
 (Magnetoreceptionگیرندگی مغناطیسی در پرندگان و ناوبری آنان )موضوع: 

    Sina Amirrajab                سینا امیررجبنگارش: 

 دانشکده مهندسی پزشکی –دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک( 

 s.amirrajab@aut.ac.ir          sina.amirrajab@gmail.com         پست الکترونیک:  

 

 بخش اول:

 پیشگفتار

 رسیدن بهحیوان ها در زندگی روزمره خود به منظور پیدا کردن غذا، فرار از شکار شدن، پیدا کردن جفت و همچنین 

، مسیر های صرفه جویی در انرژیبرای  انجام می دهند. روزانه یا فصلیحمل و نقل های  ،ماندنغنی برای زنده مناطق 

سوال هایی مثل: چگونه حیوان ها مسیر های با وجود اینکه نقل و انتقال و انتخاب زمان های حرکت اهمیت پیدا می کند. 

قرن هاست که مطرح شده است،   ازش می کنند؟کرده و در مغز پرد و چگونه این اطالعات را حسخود را پیدا می کنند 

 دانش ،به عالوه تنها در چند دهه ی اخیر مطالعه در زمینه های جهت یابی و ناوبری حیوان ها گسترش پیدا کرده است.

ن از آ کمک گرفتنبیولوژیکی در حیوان ها و قطب نما های مکانسیم های مختلف سلولی و  زمینه ما به صورت شایانی در

ونه حیوان چگ این است کهدر فهمیدن  قابل توجه ترین این پیشرفت ها کرده است. پیشرفت شانبرای جهت یابی و ناوبری

می توانند اطالعات ایجاد شده توسط میدان های مغناطیسی جغرافیایی زمین را حس کرده و از این اطالعات برای  ها

تحقیق های بهره گیرند. با وجود  ،مثل جهت یابی با استفاده از مفهوم قطب نما در طول مهاجرت ،خودشان ذاتیوظایف 

کامال نمی دانیم که حیوان ها چگونه میدان مغناطیسی یکپارچه در دهه های اخیر هنوز گسترده بین رشته ای و کامال 

جغرافیایی برای جهت یابی خود استفاده می  ما می دانیم که حیوان ها از اطالعات مغناطیسی زمین را درک می کنند.

 Animal کتاب 3در بخش   معلوم باقی مانده است.نا کنند ولی گیرنده ای که این اطالعات را دریافت می کند

Movement Across Scales  نوشته شده اطالعات مفیدی در زمینه ناوبری و جهت یابی حیوان ها  [1] در مرجع

 در ادامه به ناوبری با کمک میدان مغناطیسی می پردازیم. است.

کمک این حس موجود زنده  ( به عنوان یک حس شناخته شده است که باMagnetoreceptionپذیرش مغناطیسی)

میزان ارتفاع از سطح دریا و  مسیر نجهت ، تعییدرک و از آن برای  تشخیص دهدقادر خواهد بود میدان مغناطیسی را 

و یک روش برای  ایجاد نقشه های این حس توسط رنج وسیعی از حیوان های برای جهت یابی و ناوبری  کند. استفاده

پذیرش مغناطیسی به منظور جهت یابی و ناوبری به درک میدان مغناطیسی زمین  .به کار گرفته می شودمحلی توسط آنها 

نرمتنان و گروه وسیعی از مهره داران وجود دارد این در پذیرش مغناطیسی همچنین در باکتری ها، بندپایان،  می پردازد.
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در مرجع  Sensing in Natureکتاب  8فصل  حالی است که وجود این حس در انسان هنوز مساله بحث برانگیزی است.

[2]. 

مغناطیسی جغرافیایی چه اطالعاتی را می تواند فراهم باید بفهمیم که میدان  برای درک کامل پذیرش مغناطیسی ابتدا

زمین به خودی خود یک آورد و از آن مهم تر فهمیدن این است که حیوان ها از چه نوع اطالعاتی استفاده می کنند. 

