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ایران کنفرانس

چرا بیشتر مورچهها چپدست هستند؟  
  

بررسیهای دانشمندان دانشگاه بریستول نشان میدهد، مورچهها تمایل دارند حین جستجوی محیطهای جدید به سمت
چپ متمایل باشند.

  

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، بر اساس نتایج بدست آمده، این حشرات هنگام  جستوجوی لانههای جدید، بیشتر به
سمت چپ تمایل دارند تا به سمت راست؛ در  این تحقیق، مورچههای albipennis Temnothorax یا مورچههای صخرهای

در درون  مارپیچهایی قرار داده شدند تا رفتار حرکتی آنها ثبت شود.

  

در بررسی انجامشده، کلونیهای مورچهها در داخل ظرف آزمایشگاهی مربعیشکل  بزرگی در ابعاد 23*23 سانتیمتر
قرار داده شدند که نقش لانه را برای آنها  ایفا میکرد.

  

ورودی لانه کلونی محل شروع حرکت مورچهها، مقابل ورودی لانهای ناشناخته  بود و این لانه ناشناخته تاریکتر از لانه
شروع بود؛ این موضوع آن را برای  مورچهها جذابتر میکرد، زیرا آنها در دنیای وحش، در صخرههای تاریک  زندگی

میکنند.

  

دانشمندان تفحص لانه ناشناخته را در آزمایشگاه و از طریق نابودکردن لانه  اولیه شبیهسازی کردند؛ پس از این که
مورچهها لانه جدید را جستجو کردند و  از آن خارج شدند، از ظرف خارج شده و به ظرف جدیدی منتقل شدند.

  

پس از پایان هر جستجوی مورچه برای لانه ناشناخته، دیواری جدید در مقابل وی  قرار میگرفت تا مانع از انباشت فرمون
مورچه - پیغامرسانهای شیمیایی- شود  که میتوانستند بر انتخاب مسیر مورچه اثر بگذارند. در این آزمایش مورچهها 

عمدتا هنگام جستجوی لانه جدید، به سمت چپ تمایل داشتند.

  

دلیل تمایل این مورچهها به سمت چپ هنوز مشخص نیست و به گفته «ادموند هان»،  زیستشناس دانشگاه بریستول،
مورچهها احتمالا از چشم چپشان برای شناسایی  شکارچیان و از چشم راستشان برای راهبری استفاده میکنند؛ همچنین

دنیای  آنها مارپیچمانند است و متمایل شدنشان به یک سمت شیوهای مناسب برای  جستجو در مارپیچها و خارجشدن از
آنهاست.
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