ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ :ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
در ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آب را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻟﺮی ﻧﯿﺎز دارد ،اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب

ﭼﻨﺪان ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮن در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻧﯿﺎز دارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ  ۳ﻟﯿﺘﺮ ﯾﺎ در ﺣﺪود ۱۲

ﻓﻨﺠﺎن آب در روز ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎ ،ﺑﻮﻧﻮﺑﻮﻫﺎ )ﯾﺎ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﮐﻮﺗﻮﻟﻪ( و ﮔﻮرﯾﻞﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ
ﺑﺎغ وﺣﺶﻫﺎ اﻣﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه اﺳﺖ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺪه ﻋﺮق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ دارد
و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود آب ﺑﯿﺸﺘﺮی را در ﻃﻮل از

دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻣﺎی ﺑﯿﺮون ،اﻧﺪازه ﺑﺪن و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،اﻧﺴﺎن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺗﻌﺎدل ﺳﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﺗﺒﺎران ) (homininsاوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺧﺸﮏﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ رخ داده ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ آب در  ۷۲ﻣﯿﻤﻮن ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺨﺼﻮص ،ﻣﯿﺰان
درﯾﺎﻓﺖ آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪن و دﻓﻊ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮق ،ادرار و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺬب و دﻓﻊ آب در  ۳۰۹اﻧﺴﺎن اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺎورزان ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ-ﮔﺮدآورﻧﺪه و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻢ ﺗﺤﺮک ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪ.
ﺣﺘﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﻫﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﮐﻮادور ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﯿﺶ از  ۹ﻟﯿﺘﺮ در روز ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵ﻟﯿﺘﺮ در روز
ﺑﺮای زﻧﺎن( ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻠﯽ آب ﺑﻪ اﻧﺮژی در آنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﯾﮑﺴﺎن و در ﺣﺪود ۱.۵
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮد.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﻄﺶ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن »ﺑﺎزﺗﻨﻈﯿﻢ« و ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﺎ ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎﻟﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﮐﺎن اﻧﺴﺎنﺗﺒﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ در ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻏﺬا ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روزﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻧﻮﺷﯿﺪن آب زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻧﺴﺎن اﻣﺎ
ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود ﺳﻪ روز ﺑﺪون آب دوام ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﺧﺸﮏﺗﺮ ﺑﻮدن
ﻏﺬاﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰهﻫﺎی ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺎغ وﺣﺶﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
در ﻃﻮل روز ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻟﻄﻒ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﯿﺎه
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﻤﻮن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻨﻮﺷﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ از درﯾﺎﭼﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ﯾﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب روان( دور ﺷﻮﯾﻢ ،«Herman Pontzer» .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺳﺘﺎد اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﮔﺸﺘﯽ از داﻧﺸﮕﺎه دوک از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻗﻼده زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ« ) (Ecological leashﯾﺎد ﮐﺮده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻧﺴﺎن را ﺗﻐﺮ داده
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺪون آب ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽداده ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم ﺗﺮی ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻏﺬا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﺳﺘﺮس ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،وارد ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﯾﻌﺎت در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ دارای ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻓﻊ آب ﺣﯿﻦ
ﺗﻨﻔﺲ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ وﺟﻮد ﺑﯿﻨﯽ در ﻓﺴﯿﻞﻫﺎی اﻧﺴﺎن راﺳﺖ ﻗﺎﻣﺖ )(Homo erectus
ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ  ۱.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را از ﭘﻮزه

ﺻﺎفﺗﺮ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺠﺮای ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪن آب را داده و اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺟﺬب
ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎرج ﺷﺪن آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزدم را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺟﺎزه ﻣﯽداده ﺗﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻋﻄﺶ،
ً

ﮐﻨﻨﺪ.
 Pontzerﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻨﻮز ﻣﻌﻤﺎ را ﺣﻞ ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن
آب ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻨﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ آب را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺪی
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Current Biologyﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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