ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ :ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ آرﻣﺎدﯾﻠﻮی
دﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد دﻣﺎی ﺑﺪﻧﺶ را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﭘﺮی وار ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻠﻪ اﯾﻦ
ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﭘﺮی ﻫﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺻﻮرﺗﯽ

رﻧﮓ دارد ﮐﻪ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ رادﯾﺎﺗﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در واﻗﻊ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻤﭙﺎژ ﮐﺮدن ﺧﻮن ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ،دﻣﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده ﯾﺎ ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورد .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ  J. M. Barrieرﻣﺎن ﻧﻮﯾﺲ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﯾﺒﺎ و

ﻋﺠﯿﺐ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر از ﺟﻬﻨﻢ آﻣﺪه و ﮐﺎری ﺟﺰ دزدﯾﺪن
ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﺮاب ﮐﺮدن اﺟﻨﺎس ﮔﺮاﻧﻘﯿﻤﺖ ﺷﺎن ﻧﺪارد.
اﻣﺮوز اﻣﺎ ورق ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری ﻫﻢ دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی آرژاﻧﺘﯿﻦ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان

آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

اﻣﺎ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ؛ آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﭘﺮی وار ﺻﻮرﺗﯽ ﻃﻮﻟﯽ در
ﺣﺪود  12ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دارد ،ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﯾﺎ ﮔﻠﺒﻬﯽ اﺳﺖ و ﻣﻮﻫﺎی رﯾﺰ ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ روی
آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آرﻣﺎدﯾﻠﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻔﺎری درون زﻣﯿﻦ و ﺷﮑﺎر ﺑﯽ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮردن ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﯿﺎر در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل روی آن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﻫﻤﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎرﯾﺎ ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ از زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻨﯽ و ﻋﻠﻤﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت  13ﺳﺎل،
دﯾﮕﺮ آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه
ﯾﮏ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﺻﻮرﺗﯽ را دﯾﺪه اﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ او ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎی زﺧﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪاوا ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ آورده ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻨﺎزل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮﺧﻼف دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی آرﻣﺎدﯾﻠﻮ ﺑﻪ ﺑﺪن آن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻏﺸﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺪن ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه .رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ رﯾﺰی ﮐﻪ زﯾﺮ اﯾﻦ
ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از روی آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﺻﻞ اﯾﻦ رگ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
رﻧﮓ زﯾﺒﺎی ﺻﻮرﺗﯽ را ﺑﻪ آن داده اﻧﺪ.
ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر اﺑﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زره ﯾﺎ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ روی آن ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺑﺘﺪای ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺶ ﻧﻮﻋﯽ رادﯾﺎﺗﻮر را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ رﻧﮓ آن ﺑﺎ ﺗﻐﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻋﻮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن درون رگ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮر رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻮن ﯾﺎ در واﻗﻊ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮا و ﺧﺎک ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،دﻣﺎی آن
ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض آب ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد اﯾﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻣﺎﯾﺶ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ از روی ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺰرگ

دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ زودﺗﺮ دﻣﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦ رو داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ

دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ ﺗﺮ )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎ( ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮس ﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﯿﻂ
ﻫﺎی ﺳﺮد ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.

اﻣﺎ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﮑﺎت ﻋﺠﯿﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر رﻧﮓ ﺑﺪن آن اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﺻﻮرﺗﯽ و ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ

در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ در
ﻣﺤﯿﻂ ادﻏﺎم ﺷﺪه و آن را از ﺧﻄﺮ ﺷﮑﺎر ﺷﺪن در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ درآﻣﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ

اﻃﻼغ ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ آرﻣﺎدﯾﻠﻮ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ را روی زﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ
ﻋﻤﺮ آن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﻔﺎری زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺬرد.
آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ وﻓﻖ داده و ﺗﻨﻬﺎ 15
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ رود و ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻫﻢ از دﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺎزوی ﻣﮑﻨﺪه
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎﮔﺮی ﻣﺎﻫﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺷﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ
اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻔﺎری را در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ،ﭼﻮن دﺳﺖ ﻫﺎی ﺟﻠﻮﯾﯽ آرﻣﺎدﯾﻠﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﻔﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﺎﻧﻮر از دم ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﮑﻢ
ﭘﺎی ﭘﻨﺠﻤﺶ را دارد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺪﻧﺶ
ﻧﯿﺰ ﺷﮑﻠﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺧﺎک را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺣﻔﺎری را اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم از رﯾﺰش ﺗﻮﻧﻞ ﻧﯿﺰ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺪن ﻣﻨﻌﻄﻒ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد زﯾﺎد اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮران دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣﻔﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻧﻞ آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر روی زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آرﻣﺎدﯾﻠﻮی ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻼش دارد از ﺟﺎده
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺧﻮش
ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﻧﻮر در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس ﯾﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در وﻓﻖ
دادن ﺧﻮد ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪش ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ  95درﺻﺪ
از آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎی ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ درﻣﻨﺎزل ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻇﺮف ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﺟﺎن ﺧﻮد را

از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮔﺮدد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎی ﺻﻮرﺗﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻫﻮا ﻣﺮﻃﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ آرژاﻧﺘﯿﻦ ،در ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  20ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرد اﻣﺎ ﺑﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻓﺎن ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ آن

ﻧﯿﺰ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ  .ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آرﻣﺎدﯾﻠﻮﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎی ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ رو
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﯿﻘﯽ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻮﭘﺮﯾﻨﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری در ﺧﻄﺮ
اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
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