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  توجه:

این مجموعه حاصل تحقیق و گردآوري از منابع مختلف 
است. بنابراین براي حفظ حقوق نویسندگان واقعی مطالب 

ذکر از این مجموعه به عنوان منبع ذکر نکرده و به منابع 
  شده در انتهاي کتاب مراجعه کنید.
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  مقدمه

  

مجموعه ي دنیاي پیرامون ما، مجموعه اي علمی و به زبان      
ساده است که هر بار به موضوعی مختلف پرداخته و سعی دارد 

گوشه ي کوچکی از دنیاي زیباي ما را به تصویر بکشاند.      
  شود. مطالعه ي این مجموعه به همه ي عزیزان توصیه می
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  پیش گفتار

نیاي زیر آب می ، وعده داده شد، دفتر دوم به ددنیاي پیرامون ماچنانچه در دفتر اول از مجموعه ي 
پردازد. آن چه در پیش رو دارید گوشه ي بسیار کوچکی از حیات شگفت انگیز و متنوع اعماق آب 
هاي این کره ي خاکی را نشان می دهد. کره ي ما، زمین، با سخاوتمندي تمام پذیراي هزاران 

زیر  وجوداتگونه ي زیست محیطی است که بسیاري از آن ها بر ما ناشناخته اند. علی الخصوص م
آب که دسترسی به آن ها گاه غیرممکن است و بسیاري فقط تصادفی، و فقط به اراده ي آفریننده 

  ي این شگفتی ها، خود را به انسان نشان داده و کشف شدند.

امیدوارم از مطالعه ي این مجموعه که حاصل گردآوري از سایت هاي مختلف است لذت کافی 
  ببرید.
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 اقیانوس  

  

 ت اولیهاطالعا  

از نظر آنکه دماي سطحی آن به قدري است که وجود آب را در هر سه حالت مایع ، جامد و گاز  کره زمین     
دانیم، ذشته ، تا آنجا که میاي غیر عادي است. از این گ، سیاره سیارات منظومه شمسی در میانکند، پذیر میامکان

هایی وجود دارد. در واقع ، بهتر این بود که گفته شود کره زمین تنها جرم منظومه شمسی است که در آن اقیانوس
ب اي هستند پر از آهاي آرام ، اطلس ، هند ، منجمد شمالی و منجمد جنوبی اقیانوس یکپارچهاقیانوس ، زیرا اقیانوس

تري مانند قطب جنوب و استرالیا را  هاي کوچک هاي اروپا ، آسیا ، آفریقا و آمریکا و خشکیهتوان قارشور ، و می
  .هاي این اقیانوس یکپارچه پنداشتجزیره

  

 اهمیت اقیانوس  

ده ها ظاهر شهاي حیات در اقیانوس اي در حیات دارد. تقریبا مسلم است که نخستین صورتاقیانوس اهمیت ویژه     
ها است. حیات در روي زمین محدود به چند حاظ کمیت محض ، هنوز هم قسمت اعظم حیات در اقیانوساست و از ل
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کیلومتري و در بعضی  15ها سراسر اقیانوس را تا اعماق مترمربع از سطح زمین است، و حال آنکه حیات در اقیانوس
   .کندنقاط تا اعماق بیشتر ، اشغال می

 

  هایانوساقآگاهی انسان در مورد  

هاي او از  ها ، و به خصوص کف آنها ، تا سالهاي اخیر به همان اندازه آگاهیهاي انسان درباره اقیانوسآگاهی
زمین  هايدانند، بیشتر از دانستههاي دیگر بوده است. حتی آنچه امروزه اخترشناسان درباره سطح ماه میسیاره

  .هاي زمین استشناسان درباره سطح زیر اقیانوس

 نگاران اولیهانوساقی  

افسر نیروي دریایی آمریکا ، کشف کرد.  ،جدید را ماتیو فونتین موري (Oceanography) اقیانوس شناسی     
اي ناگوار پاي خود را از دست داد. اما این حادثه ناگوار به نفع بشریت تمام شد. پس وي در آغاز سی سالگی ، در حادثه

از  برداريبرداري شد و کوشش خود را صرف نقشهها و وسایل نقشهانبار نقشه از این حادثه بود که موري متصدي
 .                     ها کردجریانهاي اقیانوس

المللی که هاي بین المللی در مطالعات مربوط به اقیانوس شد و در کنفرانس تاریخی بین موري پیشقدم همکاري     
به نام  نگاري ،اي موثر بود. نخستین کتاب درسی خود را درباره اقیانوسهدر بروکسل تشکیل شد، چهر 1853در سال 

مرکز ایالت  Annapolis) منتشر کرد. (فرهنگستان علوم دریایی در آناپولیس 1955جغرافیاي فیزیکی دریا ، در سال 
  .ملقب شد (Maury Hall) 'قصر موري'مریلند در آمریکا) به افتخار کارهاي بزرگ وي به 

 ن کرومولجریا  

در  اثر کوریولیس ها به وسیله برداري شدند. این جریانهاي اقیانوسی به طور کامل نقشه بعد از موري ، جریان     
ره هاي نیمککنند و در اقیانوسهاي ساعت طی میدر جهت حرکت عقربههاي نیمکره شمالی دوایر عظیمی اقیانوس

پیمایند. جریانی که در امتداد خط استوا حرکت هاي ساعت میهدر خالف جهت حرکت عقرب جنوبی دوایر عظیمی
 در گیرد و ممکن است مسیري مستقیم طی کند. چنین جریان مستقیمیکند، تحت تاثیر اثر کوریولیس قرار نمیمی

کند. این جریان به افتخار کاشف آن واقع است و چندین کیلومتر در امتداد استوا به طرف مشرق طی می اقیانوس آرام
  .، اقیانوس شناس آمریکایی ، جریان کرومول نامیده شده است (Townsend Cromwell) ، تونزند کرومول
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  ها، آرام است؟آیا اعماق اقیانوس

هاي کندي را در  نگارها جریاناقیانوس     
اند. دالیل غیر ها کشف کردهاعماق اقیانوس

ها دهد که اعماق اقیانوسنشان می مستقیمی
تواند آرام باشد. یکی از این دالیل این نمی

 است که موجودات باالي دریا ، پیوسته کانی
ا ، ه ها و نیترات ، یعنی فسفات هاي غذایی

کنند و پس از مرگ ، این مواد را مصرف می
برند. اگر را با پیکر خود به اعماق دریا می

جریانی وجود نداشت تا این مواد را دوباره به 
سطح دریا بیاورد، سطح دریا از وجود این 

 .شدها تهی می کانی

  
 

د، شراي انتقال اکسیژن وجود نداشت، اکسیژنی که از هوا جذب میهایی ب دلیل دیگر آن است که اگر جریان     
پذیر نبود. توانست به اعماق دریا نفوذ کند و در نتیجه بر اثر کاهش مقدار اکسیژن ، ادامه حیات در اعماق دریا امکاننمی

این  وجود اکسیژن در ترین نقاط دریا نیز داراي غلظت مناسبی است.در واقع ، معلوم شده است که اکسیژن در عمیق
سرشار از اکسیژن را  هاي سطحی آب نقاط فقط با این تصور قابل توضیح است که در اقیانوس مناطقی وجود دارد که

  .هاي قائم اختالف دماست کشد. علت پیدایش این جریانبه طرف پایین می

 
 

آبی می شود. این جریان دائین کشیده میشود و بنابراین به طرف پایآب سطحی اقیانوس در نواحی قطبی سرد می     
اق یابد. بنابراین ، حتی در مناطق استوایی ، آب اعمشود، در سراسر بستر اقیانوس انتشار میکه به پایین کشیده می

اقیانوس بسیار سرد و دماي آن نزدیک نقطه انجماد است. آب سرد اعماق اقیانوس عاقبت به طرف سطح آب باال 
شود و کشیده می قطب جنوب یا قطب شمال س از آنکه دوباره به سطح اقیانوس رسید، گرم و به طرفآید. آب ، پمی

  .شوددر آنجا دوباره به طرف پایین کشانده می
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 حیات در اعماق دریا  

 رشد که حیات دانگیز است که در عمق دریا نیز حیات وجود دارد. تقریبا تا یک قرن پیش تصور میشگفت      
ع در قسمتهاي بسیار ، مرکز اصلی تمدن متمادي ، در واق مدیترانه .ها محدود به مناطق سطحی آنها استاقیانوس

دان طبیعی ،عمیق نسبتا عاري از حیات است، اما اگر چه این دریا نیمه کویر ، یعنی گرم و کم اکسیژن است. ادوارد فوربر
سپس معلوم شد که کابل   .زنده به دست آورد ستاره دریایی متري آن توانست 2100از عمق  1840انگلیسی ، در دهه 

هاي دیگر متري گذرانده بودند، از مرجانها و گونه 1600از کف دریاي مدیترانه از عمق  1860تلگرافی که در سال 
  پوشانده شده است. 

  
  
  
  
  
  
  
  

 کانی منابع جدید  

 ترین عمق دریا ، منبع جدید و با ارزشی از مواد کانی ممکن است، به دست آید. ظاهراًبه پایین با دست یافتن آدمی     
یعی از بستر اقیانوس آرام منابعی سرشار از منگنز و مقادیر قابل توجهی کبالت ، نیکل و مس پراکنده در مناطق وس

  .است

  

  موجودات شگفت انگیز دریاها و اقیانوس ها 

تنوع و شگفتی موجودات زیر آب آن قدر زیاد است که حتی نام بردن از آن ها در یک کتاب نمی گنجد. انواع بسیار      
هیان کوچک و بزرگ، ریزماهی ها، باکتري ها، انواع موجودات گرما دوست، سرما دوست، نمک دوست و گوناگون ما

...، و انواع بسیار گوناگونی از موجودات غول پیکر در اعماق آب ها زندگی می کنند. بیشتر سطح زمین را اقیانوس ها 

گوشی زیر ( آور سکوت نیست. هیدروفوندنیاي زندگی زیر آبی به هیچ وجه منطقه وهم
آبی) در سالهاي اخیر نشان داده است که صداهاي تیک تیک ، خرخر ، ناله و صداهاي 

 ويآورتر از شلوغترین مکانهاي ردیگر موجودات دریایی به قدري زیاد است که سرسام
 .خشکی است
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یات کره ي زمین را نیز در خود جاي داده اند. پوشانده اند. اقیانوس ها محل تشکیل اولیه ي حیات اند و بیش تر ح
چشمه هاي جوشان بسیار داغی که در اعماق دست نیافتنی اقیانوس ها وجود دارد احتماالً منابع اولیه ي حیات هستند 

  که موجودات گرما دوست را در اطراف خود جذب کرده است.

اعماق آب هاي کره ي زمین وجود دارد، خود مظهر کوه ها، دره ها، چشمه ها و هر طبیعت شگرف دیگري که در      
پیدایش حیاتی جدید و متنوع می باشد. بنابراین در این جا نمی توان به همه ي این موجودات عجیب، زیبا و خارق 

  العاده پرداخت و فقط مختصري به آن ها پرداخته می شود.

 اعماق اقیانوساسرار  

 صور،ت برخالف اما باشد، محدود و کم بسیار دانیم،رسد آنچه ما درباره زمین در قرن بیست و یکم نمی به نظر می     
 ايفض حدود تواند 	می امروزه بشر. است آن مورد در ما هاي 	دانستنی همپایه نظر به زمین مورد در ما هاي 	ندانستنی

 هزار 10 داند 	رصد کرده و حتی اجزاي آن را نامگذاري کند، اما نمی دورتر نوري سال ها 	میلیون تا را خود سر باالي
  .است خبر چه ها 	اقیانوس در تر 	پایین متر

   
 براي بیکرانی منبع رو همین از و اند 	پوشانده را زمین سطح درصد 70 کیلومتر، چهار عمق میانگین با ها 		اقیانوس     

 محدود و کم بسیار ها 	به امروز مطالعات علمی در مورد اقیانوس تا حال این با روند، 		می رشما به علمی هاي 	کاوش
 قابل بزیانآ توسط که اکسیژنی( است کم بسیار آن در موجود اکسیژن است، سرد بسیار ها 		اقیانوس اعماق. است بوده

همین خاطر وجود حیات در آنجا بیشتر یک هزار بار بیشتر از سطح زمین است، به یک  آنجا در فشار و) باشد استفاده
  . هستند حیات ادامه به قادر هم شرایط این در حتی که دارند وجود سختی 		معجزه است. با این وجود، موجودات جان

  

 دنیاي عجیب 

  
 هیوالگونه ماهی عمیق، هاي 		آب هاي 		کوسه: هستند قرار این از ها 		موجودات عجیب اعماق اقیانوس     

 نیلوفرهاي ،)هستند ها 	چشم زیر در گونه 	المپ اي 		داراي زائده که( ایلومنینس رد ،)اژدها ماهی( شفی دراگون
.. . و دارند فلورسنتی هاي 	زائده که هایی 	ماهی 	ژله خطرناك، بسیار هاي 	ماهی 	ژله عمیق، هاي 	آب دریایی

زگی ات به که( آرشیتوتیس نام به حشتناكو بسیار و متري 13 موجودي دریاها، اعماق موجود ترین 	عجیب شاید. 
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 15 عجیب مرکب ماهی تر، 		ترسناك و تر 		براي اولین بار از آنها فیلمبرداري شده است) باشد، اما از آن عجیب
 و باکتري صورت به زندگی همچنین عمق این در .نشده است مشاهده زنده گاه 		هیچ که است کولوزال متري
 جوداتمو این. دارد ها 		اق اقیانوساعم گیاهی پوشش به شدیدي وابستگی آنها وجود که شود 		می یافت هم کرم

 وجوداتیم برف بزرگ هاي 		دانه این. کنند 		می تغذیه رسند، 		می اقیانوس کف به باال از که ارگانیک هاي 		برف از
 تیح یانوسیاق هاي 		کرم و ها 		باکتري. رسد 		می اقیانوس کف به مرگ از پس آنها الشه که هستند دریایی
  هاي نفتی را هم دارند. 	چاه در کردن زندگی قابلیت

  

 شگفتی هیدروترمال 

  
 هاي 	حفره اقیانوسی، هاي 	اکوسیستم ترین 	جالب از یکی. شود 	در برخی نقاط اقیانوسی حیات به وفور یافت می     

 الفع 		نیمه هاي 		آتشفشان افاطر در و ست شیمیایی مواد از شده غنی داغ بسیار آب که جایی است؛ هیدروترمال
. شوند 		یم یافت وفور به کنند 		می تغذیه سولفیدها و متان از که هایی 		رد. در این منطقه، باکتريدا جریان اقیانوسی

 اچیتیالپ ریفیتا به که ست هایی 		کرم و عجیب هاي 	ماهی قبیل از دریایی موجودات دیگر اصلی غذاي ها 	باکتري این
توسط زیردریایی  1977دروترمال اولین بار در سال هی هاي 	حفره این .رسد 		می متر سه تا دو به هاآن طول و معروفند

هزار متري از سطح زمین، اکوسیستمی قرار دارد که حیات 2تحقیقاتی آلوین کشف شدند. کشف این نکته که در عمق 
د. در حال حاضر مشخص شده که این در آن برپایه فتوسنتز در جریان است، انقالبی در نظریات علمی ایجاد کر

 نشأت ها 	فرهح این از زمین سطح در زندگی معتقدند برخی. اند 	از اسکاندیناوي تا اقیانوس آرام پراکنده ها 	اکوسیستم
  .است گرفته

  

 هاي اقیانوسیکوه 

  
 گونه 		همان و هستند ردریاییزی جزایر درواقع ها 		قله این. هستند آتشفشانی هاي 		قله درواقع زیراقیانوسی هاي 		کوه     
 نحصرم هم زیردریایی هاي کوه حیاتی هاي 		ر جزایر سطح زمین منحصر به فرد است، گونهد جانوري و گیاهی گونه که
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 ايت چند مورد در اندکی اطالعات فقط ما دارد، وجود جهان در اقیانوسی قله هزار یکصد حدود در اینکه با. است فرد به
  راسر زمین کشیده شده است.س در کیلومتر هزار 70 وسعت به زیردریایی کوه 		رشته نبزرگتری. داریم آنها

 شد موفق سوئیسی زیردریایی یک 1960 سال در. است شده شروع 1930 سال از ها 	تحقیقات گسترده اعماق اقیانوس
 برابر در اي 		تازه قاف و رود فرو عمق کیلومتر 11 با فیلیپین در - ماریان گودال - زمین نقطه ترین 		عمیق به

 آنچه الح این با اما است، شده انجام ها 	آن تحقیقات زیادي در مورد اعماق اقیانوس از پس. بگشاید شناسان 	اقیانوس
  است. اقیانوس از اي 	قطره دانیم، 	می ها 	اقیانوس مورد در ما

  

 آشنایی با حیات دریایی 

آن ها آشنایی دارید، معرفی کرده و به طور اجمالی  اسم و ظاهر مگی بادر ادامه برخی از مشهورترین آبزیان را که ه     
  به بررسی زندگی آن ها می پردازیم.

 1 نهنگ 

 

                                                             
1 Whale 
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 یکی مرده ماهی همان روزگار
 برافکند موجش به سوي کنار
 که گز سیصدي بود باالي او
 فزون از چهل بود پهناي او

 کشیدند از آب اندرون هم گروه
 به کشتی به خشکی مر آن پاره کوه

 بسی گوهر و زر بد اوباشته
 همه سینه اش عنبر انباشته

 دگر هرچه ماند از بزرگان و خرد
 بهر خورش پاره کردند و برد ز

 بماند از شگفتی سپهبد به جاي
 بدو گفت مهراج فرخنده راي

 که آن ماهی است این که خوانند وال
 وزین مه بس افتد هم ایدر به سال.

 (اسدي توسی) 
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ا پشتش پهن و گوشتالو است و زندگیش ر دمی بلند دارد. بازسانانآباست از رده  آبزي پستانداري، والیا  نَهنگ     
اید او وقتی به دنیا بی نوزادمیرد. آید که میقدر به او فشار میبیاورند آن حلساگذراند، اگر او را به می هااقیانوسدر 

از باالي  بکشد، نفسخواهد ندارد. هنگامی که می مومکد. بدنش می شیربزرگ است. نهنگ هم مثل بقیه پستانداران 
  زند.می فوارهسرش آب 

 تغذیه  

هاي متفاوتی براي تغذیه دندان روش و رژیمهاي بیدار و نهنگهاي دندانها یعنی نهنگدو گروه عمده نهنگ     
یایی را شکار در پوستانسختها همچنین کنند. آنتغذیه می ماهی مرکبدار اغلب از ماهی و هاي دنداندارند. نهنگ

متري ها داراي تعداد ککند. این نهنگها همچون نهنگ خلبان اغلب تنها از ماهی مرکب تغذیه میکنند. بعضی گونهمی
 20هاي عنبر نیز که متخصص شکار ماهی مرکبند در فک پایینی خود جفت در هر فک) هستند. نهنگ 12تا  7دندان (

   د.آینهستند و از درون لثه بیرون نمی وستیجیالها فک باالیی دنداندندان در فک پایینی دارند که در  25تا 

  

ناخته ش» شکار حبابی«م دندان، روشی است که با ناهاي بیهاي تغذیه در نهنگیکی از شناخته شده ترین روش     
کند و دیوارهایی از هواي باالرونده در آب پدید هاي هوا را در زیر دریا آزاد میشود. در این روش، هر نهنگ حبابمی
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 روند و در اینشکل حبابی میها و ماهیانی که درون دیوار هوایی هستند از ترس به مرکز محدوده دایرهآورد. کریلمی
   بلعد.ها را در یک بار باال آمدن از آب میکردن دهان خود تعداد بسیاري از آن هنگام نهنگ با باز

 رفتار  

یچیده و گاه هاي پهاي نهنگ داراي روشها وجود دارند. بعضی گونهدر میان نهنگ گونهفرهنگرفتارهاي      
ها ررسیگیرند. بها آن را فرا میشود و آناي براي تغذیه هستند و این رفتارها از مادر به فرزندانش منتقل میمبتکرانه

شوند، داع میبها اهاي ابتکارآمیز شکار نه تنها توسط نهنگاند که روشنشان داده خلیج مینهاي گوژپشت بر روي نهنگ
   شود.شان منتقل میهاي دستهکه به سرعت به دیگر نهنگ

اند ردهها تمرکز کتوانند با تشخیص مکان تجمع مرغان دریایی، به جایی که ماهیان و کریلاي میهاي نیزهنهنگ     
   بروند.

 زایش و رفتار جنسی  

تا براي تغذیه به ژرفاي دریا بروند. در این هنگام، دیگر بعضی نهنگ ها در هنگام نگهداري از بچه ها نیاز دارند      
   می کنند.» پرستاري بچه«نهنگ هاي گروه از بچه ها مراقبت می کنند و به عبارتی 

 شکار و وضعیت بقا  

 جثه قربانی شکار گسترده توسط صنعت شکار نهنگهاي بزرگ، همه دیگر نهنگنهنگ شکار کوتولهبه استثناي      
هاي ام شکار شدند و این باعث شد که نهنگ20میلیون نهنگ توسط ابزارهاي پیشرفته شکار در قرن  2اند. بیش از بوده

  پیش بروند. راضانقبه شدت کاهش جمعیت پیدا کنند و تا مرز  1900تا سال  قطبیو  خاکستريو  شکار

 ها در حال بهبود و بازیابی خود است، بعضی هنوز بسیارآید که جمعیت بسیاري از این گونهبا آنکه امروزه به نظر می     
، ار آرام شمالینهنگ شک، نهنگ شکار اطلس شمالیتوان به ها میاند. در میان بیشترین تهدید شدهتهدیدپذیر باقی مانده

بیشتر  و اقیانوس آرامساکن غرب  اکسترينهنگ خهاي ، جمعیتاقیانوس اطلسساکن شمال  نهنگ قطبیهاي جمعیت
   اشاره کرد. نهنگ آبیهاي جمعیت
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داران هاي نمایشی پستانها گاه به منظور نمایش و انجام حرکات نمایشی در جلوي بازدیدکنندگان، به پاركنهنگ     
 سی ورلدهایی همچون هاي نهنگ در پاركاز پر هوادارترین نمونه بلوگاهایی همچون شوند. نهنگدریایی برده می

  هستند.

ري گیهاي بسیاري را در زمینه جلوگیري از بهرهتاکنون پویش حقوق جانورانکنشگران محیط زیست و هواداران 
کشی نشگران با ارایه شکایتی به دادگاه بهرههایی، کاند. در یک نمونه از چنین اقدامنمایشی از این جانوران انجام داده

ت. اس قانون اساسی آمریکادر  بردگیرا مخالف با ماده منع  سن دیگوو  اورالندوهاي آبی شهرهاي ها در پاركاز نهنگ
   ها است و نه جانوران، ناکام ماند.این مبارزه با راي دادگاه مبنی بر آنکه آن ماده درباره انسان

  

  نهنگ گوژپشت 

  
هاي این نهنگ در سراسر آب است. شیارنهنگانهاي بزرگ و یکی از گونه دندانبیهاي نهنگنهنگ گوژپشت از       

هزار  80کنند. امروزه در حدود متر مهاجرت میهزار کیلو 25ها هر ساله شوند و این نهنگاقیانوسی جهان یافت می
ود بقرار داده انقراضها را در نزدیکی رویه نسل آنبی شکارهاي جهان وجود دارد. پیش از این نهنگ گوژپشت در آب

  ها شد.ولی قوانین جدید باعث بهبود رشد تعداد آن

رین سازگاري ها بیشتاند و بدن آنها سال تکامل یافتهوندر طول میلی دلفینحیوانات دریایی چون نهنگ گوژپشت و      
   است.را براي حرکت در آب به دست آورده
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شتر ها بیاندازد. خوراك آنپرد و خود را به آب میاست و اغلب به سطح آب می آکروباتیکنهنگ گوژپشت یک حیوان 
  کنند.گیرند و تنها از چربی ذخیره خود تغذیه میهاي گوژپشت در فصل زمستان روزه میو ماهیان ریز است. نهنگ کریل

 
  قدمقایسه اندازه با یک انسان میان

هاي دیگر بدن آنها کوتاه و قطور است. شیارهاي زیر بدن از نهنگ متر است. 16تا  11ها اندازه بالغ این نهنگ     
ازه اي است. نسبت اندتر است. رنگ این نهنگ در پشت و پهلوهاي بدن سیاه و گاهی با آثاري از قهوهتر و عمیقپهن

است. دهتشکیل ش تناننرمو  پوستانسختو  هاماهیها از  شود. غذاي این نهنگسر به بدن با افزایش سن بیشتر می
   است.راسی دیده شده 20تا  12هاي شوند ولی گاهی گلهنهنگ باهم دیده می 3یا  2معموالً 

کیلومتر در ساعت است. در آب  10تا  8کنند و سرعت آنها در حدود هاي گوژپشت معموالً آهسته حرکت مینهنگ     
ها هر دو هگیرد. مادگیري بیشتر در زمستان صورت میکنند. جفتبا حرکات مختلف و بازي و شناي نامنظم حرکت می

ماهگی از  11متر طول دارند و تا  5تا  4٫5ها به هنگام تولد زایند. بچهسال یکبار و گاهی هر سه سال یکبار بچه می
   کنند.یشیر مادر تغذیه م

ز اي اپیکر و دستههاي بزرگها، میمونمغزي برخوردارند که تنها در انسان یاختههاي گوژپشت از نوعی نهنگ     
مانند  هاشده در نهنگند روشنگر علت وجود رفتارهاي مشاهدهتواشود. این امر میها دیده میجانوران آبزي مانند دلفین

   هاي پیچیده ارتباطی، تشکیل اتحاد، همکاري، انتقال فرهنگی و کاربرد ابزاري باشد.مهارت

   هاي جنوبی ایران نیز حضور دارد.نهنگ گوژپشت در آب     
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 آوازخوانی  

ه هاي گوژپشت نر آواز نرینکنند. نهنگصرف ایجاد آواز و نوا می هاي گوژپشت وقت و انرژي بسیار زیادي رانهنگ     
شود. انگیزه این آوازخوانی ها تکرار میکشد و گاه تا ساعتدقیقه به طول می 20تا  10خوانند که اي میویژه و پیچیده

  در پیوند باشد. گیريجفترود با آداب هنوز آشکار نیست ولی گمان می

سیار ها را در میان جهانگردان بکنند و حرکات آکروباتیکشان، آنهاي گوژپشت نر از خود تولید میآواهایی که نهنگ     
   است.محبوب کرده

 شکار  

ناچار  2008در سال  ژاپناست به طوري که کشور رویه انجام شدهصورت بی شکار نهنگ گوژپشت در جهان به     
المللی به حالت تعلیق در آورد. ژاپن اعالم نهنگ گوژپشت را به خاطر موج شدید انتقادهاي بین 50شد برنامه کشتن 

کند، اما هاي علمی شکار میالمللی شکار نهنگ با هدف پژوهشها را طبق قوانین کمیسیون بینند که نهنگکمی
هاي غیرمرگبار انجام داد و ادعاي ها را بایستی از طریق روشگویند این گونه پژوهشاسترالیا و دیگر کشورها می

   نگ.پژوهشی بودن این کشتارها تنها سرپوشی است بر شکار تجاري نه

اند. همه را نیز به مخاطره انداخته تونگاشکار شکارگران ژاپنی، صنعت جهانگردي جزایر فقیر این ناحیه همچون       
   کنند.ه سفر میها به این جزیرساله بسیاري از جهانگردان براي تماشاي نهنگ

  
  استرالیا. خلیج هروي، کوئینزلندیک نهنگ گوژپشت در نزدیکی 
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  اسکلت نهنگ گوژپشت، موزه تاریخ طبیعی همدان، ایران

  

  ناروال 

  

است.  دنهنگ سفی؛ عضو دیگر این خانواده دندانانتکخانواده  بازسانانآباست از راسته  پستانداري آبزي ناروال      
ترین کند. عجیبهاي سرد قطبی زندگی میاست و در آب دارهاي دنداننهنگاین پستاندار دریایی متعلق به گروه 

  گردد.ن) پیچ خورده نیزه مانند بلند آنهاست که فقط در جنس نر مشاهده می(دندا عاجها، مشخصه ناروال

  

  جثه در مقایسه با انسان متوسط
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ها در اي، ناروالال به شاخ این موجود افسانهدرمیان اروپاییان و تشابه عاج نارو تکشاخبه علت وجود باور کهن به       
اخ شها بر باورهاي مربوط به تکرویه قرار داشتند. کمیاب بودن این جانور و دوري محل زندگی آنمعرض صید بی

فرهنگ معین معادل نیزه ماهی را پیشنهاد کرده است. ناروال براي نام این حیوان  بودنشان تاثیر زیادي گذاشته است.
، »نار«تشکیل شده از دو بخش » ناروال«بندي و شناسایی شد. نام رده» سیستما ناتوره«در کتاب خود با نام  ٬لینهتوسط 

این جانور  اينام دوجملهاست.  زبان نروژيبه معناي صفحه شاخی در » وال«، و نروژي کهنبه معناي جسد در 
)Monodon monocerosباشدمی» دندان تک، شاخ تک«گرفته شده است و به معناي  زبان یونانی ) نیز از.   

