ﻓﺼﻞ  :2ﺷﻨﺎﮔﺮان :والﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان درﯾﺎ
آﺳﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺳﺖ وﻟﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻧﯿـﺰ دﻧﯿـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮتﻫـﺎی
ﻣﺎراﺗﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  70درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﯿﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  3/2ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ
ﻋﻤﻖ دارﻧﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮه ﺟﻬﺎن )ﻗﻠﻪ اورﺳﺖ( در ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در
زﯾﺮ آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﺳﻤﺎن ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻧﻈﺮﻣﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ .ﺑـﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻮﺟـﻮدات
ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﺳﻮزن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﻨﮓ آﺑﯽ وزﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ  25ﻓﯿـﻞ
دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳـﺖ
ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ درﯾﺎﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺎم »زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن« ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﮐﻤﺘـﺮ
از  2ﺗﺎ ﻣﺮز  20ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎزی ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎی درﯾـﺎﯾﯽ ﺣﺮﮐـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻤﺎل -ﺟﻨﻮب ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧـﺪ .در
ﻋﻮض ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﯿﺎس روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑـﺎﻻ
و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻮﺟﻮدات رﯾﺰ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ،ﺷﻨﺎ در آب اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ اﻧـﺮژی
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﺮای آﻧﻬﺎ آب درﯾﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻼس ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﮐـﺖ در آب ﺑﺰﻧﻨـﺪ
زﯾﺮا ﻏﺬای آﻧﻬﺎ )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن رﯾـﺰی از ﻗﺒﯿـﻞ ﺟﻠﺒـﮏﻫـﺎ( در ﺳـﻄﺢ آب ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ.
زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .در ﻃﻮل روز وﻗﺘﯽ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن
آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽﺗﺮ آب ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﮐﻮﭼﮏ  90ﺗﺎ  900ﻣﺘﺮ در روز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ اﻧـﺴﺎن در روز
 80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه ﺑﺮود.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘـﻮنﻫـﺎ ﺑـﺼﻮرت روزاﻧـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدی ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺷﻤﺸﯿﺮﻣﺎﻫﯽ و ﮐﻮﺳﻪ ﺑﺒﺮی ﺷﺒﺎﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻄﺢ آب ﻣـﯽآﯾﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺗﻐﺬﯾـﻪ
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ در ﻃﻮل روز در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ آب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺳـﺎﻟﻤﻮن ﭼـﺸﻢﺟـﻮراﺑﯽ در ﻃـﻮل روز در
ﻋﻤﻖ  76ﻣﺘﺮی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ وﻟﯽ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  9ﻣﺘﺮی ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺮض ﺷﮑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯽﻫـﺎ ﻗـﺮار
ﻧﮕﯿﺮد .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮن در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻬﺎﺟﺮ در آبﻫﺎی ﺳﺮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐـﺮده و
ﺑﺮای ﺗﺨﻤﺮﯾﺰی ﺑﻪ آبﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﯽآﯾﻨﺪ .در آبﻫﺎی ﮔﺮم ،ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﺗﺨﻢ و اﺳـﭙﺮمﺷـﺎن را رﻫـﺎ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮن آبﺷﺶ آﺑﯽ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ دارای ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ داﯾﺮهای اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و
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در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ در آبﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻠﯿﺞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜـﻞ ﮐـﺮده و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،از ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ و در ﺟـﺴﺘﺠﻮی ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ آبﻫـﺎی ﻣﻐـﺬی ﻃـﻮل
ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ و ﮐﺎﻧﺎدا را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﻗﯿﺎﻧﻮس آﺗﻼﻧﺘﯿـﮏ ﻋﺒـﻮر ﮐـﺮده و در ﮐﻨـﺎرهﻫـﺎی ﺳـﻮاﺣﻞ
اﺳﮑﺎﻧﺪﯾﻨﺎوی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﯾﺎی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ زادآوری ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻠـﯿﺞ
ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﺪداً اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام را ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣـﺪور اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯽ را
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ )ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  80ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ( ﺣﺮﮐﺖ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  8ﺗﺎ  16ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﯾﮏ ﻗﻄﺮه آب درﯾﺎ ﻣﻤﻠﻮ از ﺣﯿﺎت اﺳﺖ .زﺋﻮ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑـﺎ ﻣـﺴﯿﺮ ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ
)ﻋﻤﻮدی( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﺮ آﻣﺪن ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن و ﻧﯿـﺰ ﻧـﻮر و ﮔﺮﻣـﺎی آﻓﺘـﺎب ﺑـﻪ
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯽروﻧﺪ و در ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺎﻻ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﺳﻄﺢ ﻏﺬا ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﮐﻮﺳﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺰرگ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺳـﺮ ﻣـﯽﺑﺮﻧـﺪ و از ﻓـﮏﻫـﺎ و ﺷـﯿﺮ
درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﮐﻮﺳـﻪﻫـﺎی ﺳـﻮاﺣﻞ
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯿﭙﺮدازﻧﺪ وﻟﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ اﻗﯿـﺎﻧﻮس
آرام ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧـﺴﺒﺘﺎً ﻃـﻮﻻﻧﯽ ﻫـﺎواﯾﯽ در ﻓﺎﺻـﻠﻪ  4500ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮی ﻣـﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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درﯾﺎﻓﺖ ای-ﻣﯿﻞ از ﯾﮏ ﮐﻮﺳﻪ
دﯾﺪن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی زﯾﺮ آﺑﯽ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .در آورﯾﻞ  2005آﺑﻬﺎی ﺳـﻮاﺣﻞ ﻓﻠﻮرﯾـﺪای ﺟﻨـﻮﺑﯽ ﺑﻘـﺪری
ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻮﺳﻪ را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬـﺎرهﺷـﺎن از ﺷـﻤﺎل ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ .دﯾﺪن زﻧﺪه ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﮐﻮﺳـﻪﻫـﺎ در
زﯾﺮ آب ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ و ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻤﺎره داد و ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮار ﭘﺎی ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر
ﺑﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را دوﺑﺎره دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻤﺖ ﻣﯽروﻧﺪ.
ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدی از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی روی ﺑﺎﻟﻪﻫﺎی دﻣـﯽ ﻧﻬﻨـﮓ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺛـﺮ اﻧﮕـﺸﺖ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯿﺮود .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﯿﮏ از اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻧﺘﻮاﺳـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﺨـﻮﺑﯽ ﺑـﺮای
اﻏﻠﺐ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﯾﺎزی ﺑﮑﺎر رود ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺑﻪ ﺗﻮر اﻧﺪاﺧﺖ.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش رادﯾﻮ و »ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای« ،ﻣـﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﻮﺟـﻮد آورد.
اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه )ﻣﺜﻼً رادﯾﻮ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﻮاره( ارﺳـﺎل ﻣـﯽدارﻧـﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﻘﺪری ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻬﻨـﮓﻫـﺎ،
ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ،ﻻﮐﭙﺸﺖ درﯾﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻮن ،ﻓﮏﻫﺎ ،اﺳﮑﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﯾﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد..
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارای ﻣﺼﺎرف ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺖ .ﻧﻮع ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ آن )(Smart Position-Only Tag- SPOT
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﯿﻮان را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﺳﺮﻋﺖ و دﻣـﺎی آب را ﻧﯿـﺰ ﮔـﺰارش ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮﭼﺴﺐﮔﺬاری ﺷﺪه در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ در اﻗﯿـﺎﻧﻮسﻫـﺎ در زﻣـﺎن واﻗﻌـﯽ در ﻣﺮورﮔـﺮ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ) .(http://www.topp.orgاﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺧﻮد را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻄﺢ آب ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﻓﺮو ﻣﯽرود اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ
دﯾﮕﺮ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻟﺬا ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻃﺮی آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﺗﺎ  2ﺳﺎل(.
