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 باسمه تعالی

 رفتارهای جانوران-فصل هشتم

 اساس رفتار -1گفتار

 رفتار جانوران وابسته است؟ زندگی انسان به داشتن اطالعات دربارةچرا 

 برای مبارزه با آن منجر شود. هاییراه تواند به یافتنچگونگی زادآوری یک حشره آفت، می دربارةدانستن -1

برای حفظ آن گونه و حفاظت از  هاییتواند به راهیک جانور در معرض خطر انقراض، می مهاجرت یا تغذیة دربارةدانستن -2

 تنوع زیستی منجر شود. 

 .دهدانجام می هاهایی است که جانور در پاسخ به محرك یا محرك: رفتار، واکنش یا مجموعه واکنشتعریف رفتار

 ها یا گلوکز در بدن جانور، تغییر دمای محیط و تغییرهایی مانند بو، رنگ، صدا، تغییر میزان هورمون: محركهاانواع محرك

 .شوندطول روز موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می

گریختن گوزن ها از  درختان و زادآوری،خانگی با جمع آوری شاخه های نازك : النه سازی قمری های رفتار از هایینمونه

 مناطق گرم تر. به  شکارچی ها، خواب زمستانی در خرس های قطبی، مهاجرت سارها برای زمستان گذرانی

 

 رفتارهاي غریزي -الف

 ظاهر می شود. (هرچند ناکامل)رفتارهایی که منشا ژنی دارند و از بدو تولد

 آوردن غذا، رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان، رفتار مکیدن در شیرخواران.رفتار جوجه کاکایی برای به دست مانند 

 گرداندزند و والد بخشی از غذای خورده شده را برمیجوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نوك می :1مثال

 (1)شکل.تا جوجه آنرا بخورد

.)غریزی تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهدمنقار والد نوك بزند یعنی میتواند به جوجه پس از بیرون آمدن از تخم، می*

 .و ارثی(

 .دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهمیت دارد*

ن
انواع رفتار در جانورا

رفتارهای -الف
غریزی

رفتارهای ناشی -ب
از یادگیری

(عادی شدن)خوگیری.1

شرطی شدن کالسیک.2

(آزمون و خطا)شرطی شدن فعال.3

حل مسئله.4

نقش پذیری.5
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 .خود متکی هستند (یا والدین)های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد جوجه *

 هستند.)یا والدین( خود متکی برای غذای مورد نیازشان به والد از پرندگان برخیهای جوجه تذکر:

 ها دور شوند، مادر آنهاهایشان از آنها دور شود. اگر بچه موشدهند بچههای ماده به طور طبیعی اجازه نمیموش :2مثال 

 الف و ب(-2)شکل .کشدگیرد و به سمت خود میرا می

 .هادر موشBفعال شدن ژن  چیست؟ هاي مادهعلت رفتار مراقبتی موش

 ؛شودکند و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال میموش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می :Bنحوة فعال شدن ژن

دیگری  هایها و ژندهد که آنزیمو دستور ساخت پروتئینی را می شدههایی در مغز موش مادر فعال در یاخته Bدرنتیجه ژن 

مادری را نشان  افتد که در نتیجة آنها، موش ماده رفتار مراقبتای به راه میدر مغز جانور فرایندهای پیچیده کند.را فعال می

 .دهدمی

 هاي ماده، اساس ژنی دارد؟که رفتار مراقبتی موش شدچگونه مشخص 

 جهش یافته داشتند، ابتداهای ای که ژنهای مادهآن را غیر فعال کردند. موش Bپاسخ: پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن 

 های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت نشان ندادند. به این ترتیب،بچه موش

 .مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد

 غریزی:رفتار  جمع بندی

 .است ارثیو  ژنییکسان است، زیرا افراد یک گونه  همةاساس رفتار غریزی در  :1نکته

 .نشده اندبه طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد  غریزی رفتارهایهمة  :2نکته

 یادگیري و رفتار -ب
 .دهدکنند که رفتارهای آنها را تغییر میهای گوناگونی پیدا میجانوران در محیط تجربه

 .آید یادگیری نام دارداثر تجربه به وجود می تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که درتعریف یادگیری: 

  .کنندهای گوناگونی است که جانوران در محیط کسب میعامل تغییر رفتارهای غریزی جانوران تجربه پس
های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج در رفتار درخواست غذا، نوك زدن :مثال تغییر رفتار غریزی

دهد. به تر نوك بزند، والد سریعتر به درخواست آن برای غذا پاسخ میشود. هرچه جوجه دقیقدقیقتر می ا تمرین، این رفتارو ب

آورد و رفتارغریزی آن تغییر بنابراین، جوجه کاکایی تجربه به دست می  .تر نوك بزندآموزد تا دقیقمی این ترتیب جوجه

 .شودکند و اصالح میمی
 (3.)شکلاست تردقیقروزه  ، اما نوك زدن جوجة دو)کامل نیست(روزه پراکنده است نوك زدن جوجة یک: 1نکته

 یادگیری از ناشی رفتارهای-ب
آن  در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرك تکراری که سود یا زیانی برای (:Habituationعادی شدن)خوگیری -1

