ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻋﺠﯿﺐ :ﻧﻮرﭘﺮداز ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی
اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۴
اﯾﻨﺠﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﻮر ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ای ﺑﺎ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﻣﺘﻔﺎوت وﺟﻮد دارد؛ از ﻃﻮﻃﯽ ﻫﺎ اﻟﻮان
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﻧﮓ .اﻣﺎ در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮ و ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان رﻧﮓ ﺟﺎﻧﻮران زﻧﺪه زﯾﺮ آب را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺤﺾ آن
ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدی در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی و ﻧﻮرﭘﺮدازی زﯾﺒﺎﯾﺶ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﻧﻪ ای.

اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش ﻫﺎ  150ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه دارد و در ﺣﺪود  40ﺗﺎ 50
ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮش ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ردﯾﻒ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﺎزک و ﻣﻮﯾﯽ ﺷﮑﻞ را روی
ﺑﺪﻧﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﮋه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﮋه ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﻮر را ﺑﻪ
ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه و درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺐ زﯾﺒﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران ﯾﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎن ﺗﻠﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﯿﻨﻮﻓﻮر
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﺮﯾﻊ و ﺑﺮق آﺳﺎی ﺧﻮد ﻗﺎﺗﻼﻧﯽ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﯾﮏ آن ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ
ﺳﻄﺢ ﯾﺎ درون آب را ﺷﮑﺎر ﮐﺮده و زﻧﺪه زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﻠﻌﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺘﯿﻮ ﻫﺎدوک از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﮐﻮارﯾﻮم ﺧﻠﯿﺞ ﻣﻮﻧﺘﺮی )ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎرا MBARI
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮری زﯾﺒﺎ روی ﺑﺪن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻮرﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ آب ورود ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻫﻢ رخ
ﻧﻤﯽ دﻫﺪ .آﻗﺎی ﻫﺎدوک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺻﻼ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و ﻧﻮﻋﯽ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ در ﺑﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻋﺮوس ﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺎﻧﻪ ای ﻋﺎدت دارﻧﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻮر ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

را ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﺑﺎﻧﺪ رخ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺮوس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﻋﺮوس ﻫﺎی
درﯾﺎﯾﯽ در ﺣﯿﻦ ﺷﻨﺎ دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﺸﺎن را ﻗﻮرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺣﺎوی ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﯿﺶ ﻫﺎی ﻧﯿﺰه ای ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

از ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎده ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮوس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دام ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی ﺷﺎﻧﻪ داران )ﮐﻪ اﺑﻌﺎدﺷﺎن از ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽ رود( ﺑﺎ ﻋﺮوس
ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﺎدوک ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق را زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻی ﺟﺎﻧﻮر آﻧﭽﻨﺎن
ﻣﺮا ﺑﻬﺖ زده ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم.
او در اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :در واﻗﻊ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻇﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را در
دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در دﺳﺘﺎﻧﺘﺎن آب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﻫﺎدوک در آﮐﻮارﯾﻮم ﺧﻠﯿﺞ
ﻣﻮﻧﺘﺮی آﻧﻬﺎ را در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی »ﻓﺮﻓﺮه ای« ﺷﮑﻞ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آب از ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺑﻪ دروﻧﺸﺎن ﻣﯽ رﯾﺰد و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻠﻖ در
ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎی ژﻟﻪ ای ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺎر ﻋﺮوس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ اﺷﮑﺎل ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻢ دارد؛ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ آن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﮕﻮر ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی

ﺑﻠﻨﺪﺗﺮی دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی ﻧﻮع دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی دو ﺑﺎل دارد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
در آب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در اﻃﺮاف دﻫﺎن آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﻃﻌﻤﻪ
ﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در داﺧﻞ دﻫﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺎدوک ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ :ﻟﺜﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻮار ﭼﺴﺐ دارد و ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻧﺪان ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﺳﻤﺖ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی دارﻧﺪ روی آن ﺳﻮار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﻼب ﺷﺪن در داﺧﻞ ﺑﺪن دﯾﮕﺮ
ﻋﺮوس ﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
او در اداﻣﻪ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻨﮑﺒﻮت ﻫﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮات
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪ ای ﭼﺸﺒﻨﺎک از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی در ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺎدرﻧﺪ از ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪه و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را در آن ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎن روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران ﺟﺘﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ ﻫﻢ دارﻧﺪ؛ در واﻗﻊ دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع
آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﻮد ﻃﻌﻤﻪ را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎﯾﺶ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ

ﺷﮑﻠﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻠﻌﯿﺪن ﺳﺎﻟﭗ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﻠﻨﺪی از ژﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ

از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﻐﺰﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﻧﻪ داران ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ دور ﻃﻌﻤﻪ ﺑﭙﯿﭽﻨﺪ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﻪ را ﮔﺎز ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺐ ﻫﺎﯾﺸﺎن

ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در اﻃﺮاف آن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻣﮑﯿﺪن ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻐﺰ ﻧﺪارﻧﺪ .اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ درک ﻣﺎ از ﺣﯿﺎت را ﺗﻐﺮ دﻫﺪ.

اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺪل ﮔﺮدﯾﺪه .آﻧﻬﺎ
اﺧﯿﺮا درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران دارای ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮر ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ )ﺑﺎﻻ ،ﭘﺎﻦ(
ﻟﻤﺲ و ﻣﺰه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﯾﺎ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺪون وﺟﻮد

ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰ ﺻﻮرت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس اﯾﻦ ﻣﻮارد در واﻗﻊ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ اﻋﺼﺎب اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ

ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﺎﻧﻪ داران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺷﺪه را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﺮﺧﯿﺪن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺎر درون دﻫﺎﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮت دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﺳﺎدﮔﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن
را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺖ ﻫﺎ و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﺗﺎرﯾﮏ زﯾﺮ آب ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﺟﺎﻧﻮران ﺳﺎﮐﻦ در آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺧﻮد ﻧﻮر
ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﻮرﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ

ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد.

ﺧﻮد ﺷﺎﻧﻪ داران از ﺧﻮد ﻧﻮر آﺑﯽ ﯾﺎ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ آﺑﯽ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﻧﮓ دودی درآورﻧﺪ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاق را ﻗﻮرت ﻣﯽ

دﻫﻨﺪ ،آن ﺟﺎﻧﻮر ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﻣﺠﺮای ﮔﻮارﺷﯽ ﺷﻔﺎف آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ درﺧﺸﯿﺪن و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻧﻪ داران راﻫﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪان را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻣﺠﺮای
ﮔﻮارﺷﯽ اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻞ ﺑﺪﻧﺸﺎن اﯾﻦ رﻧﮓ را دارد .ﻧﻮر

ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی را در ﻃﯿﻒ ﻧﻮرﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮر آﺑﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی را دارد در آب ﻧﻔﻮذ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﻧﻪ داران ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ ﻏﯿﺮ از ﻗﺮﻣﺰ را ﺟﺬب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻫﺎی اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻇﺮاﻓﺖ و
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ داران اﺳﺘﺎدان ﻧﻮرﭘﺮدازی اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻮرﻫﺎی ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه در آب اﺳﺘﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻮر ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