ﺑﺮﭼﺴﺐ آرﺷﯿﻮی ) (Pop-up Archival Tag-PATﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺟﻤﻊآوری ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺣﯿﻮان ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺑـﻪ ﻣـﺪت  30ﺗـﺎ  90روز
روی ﺣﯿﻮان ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧـﺎﺗﯽ ﺑﮑـﺎر ﻣـﯽرود ﮐـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد اﯾﺎم ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻤـﻖ و
دﻣﺎی آب ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت از ﻃﺮﯾﻖ ایﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .اﮔـﺮ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﭼﻪ ﻋﻤﻘﯽ از آب ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ و ﺗﻮرﻫﺎی ﻣـﺎﻫﯽﮔﯿـﺮی را
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮده و اﺳﺎﺳﺎً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﮐﺸﻒ ﮔﺎز و ﻧﻔـﺖ و اﻣﺜـﺎل
آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ .ردﯾﺎﺑﯽ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺑﺰرگراهﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬـﺎ
ﺧﺘﻢ ﺷﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﻣـﺎﻫﯿﮕﯿﺮی از رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ آن ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎ
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﺣﯿﻮاﻧﺎت

ﮐﻮﺳﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺳﺮﯾﻊ ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺛﺒـﺖﺷـﺪه را در ﻣﯿـﺎن ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻮﺟـﻮدات درﯾـﺎﯾﯽ دارد.
ﻓﺮﺳﺘﻨﺪهﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ در ﻃﻮل اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ آن را در  9ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﯿﺶ از  20ﻫـﺰار ﮐﯿﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻃـﻮل دارد و در ﺳـﻔﺮ
ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ  11100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی آن در  99روز ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد» .راﺑﺮت ﻫﻮﺗﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻮﺳﻪ در
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه درﯾﺎﯾﯽ ﻣﻮت در ﺳﺎراﺳﻮﺗﺎ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﻧﮑﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿـﺸﺘﺮ
ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ در واﻗﻊ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳـﯽ ﻧﯿـﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﺪف در آﺑﻬﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻮﺳﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑـﺰرگ ﭼﻨـﯿﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ
ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺳـﻪﻫـﺎی
ﻏﯿﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ را ﮔﻔﺖ.

ﮐﻮﺳﻪ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻗﺪﯾﻤﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ و ﺑﺪون ﻫﺪف ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻪ در ﮐﻨـﺎر ﺳـﻮاﺣﻞ دﺳـﺖ
ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽروﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺼﺮی ﻣﺜـﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣـﺎه ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺳـﻮد
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻫﻨﻮز ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﻼً »ﻧﯿﮑﻮل« )ﯾﮏ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ( ﺑـﻪ ﮐﺠﺎﻫـﺎ ﻣﯿـﺮود ،ﭼـﻪ ﭼﯿـﺰی او را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪش ﺑﺎز ﮔﺮدد؟ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮرﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان از ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺑﺼﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺎه ﺑـﺮای ﻣﻬـﺎﺟﺮت اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮد.
دادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه از ﮐﻮﺳﻪ ﻧﯿﮑﻮل ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ او ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ اوﻗﺎت ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎ ﮐـﺮدن در
آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺧﻂ ﺻﺎف ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻓﺼﻞ  :2ﺷﻨﺎﮔﺮان -ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﮔﺮﺳﻨﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮان درﯾﺎ
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ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺷﻨﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﺑﺰی ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﻨﮕﻮﺋﻦﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﻔﺖﮔﯿﺮی ﺑﻪ
ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ .ردﯾـﺎﺑﯽ ﭘﻨﮕـﻮﺋﻦﻫـﺎ در آب ﻣـﺸﮑﻞ اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺑـﻪ درﺳـﺘﯽ ﻣـﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ در
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺧﻮد در درون آب ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺤـﻞ زادآوری ﻣـﯽﻣﺎﻧﻨـﺪ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ  1000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ اﻧﺪازه آﻧﻬـﺎ
ﻧﯿﺰ ﺑﺰرگ و ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺠﺐ و دﻗﺖ اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ،ﻧﻬﻨﮓ آﺑـﯽ ،ﻧﻬﻨـﮓ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی از آﺑﻬﺎی ﯾﺦزده ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آبﻫﺎی ﮔﺮم اﺳﺘﻮا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻧﻬﻨـﮓ آﺑـﯽ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮان روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار  30ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻧﺰدﯾﮏ 100ﺗـﻦ وزن دارد و زﺑـﺎﻧﺶ ﺑـﻪ
اﻧﺪازه ﯾﮏ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ اﺳﺖ.