 توصیف ظاهري  

  
  هایشان.ها در حال نبرد با شاخناروال

کیلوگرم  1٬600متر است. وزن میانگین در نرها سانتی 620تا  360سر، بی در نظر گرفتن عاج، میان  طول بدن و     
   کیلوگرم است. نزدیک به یک سوم وزن بدن چربی است. 900ها و در ماده

ت و ساي یا خاکستري تیره اها قهوهباالیی بدن بالغ هايشود. رنگ بخشرنگ مین سن کمرنگ بدن با باال رفت     
هاي متعددي نیز بر روي پوست وجود دارند. سر به نسبت کوچک و پوزه ضخیم است. بخش زیرین بدن سفید. خال

  ندارد. باله پشتیناروال 

کارایی ندارند  ها معموالها، دنداناند. در ماده ر دهان این جانور وجود دارند که هر دو در فک باالییتنها دو دندان د      
آید و با الگویی ماند اما دندان چپ به جلو میمانند. در نرها دندان سمت راست در استخوان میو درون استخوان می

. عاج میان یک سوم تا نیمی از طول بدن را دارد و وزن گرددگرد همچون عاجی بلند و دراز به دور خود میپادساعت
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شود ولی در هر دو رسد. در بعضی موارد نادر، دندان سمت راست نیز همانند چپی دراز میکیلوگرم می 10آن گاه به 
   گردند.گرد به دور خود میها پادساعتصورت عاج

 گستره  

در  نتزدریاي بار، گرینلند، کاناداشود، به ویژه در شمال شرقی یافت می قطب شمالاي از ناروال درمناطق گسترده     
 اند.، بخش غربی کانادا در قطب شمال نیز دیده شدهسیبري، روسیههاي ان به ندرت در آباین جانور شمالی. °85-65
   وجود داشته باشند. خلیج بافینتاي آن در  35٬000عدد باشد که  50٬000ها بیش از حتمال دارد جمعیت آنا

 نهنگ قاتل 

  
  آالسکا نهنگ قاتل در

 

تعلق  هاي اقیانوسیدلفینشود، جانوري آبزي است که به خانواده نیز شناخته می اُرکـاکه به نام  نهنگ قاتل     
هاي سراسر جهان، از دریاهاي قطبی هاي قاتل در اقیانوست. نهنگاس ساناندلفینترین جاندار در میان دارد و بزرگ

ال بعضی کنند، با این حعنوان غذا اختیار میهاي گوناگونی را بهها طعمهشوند. آنگرفته تا دریاهاي گرمسیري، یافت می
انداران هاي پستبه گله کنند و برخی دیگرروند. بعضی تنها از ماهیان تغذیه میها تنها به دنبال یک طعمه میگروه

ایی ذهاي قاتل در باالي هرم غکنند. نهنگنیز حمله می هانهنگو حتی  گراز دریایی، شیر دریایی، فکدریایی، مانند 
  کنند.بزرگ را نیز طعمه خود می هايکوسههستند، دشمنان طبیعی ندارند و گاه 
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  مقایسه اندازه یک نهنگ قاتل و یک انسان 

هاي مادرنهاد هستند که پایدارترین اراي خانوادهها دهاي آناند؛ بعضی دستههاي قاتل بسیار اجتماعینهنگ     
هاي شکار پیچیده و صداهاي تولیدیشان، که دهند. روشهاي این چنینی در میان همه جانوران را تشکیل میخانواده

  ند.شوشناخته می فرهنگاي از شوند، به عنوان گونهاند و نسل به نسل منتقل میاغلب منحصر به یک دسته

 افیاطالعات ناکنهنگ قاتل را در حالت  وضعیت بقاي المللی حفاظت از محیط زیستاتحادیه بیندر حال حاضر      
اشند.  هایی جدا بکه یک زیرگونه یا بیشتر از این جاندار، خود گونه است چرا که این احتمال وجود داردبندي کردهطبقه

 ها، از میان رفتن قلمرو، آلودگی آبهاي محلی این گونه در برخی مناطق به دالیلی مانند نابودي طعمهبعضی جمعیت
  شوند.در نظر گرفته می در معرض خطرعنوان گونه تهدیدشده یا و یا برخورد با ماهیگیران به

هایی از زخمی یا کشته شدن شوند، با این حال گزارشهاي قاتل به عنوان خطري براي انسان دیده نمینهنگ     
انوران است. این جهاي نمایشی پستانداران دریایی منتشر شدههاي قاتل در اسارت و در پاركنندگان نهنگتربیت ک

ها و هم ها هم به عنوان روح انساننقش مهمی در فرهنگ و باورهاي مردم بومی مناطقی از جهان دارند و به آن
  شود.رحم نگریسته میکشتارگرانی بی

  
  

  .بولونیاشناسی شهر در موزه سنگواره Orcinus citoniensisسنگواره 
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میلیون سال پیش بر روي زمین پدیدار  11است که نزدیک به هاي اقیانوسیعضو دلفین 35نهنگ قاتل یکی از      
با  هشناسانریختهاي احتماالً کمی پس از آن از شاخه اصلی جدا شد. با آنکه نهنگ قاتل همانندي شدند. این گونه

ضاي است. از جمله اع دلفین ایراواديترین گونه به آن دارد، نزدیک نهنگ قاتل کوتولهو  اسرهگوي یسردههاي نهنگ
) اشاره کرد که میان دو تا پنج میلیون Orcinus citoniensisبه ( توان) میOrcinusخانواده ( منقرض شده

   کرد.زندگی می پلیستوسنو آغاز  پلیوسن شناسیهاي زمیندورهسال پیش در 

 انواع  

  
  

  انواع گوناگون نهنگ قاتل

ها را کافی با هم تفاوت دارند که بتوان آن یبه اندازهسه تا پنج نوع گوناگون نهنگ قاتل در جهان وجود دارند که      
صورت  توان بههاي قاتل را میانواع گوناگون نهنگ مختلف دانست. هايگونهو یا حتی  هازیرگونهاز نژادهاي گوناگون، 

  بندي کرد:زیر طبقه
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  نوعA بخش  سیاه و سفید و هايشوند و بدنی بزرگ با رنگهاي قاتل با آن شناخته میکه بیشتر نهنگ
   کند.تغذیه می اينهنگ نیزهسفید رنگی با اندازه متوسط دور چشم دارد؛ در دریاهاي آزاد شنا و از ماهی و 

  نوعB  که کوچکتر از نوعA ي هاها. بیشتر بخشآمیزي سفید با اندازه بزرگ دور چشماست و داراي رنگ
رد هاي روشن بیشتر به رنگ زتاریک بدن آن به جاي رنگ سیاه به رنگ خاکستري میانه هستند و بخش

   کند.تغذیه می خوك دریاییمحو.  این نوع بیشتر از 

  
. به چگونگی حرکت سپیدي دور چشم به سوي باال دقت دریاي راسبه همراه فرزندش در  Cنهنگ قاتلی از نوع 

گیرد؛ کاري که در زبان کنید. بیرون آوردن سر از سوي این جانور به منظور شناسایی محیط پیرامون صورت می
  شود.) شناخته میSpyhoppingانگلیسی به نام (

  نوعC م کند. سفیدي دور چشها زندگی میهاي بزرگتري از دیگر نوعروهکه کوچکترین نوع است و در گ
، رنگ Bگیرد. همانند نوع کند و به موازات بدن قرار نمیاین نوع به شکلی باریک به سوي باال حرکت می

   ست.ا این نوع، ماهی کد جنوبگان یدیده شده یاست. تنها طعمهپوست این نوع سفید و خاکستري میانه
  نوعD 1955ال در س نیوزیلندهاي قاتل در عکسی از یک به گل نشستگی بزرگ از نهنگ یپایه که بر 

زه روشنی دور چشم این نوع به این سو، شناخته شد. اندا 2004و نیز چهار بار مشاهده در اقیانوس از سال 
 هايشکل دارد. این نوع در محدوده-اي کوتاه و خمیده و سري گردپشتی یبسیار کوچک است و باله

کند. با آنکه اطالعات جنوبی زندگی می 60°و  40°ی هاي جغرافیای، در میان عرضجنوبگانجغرافیایی 
   رود که ماهی جزء اصلی غذاي آن باشد.رژیم غذایی این نوع وجود ندارد، گمان بر این می یچندانی درباره
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هاي سفید بدنشان، کنند و رنگ زرد روي بخشدر کنار کالهک یخی قطب جنوب زندگی می Cو  Bانواع       
رضیه را ، این فاي میتوکندریاییانديهاي باشد. ردیفسلولی این منطقه میها و جانداران تکجلبک احتماالً، ناشی از

   کند.اند، تقویت میهایی مختلف هستند که به تازگی از هم جدا شدهکه این جانوران گونه

اند که دو گروه ساکن جنوبگان، که ماهی و فک مشخص کرده ايانديهاي تازه برروي این ساختارهاي پژوهش      
 هاي قاتل نامستقر اقیانوس آرام شمالی نیزنهنگ یهایی جداگانه شناخته شوند. دربارهخورند، باید به عنوان گونهمی

   ها نیاز به اطالعات بیشتري دارد.است، با این حال مشخص کردن وضعیت دیگر زیرگونهچنین پیشنهادي داده شده

بردن به روابط ژنتیکی میان انواع گوناگون نهنگ قاتل و نیز دانستن اینکه آیا هایی براي پیدر حال حاضر بررسی     
هاي وان به دستهتشود. براي نمونه، میانواع گوناگون شناسایی شده داراي تاریخ فرگشتی متفاوت هستند یا نه، انجام می

هاي زیادي کنند. مدتلف نهنگان قاتلی اشاره کرد که در مناطق و دریاهاي گوناگون از پستانداران دریایی تغذیه میمخت
چنین  هاي ژنتیکیهاي قاتل نزدیکی زیادي با یکدیگر دارند، با این حال آزمایشگمان بر این بود که همه این نهنگ

   اند.اي را رد کردهفرضیه

 توصیف ظاهري 

ها مشخص داراي پشتی سیاه و سینه و پهلوهاي سفید و نیز بخشی سفید دور تا دور چشم یهاي قاتل به گونهنگنه     
رنگ هستند که به تدریج به سفید هایی به رنگ زرد یا نارنجی کمهنگام دنیا آمدن داراي بخشها بههستند. بچه

اي الگوهاي سیاه و سفید متفاوت است. رنگ پوست کامل هاي جنسی نر و ماده دارگرایند. رنگ پوست در کنار انداممی
اتل هاي قاست. نهنگهاي قاتل بسیار کمیاب است، اما مشاهداتی در این مورد نیز گزارش شدهسفید در میان نهنگ

متر  2تا ، که فوقانی (باله پشتی) بزرگی یها) و نیز بالهتر از بیشتر دلفینداراي بدنی سنگین وزن و مقاوم هستند (مقاوم
به آسانی  شوندفرد و ظاهر مشخص، هنگامی که این جانوران از دور دیده میکند. به دلیل رنگ منحصربهبلندي پیدا می
   شوند.ها اشتباه گرفته میهاي قاتل نابالغ گاه با دیگر انواع دلفیناند، با این حال نهنگقابل تشخیص
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  نهنگ قاتل. کالبدشناسی

تر جثهها کوچکرسد. مادهتن می 6متر) و وزنشان به  8تا  6متر است (نرها معموالً  9٫7تا  7هاي قاتل طول نهنگ     
 180ها در هنگام تولد داراي وزن تقریبی تن است. بچه 4تا  3بالغ بر متر و وزنشان  7تا  5هستند و طولشان میان 

است ترین پستانداران دریایی کردهمتر هستند. جثه بزرگ و قدرت نهنگ قاتل آن را جزو پرسرعت 2٫4کیلوگرم و طول 
شکل نگ قاتل مخروطیهاي نهکیلومتر بر ساعت) شنا کند.  دندان 56گره دریایی ( 30تواند با سرعتی باالتر از و می

ها یک اندازه هستند و تنها براي گرفتن طعمه و فک هستند. این دنداندندان در هر نیم 10-15و محکم و به تعداد 
اتل هاي قشود. نهنگشود، بلکه به صورت تکه تکه بلعیده میروند. غذا جویده نمیپاره کردن گوشت به کار می

   هاي کمتري در دهان خود دارند.ترها، دندانسالخورده نسبت به جوان

هاي هاي قاتل بزرگ و انحنادار، مانند پارو است. نرها داراي بالهها، باله کناري در نهنگبرخالف بیشتر دلفین      
متر طول دارد که دو برابر طول همین باله  1٫8ها هستند. باله فوقانی جنس نر نزدیک کناري به مراتب بزرگتري از ماده

الساقین اي بلند و کشیده و همانند مثلث متساويفوقانی یها نیز متفاوت است؛ جنس نر بالهها است. شکل آنهدر ماد
  تر اما با انحناي بیشتر.اي کوتاهدارد و جنس ماده باله
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هاي قاتل داراي توانایی دید خوب در درون و بیرون آب و شنوایی عالی و حس المسه خوب هستند، ولی نهنگ      
قعیت هستند؛ کاري که براي یافتن مو یابیپژواكفرد و پیچیده در هاي منحصربهها داراي تواناییحس بویایی ندارند. آن

ژواك وار و گوش سپردن به پها با تولید صداهاي تپخود نسبت به اشیاي دیگر در محیط اطراف و نیز پیدا کردن طعمه
   دهند.ها انجام میآن

 دوره زندگی  

  
  

  کوبند.یا میهاي قاتل اغلب با بیرون آوردن کامل بدنشان از آب، خود را به سطح درنهنگ

ماه است.  18تا  15رسند. مدت زمان بارداري میان سالگی به بلوغ می 15هاي قاتل ماده در نزدیکی سن نهنگ     
یم، هاي مقآورند. در میان نهنگشوند و اغلب در هر بار تنها یک فرزند به دنیا میها هر پنج سال یکبار باردار میماده

د. میزان افتپیوندد ولی این امر در فصل زمستان بیشتر اتفاق میاز سال به وقوع می به دنیا آمدن بچه در هر زمانی
میرند. همه کودکان تا این هنگام می ٪37-50مرگ و میر کودکان در شش تا هفت ماه نخست زندگی بسیار باال است و 

بر طبق مشاهدات چندین باره در  گردد.سالگی کامل می 2شود و تا ماهگی آغاز می 12از شیر گرفتن بچه در نزدیکی 
هاي قاتل و کنند. نهنگها کمک میهاي بالغ در یک دسته در نگهداري از بچهچند منطقه گوناگون، همه نرها و ماده

ها پس از پایان دوره توانایی رسند و دههمی یائسگیها به ها مادههاي خلبان تنها جانورانی هستند که در آننهنگ
دهند. این به معناي آن است که سالگی به باردارشدن ادامه می 40ها تا دهند. مادهباروري، به زندگی خود ادامه می

تا  80سال است با بیشترین طول عمر میان  50ها آورند. میانگین طول عمر آنبچه تا این هنگام به دنیا می 5تقریباً 
  سال. 90
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کنند. نرهاي درون سالگی آمیزش جنسی نمی 21رسند، اما معموالً تا سالگی به بلوغ جنسی می 15هاي نر در نهنگ     
تا  50ها سال هستند که بیشترین طول عمرهاي دیده شده میان آن 29حیات وحش داراي میانگین طول عمري برابر 

ها سال. با این حال بعضی از آن 25هاي در اسارت به مراتب کمتر است، اغلب زیر است. طول عمر نهنگسال بوده 60
اند. در بسیاري موارد، طول عمر یک نهنگ قاتل به به دهه سوم و تعداد اندکی نیز به دهه چهارم زندگی خود رسیده

   بط دارد.بودن و ادامه زندگی رخواست و اشتیاق آن نهنگ به زنده

 پراکندگی و جمعیت  

  
  .قطب جنوبچهار نهنگ قاتل در حال سفر در 

ها، تخمین د پراکندگی آنزیا یشوند. به دلیل گسترهها و بیشتر دریاها یافت میاقیانوس یهاي قاتل در همهنهنگ     
هاي جغرافیایی باالتر کره ها عرضتعداد ساکنان مناطق گوناگون جهان مشکل است. با این حال روشن است که آن

   .دهندترجیح می ايهاي لجهآباي را به زمین و نیز مناطق کرانه

یافت. با آب شدن تدریجی  قطب شمالهاي اطراف توان در آبهاي قاتل را میاحتماالً بزرگترین جمعیت نهنگ     
   کنند.وآمد میمناطق شمالی قطب رفت هاي قاتل بیشتر و بیشتر بههاي این نواحی، نهنگیخ

هایی از این جانداران در ایالت اند. با این حال، مهاجرت گروههاي قاتل کمتر شناخته شدهالگوهاي مهاجرتی نهنگ     
کا (آمریکا) ها از آالسکشوري، مهاجرت-است. در ابعاد میانواشنگتن و بریتیش کلمبیا و جنوب شرقی آالسکا دیده شده

بیشتر موارد،  گیرد. درصورت می پروو مکزیک به  مکزیکریتیش کلمبیا (کانادا) به کالیفرنیا (آمریکا) و کالیفرنیا به و ب
کیلومتر  200تا  125توانند ها در هنگام شکار میهایشان مرتبط است و آنجایی طعمههاي قاتل با جابهمهاجرت نهنگ

ها روند. پیشروي آنها نیز میهاي قاتل همچنین در جستجوي طعمه، گاه به درون رودخانهدر روز را طی کنند. نهنگ
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هاي است که نهنگهاییدر کانادا از دیگر رودخانه رود فریزراست. کیلومتر هم دیده شده 180تا  رودخانه کلمبیادر درون 
ها دلیل پا گذاشتن ها در این رودخانهکند. گمان بر این است که مهاجرت فصلی آزادماهیقاتل را به خود جذب می

  هاي قاتل به درونشان باشد.نهنگ

 تغذیه  

  
  .قطب شمالفک در  در حال شکار یک Bیک نهنگ قاتل نوع 

ها یا نژادهاي گوناگونی در گیرند، با این حال گروههاي گوناگونی در شکار خود بهره میهاي قاتل از طعمهنهنگ     
شکار  یتواند اثر شگرفی بر جمعیت آن گونهکنند که میونه طعمه مهارت ویژه پیدا میها گاه در شکار یک گمیان آن

 چنین رفتاري از سوي این یهایی از انواع مشخص در بعضی مناطق نتیجهشده بگذارد. احتمال نابودي جمعیت طعمه
   ا بخورد.کیلوگرم غذ 227تواند در روز نزدیک به جانوران است. یک نهنگ قاتل با جثه متوسط می

ان عنوها را بهکنند، آنتغذیه می هاکوسهپیکر و نیز هاي غولهاي قاتل از دیگر نهنگاز آنجا که برخی نهنگ     
 هارگگشوند، چرا که مانند نیز خوانده می هاي دریاگرگها گاه با نام گیرند. آندرندگان باالي هرم غذایی در نظر می

  هاي قاتل را به سه گروه تقسیم کرد:هاي انواع نهنگتوان طعمهپردازند. در کل میبه شکار گروهی می

 هاي خونسردماهیان و طعمه  

، ماهی تنو  ماهی آزاد دریاي شمالگونه ماهی، به ویژه  30کنند بیش از اي قاتلی که از ماهیان تغذیه میهنهنگ     
دهد. تشکیل می هاي قاتل ساکن شمال شرق اقیانوس آرام را آزادماهیخوراك نهنگ ٪96دهند. را طعمه خود قرار می

هاي هنگمهمترین منبع غذایی ن نیوزیلندنوعی آزادماهی بزرگ و پرگوشت، هستند. در  بیشتر این ماهیان از نوع چینوك،
 یپشت دریایالكو  ماهی مرکبهاي قاتل همچنین به شکار کوسه و هند. نهنگدتشکیل می هاماهیسفرهقاتل را 

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

٣٠ 

وال ، دو نهنگ قاتل با حمله به یک 1992ها در ژوئیه سال هاي قاتل به کوسهپردازند. در یک نمونه از حمله نهنگمی
   در مکزیک، آن را شکار کرده و خوردند. باخا کالیفرنیاهاي متري در آب 8عظیم  یکوسه

 رانپستاندا  

  
  است.هاي قاتل اقیانوس آرام شمالیهاي اصلی نهنگاز جمله طعمه فک معمولی

ها هایی چون مشاهده محتویات معده آناز روشهاي قاتل شکارچیان پیچیده و ماهري هستند. با بهره گیري نهنگ     
به  بازسانانآبگونه از  22میدانی رفتار غذایی این جانوران،  یها و نیز مشاهدههایشان بر طعمهو دیدن زخم دندان

 ريتنهنگ خاکسهاي غول پیکري چون ها گاه به نهنگهایی از آناند. گروههاي نهنگ قاتل شناسایی شدهعنوان طعمه
   برند.می نیز حمله نهنگ عنبرندرت و به نهنگ آبیو 

شنگ  و گراز دریاییشود. می فک خزدارو  شیر دریاییو  فکهاي نهنگ قاتل از میان پستانداران شامل دیگر طعمه     
ه هاي قاتل پیش از آنکه اقدام بها، نهنگشوند.  براي پیشگیري از زخمی شدن به دست طعمهکمتر شکار می دریایی

هایی چون پرتاب طعمه به آسمان، کوبیدن بر کنند. آنها این کار را با روشیکشتن و خوردن شکار کنند آن را ناتوان م
 هايدهند. در کرانهآن با دم سنگین خود و یا فشار دادن و له کردن طعمه با انداختن خود روي آن در ساحل انجام می

را به  خود هاي دریاییفیلو  شیرهاي دریاییهاي قاتل براي گرفتن ، نهنگآرژانتینکم عمق شبه جزیره والدس در 
تواند خطرناك و کشنده باشد، رفتاري غریزي از سوي اندازند. این کار، که براي پستانداران دریایی میدرون خشکی می

   تا یک نهنگ قاتل جوان آن را یاد بگیرد. ها زمان نیاز استاین جانوران نیست و سال
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هاي قاتل با بیرون آوردن سر خود از آب و پیدا کردن مکان فرد، نهنگدر یک روش هوشمندانه و منحصربه      
شوند که تعادل یخ را بر هم هایی میاند، با شنا کردن گروهی باعث ایجاد موجها بر رویشان آرمیدههایی که فکیخ
ا اند رهایی که به آب افتادهها، فکاندازد. در این هنگام گروه دیگري از نهنگانوران روي آن را به دریا میزند و جمی

   کنند.شکار می

ی چون است. جانورانهاي قاتل، دیده شدهکنند توسط نهنگهمچنین شکار پستاندارانی که در خشکی زندگی می      
هاي قاتل شکار اند، توسط نهنگهنگامی که در حال شنا میان جزایر شمال غربی آمریکاي شمالی بوده موسو  آهو
است، با این حال احتمال ها گزارش شدهنیز در میان این جانوران با بررسی محتویات شکم آن خواريهمنوعاند. شده

هاي ریخته شده توسط شکارچیان نهنگ در دریا بوده باشد، زیاد است. در یک ماندهیاینکه محتویات معده از خوردن باق
هاي خود مورد حمله قرار گرفت. با گروهیرویداد نیز یک نهنگ قاتل پس از زخمی شدن توسط گلوله، از سوي هم

الیل اند، گاه به دده نشدههاي قاتل در اسارت هیچ گاه در حال خوردن دیگر پستانداران دریایی دیآنکه تاکنون نهنگ
   زنند.ها و گرازهاي دریایی مینامعلومی دست به آزار و کشتن فک

 پرندگان  

 باکالنو  وئنپنگتوان به پردازند. از جمله این پرندگان میهاي قاتل مناطق بسیاري به شکار پرندگان نیز مینهنگ     
اشاره کرد. در یک مورد، نهنگ قاتلی در اسارت با بیرون آوردن غذاي درون معده خود و پخش آن در  مرغ نوروزيو 

ها پرداخت. چهار نهنگ قاتل دیگر نیز سپس توانستند سطح آب، مرغان دریایی را به محل کشاند و سپس به شکار آن
   از این کار تقلید کنند.

 ساختار اجتماعی  

  
  بالغ ماده با فرزندش. یک نهنگ قاتل
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، مانند هانخستیو  هافیلاند. تنها هاي قاتل به داشتن ساختارهاي اجتماعی پیچیده در میان خود شناخته شدهنهنگ     
هاي قاتل وجود دارد، هستند. به دلیل پیوندهاي انسان، داراي ساختارهاي اجتماعی مقایسه پذیر با آنچه در میان نهنگ

 یبارهدر حقوق جانورانهاي قاتل، بسیاري از پژوهشگران پستانداران دریایی و کنشگران قوي اجتماعی میان نهنگ
هاي قاتل ساکن مناطق اند. نهنگآنکه نگهداري این جانداران در اسارت کاري اخالقی هست یا نه، ابراز نگرانی کرده

ر هاي قاتل نر، داراي چندهمسهاي اجتماعی پیچیده و مستحکمی هستند. نهنگگروه شرقی اقیانوس آرام شمالی داراي
نونی ک یکنند. برخالف همه ساختارهاي اجتماعی شناخته شدههاي متعددي آمیزش میهستند و در طول زندگی با ماده
د و هستن مادرنهاداین جوامع  کنند.هاي قاتل در همه طول عمر با مادرانشان زندگی میدر میان پستانداران، این نهنگ

   و فرزندان به دنیا آمده از او در گروهند. "شاه مادر"عنوان داراي یک نهنگ ماده به

کنند. چنین گاه تا چهار نسل پیاپی با هم در گروه زندگی می سال عمر کنند، 90توانند تا ها میاز آنجا که ماده     
شوند، بسیار مستحکم هستند. اعضاي گروه تنها براي ساعات کمی به منظور هایی، که گروه خانوادگی خوانده میگروه

شوند. جدا شدن عضوي از یک گروه براي همیشه، به جز تنها در یک مورد استثنایی، آمیزش یا غذا خوردن از آن جدا می
مول یک تا مع یگونهدهند که به می دستههاي خانوادگی بسیار نزدیک با هم گاه تشکیل یک است. گروهگزارش نشده

ها از ها و یا گاه ماهتوانند براي هفتهها میگیرد. بر خالف گروه خانوادگی، اعضاي دستهچهار گروه خانوادگی را دربرمی
جز  ايهایی از دستههاي قاتل نر تقریباً همواره با مادهاست که نهنگاي نشان دادهانهم جدا شوند. بررسی برروي دي

   کنند.یزش میدسته خودشان آم

هاي هاي موجود در یک ناحیه با لهجهاي باالتر از دسته در ساختار اجتماعی این جانوران است و از دستهطبقه طایفه     
ها از یک دسته اجدادي که طی زمان رشد کرده و شود. طایفهرود خویشاوند باشند، تشکیل میهمسان، که گمان می

   اند.است به وجود آمدهتکه تکه شده

وآمد است و از تعدادي طایفه تشکیل شده که با هم رفت جامعههاي قاتل باالترین مرتبه ساختار اجتماعی نهنگ     
   هاي درون یک جامعه داراي الگوي تولید صداي یکسان نیستند.دارند. طایفه

باعث شناخت سه گروه  ایاالت متحدهو  کانادامیالدي در  1980و  1970هاي هاي انجام شده در دههبررسی     
هاي قاتل شد. به صورت کلی در ساختار اجتماعی این جانوران، اعضا به یکی از سه گروه مده در میان نهنگجمعیتی ع

  گیرند:زیر تعلق می
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ه بالغ . این نهنگ یا یک ماداقیانوس آرامباله پشتی و رنگ پوست برروي پشت یک نهنگ قاتل مقیم، شمال شرقی 
  ها.است یا یک نابالغ از هر کدام از جنس

 اي شمال شرقی اقیانوسها بیشترین جمعیت دیده شده از میان این سه گروه در مناطق کرانه: آنمقیم 
اي هاي دستهاست و در گروهتشکیل شده ماهی مرکبماهی و گاه  ها بیشتر ازآرامند. رژیم غذایی مقیم

کند. می اوار هستند که در گوشه شکلی تیز پیدهاي پشتی دوكها مشخصاً داراي بالهکنند.  مادهزندگی می
 و بریتیش کلمبیاهاي انجام شده بر ساکنان کنند. پژوهشهاي مشخص به دفعات گذر میها از مکانآن

هاي صورت گرفته بر پستانداران دریایی در جهانند. ترین بررسیاز جمله مفصل ایالت واشینگتن
   اند.گذاري کردهنگ قاتل این مناطق را شناسایی و نامنه 300سال گذشته بیش از  30پژوهشگران در طی 

 ا هاي جنوب آالسکها در کرانهزنند و بعضی از آناي چرخ می: این گروه در خط کرانهناپایدار یا نامقیم
کنند. است و از ماهی تغذیه نمیها تنها پستانداران دریاییاند. خوراك این نهنگدیده شده کالیفرنیاو 

 کنند و دارايهاي کوچک، که معموالً دو تا شش عضو دارند، حرکت میکلی در گروه یناپایداران به گونه
ونی کمتر ها گوناگتولید شده توسط آن ها هستند. صداهايتري به نسبت مقیمروابط خانوادگی نامستحکم

ها موارتر و خالدارتر نسبت به مقیهاي پشتی مثلثها مشخصاً داراي بالهتري دارند. مادهپیچیدهو گویش کم
هاي قاتل مقیم همواره داراي اندك هستند. ناحیه خاکستري یا سفید رنگ دور باله پشتی در نهنگ

   است.ايها یک رنگ و به رنگ قهوهاین حال این ناحیه در نامقیمهاي سیاه رنگ در خود است، با بخش
 هاي آزاد شمال ها را در آب، هنگامی که یک پژوهشگر نهنگ آن1988: این گروه در سال دور از کرانه

له ها فاصها از کرانهشرقی اقیانوس آرام مشاهده کرد، کشف شدند. همان گونه که از نامشان پیداست، آن
ها را است، با این حال شاید پستانداران دریایی و کوسههاي ماهیگیرند و غذاي اصلیشان دستهزیادي می

هاي دور از کرانه در شوند. نهنگدیده می جزیره ونکوورهاي ها بیشتر به دور از کرانههم شکار کنند. آن
ها با بیش از هاي بزرگتري از آنکنند، اما دیدن گروهعضو زندگی می 75تا  20هایی با اندازه معمول گروه
هاي این گروه موجود رفتار و عادت یاست.  در حال حاضر اطالعات کمی دربارهعضو نیز گزارش شده 200
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تر از ها کوچکهاي مقیم و ناپایدار تفاوت دارند. این نهنگها از لحاظ ژنتیکی با نهنگبا این حال آناست، 
   وند.شمانند خود متمایز میهاي پشتی مخروطی و دوكها با بالههاي قاتل هستند و مادهدیگر انواع نهنگ

 هوش  

توان در اسارت آموزش ها را میدریایی هستند. آن هاي قاتل داراي دومین مغز سنگین در میان پستانداراننهنگ     
براي جاندارانی که محیط زندگی و  "هوش"اند. با این حال تعریف کردن مفهوم داد و اغلب هوشمند توصیف شده

کنند بسیار متفاوت است، سخت به نظر ها تجربه میرویکردهاي رفتاري مربوط به آن محیط درشان با آنچه انسان
   آید.می

  
آغاز به  اي برفی به سویش پرتاب کردکند. او پس از آنکه یک پژوهشگر گلولهیک نهنگ قاتل با توپی از یخ بازي می

  این کار کرد.

هاي گیرند. این رفتار در نهنگها را از این راه یاد میهاي قاتل توانایی تقلید از همدیگر را دارند و مهارتنهنگ     
شود. در شبه جزیره والدز در آرژانتین، والدین گاه با اندازند تا فک شکار کنند، دیده مییقاتلی که خود را به خشکی م

دهند که این روش شکار ها این امکان را میتر به آنهاي جوانها در کنار نهنگها و سپس انداختن آنشکار فک
 نیز مادران اقیانوس هندیر کروزت در ها تمرین کنند. در جزاروي الشه فک سخت، و گاه خطرناك براي نهنگ، را بر

آب  يمانند تا اگر فرزند در برگشت کمک خواست او را به سودهند و منتظر میفرزندانشان را به سوي خشکی هل می
   بکشند.

