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 :رفتارهای جانوران8فصل 

 .است  وابستهدرباره رفتار جانوران به داشتن اطالعات  زندگی انسان

 مثالهایی از علت وابسته بودن :

 هایی برای مبارزه با آن منجر شود.یک حشره آفت ، می تواند به یافتن راه  دانستن درباره چگونگی زادآوری -1

عرض خطر انقراض ، می تواند به راه هایی برای حفظ آن مدانستن درباره مهاجرت یا تغذیه یک جانور در  -2

 گونه و حفاظت از تنوع زیستی بینجامد . 

ی انتخاب طبیعران ، چگونگی انجام آنها و علت این رفتارها را از دیدگاه این فصل انواعی از رفتارهای جانودر 

 بررسی می کنیم .

 : اساس رفتار  1گفتار 

 نمونه هایی از رفتارهای جانوران 

 قمری های خانگی با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زادآوری می کنند . -1

 گوزن ها از شکارچی ها می گریزند . -2

 خرس ها خواب زمستانی دارند . -3

 سارها برای زمستان گذرانی به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند .  -4

در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام  جانوررفتار ، واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که  تعریف رفتار :

 می دهد . 

 محرک هایاز انجام می شود مثال در گیاه انجام نمی شود مثالهایی  رفتار در جانور ،باتوجه به تعریف  نکته :

: بو ، رنگ ، صدا ، تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن جانور ، تغییر دمای محیط و تغییر  بروز رفتارها

 طول روز .

مثل بو ، رنگ ، صدا و ..... یا محرک  دمحرک های بروز رفتار ممکن است محیطی یا بیرونی باشن نکته :

 درونی مثل میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن جانور 
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 که در بروز رفتارها نقش دارند .بسیار مهم دو عامل 

  یادگیری یا اثرهای محیطی -2ژن ها                     -1

ژنی باشد و یادگیری در آن تاثیر نداشته  نقش دارد . رفتار ممکن است  جانوران همه رفتارهایدر بروز  ژن ها

باشد )مثل رفتار مراقبت موش مادر از بچه ها ( یا حاصل برهم کنش ژن و اثرهای محیطی )یادگیری ( باشد . 

 )یادگیری( است ، که بیشتر توضیح خواهیم داد. اثرهای محیطی و ها ژنحاصل برهم کنش  و بیشتر رفتارها

 رفتار غریزی :

 است . زیرا ژنی و ارثی رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است  اساستعریف رفتار غریزی : 

 مثالهایی از رفتارهای غریزی:

 در مراقبت از فرزندان رفتار موش مادر  -1

 رفتار جوجه کاکایی و نوک زدن به منقار والد برای به دست آوردن غذا  -2

 رفتار مکیدن در شیر خواران  -4                     النه سازی پرنده ها         -3

 ترشح بزاق در اثر دیدن غذا یا بوی غذا  -6مهاجرت پرندگان و .......                      -5

 رکود تابستانی-8     خواب زمستانی                              -7

 به والد )یا والدین( خود متکی هستند . برای غذای مورد نیازشاناز پرندگان  برخیجوجه های  -

نوک می زند و والد بخشی از غذای خورده شده را    والدبرای دریافت غذا به منقار پرنده  جوجه کاکاییمثال 

 برمی گرداند تا جوجه آن را بخورد . 

 اهمیت دارد .  برای بقا و رشد جوجهدریافت غذای کافی 

 تواند به منقار والد نوک بزند .جوجه پس از بیرون آمدن از تخم ، می 

 والد خود نوک می زند .  ر: رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی را نشان می دهد که جوجه به منقا1شکل 

 منشاء رفتار جوجه کاکایی چیست ؟ 
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 نندپس آیا این رفتار هما .جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم ، می تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد

ویژگی بدنی جانور ژنی است ؟ بله این رفتار ژنی است ولی به تدریج این رفتار تغییر می کند و اصالح می شود 

 Bژنبررسی کرده اند . این ژن را  مراقبت از زاده ها در موش مادهپژوهشگران ارتباط یک ژن را با رفتار 

 می نامیم .

، اگر بچه موش ها دور شوند ، مادر آنها را  او دور شوندموش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از  -

 (2د میکشد )شکلمی گیرد و به سمت خو

 اطالعاتی از زاده ها گیرنده های حسی موش مادرمی کند و در نتیجه  وارسیموش مادر ابتدا نوزادان را  -1

 جمع آوری می کند و این اطالعات از راه حواس به مغز موش ارسال می شود .

و دستور ساخت پروتئینی  فعال می شودمادر  در مغزسلولهایی در B،ژن در مغز این اطالعات اثر تفسیر در -

 می دهد را

 می کند .  ژن های دیگری را فعالو  آنزیم هااین پروتئین  -3

جه آنها ، موش مادر رفتار مراقبت مادری را یدر مغز جانور فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که درنت -4

 نشان می دهد . 

 آن را غیر فعال کردند ... Bپژوهشگران با ایجاد جهش در ژن 

بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند  ابتدا،  داشتند Bژن های جهش یافته موش های ماده ای که 

تار و رف ، آنها را نادیده گرفتندولی بعد)یعنی مرحله اولیه یعنی جمع آوری اطالعات و ارسال به مغز انجام شد( 

 جهش یافته و غیر فعال بود .  Bمراقبت نشان ندادند .چون ژن 

 و مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد . 