ﻧﻬﻨﮓ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت درﯾﺎﯾﯽ را دارد .ﻫﺮ زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻬﻨﮓ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ آبﻫﺎی ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﻮزاداﻧﺶ ﭘﯿـﺪا ﮐﻨـﺪ .ﭘﯿﮕﯿـﺮی
ﻣﻬﺎرت  7ﻧﻬﻨﮓ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﮐﺎﺳﺘﺎرﯾﮕﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻣـﺴﯿﺮی ﮐـﻪ
ﺣﺪود 8300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ راه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻬﻨﮓ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪش ﯾﮏ ﺳﻔﺮ  161روزه داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻬﻨﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .آﻧﻬﺎ از آبﻫﺎی ﻗﻄﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳـﻮاﺣﻞ
ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﯾﺮهای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  20ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد .ﯾﮏ ﻧﻬﻨﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
در ﺳﻦ  50ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه رﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎز ﮔـﺮدد .ﯾـﮏ وال ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی
اوﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮش را ﻗﺒﻞ از 7ﻣﺎﻫﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ،ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮواﻧـﻪ
ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺷﻠﻮغ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﯾﺎ در دام ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽﮔﯿﺮی ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻌـﺮض ﺣﻤﻠـﻪ
ﻧﻬﻨﮓ ﻗﺎﺗﻞ و ﯾﺎ در ﺧﻄﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻬﻨﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﻣﺎه در ﺳﺎل در ﺷﻤﺎل آﻻﺳﮑﺎ و در درﯾﺎی ﺑﺮﯾﻨﮓ و ﮐـﻮﮐﭽﯽ
ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻃـﻮل روز 24ﺳـﺎﻋﺘﻪ
دارد و آبﻫﺎی ﺳﺮد آن ﻏﻨﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻮر روزاﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻬﻨـﮓ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮی
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺳﻔﺮی  55روزه اﻧﺠﺎم ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ در
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﻏﺬای اﻧﺪﮐﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻧﻬﻨﮓ ﻣﺎده ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﮔﻮﺳﺎﻟﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ
در آبﻫﺎی ﺳﺮد ﻗﺒﻠﯽ زﻧﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎدهﻫﺎی ﻏﯿﺮآﺑﺴﺘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑـﺮای ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽﭘﺮدازد .اﺣﺘﻤـﺎﻻً آﻧﻬـﺎ در اﯾـﻦ ﻣـﺴﺎﻓﺮت
ﮔﺮوﻫﯽ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ  7ﻣﺎه از ﺳﺎل را از ﻣﻮﻃﻦ ﺧﻮد در ﻗﻄـﺐ ﺷـﻤﺎل
دور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﺧـﺎﻧﻢ آﺑـﺴﺘﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻪ دو ﻣـﺎراﺗﻦ ﺑﺰﻧـﺪ ،در ﻣﯿﺎﻧـﻪ راه
ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد و او را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻌﺪهاش ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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درﯾﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا
اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ روز ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻـﺪاﺗﺮ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﻓـﺮض ﮐﻨﯿـﺪ در اﻃـﺎﻗﯽ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮏ رادﯾﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺪای ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ ﺑﺮﻗﯽ و ﺻﺪای دو ﺗﺮوﻣﭙﺖﻧﻮاز ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺨﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭼﻨـﺪ روز و ﺣﺘـﯽ ﭼﻨـﺪ
ﻣﺎه ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺮ و ﺻﺪای زﯾﺎده از ﺣﺪ ﻫﻮای ﻓﺸﺮده ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﯿـﺮوی درﯾـﺎﯾﯽ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ردﯾﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ادوات اﻗﯿﺎﻧﻮسﭘﯿﻤـﺎ
ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ردﯾﺎب ﺻﻮﺗﯽ اﺑﺰاری ﺑﺎ ﺻﺪای ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞ ﺷـﻨﯿﺪن ﺑـﺮای ﻧﻬﻨـﮓﻫـﺎ و