هاي فراوانی از کنجکاوي و بازیگوشی و توانایی حل اند گزارشهاي قاتل کار کردهپژوهشگرانی که برروي نهنگ     
نگی اند چگوهاي آالسکا نه تنها توانستههاي قاتل ساکن آباند. براي نمونه، نهنگمسئله در این جانوران ارائه داده

هاي گوناگونی را که ماهیگیران براي جلوگیري از این کار ي را یاد بگیرند که روشدزدیدن ماهی از تورهاي ماهیگیر
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ها هاي قاتل با بازیگوشی اشیایی را که انساناست که نهنگاند. در مواردي گزارش شدهها آزمودند، ناکار گذاشتهآن
 کرده باشند. گاه نیز پس از آنکه یکها شوخی کردند تا به این صورت با آنجا میخواستند به دست بیاورند جابهمی

   اند.شکل کردههاي یخ توپاست به ناگاه شروع به بازي با تکهاي برفی به سویشان پرتاب کردهانسان گلوله

ته شناخ فرهنگهاي خود به نسل بعد به عنوان نوعی از گیري این جانوران از منطق و منتقل کردن آموختهبهره     
مانندي هاي قاتل هیچ هپیچیده و مستحکم در رفتار و صداي تولید شده توسط نهنگ یگونهساختار فرهنگاست. شده

   است. ی در میان جانورانهاي فرهنگها ندارد و نمایانگر نوع مستقلی از فرگشت بنیاندر جهان بیرون جز در میان انسان

اند. یدهشتابند، دهاي قاتلی که به کمک همدیگر میرا نیز در رفتار نهنگ دوستی در جانوراننوع یپژوهشگران پدیده
که باعث سختی کشیدن و به زحمت افتادن کمک کننده «دوستی به عنوان عملی تعریف شد ها نوعی آندر بررس

   »رود که داراي رابطه خویشاوندي با آن نیست.شود هنگامی که به کمک موجودي میمی

 (آواز نهنگ ها) تولید صدا  

از تولید صدا  بازانآبدیگر  ییی و همانند همهاند تا بیناشان بسیار بیشتر وابستههاي قاتل به حس شنوایینهنگ     
وت و کنند: تپ، سها سه نوع صدا تولید میبرند. آنیابی و پیدا کردن طعمه و ارتباط با یکدیگر بهره میبراي جهت

یابی و تشخیص طعمه و یا هر شی در نزدیکی جانور است، با این ها براي موقعیتشده. کاربرد اصلی تپصداهاي پالس
   اند.اند نیز شنیده شدهها در حال برقراري ارتباط اجتماعی بودهها در هنگامی که نهنگحال این تپ

نند. منبع کهاي نامقیم صدا تولید میسیار بیشتر از دستههاي مقیم شمال خاوري اقیانوس آرام بهاي نهنگدسته     
توسط  هاي تولیدياست و به دلیل شنوایی ضعیف، این ماهی توانایی تشخیص پژواكها آزادماهیاصلی تغذیه مقیم

ریایی د هاي قاتل را، حتا در فاصله نزدیک، ندارد. مستقرها از تولید صدا براي شناساندن خود به دیگر پستانداراننهنگ
  گیرند.هنگام شنا بهره می

نند، خواهند شکارشان ککنند تا باعث فرار پستانداران دریایی هنگامی که میها صداي کمتري تولید مینامقیم      
ها، که ها گاه به جاي تولید قطاري از تپآن .نشوند چرا که این پستانداران دریایی داراي توانایی شنیداري باال هستند

  ند.گویمی» تپ رمزگذاري شده«کنند که به آن تپ، هاي قاتل رایج است، تنها یک تپ تولید مین نهنگدر میا
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اند ارتها عبگویند. لهجهمی» لهجه«همه اعضاي یک دسته داراي الگوي تولید صداي یکسانی هستند که به آن       
اند و در هها پیچیدکند. لهجهمشخص تولید می از تعداد بارهایی که نهنگ صداهاي گسسته یا پیوسته با طول زمانی

ازه هاي تفرد هستند. بچههاي مادرنهاد تک و منحصربهمانند. الگوهاي تولید صدا در میان خانوادهگذر زمان ثابت می
ها چهبکنند ولی توانایی تولید گستره کمتري از اصوات را دارند. این به دنیا آمده صداهایی مانند مادرانشان تولید می

 گیرند. براي نمونه، صداهایی که ویژه یکچگونگی تولید صداي خود را از مادرانشان و نیز دیگر اعضاي دسته یاد می
اند تا خواستهاي از آنکه اعضاي گروه میاند در روزهاي پس از تولد یک بچه بیشتر شنیده شدند؛ نشانهخانواده بوده

ها به احتمال قوي نقش مهمی در پاسداري از مشخصه بیشتر آشنا شود. لهجهکودك تازه به دنیا آمده با آن صداهاي 
تواند میزان هاي گوناگون میهاي دستههاي میان لهجهها و تفاوتاصالت گروه و همبستگی درون آن دارند. شباهت
   آیند.کم و با گذر زمان پدید میها کمنزدیکی دو دسته به هم را نشان دهد. این تفاوت

  
سازي و فرستادن صدا دارد بازان. بخش بادامی شکل که نقش اصلی در فشردهیابی توسط آبونگی پژواكچگ

melon شود.خوانده می  

و  و سپس متمرکز کردن هاي تنفسیحفرهفشرده ساختن هوا درون  یتولید صدا به منظور یافتن غذا به وسیله     
رو دقت کنید). بیشتر شود (به تصویر روبهدر سر انجام می» melon«فرستادن صداي تولید شده توسط بخشی به نام 

ه همه د پایین بشوند. صداهاي بساماي از صداهاي با بسامد باال و پایین تشکیل میصداهاي تولید شده از مجموعه
 1500تا  250رو و پهلوها. این صداها داراي موجی اصلی با بسامد شوند ولی بیشتر به سوي روبهها پراکنده میجهت

   کیلوهرتز هستند. 10هایی) با بسامد هایی فرعی (هارمونیکهرتز و موج

 سیمدوالسیون فرکانهاي اند. این سوتها بیشترین صداهاي تولید شده در هنگام برقراري ارتباط اجتماعیسوت      
و میانگین تکراري برابر با پنج سوت هستند. متوسط  کیلوهرتز 4٫5کیلوهرتز و پهناي باند  8٫3شده داراي بسامد میانگین 

   است.ثانیه 1٫8ها طول زمانی این سوت
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ه می روه خود استفادصداي مختلف دارند که از این آوازها براي تشخیص دادن اعضاي گ 17حداکثر  نهنگهاي قاتل
 وپژوهشهاي یک زیست شناس آلمانی نشان می دهد که نهنگها با گویش محلی خود با هم صحبت کرده  کنند.

را ان دریایی پستاندارزیست شناس آلمانی که از سالها قبل رفتار این  "هیک وستر" یکدیگر را به اسم صدا می کنند.
و یکدیگر را به اسم صدا می در دریاهاي نروژ مطالعه می کند کشف کرد که نهنگها هر یک براي خود اسمی دارند 

قاتل و نهنگهاي آوازهاي نهنگهاي می توانیم بگوییم لحن و آهنگ "این محقق در این خصوص اظهار داشت:  زنند.
دلفینی با یکدیگر متفاوت است. این پستانداران دریایی از یک سیستم ارتباطی بسیار شگفت انگیز برخوردارند. آنها 

طرف  تان خود بگوید: شما ازاطالعات بسیاري دقیقی را با هم تبادل می کنند. براي مثال یک نهنگ می تواند به دوس
  "ن از طرف چپ این کار را می کنم.راست به شاه ماهی حمله کنید و م

ها از نظر گویشی نیز با هم متفاوت هستند. به طوري که گویش هر خانواده با خانواده دیگر  هاي نهنگ گروه     
براي اینکه همدیگر را گم نکنند صداهاي متفاوتی ها  نهنگمتفاوت است یعنی وقتی چند گروه در کنار هم هستند، 

اعضاي گروه صداي مختلف دارند که از این آوازها براي تشخیص دادن  17هاي قاتل حداکثر  تولید می کنند. نهنگ
ها رنج می برند چراکه این اصوات،  سایر جانوران دریایی از صداي کشتیها بیش از  نهنگ خود استفاده می کنند.

ها، آلودگی بیش از حد آبها و زباله هاي  ارتباطات میان آنها را مختل می کند. عالوه بر این، شکار بی رویه نهنگ
  ها می شود. دریایی هر روز موجب مرگ تعداد زیادي از نهنگ
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 ها و عوامل مرگبیماري  

ها شدن توسط انسانهاي تصادفی و گرفته، عوامل تهدیدکننده این گونه عبارتند از مرگIUCNگذارش یهبر پا     
سانی، هاي انها و مواد سمی در آب، به هم خوردن نظم طبیعی زندگیشان توسط فعالیتبه منظور نمایش، وجود آالینده
   .هاي اقلیمیدگرگونیدلیل ماهیگیري بیش از حد، هیان بهنشت مواد نفتی و کم شدن ما

رد یگیران شوند، با این حال این موتوانند ناخواسته قربانی ماهیگیري و گیر افتادن در تورهاي ماهاین جانوران می     
هایی کند که نشانه، آشکار می2005و  2003هاي میان سال کره جنوبیآید. یک بررسی انجام گرفته در کمتر پدید می

تمال است. احهاي فروخته شده به عنوان گوشت نهنگ در این کشور، وجود داشتهگوشت نهنگ قاتل در فراوردهاز وجود 
اند از خواستههاي قاتل ساکن خلیج پرینس ویلیام در آالسکا به دلیل شلیک ماهیگیرانی که میرود جمعیت نهنگمی
 2009ري پیدا کرده باشد. با آنکه این رفتار تا سال ها به خاطر دزدیدن ماهیانشان انتقام بگیرند، کاهش چشمگیآن

   ادامه دارد. الطارقتنگه جبلهایی از آالسکا و کامل کنار گذاشته شد، انجام آن در بخش یتقریباً به گونه

 مسمومیت  

  
  شود.اغلب باعث مسمومیت پستانداران دریایی، و از جمله نهنگ قاتل، می DDTماده شیمیایی 

وند. براي نمونه، شها میهاي تولید شده توسط انساناي قاتل قربانی آلودگیهمانند بیشتر پستانداران دریایی، نهنگ     
 هاي چربی یک نهنگ قاتل نر بالغ پیدا شد. دردر بافت ددتو  سیبیپی میزان باالیی از ایالت واشینگتنهاي در آب
هاي هاي قاتل ساکن کرانهاد در سه گروه (دو تا مقیم و یکی نامقیم) از نهنگاي از این مومیزان غیرعادي 2000سال 

هاي قاتل بریتیش کلمبیا گزارش شد که گروه نامقیم بیش از همه آسیب دیده بود. این بررسی نشان داد که نهنگ
   هستند. سانان در جهانهاي دلفینترین جمعیتهاي جنوبی بریتیش کلمبیا در میان مسموم شدهساکن آب
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هاي قاتل ساکن نروژ در میان مسموم اند. نهنگها نتایج یکسانی را نشان دادهدر دیگر نقاط جهان نیز آزمایش     
 25ران (ها در این جانوکشها و آفتبیسیترین جانوران قطب شمال هستند. میانگین میزان مسمومیت توسط پیشده

کم نیز بیشتر است. ترا هاي قطبیخرسر باال است، از میزان آن در میان میلی گرم به ازاي هر گرم چربی)، که بسیا
ن آ هاي بلوگانهنگهاي قاتل ساکن نروژ بیست برابر بیشتر از همان در میان این مواد شیمیایی در بدن نهنگ

   است.منطقه

کسون اهاي شرکت تواند باعث مرگ این جانوران دریازي شود. فاجعه نشت نفت بر اثر فعالیتنشت نفت نیز می     
ند، ردک، باعث کشته شدن چهارده نهنگ عضو یک گروه که در آن حوالی شنا میخلیج آالسکادر  1989در سال  والدز

شد و خسارت بسیاري به محیط زیست وارد آورد.  با اینکه تأثیر مستقیم نفت در مسموم کردن این جانوران مشخص 
   شود.ها میشود که نامستقیم باعث مرگ این نهنگ زنجیره غذاییتواند باعث بر هم خوردن نیست، نشت نفت می

 آلودگی صوتی  

گیرند، آلودگی صوتی تولید شده توسط هاي قاتل از امواج صوتی براي جایابی و ارتباط بهره میاز آنجا که نهنگ     
هاي تولید شده توسط ابزارهاي گوناگون و نیز فعالیت یها و صداهاي آزاردهندهها و زیردریاییکشتی سونارامواج 
ی ایاالت هاي شمال شرقاي از این پدیده در کرانهتوانند بر شنوایی این جانوران تأثیر بگذارند. نمونهسازي میکشتی

  ها قربانی آلودگی صوتی در محیط زندگیشان شدند.که در آن گروهی از نهنگ متحده دیده شد

 افسانه ها و باورها در رابطه با نهنگ قاتل  

  
 1539در سال  ریناکارتا مااي از یک نهنگ قاتل در حال شکار یک نهنگ، به تصویر کشیده شده در کتاب نگاره

  .میالدي
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گروهی از  هايافسانهنهنگ قاتل در باورهاي مردم بومی نواحی شمال شرقی اقیانوس آرام نقش مهمی دارد. در       
ه این کنند. بر پایها و شهرهایی زیر اقیانوس زندگی میترین جانداران دریا هستند و در خانههاي قاتل قويها، نهنگآن

روند. گروهی دیگر از این مردمان بر این ها میزندگی به پیش آن شوند برايهایی که در دریا غرق میها انسانداستان
ها آن نگهبانان هادلفینشان و هایبرده شیرهاي دریاییهاي قاتل فرمانروایان جهان زیر آب هستند و باورند که نهنگ

   باشند.می

این از  اند وگذاشتهاي به این آبزیان میدر شرق کانادا نیز در طول تاریخ احترام ویژه جزیره نیوفاندلندبومیان      
   ست.اسال پیش در آن ناحیه آشکار شده 4٬000هاي یافت شده در یک گورستان متعلق به تراشیسنگ

ده و ش گرگها به شکل هاي قاتل در زمستانگویند نهنگهایی وجود دارند که میداستان سیبريدر میان مردم      
   شوند.هاي قاتل میها در تابستان به شکل نهنگگرگ

است. شدهخو و ترسناك شناخته میعنوان جانوري درندهاما در میان غربیان از دیدگاه تاریخی، نهنگ قاتل بیشتر به     
وي آمده  دانشنامه تاریخ طبیعیپس از میالد در کتاب  70در سال  پلینیوسهاي نخستین اشاره به این جاندار در نوشته

   »شود.ور میهمچون کشتی جنگی حمله«داند که می» هادشمن دیگر نهنگ«که در آن، او این جانور را 

 در اسارت  

  
  هاي در اسارت است.نهنگ یآن، مشخصه یپشتی افتاده ی. بالهآرژانتیننهنگ قاتلی در اسارت در 

هاي نمایشی هاي جدانشدنی پاركهاي قاتل همواره یکی از جاذبهمیالدي به این سو، نهنگ 1960از دهه      
است. میان آموزششان بودهفرد و آسانی دلیل جثه، شکل منحصربهاند و این بهپستانداران دریایی در سراسر جهان بوده
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نهنگ در آرژانتین از حیات وحش  3نهنگ در ژاپن و  19و  ایسلندنهنگ قاتل در  55، تعداد 1997تا  1976هاي سال
هاي شود. به دام انداختن نهنگکشته شده در جریان به دام انداختن را شامل نمیهاي گرفته شدند. این آمار تعداد نهنگ

از چهل و هشت نهنگ قاتل در معرض نمایش در  ٪40، 1999کاهش چشمگیري یافت و تا سال  1990زنده در دهه 
و ژاپن در معرض  میالدي، تعداد چهل و دو نهنگ قاتل در آمریکا و اروپا 2010اسارت به دنیا آمده بودند. در سال 

   نمایش بودند.

اتل هاي قهایی را بر ضد نگهداري نهنگتاکنون پویش سازمان جهانی پشتیبانی از جانورانهایی همچون انجمن     
 ٪60-90شوند؛ همانند افتادگی باله پشتی که در ها معموالً دچار بیماري میاند. در اسارت نهنگدر اسارت ترتیب داده

  آید:افتادگی به سه دلیل پدید می شود. ایننرها دیده می

 دلیل اضطراب ناشی از نگه داشته شدن در محیطی بسته.دگرگونی در چگونگی حفظ تعادل در آب به  
 .کم شدن فشار خون به خاطر کم شدن میزان فعالیت  
  به خاطر قرار گرفتن در معرض هواي آزاد. کالژنافزایش دماي بیش از حد   

ها، تنها دو اي که میانگین عمر این نهنگگونهکند، بههاي در اسارت بسیار کاهش پیدا میامید به زندگی در نهنگ     
ساله دارند که  50عمري هایی که بتوانند دوران کودکی را سپري کنند میانگین است. در حالی که در طبیعت مادهدهه

   سال است. 30رسد. میانگین طول عمر نرها نیز سال نیز می 80گاه تا بیش از 

 شکار نهنگ  

  
شد، در حال کمک به شکارچیان. او با نزدیک تام سالخورده) شناخته می( تام پیربا نام  استرالیانهنگ قاتلی، که در 

  رساند.ها را در شکار یاري میکردن یک بچه نهنگ به قایق شکارچیان و به دام انداختنش میان خود و قایق، آن

گردد. برمی میالدي در ژاپن 18هاي قاتل با اهداف اقتصادي به قرن هاي مربوط به شکار نهنگنخستین گزارش     
از  هاهاي اقیانوسو آغاز قرن بیستم، شکارچیان نهنگ در سراسر جهان تعداد بسیار زیادي از نهنگ 19در طی قرن 
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ها و جمعیت به نسبت د. در این میان اما به دلیل کم بودن روغن دریافتی از آنرا شکار کردن هاي عنبرنهنگجمله 
   هاي قاتل کمتري شکار شدند.کمتر و سختی به دام انداختنشان، نهنگ

ها رو به کاهش نهاد، شکار نهنگ قاتل صرفه اقتصادي پیدا کرد. قرن بیستم جمعیت نهنگ یهنگامی که در میانه     
 3000شکار شدند. بیش از  نروژتا در  987و  ژاپنعدد نهنگ قاتل در  1187، تعداد 1997و  1954هاي میان سال

عدد  916میالدي،  1980تا  1979هاي سابق شکار شدند. تنها در میان سال شورويط ماهیگیران نهنگ قاتل توس
ین ممنوعیت شکار ارا وادار کرد تا  المللی شکار نهنگانجمن بینشکار شدند که این امر  جنوبگاننهنگ قاتل در 

و ژاپن در آغاز دهه  1980هاي بعدي اعالم کند. در پی این ممنوعیت، شوروي و نروژ در دهه جانوران را تا بررسی
هاي قاتل کمتر براي تغذیه و بیشتر هاي قاتل را متوقف کردند. در حالی که در نروژ گوشت نهنگشکار نهنگ 1990

ها در ژاپن مصرف خوراکی هاي قاتل و گوشت تازه آنروغن به دست آمده از نهنگشد، براي خوراك دام به کار برده می
   کردند.درد نخور و یا مانده را نیز تبدیل به کود براي گیاهان میداشت. گوشت به

اي از چنین همکاري میان شکارچیان اند. نمونهکمک کرده هانهنگهاي قاتل در طول تاریخ انسان را در شکار نهنگ     
ی و اي خلیجها به منطقها کشاندن نهنگهاي قاتل بدیده شد که در آن نهنگ استرالیاهاي قاتل، در نهنگ و نهنگ

کردند؛ هاي شکار شده را به عنوان دستمزد دریافت میهاي نهنگها، زبان و لبکمک به شکارچیان در به دام انداختن آن
هاي ها و بعضی دستهشد. با اینکه این همکاري در شکار میان انسانشناخته می» قانون زبان«اي که به نام رابطه
دام شوند چرا که اقهاي قاتل اغلب به چشم مزاحمان شکارچیان نگریسته میاي قاتل وجود داشته و دارد، نهنگهنهنگ

   کنند.به دزدیدن ماهی از تورهاي ماهیگیران می
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  ها خودکشی نهنگ

ها کامالً اجتماعی است، لذا زمانی که یکی کارشناسان محیط زیست معتقدند زندگی نهنگ
  کنند.شود، دیگران او را رها نمیها براي مردن به ساحل نزدیک میآن از اعضاي خانواده

 تالش حال در اند،شده زخمی نیز سر ناحیه از که نهنگ 20		مسووالن حیات وحش دریایی انگلیس معتقدند
  .هستند اسکاتلند ساحل هايشن به رسیدن براي

  
، ها معموال به زندگی گروهی پایبند هستندگکه این گونه نهنا توجه به اینب سی،.بی.بی گزارش اساس بر

هاي سالم نیز ممکن است به علت نزدیک شدن به ساحل کارشناسان محیط زیست عقیده دارند حتی نهنگ
  تلف شوند.

  
هاي خلبان کامالً گوید: زندگی نهنگآلیستر جک، از کارمندان گروه غواصان ناجی آبزیان انگلیس می

ها که بیمار یا زخمی است براي مردن به ساحل یکی از اعضاي خانواده آن اجتماعی است، لذا زمانی که
 ها بهکنند. مقامات انگلیس هنوز علت دقیق نزدیک شدن نهنگشود، دیگران او را رها نمینزدیک می

  دانند.ساحل را نمی
  

ه گرفتار شده بودند. هاي همین منطقنهنگ در آب 30از  بیش دقیقا نیز	گذشته سال		به گزارش برنا؛ ماه اکتبر
ها در سواحل ایرلند گرچه مسووالن حیات وحش این حیوانات را به دریا بازگرداندند، اما اندکی بعد الشه آن

  پیدا شد.
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 دلفین   

  

  

  دلفین سربی

ارند. اجداد د هاگرازماهیو  هانهنگهستند که رابطه نزدیکی با  بازسانانآب راستهدریازي از  پستاندارانی هادلفین     
میلیون سال پیش براي پیدا کردن غذا از خشکی به دریا وارد شدند.  50بودند که نزدیک به  سمانیجفتاین جانوران 

  اند.بندي شدهگوناگون رده سرده 17دلفین وجود دارد که در  گونه 40به صورت تقریبی 

بازسانان ها و دیگر آبتدریج براي زندگی در آب تطابق یافته است. دلفینها سال به ها در طی میلیونبدن دلفین     
که  اي استکند. بدنشان نیز به گونهرانش کار میدارند و دمشان همچون ایجادکننده پیش بالهبراي حرکت در آب 

از به گیري مناسب است. نیتر در آب و ماندگاري براي مدت زمان بیشتر در آن با یک بار نفسناي هر چه سریعبراي ش
ه نسبت بزرگ و ب مغزهايها در آب باعث شده است که دلفین یابیپژواكهاي عصبی پیشرفته براي پدید آوردن سامانه

ی ها بخشیده که باعث شده است در میان بعضاي ادراکی باالیی به آنهتري به دست آورند. چنین چیزي تواناییپیچیده
  نمودار باشد. فرهنگاي ها، گونهاز آن
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روهی دهند. زیستن گها شیر میآورند و به آنمیها همانند بسیاري دیگر پستانداران فرزندانشان را زنده به دنیا آن     
کند تا خطرات زندگی در طبیعت را براي خود و فرزندانشان کمینه سازند. ها کمک میها به آندر بسیاري از انواع دلفین

ن جانوران گیرند. غذاي ایهایشان بهره میو شنوایی بسیار قوي براي یافتن طعمه سونارهایی چون تولید ها از تواناییآن
  کند.کار میبزرگ را نیز ش پستانداران دریاییاما تنها دلفینی است که  نهنگ قاتلدهند. تشکیل می سرپایانو  ماهیرا 

  

هاي آزاد جهان و همچنین در در همه آب ايهاي رودخانهدلفینو  هاي اقیانوسیدلفیناعضاي دو گروه عمده       
هاي هوشی باال، ظاهر دوستانه، و جنب و جوش شوند. به دلیل تواناییهاي در امتداد آب شیرین یافت میبعضی رودخانه

ها نه تنها در فرهنگ و هنر اند. آنها را به خود جلب کردهها از گذشته در طول تاریخ توجه انسانشان، دلفینهمیشگی
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تا خوردن یابی، و حها براي کاربردهاي گوناگونی چون یافتن ماهی، مینها از دلفیناند، که انساندمیان حضور پیدا کردهآ
  اند.گوشتشان بهره گرفته

  
  

  اکالهوما، اکالهوما سیتی، شناسی اوکالهماموزه استخواناسکلت یک دلفین پهلوسفید آرام در 

 کالبدشناسی  

  
  

  دهدهاي اصلی، دم و شکل بدن را نشان مییک دلفین پهلوسفید آرام که اسکلت، اندام کالبدشناسی

ترین ز مهماها براي زندگی و شنا در آب خود را تطابق داده است. بعضی میلیون سال فرگشت، بدن دلفین 60در طی      
ها براي زندگی در آب عبارتند از توانایی حرکت در آب، شیرجه، تنظیم هاي دلفینهاي صورت گرفته در اندامدگرگونی

   دمایی، و تنظیم فشار درونی بدن.
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ار به ک رانشپیشها براي آن ي باله-دهد. دمها امکان شناکردن سریع را میوار است که به آنها دوكبدن دلفین    
اعث ب –در میان نژادهایی که داراي آن هستند  –فوقانی نیز  ي گیري. باله هاي کناري نیز براي جهترود و بالهمی

هاي دلفین وجود دارد، سرعت شناي هاي شناي گوناگونی در میان گونهروششود. از آنجا که تعادل در هنگام شنا می
کنند؛ متر بر ثانیه شنا می 10ها با بیشینه سرعتی کمتر از هر گونه ممکن است با دیگري فرق داشته باشد. بیشتر دلفین

متر بر ثانیه سرعت. این سرعت کمتر از سرعت بسیاري دیگر  11٫1ترین دلفین است با سریع دار گرمسیريدلفین خال
   ها است.بازسانانی چون نهنگاز آب

یابی یتموقعاست. این امواج براي را دارد در خود جاي داده سوناربخشی را که وظیفه تولید و دریافت امواج صوتی  سر     
 ونانداران روي خشکی بسیار بزرگتر و داراي ساختاري دگرگها به نسبت مغز دیگر پستدلفین مغزروند. به کار می صوتی

یادین ها با دیگر پستانداران تفاوت بنهاي گوناگون مغز در دلفینها است. نسبت وزن بخشاز ساختار مغز بیشتر آن تر
درصد وزن  4–5منهاي مخچه  ساقه مغزدرصد، و  18–23 مخچهدرصد،  68–75 هاي مغزيکرهنیمدارد. براي نمونه، 

   گون دارد.است و شکلی دایره بخش پیشانیدهد. این مغز فاقد ها تشکیل میمغز را در دلفین

هاي درون شکل در هر فک دارند. تعداد دندانجفت دندان تیز مخروط 20–65ها در درون دهان خود تعداد دلفین      
وي در جل نايکنند و در باالي سر خود تنفس می سوراخ تنفسیها از رسد. دلفینعدد می 250فک در بعضی نژادها به 

برابر بیشتر از  4مسؤول نگه داشتن اکسیژن است؛ پروتئینی که  میوگلوبین پروتئینها، مغز قرار دارد. در خون آن
دقیقه در زیر آب بی تنفس  15توانند تا بیشینه ها میدارد. از این رو، آنژن نگه میهموگلوبین خون انسان در خود اکسی

میالدي  2010کشند. پژوهشی در سال بار نفس می 3تا  2بطري به گونه میانگین در دقیقه هاي پوزهبه سر برند. دلفین
اي طبیعی ونهها به گتوانند مانند انسانها میدهد که دلفیننشان می ایاالت متحدهتوسط بنیاد ملی پستانداران دریایی 

هاي نو هم، براي انسان و هم اي که به درك بهتر از این بیماري و پیدا کردن درماندچار شوند؛ یافته 2دیابت نوع از 
   کند.دلفین، کمک می

و دور سر ثناي تعداد کمی مها مو و غدد زیرپوستی بر پوست خود ندارند؛ به استبرخالف بیشتر پستانداران، دلفین     
اي دهند. تنها مورد استثنا در این قاعده دلفین رودخانهشان که در زمان کوتاهی پیش یا پس از تولد از دست میپوزه

بوتو است که داراي موهاي ریز ماندگار بر روي پوزه خود است. گمان بر این است که این موهاي ریز نقش حس المسه 
   کنند.ضعیفی است بازي می بیناییداراي را براي این گونه که 
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ها در بخش زیرین و انتهایی بدنشان قرار دارند. نرها داراي دو شکاف هستند که یکی اندام هاي تناسلی دلفیناندام      
 مقعدو  اژنوتر قرار دارد مقعد را. ماده نیز داراي یک شکاف تناسلی است که کند و دیگري که پشتهان میتناسلی را پن
   شکاف مانند نیز وجود دارند. پستانگیرد. در دو سوي این شکاف تناسلی، دو را در بر می

ین باره استثنا است و طول متر متغیر است. نهنگ قاتل اما در ا 4٫5تا  1٫5ها زیاد نیست و از طول بدن اغلب دلفین     
ایینی هاي پاي با بخشخاکستري سایه ها عمدتار نژادها، رنگ بدن دلفینرسد. با وجود تفاوت دمتر نیز می 9٫5آن به 
هاي گوناگون. رنگ بدن با پیدا کردن غذا، محافظت از خود در برابر هایی با نما و رنگتر است به همراه خطروشن

 اواییههاي چرخان و پهلوسفید در اند که دلفینها نشان دادهاي مرتبط است. بعضی بررسیراگونهمهاجمان، و ارتباط ف
  دهند.ي ارتباطی میهاآمیزي بر بدنشان و از راه جنباندن بدن به هم سیگنالبه وسیله الگوهاي رنگ

 حواس و هوش  

هاي لفینها، همانند دبسیار باالیی هم درون آب و هم بیرون آن دارند اما بعضی دلفین توانایی دیدها بیشتر دلفین     
لنز چشمی قدرتمندي ندارد و در عمل تنها توانایی  قاره هندشبهاي االیی ندارند. دلفین رودخانهاي، بینایی برودخانه

یی آلود است و توانایی بیناکند، آب همواره گلمحیطی که این دلفین زندگی میتشخیص نور از تاریکی را دارد. در 
   کند.آنچنان کمکی به بقاي جانور نمی

شنوایی انسان بالغ را بشنوند. این جانوران به  ي بیشتر از محدوده بسامدهاییتوانند امواج صوتی با ها میآن      
ها توانایی دهند. آنکیلوهرتز را به خوبی تشخیص می 100هرتز) حساس نیستند ولی تا  500بسامدهاي پایین (کمتر از 

هاي زمانی دارند. به عنوان چیزي مشترك در میان بیشتري از انسان در تشخیص بسامدهاي گوناگون و تعیین فاصله
 هايها تواناییرود. آنبه کار می یابی صوتیموقعیتدر این جانوران براي  شنوایینژادهاي دلفین، حس  ي ههم

گیري از صداها به منظور شناخت جهان اطرافشان دارند و تولید صداهاي گوناگون بهشان امکاناتی انگیزي در بهرهشگفت
   است.ساختن ذهنیتی از جهان پیرامونشان دادهتر از بینایی در قوي

اي سینه هايهاي اعصاب پوستی به ویژه در نواحی پوزه، بالهاست و عصبها بسیار پیشرفتهحس المسه نیز در آن     
 دار به دلیل نداشتنهاي دندانها همانند همه دیگر نهنگهاي تناسلی تراکم زیادي دارند. با این حال دلفینو بخش

ها، مها در کنار سوراخ تنفسی، چشهاي بدن دلفینترین بخشهاي آن، حس بویایی ندارند. حساسو لوب اعصاب بویایی
انند میان توها داراي حس چشایی هستند و میاند که آنهاي دلفین نشان دادهونهها بر روي بعضی گاست. بررسیو پوزه

   مواد شیمیایی گوناگون تمایز قایل شوند.
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ها نسبت وزن را داراست. اغلب دلفین LTMو بلند مدت  STLها توانایی به یادسپاري کوتاه مدت یا مغز دلفین     
این  ضریب مغزيرسد. درصد می 1٫04بطري، این میزان به هاي پوزهر دلفینمغز بر وزن بدن به نسبت باالیی دارند. د

سانان، ان روي زمین، از جمله نخستیبرابر متوسط دیگر پستانداران با وزن همانند است و در میان همه جانور 4٫5ها دلفین
ی که را دارند؛ توانای» تشخیص خود در آینه«ها همچنین توانایی نادر دومین ضریب مغزي باال (پس از انسان) است. آن

 هايورونناز آن برخوردارند. با آنکه وزن و حجم مغز دلفین بیشتر از مغز انسان است، تعداد  هاي بزرگکپیتنها انسان و 
میلیارد  10٫5 کلفتهاي دنداننهنگدر  قشر مغزهاي اد تخمینی نورونآن کمتر از مغز آدمی است. براي نمونه، تعد

توان رسد. بعضی دانشمندان بر این باورند که از آنجا که نمیمیلیارد نورون می 19است حال آنکه در انسان این میزان به 
وان تهاي گوناگون گسترش داد، نمیها را به جانوران گوناگون در محیطشده توسط انسانپذیرفته هوشمعیارهاي 

   ها هوش بسیار باال یا پایینی دارند.نتیجه گرفت که دلفین

هاي گوناگونی پدید توانند در ذهن خود براي صداهاي گوناگون، تجسمها میاند که دلفینها نشان دادهبررسی      
ها دلفین یابی،گیري از پژواكگر و برابر با یک شی باشد. در هنگام بهرهاي که هر صدا در ذهنشان بیانبه گونه آورند

اغلب صداي برگشتی از یک جانور یا اشیاي اطراف را در ذهن خود تحلیل کرده و هر صداي برگشتی را مترادف با یک 
توانند می هاي با توانایی دید بسیار پاییندهد که چگونه دلفینینشان م» دیدن از راه شنیدن«کنند. این شی تعریف می

   در مغز خود جهان را شناسایی کنند.

