ﺑﻮﺳﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎک؛ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺧﻮن در
ﺧﻔﺎشﻫﺎی ﺧﻮنآﺷﺎم ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ
دوﺳﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮد ،ﺧﻮن ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه
را ﻃﯽ رﻓﺘﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﻻآوری ﯾﺎ »رﮔﻮرژاﺳﯿﻮن« ) (Regurgitationاز ﺣﻠﻖ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه و وارد دﻫﺎن

ﺧﻔﺎش دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در
ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای

اﻋﻼم دوﺳﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺧﻮن را ﺑﺎ ﺧﻔﺎش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ژورﻧﺎل  Current Biologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ در ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد

ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

)ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ
ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم ﺑﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن دﻧﺪان ﻫﺎی ﺗﯿﺰ در ﺑﺪن ﻃﻌﻤﻪ
ً
ﻣﺜﻞ ﮔﺎو و اﺳﺐ( از ﺧﻮن آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺧﻮن ﺑﻤﮑﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮن ﺑﻤﮑﺪ ،از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد.

اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺧﻔﺎش
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮن زﯾﺎدی ﻣﮑﯿﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ

ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﺧﻮن آﺷﺎم ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم ﻣﺎده را از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺧﻔﺎش ﺧﻮن آﺷﺎم ﻣﺎده ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ،ﺧﻮن ﻣﮑﯿﺪه ﺷﺪه را ﻃﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻻآوری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی

ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻔﺎش ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارد.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﭙﺲ ﺧﻔﺎش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻔﺖ ،ﺗﮑﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻗﻔﺲ ﻗﺮار دادﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از

ﻏﺬا دادن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻔﺎش ﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎی دوﺗﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن

ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻏﺎز راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ اﺳﺖ.

»ﺟﺮاﻟﺪ ﮐﺎرﺗﺮ« ) (Gerald Carterﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را از ﺑﺪن ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ
ﮐﺮدن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻮرﯾﺪن ) (Social Groomingاﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
دﻫﯿﻢ و از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎری ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺗﺮ ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن در آﻏﺎز راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ ،ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﯾﺪه اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎل  1998ﻣﻄﺮح ﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ آن در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.

وی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»دوﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ آدم ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ آرزو ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ای ﮐﺎش ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﻫﺎ او را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد؛ اﮔﺮ
او ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ آﻧﻮﻗﺖ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای دوﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮوع دوﺳﺘﯽ ﭘﺎ را ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد آﻧﻘﺪر اﺣﺴﺎس

راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻻآوری ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﮔﺸﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﺎﻻآوری ﻏﺬا در ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﻣﺜﻞ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻏﺬا در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ

ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺧﻔﺎش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺣﺘﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ﻏﺬا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در دوﺳﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ای از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺨﺴﺘﯽﺳﺎﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