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﻗﻮیﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻬﻨﮓ ،ردﯾﺎب ﺻﻮﺗﯽ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﮔﻠﻨﮕﺪن ﯾﮏ ﺗﻔﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً
در ﺣﺎل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻨﻈﻢ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد .ﺗﺮﮐﯿـﺐ اﯾـﻦ
ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺪا ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ و دﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻣـﯽﻧـﺸﯿﻨﻨﺪ .ﺑـﺴﯿﺎری از
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎه ﮔﺮوهﻫﺎی  10ﺗﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ  100ﻧﻬﻨﮓ ﯾﺎ دﻟﻔﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽآﯾﻨـﺪ و در آن
ﮔﯿﺮ ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻠﯽ ﺷﯿﻼت اﯾـﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﯿﻦ  1990ﺗﺎ  2000ﺣﺪود 3600ﺣﯿﻮان ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ آﻣﺪه و و راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ درﯾـﺎ
را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻼﯾﻢ و ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﮐـﻒ آن ،ﺷـﻨﯽ اﺳـﺖ .در
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﮋواک ﺻﺪاﯾﯽ درﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﮔﺮوﻫـﯽ اﯾـﻦ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ﺑـﻪ
دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎی زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺟﺐ وارد آﻣﺪن ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺻﻮت آﻧﻬﺎ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
آﻧﻬﺎ را دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯿﺪانﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻫـﻢ ﺧـﻮرده و ﯾـﺎ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ﺷـﺪه ،از ﻣـﺴﯿﺮﻫﺎی
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺮوی درﯾـﺎﯾﯽ از
ردﯾﺎبﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ دارد .ﺻﺪاﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾـﻦ اﺑﺰارﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻬﻨـﮓﻫـﺎ و
دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ ﻗﺮار داده و ﻟﺬا ﺑﻘﺪری ﺳـﺮﯾﻊ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش آﻧﻬﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺤـﺮاف ﻣـﺴﯿﺮ آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
راهﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ و ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
در ژاﻧﻮﯾﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽرﺳﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎدهﻫـﺎی آﺑـﺴﺘﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان  4/6ﻣﺘﺮی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺎدهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺟﻔﺘﮕﯿـﺮی ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﻓﺮزﻧـﺪان آﻧﻬـﺎ در ﻃـﯽ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﭽـﻪ ﻧﻬﻨـﮓﻫـﺎی در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ
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زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺟﻮان در اﯾﻦ دوره ﺑﺎﻟﻪﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .آﻧﻬـﺎ
رﯾﺘﻢ ﻏﻮاﺻﯽ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ و در آن  3ﺗﺎ  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
آب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ زﯾﺮ آب ﻣﯿﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و اﻣـﻮاج آب اﺳـﺖ.
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﻣﺎدر در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻣﻮاﻇﺒﺖ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﯽﭘﺮدازﻧـﺪ .آﻧﻬـﺎ در ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و داﺋﻤﺎً ﻣﻮاﻇﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺰر و ﻣﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻧﮑﻨﺪ .زﻣﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﻣﺴﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻧﺪارﻧﺪ وﻟـﯽ ﺑﭽـﻪﻫـﺎ ﻫـﺮ روز
ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻟﻦ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر را ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ .ﺷﯿﺮ ﻧﻬﻨﮓ  50درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ دارد و ﺑﭽﻪﻫﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻌﯽ دارﻧﺪ.