ه، بازشناسان در جریان است. براي نمونها در میان آبهاي یادگیري و زبانی دلفینهاي بسیاري درباره تواناییبحث      
ار کنند ها رابطه برقرتوانند توسط زبانی واسطه با انسانها میلفیندرباره اینکه آیا دALRهاي زبانی جانوران یا پژوهش

بطري، که مغزي به شدت حجیم نسبت به بدنشان دارند، هاي پوزهها در مورد دلفیناست. این آزمایشصورت گرفته
ها و منتقل ط انسانتوانستند به دستورهاي داده شده توساند و اگرچه این جانوران میتفسیرهاي گوناگونی در بر داشته

شده به آنان از راه زبان واسطه پاسخ مناسب دهند، دانشمندان درباره توانایی واقعی ارتباط با این جانوران در تردید 
   هستند.

 رفتار اجتماعی 

هاي هرواي در گهاي رودخانهکنند. دلفینهاي گوناگون زندگی میهایی با جمعیتها اجتماعی هستند و در گروهدلفین     
عضو تشکیل  50هایی با کنند گروهها زندگی میهایی که در کنار کرانهشوند؛ دلفینتایی یافت می 10تا  2کوچک 

کنند گاه به صدها و یا هزاران ها زندگی میهاي اقیانوسی که به دور از کرانههایی از دلفیندهند؛ و جمعیت دستهمی
  وند.شتوانند وارد یک گروه هاي دیگر نیز میها انحصاري نیست و از گروههرسد. با آنکه عضویت در گروعدد دلفین می
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اي دارند و در کنار دیگر اعضاي گروه که زخمی یا بیمار ها حس همبستگی اجتماعی قويدلفین
حصر دوستی منرسانند تا نفس بکشند. این نوعها را به سطح آب میمانند و حتی آناند میشده

ها رسانند. همچنین بعضی دلفینیست و به دیگر جانوران دریایی نیز کمک میبه نژاد خودشان ن
له حم هاکوسهو یا به  اندها در امان نگه داشتهها را از حمله کوسهبا حلقه زدن به دور شناگران، آن

  شناي آدمیان دورشان سازند. يمنطقه برده تا از 

  
  دریاي سرخاطلس در حال شنا در -هاي پوزه بطري اقیانوس هندیک گروه از دلفین

کار ها براي کم کردن احتمال شها برآمده از نیاز آنرفتار اجتماعی در دلفینتصور بر این است که تشکیل گروه و       
تمال کنند، احها در هنگام نزدیک شدن مهاجم با سوت و صدا همدیگر را خبر میتوسط مهاجمان باشد. از آنجا که دلفین

گروه  تک اعضاي یکي تکشود. به بیان دیگر، میزان هشیاري مورد نیاز از سوها کمتر میکشته شدن توسط کوسه
ها در حالت تنها و تک است. از دیگر دالیل تشکیل زندگی اجتماعی کمتر از میزان هشیاري مورد نیاز از سوي همان

هاي قاتل، توان به افزایش شانس گرفتن طعمه در صورت همکاري گروهی اشاره کرد. در مورد نهنگها میمیان آن
هاي قاتل ها دارد. با کمک همدیگر، نهنگها و بقاي آنگیري دستهر شکلهمکاري در شکار نقش بسیار مهمی د

   ها حمله کنند.توانند به بزرگترین نهنگمی

شان بدن هایها با بالههاي گوناگونی دارند: آنها روشبراي نگه داشتن ارتباط نزدیک اعضا در گروه و دسته، دلفین      
ود که باعث شانجامد، اما تصور میاین رفتار گاه به برخوردهاي شدید بدنی نیز میکنند. دیگر اعضاي گروه را نوازش می
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مراسم «هاي نهنگ قاتل به هنگام رسیدن به هم نوعی گردد. دستههاي روي بدن این جانوران نیز میکنده شدن انگل
دیگر اشند، گاه شانه به شانه همهاي همجنسی که اتحاد دوستی با هم برقرار کرده بکنند. دلفیناجرا می» خوشامدگویی

   کنند.گیري میشنا و همزمان با هم اقدام به نفس

شد ن برده میهاي بسیار گمادهند؛ چیزي که مدتدر میان خود نشان می فرهنگهایی از ها همچنین نشانهدلفین     
نهنگ قاتل  هاياست. تولید صداهاي پیچیده و ساختار اجتماعی جمعیتهاي نخستین بودهمنحصر به نسل بشر و انسان

ونگی به فرزندان خود چگ پاسیفیک-هاي پوزه بطري هنددلفیناند. گروهی از اي از فرهنگ شناخته شدهبه عنوان گونه
پوشانند تا از خود در هنگام یافتن غذا محافظت می اسفنج دریاییها صورت خود را با دهند. آنگیري از ابزار را یاد میبهره

رآمده از ري بفظت رفتاگیري از اسفنج براي محاشود. بهرهکنند. این دانش توسط مادران به دخترانشان آموزش داده می
است که در دیده شده برزیلاي در هاي رودخانهدیگري نیز در میان دلفین ي رفتار آموزش داده شونده آموزش است.

   برند.گیري بهره میهنگام جفت هاي چوب براي نمایش درها و تکههاي نر از علفآن دلفین

شدن  هاي بیشتري به دلیل گاز گرفتهکنند. هرچه سن یک نر باالتر رود زخمها نسبت به هم پرخاش نیز میدلفین      
دهند که هایی انجام میها این خشونت را در برابر هم به همان دلیلشود. دلفینها بر بدنش دیده میتوسط دیگر دلفین

ه رود کها. این خشونت گاهی تا به آنجا پیش مینسبت به هم؛ برتري در میان گروه و به دست آوردن مادهها انسان
   شود گروه را ترك کند.دلفین بازنده در نبرد ناچار می

ان ها با کوباندن خود به فرزندان و یا گاز گرفتنشهاي پوزه بطري نر به فرزندکشی شناخته شده هستند. آندلفین      
هاي آشکار جراحت فرزندي که به ظاهر توسط پدرانشان کشته شدند، نشانه 10کنند. در یک بررسی، نیمی از چنین می

بیرونی نداشتند، بلکه در درون بدن آسیب جدي دیده بودند. با آنکه دلیل مشخصی براي چنین رفتاري وجود ندارد، به 
ین بنا به ها همچنجویی در گروه در آن نقش داشته باشند. دلفینرسد که رفتارهاي پرخاشگرانه ناشی از برترينظر می

ها دارند با آنچه دلفینها رژیم غذایی دگرگون کشند. این در حالی است که گرازماهیرا می هاگرازماهیدالیلی ناشناخته 
   روند.ها به شمار نمیدارا هستند و از این رو رقیب آن

 زایش و رفتار جنسی  

سال بوده  90ها شده در میان آنکنند. بیشترین عمر دیدهسال عمر می 18ها به صورت طبیعی بیشتر از اغلب دلفین     
بلوغ  آورند، نه تنها سنزایمان تنها یک فرزند به دنیا می هاي ماده در هر باراست. به دالیل فرگشتی و اینکه دلفین

سال است ولی در  60هاي قاتل نر ها باالتر از نرها است که عمرشان نیز بیشتر از آن هاست. بیشترین عمر نهنگآن
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نسان، با افزایش زایند و همانند افرزند می 5–25ها در طول زندگی خود میان رسد. مادهسال می 90ها این میزان به ماده
ه رسند، اگرچسال پیش از پایان زندگی به یائسگی می 18–27ها ها، مادهیابد. در بعضی نمونهعمر باروریشان کاهش می

   دهند.هاي نرها براي آمیزش پاسخ مثبت میبه تالش

 7یا  5ر از زمان اغلب باالتها همانند دیگر پستانداران دریایی سن بلوغ جنسی به نسبت باالیی دارند. این دلفین      
رسند. در سنین جوانی این جانوران گاه پیش سالگی به بلوغ می 9٫4تا  7٫5هاي نواري در سنین میان سال است. دلفین

ها در هر بار کند. آندهند. سن بلوغ بسته به نژاد و جنس فرق میاز آنکه به بلوغ برسند رفتار جنسی از خود نشان می
   آورند.رزند به دنیا میزایش تنها یک ف

هاي نر و ماده با تعداد گوناگونی دلفین از جنس مخالف آمیزش هستند و دلفین چندهمسرها اغلب جوامع دلفین      
اي به گروهی که در آن هستند ندارند و بیرون رفتنشان از گروه ین براي آمیزش وابستگی ویژهها همچنکنند. آنمی

هاي دیگر امري متداول است. آمیزش براي مدت زمان محدود و به منظور پیدا کردن شریک جنسی از میان دسته
ممکن  گیرد، با این حالصورت میپذیرد. این کار در زمان کوتاهی ها از چسباندن شکم به شکم انجام میجنسی دلفین
لفین دبسته به نژاد متفاوت است؛ براي نمونه براي  بارداريزمانی کوتاه چندین بار تکرار شود. دوره  ي است در دوره

   است.ماه 17نزدیک  نهنگ قاتلماه و براي  12تا  11این زمان  توکوشی

دهند. شیر دادن اما گاه پس از این روز شیر می 600تا  400هاي خود براي دوره تقریبی هاي ماده به بچهدلفین      
هاي دوازده تا هیجدهم تولد به بطري آرام، از شیرگرفته شدن میان ماههاي پوزهکند؛ در دلفیندوران نیز ادامه پیدا می

ز آنجا که کند. ااي گاه تا سومین سال زندگی فرزند نیز ادامه پیدا میغذیهپیوندد، اما شیرخوردن بدون اهداف توقوع می
درصد چربی  30تا  10ها اغلب میان زمان شیرخوردن فرزند طوالنی است، نیازي به شیر پرچرب نیست و شیر دلفین

پوستان ختایی مبتنی بر سهایی که داراي رژیم غذدارد. مدت زمان شیردهی به نوع تغذیه نیز بستگی دارد؛ در کل، دلفین
هایی که رژیم غذایی شان بر پایه ماهی است. در مورد دهند تا آنهایشان شیر میهاي بیشتري به بچههستند تعداد ماه

   ماه. 10–12ماه است و در مورد دوم  11–17نخست، این زمان 

دهند، شناخته شده تولید مثل انجام میهایی به جز هدف ها از آن روي که آمیزش جنسی را بنا به دلیلدلفین      
ر دهند که آشکارا سودي دهایی همچون نزدیکی از راه سوراخ تنفسی انجام میهاي نر و ماده گاه آمیزشهستند. دلفین

ماالند و این کار به ویژه هاي پشتی و کناري ماده میخود را بر روي باله آلت تناسلیجهت زایش ندارد. گاهی نر 
ها شود و دلفیندر هر دو جنس دیده می خودارضاییگیرد. دهد صورت میبه نر نمی واژنیهنگامی که ماده اجازه آمیزش 
   پردازند.هاي خود به ناحیه تناسلی و یا ماالندن آن ناحیه به کف دریا، به ارضاي خود مییا به وسیله تماس یکی از باله
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ین تواند با خشونت همراه باشد. در اکنند. رفتار جنسی همچنین مینژادهاي گوناگون گاه با دیگر نژادها آمیزش می      
 هايدهد. در دلفینها و چه در برابر دیگر نرها، از خود نشان میهنگام دلفین نر رفتارهاي تهاجمی، چه در برابر ماده

ن اي به ایها اما اغلب عالقهکنند. مادهوالنی و با تعداد زیاد با ماده دلخواهشان آمیزش میبوتو، نرها گاه براي مدت ط
کند و او را از روند. در این هنگام اما نر مهاجم به ماده حمله میهاي عمیق میکار ندارند و براي دور کردن نر، به آب

   کند.تناسلی زخمی می ي ناحیه

 تغذیه  

  
  در حال شکار ماهی اي آمازوندلفین رودخانه

اهی منی میان نژادهاي دلفین وجود دارند که گاهی منحصر به یک نژاد هستند. ماهی و اي گوناگوهاي تغذیهروش     
ریایی از دیگر جانداران د نهنگ قاتلو  نهنگ قاتل کوتولهدهند. با این حال ها را تشکیل میغذاي اصلی دلفین مرکب

بازسانان ها به همراه دیگر آبدندان، دلفینبازسانان بیکنند. در کل، برخالف آبپوستان نیز تغذیه میهمچون سخت
   بلعند.جا میکنند و یکدار غذاي خود را فیلتر نمیدندان

عده گیرند. براي نمونه، در مزیادي طعمه در رژیم غذاییشان بهره می ها از تعدادباور بر این است که بیشتر دلفین      
گونه مختلف طعمه  43هاي ماهیگیران در جنوب غربی ایاالت متحده به دام افتادند، اي که در دامبطريهاي پوزهدلفین

وشش د گونه محدود پتیره گوناگون شناسایی شد. با این حال، بیشتر رژیم غذایی هر گونه دلفین را اغلب چن 25از 
   دهد.را تشکیل می فلوریداهاي هاي آبدرصد غذاي دلفین 70 ماهیسنجاقدهد. براي نمونه، می

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

۵۴ 

ها را در ها آنها با حلقه زدن به دور ماهیاست که گروهی از آنها به این گونهروش معمول در شکار دلفین      
نند. کسر در گم را شکار می هايماهی» توپ طعمه«آورند و سپس با حمله به این اي به شکل توپ گرد هم میگوشه

ولیناي کارها. در تر آنهاي کم ژرف و در نتیجه رفتن آسانها تا درون آباست با تعقیب ماهیروش دیگر شکار نیز همراه
ها در عمق کنند و با گیر انداختن آنهاي پوزه بطري اقیانوس اطلس طعمه را تا گل و الي کرانه دنبال میدلفین جنوبی

شان به ها با پرتاب کردن ماهی به بیرون از آب توسط ضربه بالهکنند. در موارد دیگر نیز، دلفینبسیار کم شکارشان می
   شوند.ها، باعث گیج شدن ماهی و شکارش میآن

شیرهاي کار ها براي شپردازند. آنهایی هستند که به شکار دیگر پستانداران دریایی میهاي قاتل تنها دلفیننهنگ      
 کنند و به همدیگر درها همچنین در هنگام شکار به صورت گروهی عمل میروند. آنهاي اقیانوس میبه کرانه دریایی

ی اصلی شود و شکارچهاي تقسیم میکنند. پس از گرفتن طعمه، غذا میان اعضاي گروهیافتن و گرفتن طعمه کمک می
  خورد.وه میآن را به صورت اشتراکی با دیگر اعضاي گر

نویسنده و فیلسوف  پلینیوسهاي ها براي شکار به نوشتهها و دلفینهاي مربوط به همکاري انسانگزارش      
. هاي گوناگون رواج داشته استها در قارهري از مردم بومی ساکن کرانهو در میان بسیا رسند،دان رم باستان میطبیعی
ها ها ماهییافت. در این منطقه دلفین برزیل سانتا کاتارینايدر  الگوناتوان در اي را میهاي امروزین چنین پدیدهنمونه

ها دهند تا تورهاي خود را پهن کنند. در برابر، جایزه این دلفینرا به سوي کرانه رانده سپس به ماهیگیران پیام می
   کنند.هایی هستند که از تور فرار میماهی

 یابی صوتیقعیتتولید صدا و مو  

ی هاي هوایی که در زیر سوراخ تنفسگیري از کیسهاي از امواج صوتی را با بهرهتوانند طیف گستردهها میدلفین       
کنند. در اقدام به این کار می سوراخ بینیهاي استخوانی ها با گذر دادن هوا از بخشسرشان جاي دارند، تولید کنند. آن

ی هاي هوایی) راهنمایهاي کناره سوراخ تنفسی، هوا را از پایین (بخش استخوانی) به باال (کیسهاین هنگام، ماهیچه
شود. یاست تقویت و سپس فرستاده م چربیکه ساخته شده از  ملونکند. این صدا توسط بخشی در جلوي سر به نام می

قلید صداي توانند به تها میت و نشان داده شده است که بعضی آنها بسیار گسترده اسهاي تولید صداي دلفینتوانایی
هاي دلفین اي فرهنگ نیز در بعضی گروهها به شکل گونهها بپردازند. این تواناییشده توسط انسانبعضی اصوات پخش

منحصر به خود هستند که از نسلی به نسل  هايگویشهاي قاتل داراي هاي گوناگون نهنگاند؛ از جمله دستهدرآمده
   شود.دیگر منتقل می
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ا و کنند؛ با این حال منشاین جانوران توسط سوت زدن و تولید صداهاي تپشی ناگهانی با هم ارتباط برقرار می       
رباره وضعیت ها اطالعاتی دهاي دلفینبازشناسان بر این باورند که سوتی آباست. بعضاین توانایی ناشناخته یگستره

هاي در اسارت نشان ها بر روي نمونهاحساسیشان، درجه خطر، موقعیت در گروه، و وجود غذا را در بر دارند. بررسی
ها وتها اغلب این سآن ها است.ها براي خود سوت یکتایی دارند که مانند امضاي شخصی آندهند که بعضی دلفینمی

ها محدود انشان توسط انسها مورد آزار قرار گرفته باشند و یا بر خالف خواستهکنند که توسط انسانرا هنگامی تولید می
زنند. هاي منحصر به فرد یکدیگر را صدا میبطري با سوتهاي پوزهاند که دلفینها نشان دادهشده باشند. پژوهش
ن دهد. چنیها نشان داده است که هر دلفین تنها به سوت مختص خود واکنش نشان میدلفین آزمایش بر روي این

ها با کمک نام فرد است و وجود آن در هیچ جانور پیشینی به اي همانند همدیگر را صدا کردن در میان انسانویژگی
   اثبات نرسیده بود.

رود. این ه کار میب یابی صوتیموقعیتاست و براي تیک کوتاهکنند که نوعی ها صداي دیگري نیز تولید میدلفین      
شود که تعداد آن با نزدیک شدن جانور به شی دار است و اغلب به صورت یک سري دنباله دار پدیدار میصدا جهت

هاي ها از جمله بلند ترین صداهاي تولید شده توسط جانوران دریایی است. دلفینیابد. این تیکمورد نظر خود افزایش می
هاي کوتاه (چند قله تا قله بسیار باالیی داشته باشند، براي مدت زمان فشار صداییتوانند هایی، که میبطري تیکپوزه

کیلوهرتز  30–40ها داراي بسامدي میان میکروثانیه) تولید کنند. این تیک 50–80میکروثانیه) و با طول کلی کم (
متر را سانتی 1هاي بیشتر از انایی تشخیص جانداران کوچکی با اندازهها توهستند و به دلیل بسامد باالیشان، به دلفین

   دهند.می

 پرش از آب و بازي  

  
  هاي پهلو سفید اقیانوس آرام در حال پرش از آبدلفین
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ترها بیشتر جنب و جوش دارند. شود؛ اگرچه جوانها در هر سن و سالی را شامل میبازي بخش مهم از رفتار دلفین      
هاي خود به شوخی و گروهیدهند، و یا با همکنند، حرکات آکروباتیک انجام میا گاه از روي سطح آب پرش میهآن

رود این بخشی از آموزش ها اطمینان ندارند اما گمان میپردازند. دانشمندان هنوز درباره هدف اصلی این حرکتبازي می
   هاي حرکتی، باشد.هایشان، از جمله توانايبردن توانایی ها به منظور آشنایی با محیط اطراف و باالطبیعی آن

ها است که پرندگان دریایی را آیی ماهیرود که پرش از آب روشی براي پیدا کردن مکان گردهمگمان بر این می     
ایی نیز در هها است. فرضیهکشد و یا آنکه این حرکت روشی براي ارتباط بر قرار کردن با دیگر دلفینبه سوي خود می

اوي کنند و یا آنکه تنها به منظور کنجکپاك می هاانگلها با بیرون آمدن از آب سطح بدن خود را از رابطه با آنکه دلفین
   پردازند، وجود دارند.و سرگرمی به این کار می

یز به ایجاد ن شوند. گاهیها مشغول میکنند و به جنگ و بازي با دیگر دلفینبازي می علف دریاییین جانوران با ا      
ها همچنین از سوار شدن بر پردازند. آنمی پشتالكمزاحمت براي دیگر جانداران دریایی از جمله مرغان دریایی و 

شوند. کنند و یا به بازي با شناگران مشغول میها بازي میاي پدید آمده توسط کشتیهبرند و در کنار موجها لذت میموج
هاي حباب پیچیده از جمله تولید با مهارت حلقه ي اي از رفتارهاي بازي گونههاي در اسارت گاه در مجموعهدلفین

   اند.درون آب دیده شده

 خواب  

  
  سطح آب در هنگام خواب حرکت دم براي باالتر نگه داشتن سوراخ تنفسی از
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کنند ها و بیشتر دیگر پستاندارانی که روي خشکی زندگی میها بسیار با انسانو بیدارشدن در دلفین خوابالگوي       
اراي ها در هنگام خواب دها دارد. در حالت کلی، دلفیناز سوي مغز آنفرق دارد و چنین الگویی نیاز به پردازش بیشتري 

ها هوشیاري کافی براي تنفس و مراقبت در برابر مهاجمان و یک نیمکره مغزي با فعالیت کم و آرام هستند که به آن
هاي نشانه ماند.ر باقی میکند و نیمه دیگر بیدادهد. در این هنگام نیمی از مغز استراحت میدیگر خطرهاي احتمالی را می

توانند به گونه همزمان در هر دو نیمکره مغزي پدیدار شوند. از آنجا که دلفینی که به صورت مراحل آغازین خواب می
   هایشان کنترل کامل دارند.ها به تک تک نفسشود، این جانوران بر خالف انسانکامل به خواب برود، غرق می

روي شوند و واکنشی در برابر نیکنند که در آن هر دو چشم بسته میخواب کاملی را تجربه میهاي در اسارت دلفین      
ی واکنش عصبپذیرد و یک دهند. در این هنگام تنفس به گونه خودکار انجام میخارجی نشان نمی ي کم و آهسته

ا به حالت ههایی نیز که در پژوهششود تا سوراخ تنفسی در باالي آب قرار گیرد. دلفیناز سوي دم باعث می ناخودآگاه
   دهند.شوند این رفلکس دم را نشان میبیهوشی برده می

یتی را هاي آزاد چنین وضعاست مشخص نیست که آیا دلفیننیز دیده شده نهنگ عنبربا آنکه چنین واکنشی در      
ر ها است. این جانور از آنجا که دینداراي روش خوابی دگرگون با دیگر دلف دلفین رودخانه سند کنند یا نه.تجربه می

تواند خطرساز باشد، باید همواره در حال شنا ها میکند که نیروي ناشی از آنهاي قوي آبی زندگی میمحیطی با جریان
   زند.کشند چرت میثانیه طول می 60تا  4هاي زمانی کوتاه که از باشد تا آسیبی نبیند. از این رو این دلفین در فاصله

 شناسی و عوامل مرگیبآس  

ها به گونه طبیعی دشمنان کمی دارند. بعضی نژادهاي دلفین هیچ هایشان، دلفینها و فعالیتبه جز خطر انسان      
وسط هاي کوچکتر دلفین، و به ویژه فرزندانشان، تباشند. گونه درنده باالسرشود که دشمن طبیعی ندارند و این باعث می

شوند. با وجود کمیاب بودن این پدیده، بعضی کار میش کوسه بزرگ سفیدو  کوسه ببري، گاوکوسهمهاجمانی چون 
ی براي رد هاي سربزنند. دلفینها از جمله نهنگ قاتل دست به شکار دیگر نژادهاي دلفین میهاي بزرگتر دلفینگونه

   روند.عمق میکم هايخلیجهاي قاتل به درون گم کردن و فرار از دست نهنگ

ها را در خطر بیندازند. این جانوران به دلیل توانند زندگی دلفینموجود در آب می هايویروسو  هاانگلتعدادي از      
دن باعث کشته ش لی ویروسموربیهاي واگیردار هستند. براي نمونه، نوعی طبیعت اجتماعیشان در معرض بیماري

هاي ر آن مرگشد. بسیاري از مواردي که د دریاي مدیترانهدر  1990–1992هاي چندین دلفین نواري در میان سال
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اند به دلیل فراگیر شدن بیماري واگیردار مربوط به این ویروس بوده هاي اقیانوسی پدید آمدهجمعی براي دلفیندسته
   است.

 1997–1998در  نینوالها شوند. براي نمونه، پدیده جمعی دلفینتوانند باعث مرگ دستههاي طبیعی نیز میپدیده      
   ها در پی گرسنگی شد.باعث کم شدن غذاي طبیعی چندین گونه دلفین در پرو و مرگ آن

 هاتهدید از سوي انسان  

  
  دانمارك، جزایر فاروهاي شکار شده توسط ساکنان اجساد دلفین

ود ر، دلفین رودخانه آمازوناي از جمله دلفین هاي رودخانهیندلف ي ها، همههاي روزافزون انسانبه دلیل فعالیت      
دهد که دلفین میالدي نشان می 2006هستند. یک بررسی در سال  انقراضدر خطر  رودخانه یانگ تسه، و دلفین گنگ

است،  انپاکستترین پایه اقتصاد مهم کشاورزيبه دلیل آنکه  .استشده در عمل منقرضرودخانه یانگ تسه در چین 
یخی خود نیمی از گستره پراکندگی تار دلفین این رودخانه، سندشود که به دلیل برداشت بسیار از آب رودخانه تصور می

شان کار کنار هایی که انسان درها، آلودگی بیشتر رودخانهرا از دست داده باشد. به دلیل شدت سدسازي بر روي رودخانه
اي از هاي رودخانهها، دلفینهاي ساکن در آنتر مردم ساکن در کنار رودها به دلفینکند، و دسترسی آسانو زندگی می

   ها با خطر انقراض حتمی روبرو هستند.خطرترین پستانداران دریایی جهان هستند و بسیاري از آنجمله در معرض

ها به منظور خوراك شکار شده دلفین جزایر فارودر ژاپن و  تایجیق جهان از جمله از لحاظ تاریخی، در بعضی مناط     
  سده هاست که در جزایر فارو جریان دارد. هاي پهلوسفید اطلسدلفینشوند. رسم شکار و می
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  کشته شده در جزایر فارو نهنگ خلبان

اي براي جذب ماهیان و به تله انداختنشان بهره هاي رودخانهبه دست آمده از دلفیندر هند و بنگالدش، از روغن      
ورت ها اغلب یا به صشوند. آنهاي سربی به دلیل مصرف گوشتشان توسط مردم شکار می، دلفینپروگیرند. در می

افتند و یا ماهیگیران به قصد برایشان تور پهن در تور می ماهیسفرهها و به همراه دیگر جانورانی چون کوسه تصادفی
ها را به عنوان رقیبانی در شکار ماهیان، از چرخه به در برند. کشند تا آنها را میکنند.  گاه ماهیگیران به قصد دلفینمی

   شود.ها کشته میدر این هنگام، دلفین نه براي گوشتش که براي افزایش شکار ماهی توسط انسان

ادگی و با به سهاي شیمیایی و کشاورزي که در طبیعت ها و دیگر آالیندهها، فلزات سنگین، پالستیککشآفت     
ها انباشته شوند. در حوضه رودخانه گنگ ساالنه توانند در بدن شکارگرانی چون دلفینروند میسرعت از میان نمی

وده ها نه تنها در آب آلشود. دلفیندهنده کود شیمیایی رها میمیلیون تن مواد تشکیل 1٫2کش و تن مواد حشره 2٬500
   شود.آلوده به مواد شیمیایی در بدنشان باعث مسمومیت و مرگشان می هايکنند، که انباشت ماهیشنا می

ادن توانند باعث گیر افتکنند نیز میها تورهاي عظیم بستر دریا را جارو میهاي صنعتی ماهیگیري که در آنروش     
ها ا در حال شنا به دام آنگیرند که یهایی را میها شوند. این تورها هر سال جان بسیاري از دلفیندلفین ي ناخواسته

ها همچنین قربانی تورهاي فلزي افتاده و یا در هنگام دزدیدن ماهی از این تورها ناخواسته گیرشان افتاده باشند. آن
   شوند.محافظت کننده از کشتزارهاي دریایی ماهی می

هاي آزمایشی موشک و ، صداي پرتابهاسونار زیر دریاییصداهاي بلند زیر آب از جمله صداهاي تولیدي توسط      
اعث افزایش ها خطرناك باشند و بتوانند براي دلفینها مانند توربین مزارع بادي میهاي ساختمانی در کرانهبعضی فعالیت
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نفس  ها برايري ناشی از کاهش ناگهانی فشار شوند که آخري به دلیل تالش آناضطراب، آسیب به شنوایی و بیما
   آید.گیري سریع و بازگشت به درون آب به منظور فرار از سر و صداي بیرون پدید می

ث کشته هاست که باعها و زیردریاییرانشی کشتیها با پره پیشها برخورد آناز دیگر خطرهاي تهدیدکننده دلفین      
وآمد دریایی، تعداد قربانیان این حوادث به ویژه در میان فرزندان این جانوران رو به شود. با افزایش رفتشدنشان می

   افزایش گذاشته است.