آهنربای قوی است که قطب های این آهنربا نزدیک قطب های چرخش زمین قرار دارند خطوط میدان در نیم کره جنوبی 

سطح زمین به سمت بیرون است و به دور کره زمین چرخیده و در نیم کره شمالی به درون سطح زمین وارد می شود. از 

به عنوان یک نتیجه همانگونه که در شکل مشاهده می کنید جهت خطوط میدان در نیم کره جنوبی از سطح زمین به 

یم کره شمالی جهت خطوط به سمت سطح زمین است سمت باال، در خط استوای مغناطیسی خطوط موازی با زمین و در ن

پس با این تغییرات شیب و جهت گیری خطوط می توان یک تغییرات مکانی منظم برای خطوط میدان مغناطیسی زمین 

میکرو تسال( و در نزدیک  06الی  06در دو قطب زمین بیشترین مقدار). همچنین چگالی یا شدت میدان در نظر گرفت

میکروتسال( دارد که این یعنی از قطب به استوای مغناطیسی یک تغییرات  36الی 56کمترین مقدار)  استوای مغناطیسی

این میدان ممکن است به صورت  خواهیم داشت. در هر نیم کره با مکان )گرادیان شدت( متغیرشدت میدان به صورت 

س بنابراین پ اندازه میدان اصلی کوچک است.مکانی هم به صورت زمانی تغییراتی داشته باشد ولی این تغییرات نسبت به 

. این اطالعات این میدان مغناطیسی جغرافیایی یک اطالعات ناوبری قابل اعتماد و همیشه در دسترس فراهم آورده است

ما ده به صورت قطب نبردار مغناطیسی که اطالعات جهت یابی را برای استفا اوال ی توان به دو گونه طبقه بندی کرد:را م

فراهم می کند و ثانیا شدت کل میدان )به همراه شیب تغییر( که اطالعاتی شبیه طول و عرض جغرافیایی را فراهم می 

مورد استفاده قرار گیرد که در  کند که ممکن است به صورت بخشی از ناوبری، به عنوان نقشه نشان دهنده ی موقعیت

 ستفاده می کنند.حیوان ها نشان داده شده که از هر دوی این اطالعات ا



: تصویر به صورت نمادین میدان مغناطیسی جغرافیایی 1شکل

زمین را نشان می دهد که حیوان ها می توانند از آن برای 

پذیرفتاری مغناطیسی استفاده کنند. خطوط شار میدان، شمال و 

جنوب مغناطیسی، شمال و جنوب جغرافیایی، استوای مغناطیسی 

داده شده است. سمت چپ نشان  و استوای جغرافیایی نمایش

دهنده ی دو قطبی های مغناطیسی است که می توان از آن به 

عنوان اطالعاتی برای جهت یابی توسط قطب نما استفاده کرد. 

همچنین اندازه ی آنها نشانگر شدت میدان در نواحی مختلف است 

که از آن می توان به صورت نقشه برای ناوبری استفاده کرد. عالوه 

این از شیب زاویه ورود به زمین نیز می تواند به عنوان قطب نما بر 

 . [3]یا نقشه به کار گرفته شود

 

جهت یابی و ناوبری  ( بیان شوند.Navigation( و ناوبری )Orientationدر اینجا الزم است که دو مفهوم جهت یابی )

 جهت یابی به معنی توانایی شناسایی مسیر و جهت اصلی شناخته می شود به صورت دو مفهوم متفاوت شناخته می شوند

ه یک نقشه که نیاز ب ناوبری به معنی تعیین موقعیت با توجه به مقصد حرکت است .که با مفهوم قطب نما قابل تعیین است

طیسی زمین اندازه مهاجرت دارد که اگر بر اساس میدان مغناطیسی زمین باشد الزم است شدت میدان و انحراف مغنا

 گیری شود.

 :پذیرش مغناطیسی به صورت زیر است درنظریه های کلی 

ا باید از م پذیرش مغناطیسی به صورت یک پدیده ی یکدست نیست.ر های مغناطیسی مختلف، پارامت استفاده ازبه دلیل 

به طور مثال یک گیرنده برای درک  حیوان ها انتظار داشتن گیرنده های مغناطیسی مخصوص خودشان را داشته باشیم

 .و شیب آن اطالعات جهت و دیگری برای درک اطالعات شدت میدان

دانستن جزییات فرایند های اساسی که واسطه ی  -1برای درک کامل این حس مغناطیسی نیاز است چند نکته را بدانیم: 

محل قرار گیری اندام حس کننده، ساختار و طریقه اتصال آن به سیستم عصبی مرکزی و  -5 ،دی مغناطیسی هستندورو

متاسفانه مطالعه ها در زمینه فعالیت های فیزیولوژی و  .درگیر استبخشی از مغز که در پردازش اطالعات مغناطیسی  -3

از حیوان های پراکنده بدست  نوروبیولوژی که همراه پذیرش مغناطیس هستند هنوز محدود است و ویژگی های اندکی