 . ایجاد نشده اندتولد در جانور کامل هنگام رفتارهای غریزی به طور  همهخواهید دید  -

 : مهم چند نکته

ه ک معنی نیستدر همه افراد یک گونه یکسان است )اساس ژنی( اما این جمله به این  رفتار غریزی اساس -1

مثال رفتار مراقبت مادری در موش های ماده دیده می شود  بروز می کندیک گونه  همه افرادرفتار غریزی در 

 هستند دیده نمی شود .هم گونه که با موش های ماده ،  موش های نریولی در 
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د در را از ابتدای تول Bمثال موش های مادر ژن  همان ابتدای تولد بروز نکندرفتار غریزی ممکن است از  -2

 ژن بیان می شود . سلولهای خود دارند ولی پس از بلوغ و به دنیا آمدن بچه ها ، این 

ه مثل نوک زدن جوج ایجاد نشوداز هنگام تولد بروز کند اما به صورت کامل ممکن است رفتار غریزی  -3

 س می آموزد که دقیق تر نوک بزند کاکایی که در ابتدا دقیق نیست وسپ

 یادگیری و رفتار 

 ابو  ولی به تدریجابتدا دقیق نیست در رفتار درخواست غذا ، نوک زدن های جوجه کاکایی به منقار والد در 

 ، این رفتار دقیق تر می شود .  تمرین

تا  جوجه می آموزد،  والد سریع تر به درخواست او برای غذا پاسخ می دهد،  دقیق تر نوک بزندهرچه جوجه 

 ( .3دقیق تر نوک بزند )شکل 

 .  اصالح می شودو  رفتار غریزی آن تغییر می کندبنابراین جوجه کاکایی تجربه به دست می آورد و 

 در این مرحله کامال غریزیرا نشان می دهد که نوک زدن  نوک زدن جوجه تازه از تخم خارج شده -: 3شکل 

 رخورد نمی کند و دقیق نیست .به منقار والد ب ،است و بیشتر نوک های جوجه

هر چه دقیق تر نوک بزند ، سریعتر غذا دریافت می کند ، نوک  نوک زدن جوجه دو روزه چون تجربه میکند -

 زدنش را اصالح می کند و تعداد زیادی از نوک هایش به منقار والد برخورد می کند . 

 .  تغییر می دهدپیدا می کنند که رفتارهای آنها را  تجربه های گوناگونی در محیطجانوران  -

  بوجود می آید را یادگیری می گویند در اثر تجربهر که در رفتا تغییر نسبتا پایدارتعریف یادگیری : 

 شرطی شدن کالسیک  -2خوگیری)عادی شدن(          -1:  انواع یادگیری

 نقش پذیری  -5حل مسئله          -4شرطی شدن فعال یا آزمون و خطا         -3

 خوگیری )عادی شدن(

  ندارد که سود زیانی برای او -2      محرک تکرارییک  -1    پاسخ جانور به  تعریف خوگیری:

 .  برخی محرک ها پاسخ ندهدو جانور می آموزد به  کاهش پیدا می کند -3
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 : فایده خوگیریاهمیت یا 

 . است زیادی به همه آن ها ، نیازمند مصرف انرژی عرض محرکهای متعددی قراردارند.که پاسخ مجانوران در

خود را برای انجام فعالیتهای  انرژی،  محرک های بی اهمیتجانور با چشم پوشی از  خوگیری موجب می شود -

 کند .  حفظحیاتی 

 از خوگیری : هایی مثال 

         را در باالی سرخود می بینند . در ابتدا جوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ های در حال افتادن  -1

این اجسام  مکررجوجه ها با پائین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک ها پاسخ می دهند ، اما با دیدن 

 . و در نتیجه به این محرک ها پاسخ نمی دهند   ی نداردخطر یا فایده ادر حال حرکت، یاد می گیرند آنها برایشان 

 )که یک رفتار غریزی است ( شقایق دریایی با تحریک مکانیکی )تماس( بازوهای خود را منقبض می کند -2

 الف(-3)پاسخ فعالیت تکراری است وسود وزیانی ندارد چون حرکت آبپاسخی نمی دهد اما به حرکت مداوم آب 

. که در ابتدا پرندگان از  مترسک می گذارند ،جلوگیری از آسیب پرندگان در مزارع خود کشاورزان برای -3

         مترسک و چون مترسک آسیبی به آنها  مکررترس به مزرعه نزدیک نمی شوند اما با گذشت زمان و دیدن 

 نمی رساند نسبت به مترسک واکنشی نشان نمی دهند .