 پراکندگی  

کنند ولی هاي گرم زندگی میها در آبشوند. بیشتر آنها یافت میهاي آزاد جهان و اقیانوسها در همه آبدلفین     
لفین دهایی از است. گونه جنوبگانو  شمالگانهاي سرد و قطبی هاي قاتل آبهاي نهنگی بسیاري از گروهمکان زندگ

ها تقریباً در هر نوع زیستگاه دریایی شوند. آنیافت می سندو  آمازوننیز در چند رودخانه در جهان از جمله  ايرودخانه
   شوند.بر روي زمین یافت می –ها ژرف در اقیانوس ايلجهعمق تا مناطق هاي کمز کرانها –

 باورهاي قدیمی درمورد دلفین ها  

  
  سال پیش از میالد مسیح در کرت 1600ها مربوط به از دلفین فرسکویی

 هاي گوناگون از اینها و تمدناند. فرهنگهاي گوناگون نقش داشتهها و فرهنگ ملتها از دیرباز در افسانهدلفین     
هزار سال پیش این جانوران را به تصویر  9مربوط به  هاي بر سنگنقشاند. سخن گفته فولکلورو  هاافسانهجانوران در 

ردند. کهاي دریاي مدیترانه را نقاشی میدلفین کرتد مسیح در جزیره سال پیش از میال 3500در  هامینوسیاند. کشیده
هاي یافت شده از دوران ها به کرات در سکهاشته شده است. آنپ. م. نگ 7سده در  ازوپاز  میمون و دلفین حکایت
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اندیشمندان  و دیگر ارسطوان سوار است. شوند که یک پسر، مرد یا خدایگان بر پشتشدر حالتی دیده می یونان باستان
   اند.ها به عنوان جانورانی بسیار هوشمند یاد کردهنیز از آن نانییو

ها شد. آنها به فال نیک گرفته میها از روي امواج تولید شده توسط کشتیدر یونان باستان دیده شدن پرش دلفین     
ند که در ابتدا اها به صورت کسانی به تصویر کشیده شدهبودند. در یک افسانه یونانی، دلفین آفرودیتهراهبران ارابه 

، گانگاا ، دلفین رودخانه گنگ بهندوهاي به دلفین تبدیل شدند. در اسطوره دیونیسوسانسان بودند، ولی بعدها توسط 
   زد.پرداوآمد میکشد به رفتفین آن را میایزدبانوي رود گنگ، در ارتباط است. او گاه سوار بر مرکبی که یک دل

هاي انهساکن کر پوستانسرخ، قبایل بومی ساکن حوضه آمازون، و بومیان استرالیا، نیوزیلنددر  مائوريمردمان      
   اند.غربی اقیانوس آرام به این جانوران در هنر خود اشاره کردهشمال

دارد چنانکه در بسیاري از آثار برجا مانده از این آیین، مهر  آیین مهردر فرهنگ ایرانیان دلفین بستگی نزدیکی با      
 رواریدمشود. دلفین در این آیین به همراه یا به تنهایی سوار بر دلفین دیده می ناهیددر دوران کودکی و در کنار مادرش 

ام هاي زیباي ایرانی با ناست. در نقش نوعی از فرشاز جمله سه نماد اصلی مهرپرستی بوده گل نیلوفرو  صدفشو 
  لفین و پیوند آن با دیگر نمادهاي آیین مهر همچون را یافت.توان ردي از دنیز می» هراتی«یا » ماهی در هم«

 هادر رسانه  

مورد توجه  سینماو  تلویزیونهاي همگانی از جمله ها بارها توسط رسانهها و توانایی ارتباطشان با انسانهوش دلفین     
م، از شهرت باالیی برخوردار است. در این فیل فلیپرزبان، فیلم قرار گرفته است. در میان مردمان کشورهاي انگلیسی

دوستی  ي شود و از آن پس رابطهاش درمان میدر فلوریدا توسط پسري نوجوان و خانواده» فلیپر«دلفینی زخمی به نام 
ت و شود. موفقیهاي اقیانوس میها در یافتن ماهیپسر منجر به کمک فلیپر به آنمیان دلفین و خانواده ماهیگیر 

   د.هاي دیگري بر پایه شخصیت فلیپر ساخته شونهاي تلویزیونی و فیلممحبوبیت این فیلم باعث شد که سریال

م اه را در میان مردهاي قاتل همان جایگبطري بود، اما باعث نشد که نهنگمحبوبیت فلیپر، که دلفینی پوزه     
شود که به دنبال ، نهنگی قاتل به تصویر کشیده می1977 ي ساخته ارکا فیلم ترسناكزمین به دست آورند. در مغرب

 یلی آزادواست. در فیلم محبوب گرفتن انتقام از ماهیگیري است که جفتش را به همراه بچه در شکمش به قتل رسانده
، به تصویر شودکه در پارکی آبی نگهداري می کیکواي براي آزاد کردن نهنگ قاتلی به نام اما، تالش پسربچه 1993اثر 

   است.کشیده شده
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دکی در ، کوجان دنوراز  هاي کهنترانهد؛ در اندان بودهها موضوع آثار چندین موسیقیدر دنیاي موسیقی نیز دلفین     
هایی ت روانها به صورها و آثار هنري نیز، دلفینحال انتقال پیام صلح و دوستی از سوي یک دلفین است. در دیگر ترانه

   کنند.اند که از سوي جهان جانوران با انسان ارتباط برقرار میر از عشق و محبت به تصویر کشیده شدهپ

   شود:ها در چند مورد گنجانده میهاي همگانی نسبت به دلفیندر کل، رویکرد رسانه     

صویر انسان به تکم، داشتن امکان ارتباط با دلفین به شکل همراه انسان با هوشی برابر با او، یا دست .1
  است.کشیده شده

  آل در طبیعت.احساسی و آزادي ایده ي دلفین به عنوان نمادي از رابطه .2
  دلفین به عنوان جانوري ترسو و مظلوم که زیر ستم قرار گرفته و نیاز به کمک آدمی دارد. .3
  ها و هوشی فراتر از آدمی است.تر از انسان که داراي تواناییجانوري باالتر و باهوش .4

 گیري از دلفینبهره  

  
  تهیه شده از گوشت دلفین ساشیمی

ها در شدند. کمک به انسانها براي منظورهاي گسترده به کار گرفته میها از گذشته تاکنون توسط انساندلفین     
   ها و دلفین بوده است.هاي همکاري میان انسانترین نمونهماهی از جمله قدیمی شکار

پرو  و اپنژشوند تا از گوشتشان براي تغذیه استفاده شود. گوشت دلفین در ها اما گاه توسط انسان کشته میآن     
، و جهوی، میسورسد. این گوشت با هواداران خود را دارد. در ژاپن، گوشت دلفین به عنوان گوشت نهنگ به فروش می
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ایی ها در باالي هرم غذنیز طرفداران خود را دارد. از آنجا که دلفین سس سویاشود و استیک آن با پخته می نیاکوکون
می منتقل دتواند آن میزان جیوه را به آبدنشان بسیار باال است و خوردن گوشتشان توسط انسان می جیوههستند، میزان 

   باشد. تواند خطرآفرینمندان بر این باورند که گوشت دلفین در صورت مصرف شدن توسط مادران باردار میکند. دانش

هاي گذشته رونق چشم درمانی و کمک به بیماران کم توان جسمی نیز در سالها در روانکمک گرفتن از دلفین     
ها دستیاران مناسبی براي پزشکان در درمان دهد که دلفیندي نشان میمیال 2005است. پژوهشی در سال گیري داشته

مله آنکه از ج مالیم تا پیشرفته هستند. با این حال نتایج این بررسی از جهاتی چند زیر انتقاد رفت؛ هايافسردگی
ستند یا ه گربهو  سگتر از جانوران خانگی مانند رسانی به بیماران روحی موفقها در کمکمشخص نشد که آیا دلفین

هاي بیشتر از سوي دیگر دانشمندان در این باره نشان داد که در انجام آزمایش نامبرده خطاهاي روشی مهمی نه. بررسی
 را درمانی قانونی با توانایی درمانی بیشتر از بهبود خلق و»هادرمان با کمک دلفین«توان به وقوع پیوسته بودند و نمی

ها هاي باالي این روش، و زیرفشار گذاشته شدن دلفینل تاثیرات اندك درمانی، هزینهخوي زودگذر در نظر گرفت. به دلی
اي از پژوهشگران بر این باورند که درمان با کمک دلفین تنها نوعی بازي براي بازي و جابجا کردن بیماران در آب عده

   براي جانور و بیمار است.» باخت-باخت«

  
  در حال آموزشدلفین با جهت یاب (دلفین نظامی) 
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هاي ها را براي اهداف گوناگون از جمله یافتن معدنچیان و نجات آنان و یا انسانهاي نظامی دلفینتعدادي از ارگان     
ها براي منظورهاي گوناگون از هاي جهان نیز از دلفینگیرند. بسیاري از ارتشافتاده، به کار میشده و در داممدفون

 جنگ ویتناماند. در طی بهره گرفته هاي دریاییمیناي گمشده یا در معرض خطر و کشف هجمله نجات جان انسان
هاي آموزش داده شده براي کشتن غواصان ویتنامی جنجال بر پا از دلفین ارتش آمریکاگیري هایی درباره بهرهگزارش

حال امروزه این جانوران ها براي نبرد را رد کرد. با این در آن هنگام هر گونه آموزش دلفین نیروي دریایی آمریکاکرد. 
شوند. گمان بر این است که ارتش شوروي برنامه آموزش هاي گوناگون توسط ارتش آمریکا آموزش داده میبراي هدف

هاي آموزش داده ها خبر از فروش دلفینخبرگزاري 2000تعطیل کرد. در سال  1990پستانداران دریایی خود را در دهه 
   دادند. ایرانوروي به شده به منظور قتل متعلق به ش

  

  

  

  

دلفین ها ظاهري شاد و خندان دارند. اما 
جالب است بدانید که به دلفین هاي تربیت 

وهاي زخم معده به همراه غذا دار ،شده
داده می شود. چون دلفین هاي اسیر شده 
از استرس و اضطراب زیادي رنج می برند. 
بنابراین دفعه ي دیگري که به پارك 
دلفین ها رفتیم به جاي خنده و شادي از 
بازي اجباري آن ها به فکر ظلمی که ما 
انسان ها در حق چنین حیوان هاي دوست 

یم بخندداشتنی می کنیم تا لحظاتی را 
 .باشیم
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 کوسه 

  

 

در دنیا بیش از  .ه ها نوعی ماهی هستند که از چهارصد میلیون سال پیش به این سو در کره زمین وجود دارندکوس     
ها و هم در رودخانه ها زندگی می کنند . هنوز  چهار صد نوع کوسه وجود دارند که هم در دریاها و هم در اقیانوس

ونه هاي جدیدي از آنها را کشف می کنند . برخالف همهء انواع کوسه ها شناخته نشده اند و دانشمندان همچنان گ
 انسان هب که هستند نمونه سه تنها آنها نوع چهارصد از و هستند آزار بی بسیار 	تصور عموم مردم ، کوسه ها جانورانی

اندازهء کوسه ها بسیار متفاوت است و کوسه هایی به طول بیست سانتی متر وجود دارند تا کوسه  . کنند می حمله
ایی که به اندازهء یک اتوبوس هستند! نوعی از کوسه ها نهنگ کوسه نام دارد و طولش بیش از هجده متر می رسد ه
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۶۶ 

کوسه ها ماهی  . که از دو اتوبوس هم بزرگتراست . جالب اینجاست که این کوسه نسبت به انسان بسیار بی آزار است
 .خوار هستند

 

  

ه از استخوان بلکه نرم و از جنس غضروف است . کوسه قوي ترین حس اسکلت کوسه برخالف سایر ماهی ها ن     
بویایی را در میان آبزیان دارد و این حس یک بر میلیون است . یعنی آنکه می تواند بوي خون را در میان آبی برابر با 

نید و نا رها کیک میلیون بر حجم آن خون به سادگی تشخیص دهد . به عبارتی دیگر ، اگر کوسه اي را در استخر ش
یک قطره خون در آن استخر بچکانید ، کوسه محل دقیق آن قطرهء خون را به سرعت شناسایی می کند و به همین 
دلیل است که ماهیان و آبزیان زخمی و ناتوان را به راحتی شناسایی و شکار می کند . کوسه ها عالوه بر بویایی ، حس 

 . بینایی و شنوایی بسیار خوبی نیز دارند
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کوسه ها نسبت به اندامشان سر بزرگ و طبیعتا مغز بزرگی هم دارند اما چندان باهوش نیستند چرا که بخش      
سرعت شناي معمولی کوسه معموال هشت کیلومتر در ساعت  . یادگیري و فکر کردن مغزشان بسیار کوچک است

د . موتور محرکهء کوسه براي شنا کردنش دمش کیلومتر در ساعت هم شنا کن 55است اما اگر بخواهد می تواند تا 
برخی از کوسه ها و از جمله کوسهء سفید و ببرکوسه چند ردیف دندان موازي دارند . رعب انگیزترین نقطهء  . است

کوسه دندانهایش هستند . این دندانها مرتبا می افتند و دندانهاي جدیدي جایگزینشان میشود . یک کوسه در عمرش 
دندان در دهانش می روید . در بسیاري ازنقاط دنیا موج دریاها دندانهاي افتادهء کوسه ها را به ساحل می تا سی هزار 

 . آورند . این دندانها به اندازهء لبهء شمشیر تیز هستند

روز تا شش  هس شوند و از سیر می – شان طعمه اندازهء به بسته –کوسه ها بعد از هر وعده غذایی که خوردند       
کوسه شکارش را گاز محکمی می زند تا خون از بدنش برود و بمیرد .  . اه کاري به کار هیچ موجود زنده اي ندارندم

به  . نندک می خوري فیلتري یا خوري تصفیه یعنی		بعد به سویش می آید و آن را می خورد . برخی از کوسه پاالخور
ز موجود در آن را جدا و پاالیش می کنند و می خورند و این شکل که حجم عظیمی از آب را می بلعند ، موجودات ری

 بتواند نآ در تا بلعد می را دریا آب لیتر میلیون دو ساعت یک عرض در کوسه نهنگ یک.  دهند می بیرون را آب		دوباره
 نییع.  هستند الشخور ها کوسه انواع از برخی.  بخورد و کند جدا را دریایی کوچک موجودات کیلوگرم دو اندازهء به
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 و بمیرد – دیگري چیز هر چه و ماهی چه – جانوري تا مانند می منتظر دریا کف در آنها		می کنند .   مردارخواري
 . خورند می را جانداران مردهء و روند می ها کوسه این بعد.  بیاید آب کف به اش الشه

  

. اما  ها شکار میشوند تر یا ماهیان و نهنگکوسه هایی که از انواع کوچک هستند خودشان توسط کوسه هاي بزرگ      
کوسهء سفید که اندازه اي بزرگ دارد تقریبا سلطان دریاهاست و کسی او را شکار نمی کند جز انسان . عموما کوسه ها 

 ،			- ندک می ایجاد را ترسناکی و عجیب صداي آبزیان براي که –از انسان می ترسند و هیبت آدم و نوع شنا کردنش 
، بجز کوسهء سرچکشی و دو سه نوع دیگر ، عموما عالقه اي به زندگی جمعی  ها کوسه.  دهد می فراري را اه کوسه

.  شوندمی جدا هم از ، جفتگیري از بعد نیز ماده و نر هاي کوسه.  دهند می ترجیح	ندارند و تنهایی را بر هر چیز دیگري
ال بچه زا هستند . بین شش هفته عم و دارند می نگه خود شکم در را تخم آنها از انواعی اما گذارند تخم غالبا ها کوسه

 شانکدام هر اما 		دائم و ندارند ثابتی النهء و خانه ها کوسه.  بیایند بیرون تخم از ها بچه که میکشد طول ماه			ده		تا
دهء خود یا هنوز معلوم نیست که کوسه ها چگونه محدو . شود واردش رقیب دهند نمی اجازه که دارند اي محدوده

 .شناسایی می کنند رقیب را معین ویا 
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معروفترین و رعب انگیزترین نوع کوسه کوسه هاي سفید هستند که چهار تا پنج متر طول دارند و از یک ماشین      
 نسواري بزرگترند . کوسهء سفید بیشتر از هر نوع دیگري از کوسه ها به انسان حمله می کند . کوسهء سفید را نمی توا

در آکواریوم یا فضایی بسته نگهداري کرد چرا که بعد از چند روز می میرد . اما کوسه سفید آنچنان هم که می گویند 
خطرناك نیست . در واقع خطرناکترین نوع کوسه ها ببرکوسه ها هستند و نه کوسه هاي سفید . ببرکوسه به همهء 

از ماهی و الك پشت و هشت پا گرفته تا دلفین و نهنگ و حتی جانداران دریایی حمله می کند و همه چیز خوار است . 
این کوسه سه تا شش متر طول دارد و  . سایر ببرکوسه ها! ببرکوسه نیز مانند کوسهء سفید به انسان حمله می کند

 بیند میب یک شیر دریایی را با یک گاز زدن ناکار می کند . ببرکوسه نه تنها جانوران بلکه هر جسمی را بر سر راه خود
از ببرکوسه هاي صید شده اجسامی از قبیل الستیک ماشین ، بشکهء نفت ، بطري خالی ، پارچه،  برخی شکم	در		خورد .

 هستند		اكخطرن انسان براي که هایی کوسه از سوم دستهء.  اند یافته نیز	را فلزي	هاي میله حتی و	بالش ، ذغال سنگ
 مرع.  کند می زندگی	در رودخانه ها و شیرین هاي آب در که است هایی کوسه معدود جزو کوسه گاو.  است گاوکوسه

کوسه  د.کنن می عمر سال صد کم دست تا – کوسه نهنگ مانند – ها کوسه انواع از برخی	. است متفاوت نیز ها کوسه
 . یشوندکوسه ها محسوب م  همخانوادهء	ها قوم و خویش هاي معروفی هم دارند . سفره ماهی ها و شمشیرماهی ها
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برخی از انواع کوسه ها بقدري بی  .خطر انسان ها براي کوسه ها خیلی بیشتر از خطر کوسه ها براي انسان ها است 
آزار هستند و انسان را دوست خود می دانند که می توان آنها را به راحتی با دست گرفت . در بسیاري از کشورهاي 

می پردازند و آن را براي پوست ، گوشت ، باله و جگرش شکار می کنند جهان ماهیگیران بطور مشخص به صید کوسه 
هاي آمریکا که سگ کوسه ها در حجمی  در آب . . جگر کوسه بسیار چرب است و از آن روغن خاصی به دست می آید

 عنوان به تا ندکن می خشکشان	 صید از بعد	نند وکنند ، صیادان آنها را شکار می کانبوه و به شکل گله اي زندگی می 
 . نها استفاده کنندآ از هیرم و سوخت

  

  

 نخستین هاآن.  کردند مطالعه شان زندگی نوع و ها کوسه انواع دربارهء 		یونانیان باستان نخستین مردمی بودند که     
 بی يا کوسه هیچ ، عموم تصور برخالف.  کنند حمله نیز انسان به است ممکن ها کوسه بردند پی که بودند مردمی

نوع کوسهء بزرگ و کوچک تنها کوسهء سفید ، ببرکوسه و گاو کوسه به  400. از میان  کند نمی حمله انسان به دلیل
انسان حمله می کنند . این سه نوع کوسه نیز بسیار به ندرت به انسان حمله می کنند . هنوز دقیقا براي دانشمندان 

مانند هر  – ی کنند؟ برخی از دانشمندان معتقدند که کوسه هامشخص نشده است که چرا کوسه ها به انسان حمله م
 هر	کارش جز اي چاره ماندن زنده براي طبیعتا باشند مرگ حال در گرسنگی شدت از وقتی –موجود گوشتخوار دیگري 

دند که معتققابل خوردن باشد ، ندارند . برخی دیگر از دانشمندان نیز این نظریه را رد می کنند و   برایشان که موجودي
سه نوع کوسهء مذکور زمانی به انسان حمله می کنند که تصور کنند انسان به قلمروي آنها تجاوز کرده است و یا آنکه 

 . انسان را و حتی قایق هاي کوچک را با ماهی هاي بزرگ و یا سیل و فوك دریایی اشتباه بگیرند

 فوري رارف		یا و 	از خود دفاع و سریع واکنش دادن نشان به ادرق		 آب	انسان به دلیل آنکه موجوي آبزي نیست و زیر      
 دربارهء یداستانهای اینکه دیگر و.  کند می وحشت و ترس احساس کوسه به نسبت آب در همیشه ، نیست خطر دست از

حدود صد سالیانه فقط  . است شده اغراق شدت به ها کوسه خطر دربارهء آنها در که دیده را فیلمهایی یا شنیده کوسه
شود که کمتر از ده تا بیست مورد آن منجر به مرگ شده اند . وحشتناك  مورد حملهء کوسه ها به انسان گزارش می

 رزمناو یک جنگ آن جریان در.  داد رخ		 1945ترین واقعهء حملهء کوسه ها به انسان در جنگ جهانی دوم و در سال 
هزار ناوي آمریکایی براي  به نزدیک.  بود شدن غرق حال و گرفت رقرا	 ژاپنی اژدرهاي اصابت مورد آرام اقیانوس در

 گله اگهانن ، برسد آنها به کمکی نیروي آنکه از قبل اما پریدند آب درون به – نجات جلیقهء پوشیدن با –نجات خود 
 تکه کهت را اییآمریک سرباز ششصد خونین اي فاجعه در و کردند حمله آنها به اسا غول و سفید هاي کوسه از عظیم اي

دهند. برخی از کنند و از دست میهایشان را استفاده میها به طور مداوم دندانکوسه
 آورند.هزار دندان درمی 30ها در طول عمر خود نزدیک به گونه
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 گرفته یعوض دریایی		مندان معتقدند که این کوسه ها انسان ها را با گله اي از سیل ها و شیرهايدانش.  خوردند و کردند
 به بردن پی از بعد آنها.  میشوند اشتباهشان متوجه بخورند را انسان گوشت از تکه چند آنکه از پس ها کوسه و بودند

اند باال می آورند . اما متاسفانه بهرحال دیگر دیر  خورده که هم را آنچه و کنند می رها را انسان جسد ، خود دید خطاي
  .شده و انسان کشته شده است

بهترین راه براي پرهیز از خطر سه نوع کوسهء آدمخوار ، روبرو نشدن با آنهاست . این کوسه ها بیشتر در سواحل      
 خطرناك ترین نوع کوسه هم با اگر.  کنند می زندگی استرالیا شرق		و الشم و آفریقا جنوب ، آمریکا شرق		شمال و 

 و یندازدن راه صدا و سر و دننز پا و دست.  کند حفظ را خودش خونسردي که کافیست 		انسان روبرو شود ، فرد شناگر
 روعش و دهدب دست از را خودش کنترل وحشت شدت از شناگر فرد آنکه محض به.  کند شنا ساحل سمت به آرامی به
کند و یا داد و فریاد راه بیندازد ، کوسه فورا او را با یک سیل دریایی عوضی می گیرد  سریع شناي و زدن پا و دست به

و ممکن است بسویش حمله کند . کوسه جانور باهوشی نیست و قدرت تجزیه و تحلیل چندانی ندارد . در واقع حملهء 
که عقل درست و حسابی ندارد و فرق بین یک انسان را با یک فوك یا شیر  کوسه به انسان بیشتر به دلیل این هست

دریایی وحشت زده نمی فهمد ولی به محض آنکه متوجه اشتباهش شود ، راهش را می گیرد و می رود . کوسه ها 
ضی می همچنین از زیر آب ، تخته هاي موج سواري ورزشکاران را نیز با ماهیان لذیذ و سیل و شیرهاي دریایی عو

گاو کوسه است که در آبهاي  – زن آدم واقع در و –گیرند و به آنها حمله می کنند . مخوف ترین نوع کوسهء آدمخوار 
دیده نمی شود ، بروي سطح آب نمی آید و برخالف   رودخانه آلود گل آبهاي در کوسه گاو		شیرین زندگی می کند .

انسان حمله می کنند و پس از زدن یک گاز دور میشوند تا ساعتی کوسه سفید یا ببر کوسه که معموال به دست و پاي 
  . بعد مجددا برگردند ، گاو کوسه ناگهان و مستقیما به شکم انسان حمله می کند و آنرا پاره می کند

در آبهاي جنوبی ایران یعنی در خلیج فارس و دریاي عمان مجموعا هفت تا هفده نوع کوسهء کوچک و بزرگ      
کنند اما صرفا یک نوع از آنها که با کوسهء سفید و ببرکوسه همخانواده است به انسان حمله می کند . این  زندگی می

، هندیجان ، بهمنشیر و کارون نیز  )کوسه در جستجوي غذا وارد رودخانه هاي جنوبی ایران مانند اروند ( شط العرب
نادر شده  ندك وا بسیار کشورمان هاي رودخانه به کوسه این ورود مختلف دالیل به بنا اخیر سالهاي در		 البته. 	شود می

در جنوب کشورمان کارخانه هایی هم هستند که بطور اختصاصی مشغول تولید محصوالت مختلف از کوسه  . است
یر برخی تصاو در ادامههستند ، از جمله شرکت تولیدي آرواره هاي خلیج فارس! که صابون روغن کوسه تولید می کند . 

  .معروفترین و مهمترین نوع کوسه هاي دنیا را مشاهده می کنید از

 

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

٧٢ 

  خطرناك ، اعتماد قابل غیر –کوسهء سفید  

این کوسه شاید معروف ترین کوسه اي است که با آن اغلب آشنا هستیم و وقتی نام کوسه را می شنویم تصویري       
 از کوسه ي سفید در ذهن ما تداعی می شود.
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 خطرناك ، اعتماد غیرقابل – )سه یوزپلنگیکو(ببرکوسه  

   
این کوسه به صورت بومی در سواحل اقیانوس آرام در آمریکاي شمالی از سواحل ایالت اورگان تا خلیج مکزیک      

زندگی می کند. این نوع از کوسه به دلیل اشکال خاص بر روي بدن خود به سرعت قابل شناسایی است. این کوسه در 
اوقات در آبهاي ساحلی این مناطق دیده شده است و به صورت مرتب براي شنا به این مناطق کم عمق می بسیاري از 

آید. در عین حال این کوسه هیچ گونه خطري براي انسان نداشته و تا کنون هیچ گونه گزارشی از حمله این نوع کوسه 
  به انسان به دست نیامده است.

  خطرناك –گاوکوسه ، غیرقابل اعتماد 
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این نوع از کوسه به عنوان قدیمی ترین نوع از کوسه شناخته می شود و اسکلت آن بیشترین شباهت ممکن را با      

کوسه هاي اولیه دارد. سیستم تغذیه و هضم غذا در این آبزي نیز در طول این سالیان دراز به شکل ثابت باقی مانده 
آبشش در این کوسه بر خالف سایر کوسه ها که معموال  7یا  6ه وجود است. اما نکته جالب و متفاوت در مورد این کوس

  آبشش دارند است. 5

  خطر بی ، اعتماد قابل –نهنگ کوسه 
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تن وزن بگیرد. قدمت این  15متر رشد کرده و  12این کوسه یکی از بزرگترین آبزیان جهان است که می تواند تا طول 
سال زندگی کند. بر خالف اندازه بسیار بزرگ  70باز می گردد و می تواند در حدود میلیون سال قبل  60کوسه به حدود 

خود این کوسه به هیچ عنوان خطري براي انسان ندارد و در بسیاري از موارد غواصان به آن نزدیک شده و به لمس آن 
  ها تغذیه می کند. می پردازند. این کوسه بیشتر از پالنکتون
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 ل اعتماد ، بی خطرقاب – کوسهء سرچکشی  

 

 بی خطر-نکوسه برش ز 
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این کوسه ، کوچکترین آبزي موجود در لیست ما است و دلیل بدست آوردن چنین اسمی توانایی این کوسه در برش 
 هایی زیبا و البته دندان هایی دادن و کندن بخشی از گوشت و پوست سایر آبزي ها است. این کوسه کوچک با لب

به قربانیان خود که عمدتا آبزیان بزرگ هستند نزدیک شده و با یک حرکت سریع بخشی از پوست و بسیار تیز و برنده 
  گوشت آنان را جدا می کنند. شواهد زیادي از حمله این گونه از کوسه به انسان وجود ندارد.