های جدا مقاله های نوشته شده در موضوع پذیرش مغناطیسی هر کدام یافته  ی بررسی شده است.ئآمده و به صورت جز

. تا کنون پرندگان بهترین گروه برای مطالعه مختلفی از ویژگی ها را مورد مطالعه قرار داده اند یاز همی دارند که جنبه ها

 در دسترس است. از آنها رفتاری ویژگی های اهدی از اندام های نورونی و الکتروفیزیولوژیکی وو  شو بوده اند



چندین مدل برای پذیرش مغناطیسی بر پایه تفاوت های بنیادی کارکردی پیشنهاد شده است که برجسته ترین آنها عبارت 

)فلز مواد مغناطیسی بافرایند هایی  -3برهم کنش های فرایند های شیمیایی با میدان مغناطیسی اطراف  -5القا  -1اند از: 

ن دریایی محدود می شود چون در این مدل به آب دریا با رسانایی باال در محیط دنیای القا به جانورا هستند. ها( در تعامل

این مدل برای یک گونه ماهی چهارگوش مطرح شده که یک اندام حساس به الکتریک دارد. این اندام با  اطراف نیاز است.

ای مختلف در میدان تکان می به اندازه کافی به تغییر ولتاژی که زمانی که ماهی سر خود را در جهت ه Ampullaنام 

با این وجود شواهد مستقیمی برای نشان دادن اینکه این مدل دقیقا برای جهت یابی استفاده می  . [4]دهد حساس است

 شود وجود ندارد.

دو مدل دیگر عمومی تر بوده و همچنین حیوان هایی که در خشکی یا در آب زندگی می کنند قادر به استفاده از آن 

ی این گیرنده ها را تعیین می کند. در شواهد تجربی )دست کم برای پرندگان( وجود دارد که حتی محل قرار گیرهستند. 

 .ای پذیرندگی مغناطیسی می پردازیمبه شرح بیشتر این مدل ه بخش بعد

 :[5]بخش دوم

 گیرندگی مغناطیسی درون رتینا بر اساس واکنش های جفت رادیکال -1

[6-8] 1796- Klaus Schulten  این نظریه را بیان کرد که واکنش های شیمیایی ممکن است پایه و اساس پذیرندگی

 مغناطیسی پرندگان را تشکیل دهند.

[9] 1786- Steiner  وUlrich ( می توانند در عملکرد  166الی  16نشان دادند که میدان های مغناطیسی قوی )گوس

 واکنش های جفت رادیکال ها تاثیر بگذارند.

بینی کردند که بیان می کرد  اولین بار تئوریی را پیش Vanagو Kuznetsovتقریبا در همان دوران  -1789 [10]

گوس( می تواند خروجی واکنش های دو رادیکال را  6560میدان های مغناطیسی ضعیف در حدود میدان زمین )حدود 

. با این حال این نظریه به [11] به صورت آزمایشی نشان داده شد Batchelorتوسط  1773تغییر دهد و این نظریه در 

توجه  5666کوتاه بیان شده بود و در تحقیقات آن زمان جای نگرفته بود، تا سال های علت اینکه به صورت پراکنده و 

 بیولوژیست ها را به خود جلب نکرد.

[12] 5666- Thorsten Ritz  مقاله ای منتشر کرد که ایده هایSchulten  را گسترش می داد و یک مدل به نام

نهاد کرد که پرندگان احتماال از مولکول های پروتئینی حساس به ( ارایه داد. این مدل پیشradical pairجفت رادیکال )

( برای پذیرش مغناطیسی استفاده می کنند. نویسنده فرض کرد که کریپتوکروم cryptochromeنور به نام کریپتوکروم)

مشخص  با انرژیها باید درون رتینای پرندگان جای گرفته باشند و اکسیداسیون نوری به عنوان محصولی از جذب فوتون ها 

 بوجود می آید.



نشان  Wolfgang Wiltschko  وRoswithaدر آزمایش های رفتاری بسیاری توسط  -5668الی  1798 [13-15]

 داده شد که عملکری شبیه قطب نمای مغناطیسی در حیوان ها به ترکیب طیف های موجود در نور آزمایشگاه وابسته است.