در ﺑﻬﺎر ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﻏﺬا آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﻣﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪاً آﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آﻧﻬـﺎ ﻧﺮﻫـﺎ و ﻧﻬﻨـﮓﻫـﺎی ﺟـﻮان راه
ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺎدرﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪانﺷﺎن ،آﺧﺮ ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﻓﺮزﻧـﺪان
آﻧﻬﺎ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﻘﻘـﯿﻦ ﻧﻬﻨـﮓ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺳﻔﺮ آﻧﻬﺎ را در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧـﺎﺑﻮدی
ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﻣﺮوزه رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪای ﺑﺎ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﻔﺮ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺮهای اﺳﺖ .ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺪن را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻃﻮل ﻣـﺴﯿﺮ ﻓﺮزﻧـﺪان آﻧﻬـﺎ در ﺧﻄـﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻬﻨﮓ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺴﻦ و ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻧﻤـﯽروﻧـﺪ و در ﻋـﻮض
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و آﻻﺳﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎل در ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت و زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  2درﺻﺪ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﻮم وزن ﺧﻮد در زﻣﺎن ﻗﺒـﻞ از
ﻣﻬﺎﺟﺮت را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎی ﺳـﻮرﭼﺮاﻧﯽ را آﻏـﺎز
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن آﻣﻔﯿﭙﻮدﻫﺎ و ﮐﺮﯾﻞﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻـﻔﺤﺎت ﺷـﺎﻧﻪﻣﺎﻧﻨـﺪ آرواره ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺧـﻮد )ﺑـﺎﻟﻦ(
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  7ﻣﺎه و ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن  16000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،اﯾـﻦ اوﻟـﯿﻦ ﻏـﺬاﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭘـﺮواز ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت
درﯾﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﻨﺎﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﮐـﻒ
درﯾﺎ ﺗﻨﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد و ﻟﺬا ﺷﻨﺎﮔﺮان از ﺣﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺎنﻫﺎی زﻣﯿﻨﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽﻫـﺎ و
درهﻫﺎی ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺪن آﻧﻬﺎ از ﻋﻤﻖ آﺑﻬﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در درﯾـﺎﻫـﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺻﺪا ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .آب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﻮا ﺻﺪا را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻬﻨﮓﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ
ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻇﺮﯾﻒ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ .ﻧﻬﻨـﮓ دﻧـﺪاندار
ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻬﻨﮓ اﺳﭙﺮم از ﺻﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاف را ﺑﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ روش اﯾﺠﺎد ﺗﺼﻮﯾﺮ
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از ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﮐﻒ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﺪا را اﺻﻄﻼﺣﺎً »ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﯾﺎﺑﯽ ﭘﮋواﮐﯽ« 1ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺻﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﭘﮋواک آﻧﻬﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﺷﯿﺎء و ﻓﺎﺻﻠﻪ و اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل
ﻧﻬﻨﮓ اﺳﭙﺮم ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻠﯿﮏ در ﻃﻮل ﺷﯿﺮﺟﻪﻫﺎی ﺧﻮد در درﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﮏﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮﺗﯽ ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﻠﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎه اوﻗﺎت ﮐﻠﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﺻﺪای ﺑﻮز ﻣﺪاوم ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻬﻨﮓ ﻗﺎﺗﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺳﺮش را از آب ﺑﯿﺮون آورده اﺳﺖ
اﺑﺰار دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺷﻨﺎﮔﺮان ،ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ اﺳﺖ .ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ ﻗﻄﺐﻧﻤـﺎی
دروﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺎﻟﻤﻮن و ﺗﻮن و ﻧﯿﺰ ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻧﻬﻨـﮓﺳـﺎﻧﺎن
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دارای ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺲ در ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ ﯾﮑـﺴﺎن اﺳـﺖ .ﺷـﻨﺎﮔﺮان ﻧﯿـﺰ
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪک در ﻣﻮرد ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﻮرد
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻗﺮار دﻫﻨﺪ وﻟﯽ ﻻزم اﺳﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻨﺮون آب ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻧﻬﻨﮓﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮﺳﻪﻫﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺪن ﺧﻮد را از آب ﺑﯿـﺮون آورده و
ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺣﻞ و ﯾـﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺧﻮرﺷـﯿﺪ و ﻣـﺎه ﺑﺪﺳـﺖ
ﻣﯽآورﻧﺪ.

- Echolocation
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