 کوسه جنی  

  
  

اخ کوسه دقت کنید به زائده ش سه موجود در جهان است . اگر به عکس اینوترین ک این کوسه به نوعی ترسناك      
مانند در جلوي سر این آبزي مواجه می شوید . این کوسه به طور خاص در آب هاي عمیق زندگی می کند و با توجه 

رومغناطیسی موجود در جلوي بدن خود استفاده کرده و ز دریا این کوسه از حسگرهاي الکتبه کمبود نور در این عمق ا
ازد. پس از یافتن شکار با استفاده از عضله اي شبیه به زبان در دهان خود طعمه خود را به به یافتن شکار خود می پرد

درون دهان کشیده و با دندان هاي بسیار تیز خود طعمه را از پاي در می آورد. نکته جالب دیگر در مورد این آبزي رنگ 
  آن است. رنگ پوست این کوسه تقریبا صورتی است.
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 طربی خ -کوسه دهان گنده  

  
  

هاي  میالدي براي اولین بار دیده شد و در سال 1976این کوسه یک گونه بسیار نادر از آبزیان است که در سال       
عدد از این کوسه دیده شده است. این کوسه در هنگام حرکت در زیر آب دهان بسیار بزرگ خود را باز می  44اخیر تنها 

راي ز خطري بد پالنکتونها را جذب کرده و می خورد. این گونه از کوسه نیکند و به لطف فیلترهاي موجود در دهان خو
 انسان در بر ندارند.
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هایی که کوسه ها را در حال حمله به انسان نمایش می دهند در واقع صحنه هایی از فیلمهاي  همهء عکس     
 جز	، دارندن انسان کار به کاري خودي يخود به نیز اعتماد غیرقابل هاي کوسه حتی.  ندارند واقعیت و	سینمایی هستند

 .نادر و خاص بسیار مواردي در

 

ساخته شد تصویري دروغین و بسیار اغراق آمیز از کوسه ها نشان داد و  1975فیلم سینمایی آرواره ها که در سال     
 به میل	ش این فیلم ، بعد از نمای .  موجب ایجاد ترس و وحشتی بی دلیل از همهء انواع کوسه ها در میان مردم شد

ی انواع کوسه ها به دلیل شکار بی رویه از بین رفتند . با تبلیغات دروغین از برخی و نهاد فزونی به رو دنیا در کشی کوسه
هاي سینمایی دربارهء کوسه ها ساختند ، سالهاست که عموم مردم دنیا دیگر میل و رغبتی به نجات نسل  که فیلم

فوق پوستر فیلم آرواره ها است . در این تصویر کوسهء سفید ده برابر اندازهء واقعی اش نشان  تصویر . کوسه ها ندارند
  .داده شده است

  

  

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

٨٠ 

 گرازماهی 

  

ها، سنگین و درشت نیست است اما همچون نهنگ بازسانانآباي از ) گونهPorpoise( پورپویزیا  گُرازماهی     
اي متوسط از ها به گونهباشد. گرازماهیکیلوگرم می 40و نهایتاً با طولی معادل یک و نیم متر و وزنی کمی بیش از 

هاي آیند. معموالً در رنگهاي خاکستري روشن و تیره وجود دارند. ماهیشمار میبه دلفینها مانند هاي باهوش نهنگگونه
 رسخلیج فادهد. از نقطه نظر پراکنش جهانی به تعداد کم در عمده غذاي آنها را تشکیل می پوستانسختکوچک و 
  اکستان و اقیانوس هند به شمار بیشتري وجود دارند.هاي کره و پشوند اما در کرانهیافت می

  
  (فوسینا فوسینا). گرازماهی بندر
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  خارپوستان 

  
  وشانستاره هاينموداري از گونه

دهند که از لحاظ ساختمان ) گروه بزرگی از جانوران دریایی را تشکیل میEchinodermata( خارپوستان     
ت. بدن استفاوت اساسی دارند. بدن این جانوران از صفحاتی با خارهاي آهکی پوشیده شده مهرگانبیبدنی با دیگر 

تایی است. تعدادي از آنها زندگی ثابت داشته و گروهی به طور آزاد زندگی داراي تقارن دوطرفه و گاهی اوقات تقارن پنج
  مهرگان تفاوت اساسی دارند.راي سامانه جریان آب در بدن بوده که با سایر بیکنند. خارپوستان دامی

ختی باشند آنها داراي پوسته سفید و سخارپوستان تنها جانورانی هستند که داراي پنج قسمت اصلی در بدنشان می     
کنند ر از مایع حرکت میهایی باشد خارپوستان توسط صدها پاي لوله مانند پهستند که ممکن است روي آنها تیغه

 .شوندمی یخیار دریایکنند شامل ستاره شکننده، ستاره دریایی، خارپوست دریایی و آنهایی که فقط در دریا زندگی می
  کنند.هاي ظریف در عمق دریا زندگی میکنند اما ستارههاي کم عمق زندگی می شتر این جانوران در آببی
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داران هستند. خارپوستان اسکلت داخلی دارند اما خارپوستان در میان بی مهرگان، نزدیکترین شاخه به شاخه مهره      
است که توسط یک الیه نازك خارجی ات تشکیل شدهها. در واقع اسکلت آنها از یک تعداد صفحنه شبیه به انسان

  نظر میرسد که اسکلت آنها خارجی است.پوشیده شده، بطوریکه عمالً به

 هاي دریاییستارهها در دریاهاي سراسر جهان پراکنده هستند گونه از خارپوستان وجود دارد و آن 6500در حدود      
هاي غذا که در بستر دریا قرار دارند استفاده ها از گیاهان کوچک و یا ریزهعموماً گوشتخوار هستند اما بعضی گونه

شوند ستاره متري یافت می 7620) 2500و تا عمق ( هاي ظریف دریایی به تعداد زیاد در بستر دریاهاستاره کنند.می
 5/0چ)این 50/1را بشکافد شکم خود را از الي شکاف ( صدف خوراکیتواند پوسته ماهی معمولی اقیانوس اطلس می

ها داراي پنج دست هستند اما بعضی هاي ستاره ماهیمیلی متر در ان وارد کند و صدف درون آن را بخورد بیشتر گونه
  تا پنجاه دست هم دارند.

تعداد دستهاي آنها خواهد بود) ستاره دریایی  5هاي دریایی معموالً داراي پنج دست هستند (یا بیشتر ضریب ستاره     
  کند.استفاده می هاحلزونو  هاصدفراي بازکردن پوست هایش باز دست

الروي،  یاراي تقارن شعاعی در زمان بلوغ ولی دو طرفه در دورهزي هستند. دخارپوستان، دریازي و اکثرا کف     
هاي آهکی، فاقد سر و بدن بندبند، و داراي دستگاه گوارش ساده ولی داراي پوشش آهکی به صورت خار یا حلقه

اند آوندي است و فاقد دستگاه دفعی وازنشی مخصوص یپوستی معلق و شبکه هايآبششها از طریق تنفس آن اند.کامل
دهند. فاقد دستگاه گردش خون ولی عمومی بدن این امر را انجام می یهاي آمیبی موجود در مایع حفرهولی سلول

  ..اندداراي دستگاه خونی

، حشاییاسه قسمت  یعمومی در برگیرنده یي عصبی، حفرهها و فیبرهادستگاه عصبی خارپوستان شامل سلول      
هاي جنسی نر و ماده جدا و غدد جنسی بزرگ با مجاري الروي است. اندام یآبی و دستگاه خونی در دوره یشبکه

ها به صورت جنسی، لقاح بیرونی، رشد غیرمستقیم از طریق مراحل الروي است. داراي جنسی ساده دارند. تولید مثل آن
   قابلیت خودبرشی هستند.

 هارده  

  (ستارگان پري)هاي دریایی مانند الله وشاناللهرده 
  رده خیارسانان مانند خیارهاي دریایی

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

٨٣ 

  ان مانند ستاره دریاییسانرده ستاره
  هاي شکنندهرده مارسانان مانند ستاره

  رده خارداران مانند توتیاي دریایی

 رویاندن دوباره  

در صورتی که یکی از دستهاي ستاره دریایی یا ستاره شکننده قطع شود آنها به سادگی در جاي آن یک دست دیگر      
ها گونه شود در بیشترچند هفته مراحل بازسازي (رویش مجدد)کامل می یابد و بعد ازرویانند زخم به سرعت التیام میمی

هاي دیگر خود دست قطع شده دهد اما در گروهقسمت اصلی بدن عمل رویش دوباره دست قطع شده را انجام می
ردد گهاي مختلف بدن را در محل زخم برویاند و نهایتاً تبدیل به یک حیوان کامل تواند یک دست جدید و قسمتمی

کنند یعنی یک دست را مخصوصاً از خود جدا کرده و آن ها از این خاصیت براي تولید مثل استفاده میبعضی از گونه
  رویاند.دست یک بدن جدید روي خود می

خزد و از پنج عدد آرواره اش براي تراشیدن جلبکها و حیوانات خارپوست دریایی خوراکی به آرامی روي سنگها می     
است کند بدن او توسط یک پوسته سخت و تعداد زیادي از تیغهاي ظریف پوشیده شدهکوپی استفاده میمیکروس

فاده هاي دریایی استاي شکلش براي حرکت و جمع کردن تکه خزهخارپوست دریایی با استفاده از پاي باریک و لوله
ا از حمله خوکهاي آبی سگهاي آبی و دیگر هاي دریایی به عنوان استتار عمل کرده و خارپوست دریایی رکند خزهمی

  کنند.شکارچیان حفظ می

هاي غذا را از خزد و تکهها میاي است که به آهستگی به روي گل سنگها یا صخرهخیار دریایی حیوان خزنده      
وي زمین کند که جمع آوري غذا از راي ترشح میهاي او مایع چسبنده کند دستمحیط اطراف جمع کرده و مصرف می

هاي هاي تغذیه کننده بنفش و زرد بسیاري از گونه پاهاي ردیفی قرمز روشن و مجموعه دست .کندرا براي او آسان می
  باشند.مناسب نمی استتارخیار دریایی براي 

ود او از شهاي بلند محافظت می هایی از تیغ ره دریایی تاج خاري کامالً مسلح است به طوري که توسط ردیفستا     
م او ماده هض .کندها تغذیه می هاي مرجانی از مرجان وسیله قرار دادن دهانش روي پولیپطریق جلو بردن شکمش به

هاي گریت بریر در استرالیا جمعیت هاي از صخرهر قسمتکند دریزد و بعد آنها را جذب میها می کننده را روي پولیپ
  اند.ها را از بین برده این ستاره دریایی به میزان قابل توجهی رشد کرده و بخش عظیمی ازمرجان
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 ستاره دریایی 

  

). این نام همچنین به Asteroidea( سانانستارهو رده  خارپوستانجانوري آبزي است از شاخه  ستاره دریایی     
  د استفاده شده است.هستن Ophiuroideaهاي دریایی که از رده خانوادهاي از آبزیان خویشاوند با ستاره

شود، تراز ساختمانی آنهاست. همه ترین صفات جانوران که طی مراحل رشد نیز قبل از همه ظاهر میعمومی     
گذرند و روند، اما بقیه آنها از این تراز میکنند و برخی از تراز بافت باالتر نمیجانوران زندگی را از یک یاخته آغاز می

به پارازوآ، گیرند. در شعد. بدین ترتیب جانوران (متازوآ) را صاحب دو شعبه رده بندي در نظر مییابنتري میبدن پیچیده
دیگر  شود. همه جانورانها را شامل می دهد. این شعبه فقط شاخه اسفنجباالترین تراز ساختمانی را بافت تشکیل می

  شوند.میکه به شعبه یومتازوآ تعلق دارند، با داشتن اندام و دستگاه مشخص 

شود، نوع تقارن آنهاست. در ابتدا دومین صفت عمومی که بعد از تراز ساختمانی در حین رشد جانوران ظاهر می      
اي توپر و یا توخالی و متشکل از تعدادي سلول است. جنین همه جانوران داراي تقارن شعاعی یعنی به صورت کره

از  کنند، اما در بقیه پسین تقارن شعاعی را تا مرحله بلوغ حفظ میبعضی از گروههاي جانوري مانند عروس دریایی ا
آنها  یابد و کرمک و جانور بالغ حاصل ازمدتی جنین تقارن شعاعی ثانویه (مانند ستاره دریایی) و یا تقارن دو طرفی می

  دارند. نیز معموالً همین نوع تقارن را نگه می
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٨۵ 

  

 وضعیت حفره در ستاره دریایی  

حاطه شده ا هاي صفاقیپردهونه فضا یا حفره عمومی که کامالً توسط بافتهاي میانپوستی و به ویژه توسط هر گ     
سام م داراي اقدانند. سلو) نام دارد. بنابراین جانوران داراي سلوم را متعلق به گروه سلوماتها، میCoelom( سلومباشد، 

ود، دیده شمل میرا شا طنابدارانو  خارتناناي که مختلفی است که یکی از انواع آنها آنتروسلها هستند و در فوق شاخه
  گیرد.آید که از آندودرم منشا میشوند. در این حالت مزودرم به صورت یک کیسه جانبی در میمی

 دستگاه گوارششوند، اما بخش درونی آنها هنوز به پوست (آندودرم) جدا و مستقل میها بعداً از دروناین کیسه      
شود. از آنجا که میانپوست (مزودرم) و سلوم از لوله متصل است و بخش بیرونی آنها در امتداد دیواره بدن واقع می

  نامند.اي را آنتروسلومات میاحب چنین حفرهشود، حفره عمومی را آنتروسل و جانور صگوارش بعدي (آنترون) مشتق می
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٨۶ 

  

 نوع تقارن در ستاره دریایی  

تقارن  شوند. بیشتر جانوران دارايبیشتر با داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از طی مراحل جنینی، مشخص می     
ن به ن تغییر شکل و تبدیل شدکنند، اما در چند گروه مانند ستاره دریایی، در حیدو طرفی، این نوع تقارن را حفظ می

شوند. پنج یا بیش از پنج بازو که از بخش مرکزي بدن این ماهی بیرون حالت بالغ، صاحب تقارن شعاعی ثانویه می
شود که بدن نیاکان ستاره ماهیها اند. در حقیقت گفته میاند، تقارنی شعاعی را در بدن را این جانور بوجود آوردهزده

انوران اند. چنین جهاي دریایی امروز هم بقایایی از همان ساختار بدنی را حفظ کردهاند که ستارهداشتهاي تقارن دو طرفه
  شوند.بالغی همانند جانوران داراي تقارن شعاعی، کم تحرك، ساکن و بدون سر می
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٨٧ 

  

ند نه نام برد. بدن، ستاره مانتوان به عنوان بهترین نموسانان از این رده خارپوستان، ستاره دریایی را میدر رده ستاره
آیند. اي وسیله حرکت بوده و از میان صفحات اسکلت داخلی بیرون میاست. شیارهاي آمبوالکرال باز هستند، پاهاي لوله

د که واژه کننشناسان دریایی تالش میهمه این موجودات بی مهره هستند پس در حقیقت ماهی نیستند، اکثر زیست
  الً جایگزین ستاره ماهی کنند.ستاره دریایی را کام

 ساختار بدن ستاره دریایی  

صفات اساسی خارپوستان در ستاره دریایی به خوبی پدیدار است. بدن چنین جانوري شامل یک صفحه مرکزي و      
 دبازو و بیشتر نیز ممکن است، مشاهده شود. در زیر بشره، یک اسکلت داخلی وجو 20بازو است، اما در این گروه تا  5

و عضله به هم متصل نگه  بافت پیونديدارد. صفحات آهکی داراي برآمدگیهاي کوچک است. این صفحات توسط 
ند یا هاي انگشت مانلف به سمت بیرون تاخوردگی یافته و به صورت زایدهشوند. دیواره بدن در نقاط مختداشته می

آبششهاي پوستی در آمده است. فضاهاي میان اندامهاي تنفسی، دنباله حفره عمومی بدن است که از فاصله صفحات 
  گذرد.اسکلتی مجاور می
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٨٨ 

  

 دستگاه گردش آب  

کند و در حرکت و تغذیه نقش دارد. ز آب دریا عمل میدستگاه گردش آب، از طریق یک سري مجاري سلولی پر ا     
اي آبکش مانند که در سطح فوقانی بدن و نزدیک زاویه میان دو بازو واقع شده، با آب اطراف این دستگاه توسط صفحه

ن کند و از ایدر ارتباط است. یک مجراي ویژه، آب را از صفحه آبکشی به یک مجراي حلقوي در داخل بدن منتقل می
  روند.شوند که هر کدام به درون یک بازو میمجراي شعاعی خارج می 5مجرا هم 

توانند به عنوان پاهاي حرکتی بکار آیند. همین پاها هنگامی که اي با دریافت آب از طریق مجراها، میپاهاي لوله     
ایها و مداوم بر صدف دو کفهتواند فشاري یکنواخت کنند که میبر سطحی جامد فشرده شوند، مانند بادکش عمل می

وارد آورد و پس از خسته شدن جانور، دو کفه آن را از هم بگشاید. بدین سبب وجود ستاره دریایی در محلهاي پرورش 
اند که حاشیه شیار آمبوالکرال اي موجود در طول هر بازو، طوري ردیف شدهصدفهاي خوراکی، مضر است. پاهاي لوله

  شوند.ا به دهان که در مرکز سطح زیرین واقع است، منتهی میگیرند. این شیارهرا می
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٨٩ 

 دستگاه گوارش و دستگاه عصبی  

تواند از دهان خارج شود و به بافتهاي نرم اي وسیع مرتبط است که میدهان از طریق یک مري کوتاه، به معده     
جفت غدد بزرگ گوارشی  5سپس به  گذرند واي کوتاه میصدف برسد. ذرات غذایی و غذاهاي مایع از مسیر روده

کند. گوارش ستاره ماهی در یک شکم کیسه رسند که هر جفت آنها بیشتر فضاي خالی درون یک بازو را اشغال میمی
و غذا  رودشود و از بدن ارگانیسم بیرون میشود این شکم برگردارنده میمانند واقع در مرکز بدن این ماهی انجام می

زریق شکم و ت تناننرمهاي آوندي آبی خود براي بازکردن صدف ها از تحمل باالي سیستمبعضی گونهگیرد را در بر می
ک سوراخ دفعی کوچک در مرکز سطح فوقانی ختم کنند. دستگاه گوارش به یخود به داخل این صدفها استفاده می

  شود.می

  

عصب شعاعی منشعب  5گیرد و به مجراي حلقوي نزدیک است. از این حلقه یک حلقه عصبی هم دور مري را فرامی
روند. این اعصاب در ته شیارهاي آمبوالکرال قرار دارند و در نوك هر بازو، به یک کله شوند و به درون بازوها میمی
  شوند.شمی منتهی میچ
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٩٠ 

 دستگاه گردش خون و عمل دفع  

دستگاه گردش خون شامل یک سري مجاري خونی سلومیک است که بعضی از آنها خاصیت انقباض دارند. گذشته      
کند، به مقدار قابل توجهی کار ترابري مواد را در درون بدن نیز بر عهده دارد. از آن مایعی که حفره عمومی را پر می

ه در مایع گیرد کهاي آمیبی شکل صورت میتی از عمل دفع، از طریق انتشار از سطح بدن و قسمتی توسط یاختهقسم
  ریزند.پوستی به خارج از بدن می هايآبششکنند و آنها را از راه ها مواد دفعی را جذب میسلومیک قرار دارند. این یاخته

 تولید مثل در ستاره دریایی  

قع است. در بیشتر موارد، عمل هستند که هر جفت درون یک بازو وا اندام جنسیجفت  5هاي دریایی داراي ستاره      
گیرد و حاصل رشد تخم، ایجاد کرمکی شناگر و آزاد به نام بی پیناریا است که تقارن لقاح در درون آب دریا صورت می

کند و مبدل به موجود بالغ اي را طی میبسیار پیچیده دگردیسیدو طرفی دارد. این کرمک (الرو) سرانجام مراحل 
  شود.جوانی با تقارن شعاعی ثانویه می

توان دید، اما کرمک آنها در ظاهر اندکی با پوستان هم میخار هايراستهچنین الگوي رشدي را عموماً در سایر      
  گیرند.یکدیگر تفاوت دارند و نامهاي مختلفی را به خود می
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٩١ 

 عروس دریایی 

   

  
  )خلیج فارسهاي عروس دریایی (آب

شود. این موجودات قادر به شنا بندي میطبقه کنیداریااست که در شاخه  مهرگانبیاي از گونه عروس دریایی     
 Staurozoaگونه)،  200(بیش از  Scyphozoaهاي متفاوتی از این جاندار وجود دارد از جمله باشند. گونهکردن می
گونه). عروس دریایی  1500-1000(در حدود  Hydrozoaگونه) و  20(در حدود  Cubozoaگونه)،  50(در حدود 
رنگی  و اینچاي کمتر از نیم که اندازه دزندگی می کن آب شیریناي از آنها در شود. گونهیافت می هااقیانوسدر همه 

  سفید و روشن دارد. این گونه نیش ندارد.

  کنند.ي میها را در آکواریم نگهداردر بسیاري از مناطق عروس دریایی
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٩٢ 

  

 ساختار عروس دریایی  

شوند. عروس دریایی، در اعماق این موجودات داراي ساختار زیبایی هستند، به همین جهت عروس دریایی نامیده می     
سانتیمتر قطر دارد و بدنی چتر مانند و شفاف ژالتینی دارد. قطر بدن در  20تا  10کند و بین متوسط دریا زندگی می

  ها، نازك است و تعدادي تانتاکول در لبه دارد.در حاشیه لبه مرکز چتر و
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شود و انتهاي گوش وصل می 4اي با مقطع دهان چهار گوش در قسمت وسط بدن قرار دارد که به یک حلق لوله     
وارشی هاي گجیب شعاع است. معده چهار قسمتی است و از این قسمتها، لوله 4گردد که داراي حلق به معده ختم می

رسانند. را به قسمتهاي مختلف می مواد غذایییا معدي منشا گرفته و به صورت مجراي شعاعی حلقوي قرار گرفته و 
عدد برآمدگی به فواصل مناسب با هم  8د دارد. در لبه چتر عروس دریایی، تعداد بازوي دهانی وجو 4در اطراف دهان 

چشم ساده  2ها داراي ساختار حسی هستند و حاوي ذرات شعاعی یا استاتولیتها بوده و نیز قرار دارند که این برآمدگی
  در جدار عضو تعادلی خود دارند.

 دار کرده ووجود دارد که یکی از آنها تمامی سطح روي و زیر چتر و تانتاکولها را عصب شبکه عصبیحداقل دو      
ند. دومین کمی کند و در تنظیم حرکات موضعی و متمرکزي نظیر تغذیه دخالتعصبی را به آرامی منتقل می جریان ها

ضات کند و باعث تنظیم انقباعصبی را به سرعت منتقل می جریان هاشبکه عصبی، به نواحی زیر چتر محدود شده و 
  شود.چتر هنگام شنا می

  

 سیستم تناسلی و تولید مثلی در عروس دریایی  

دا از هم هستند. در مرحله چرخه زندگی در اورلیا شامل دو مرحله جنسی و غیر جنسی است. در ضمن جنسها ج      
هاي معدي قرار دارند و از قسمت عدد در قسمت زیر چتر در کنار کیسه 4جنسی، غدد جنسی نعل اسبی شکل، به تعداد 

توان آن را دید. در مدوز نر یا اورلیاي نر، اسپرمها از غدد تناسلی آزاد شده، وارد حفره گوارشی شده و از بیرون اورلیا می
  شوند و در جستجوي مدوز ماده خواهند بود.آزاد می آب دریاراه دهان در 

ده اسپرمها از طریق دهان اورلیاي ماده، وارد حفره گوارشی شده و در آنجا با تخمکهاي آزاد شده از غدد جنسی ما     
رورشی هاي پشوند. لقاح که صورت گرفت، تخمهاي حاصل از لقاح، حفره گوارشی را ترك کرده و در کیسهترکیب می

  گیرند.آید، جاي میمخصوصی که در شیار بازوها بوجود می
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٩۴ 

  

ك آیند و سپس این قسمت را تردار درمیتخمها بعد از طی مراحل رشد و نمو، هر کدام به صورت الروي مژك     
شوند. در این حالت الرو، مژکها را از دست داده و ساکن کرده و به صورت وارونه روي سطح سخت دیگر متصل می

  سانتیمتر اندازه دارد و در این حالت به صورت پولیپ است. 12شود و حدود می

 و با شروع سرما، پولیپ الرو بدون مژك ممکن است براي ماهها یا سالها به این شکل باقی بماند. در اواخر پاییز    
اي گردند و پولیپ به صورت مجموعهتر میشود، قطعه قطعه شده و قطعات عمیقرشد کرده و بطور عرضی تقسیم می

  دار است و این قطعات بوسیله لوله مرکزي با هم ارتباط دارند.آید که لبه آنها دندانهاز قطعات نعلبکی شکل درمی

لبی شناور را بوجود  8ه و یکی پس از دیگري، پولیپ را ترك کرده و مدوزهاي تقریباً به تدریج قطعات از هم جدا شد
کنند و هر کدام زندگی مستقل خود را به صورت یک عروس آورند که این مدوزها رشد کرده و مدوز بالغ را ایجاد میمی

  دهند.دریایی، ادامه می
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٩۵ 

 اسفنج دریایی 

  

ها اینست که وسیله حرکتی ندارند، سه ویژگی مهم اسفنج ن آبزي هستند.از جانورا هاي دریاییاسفَنج      
  و شکل معینی ندارند. انداجنبندهن

ا را به اشتباه هکنند. تا قرن گذشته بعضی از مردم اسفنجمهره هستند که در دریا زندگی میها، موجوداتی بیاسفنج     
شوند. جانوران محسوب می یها در دستهکند و بنابراین اسفنجدانستند، اما در اصل اسفنج غذا سازي نمیجزو گیاهان می

دن هاي نادر توانایی خزیها به طور کلّی توانایی حرکت ندارند اما در نمونهین جانوران از هر لحاظ ساده هستند. اسفنجا
ایی هاي نادر توانشود. این جانوران نه اندامی براي بینایی دارند و نه اندامی براي شنوایی اما باز هم در نمونهدیده می

  ایی را دارند.عکس العمل در برابر نور و روشن

 تولید مثل  

   کنند.ها هم از راه جوانه زدن و هم از راه جنسی تولید مثل میاسفنج     

 نوع تغذیه  

ها، دستگاهی براي گوارش غذا وبه طور کلّی دستگاهی در بدن ندارند. بر روي پوست سخت بدن اسفنج اسفنج      
هایی به نام اسپیکول ها را سلّولشود. این سوراخسفنج وارد میها آب به داخل اهایی وجود دارد که به طریق آنسوراخ
 شوند.ها میها باعث جریان آب در سوراخاند. این سلّولدار فرش کردههایی به نام یقهها را سلّولاست. درون سوراخساخته
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یی و اکسیژن محلول درآب دریا شود، حاوي مواد ریز غذاها وارد بدن اسفنج میها و جریانآبی که به وسیله این سوراخ
هاي آمیب شکل که سرگردان هستند تحویل دار غذا را جذب خود کردند، آن را به سلّولهاي یقهاست. وقتی سلّول

هاي آمیبی شکل همانطور که گفتیم سرگردان هستند. وقتی مواد غذایی ریز را دریافت کردند به دهند. این سلّولمی
رساند. مواد زائد این آب که استفاده غذایی ندارند، از سوراخ بزرگ باالي یاز به غذا دارند مینقاطی از بدن اسفنج که ن

  شوند. این سوراخ بزرگ اسکولوم نام دارد.اسفنج خارج می

 شکل خارجی بدن  

ا یک یهاي گوناگونی دارند و در ها رنگاسفنج طور معمول از جنس آهک است. اما اسکلت خارجی این جانوران به     
ها بستگی به زیستگاهشان هم دارد. مثالً اسفنج دریاهاي مناطق گرمسیر شوند. البتّه این رنگدو رنگ منحصر نمی

  هاي بسیار درخشانی دارند.رنگ

 هااسفنج ینکاتی جالب درباره  
 سفت  و گیرند. تفاوت عمده اسفنج با مرجان نرم بودن اسفنجاکثر مردم اسفنج و مرجان را با هم اشتباه می

  و سخت بودن مرجان است.
 ام هم استفاده میادان اسفنج از اسفنج براي مصارف بهداشتی مثل لیف حمل صیام اوشود. براي لیف حم

  هایش بمیرند تا فقط اسکلت خارجی آن بماند.کنند تا همه سلّولرا گرفته، سپس آن را آن قدر له می
 واهید یک نخود اسفنج خ یاش شما به اندازهیندازید، هفته آیندهاسفنج را در آب ب یاگر شما یک سلّول زنده

  دهد.پذیري اسفنج را نشان میداشت! این امر قدرت رشد و ترمیم
  اگر اسفنج را تکه تکه کنیم و حتی از صافی عبور دهیم،بعد از مدتی فقط یک اسفنج خواهیم دید؛این نشان

  هاست.ي قابلیت زیاد ترمیم اسفنجدهنده
 هابندي اسفنجطبقه  

ه به شاخی ک یشوند. اکثراً دستهتقسیم می شاخیو  آهکی، ايشیشه یها، از روي ظاهرشان به سه دستهاسفنج     
  شوند.اي اشتباه گرفته میهاي شاخهاست با مرجانصورت شاخه شاخه
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  شقایق دریایی 

  آکواریوم خلیج مانتري شقایق دریایی در
)، Anthozoaزیان (سانشقایق دریایی از رده گل نام گروهی از جانوران آبزي شکارچی است. شَقایـِق دریایی     

هاي دریایی قایقش ) است.Actiniaria(هاي دریایی شقایق ی) و راستهHexacoralliaمرجانیان (شش یزیررده
  هستند. هیدرو  عروس دریایی، مرجان دریاییاز وابستگان نزدیک 

  

سبیده است و کف دریا چاي به اي کوچک است که به وسیله پایی به نام صفحه پایهشقایق دریایی به شکل کیسه     
  .دهانی قرار دارد یصفحه یشود. دهان شقایق دریایی در میانهشکل دارد که به صفحه دهانی ختم میايبدنی لوله
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 طنابداران 

ها ناي از زندگی آدر مرحله مازهپشتویژگی طنابداران داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام       
   شود.ختم می مغزشکل عصبی به اياست. این طنابک میله

  طنابداران سه زیرشاخه دارد: یشاخه

 مطنابداراند Urochordata  داران) (نیام دزدك دریاییآبیا  
 سرطنابداران Cephalochordataنیزكاصلی: ی، نمونه   
 دارانجمجمه Craniata  شود.یم دارانمهرهکه شامل  

دانستند ولی امروزه چهارم طنابداران می ی) را پیش از این به عنوان زیرشاخهHemichordata( طنابداراننیم     
یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در  طنابداران دارايآورند. الروهاي دمشمار میاي جداگانه بهآن را شاخه

 یدهند. سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهها را از دست میدوران بلوغ این طناب
  باشند. از طنابداران هستند که داراي جمجمه می ايزیرشاخهداران تنها حسی ندارند. جمجمه

 مرجان 

کنند و از تمام حیات دریا را در خود حفظ می ٪25ها دهند. مرجاناز بستر دریاها را پوشش می ٪1ها فقط مرجان    
ها یک اکوسیستم کامل هستند. در اقیانوس کنند. هر کدام از مرجانها زند گی میها در مرجانبسیاري ازانواع ماهی

نوع ماهی  500ها محل زندگی باشند. این مرجانگونه مرجان می 70ها تجمع دارند که مجموعی از مرجان ٪15اطلس 
  گونه ماهی دارا است. 4000نوع مرجان و  700از ریفهاي جهان را با  ٪85هست. اقیانوس هند و آرام 

گونه حیاتی در مرجانها  80000جانورانی است که خودا اکوسیستم کاملی هستند. بیش از  مرجانها مقر زندگی گیاهان و
  کنند.زندگی می

هاي کم ارتفاع را در برابر خشم امواج و فرسایش کنند مثال: جزیرهسواحل دریاها و خشکیها را محافظت می 6/1مرجانها 
  نمایند.دریاها محافظت می
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  آمریکا. فلوریداي(نوعی مرجان دریایی) در سواحل ایالت  مرجان ستونی

ترین صنعت توریست جهان ارزد به طوري که بزرگدالر می 47000هر یک متر مربع مرجان از نظر اقتصادي برابر     
دهند. از مرجانها جهت تولید داروهاي ضد سرطان از کل صنعت توریست را پوشش می ٪10با جذابیتهاي طبیعی که 

  گردد.ونیز و جهت پیوند استخوان استفاده می

ترین اکوسیستم موجودات قدیمی مرجان ها به غیر از غذا یک مکان براي زندگی موجودات دریایی هستند. این     
  سال عمر دارند. 18000ترین گونه مرجانها زمین هستند و جوان

اي از جاندارانند که نه گیاهند و نه جانور بلکه ماینرال نام دارنند که از موادي به نام زوکسانتیال مرجان ها گونه    
  اند.تشکیل یافته

. اندمرجان هاي سخت. مرجانهاي نرم: از اجزایی به نام پولیپ تشکیل شده اند: مرجان هاي نرم ومرجانها دو دسته    
سیله است که به وپولیـپ ها در درون خود مایعی ژله مانند دارند. دهان مرجان ها از اجزایی به نام تانتاکول تشکیل شده

  اندازد.آن پالنکتون ها را به دام می
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تم کنند. مرجان ها سیسسلولی) و جنسی (تولید الرو) تولید مثل میمرجان ها به دو طریق غیر جنسی (تقسیم      
 کنند،اي دارند. مرجان ها تا جایی که مواد غذایی دارند رشد میدفاعی و تهاجمی هم دارند. مرجان ها زندگی همیارگونه

  .ب تري دارنددهند که فرصتهاي غذایی مناسهاي دیگري میسپس رشد آنان متوقف گردیده و اجازه رشد به گونه

  شناسی آمریکا مرجان ها در حال انقراض هستند. برطبق آمار سازمان اقیانوس     

  

 شرایط زیست محیطی مرجانها  

از مرجانها از بین  ٪10 ،2000تا  92از سال  .امواج بستر دریا ،شفافیت آب ،شوري و امالح آب ،عمق ،دماي آب    
  باشند.دیگر بر طبق آمار جهانی در خطر می ٪ 58اند و از بین رفته 25٪هزاره سوم اند در صورتی که امروزه در آستانهرفته
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 از خطرات تهدید کننده مرجانها  

  خشک کردن دریاها
  آلودگی دریاها

  گسترش شهرکهاي ساحلی
  ماهیگیري بیش از حد

  گرم شدن زمین
  آب شدن یخهاي قطبی

  شکاف الیه اوزون

 ز تخریب مرجان هانکاتی مفید و کارآمد جهت جلوگیري ا  

  هدایاي مرجانی را نخرید
  از لنگر استفاده نکنید

  دست به مرجانها نزنید
  وگیري نمائیدتجهیزات خود را در مکانهاي مناسب قرار داده تا از برخورد آنها با مرجانها جل غواصیدر حین 

  نزدیک مرجانها نروید
  به ماهیها در ریفها غذا ندهید

  موقع عکاسی مراقب نور فلش باشید
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 هیدرا (سرده) 

  

  .Hydridaeاي (جنس) است از خانواده سرده هیدرا

در  ندارند و مغزهاي این جنس، جانورانی شکارچی ساکن آب هستند، داراي کیسه گوارش یک طرفه، سر و گونه       
ام دارد ن نماتوسیسترا که است. این جانوران بازوهاي زهري خود کشیده شده تارهاي عصبیسراسر بدنش شبکه آب از 

کند و پس از برخورد بازو با شکار و فلج شدن آن، با همان بازوها غذا را به داخل کیسه به سمت شکار خود پرتاب می
کند. اگر شرایط مساعد باشد هیدرا با کند و مواد زائد و هضم نشده را از راه دهان خارج میمی هضمبرد و گوارشی می

  کنند.تولید مثل می جنسی) و در غیر این صورت به روش جوانه زدن( غیرجنسیروش 

عمر جاودان دارد. اگر چه برخی دیگر این نظریه  برخی از زیستشناسان معتقدند که هیدرا هیچ وقت پیر نمی شود و     
  را رد می کنند.
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  اسب دریایی 

اي و معتدل زیستگاه این حیوان آبهاي حاره این حیوان که از خانواده سوزن ماهیان است ، اسب دریایی نام دارد.    
  سرتاسر جهان است.