            تا در اثر برخورد باد یا پرنده به این  زی به مترسک آویزان می کنندقوطی های فلدر برخی از کشتزارها 

قوطی ها ، صدا و همچنین تغییر ظاهری ایجاد شود و مترسک از حالت تکراری بودن خارج شود تا مترسک 

 (1پرنده عادی نشود .)پاسخ فعالیت برای 

 شرطی شدن کالسیک 

 غذا محرک، بزاق او ترشح می شود .  بوی غذا را احساس می کندو یا  غذا می بیند وقتی جانوری مانند سگ -

 و یک بازتاب طبیعی است .  پاسخی غریزیو ترشخ بزاق ،  طبیعی

 آزمایش های متعددی در این باره انجام داد . پاولف دانشمندی به نام 

 ترشح می شود .نیز  قبل از دریافت غذاو  ، با دیدن فرد غذا دهندهاو متوجه شد بزاق سگ 
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با  را به صدا درآورد . زنگی، با دادن پودر گوشت به سگ گرسنه  هم زمانپاولف آزمایشی طرح کرد و در آن 

 برقرار کرد . ارتباط غذاو  صدای زنگاین کار ، سگ بین  تکرار

 دریافت غذا نیز ترشح می شد . و حتی بدونبه طوریکه بزاق سگ با شنیدن صدای زنگ 

 یک محرک بی اثر بود . در ابتداصدای زنگ        -

 (4، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد.)شکل با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شدولی وقتی                     

 ابتدا یک محرک بی اثر است و در صورتی میتواند موجب بروزصدای زنگ یک محرک شرطی است ،زیرا 

 شود .  عی همراهپاسخ شود که با یک محرک طبی

 تعریف شرطی شدن کالسیک :

وقتی محرک شرطی با یک محرک طبیعی همراه شود)به صورت تکراری( پس از مدتی محرک شرطی به 

 تنهایی می تواند سبب بروز پاسخ شود . 

 ترشح بزاق       سخ غریزی یا طبیعی پا      غذا یا پودر گوشت       ک طبیعیمحردر آزمایش پاولف ، 

 به محرک شرطی تبدیل می شود .       در صورت همراه شدن مکرر با غذاصدای زنگ است  ثربی امحرک  

 شرطی شدن فعال 

 نام دارد . یادگیری با آزمون و خطانوع دیگر از شرطی شدن       شرطی شدن فعال یا 

موش گرسنه ای را در جعبه قرار  نردانشمندی به نام اسکیدر نخستین آزمایش های مربوط به این نوع یادگیری، 

 (5داد که درون آن اهرمی وجود داشت و موش می توانست آن را فشار دهد )شکل

اهرم درون جعبه را فشار می داد و در نتیجه ،تکه ای غذا  به طور تصادفیموش درون جعبه حرکت می کرد و 

 شارفبین  با ارتباطموش  تکرار این رفتارچند بار به درون جعبه می افتاد و موش غذا را دریافت می کرد پس از 

اهرم را فشار می داد تا  یعمدپی برد . موش پس از آن به طور  پاداش یعنی به دست آوردن غذاو  دادن اهرم

 غذا به دست آورد .

که دریافت می کند ، ارتباط برقرار  هیرفتار خود با پاداش یا تنبیبین  می آموزددر شرطی شدن فعال ،جانور 

 کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند.
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نارک سمی است( پس از چنین مو و دچار تهوع شده است)چون پروانه پرنده ای که پروانه مونارک را بلعیده -1

 (2حشره را نباید بخورد.)پاسخ فعالیت تجربه هایی )یعنی اگر این موضوع تکرار شود( پرند ه می آموزد این 

. با  ندآموزن فعال ،به جانوران می طی شدرا از طریق شر ی سیرکشرام کنندگان جانوران، حرکات نمای -2

پاداش دادن به جانوردر برابر انجام بعضی از کارها ، جانور کم کم یاد می گیرد آن کارها را انجام دهد و با تنبیه 

 ( 3شدن بعضی کارها را انجادم نمی دهد .)پاسخ فعالیت 

 مقایسه شرطی شدن کالسیک و فعال         نکته :

 هر دو نوعی یادگیری است که در اثر محیط وکسب تجربه ایجاد می شوند . -1 اهت :شب

 در هر دو محرک وجود دارد . -2

 در هر دو تکرار رفتار سبب یادگیری می شود .  -3

 در شرطی شدن کالسیک      جانور در معرض محرک های مختلف است و به محرک پاسخ می دهد . : تفاوت

 برقراری ارتباط بین محرک طبیعی و محرک بی اثر و تبدیل محرک بی اثر به محرک شرطی                      

 در شرطی شدن فعال      جانور نقش فعال دارد .

 برقراری ارتباط  بین رفتار و پاداش یا تنبیه                              

 حل مسئله 

اده از می کند و با استف ارتباط برقرار: جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید تعریف رفتار حل مسئله 

 برنامه ریزی می کند . آگاهانهتجارب گذشته برای حل مسئله جدید، 

 برخی از جانوران می توانند از تجربه های قبلی خود برای حل مسئله ای که با آن روبرو شده اند ، استفاده کنند.