 . ها پاسخ ندهدبه برخی محرك آموزدکند و جانور میندارد، کاهش پیدا می
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است.  های متعددی قرار دارند که پاسخ به همة آنها، نیازمند صرف انرژی زیادیمحرك جانوران در معرض مزیت خوگیري:

 .حفظ کند های حیاتیاهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیتهای بیشود جانور با چشم پوشی از محركخوگیری موجب می

 ها با پایینجوجهبینند. در ابتداهای در حال افتادن را در باالی سر خود میجوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ :1مثال
گیرند آنها می دهند، اما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت، یادها پاسخ میسر خود و آرام ماندن به این محرك آوردن

 .دهندها پاسخ نمیها دیگر به این محركنتیجه، جوجهای ندارند. در برایشان خطر یا فایده

 خطر)آسیب(ی هامترسک بینند که اینترسند، اما پس از مدتی وقتی میمی هاها ابتدا از مترسککالغ :(1)فعالیت 2مثال
 باد وزش با فلزی هایقوطیها، . اما با آویزان کردن قوطی فلزی به مترسکترسندها نمیندارند، دیگر از این محرك برایشان

 خواهد موثرتر نیست دائمی محرك این که آنجایی از. شوندمی هاپرنده ترس موجب و کنندمی ایجاد صدا و خورندمی تکان
 .بود

 (مثل صدای زنگ) اثرمحرك بیدر این نوع یادگیری هرگاه یک (: Classical Conditioning)شدن کالسیک شرطی-2

مثل )تنهایی سبب بروز پاسخ  اثر بهشود، پس از مدتی محرك بی به جانور عرضه( غذا )مثل محرك طبیعیبه همراه یک 

 (4.)شکلگویندمی شرطی محركشود. به این محرك جدید، در جانور می (ترشح بزاق

و ترشح بزاق،  محركشود. غذا او ترشح می ، بزاقکندبیند و یا بوی آن را احساس میغذا میوقتی جانوری مانند سگ  مثال:

های متعددی در این باره انجام داد. او آزمایش پاولوف است. دانشمندی به نام بازتاب طبیعیو یک  پاسخی غریزي

آزمایشی طراحی کرد و در آن  پاولوفشود. قبل از دریافت غذا نیز ترشح می دهنده و متوجه شد بزاق سگ، با دیدن فرد غذا
گرسنه، زنگی را به صدا درآورد. با تکرار این کار، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط  به سگ همزمان با دادن پودر گوشت

 .شدطوریکه بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و حتی بدون دریافت غذا نیز ترشح می برقرار کرد،

 زد بینآمودر شرطی شدن فعال، جانور می(: یادگیری با آزمون و خطا()Operant Conditioning)شرطی شدن فعال  -3
 را تکرار یا از انجام آن خودداریکند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری دریافت می که پاداش یا تنبیهیرفتار خود با 

 .کندمی

توانست ای قرار داد که درون آن اهرمی وجود داشت و موش میرا در جعبه ایدانشمندی به نام اسکینر موش گرسنه: 1مثال
غذا به  ایداد. در نتیجه، تکهکرد و به طور تصادفی اهرم درون جعبه را فشار میموش درون جعبه حرکت میآن را فشار دهد 
 پاداشفشار دادن اهرم و  بار تکرار این رفتار، موش به ارتباط بین کرد. پس از چندافتاد و موش غذا دریافت میدرون جعبه می

 (5)شکل د.داد تا غذا به دست آورمی ، اهرم را فشارطور عمدی بهیعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن 

آموزد، این حشره را ای میپس از چنین تجربه ؛دوشمی پروانه مونارك دچار تهوع نبلعید بعد از ای کهپرنده: (2)فعالیت 2مثال
 و)مونارك پروانه خوردن از آموزدمی پرنده به که است تنبیهی تهوع، حالت با همراه نامطلوب مزة احساس واقع در .بخورد نباید
 .کند دوری( یا مقلّد مشابه پروانه حتی

کند و با استفاده از آنها می ارتباط برقرار موقعیت جدیدو های گذشته تجربهجانور بین : (Problem solving)حل مساله-4

 . کندمی ریزیبرنامه آگاهانه جدید، ةبرای حل مسئل

 .اند، استفاده کنندشده روای که با آن روبههای قبلی خود برای حل مسئلهتوانند از تجربهاز جانوران می برخی
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. داشت وجود اتاق در هم چوبی ةتعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعب ای را در اتاقی گذاشتند کهشامپانزه :1مثال
ها را روی هم قرار داد، از آنها باال رفت و به به موزها، جعبه باال پریدن و تالش ناموفق برای رسیدن بار چند از پس شامپانزه

 (.6دست یافت )شکل  موزها

 برندمی فرو هاموریانه ةکنند و آن را درون الندرختان را جدا می !نازك ةهای شاخها برگشامپانزه ،محیط طبیعیدر  :2مثال

 .ورندبخ و بیاورند بیرون را هاموریانه تا

 .را بشکنند هامیوه سخت ةکنند تا پوستهای چوپ یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میاز تکهها شامپانزه :3مثال