  

  

  

  

  

  حیوان نري که بچه به دنیا می آورد!

اسب ماهی ماده، تخم هایش را درون کیسه اي در 
د. اسب ماهی نر تا شکم اسب ماهی نر قرار می ده

در هنگام  زمان تولد، آن ها در کیسه خود نگه می دارد.
تولد نوزادان ، صد ها اسب ماهی کوچک از شکم اسب 

  ماهی نر بیرن میپرند.
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سانتی متر متغییر است. مشخصه ویژه این نوع ماهیها این است  35میلی متر تا  16طول بدن اسبهاي دریایی از       
شود. طول مدت حاملگی در اسب دریایی تقریباً که آنها از جمله معدود ماهیانی هستند که در آنها جنس نر حامله می

  د. باشکشد. تک همسر داري از جمله دیگر خصوصیات غیر عادي اسبهاي دریایی میهفته طول می 3تا  2حدود 
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شتر به هر حال بی .می کنند این ماهی غیر معمول بلند قد داراي سري به شکل اسب هستند و به سمت باال شنا     
مانند این حالت را به صورت گیر دادن دم چسبیده خود در البه الي مرجانها اوقات اسبهاي آبی بدون حرکت باقی می

کند چشمهاي او مستقل از سر کت در مقابل دشمنان ایجاد استتار میدهد و با همین حرو جلبکهاي دریایی انجام می
نوع ماده  کندمراقبت دشمنان بوده و همچنین غذاي خود را جستجو می کنند و به این وسیله دائماکت میبه طرفین حر

به شکل اسبهاي  آیند کهریزد و در همانجا نوزادان از تخم بیرون میاین حیوان تخمهاي خود را در کیسه نوع نر می
  باشند.آبی کوچک می
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ناسی شصید بی رویه در سالهاي اخیر جمعیت اسبهاي دریایی را به خطر انداخته است. اسبهاي دریایی در گیاه     
میلیون اسب دریایی در طول یکسال صید و براي این هدف  20گیرند. در حدود دارویی سنتی چین مورد استفاده قرار می

ثانوي  هايتر و اندامهاي دریایی هستند بدن بزرگشوند. خویشاوندان نزدیک اسبهاي دریایی که همان اژدهفروخته می
سازد که خود را در میان علفهاي دریایی یا بسترهاي کتانخک پنهان سازند. برگ مانندي دارند که آنها را قادر می

 mysidsخت پوستان میگو مانند کوچک بنام ها مانند سamphipodاي و اژدهاي دریایی از ماهیهاي لیسه
ها از amphipadمکند. اکثر کنند. آنها شکار خود را به طرف دهان کوچک خود میهاي دریایی) تغذیه می(شپش
کنند و این درست همان محلی است که کنند تغذیه میهاي کتابخک رشد میهاي قرمز که در سایه جنگلجلبک

سب دریایی یکی از زیباترین ماهیان آب شور هست که شکل جالب اون شامل سر . اکننداژدهاهاي دریایی زندگی می
این ماهی  .مندان آکواریوم هاي آب شور دارداسب گونه و پوزه اي شبیه به مورچه خوار جایگاه خاصی در میان عالقه 
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 ی یا بسترهاي انبوخ از گیاهاننقاط مرجان .که ساکن مناطق آبهاي شور و در بعضی از گونه ها آب نیمه شور میباشد
   .پسندد و محیطی که بتواند با توجه به رنگ خود در آن استتار کند بسیار دوست دارد علفی و شاخه دار را می

ی بنابراین این ماه .بدنی پوشیده از فلسهایی مانند ماهی پوفر دارد که این فلسها وزن مخصوص کمی زیاد دارند
ین سفید و ... و همچن-کرم-سیاه-رنگهاي مختلفی از قبیل زرد. و شناي آرامی در آب داردمانندمادیون هاي زیبا حرکت 

  مخملی و .. در میان آنه دیده میشود 

  
  

با توجه به نوع گونه و شرایط فراهم شده میرسند که در آکواریم  cm 40تا گاهی  cm 1,5در مورد انداره این ماهی از 
گونه به ثبت رسیده است که تنها اندکی از آنها در آکواریوم  35از این ماهی تا کنون . معموال از این مقدار کمتر میباشد

دهان پوزه شکل این ماهیان که بسیار شبیه به مورچه خوار است این امکان را به این ماهیان میدهد  .شوند نگهداري می
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 میتوانید از میگوي آرتمیاي زنده یا سخت که از میکروارگانیسم ها و موجودات ریز تغذیه کند براي تغذیه در آکوریوم
پوستان ریز یا غذاي مخصوص اسب دریایی بهره ببرید معموال در طول روز بسیار آرام بوده و خود را با دمی که شبیه 

  .غالب میباشد به جایی مانند مرجانی یا گیاه یا شاخه درختی وصل میکنند

ه چشمانی شبیه مارمولک ها و هم شمان بسیار زیبایش میباشد کنکته قابل توجه در مورد این ماهی ساختار چ     
ها بر خالف چشمان انسان اشیائ ریز را بسیار بهتر دیده و هر چشم توانایی حرکت به  انوادهایش دارد که این چشمخ

جزو  یسمت مختلفی را دارد که حاین ماهی هم میتواند حواسش به شکارش باشد و هم به به دشمنان احتمالی این ماه
  .ماهیان شکارچی میباشد و با نزدیک شدن آرام به شکار آن را در یک لحظه با پوزه خود به درون دهانش فرو میکشد 

توانایی جالبتر این ماهی قابلیت استتار این ماهی در برابر دشمنان میباشد که این کار در بین گونه ها با تغییر رنگ یا 
ه حرکت و شناي این ماهی بوسیله بال .گیرد  ه به گونه هاي مختلف انجام میکمرنگ و پر رنگ شدن این ماهی با توج

  .گیرد پشتیش صورت می

   
  

  مارماهی 

 

 Anguilla rostrata ،مارماهی آمریکایی

 سانانهیمارما)، راسته Actinopterygii( پرتوبالگانو آبزي از رده  دارجانداري مهره مارماهی
)Anguilliformes.است (  
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  مارماهی باغی

ر دارند و بعضی ندارند ماهیهاي پولک دا پولکاي شکل بلند و نرم هستند بعضی داراي بدنهایی لوله ها این ماهی     
انگلیسی در بدن خود  Sکنند و شکل ها مثل مار حرکت میمارماهی .ر پوستشان پنهان استدر واقع پولکشان در زی

این ماهی در آبهاي  .رانداین عمل آنها را در درون آب به جلو می .شودکنند که از سر شروع و به دم ختم میایجاد می
  گذرانند.عمر خود را در آبهاي گرم میها قسمتی از بعضی از نژادهاي مارماهی .شودسرد و گرم استوایی یافت می

تنها در مناطق قطبی اثري  .ها وجود دارد که در سراسر جهان پراکنده هستندگونه مختلف از مارماهی 600در حدود      
  شود.ها پیدا نمیز مارماهیا

 باشد کهشن و واضح میاین حقیقت زمانی رو .برندهاي دیگر را به طور دسته جمعی از بین می ها ماهیمارماهی     
و  نتاریوازمانی که کانال کشتیرانی والند بین دریاچه  .افتدها به منطقه خصوصی زندگی مارماهی میگذر این ماهی

هاي جدي براي  ها از دریا به دریاچه حمله کردند و بصورت مزاحمباز شد مارماهی 1992در کانادا در سال  دریاچه ایري
قزل آالي  -1ماهی سفید آبهاي عمیق و دو نژاد دیگر  -2ماهی سفید شاه -1دو نژاد از ماهیها  .ها درآمدندماهی

  ماهی تقریباً از صحفه روزگار محو شدند.ریش -2اي دریاچه
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 مارماهی مهاجر 

ها در است، زیرا بیشترین گونه مارماهیانهاي مختلف ترین خانواده در بین خانوادهشناخته شده مارماهی مهاجر     
یک ها مار ماهیان طویل تیپبا این وجود آن گیرد.ها صورت میها در اقیانوسکنند و تخم ریزي آنآب شیرین زندگی می

هاي فکی و فاقد استخواناست و و دهان سختی دارند که ها سر به صورت گوهآن یزیرا در همه شوند.محسوب می
  پیش فکی است.

 است.ها بسیار دور از سر قرار گرفته و با یک سر پوش آبششی کوچک و قابل انعطاف پوسیده شدهآن آبششیمنافذ      
ا ها در هر دفعه اب راین عمدتا تنفس مار ماهیان بدین ترتیب است که آنبنابر  حفره آبششی کامال بزرگ است .

  دهند .ها عبور میبلعند و از روي آبششمی

اي که این بنابر این به تبع آن، اندازه طعمه کند.شکل سر به میزان زیاد اندازه قطر دهان مارماهی را محدود می     
سپس  قاپد ویک مار ماهی براي خوردن یک طعمه بزرگ تر ابتدا آنرا می ت.تواند به یکباره ببلعد، کوچک اسماهی می

  دهد تا این که قطعه بزرگی از آن کنده شود که قابل بلعیدن باشد .آن را به سرعت به اطراف پیچ و تاب می

چک یا وهاي کشودکه مار ماهیان شرایطی مناسب براي زندگی مخفیانه در شکافاین خصوصیات سبب می یهمه     
هایی که مخفی توانند به جستجوي طعمهها در آنجا میآن هاي گیاهان آبزي داشته باشد.ها یا در بین ساقهگودال

  کنند، بنشینند.اند، بپردازند یا در کمین ماهیانی که از آن مسیر عبور میشده

ها و جویبارها ) شکارچی مهم دریاچهAnguilla rostrat( مارماهی آمریکاییدر قسمت شرقی ایالت متحده      
) که ارتباط نزدیکی Anguilla anguillaاست) و ((هر چند که جمعیت آن رو به کاهش گذاشته شودمحسوب می

ها و رسیدن به سال در این زیستگاه 6-12بعد از گذراندن  کند.ایفا میهاي اروپا با آن دارد، نقش مشابهی را در آب
 یند .ااي در میدهند و از رنگ زرد و سبز به رنگ نقرهسانتی متر، هر دو گونه مذکور تغییر شکل می 150تا  35طول 

ط کنند و و توسو میآبی عمیق را جستج جریان هاکنند و مشخصا اي به سمت دریا مهاجرت میسپس مار ماهیان نقره
دارد. کیلو متر از محل اولیه فاصله  5600رسند که می دریاي سارگاسوهاي تخم ریزي خود در به محیط جریان هااین 
  شوند.کنند و سپس تلف میها در اعماق زیاد تخم ریزي میآن

) تعیین شد و این امر توسط رسم نمودار انتشار نوزادان 1922هاي تخم ریزي توسط یوهانس اشمیت (محیط     
اسو گترین نوزادان در مجاورت دریاي سارکوچک لپتوسفال بر حسب اندازه بر روي نقشه آقیانوس اطلس صورت گرفت.
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آبی حدود سه سال را پشت سر بگذارند، اما در  جریان هااین نوزادان براي رسیدن به اروپا باید به همراه  یافت شدند.
رسند، دچار اي میهاي کرانهها به آبمورد رسیدن به آمریکاي شمالی این زمان حدود یک سال است. هنگامی که آن

  ها مهاجرت کنند.روند تا به داخل جویبارها و خلیجپیش میشوند که تبدیل می elverدگردیسی شده و به 

 مارماهی الکتریکی 

  

ولت تولید  600هاي الکتریکی قوي تا ترین گونه ماهی هاست. این ماهی قادر است شوكمارماهی برقی غیر عادي     
هاي الکتریکی آمریکاي  رماهیکند و از آن براي شکار و دفاع از خود استفاده کند. این ماهی در طبقه خود (طبقه ما

است بطوریکه هیچ جانور دیگري جرات ندارد که براي خوردن جنوبی) به عنوان یک شکارچی درجه یک شناخته شده
  وسیله جریان برق را به جان بخرد.این نوع ماهی خطر مرگ به

 زیستگاه  

و همچنین نواحی اطراف آنها یافت. طول این  ارینوکوو رود  آمازونتوان در حوضه رود مار ماهی الکتریکی را می     
. کندک متر تجاوز نمیها از ی رسد، البته طول اکثر این ماهیکیلوگرم می 20متر و وزن آنها به  2ها به بیش از ماهی

پوشیده شده، سر آنها تخت و رنگ  پولکها بدن دراز و کشیده استوانه مانندي دارند که با تعدادي  این گونه ماهی
مانطور گراید. هشود به زردي میهاي زیرین بدن نزدیک میبدنشان سبز مایل به خاکستري است که هر چه به قسمت

  ها ظاهر زیبایی ندارند.آید این گونه ماهییکه از توصیفات بر م
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براي  کنند وها هوا تنفس می د. این ماهیکن د که کف گل آلود آبهاي آرام زندگیدهمارماهی الکتریکی ترجیح می     
  گردند.آیند و پس از بلعیدن هوا دوباره به کف رودخانه باز میدقیقه یکبار به سطح آب می 10اینکار حدوداً هر 

 لید برقتو  

ورد که در آن آبوجود در می باترياي شبیه فرد خود را به گونههاي الکتریکی منحصربه مار ماهی الکتریکی ضربان     
 600تا  500وسیله توده صفحات الکتریکی (حدود ها بهکنند. این ماهین برق تولید میجریا هابشقابکاي از توده

دهد که ها نشان می و جریان یک آمپر تولید کند. اگر چه گزارش 500الکتریکی با ولتاژ  هايشوكصفحه) قادر است 
باال تري تولید کنند ولی این موضوع اصالً مهم نیست چرا که همین مقدار  ولتاژهايانورانی هم وجود دارند که قادرند ج

  تواند هر جانوري را بی حس و یا از حمله منصرف کند.جریان می

کنند. این ماهیها قادرند شدت برق خروجی را ) تولید میولت 100هاي جوانتر ولتاژهاي کمتري (در حدود  ماهی     
شتري هاي برق بی جریان هاي برق کمتر و براي بی حس کردن شکار و دفاع از خود تغییر دهند مثالً براي شکار جریان

  تولید کنند.

هاي الکتریکی متناوب و قوي را در مدت ها قادرند در هنگام آشفتگی و سراسیمگی شوكاز آنجائیکه این گونه     
مندند اي از خستگی در آنها دیده شود، محققان عالقهزمان طوالنی (دست کم یک ساعت) تولید کنند بدون اینکه نشانه

  چگونگی آن مطلع شوند.که دقیقاً از 

 Torpedo) و ماهی چهارگوش الکتریکی (Malapterurus electricusگربه ماهی الکتریکی (     
mamorata T.californicaآیند.هاي مشابه مارماهی الکترکی بشمار می) از جمله گونه  

شوند، ولی هاي عمومی یافت میاریومها در طبقه خود معمول و متداول هستند و در اکثر اکواگر چه این مار ماهی     
ها است که نگهداري آنشوند. باعث شدهعادت آنها در تولید شوکهاي الکتریکی حتی هنگامی که به آرامی لمس می

ثر ها نگهداري آنها براي اکنظر برسد. عالوه بر این بخاطر ابعاد بزرگ این ماهیتوسط اکثر آماتورها در خانه خطرناك به
  مند باشند.ممکن است و فقط کسانی قادرند از آنها نگهداري کنند که واقعاً به اینکار عالقهافراد غیر 

ت ها به حیا کشورهایی همچون استرالیا شدیداً نگهداري این ماهیها را ممنوع کردند چرا که ممکن است این ماهی     
  وحش فرار کنند و به یک خطر عمومی تبدیل شوند.
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ه به عنوان یک هنر نمایی نمایشی به تصویر کشید» عامل ترس«ي الکتریکی در برنامه تلویزیونی هامهار مارماهی     
هاي الکتریکی تولیدي آنها درد سانتی متر) ولی شوك 30ها نسبتاً کوچک بودند (کمتر از شد. اگر چه مار ماهیمی

  آورد.زیادي را در رقابت کنندگان بوجود می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ساحل جزیره کاتالیناي آمریکا پیدا شد. متري در آب 6جسد یک مارماهی 
 گوید:باره میاینهاي این منطقه در ودینگتن ناخداي یکی از قایقمارك

 ماهی بود، همچنینماهی که تا به حال دیده بودیم نصف این مارترین ماربزرگ
هاي بزرگ به این دلیل است که آنها در عمق گونه از مارماهیکمیاب بودن این

  کنند.متري دریا زندگی می1000

شده منجمد شده است تا براي ماهی یادگفتنی است اکنون جسد مار
 هاي بزرگی یافتهاي جانورشناسی آماده باشد. در گذشته نیز مارماهیپژوهش

  اند.شده که برخی از آنها فقط در چند نقاشی به تصویر کشیده شده
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  ریاییپشت دالك 

 

 

هاي وسها بین اقیانهاي جهان بجز قطب شمال هستند.این الکپشتساکن تمام اقیانوس هاي دریاییالکپشت     
 یافت. استرالیاتوان در سواحل شمالی جهان در حال سفر هستند.الکپشت پشت تخت دریایی را فقط می

برند که هاي دریایی معموالً در دریا معلق هستند و براي همین از یک سیستم تنفسی بی هوازي سود میالکپشت     
کسیژن اتوانند ریه خود را به سرعت از نان میهمچنین آ توانند با حبس نفس خود براي مدت زیادي در زیر آب بمانند.می

  پر و خالی کنند.

 ها به سن بلوغ جنسیکشد تا این گونه از الکپشتچند دهه طول می سال عمر کنند. 80توانند تا ها میاین الکپشت     
 1گردند و در هر فصل سال براي تخم گذاري به ساحل برمی 4تا  2هاي ماده هر برسند. پس از این زمان الك پشت

تخم (بسته به گونه) در آن  200تا  50کند و سانتیمتري حفر می 50تا  40هاي آنها گودالکنند. النه حفر می 8تا 
است. سپس ماده النه را دوباره پر کرده گزارش شده پشت پوزه عقابیالكتخم هم در رابطه با  250گذارد. البته تا می

  کشد.ول میدقیقه ط 30گردد. کل این فرایند باز می اقیانوسو به 
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 ن حیوانات چونای الك پشت هاي دریایی از جانوران خزنده اي هستند که بیشتر عمر خود را در دریا می گذرانند.     
الك پشت هاي دریایی می توانند دماي  بی ندارند لذا مثل نهنگ ها می بایست هوا تنفس کنند.آمانند ماهی ها شش 

ب آ ن می توانندآمت عقب چشم خود هستند که بوسیله راي عضوي در قساین حیوانات دا بدن خود را کنترل کنند.
 .گویند SALT GLAND به این غده چشمی را دفع کنند. نآدریارا نوشیده و نمک 

 تولید مثل 

تا  15عمل لقاح در الك پشت منقار دار  گیرد. تولید مثل الك پشت ها با عمل تخم گذاري در ساحل انجام می     
ساعت بطول می انجامد و معموال از اوایل اردیبهشت تا اواخر خرداد صورت  1پشت سبز نر بیش از ك ال دقیقه و در 20

 .می گیرد

 تغذیه 

د این وجو کنند. و گیاهان دریایی خزه و جلبکهاي دریایی تغذیه می ،صدف ها ،الك پشت ها بطور کلی از خرچنگ ها
 از لحاظ زیست ،ن ها عالوه بر داشتن فواید اقتصاديآحیح از و هم چنین بهره برداري ص ن هاآحیوانات و حفظ نسل 

به عنوان مثال الك پشت دریایی سبز حیوانی است علفخوار که از گیاهان  شناسی و بوم شناسی نیز حائز اهمیت است.
کوسیستم ا زیاد رشد می کنند الك پشت ها می توانند از این گیاهان تعادلی در نچون این گیاها .دریایی تغذیه می کند

 .بوجود اورند

 پراکندگی 

گونه  6در حالی که در جهان تنها  گونه از الك پشت هاي دریایی دیده شده اند. 2در خلیج فارس و دریاي عمان      
  :از عبارتند	فارس خلیج در موجود	دو گونه مذکور. الك پشت دریایی وجود دارد

 الك پشت زیتونی  
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 رالك پشت منقار دا  
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نقار دار الك پشت م دو گونه از یک خانواده اند.الك پشت زیتونی کوچک ترین گونه الك پشت دریایی است. این     
واند از ن این است که براحتی می تآدلیل  بیشتر در مناطقی که پراکندگی گونه هاي مرجانی زیاد است یافت می شود.

  ندبی مهرگانی که در البالي مرجان ها یا صخره ها هستند تغذیه ک

  

 ماهیسفره 

 انواع سفره ماهی  

Raja erinacea  

  است و داراي ظاهري کایت مانند و دمی طویل است. عمانترین سفره ماهی دریاي مشهورترین و پر جمعیت

Trygon  

  است.د به این اسم مشهور شدهبه علت اینکه ظاهري مثلث مانند دار

Myliobatis  

ضرباتی  هاي متعددي است.ها و فرو رفتگیاي بسیار قوي که داراي برجستگیهاي سینهنوعی سفره ماهی عظیم با باله
شود باعث زخمی شدن شدید طعمه شده و شکار آنها را راحت ها وارد میر ماهیبه سای ماهیهاي این که توسط باله

  کند. این نمونه به خون آشام دریا مشهور است.می

Mantana  

 اهیهامباشد این گروه از ها میشود بزرگترین نوع سفره ماهیهایش چرتنه هم خوانده می این ماهی که به خاطر شاخک
باشند علیرغم اندازه آن این ماهی یک شکارچی خطرناك نیست او به آرامی می هاکوسهاز گروههاي خیلی نزدیک به 

زند و با استفاده از شاخکهاي جلویی هاي بزرگ خود را به آرامی به یگدیکر میکند و بالها میدر مسیر دریاي باز شن
  کند.و موجودات ریز دریایی را به درون دهان بزرگ خود هدایت می گتونهاپالنخود 
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Rhinobatus  

پشتی به چندین قسمت تقسیم و هر قسمت به یک  یجانور طویل و عضوي منقار مانند را بوجود آورده و باله یپوزه
  است. با توجه به شکل ظاهري به گیتار ماهی هم مشهور است.خار مبدل شده

Torpedo  

 کند.هایش را فلج میین ماهی قادر است برق قوي تولید کند و توسط آن طعمها
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   پاهشت 

 

، هاي جهانهاي گوناگونی از اقیانوسبخش است که در سرپایانیک جانور آبزي از رده  اُختاپوسیا  پاهشت     
سوم از تمامی ، یکپا شناسایی شده که این تعدادگونه از هشت 300 کند.زندگی می هاي مرجانیسنگآبویژه در به

  دهد.هاي سرپایان را تشکیل میگونه

ها دو ردیف کالهک مکنده وجود دارد. بر خالف بیشتر سرپایان، پاها داراي هشت بازو هستند که بر روي آنهشت     
ارند و نه صدف بیرونی د ناتیلوسها نه مانند درونی ندارند و بدنشان کامالً نرم است. آن اسکلتپاها تقریباً هیچ هشت
پاها ، تنها قسمت سفت در بدن هشتطوطی، شبیه به منقار منقار(ماهی مرکب) استخوان درونی دارند. یک  سرپاورمانند 

ست هاي زیرآبی به هنگام گریختن از دهاي باریک بین صخرهپا توانایی رفتن به الي شکافاست. این منقار به هشت
  هشت پاها در دو نوع سمی و غیر سمی هستند. دهد.و دیگر ماهیان شکارچی را می مارماهی موري

  است؟ باهوش چقدراختاپوس 

  (منبع: آکا ایران)

 
احمقی است، زیرا اگر در آب فروبرده  اختاپوس موجود«ارسطو اختاپوس را خیلی دست کم می گرفت. او می نویسد      

 .از شهرت بسیار بهتري برخوردار شده است» احمق«قرن بعد، این موجود  24» شود، به دست انسان نزدیک می شود.
YouTube  پر از شواهدي است که بعضی ممکن است آنها را نشانه هوش اختاپوس بنامند. یکی خودش را به طرزي

ده است. دیگري پیش از آنکه مثل برق از جلوي دوربین سمج فرار کند، از مرجان ها غیرعادي شبیه سفره ماهی کر
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تقلید می کرد. سومی بازوهایش را به طرف یک شیشه دراز می کند، در آن را می پیچاند و باز می کند و با خرچنگی 
س، شخصیت در اختاپوس و که درون آن است از خود پذیرایی می کند. ژورنال هاي علمی درباره یادگیري در اختاپو

» خودآگاهی و شناخت«حافظه اختاپوس، مقاله هاي پژوهشی چاپ می کنند. اختاپوس اکنون حتی به صفحات ژورنال 
  نیز راه پیدا کرده است (همراه با سرپایان دیگري همچون اسکوئید و ماهی مرکب). 