 نمونه هایی از رفتار حل مسئله 

که تعدادی موز از سقف آویزان بود و چند جعبه شامپانزه ای را در اتاقی گذاشتند در یکی از آزمایش ها ،  -1

و تالش ناموفق برای رسیدن به  چوبی هم در اتاق وجود داشت . شامپانزه پس از چند بار باال و پائین پریدن

 ا باال رفت و به موزها دست یافت .ار داد و از آنهوزها ، جعبه ها را روی هم قرم
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 نیز بررسی کرده اند .در محیط طبیعی حل مسئله جانوران را  رفتار رفتار شناسان -2

درختان را جدا می کنند و سپس شاخه نازک بدون برگ را درون النه شامپانزه ها برگ های شاخه های نازک  

 ا را بیرون بیاورند و بخورند . موریانه ها فرو می برند تا موریانه ه

 شکنند را بتا پوست سخت میوه ها تکه های چوب یاسنگ به شکل سندان وچکش استفاده می کنندشامپانزه ها از -3

می بینید ، کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به انتهای نخ را به  7که در شکل کالغ سیاهی  -4

نخ را به منقار خود باال می کشد و پنجه پای خود را روی آن قرار داده و دست آورد ، جانور هر بار بخشی از 

 سرانجام به گوشت دست پیدا می کند .

 نقش پذیری 

 نقش پذیری نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام می شود .

 نمونه هایی از نقش پذیری :

پس از بیرون آمدن از تخم ، نخستین جسم متحرکی را که می بینند ، دنبال می کنند . جسم  جوجه غازها -1

 (8مادر آن هاست )شکل  معموالمتحرک 

، مثال بره هایی که مادر خود را از دست داده اند وانسان آنها را نیز دیده می شود  در پستانداراننقش پذیری  -2

 ند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمی دهند . پرورش داده است ، دنبال او راه می افت

جوجه هایی که مادرشان را از دست داده اند و افرادی که از آنها نگهداری می کنند ظاهرخود را شبیه پرنده  -3

  ش می کنند تا اثر نقش پذیری بیشتر شود.خکرده و مانند آن رفتار می کند و صدای پرندگان همان گونه را پ

 از تخم رخ می دهد .  چند ساعت پس از خروجنقش پذیری در جوجه غازها طی  -

 بیشترین موفقیتبا  نقش پذیریکه در آن ( دوره حساسی است این زمان )چند ساعت پس از خروج از تخم  -

 انجام می شود . )نه اینکه فقط در این دوره انجام می شود ( 

 فواید نقش پذیری:

 می شود . موجب پیوند جوجه ها با مادر دنبال کردن مادر توسط جوجه ها  -1

 مادر خود را می شناسند .جوجه غازها با نقش پذیری  -2
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است چون بدون آن جوجه ها تحت مراقبت مادر قرار نمی گیرند و برای بقا جوجه ها حیاتی شناسایی مادر  -3

 ممکن است بمیرند . 

 را نیز از مادر یاد می گیرند . رفتارهای اساسی مانند جست جوی غذا ری ، جوجه ها با نقش پذی -4

 استفاده می کنند. از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراضامروزه پژوهشگران می کوشند  -

 برهم کنش غریزه و یادگیری 

 رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثر های محیطی است که جانور در آن زندگی می کند . بیشتر

در جوجه ای که از تخم بیرون می آید بروز  به طور کاملمثال در جوجه کاکایی رفتار غریزی درخواست غذا 

 م است .الز کسب تجربهآن ، برهم کنش جوجه و والدین و  شکل گیری کاملکند . برای  ینم

 جانور      اساس ژنی الزم برای انجام این رفتار غریزی را دارد .

 تجربه بدست می آورد . ،همچنان که رشد می کند از آموخته های خود از محیط             

 تجربه ها برای تغییر و اصالح رفتار قبلی به کار می برد .  و            

 الزم است ؟چرا یادگیری برای بقای جانوران 

 است .  همواره در حال تغییرجانوران  محیطچون     

  خ های مناسبیپاس ،کنند باید بتوانند به تغییرات جانوران بتوانند در این شرایط متغیر زندگیبرای اینکه           

 بدهند یعنی رفتارهای خود را تغییر دهند )یادگیری(         

 با این تغییرات را فراهم می کند .  جانور امکان سازگار شدن ژن ها و یادگیریبرهم کنش بنابراین          

 اگر همه رفتارهای جانوران کامال غریزی بود و در اثر یادگیری اصالح نمی شد . 

رفتار جانور که به علت غریزی بودن  لیدر این صورت با توجه به اینکه محیط جانوران در حال تغییر است و

 از بین بروند .عدم سازگاری جانوران با شرایط محیطی تغییر نمی کرد و ممکن بود به علت 
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 ممکن است؟ بله هر رفتاری ، محرک ، الزم دارد و  محیط تاثیری بر رفتارهای کامال غریزی دارد:  نکته

ر مثال دیست غریزی ن کامال رفتار عامل تغییرلی وعامل محیطی باشد  یک یک رفتار کامال غریزی ، محرک

 رفتار غریزی موش مادر محرک محیطی نوزادهای به دنیا آمده هستند . 

  .  با توجه به نکته باال جمله زیر غلط است

 محیط در رفتارهای کامال غریزی هیچ نقشی ندارد .

 :  2گفتار 

 پژوهشگران در بررسی رفتار جانوران تالش می کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند . 

 رشد و نمو و عملکردژنی ،  فرایندهای؟ برای پاسخ به این پرسش : رفتاری را انجام می  دهد  چگونهجانور  -1

 جانور را بررسی می کنند .