( در مولکول های aیسم جفت رادیکال را برای پذیرش مغناطیسی نشان می دهد. ): تصویر به صورت نمادین مکان5شکل

( می شود و مولکول ها A( و گیرنده ی الکترون)Dنوری خاصی )کریپتوکروم( نور باعث انتقال یک الکترون بین دهنده)

ت می کند. گذار بین حال)با اسپین خالف جهت( یا  سه تایی)با اسپین هم جهت( تولید  یک جفت رادیکال در حالت تکی

تکی و سه تایی ) فلش آبی( تحت تاثیر شرایط مختلف میدان مغناطیسی تغییر می کند در نتیجه با تغییر نرخ گذار بین 

 A)پرتو های  ( نور تابیده شده به چشمbحالت ها میزان محصول تولید شده توسط حالت تکی یا سه تایی تغییر می کند.)

)بردار سبز( باعث  از برخورد با کریپتوکروم هایی که به صورت عمود روی رتینا قرار گرفته اند 5و  1( در محل های Bو 

دارند. این  θبوجود آمدن جفت رادیکال ها می شود که نسبت به میدان مغناطیسی خارجی )بردار آبی( زاویه ای برابر 

 .[3]تفاوت در زاویه می تواند اثر اضافه ای روی زاویه دید پرنده داشته باشد

پذیرش مغناطیسی به کمک ذره های اکسید آهن که به عصب های سه قلو وصل شده ودر منقار  -2

 باالیی قرار دارند

نکه یک مکانیسم مشابهی برای از آنجا که قطب نمای مغناطیسی انسان از ویژگی های مواد فلزی استفاده می کند ای

( 4O3Feپرندگان پیشنهاد شود غافلگیرکننده نیست و وجود یک ماده مغناطیسی شامل آهن، مثل مگنتیت)اکسید آهن 

 در اندام های حساس به میدان مغناطیسی می تواند به صورت یک فرضیه بررسی شود.

نرم تنان گزارش شد اگرچه این مگنتیت به علت عملکرد  وجود مگنتیت در ارگان های زنده برای گونه ای از -1705 [16]

به علت اینکه رفتاری کامال مکانیکی از خود نشان می داد مورد توجه قرار  ولیپذیرفتاری مغناطیسیش پدیدار نشده بود 

 گرفت و مشاهده شد که این ماده می تواند در بافت حیوان ها هم وجود داشته باشد.



( کشف شد که از مگنتیت درون سلول خود برای هم Magnetotactic bacteriaتاکتیک )باکتری مگنتو -1796 [17]

ترازی مغناطیسی استفاده می کرد. این کشف اولین گواه شناخته شده برای پذیرش مغناطیسی بر پایه ی آهن در جانوران 

ان وسیعی از جانداران به ویژه پرندگزنده و تشویق برای یافتن و  تمرکز روی تعیین ساختار های مشابه مغناطیسی در رنج 

. در همان سال ها مهاجرت پرندگان مانند سینه سرخ های اروپایی و مرغ های نغمه خوان و استفاده از میدان [18]بود

های مغناطیسی زمین برای تعیین مناسب جهت های فصلی برای کوچ شناخته شده بود همچنین مطالعه هایی روی 

نه و استفاده های آنها از میدان مغناطیسی برای ناوبری انجام گرفته بود اما مکانیسم های پذیرفتاری بازگشت کبوتران به آشیا

،با وجود تحقیق های گسترده در یافتن مگنتیت در بافت های پرندگان، همچنان 1796مغناطیسی در پرندگان در سال های 

 به صورت یک راز باقی مانده بود.  

در دمای بدن پرندگان کیفیت مغناطیسی مگنتیت به اندازه ذره ی آن وابسته است به گونه  طبق این مقاله -1786 [19]

( حاوی چندین نواحی مغناطیسی بوده و در غیاب میدان مغناطیسی خارجی تمایل 100nm<ای که ذره های بزرگ)

ست حاوی یک ناحیه ( ممکن ا100nm-10دارند یک ممان مغناطیسی ضعیف داشته باشند در صورتی که ذرات کوچکتر)

مغناطیسی با ممان مغناطیسی پایدار،جهت گیری شده به سوی محور ناهمسانگرد کریستال، باشد و همانند یک ذره ممکن 

است عملکردی مانند یک سوزن مغناطیسی که با خطوط میدان مغناطیسی می چرخد داشته باشد. عالوه بر ایندو ذره 

می باشند به آن معنا که ممان مغناطیسی آنها، که ممکن است نسبتا بزرگ ( سوپرپارامغناطیس 10nm>های کوچکتر )

باشد، احتمال دارد به صورت تصادفی در جهت هایی نسبت به محور های کریستال قرار گیرد یعنی تا زمانی که میدان 

 مغناطیسی خارجی اعمال نشده باشد جهت گیری نخواهند کرد.