انتهای نخ را به دست آورد. جانور هر بار بخشی از نخ را  کالغ سیاه کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به :4مثال
 (.7)شکلکندآن قرار داده و سرانجام به گوشت دست پیدا می رویی خود را پا ةکشد و پنجبا منقار خود باال می

 د.شومی انجام جانور زندگی از مشخصی ةدوریادگیری است که در  پذیری نوعینقش (:Imprinting)نقش پذیری-5

 متحرك معموالکنند. جسم می بینند، دنبالجوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می: 1مثال
 (.8)شکلمادر آنهاست

 .شودمی ها با مادرپیوند جوجهموجب  )نتیجة نوعی یادگیری(نقش پذیريو  دنبال کردن :1نکته

 که است حساسی ةدوردهد. این زمان، رخ می پس از خروج از تخم چند ساعتغازها طی  پذیری جوجه نقش :2نکته

 دهد اما موفقیت کمتر.(های دیگه نیز نقش پذیری رخ می)یعنی در زمانشود.انجام می موفقیت بیشترین با پذیری نقش آن در

 مزیت نقش پذیري براي جوجه غازها:

ها تحت است، بدون آن جوجه ها حیاتیبرای بقای جوجه مادر شناسند. شناساییپذیری مادر خود را می جوجه غازها با نقش-1
 بمیرند.گیرند و ممکن است مراقبت مادر قرار نمی

 .گیرندمادر یاد می وجوی غذا را نیز ازمانند جست پذیری، رفتارهای اساسیها بانقشجوجه -2 
 .شودنیز دیده می پذیری در پستانداران نقش :3نکته
برای ارتباط افتند و تمایلی می پرورش داده است، دنبال او راه اند و انسان آنها راهایی که مادر خود را از دست دادهبره: 2مثال

 .دهنددیگر نشان نمی با گوسفندهای

برای کنند.  استفاده هاي جانوران در خطر انقراضحفظ گونهپذیری در  کوشند از نقشامروزه پژوهشگران می :4نکته

پرندگان  صدایاند، دنیا آمده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان بهپرورش جوجه پرنده آنها برای نمونه
مانند آنها و  ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده کنند،ها نگهداری میکنند. افرادی که از این جوجهرا پخش می همان گونه

 .کنندمیرفتار 

 یادگیري و غریزه کنش همبر

 .کندمی است که جانور در آن زندگی ها و اثرهای محیطیمحصول برهم کنش ژنرفتارهای جانوران  بیشتر

ای بر .کندطور کامل بروز پیدا نمی ، بهآمدهای که از تخم بیرون جوجه رفتار غریزی درخواست غذای جوجه کاکایی در: 1مثال

الزم برای انجام این رفتار  اساس ژنیالزم است. جانور  والدین و کسب تجربه برهم کنش جوجه وگیری کامل آن، شکل

  .بردمی آورد و آنها را برای تغییر و اصالح رفتار قبلی به کاردست میبه تجربهاز محیط  ،خود در هنگام رشدرا دارد و 
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برای  یادگیري. آوردرا فراهم می محیطی امکان سازگار شدن جانور با تغییرات ،ها و یادگیریبرهم کنش ژندر واقع نکته: 

جانوران بتوانند در این شرایط در حال  بقای جانوران الزم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. برای آنکه
 .های مناسبی بدهندتغییر زندگی کنند، باید بتوانند به تغییرات پاسخ

در  پاسخ موجب تماسیعنی  کندمی تماس(، بازوهای خود را منقبض)با تحریک مکانیکی شقایق دریایی :(3)فعالیت2مثال

 گردد.در شقایق می( شدن یعاد)خوگیری موجب آب مداوم حرکت، زیرا دهداما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی. شود میآن 

شرطی شدن بین رفتار جانور با پاداش یا تنبیه) ارتباط ، بوسیلةرام کنندگان جانوران در سیرك :(3)فعالیت3مثال

 آموزند.به آنها حرکات نمایشی را می( (آزمون و خطایادگیري با )فعال

 رفتار و طبیعی انتخاب -2گفتار
 :کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهندپژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می

 دهد؟جانور چگونه رفتاري را انجام می-1

 .کنندرا بررسی می جانورعملکرد بدن و  رشد ونمو، فرایندهای ژنیبرای پاسخ به این پرسش پژوهشگران 

 دهد؟چرا جانور رفتاري را انجام می -2

در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به  یعنی .پرسش دوم به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است
سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون کنند. آنها نقش انتخاب طبیعی در شکل دادن به آنها پژوهش می پرسش چرایی رفتارها و اثر

، رفتار برای جانور ةبررسی سود و هزینکنند. این کار با بیشتر جانوران بررسی می بقا و زادآوریرا در  نقش رفتارهابه عبارتی  و
 .شودانجام می

ها و وجه. جکندمی های تخم را از النه خارجآیند، پوستههایش از تخم بیرون میپرنده کاکایی پس از آنکه جوجه :1مثال
رنگ سفید داخل پوسته  دقت کنید که(. 9شوند)شکل های اطراف آشیانه به خوبی استتار میهای کاکایی در میان علفتخم
 تر است.که سطح بیرونی تخم کاکایی تیرهدر حالی های شکسته بسیار مشخص استتخم