 مربوط است . دیدگاه انتخاب طبیعیبه ؟ چرایی یک رفتار چرا جانور رفتاری را انجام می دهد  -2

 از تخم بیرون می آید ، پوسته های تخم را از النه خارج می کند .جوجه هایش کاکایی پس از آنکه  -

 جوجه ها و تخم هایی کاکایی در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار دارند ) هم رنگ محیط اطرافند( -

 سته بسیار مشخص است .رنگ سفید داخل پوسته تخم های شک -

     حتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقایبرای کاهش ا؟  خم را خارج می کندچرا کاکایی پوسته های ت -

 جوجه ها این کار را انجام می دهد )دیدگاه انتخاب طبیعی(

البته دانشمندان تخم مرغ خانگی شبیه تخم کاکایی رنگ کردند و آنها را در محل آشیانه کاکایی قرار دادند ، در 

           کنار تعدادی از تخم مرغ های رنگ شده ، پوسته های تخم شکسته کاکایی را قرار دادند و مشاهده کردند 

تخم مرغ هایی را که کنار پوسته تخم کاکایی قرار داشتند ، پیدا کرده و خوردند چون رنگ سفید  بیشترکالغ ها 

 داخل پوسته تخم کاکایی راهنمای کالغ ها بود .

                     را برای بیرون بردن پوسته های تخم صرف می کند و این رفتار در بقای  بسیار کوتاهیزمان کاکایی  -

 دارد . نقش حیاتیا زاده های آنه



 

11 

 

ه زاده ها بدسترسی شکارچی احتمال  زیرا تسازگار کننده اسن پوسته های تخم( این رفتار کاکایی )خارج کرد -

 را افزایش می دهد . احتمال بقای زاده ها را کاهش و 

 می شوند . انتخاب طبیعی برگزیدهبا ساز و کار  رفتارهای سازگار کننده -

 پرسشهای چرایی به در رفتار شناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی پژوهشگران      برای پاسخ 

رفتار پژوهش می کنند شکل گیری اثر انتخاب طبیعی در و                                                           

 انواعی از رفتارهای جانوران .

خواب زمستانی و  -5مهاجرت       -4قلمرو خواهی       -3غذایابی         -2زادآوری )تولید مثل (     -1

 رکود تابستانی 

 زادآوری )تولید مثل(

 است . سالمتعداد زاده های  بیشترینمعیار موفقیت در تولید مثل      داشتن 

 نظام جفت گیری   -2انتخاب جفت     -1دو نوع رفتار زادآوری )تولید مثلی (    

 جانور ابتدا ویژگی های جفت رابررسی می کند و بعد تصمیم می گیردبا آن جفت گیری کند یا نه    نتخاب جفتا

و انرژی زمان  معموالانجام می دهند ؟ چون ماده ها  بیشتر از نرها ماده هادر جانوران رفتار انتخاب جفت را 

به نوزادان در شیر دادن و  بارداریو  در پرندگان جوجه هاو  تخم هابیشتری صرف می کنند مثال نگهداری از 

که جانوران ماده انجام می دهند . بنابراین تولید مثل برای آنها هزینه  فعالیت های پر هزینه ای هستندپستانداران 

 .  موفقیت تولید مثلی آنها تضمین شودبیشتری دارد . پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا 

 انجام می دهد . در طاووس انتخاب جفت را طاووس ماده

 اری پیداد می کند و برای جلب جفت دم خود را مانند طاووس نر       در فصل زادآوری پرهای ، پر نقش نگ

 بادبزن می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور ماده قرار می گیرد .                   

 طاووس نر را بررسی می کند و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که  دمطاووس ماده ،                   

 مانند بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد . درخشان و لکه های چشمرنگ                   
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 جانوران ماده براساس چه ویژگی هایی ، جفت را انتخاب می کنند ؟* 

 هستند .  صفات ثانویه جنسیکه از  ویژگی های ظاهریبر اساس 

 ؟ویژگی های ظاهری )مثال پرهای زینتی طاووس( نر، چه ارتباطی با موفقیت زادآوری جانور ماده دارد * 

 است کیفیت غذایی پرنده  -2سالمت      -1 درخشان بودن رنگ پرنده یکی از ویژگیهایی است که نشان دهنده :

 مربوط به صفات سازگار کننده است داشتن ژن های  -3 و زاده هایش را تضمین می کند   که سالمت جانور ماده

 است حرکت جانور را دشوار کند و جانور را در برابر شکارچی آسیب پذیر کند  ممکندم زینتی طاووس نر     

 در نتیجه احتمال بقای آن را کاهش دهد .                                    

 آن را نشان می دهد . سازگار بودنژگی هنگام تولید مثل ، با این وی اما بقای جانوری                         

 بنابراین زاده ها عالوه بر صفات ظاهری ، ژن های صفات سازگار کننده را نیز به ارث می برند .

 . انجام نمی دهندجانوران ماده  فقطرا جانوران  در گونه های مختلفالبته انتخاب جفت 

 انجام دهد . ممکن است جانور نرانتخاب جفت را 

همه جیرجیرک ها( چون جانور نر هزینه بیشتری در تولید مثل می پردازد بنابراین نه :)جیرجیرک  نوعیدر مثال 

 جفت را انتخاب می کند . 