حفره های هوایی کبوتر های مشاهده شد و پیشنهاد شد که این سلول هایی ساختاری شامل مگنتیت در  -5661 [20]

که دارای خاصیت فلزی هستند می توانند اطالعات مغناطیسی را از طریق شاخه های چشمی عصب های سه قلو به مغز 

 انتقال دهند.

-Magnetic particle"مقاله:مقاله مروری که کارهای انجام شده در این مدل را بررسی کرده است. عنوان  -5616 [3]

mediated magnetoreception". 



 

: تصویر به صورت نمادین مکانیسم مختلف پذیرش مغناطیسی بر پایه ی ذرات مغناطیسی را در دو میدان مغناطیسی 3شکل

ه ی ( در نیم کرSPMمتفاوت نشان می دهد. پذیرنده های مغناطیسی متفاوت با دسته بندی ذرات سوپرپارامغناطیس )

سلول پالریزه است و کانال های  A( در نیم کره راست دیده می شود. در میدان مغناطیسی SDچپ و سیستم تک ناحیه)

جابجا شده و کانال  SDمگنتیت  Bیونی که در غشای سلول قرار دارند بسته هستند و تبادل یون نداریم. با اعمال میدان 

بوده و به یک  cمشابه  aیه کانل ها نیز اجازه عبور یون را می دهند. کانال باز می شود همچنین بق d( fgوابسته به نیروی)

مسنجر ثانویه نیاز دارد. در تمام موارد سلول دیپالریزه شده باعث بوجود آمدن پتانسیل عمل می شود و این پتانسیل عمل 

 . [3]از طریق عصب های تو برنده باعث فعال شدن ناحیه از مغز می شود

 ناطیسی در گوش داخلی؟؟پذیرندگی مغ -3

عالوه بر دو مکانیسم گفته شده برای پذیرش مغناطیسی، شواهدی برای یک مکانسیم دیگر نیز وجود دارد  -5616 [4]

 Magnetoreception Systems in Birds: A Review of Current"که در بخش سوم مقاله ای مروری با عنوان

Research" صورت زیر استچه آن به و تاریخ بیان شده است. 

( بخشی از گوش lagena) نویسنده ادعا کرد که ذرات مغناطیسی شامل اکسید آهن در اندامی به نام الجنا -5661 [21]

 میانی در ماهی ها و پرندگان وجود دارد. ولی این گزارش ها مورد توجه محققان قرار نگرفته بود تا جایی که در

گرفت و فعالیت های نورونی در نواحی مختلف مغز به ثبت رسید. جالب تحریک های مغناطیسی انجام  -5611 [22]

اینجا بود که با جراحی الجنا سطح فعالیت ثبت شده در مغز به شدت کاهش یافت و این مشاهده باعث شد که محققان 

رد ن مدل وجود دادریابند که پذیرنده های مغناطیسی باید در درون الجنا قرار گرفته باشند. مشکلی که در مطالعه ی ای

این است که دست بردن در این اندام برای پرندگان خطرناک است و امکان مرگ آنها را باال می برد و نمی توان آزمایش 

 های رفتاری روی آنها انجام داد.



( Vestibular nucleiتالش هایی انجام شد تا نشان دهند که برخی از نورون ها در هسته ی دهلیزی ) -5615 [23]

تغییرات میدان مغناطیسی پاسخ نشان می دهند. نتایج این مطالعه پیشنهاد کرد که نورون ها جهت، شدت و قطبش  به

میدان را کد می کنند. الزم به ذکر است که این نورن های ممکن است از نواحی سنسوری دیگری هم سیگنال را دریافت 

ی نمی تواند اثبات کند که گیرنده ها در سیستم دهلیزی و کنند در نتیجه پاسخ نورون های دهلیزی به تحریک مغناطیس

الجنا قرار دارند. البته این نکته را نمی توان رد کرد که ممکن است اطالعات مغناطیسی از هرجای دیگری دریافت شوند و 

 هسته ی دهلیزی تنها این اطالعات را تلفیق می کند.

( در سلول های مو درون گوش داخلی کبوتر ها ممکن ferrihydrite) وجود مقدار زیادی از فریهیدریت -5613 [24]

است به طور غیر مستقیم به وجود پذیرندگی مغناطیسی در این اندام اشاره کند، دلیل آن است که فریهیدریت درون بافت 

 بیولوژیکی دارای خاصیت های مغناطیسی است.
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