 

 

 

ن دارد که هوش را چگونه تعریف کنید. و اگر تعریف به این ترتیب آیا اختاپوس واقعا باهوش است؟ بستگی به آ     
ا می توانند یاد باشند. اختاپوس ه آنیدن خوبی براي آن داشته باشید، می توانید دانشمندانی را پیدا کنید که مایل به شن

ده نشان یبگیرند، می توانند اطالعات پیچیده را در سرشان پردازش کنند و می توانند رفتارهایی به همان اندازه پیچ
به اختاپوس ها اشتباه است. باهوش بودن آنها شبیه ما نیست نه به خاطر آنکه  IQ دهند. اما تالش براي دادن نمره

آنها کودن هستند بلکه به خاطر آنکه رفتار آنها محصول صدها میلیون سال تکامل در شرایطی اساسا متفاوت با شرایطی 
. براي رسیدن به لحظه اي در تاریخ حیات که انسان و اختاپوس از هم تکاملی است که مغز ما در آن تکامل یافت

 .میلیون سال به عقب بازگشت 700واگراییدند باید حدود 

نیاي مشترك ما یک موجود کرم مانند کوچک با لکه هاي چشمی بود و نه دبه گمان دانشمندان نزدیک ترین      
ستخوان تکامل یافت و در دودمان آنها بدن هایی بی استخوان که با چیزي بیش از این. از آن به بعد در دودمان ما ا

فشار آب آن را کنترل می کنند. در این مدت به قدري از این تفاوت هاي شگفت انگیز در ما انباشته شده که دانشمندان 
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ي نخستین بار زیست شناسان برا 1950قرن بیستم از یافتن چند شباهت عمیق به وجد آمده اند. براي مثال در دهه 
 .نشان دادند که اختاپوس مغز بزرگی دارد

اختاپوس ها به همان دودمانی تعلق دارند که به پیدایش حلزون ها، صدف ها و نرم تنان دیگر انجامید. یک نرم      
وس پهزار نورون یا سلول عصبی داشته باشد که در شبکه اي پراکنده آرایش یافته اند. اختا 20تن معمولی ممکن است 

نیم میلیارد نورون دارد. این سلول هاي عصبی درون سرش، درست همان طور که در مورد مغز خود ما دیده می شود، 
به شکل لوب هاي پیچیده متمرکز شده اند. اختاپوس ها در مقایسه با وزن بدن شان بزرگ ترین مغز را در میان تمام 

 .بی مهرگان دارند

غز ماهی ها و دوزیستان هم بزرگ تر است که از این نظر آنها را در ردیف پرندگان و مغز آنها به نسبت حتی از م     
، زیست شناس دانشگاه آکسفورد، تصمیم (N.S.Sutherland) ، سادرل1950دهد. در اواخر دهه  پستانداران قرار می

و فقط به خاطر لمس کردن  گرفت مغز بزرگ اختاپوس ها را مورد آزمایش قرار دهد. او دو شکل به آنها نشان می داد
یکی از آن دو به آنها پاداش می داد. آنها باید یاد می گرفتند یک مستطیل را در وضعیت افقی از همان مستطیل وقتی 

درجه چرخیده باشد تشخیص دهند. و هنگامی که اختاپوس ها از عهده این آزمون برمی آمدند، یاد می گرفتند  90که 
دیدند آن را انتخاب کنند و به ابعاد خاص آن کاري نداشته باشند. آنها یاد می گرفتند که که هرگاه یک مستطیل افقی 

 .چه چیزي را یاد بگیرند

اختاپوس ها در طول سال ها نشانه هاي بسیار بیشتري از هوش نشان داده اند. ثابت کرده اند که حافظه فوق العاده     
، اسباب بازي (J.Mather) یک زیست شناس کانادایی به نام جنیفر ماتر اي دارند. زرنگ و پیش بینی ناپذیر بوده اند.

هایی را درون مخزن آب اختاپوس ها می انداخت و وقتی اختاپوس ها آنها را بررسی می کردند و با فشار آب به اطراف 
نند. زي نمی کپرت شان می کردند، به تماشاي آنها می نشست. او می گوید اختاپوس ها بازي می کنند. صدف ها با

 .انسان بازي می کند

عالوه بر این ماتر نویسنده مقاله جدیدي است که استدالل می کند اختاپوس ها خودآگاهی دارند. او ادعا نمی کند      
که آنها مانند ما داراي خودآگاهی تمام و کمالی هستند، بلکه می گوید آنها داراي شکل ساده تري از آن هستند که به 

ابتدایی معروف است. به عبارت دیگر می توانند ادراکات شان را با حافظه هایشان ترکیب کنند تا از آنچه در خودآگاهی 
ادعاي ماتر فقط مبتنی بر نحوه رفتار اختاپوس ها  .هر لحظه برایشان اتفاق می افتد احساس یکپارچه اي داشته باشند

 .است نیست بلکه در عین حال بر طرز کار مغز آنها نیز استوار

براي مثال یکی از نشانه هاي پیچیدگی مغز انسان آن است که ما می توانیم چپ دست یا راست دست باشیم.      
ترجیح ما براي استفاده از یکی از دو دست از آنجا ناشی می شود یک طرف مغز بر طرف دیگر غالب می شود که نشان 

وض، آنها کار ذهنی را میان خود تقسیم و با همدیگر ارتباط می دهد چگونه دو طرف مغز ما با هم یکی نیستند. در ع
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برقرار می کنند تا احساس یکپارچه اي از واقعیت به وجود آورند. اختاپوس ها شاید چپ دست (یا چپ بازو) نباشند، اما 
 .ماتر مدعی است آنها همین نوع تخصص یابی را با چشم هایشان نشان می دهند

انجام شد، دریافتند که وقتی آنها از کمینگاه خود بیرون را زیر نظر  2004مایشی که در سال او و همکارانش در آز     
می گیرند، بعضی ترجیح می دهند طوري بنشینند که چشم چپ شان رو به بیرون باشد و بقیه هم چشم راست شان را 

 .د دارندترجیح می دهند. اما بعضی متخصصان اختاپوس در مورد این ادعاهاي جسورانه تردی

بسیاري از گزارش هاي مربوط به رفتارهاي غیرعادي اختاپوس ها حاصل مشاهدات اتفاقی در آکواریوم است. حتی       
از دانشگاه  (J.Boal) در بعضی از این آزمایش ها هم دقت کافی صورت نگرفته است. سال گذشته، جین بول

هاي چپ مغز یا راست مغز، خطاهایی یافتند. مشکل آن بود میلرسویل و همکارانش در آزمایش ماتر درباره اختاپوس 
که این دانشمندان اختاپوس هاي بسیار کمی را بررسی کرده بودند. با این تعداد امکان نداشت بتوان این احتمال را کنار 

ین آزمایش اگذاشت که شاید اختاپوس ها اصال هیچ ترجیحی براي هیچ کدام از دو چشم شان نداشته باشند. یعنی نتایج 
 .ها ممکن است صرفا ناشی از تصادف باشند

سال هنوز آنقدر نمی دانیم که بگوییم در سر اختاپوس ها چه می گذرد. براي کشف  50به عبارت دیگر پس از       
اطالعات بیشتر، آزمایش هایی که به دقت طراحی شده باشند الزم است اما وجود نگرشی اختاپوس محور نیز به همین 

ازه ضروري خواهد بود. آنچه ما هوش می نامیم درواقع چیزي نیست جز مجموعه اي از رفتارها و توانایی ها که اند
ضمن سازش به یک سبک زندگی خاص در نیاکان ما تکامل یافت. در اختاپوس ها هم رفتارهاي دیگر خاص خودشان 

 آن براي ما دشوار است آنها نرم تنانی برهنه درتکامل یافت، اما آنها به سبکی از زندگی سازش می یافتند که تصور 
دنیاي ماهی ها بودند. قدیمی ترین سرپایان که حدود نیم میلیارد سال پیش زندگی می کردند، صدف داشتند. در طول 

میلیون سال بعد، آنها به شکارچیانی غول پیکر تکامل یافتند. براي شنا کردن آب را با فشار از سیفون هایشان  250
ون می دهند که شکلی ماقبل تاریخ از پیشرانش جت است. اما ظهور ماهیان آرواره دار نیاکان ما به سروري شان بیر

پایان داد. ماهی ها با خم کردن بدن شان می توانستند سریع تر از سرپایانی که از جت استفاده می کردند شنا کنند. 
س که بیشتر طول زندگی اش را در اعماق آب پنهان می امروزه فقط یک سرپاي صدف دار باقی مانده است: ناتیلو

 .شود

سرپایان زنده دیگر صدف هایشان را از دست داده اند. گرچه به این ترتیب وسیله دفاعی خویش را در برابر شکارچیان      
 ل به شناگرانیرها کرده اند، اما این امکان به وجود آمد که مهارت هاي جدیدي در آنها تکامل یابد. اسکوئیدها تبدی

سریع شدند. در عوض اختاپوس ها به کف دریا رفتند، جایی که از بدن هاي بدون صدف شان می توانستند درزها و 
شکاف ها را در جست وجوي طعمه بررسی کنند. اما براي آنکه بتوانند در این کنج بوم شناختی جدید باقی بمانند، باید 

 .سریع یاد می گرفتند
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همکارانش آزمایش هایی انجام داده اند که نشان می دهد اختاپوس ها چقدر خوب جغرافیا یاد می جین بول و       
گیرند. بول اختاپوس ها را در مخزن هایی گذاشت که در کف آنها مجموعه اي از عالمت هاي راهنما نظیر پارچ هاي 

بود  ر امتحان براي اختاپوس ها کافیپالستیکی، بشقاب هاي سنگریزه و توده هاي جلبک چیده شده بود. فقط چند با
تا سریع ترین راه به یک خروجی مخفی در کف مخزن را بیابند. آنچه نتایج بول را فوق العاده چشمگیر ساخت آن است 
که اختاپوس ها داشتند دو ماز کامال متفاوت را همزمان یاد می گرفتند. بول پس از هر بار امتحان آنها را از یک ماز به 

نتقل می کرد. اختاپوس ها به طریقی می توانستند هر دو جغرافی را یکجا به خاطر بسپارند. شاید اختاپوس ها دیگري م
 .وقتی در زمینی جدید حرکت می کنند، می توانند بهترین راه فرار از شکارچیان را یاد بگیرند

ی کنند. روش فریب هم استفاده م تنها شیوه گریختن اختاپوس ها از دست شکارچیان پنهان شدن سریع نیست بلکه از
، زیست شناس دریایی، (R.Hanlon) یکی از چشمگیرترین مثال هاي این فریب همان چیزي است که راجر هنالن

می نامد. اختاپوس خود را به شکل یک سنگ درمی آورد و سپس در یک فضاي باز ذره » حقه سنگ متحرك«آن را 
نمی  . تاپوس کامال در معرض دید است اما شکارچیان به آن حمله نمی کنندذره پیش می رود. به این ترتیب اگرچه اخ

  .توانند حرکت آن را تشخیص دهند زیرا اختاپوس سرعت خود را با حرکت نور در آب پیرامون هماهنگ می کند

ت اي بسیار اساز نظر هنالن آنچه این نوع رفتار را قابل توجه می سازد آن است که ترکیب خالقانه اي از رفتاره     
که در مواجهه با موقعیتی جدید به کار می رود. همچنین وقتی اختاپوسی از حمله اي می گریزد، ممکن است بدنش را 
باد کند و همزمان به رنگ سفید گچ درآید تا شکارچی را بترساند، براي گیج کردن آن به طرفش جوهر بپاشد، در آب 

را به رنگ مرجان هاي اطراف درآورد. دستور عمل مشخصی وجود  زیگزاگ شنا کند و سپس ناگهان رنگ پوستش
ندارد که چگونه باید این نوع رفتارها را به نمره هوشی در مقیاس انسانی تبدیل کرد زیرا رفتار ما به عنوان انسانریخت 

افتند. زي سازش یهایی شکل گرفته است که به زندگی روي دو پا، در گروه و با استفاده از دست هایمان براي ابزارسا
ما در آزمون هوشی که براي اختاپوس ها طراحی شده باشد، نمره بسیار پایینی خواهیم گرفت اما مطمئنا آن را علیه 

  .خودمان تفسیر نخواهیم کرد
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١٢۶ 

  ماهی مرکب 

 

احساس  این ماهی در زمان مهرگان است.یکی از بی ،خساكماهی مرکب، سرپاور یا در گویش مردم جنوب ایران      
 ايکند. ویژگی سرپاورها سر ایشان است که به صورت دوشاخهمشکی را در آب پخش می مرکباي چون خطر ماده

ماق آب به سر برده و شب هنگام، براي ها نرم تنانی از خانواده اختاپوسها هستند، که هنگام روز در اعقرینه است. آن
بازوي خود، ماهیها را به درون دهان منقار مانند خود می کشند.  10تغذیه به سطح آب می آیند. اسکوئیدها با استفاده از 

  متر میرسد. 12طول انواع غول پیکر آنها به 

  

 عجیب ترین موجودات عمق اقیانوس 
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١٢٧ 

زیادي در اعماق دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند که به دلیل محل ماهی ها و موجودات عجیب و غریب       
زندگی خود کمتر در معرض دید افراد و دوربین ها هستندو بسیاري از آنها کامال اتفاقی کشف شده اند. در اینجا سعی 

 .کرده ایم به چند نمونه از آنها اشاره کنیم

 

 کوسه چین دار 
متر زندگی  1500این کوسه در اعماق اقیانوس ها در عمق  ین دار روبرو نمی شوند.انسان ها معموال با کوسه چ     

می کند. با توجه به فسیل هاي یافته شده این جانور تفاوت چندانی با اجداد خود که در زمان دایناسور ها زندگی می 
عمق ژاپن دیده شد و به باغ وحش این موجود که یک و نیم متر طول دارد براي اولین بار در آب هاي کم  کردند ندارد.

 .ط زیست خود دور شد مردیمنتقل شد اما بعد از چند ساعت که از مح "مارین"
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١٢٨ 

 خرچنگ عنکبوتی غول پیکر 
این موجود بزرگترین بندپاي روي زمین است. این موجود بیشتر وقت خود را صرف جستجوي غذا در آب هاي      

هاي ژاپن زندگی می کند. اندازه این موجود از نوك یک پا تا نوك  شتر در آبمتر می کند. این خرچنگ بی 300عمق 
 رسد.متر می 15اندازه بدن این موجودات تا  .متر هم برسد 3,7پاي دیکرش ممکن است به 
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١٢٩ 

 گرگ ماهی 
ی که متر طول دارد. این ماه 1,5متري سطح اب زندگی می کند. این ماهی  500این ماهی ترسناك در عمق      

 .داراي دندان هاي آشکار است از خرچنگ ها و نرم تنان و جوجه تیغی هاي دریایی تغذیه می کند

 

  
 ماهی دندان نیش 

 این. دارد را زیستگاه ترین عمیق گونه این ها ماهی میان در. کند می زندگی آب متري		هزار  2این ماهی در عمق 
 .ماهی هاي دیگر به نسبت جثه خود بزرگترین دندان ها را دارداما در میان  دارد طول سانتیمتر 16 نهایتا ماهی
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١٣٠ 

 کوسه شش آبشش 
متري عمق اقیانوس زندگی می کند اما در شب براي یافتن غذا به سطح اب می  500هزار و 2این کوسه در عمق      

 . متر است 4,5آید. طول این کوسه 

  
  

 کرم هاي لوله اي غول پیکر 
 .نبود نور خورشید و سرماي زیر صفر چیزي نیست که باعث آزار کرم هاي لوله اي شودب، آ فشار زیاد عمق     
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١٣١ 

  (ماهی مرکب جهنمی)  اسکوئید هاي خون آشام 

به خاطر نام این ماهی  .هزار متري آب زندگی می کند 3این ماهی نوعی ماهی مرکب است. این ماهی که در عمق      
وجود به گونه اي است که می تواند با حداقل اکسیژن موجود در کف دریا بدن این مت. بازوهاي شنل مانند آن اس

 .زندگی کند
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١٣٢ 

) شناخته Vampyerotuethis Infernalisفرنالیس (ماهی مرکب جهنمی با نام علمی ومپایروتئوتیس این     
ترین رگ. این مخلوق بزگردد. با حالت ژله مانندي که دارد بیشتر شبیه به یک عروس دریایی است تا یک هشت پامی

رسد و از متر میسانتی 15چشم را در میان جانوران دریایی به خود اختصاص داده است. بلندي بدن این موجود تا 
هاي بزرگی اطراف سر جانور دهد در صورت تمایل بدرخشد. پرههاي مولد نوري پوشیده شده که به جانور اجازه میاندام

ده و مانند پوشیده ششود که توسط تعداد زیادي دندان تیز میخهایی ختم مینتها به شاخکرا احاطه کرده است که در ا
  شود.آشام خوانده میوظیفه دفاع از جانور را برعهده دارند. از این رو است که این موجود به نام خون

 

 ماهی شیطانی 
ین ا ندان هایش نمی تواند دهان خود را ببندد.این ماهی که دندان هایی شبیه میله هاي زندان دارد و به خاطر ساختار د

 .متري آب زندگی می کند 400 هزار 4سانتیمتر طول دارد در عمق  25که ماهی نزدیک 
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١٣٣ 

  پیکرایزوپاد غول 

  

ترین ایزوپاد (نوعی ) است و بزرگBathynomous giganteusنام علمی آن باسینوموس ژیگانتئوس (     
شناسیم اشاره کرد) در گونه خود توان به خرخاکی که همه آن را میاء این خانواده میسخت پوست که از دیگر اعض

که منابع غذایی اندکی در این کند. به دلیل آنمتر زندگی می 610خوار در عمقی معادل باشد. این موجود گوشتمی
ق داده و از هر چیزي که با آن مواجه اند خود را با این شرایط وفعمق از اقیانوس وجود دارد این مخلوقات یاد گرفته

رسد. متر میسانتی 40شان به مهرگان کوچک تغذیه کنند. طول این موجودات در طول دوران حیاتشوند و از جمله بی
شوند. شان مخفی میگیرند عقب نشینی نموده خود را گلوله کرده درون صدف محافظ دفاعیوقتی مورد تهدید قرار می

  قوي دارند که قادر است درون هر چیزي نفوذ کرده و شکم طعمه را زنده یا مرده بدرد.همچنین دهانی 
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١٣۴ 

  قطره ماهی 

  

یافه ترین قایم که بیچارهکنم همه در این مورد هم عقیدهشاید این موجود براي همه ترسناك نباشد ولی فکر می     
متر و  365ماهی اعماق اغلب در عمقی در حدود  ممکن را در بین مخلوقات دریایی به خود اختصاص داده است. این

شود. در این عمق فشار آب بسیار باال است در نتیجه موجودات ساکن این محیط هاي استرالیا و تاسمانی یافت میدر آب
  اي.فرم ژله مانندي دارند درست مثل این ماهی قطره

  دهندهمارماهی قورت 
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١٣۵ 

تا  910کند عمقی نزدیک به  ها زندگی میورانی است که در اعماق اقیانوسترین جاناین مخلوق یکی از ترسناك     
ها است. برخورداري از دهان بزرگ، این ماهی را به یک شکارچی بالفطره متري از سطح اقیانوس زیستگاه آن 1800

ش اندازه دارند را به هایی را که دو برابر خودتواند طعمهشود که میقدر باز میتبدیل کرده است. دهان این ماهی آن
انه کند. فرم بدنی این جانور تازیاش ذخیره میراحتی ببلعد. اغلب پس از صرف غذا آن را در آرواره کیسه مانند تحتانی

  متر رشد کند. 1,5تواند تا مانند بوده و بدن این مارماهی می

  دندان نیشی 

  

شود گویی ) نیز نامیده میAnoplogaster Cornuta( ماهی دندان نیش که با نام علمی آنوپلوگاستر کورنوتا     
متر زیر سطح  4800مان برخاسته است. این جانور نیز در اعماق اقیانوس چیزي نزدیک به هاي شبانهترین کابوساز تیره

 اي تیره تا مشکلی متغیرشود. رنگ آن از قهوهزندگی کرده و به خاطر ظاهر ناخوشایندش غول ماهی هم خوانده می
کند. در مقایسه با جثه کوچکش سر بزرگی دارد و دهانی که با تعدادي دندان نیش مانند متر رشد میسانتی 15بوده و تا 

  تیز احاطه شده است .
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١٣۶ 

  ماهی انگلر 

  

ها در اعماق بسیار ) است. این ماهیMelanocetus Johnsoniنام علمی این جانور مالنوستوس جانسونی (     
ها این جانور هم فتوفور (عضوي که قادر به تولید کننند. همچون سایر آبزیان اعماق اقیانوسزندگی میها زیاد اقیانوس

ها هاي تولید کننده نوري که در تیره پشت جانور قرار دارند. جانور با نورانی کردن بدن خود طعمهنور است) دارد. اندام
هایش رود. شیوه شکار این ماهی و شکل دندانشان میستقبالمانند تیزش به اهاي نیشرا جلب کرده و سپس با دندان

که به سمت داخل خمیده شده دست به دست هم داده تا شکار بخت برگشته تنها به سمت معده جانور هدایت شود نه 
  دهند که البته جاي تعجب ندارد.به سمت آزادي، به همین دلیل گاهی به این جانور لقب شیطان سیاه هم می

  

 ماهیافعی  

خوترین کند که به واقع یکی از درندهانگیز و زشت دیگري زندگی میمتري از سطح آب ماهی شگفت 40در عمق      
  باشد. رنگ این جانور سیاه بوده و فتوفورها به صورت پراکنده روي بدنش قابل مشاهده هستند.مخلوقات عجیب می
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١٣٧ 

  

 دهد تا به این قاتل مخوف نزدیکش قرار دارند قربانیان را فریب میهاي نورانی که روي باله پشتی بدناین اندام     
ایی وجود ترین میزان روشنها همچنین چشمان بزرگی داشته تا بتوانند در تاریکی اعماق اقیانوس جایی که کمشوند. آن

  شان است.رگی صورتهاي نیش مانند بزرگی دارند که تقریبا به بزدارد مسیر خود را تشخیص دهند. افعی ماهی دندان

  الجثهپا (سر پا) عظیمهشت 
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١٣٨ 

متر و وزنی نزدیک به  13تر است! اندازه این جانور چیزي در حدود که این آبزي حتی از یک اتوبوس هم بزرگاین     
هاي تیز مجهز هستند و در کنار تمام اینها شماري چنگکهاي این جانور به تعداد بیشاخک .کیلوگرم دارد 450
ات تر است. زیستگاه این مخلوقپاي دیگري که شناخته شده بزرگار(دهان) قرار گرفته است. این جانور از هر هشتمنق

 ها را در نیوزلند، قطب جنوب و نقاطی از آفریقا یافت.توان آنمتر زیر سطح اقیانوس است و می 300عموما 

  
  خیار دریاییچند نوع  

  
  

ده ها دیده شها و باالي تپهتواند شنا کند و در درهکند اما میبستر اقیانوس جمع می این موجود هم غذاي خود را از     
  است. 
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١٣٩ 

  
تواند به آورد، اما میاین یکی از خانواده امپریما است. با این که روي سطح اقیانوس غذاي خود را به دست می     

  اطراف و ارتفاعات هم شنا کند. 

  
شود و مانند دیگر خیارهاي دریایی که در این گزارش ن یکی پنیاگون پورسال نامیده میای؛ یک خیار دریایی دیگر    

  کند. رغم توانایی شنا کردن و به ارتفاعات رفتن، باز از رسوب کف اقیانوس تغذیه می علی دیدید،

www.takbook.com



 

 
 مختصري بر حیات شگفت انگیز اعماق دریاها و اقیانوس ها  

 دنیاي زیر آب  دنیاي پیرامون ما
 

١۴٠ 

  ستاره سبدي 

  
  

  اندازد. ها را به دام مینکتوناي از ستاره دریایی که با بازوهایش پالشدهنوع تخصصی گورگونوسفالوس:

  کرم بلوطیچند نوع  
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کرمی از شمال اقیانوس اطلس: با طیف متنوعی از رنگ بنفش که از رسوب کف  شوند،انتروپنست هم نامیده می     
  گذارد. کند و به دنبال خود ردي از موج به جاي میاقیانوس تغذیه می

  

  

  
ر هاي صورتی دارد و از بستاین یکی طیف متنوعی از رنگ کند،ندگی میاین کرم هم در شمال اقیانوس اطلس ز     

  گذارد. (دیوید شیل)کند. اما به دنبال خود ردي مارپیچی و مخصوص به خود به جاي میاقیانوس تغذیه می
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ند. این کاین یکی تنوعی از رنگ هاي سفید دارد و از رسوب کف اقیانوسی تغذیه می؛ و باز هم یک کرم بلوطی     

  طی در حال شنا هم دیده شده است. کرم بلو

  کرم مقیاس 

  
  چیت نوید پلیپلی
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  ايژله شانه 

  
  وت هم کف اقیانوس پیدا شده است.بتیپالژیک ستنوفور: این موجود متفا

  عروس دریایی اعماق دریا 

  
  کند. ها و موجودات ریز نزدیک به بستر اقیانوس تغذیه میاز پالنکتون
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   Gobyماهی  

  

  
است که در اعماق آبهاي جزایر سلیمان زندگی میکند و از خانواده  ناز کوچکترین مهره داران جها Gobyماهی      

  شقایق هاي دریایی است.
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 Nudibranchs  

  
  

Nudibranchs       جزو موجودات رنگارنگ و تنبل و کند روي اعماق اقیانوس میباشد که پس از جفت گیري
  در توده هاي گرفته شده از خاك آرام میگیرند. ند ثانیه تا یک روز میلیونها تخمبه مدت چ
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Nudibranchs خواران از جلبک و برخی دیگر از ذرات ریز از انواع موجودات زنده تغذیه میکند. برخی از انواع گیاه
  معلق در آب استفاده میکنند. انواع گوشتخواران نیز از اسفنج ها، مرجان ها و کرم ها استفده میکنند.

  
  
  

 اسب دریایی کوتوله دنیس 
  

  
  

 به		 Gasterosteiformesاسب دریایی کوتوله دنیس در میان کوچکترین ماهی ها قرار دارد و از خانواده      
به شمار میرود. این اسب دریایی  وساقیان اعماق هاي ماهی ترین رنگی و ترین منظم جزو ماهی این. میرود شمار

  سانتی متر طول دارد. 2اینچ یا همان  0,8کوچک چیزي در حدود 
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 مار ماهی روبان آبی 
  

  
  

سانتی متر برسد. ماهیهاي نر اکثرا آبی رنگ و نوع نر آنها  130ینچ یا ا 51,2طول مار ماهی روبان آبی می تواند ت      
ز این اکامال زرد رنگ هستند. سوراخ هاي گوشتی بینی این نوع حیوانات همچون سپر دفاعی براي آنها عمل میکند و 

  نظر آنها را حیوانات منحصر بفردي کرده است.
  

 
 ماهی استتار کننده 

  
یوان براي وعده غذایی بعدي خود همیشه د کند. این حشسانتیمتر ر 75اینچ یا  30ماهی استتار کننده میتواند تا      

مخفی میشود تا منتظر شکار بعدي خود باشد. این ماهی ها به این دلیل که چشمهاي خود را به سمت آسمان خیره 
یا ماهی هایی که به ستارگان خیره هستند معروف می باشند. در ضمن فک  stargazersمیکنند به ماهی هاي 

  .است شبیه	 Bulldogبیرون زده آنه به فک سگ هاي 
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 Trunkfish 
  

Trunkfish      یا به صورت انفرادي یا به  حیوانات نوع این. میشوند یافت مرجانی هاي صخره در صاف ھای
  .کنند می تغذیه ها اسفنج 	صورت دسته جمعی سفر میکنند و از انواع بی مهرگان مانند نرم تنان، کرم ها و
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 دفع سمی خود از خطر احساس هنگام که چرا میباشند نیز خطرناك بسیار شگرف یباییز حین در حیوانات این     

  ند.هد را نیز در معرض مرگ قرار می خودشان بلکه موجودات سایر تنها ته که میکند
  

 اژدها ماهی 

  
 .غیرعادي است رهاي بسیاپیدا شده ، یکی از گونهاین اژدها ماهی که در آب هاي اطراف استرالیا 
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 ستاره 

 
 هاي و موجودات فراوان و شناخته شده مانندهاي جدید و ناآشنا براي دنیاي علم، این سرشماري ارگانیسمعالوه بر گونه

  .هاي کارائیب دیده شده استنیز ثبت کرده که طبق معمول در آب این ستاره شکننده اسفنجی را

  
 ونوس 
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هاي اعماق دریاست که در فهرست یافته ها جاي این موجود، معروف به دام پرنده ونوس یکی از گونه
 .متري پیدا شده است 1500گرفته است.دام پرنده در خلیج مکزیک در عمق حدودا 

 
 
 
 صدف حلزونی 

 
  

 

 
  

ن پروژه کمل این صدف حلزونی عنکبوتی را که حلزون دریایی بسیار بزرگی است در حین کار در آب هاي دانشمندا
 .سانتی متر رشد کند 30محدوده چین پیدا کردند. این موجو می تواند از نظر طولی بیش از 
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  پایانشکم 
  

 

 
 را در الشه یک-گیرددف دار را دربرمیکه حلزون بی صدف و ص -پایانهاي شکمپژوهشگران می گویند این گونه

 عنبرماهی(نهنگ عنبر) در بستر دریاي نزدیک ژاپن پیدا کرده اند
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  کرم زامبی 
  

 

 
  

ها ، زنجیره غذایی پیچیده و رفتارهاي در سرشماري موردنظر عالوه بر مشخص کردن محل و دسته بندي گونه
و  هاي نهنگ انرژيپنهان شدن در و نفوذ کردن به استخوانغذایی زیر آب نیز بررسی شده است.این کرم زامبی با 

  .کندمواد غذایی اش را کسب می
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 اختاپوس جدید 
 
  

 
 

هاي یافت تحقیق با شرح یک کشف و توزیع گونه 12پیش از انتشار گزراش کامل پروژه در ماه اکتبر، گروه پژوهشی 
متري خلیج  2700پوس آب هاي عمیق است.او در عمق نقطه را منشر کردند که یکی از آنها این اختا 25شده در 

 .مکزیک پیدا شده است
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 هاي عمیقعروس دریایی آب 

 
  

  

 
 
  
  

یکی از موجودات عجیب و غریب پروژه کمل این عروس دریایی آب هاي عمیق است که در آب هاي ژاپن پیدا شده 
  .کشد و درخواست کمک می کنداست. او وقتی مورد حمله قرار می گیرد با نورتابی زیستی جیغ می
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 تصاویري زیبا از حیات اعماق آب ها 

 

 

  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		  

  .جنوبی امآر اقیانوس در فرانسه پولینزي در بورا بورا خلیج ساحلی هاي آب در شکار جستجوي در لیمویی کوسه یک
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  هاي دریاي سرخ در نزدیکی سواحل مصر. در آب هایش باله در زهرآلود خارهاي با ماهی عقرب یک
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 مجمع در سالوادور سان جزیره سواحل نزدیکی در اطلس اقیانوس هاي آب اعماق در عقابی منقار پشت الك یک
  .باهاما الجزایر
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ون فرانسه در جنوب غربی یرئون جزیره سواحل نزدیکی در اش بچه و خوان آوازه وال به معروف گوژپشت وال یک
  اقیانوس هند.
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  .سرخ دریاي در مصر جنوبی رماده ابو جزیره ساحلی هاي آب در زیبایش هاي رنگ با پیکاسو ماهی یک
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  .استرالیا سواحل نزدیکی در مرجانی بزرگ دیواره ناحیه در ماهی دو جدال
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  ب هاي دریاي کورتز درنزدیکی مکزیک در جستجوي ماهی.آ در یدریای شیرهاي
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منظره جالب یک ماهی پرستار که براي خوردن باقیمانده غذاي به جا مانده در البالي دندان هاي یک مار ماهی به 
  داخل دهان این موجود خوفناك در اعماق آب هاي دریاي سرخ رفته است.
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 وساقیان در مالدیو الجزایر مجمع در کان –سا با باله هاي گسترده اش در نزدیکی الن آ غول تامان 		ماهی سفره یک
  .هند
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  منظره زیباي تجمع ماهی ها در کنار یک توده مرجانی در نزدیکی ساحل عقبه کشور اردن در دریاي سرخ.
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رف سال وقت ص 5الکساندر سیمینوف نام یکی از اساتید دانشگاه مسکو است که 
کرده تا از عجیب ترین موجودات زیر آب عکاسی کند. عکس هاي تهیه شده 

 .توسط او واقعا دیدنی است
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