به جانور ماده  همراه مقداری مواد غذاییبه  درون کیسه ای)زامه های( خود را  اسپرم هایجیرجیرک نر      -

 منتقل می کند . 

 نیاز دارد . برای رشد و نمو جنین به مواد غذایی درون کیسهجانور ماده ، هنگام تشکیل تخم و 

 این کیسه بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نر را تشکیل می دهد .  -

 یتخمک هاباشد چون بزرگ بودن نشانه آن است که  بزرگترجانور نر جیرجیرک ماده ای را انتخاب می کند که 

 تولید کند .  زاده های بیشتریارد و می تواند بیشتری د

 .  رقابت می کنندجیرجیرک های ماده برای انتخاب شدن 
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 نظام جفت گیری :

 در بیشتر پستانداران و طاووس نر       نظام چند همسری -1

 در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد .                           

  نداردطاووس نر      نقشی در نگهداری زاده ها 

        النه و پناهگاه ایمن از شکارچیالبته می تواند بانگهداری از قلمرو ، منابع غذایی ، محل                  

 د .ماده افزایش می یابنرور  هر دو جانو موفقیت تولید مثلیبه ماده ها کمک کند و در نتیجه  غیر مستقیم به طور

 بیشتر پرندگان مثل قمری      نظام تک همسری -2

 در این نظام هر دو والد هزینه پرورش زاده ها را می پردازند                              

 هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند                             

 .  در بدن جانور نر انجام می شد  : در کتاب یازدهم در اسبک ماهی لقاح و مراحل رشد و نمو جنین ها نکته

 رفتار غذایابی : مجموعه رفتارهای جانور برای جست و جو وبه دست آوردن غذاست .    : غذایابی

 اندازه های متفاوتی دارند .  معموالغذاهایی که جانوران می خورند 

 غذاهای بزرگتر      انرژی بیشتری دارند 

 باشد .  دشوارو به دست آوردن آنها  فراوانی کمتراما ممکن است                         

  ،غذایابی بهینه نام دارد.غذا به دست آوردنو هزینه  محتوای انرژی غذابین  موازنه غذایابی بهینه :

 الصبیشترین انرژی خکه جانور ، در هر بار غذایابی،  بر اساس انتخاب طبیعی رفتار غذایابی برگزیده می شود

 را دریافت کند . 

  را دریافتبیشترین انرژی خالص ، چون  صدفهای با اندازه متوسط را ترجیح می دهندخرچنگ های ساحلی     

 می کنند )غذایابی بهینه (                                                                                                  

 شود. زیادی صرفرژی بیشتری دارند اما باید برای شکستن آنها انرژی انصدفهای بزرگتر با وجود اینکه        
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 .  هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد    

 را نیز نشان دهد .  رفتار برگزیده باید موازنه بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر

 در چه مواردی ، جانوران رفتار غذایابی خود را تغییر می دهند ؟ هنگام وجود شکارچی یا رقیب 

 . انرژی چندانی نداردرا مصرف می کنند که     محتوای  گاهی جانوران غذایی  -

 را دارد .جانور  مورد نیازاما مواد                                                         

 طوطی ها     از خاک رس سواحل رود آمازون می خورند .

 .  خنثی کندحاصل از غذاهای گیاهی را در لوله گوارش  مواد سمیتا                 

 قلمرو خواهی 

 از محدوده جغرافیایی که جانور در آن زندگی  بخشیقلمرو :  -

 قلمرو خواهی : جانوران در برابر افراد      هم گونه  -

 یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند .                                                   

 جانور با رفتارهایی مانند      اجرای نمایش       )مثال آواز خواندن پرنده(

 لمرو متعلق به آن است . و یا تهاجم به جانوران دیگر اعالم می کند که ق                                  

مثال یک پرنده با آواز خواندن سعی می کند که از ورود پرنده مزاحم به قلمرو خود جلوگیری کند . اگر آواز 

 موثر نباشد ، ممکن است پرنده صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند . 

 یانجامد . تهاجم    ممکن است به آسیب دیدن پرنده صاحب قلمرو هم ب

 آواز خواندن     ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند . 

 چرا پرنده هزینه های دفاع از قلمرو را می پذیرد ؟ یا فایده های قلمرو خواهی چیست ؟ 

 استفاده اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش دهد . -1

 دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی نیز افزایش می یابد -3ت یابی جانور و      امکان جف -2
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 مهاجرت 

 هر سال فصل پائیز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالب ها و آبگیر های شمال ایران می آیند 

 خود باز می گردند .  نپس از زمستان گذرانی ، در اوایل بهار به سرزمی

 جانوران مهاجرت نام دارد .رفت و برگشت ،  جابه جایی طوالنی:  مهاجرت

کاهش منابع مورد نیاز جانوران را                        -2تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط      -1:  علت مهاجرت

 مهاجرت کنند . زادآوریو  بقا،  تغذیهوامی دارد به سوی زیستگاه های مناسب تر برای 

 نیز در آن نقش دارد . یادگیریاست که  رفتار غریزیمهاجرت     

 بار مهاجرت نخستینآنهایی که برای  ازبهتردارند  سارهایی که تجربه مهاجرتداده بررسی مهاجرت سارها نشان 

 می کنند ، مسیر مهاجرت را تشخیص می دهند . 