 طراحی آزمایش:
محل  آمیزی کرد و آنها را در های کاکایی رنگرا شبیه تخم مرغ خانگی هایتخم (نیکوالس تین برگنپژوهشگری)به نام 

کاکایی را نیز قرار داد.  های شکسته، پوسته تخمهادر کنار تعدادی از این تخمپژوهشگر این ها، قرار داد. سازی کاکایی آشیانه
قرار داشتند، پیدا کرده و آنها را خوردند. رنگ  های تخم کاکاییهایی را که کنار پوستهمرغها بیشتر تخممشاهده کرد کالغ او

 .بود هاهای شکسته، راهنمای کالغسفید داخل پوسته تخم
 نتیجة کار پژوهشگر باال:

رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است و  کند؟هاي تخم را از النه خارج میچرا کاکایی پوسته

شود. بنابراین کاکایی ها رفتار دور سمت آشیانة کاکایی و آسیب به فرزندان می ها بهموجب جلب توجه شکارچیانی مثل کالغ
 .دهندانجام می افزایش احتمال بقای جوجه هاو  کاهش احتمال شکار شدنبرای  انداختن پوسته تخم های شکسته از النه را

 های آنهاکنند اما این رفتار در بقای زادهصرف میها برای بیرون بردن پوسته تخم را زمان بسیار کوتاهیها کاکایی: 1نکته

ها کاهش و احتمال بقای زاده است زیرا احتمال دسترسی شکارچی به سازگارکنندهها کاکاییرفتار  نقشی حیاتی دارد. این

 ،طبیعی انتخابسازوکار  باي سازگارکننده رفتارهابنابراین . های آن استدهد و به سود پرنده و زادهافزایش می راِ آنها
 .شوندبرگزیده می
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 کرد؟اي را دنبال میپژوهشگر چه فرضیه ها،کاکایی در تخم پوسته انداختن بیرون رفتار ةدر پژوهش دربار :2نکته

سمت آشیانة  هها برنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است و موجب جلب توجه شکارچیانی مثل کالغ
 شود.فرزندان میکاکایی و آسیب به 

پژوهشگر  آمیزي شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد؟ هاي رنگچرا پژوهشگر فقط در کنار تعدادي از تخم مرغ :3نکته

فقط ( و کنترل)شاهد()+ تخم مرغ رنگ شدهها را به دو گروه آزمایشی)پوستة شکستة تخم کاکاییبرای انجام آزمایش تخم
 ( تقسیم کرد.رنگ شده تخم مرغ

 

 :رفتارهاي مرتبط با بقاي نسل در جانوران
 خواب زمستانی و رکود تابستانی-5 مهاجرت-4 قلمروخواهی-3 غذایابی-2( تولیدمثل)زادآوری -1

  (:تولیدمثل)زادآوري -1

 در جانوران است. موفقیت زادآوري، معیاری برای های سالمبیشترین تعداد زادهداشتن *

شامل  رفتارهای زادآوری. دهندانجام می رفتارهاي زادآوريدستیابی به موفقیت در زادآوری )تولید مثل،(  جانوران برای *

 باشد.میگیري نظام جفت -انتخاب جفت ب-الف

گیرد با آن می کند و بعد تصمیمهای جفت را بررسی میدر رفتار انتخاب جفت، جانور ابتدا ویژگی: انتخاب جفت-الف

 .یا نهگیری کند جفت

 ، پرهای پرنقش و نگاریدم طاووس نر. در فصل زادآوری های نر و ماده متفاوت استظاهری طاووس هایویژگی :1مثال

ماده قرار گیرد.  گستراند تا بهتر در معرض دید جانورکند. طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند بادبزن میپیدا می

هاي لکهو  رنگ درخشانکه  کندعنوان جفت انتخاب میکند و نری را بهبررسی میهای نر را طاووس ماده دم طاووس

 (.10بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد)شکل چشم مانند

 .ها با جانور ماده استانتخاب جفت در طاووس: 1نکته

هر یک  در جانوراندهند. چرا چنین است؟ ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام میدر جانوران، ماده :2نکته

جانوران ماده معموال زمان و انرژی بیشتری ها صرف کنند. از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده
های پستانداران فعالیتبارداری و شیردادن به نوزادان در  ها در پرندگان وها و جوجه. برای مثال نگهداری از تخمکنندصرف می

 پس. دارد بیشتري ةهزین هامادهتولیدمثل براي دهند. بنابراین، می ای هستند که جانوران ماده آنها را انجامپرهزینه

 .آنها تضمین شود موفقیت تولیدمثلی تا کنند انتخاب جفت باید ماده جانوران

اند، جانوران ماده ها نشان دادهپژوهشجانور ماده چه ارتباطی دارد؟  پرهاي زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوري

 ةهایی است که نشانکنند. درخشان بودن رنگ پرنده یکی از این ویژگیظاهری نرها توجه می هایدر انتخاب جفت به ویژگی
تضمین  هایش راسالمت جانور ماده و زاده -1، گیری با نری که این نشانه را داردکیفیت رژیم غذایی آن است. جفت و سالمت

