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در اﻋﻤﺎق اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺧﺘﺎﭘﻮس ﭘﺘﻮﯾﯽ ) (blanket octopusزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﺑﺎزوﻫﺎی ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﻠﻨﺪش را ورﻗﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﮔﻮﺷﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و وﻗﺘﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آن
ﺑﺎزوﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ دﺷﻤﻦ آن را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺘﻮ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺧﻮردﻧﺶ ﺻﺮ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزوﻫﺎی اﺧﺘﺎﭘﻮس در داﺧﻞ دﻫﺎن دﺷﻤﻨﺶ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ
)درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ ﻫﺎ ﮐﻪ دم ﺧﻮد را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺗﺎدر ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ از

داﺧﻞ دﻫﺎن دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﭘﺘﻮﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دﺳﺘﻪ ﺧﻮد در ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺧﻮد درون ﺷﮑﺎف ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه و از ﺧﻄﺮات
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﮕﺮﯾﺰد.
ﺗﺎم ﺗﺮﮔﻨﺰا از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه  Exeterﮐﻪ در ﺗﺎﻟﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ  2002ﺻﻔﺤﻪ ای در ﻣﻮرد اﯾﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻀﺎ ﻃﻮﻟﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه 1.8
ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ
 2.54ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ،ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده از اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  10ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ از
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺎ  40ﻫﺰار ﺑﺮاﺑﺮ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﻦ اﺧﺘﺎﭘﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﻧﺮﻫﺎی ﺣﻘﯿﺮ در واﻗﻊ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺘﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ و زرق و ﺑﺮق دار در اﻧﻮاع ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران دﯾﮕﺮ و از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﻫﺮاس دارﻧﺪ :ﻧﺎوﭼﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ.
اﺧﺘﺎﭘﻮس ﭘﺘﻮﯾﯽ ﻧﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺶ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر آﺳﯿﺐ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﺎﺧﮏ
ﻧﺎوﭼﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﯽ را ﮔﺎز ﮔﻔﺘﻪ و آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻼق زﻫﺮآﻟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ و آﻧﻄﻮر ﺗﮑﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ
دﺷﻤﻨﺎن را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺟﻮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﻋﺎدت را
ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺗﺎ اﯾﻦ
اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؟
ﺗﺮﮔﻨﺰا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻣﺎده ﻫﺎ اﯾﻦ
ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ دارد .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﯿﻦ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮزادان را ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻧﺲ آﻧﮑﻪ
ژن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﮕﺎل دﺷﻤﻦ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ
اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ،ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﺟﺜﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﻮﻋﯽ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮی ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪه رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﺻﺮﻓﺎ در ﭘﻬﻨﻪ وﺳﯿﻊ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎده ﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺧﻮد را در درون ﺑﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ »ﺑﺎزو«
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد رﻫﺎ ﮐﺮده و آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
آن ﺑﺎزو در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎده راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردی ،ﻣﺎده ﻫﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزوی

ﺣﺎوی اﺳﭙﺮم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺘﻌﺪد را در ﺑﺪن ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﺑﺎرور ﮐﺮدن ﺗﺨﻢ ﻫﺎﯾﺸﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮﺷﯽ ﻧﺪارد زﯾﺮا ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