 ند که قبال در آنجا نبوده اند . از جاهایی عبور می کن بسیاری از جانوراندر مسیر مهاجرت 

 چگونه جانوران در محیط های ناآشنا راه خود را پیدا می کنند ؟* 

 استفاده می کنند .  نشانه های محیطیاز جانوران برای جهت یابی 

 با استفاده از موقعیت ستاره ها در آسمان      در شباز موقعیت خورشید              هنگام روز

 احتماال میدان مغناطیسی زمین در جهت یابی نقش دارد .      وقتی هوا ابری هست

با وجود این آهنربا پرنده نتوانست  در یک روز ابری ، آهنربای کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند     

 مسیر درست را بیابد و به النه برگردد.

بنابراین نتیجه گرفتند کبوتر خانگی می تواند موقعیت خود را نسبت به میدان مغناطیسی زمین احساس و با استفاده 

 (مثال برای یافتن النه هم می تواند باشد جهت یابی همیشه برای مهاجرت نیستاز آن جهت یابی کند . )

 . یافته اند ،در سر بعضی از پرنده ها ذرات آهن مغناطیس شده  -

دریا می آیند و پس از پس از طی مسافت های طوالنی ، برای تخم گذاری به ساحل  مادهالک پشت های دریایی 

 تخم گذاری دوباره به دریا باز می گردند . 
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 نیز نقش دارد . میدان مغناطیسی زمین در جهت یابی الک پشت هابه نظر می رسد 

 ن نیست ()استفاده از میدان مغناطیسی زمین مختص به پرندگا

 برخی جانوران برای بقا در زمستان خواب زمستانی دارند .      خواب زمستانی و رکود تابستانی

 در خواب زمستانی     جانور به خواب عمیقی فرو می رود 

 مصرف اکسیژن  -2دمای بدن      -1یک دوره کاهش فعالیت را طی می کند که در آن                           

 نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد  -4تعداد تنفس       -3                                     

آن چربی الزم به مقدار جانور پیش از ورود به خواب زمستانی ، مقدار زیادی غذا مصرف می کند و در بدن 

زمستانی وزن جانور  کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب مصرف شود )بنابراین هنگام بیدار شدن از خواب

 کمتر شده است .(

نیز مانند خواب زمستانی یک دوره کاهش فعالیت است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش   رکود تابستانی

 می یابد .

وعی . )مثل ندر جانورانی دیده می شود که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می کنند رکود تابستانی 

 الک پشت(

 یا دوره های خشک سالی   رکود تابستانی انجام می دهند .  -2نبود غذا    -1این جانوران در پاسخ به  

: در نوعی الک پشت حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب کافی دریافت می کند رکود  5فعالیت 

با وجود فراهم بودن محیط باز هم  چون بنابراین رکود تابستانی یک رفتار ژنی استتابستانی را نشان می دهد 

 در الک پشت بروز می کند . 

 :3گفتار 

 دارند مثل    مورچه ها ، گرگ ها ، زنبورها ، دم عصایی ، خفاش ها  زندگی گروهیبرخی جانوران 

 برقرار کنند .  باید بتوانند باهم ارتباطجانوران برای زندگی گروهی 
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 ارتباط بین جانوران 

 ش های( گوناگون ارتباط               زنبورها راه های )رو

 مارها  )مواد شیمیایی ( یازدهم      فرومونبا استفاده از    

 گربه     تعیین قلمرو                                                          

 جوجه کاکایی با لمس منقار والد     لمس  

 اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند ،صدای جیرجیرک نرتولید صدا       

  بو)مثل طاووس(و      دیداری   

 تغییر می کند .  رفتار آنهادر نتیجه ارتباط بین جانوران ، 

 ارتباط در زنبورهای عسل 

 را جمع آوری کرده به کندو می آورند .  شهد و گرده گل هازنبورهای کارگر 

وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا می کند و به کندو باز می گردد خیلی طول نمی کشد که تعداد زیادی 

 زنبور کارگر در محل آن منبع غذایی دیده می شوند .

 ورهای دیگر نشان می دهد .خود را در مورد منبع غذایی به زنب اطالعات  باحرکات ویژه ای زنبور یابنده

 فاصله تقریبی منبع غذایی  -2جهت منبع غذایی        -1 

 نیز دارد .  صدای وزوز متفاوتی، زنبور یابنده  عالوه بر حرکات ویژه* 

 است .  منبع غذایی دورتر،  هر چه حرکات ویژه زنبور یابنده بیشتر باشد

 ت کرده اند .فکه از زنبور یابنده دریا یاز اطالعات کلزنبورهای کارگر     بااستفاده 

 غذا را پیدا می کنند  محل دقیق کمک بویاییبه سمت منبع غذایی پرواز می کنند و به                      

محل دقیق منبع  صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه تریدر زنبورها     با  مزیت این روش برقراری ارتباط

 غذایی را پیدا می کنند . 
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 زندگی گروهی 

 مانند مورچه ها و گرگ به شکل گروهی زندگی می کنند و با هم همکاری دارند . جانوران  برخی

در گروه کمتر  احتمال شکار جانور -1: جانوران از زندگی گروهی سود می برند .  فایده های زندگی گروهی