نیز هستند؛ یعنی گرچه دم  های مربوط به صفات سازگارکنندهای از داشتن ژنهای ظاهری جانور نر نشانهویژگی-2کند. می
آن را پذیرتر کند و احتمال بقای ها آسیبشکارچی بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آنرا در مقابل

 دهد. تولیدمثل، سازگارتر بودن آن را نشان می کاهش دهد، اما بقای جانوری با این ویژگی هنگام
 برند. های صفات سازگارتر را نیز به ارث میظاهری، ژن ها عالوه بر ویژگیدر نتیجه در صورت انتخاب آن، زاده*
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 که هستند نر جانوران جنسی ةصفات ثانویاز  گوزن نرشاخ یا  دم زینتی طاووس نرهای ظاهری مانند ویژگی :3نکته

 .روندکار می به دیگر نرهای با رقابت و یابی جفت هنگام
 .دهندهای مختلف جانوران، انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمیدر گونه :4نکته

نر  جیرجیرك. کندمی تخابان را جفت بنابراین و پردازدمی تولیدمثل در بیشتری ةجانور نر هزین، جیرجیرك در نوعی :2مثال

تشکیل نگام ه جانور ماده کند.ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل میهای خود را درون کیسهگامت()زامه

از وزن بدن  توجهی بخش قابل این کیسه (.11به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد)شکل براي رشدونمو جنینو  تخم

 دهد.را تشکیل می جانور نر

 است آن ةنزیرا بزرگتر بودن جیرجیرك ماده نشا ؟که بزرگتر باشد کنداي را انتخاب میجانور نر، جیرجیرک مادهچرا 

 های بیشتری تولید کند.زاده تواندمی و دارد بیشتری هایتخمک که
 .کنندبت میبرای انتخاب شدن رقا بزرگتر()با خوردن غذای بیشتر و جثة ماده انجانور هاجیرجیرك در: 5نکته

 :گیري جفت نظام -ب
 چند همسری تک همسری 

 جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم انتخاب جفت

 مساوی دارند
 هاستبر عهدة ماده

 (والد ماده)بر عهدة یکی از والدین است  بر عهدة هر دو والد است نگهداری از فرزندان

 انتخاب جفت نرها هستند هم نقش با نقش ماده ها

نه نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل ال ها هستندهم نقش با ماده نقش نرها
 وپناهگاه ایمن از شکارچی ها

 طاووس و بیشتر پستانداران بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی مثال

در  یرمستقیم دارد.غالبته نقش  ندارد،ها نقشی در نگهداری زاده طاووس نرمانند طاووس،  نظام چند همسريدر : 1نکته

 .یابدنر و ماده افزایش می نتیجه، موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور

ها های پرورش زادهههر دو والد هزینو  دارند سهم مساویجانور نر و ماده در انتخاب جفت  تک همسري نظامدر  :2نکته

 .پردازندمی را

 .غذاست آوردن دست به و وجوجست برای جانور رفتارهای ةمجموع (:Foragingغذایابی) -2

 های متفاوتی دارند.اندازه معموالخورند جانوران می غذاهایی که :1نکته

 .باشد نها دشوارتردست آوردن آ بهو  فراوانی آنها کمتراست  ممکنتر انرژی بیشتری دارند اما غذاهای بزرگ :2نکته

 .اهمیت دارد آن صرفم و غذا آوردن دست به ةانرژی موجود در غذا و هزین میزانیعنی  میزان سودبرای جانوران  :3نکته

نام  بهینه ابیغذای آن، آوردن به دست ةهزینو  محتوای انرژی غذاموازنه بین  (:Optimal Foragingبهینه) غذایابی

 .دارد
 .شودمی برگزیده براساس انتخاب طبیعی رفتار غذایابی :4نکته

 :براساس انتخاب طبیعی رفتارهاي غذایابیگزیدن بر در عوامل موثر
نظر میزان انرژی ود که از شمی ای برگزیدهبراساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی :رفتار بر اساس میزان انرژی دریافتی-الف

 ند. کخالص را دریافت  اینکه جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی یعنیباشد دریافتی کارآمدتر 
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کنند. می آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین دهند زیرارا ترجیح می های با اندازه متوسطصدف هاي ساحلیخرچنگ :مثال

 .آنها باید انرژی بیشتری صرف شود تر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستنهای بزرگصدف

 خطر شکار شدن ست جانور خود درغذایابی ممکن اهنگام  :ی و کمترین خطرترفتار بر اساس بیشترین انرژی دریاف-ب

را نیز نشان دهد. مترین خطر ای بین کسب بیشترین انرژی و کموازنهبرگزیده باید  قرار گیرد. بنابراین رفتار آسیب دیدن یا

لتی آماده و هند و در حادهنگام وجود شکارچی یا رقیب، جانوران رفتارهای غذایابی خود را تغییر می است که علتبه همین 

