺴﺘﺎنﮔﺬراﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ .ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﺎﮐﻞ ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮد اﺣﺘﻤـﺎﻻً
از »ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ« در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮔﻨﺠﺸﮏ ﮐﺎﮐﻞﺳﻔﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت
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ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت

در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺠـﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺑﺮوﻧـﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﭼﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ دارﻧﺪ و ﮐﺪام ﺟﻬﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮواز در ﯾﮏ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن و اﻣﺜﺎل آن در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐـﺖﺷـﺎن ﺗـﺼﺤﯿﺤﺎﺗﯽ اﻧﺠـﺎم
داده و ﻣﺴﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﺎً در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻓﺮود ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ و ﯾـﺎ از
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﺤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎک ﯾﺎ درﯾﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﻨﺪ .ﻫﻤـﻪ اﯾﻨﻬـﺎ ﻣـﺴﺘﻠﺰم اﻧﺤـﺮاف ﻣـﺴﯿﺮ از ﺧـﻂ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن از ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ و ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻻزم و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﻧﻮاع اﺑﺰار و ادوات ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ و ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﻧـﺪه
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار و ادوات را در ﺧﻮد دارد.
اﮔﺮ از دﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮﻧﺪه در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬـﺎ از ﻧـﺸﺎنﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ
ﮐﻮهﻫﺎ و آبﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و راه ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺎز ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﻧـﺸﺎنﻫـﺎی زﻣﯿﻨـﯽ در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ
ﻧﺸﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی دارد.
اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺳﺘﺎره ،ﺑﻮﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ

اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ در ﺣﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت .آﻧﻬﺎ دارای ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ در ﻣﻐﺰ ﺧـﻮد ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی دروﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ  :1ﮐﺸﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮت -ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
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ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ
ﻣﯿﺮﺳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ﺻﺒﺢ در ﻣﺸﺮق اﺳﺖ و در ﻏﺮوب در ﻣﻐﺮب ﻓﺮو ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده
از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه دارای ﺣﺲ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﺳﺎﻋﺎت روز را ﻣﯽداﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارای ﺳﺎﻋﺖ دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای درک اﻫﻤﯿﺖ ﺳﺎﻋﺖ دروﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬـﺎﺟﺮت،
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎی ﺟﻠﺪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز در ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  6ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒـﻞ از
ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﯿﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب واﻗﻌﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ
 6ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ آزاد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﻄﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺎﻋﺖ دروﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺷﺶ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑﻌـﺪ ) 3ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـﺮ( را
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در ﺟﻬﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﺲ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ زﻣﯿﻦ در اﻧﺴﺎن
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﻣﻐﺰ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﭘﺮواﻧﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر ،ﻻکﭘﺸﺖ درﯾـﺎﯾﯽ و
ﻣﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد .اﻧﺴﺎن ﻫﻢ در ﻣﻐﺰ ﺧﻮد ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ دارد .ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ اﻧـﺴﺎن دارای ﺣـﺪود  5ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺳﻮزنﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ .ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎلﻫﺎ در اﻧﺴﺎن و ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی  1980ﯾﮏ ﺳﺮی آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »روﺑﯿﻦ ﺑﯿﮑﺮ« اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻧﻮﯾﻨﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮد .ﺗﻌﺪادی اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ در اﺗﻮﺑﻮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮده ﺷـﺪﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺟﻬﺖ آﻏﺎز اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ را ﺑﯿـﺎن ﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دارای ﻣﻐﻨـﺎﻃﯿﺲ ﻣﯿﻠـﻪای در زﯾـﺮ
ﭼﺸﻢﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ درﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪاﺷـﺖ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻧﺴﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺗﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﭙﺮدازﻧـﺪ .در ﺧـﻼل ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺑﺮﺧﯽ ﺟﺰﯾﺮهﻧﺸﯿﻦﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام ﺻﺪﻫﺎ ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ را روی اﻗﯿـﺎﻧﻮسﻫـﺎی آزاد ﻣـﯽﭘﯿﻤﻮدﻧـﺪ ﺑـﺪون اﯾﻨﮑـﻪ
ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻃﻼﻋﺎت ﺑـﺮای ﯾـﺎﻓﺘﻦ راهﺷـﺎن ﺑﻬـﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ :ﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﻮج درﯾﺎ و ﻋﻼﯾﻢ زﻣﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺑﺮ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
آﺷﯿﺎنﺳﺎز در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻼﺣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﯿـﺮه و
اﺑﺮی ،ﺗﺎرﯾﮏ و آبﻫﺎی راﮐﺪ ﻗﺪم ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﻘـﺶ دارد .آﻧﻬـﺎ
ﯾﮏ ﺟﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﯾﮑـﯽ از آﻧﻬـﺎ او ﺳـﺮش را ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای داﯾـﺮهوار
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ او اﺳﺖ .و واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺐﭘﺮواز ﺑﺮ روی ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ .ﺳﺘﺎره ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺘﯽ در آﺳـﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮑﺮه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎت را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻢ ﻧﺠﻮم در ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺧـﻮد
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ﺣﺮﮐـﺎت ﺑـﺪون ﺗﻮﻗـﻒ ﻣﻬـﺎﺟﺮت در ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن اﺳـﯿﺮ در »ﮐـﺮه اﻓﻼﮐـﯽ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ« 1ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را در ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ.
ﺑﻮﻫﺎ و ﺻﺪاﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎری ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻮﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿـﺪ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺴﯿﺮ در ﻓﻮاﺻﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑـﻮی آن را
ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮغ درﯾﺎﯾﯽ و ﻣﺮغ ﻃﻮﻓﺎن دارای ﺣﺲ ﺷﺎﻣﻪ ﻗﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﯾـﺎﻓﺘﻦ ﻻﻧـﻪ ﮐﻤـﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻮی ﻻﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻠﺪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻗﺎدر ﺑـﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻦ راه ﺧﺎﻧـﻪ ﻧﯿـﺴﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮﯾﻦ
ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎ دارای ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮواز ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آن ﺑﺮای ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﺻـﺪاﻫﺎ را ﺑـﺸﻨﻮﻧﺪ .اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن
روش دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای اﻣﻮاج ،ﺻﺪای ﺑﺎد در داﻣﻨﻪ ﮐﻮهﻫﺎ و ﺻﺪای
دﯾﮕﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮواز ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻣﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷـﻨﯿﺪن
ﺻﺪای ﯾﮏ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ در ﻣﯿﺎ ﺑﺎﻃﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ،ﺣﺲ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ اﺳـﺖ .ﺑـﺎ وﺟـﻮدی
ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐـﺮه زﻣـﯿﻦ را ﻓـﺮا ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .آﻫـﻦ
ﻣﻮﺟﻮد در اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﺐﻫـﺎی آن
در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﺳﺖ و ﺧﻂﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،ﺳـﻮزن
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )ﻣﺜﻼً در ﻗﻄﺐﻧﻤﺎ( ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎﻫـﺎی ﮐـﻮﭼﮑﯽ را ﺑـﺮ
ﺑﺪن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺲ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ زدﻧﺪ .در اواﺧﺮ دﻫـﻪ 1970
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻐﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارای اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﻮزن ﻗﻄﺐﻧﻤـﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﻣﻐﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎی دروﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ ﻣﻐﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻐﺰ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارای ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ زﻣﯿﻦ را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ آن را
ﻣﯽﯾﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﻄﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻐـﺰ دارد ﮐـﻪ
در ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .زﯾﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿـﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿـﺴﯽ ﯾـﺎ
ﺟﻬﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺎط ﺗﺎرﯾﮏ و روﺷﻦ در ﻣﯿﺪان دﯾـﺪ ﭘﺮﻧـﺪه ﻇـﺎﻫﺮ ﺷـﻮﻧﺪ .وﻗﺘـﯽ
ﭘﺮﻧﺪه ﺳﺮش را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺪان از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود.
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