 وه ، محیط اطراف را زیر نظر می گیرند .است زیرا نگهبان های گر

 است افزایش یابد )مثال زنبورها( ممکن دسترسی به منابع غذایی -2

شکار بزرگتری را به دام بیندازد نیز موفقیت بیشتری دارد زیرا افراد یک گروه می تواند شکار گروهی  -3

 دارد و کارهایی که انجام می دهند تفاوت اندازه ، شکلاجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در 

 اجتماع مورچه های برگ بر    

 متفاوتی دارند .  اندازه کارگرها   

 می کنند    اندازه این مورچه ها بزرگتر است .  برش می دهند و به النه حملتعدادی برگ ها را   

 (15)شکلکوچکترند را انجام می دهند این مورچه ها  کار دفاعگروهی دیگر   

که از آن تغذیه می کنند ، به کار  به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچقطعه های برگ را  این مورچه ها   

 می برند . 

 رفتار دگر خواهی 

با  می دهد . ثلی جانور دیگری را افزایشجانور بقا و موفقیت تولید مرفتار دگر خواهی : رفتاری که  تعریف

 هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خود .

خفاش های خون  -3زنبورهای عسل کارگر     -2جانوران نگهبان      -1:  مثال هایی از رفتارهای دگر خواهی

 پرندگان یاریگر  -4آشام      

 حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند تا به موقع فرار کنند .  صدابا تولید     جانوران نگهبان -

 دیگران را از وجود شکارچی آگاه می کند.  فریادکه با  دم عصاییمثل  -

 با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده ، احتمال بقای خود را کاهش می دهند .  -
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 خود انجام میدهند .  خویشاونداننسبت به رفتار دگرخواهی را  جانوران نگهبان و زنبورهای عسل

 را انجام دهند . ممکن است رفتار دگر خواهی  خویشاوند یا غیر خویشاوندنسبت به  خفاش هااما 

  اس انتخاب طبیعی برگزیده می شود ؟چرا رفتار دگر خواهی براس

 ژن های مشترکی دارند .جانوران نگهبان و زنبورهای عسل چون با خویشاوندان خود 

 ژن هایری کرده و واگر چه این جانوران خود زاده ای نخواهند داشت ولی خویشاوندان آنها می توانند زادآ

 .  مشترک را به نسل بعد منتقل کنند

 تشکیل می دهند .  گروه همکاریبا یکدیگر     خفاش ها خون آشام

 درختان زندگی می کنند . ن غارها یا سوراخگروهی دروبه طور                           

 ( 17هاست )شکل  خون پستانداران بزرگ مثل دامغذای آنان                           

 این خفاش ها خونی که خورده اند با یکدیگر به اشتراک می گذارند .

ه آن را بخورد ، در غیر تا خفاش گرسن بر می گرداندخفاشی که غذا خورده است ، کمی از خون خورده شده را 

 این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد . 

 . جبران می کند  در آیندهرا  کار خفاش دگر خواهخفاشی که غذا دریافت کرده ، 

 کنار گذاشته می شود.  اشتراک غذااگر جبران نشود این خفاش از 

 خفاش هایی که دگر خواهی انجام می دهند ، لزوما خویشاوند نیستند .

 منجر می شود . بقای آنهاطبیعی برگزیده شده به  انتخابدر واقع رفتار دگرخواهی که در اثر 

 . است  نفع خود فردگاهی دگر خواهی رفتاری به  -

 در پرورش زاده ها به والدین آنها یاری می رسانند .      پرندگان یاریگر

 مشخص شده و جود این یاریگرها     احتمال بقای زاده ها را افزایش می دهد . 
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 . جوانی اندپرندگان اغلب یاریگرها      

 این می کنند و هنگام زادآوری می توانند از  تجربه کسببا کمک به والدین صاحب النه ،                 

 استفاده کنند .  ی خودتجربه ها برای پرورش زاده ها                

 ، قلمرو آنها را تصاحب و خود زادآوری کنند . با مرگ احتمالی جفت های زادآوریا                

 . هر چه تعداد کبوترها بیشتر باشد درصد موفقیت حمله شکارچی کمتر است  : 6فعالیت 

باشد درصد 2-18تعداد کبوترهادرصد و هنگامی که 88د موفقیت حمله شکارچی وقتی یک کبوتر است درص

 خیلی کم است .  کبوتر باشند در صد موفقیت حمله شکارچی 58درصدووقتی بیش از 68 موفقیت

 چند نکته : 

 هستند .  n 2ماده های نازا هستند که از لقاح تخمک و اسپرم بوجود آمده اند و زنبورهای عسل کارگر     

 حاصل بکرزایی است و از تقسیم میتوز تخمک بوجود می آید . زنبور نر     اما 

 زنبور نر با تقسیم میتوز اسپرم تولید می کند . )مربوط به کتاب یازدهم(

 . بنابراین این جمله که هر گامتی درجانوران با تقسیم میوز بوجود می آید غلط است

 ال بقا کاهش می یابداحتم     در جانوران نگهبان و زنبور عسل

 تولید مثل خفاش دگرخواه در آینده افزایش می یابد .  احتمال بقا و لی در خفاش های خون آشام 
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