 .شوندبه زنگ به غذایابی مشغول می گوش
 .کندتأمین می آنها را زنیا مواد مورداما  محتوای انرژی چندانی نداردکنند که یگاهی جانوران غذایی را مصرف م :5نکته

 (.12شکل)کند خنثی اآنه گوارش ةرا در لول از غذاهای گیاهی مواد سمی حاصلخورند تا می خاك رسهایی که طوطی: مثال

-ز قلمرو خود دفاع میاهای دیگر یا افراد گونه گونهجانوران در برابر افراد هم(:Territorial Behavior)قلمروخواهی-3

 .نام داردقلمروخواهی  کنند. این رفتار

 .کنداست که جانور در آن زندگی میجغرافیایی  ةیک جانور، بخشی از محدود قلمرو *

کند که قلمرو متعلق الم میبه جانوران دیگر اع تهاجم و یا اجراي نمایشجانور با رفتارهایی مانند  رفتارهای قلمروخواهی:

 .به آن است
گر آواز مؤثر نباشد، ممکن اقلمرو خود جلوگیری کند.  به مزاحم ةکند از ورود پرندیک پرنده با آواز خواندن سعی می مثال:

 (.13شکل-قو در سرخرود)مزاحم به آن حمله کندصاحب قلمرو برای بیرون راندن ة است پرند

 آواز خواندن-2. است مصرف انرژیو  صرف زماننیازمند قلمروخواهی  -1:پیامدهاي رفتار قلمروخواهی براي پرنده

 .بینجامد هم قلمرو احبص ةاست به آسیب دیدن پرند ممکن تهاجم-3. ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند

 (فوائد قلمروخواهی براي پرنده چیست؟)پذیرد؟هاي دفاع از قلمرو را میپرنده هزینهچرا 

 .دریافتی جانور را افزایش دهدانرژی  و غذا تواندمی قلمرو منابع از اختصاصی ةاستفاد -1
 .یابدیابی جانور افزایش می امکان جفت  -2

 .یابدمیشکارچی نیز افزایش  دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از  -3

 .نام داردمهاجرت جانوران  رفت و برگشتیو  طوالنیجایی جابه (:Migrationمهاجرت)-4

 تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط-1اجرت: هدالیل م
 (14شکل)مانند میانکاله ایران مالشها و آبگیرهای هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالب: 1مثال

 .ندگردگذرانی، در اوایل بهار به سرزمین خود باز می ها پس از زمستانکنند. این پرندهمهاجرت می
 جانور. نیاز کاهش منابع مورد -2 

 .زادآوريو  بقا، تغذیهبرای  ترهای مناسبزیستگاهیافتن  اهداف مهاجرت:
 .داردنیز در آن نقش  است که یادگیری مهاجرت رفتاری غریزی :1نکته
مهاجرت  بار نخستین رایب که آنهایی از بهتر دارند مهاجرت ةتجربکه  بررسی مهاجرت سارها نشان داده است سارهایی :2مثال
 .دهندکنند، مسیر مهاجرت را تشخیص میمی
 

های در این محیطنها چگونه آاند. پس کنند که قبال در آنجاها نبودهاز جانوران از جاهایی عبور می بسیاريدر مسیر مهاجرت 

 . مانند:دکننهای محیطی استفاده مییابی از نشانهجانوران برای جهتکنند؟راه خود را پیدا می ناآشنا،
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  روزهنگام  موقعیت خورشیدبا استفاده از یابی جهت -الف

 شبدر در آسمان  هاموقعیت ستارهیابی با استفاده از جهت -ب

 ها مانند کبوترها.ز پرندهاهای دریایی و بعضی پشتدر الك زمین مغناطیسیمیدان از یابی با استفاده جهت -پ

یابی در جهت دهند؟ آیا میدان مغناطیسی زمینوقتی هوا ابري است جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص می

کبوتر خانگی  کوچکی را روی سر بایربرای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران در یک روز ابری آهن جانوران نقش دارد؟

وهشگران نتیجه گرفتند کبوتر خانگی و به النه باز گردد. پژ قرار دادند. با وجود این آهنربا، پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد
 .یابی کندمغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهت تواند موقعیت خود را نسبت به میدانمی

 اند.نیز یافته شده آهن مغناطیسی ذراتها پرندهپژوهشگران در سر بعضی از  :2نکته

 7توجه به فصل)آیندیبه ساحل دریا م گذاريتخم های طوالنی، برایطی مسافت پس از های دریایی مادهپشتالك :3نکته

-یابی الكزمین در جهت مغناطیسی رسد میداننظر می به. گردندگذاری دوباره به دریا باز میو پس از تخم زیست یازدهم(

 .ها نیز نقش داردپشت

 :(Aestivation)و رکود تابستانی (Hibernation)خواب زمستانی-4

 ةرود و یک دورو میفر خواب عمیقیدر این حالت جانور به . دارندخواب زمستانی جانوران برای بقا، در زمستان،  برخی

نیاز جانور به انرژی -4و  جانور تعداد تنفس-3مصرف اکسیژن، -2دمای بدن، -1: آن در که کندمی طی را فعالیت کاهش

