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 .كندكندكندكند    اين جانور دريايي كمك مياين جانور دريايي كمك مياين جانور دريايي كمك مياين جانور دريايي كمك مي

هاي دريايي به نكات عجيب و  به نقل از رويترز، محققان در مطالعات خود روي اسب ،به گزارش گروه علم و فناوري آنا

  .هاي آبي نر اشاره كرد توان به بارداري اسب اند كه از آن جمله مي يافته غريبي در اين جانور دست

ي شناسايي كردند كه دانشمندان براي اولين بار توالي ژنوم اين جانور دريايي را بررسي و ژنتيك خاصي را در اين توال

هاي ساحلي  در آب آبيهاي  اسبايجاد كرده است.  ،شبيه ماهي منحصر به فردي را در اين موجودات درياييِ  ويژگي

  .كنند سراسر دنيا زندگي مي

اي از عجايب هستند. برخالف بسياري از موجودات، جنس نر به جاي ماده وظيفه به دنيا  هاي دريايي مجموعه اسب

اي  اي لوله كنند. سري شبيه اسب و پوزه شنا  ،طور عمودي و نه افقي ها قادرند به گيرد. آن را به عهده مي انن نوزادآورد

كند و براي جلوگيري از ليز خوردن، دم خود را به  مانند چنگك عمل مي ها شكل دارند و هيچ دنداني ندارند. دم آن

  .ندنز ها گره مي هاي دريايي و مرجان علف

هاي لگني  ها، فاقد دم و باله تر ماهي هاي دريايي برخالف بيش است. اسب هاي استخواني ها پوشيده از ورقه بدن آن

زمان به جلو و عقب نگاه كنند. اين جانور  توانند به طور هم كنند و مي  ها به طور مستقل عمل مي هاي آن هستند. چشم

  .دهد همچنين براي استتار خود تغيير رنگ مي



ها  رو به كاهش است. آن ،ها و شكار توسط انسان  هاي دريايي به دليل تخريب زيستگاه جمعيت اسبتقدند محققان مع

متر طول و دمي با نوارهاي  سانتي 10آبي دم ببري بومي آسياي جنوب شرقي را مورد مطالعه قرار دادند كه   ژنوم اسب

  .زرد و سياه دارد

. ستا  از آن خود كرده ،مورد مطالعه هاي ساير ماهيدر ميان مولكولي را  ترين سرعت تكامل اين جانور دريايي سريع

  .دار شدن، داراي يك كيسه مخصوص قرار گرفتن بچه هستند هاي دريايي نر براي بچه اسب

كند  كيسه همانند رحم يك پستاندار عمل ميريزد.  هاي خود را داخل اين كيسه مي گيري، حيوان ماده تخم هنگام جفت

ها با آن در تماس هستند. اين مايع، مواد مغذي و اكسيژن را به جنين در حال  كه تخم استپر از مايع جفت  كامالًو 

شود و از حالتي  دوران حاملگي دگرگون مي طولجفت در . مايع ريزد دور ميمواد زائد را  اين،رساند و عالوه بر  رشد مي

استرس نوزادان  كند. اين تغيير موجب كاهش مي تغييره به آب درياي اطراف تر شبي شبيه به مايعات بدن، به حالتي بيش

  .شود مي هنگام تولد

شود. در پايان دوران  دو تا چهار هفته متغير است كه اين مدت با تغيير دماي آب، كم و زياد مي ميان دوران بارداري

جنين  ي ها، نوزادان را به بيرون از كيسه براي ساعتكند و  در شب، اسب دريايي نر شروع به تقال مي بارداري، معموالً

كنند.  دريافت نمي رامراقبت والدين زياد اند و  و از بدو تولد مستقل  هاي دريايي جوان بسيار كوچك كند. اسب پمپاژ مي

 200تا  100ها تعداد نوزادان به طور ميانگين  . در اغلب گونهاستمتر  ميلي 7-12ها  تر گونه بيشدر نوزادان ي  اندازه

 .عدد برسد 1500عدد كاهش يابد و يا به  5تواند به  تر مي هاي كوچك ولي در گونه ؛عدد است

دريايي دارد و محققان تصور   نقش مهمي در تخم گذاشتن و تكثير اسبشود  ديگر يافت مي  هاي در ماهيكه ژني 

ها و ساير حيوانات  هايي كه در انسان نكند. ژ گيري كيسه در نرها كمك مي نقش جديدي است كه به شكلكنند  مي

 .ندا دادهيافته و عملكرد خود را از دست  هاي دريايي، جهش كنند، در اسب ها ايفا مي  نقشي در توليد دندان

ها و ساير شكارهاي كوچك  مانند خود براي مكيدن پالنكتون خرطوم ي بنابراين از پوزه ؛هاي دريايي دندان ندارند اسب

هاي دريايي  ها و رشد پاها در انسان است، در اسب هاي لگني در ساير ماهي . ژني كه مسئول رشد بالهكنند مياستفاده 

كوچك كه در هاي  خورند و نيز باله هاي كوچك روي كمر كه به سرعت تكان مي در عوض، با كمك باله ؛وجود ندارد

  .ندنك اند، شنا مي نزديك پشت سر قرار گرفته
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