ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺠﯿﺐ :زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ اﺳﻔﻨﺞ دﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل از ﻫﻢ ﻣﯽ َد َرد

 -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

 | Maryam Mousaviﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۵
اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
از وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﺮﯾﺰی اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدد .ﺑﺮای

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮودﺧﻮاﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪه دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ وال ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺳﺨﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺶ روی ﻫﺰارﭘﺎﯾﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ ،زﯾﺮا اﺑﺰاری ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻫﺎ و
ﭘﺎﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮازﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺪودا  3ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ آب ﺑﺮوﯾﺪ آﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ-اﺳﻔﻨﺞ ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ

در ﺑﺴﺘﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺧﺎﻧﻪ دارد و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﻧﻮر دﯾﮕﺮی در اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﺎم اﺳﻔﻨﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮازﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻏﺬاﺧﻮردﻧﺶ ،ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ

ﺧﺎص اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ را ﻧﺪارد و ﺑﺮاﺛﺮ ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺑﺪل ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪاران رﯾﺰ ﺑﺪاﻗﺒﺎل را
از اﻃﺮاف ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و در ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﺮ ﻫﻢ زدن ﻣﯽ ﺑﻠﻌﺪﺷﺎن.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺟﻤﻌﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻨﺮی رﯾﺰوﯾﮓ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس
داﻧﺸﮕﺎه وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎی ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺳﺎل  2012ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ

اﺳﺘﻔﺎده از دو رﺑﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﮐﻮارﯾﻮم  Monterey Bayده ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
اﯾﻦ اﺳﻔﻨﺞ را در ﺳﺎﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻤﻖ ﺳﻪ ﻫﺰار ﻣﺘﺮی از آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﮑﺎرش ﮐﺎری ﺑﺲ دﺷﻮار اﺳﺖ .رﯾﺰوﯾﮓ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ،از زﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد از آب و آوردﻧﺶ ﺑﻪ روی آب ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی رخ دﻫﺪ
و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد وﺟﻮد دارد.
آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻮرد ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ »رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ« اش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺑﯿﻮﻟﻮژی آن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﺮای
ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺪﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻢ ﻗﺮار

دارﻧﺪ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی آﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ دارای ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻮﯾﯽ ﺷﮑﻞ
ﻇﺮﯾﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪاﻣﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻤﻠﻮ از ﻗﻼب ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎر اﺳﺖ )ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﺧﺎر دارد( ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭼﺴﺐ را اﯾﻔﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ دام ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺗﻘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از دام
ﺑﮕﺮﯾﺰد ،در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  10ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ آﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺎر ﺷﺪن ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ روی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ روی ﻃﻌﻤﻪ ﻣﯿﺨﺰﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
و ﺷﮑﺎرﭼﯽ از ﻣﺎده ﺳﻤﯽ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
اﻓﺘﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ وارد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
رﯾﺰوﯾﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﮐﯿﺴﺖ ﻃﻌﻤﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮر در

ﺟﺎﯾﺶ ﻣﺮد ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﺮاﻓﺶ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﺎز روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )دﻫﺎن ،ﺑﯿﻨﯽ و ﻫﺮ ﻣﻨﻔﺬی ﮐﻪ روی ﺑﺪن آن ﻗﺮار دارد( ﺗﺎ آن را ﺳﻠﻮل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل از ﻫﻢ

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ﮐﻪ در زﻣﺮه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪاﻣﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻓﺎﻗﺪ

ﻫﺮﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﻗﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺻﺮﻓﺎ آب را ﺑﻪ
درون ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻐﺬی آن را ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮐﺴﯿﮋﻧﺶ را ﺟﺬب ﻣﯽ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دﯾﮕﺮی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه ای را ﺑﺮای ﺧﻮد

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ آب ﻫﺎ دوام ﺑﯿﺎورد .در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ )ﻣﮕﺮ
آﻧﮑﻪ ﯾﮏ وال ﻣﺮده از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﺳﻮدی ﺑﺮای اﺳﻔﻨﺞ ﻧﺪارد( ،ﺟﺮﯾﺎن
ﻫﺎی آﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﺤﺴﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﮔﺮ ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی آﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ دادن ﺷﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺎﺧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﻋﺎری از ﻏﺬا
ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.

زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﯾﮑﯽ از دو رﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﯾﺰوﯾﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺶ ﭼﻨﮓ
اﺳﻔﻨﺞ
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی آن را
ﻫﻢ ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻏﻠﺐ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﭼﻨﮕﯽ ،ﻫﺮﻣﺎﻓﺮودﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ

ﻫﻢ اﺳﭙﺮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﺨﻤﮏ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎرور
ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎرور ﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺘﮑﺮاﻧﻪ را ﺑﺮای

ﺟﻔﺖ ﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و آن اﯾﻨﮑﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺶ ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺖ.

اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺑﺎﯾﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪودا ﺑﺎ

اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻃﻌﻤﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎن ﮐﻨﺪ .رﯾﺰوﯾﮓ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺟﻔﺖ ﯾﮏ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺜﻼ ﻫﺰار ﻣﺘﺮ آﻧﻄﺮف ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺪارد ﭼﻮن ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ آن ﮐﺮه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در راس ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ را
دﯾﺪه اﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺮه ﻫﺎ درواﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﭙﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﭙﺮم در
داﺧﻞ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی آﺑﯽ آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﻦ ﺗﺮ ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم را از اﺳﻔﻨﺞ دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎی آن را ﺑﺎرور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )در اﯾﻨﺠﺎ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﺧﻮد را
ﺑﺎرور ﻧﮑﻨﺪ(.
اﻣﺎ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی اﺳﭙﺮم ﻧﯿﺰ ﻧﺪرﺗﺎ از ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﻔﻨﺞ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ را از آب ﺑﮕﯿﺮد.
رﯾﺰوﯾﮓ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎرور ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﭙﺮم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﻼب ﻫﺎی روی ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی اﺳﻔﻨﺞ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ
از ﻫﻢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﺳﻔﻨﺞ( و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎ ﻫﻀﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺟﺬب ﺑﺪن اﺳﻔﻨﺞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ رﯾﺰوﯾﮓ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﯽ ﺻﺒﺮاﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮزادان اﺳﻔﻨﺞ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪ ،درون آب آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ زﯾﺎد ﻫﻢ از
ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻻروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آب ﻫﺎی ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی آﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ای اﺳﺖ

ﮐﻪ ﭼﻨﮓ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ از آن ﺑﯽ ﺑﻬﺮه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎد از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ(.
در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﻨﮕﺎل ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﺮ
آب ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮﺷﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در داﺧﻞ ﮔﻞ و ﻻی ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ رﯾﺸﻪ ﺑﺪواﻧﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