 ای.خرس قهوه مثال: .یابدکاهش می

زم به مقدار کافی ذخیره ال چربیکند و در بدن آن می جانور پیش از ورود به خواب زمستانی، مقدار زیادی غذا مصرف :1نکته

 .شود تا هنگام خواب به مصرف برسدمی

تابستانی  ند. رکودکدا میپی کاهش جانور وسازسوخت آن در که است فعالیت کاهش ةدورنیز یک  تابستانی رکود: 2نکته

های دورهیا  ر پاسخ به نبود غذاد کنند. این جانورانزندگی می شدت گرم مانند بیابان بهشود که در جاهای در جانورانی دیده می
 .دهند، رکود تابستانی انجام میخشکسالی

 ودکند، رکدارد و غذا و آب کافی دریافت می حتی وقتی در آزمایشگاه قرارپشت چرا نوعی الک :(5)فعالیت3نکته

ابراین این رفتار جانور اند، بنبا توجه به اینکه عوامل محیطی در آزمایشگاه تغییر نکرده زیرا ؟دهدتابستانی را نشان می

 دارد. منشا ژنی

 .شوددر رکود تابستانی، کاهش فعالیت و سوخت و ساز بدن مشاهده می هم در خواب زمستانی و هم: 4نکته

 

 گروهی زندگی  و  ارتباط -3گفتار
 از جانوران زندگی گروهی دارند. برخی :1نکته

 .برقرار کنند باید بتوانند با هم ارتباطبرای زندگی در گروه، جانوران  :2نکته

با یکدیگر ارتباط  لمس کردنو  بو، های دیداریعالمت، تولید صدا گوناگون مانندهای جانوران از راه :جانوران بین ارتباط

 .کندمی تغییر آنها رفتار ارتباط، این ةدر نتیجکنند. می برقرار ساخته و اطالعات مبادله
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برقرار  یکدیگر ارتباطبا ( نوعی پیک شیمیایی) فرومونها با استفاده از بعضی جانوران مانند زنبورها، مارها و گربه :1مثال

 .کنندمی

 .کندمی ایجاد رفتاری هایسخپا گونه همان از دیگری افراد یا فرد در و شده ترشح فرد یک از که هستند موادی :ها فرومون

 استفاده نیز یکدیگر با افراد اطارتب برای بلکه ها،یاخته بین ارتباط برای فقط نه شیمیایی ارتباط از جانوران دنیای در نکته:
 زیست یازدهم( 4.)فصلشودمی

 .کندبا او ایجاد ارتباط و غذا درخواست می لمس منقار والدکاکایی با  جوجه :2مثال

 .درسانمی به اطالع جیرجیرك مادهرا  جنسیت و گونه، اطالعاتی مانند صدای جیرجیرك نر :3مثال

 .برای یافتن غذادر زنبورهای عسل برقراری ارتباط  نحوة :4مثال
 :عسل زنبورهای در ارتباط

 بع غذایی جدیدی پیدار منوقتی زنبور کارگ .آورندمی کندو به و کرده آوریجمع را هاگل ةگردو  شهد زنبورهاي کارگر

 .شوندع غذایی دیده میزیادی زنبور کارگر در محل آن منب کشد که تعدادگردد، خیلی طول نمیبه کندو باز می کند ومی

 .کندیم ارائه دیگر زنبورهای به را غذایی منبع ةیابنده پس از بازگشت، اطالعات خود دربارزنبور  چرا؟

 هد. زنبورهای کارگر باداطالعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می ايحرکات ویژهبا انجام  یابنده زنبور -1چگونه؟

 (121)بیشتر بدانید ص.ابندیدرمی ،کنند پرواز باید که را جهتی و غذا منبع محل تا کندو تقریبی فاصلة حرکات، ة اینمشاهد
 .ر استتر باشد، منبع غذایی دورتطوالنی منبع غذایی جدید ةویژه زنبور یابند هرچه حرکات :1نکته

 .متفاوتی نیز دارد صداي وز وزیابنده  زنبور -2

اند، به سمت آن پرواز و به ریافت کردهمنبع غذایی دة زنبورهای کارگر با استفاده از اطالعات کلی که از زنبور یابنده دربار-3

 .کنندخود، محل دقیق غذا را پیدا می بویاییکمک 

ورها چه مزیتی براي زنب بین زنبور یابندة منبع غذایی جدید و سایر زنبورهاي کارگر)جویندة غذا( برقراري ارتباط

زمان و در  انرژی کمتر صرفمنبع غذا اطالعات داشته باشند، با محل ة وجو درباروقتی زنبورهای کارگر قبل از جست دارد؟

 .کنندآن را پیدا می محل دقیق تریکوتاه
 این گل ها عالئمیمچنین ه باشد؛ هداشت شهد آنها قند فراوانیزنبورهای عسل گل هایی را گرده افشانی می کنند که  :2نکته

 .کنندو زنبور را به سوی شهد گل هدایت می شوندکه فقط در نور فرابنفش دیده می دارند

 .هستند حس بویایی قويو  هاي فرابنفشگیرنده، چشم مرکبزنبورهای عسل دارای : 3نکته

 جانوران ازارند. کنند و با هم همکاری دبه شکل گروهی زندگی می گرگو  مورچهبرخی جانوران مانند  زندگی گروهی:

 .برندزندگی گروهی سود می

 اي دارد؟گروهی براي جانوران چه فایده زندگی

 گیرند.یمهای گروه، محیط اطراف را زیر نظر شکار شدن جانور در گروه کمتر است زیرا نگهبان احتمال-1
 درباره تواند، جانور میبه منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد زیرا همانطورکه در زنبورهای عسل دیدید دسترسی-2

 .کند کسب اطالعات گروه دیگر جانوران از غذا منبع محل
 .ام بیندازندتوانند شکار بزرگتری را به دزیرا افراد یک گروه می موفقیت بیشتری دارد نیز گروهی شکار-3
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تفاوت دارند.  کارهایی که انجام میدهندو  شکل، اندازههایی تشکیل شده است که در ها از گروهاجتماع مورچه :1نکته

دهند و به النه را برش می هابرگ ترکارگرهای بزرگهای متفاوتی دارند. ر، کارگرها اندازهبُهای برگدر اجتماع مورچه مثال:
 (.15)شکلدهنددیگر کار دفاع را انجام می ترکارگرهای کوچککنند و حمل می

 ند.برمی کار کنند، بهیه میکه از آن تغذ قارچپرورش نوعی برای  عنوان کود بهرا  های برگقطعهر بُهای برگمورچه :2نکته

کاسته ة ری را با هزینرفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگ :(Altruism)رفتار دگرخواهی

 .دارند دگرخواهیار رفت زنبورهای عسل کارگرو  جانوران نگهبان .دهداحتمال بقا و تولیدمثل خود، افزایش می شدن از

حضور  تولید صداه با کهستند  افراد نگهبانی (،meerkat)دم عصاییمانند  دارند زندگی گروهیدر بین جانورانی که  :1مثال

احتمال  چی را به خود جلب کرده،تا به موقع فرار کنند. البته آنها با این کار توجه شکار دهندهشدار میبه دیگران  شکارچی را
 (.16دهند)شکلمی بقای خود را کاهش

 دهند.های ملکه را انجام میزاده پرورشو  نگهداری، نازا هستند و زنبورهاي عسل کارگر :2مثال

با  سل،ع در گروه جانوران و یا زنبورهای و کارگر افراد نگهبان دهند؟چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام می

خویشاوندان آنها  ، ولیای نخواهند داشتجانوران خود زاده دارند. بنابراین اگرچه این هاي مشترکیژن خویشاوندانشان،

 ،انتخاب طبیعیاس همین علت است که براس های مشترك را به نسل بعد منتقل کنند. بهژن توانند زادآوری کرده ومی

 .رفتار دگرخواهی برگزیده شده است

کنند. ندگی میز سوراخ درختانیا  غارهاطور گروهی درون  به ،تشکیل گروه همکاریبا  آشامهاي خونخفاش :3مثال

گذارند. خفاشی می ه اشتراكباند با یکدیگر ها خونی را که خوردهاین خفاش .هاستپستانداران بزرگ مثل دام خونغذای آنها 
ینصورت خفاش گرسنه ابخورد. در غیر  گرداند تا خفاش گرسنه آن راکه غذا خورده است کمی از خون خورده شده را برمی

، این خفاش نشود ن انجاماگر جبراکند. می در آینده جبرانرا  خفاش دگرخواهخواهد مرد. خفاشی که غذا دریافت کرده، کار 

 .(17شود)شکلاز اشتراك غذا کنار گذاشته می

انتخاب  اهی که در اثرواقع، رفتار دگرخو. در لزوما خویشاوند نیستنددهند، هایی که دگرخواهی انجام میخفاش :1نکته

 .شودبه بقای آنها منجر میبرگزیده شده،  طبیعی

 .است  دگرخواهفرد   خود  گاهی دگرخواهی، رفتاری به نفع  :2نکته

رسانند. والدین آنها یاری می ها بهزاده ی هستند که در پرورش(های جواناغلب پرنده). در میان پرندگان، افراد یاریگر:4مثال

 دهد.افزایش می ها راوجود این یاریگرها احتمال بقای زاده :مزیت یاریگرها براي والدین

 که در با کمک به والدین صاحب النه، کسب تجربه -1 :تر(هاي جوان)پرندهمزیت رفتار دگرخواهی براي یاریگرها

 .استفاده کنند شانهایها برای پرورش زادهتوانند از این تجربهمی خود هنگام زادآوری

 .کنندمیو خود زادآوری آنها احتمالی  با مرگهای زادآور جفت تصاحب قلمرو-2

 برای شکارچی موفقیت گروه، هایپرنده تعداد افزایش با (:6فعالیتتفسیر نموداردر پرندگان) مزیت زندگی گروهی

 یابد.؛ به عبارتی شانس بقای افراد گروه افزایش مییابدمی کاهش آنها شکار
 

 "علمی و ادبی عزیزان را پذیرا خواهم بود. نظرهایو  هاپیشنهاد ،با کمال امتنان"

 99اسفند-پورساالر-سربلند باشید

@BioSalar_Ch
Highlight




