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8فصل  

 رفتارهاي جانوران

 

 

  پرواز گروهي سارها

 انسان گيزند و درپي يافتن علت اين رفتار ها ست . مي كند هزاران سال است كه انسان رفتار هاي جانوران را مشاهده

 روشيه يافتن فت مي تواند بآه رزاد آوري يك حش چگونگيبه دانستن درباره رفتار جانوران وابسته است . دانستن 

ايي براي ه هار  جانور در معرض خطر مي تواند به يا تغذيه  يك  دانستن درباره مهاجرت  منجر شود . براي كنترل آن 

ي  انجام آن ها و ، چگونگ در اين فصل انواعي از رفتار هاي جانوران. فظ آن  گونه و حفاظت از  تنوع زيستي بينجامدح

 علت اين رفتار ها را از ديدگاه انتخاب طبيعي بررسي مي كنيم . 
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 اساس رفتار :   1گفتار 

مي  زاد آوري  وهاي خانگي با جمع آوري شاخه هاي نازك درختان در لبه بام ها براي خود النه مي سازند قمري 

        سار ها براي خواب  زمستاني دارند.   هاي قهوه ايخرس  .مي گريزندها شكارچي  ازگوزن ها  كنند.

رفتار اين ها نمونه هايي از رفتار هاي جانوران است . تر مهاجرت مي كنند .  زمستان گذراني به مناطق گرم

هايي مانند بو ، رنگ ، صدا ، تغيير محرك يا محرك ها انجام مي دهد .واكنشي است كه جانور در پاسخ به محرك 

 ، موجب بروز رفتار مي شوند .تغيير  طول روز  وتغيير ميزان  هورمون ها در بدن جانور  ،دماي محيط 

 رفتار غريزي 

براي كاكايي مثالً جوجه . متكي هستندوالد)والدين( به  انغذاي مورد نيازشبراي  گانپرندبرخي از  هاي  جوجه  

گرداند تا جوجه آن را زند و والد بخشي از غذاي خورده شده را بر مينوك مي منقار پرنده والددريافت غذا به 

 تواند به پس از بيرون آمدن از تخم، جوجه ميدريافت غذاي كافي براي بقا و رشد جوجه اهميّت دارد.  بخورد.

 منقار والد نوك بزند.                                    

    
 با نوك زدن به منقار والد درخواست غذا مي كند . جوجه كاكايي -1شكل 

رفتار درخواست غذا را انجام جوجه پرنده پس از خروج از تخم ، مي تواند چيست ؟  كاكاييمنشاء رفتار جوجه  

ي دارد؟ رفتار منشا ء ژناين درواقع آيا  ؟ باشدي تار همانند ويژگي هاي بدني آن مي تواند ژنپس آيا اين رفدهد،

 براي پاسخ به اين سوال يك پژوهش را بررسي مي كنيم .

        بررسي موش ماده در از زاده ها  رفتار مراقبتبا را  مي ناميم Bژن كه آن را ژن يك  پژوهشگران ارتباط  

دور  شوند، بخواهند اگر بچه موش ها ها از او دور شوند؛ دهد بچه موشاجازه نميطبيعي ماده  موش .كرده اند

 ها اي از واكنشدر اثر زنجيره  رفتاراين رسد به نظر مي .(2)شكل  كشدگيرد و به سمت خود ميها را ميآنمادر 

كنندو اطالعاتي از حواس بويايي، شنوايي و هاي مادر ابتدا نوزادان را وارسي ميدهد. موشرخ ميدر بدن موش 

فعال و دستور  موش مادر زير نهنجدر  Bشود؛ درنتيجه ژن رسال ميها اآن (هيپوتاالموسزير نهنج ) به  لمس
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 د كهفتبه راه مي ا پيچيده اي و فرايند هايكند هاي ديگري را فعال ميها و ژندهد كه آنزيمساخت پروتئيني را مي

غير      وآن را  جهش ايجاد Bپژوهشگران در ژن  دهد.، موش ماده رفتار مراقبت مادري نشان ميآن هادر نتيجه 

ي سهاي تازه متولد شده را وار، ابتدا بچه موشژن هاي جهش يافته داشتند  اي كههاي ماده موشكردند .  فعال

ي مادرمراقبت  رفتارتند و رفتار مادرانه نشان ندادند. به اين ترتيب مشخص شد گرفها را ناديده ولي بعد آن نددرك

 ي دارد .موش يك جزء ژن در

 
 موش مادر  داراي ژن جهش يافته  -موش مادر طبيعي ب –در الف مراقبت مادري  -2شكل 

گونه يكسان در همه افراد يكاساس رفتار غريزي است . غريزيموش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاري رفتار   

ها ، رفتار مكيدن در  پرندهسازي النهبراي به بدست آوردن غذا ،  كاكاييجوجه  رفتارزيرا ژني و ارثي است. است،

همه             .البته كنندها تعيين مياي غريزي را ژنرفتاره.اندهاي ديگري از رفتارهاي غريزي ان نمونهنوزاد

 شوند . نمي ايجادرفتارها ي غريزي به طور كامل در هنگام تولّد جانور 
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 .........................................................................................................................................................بيشتر بدانيد 

به نام ناحيه  پري  (هيپوتاالموسزير نهنج )در بخشي از  نام دارد . اين ژن  fosBژن ناميديم  Bآن چه ما ژن  

  اپتيك  كه در رفتار مادرانه موش نقش حياتي دارد  ، بيان مي شود .

........................................................................................................................................................................ 

 بیشتر بدانید

 1برگنعلم مطالعه رفتارهاي جانوران در آزمايشگاه و يا طبيعت است. سه دانشمند يعني نيکوالس تين يسرفتارشنا

آلماني در مشاهدۀ رفتار جانوران در طبيعت نقش مهمّي ايفا  3شتفريوُنفاستراليايي  و كارل 2نزهلندي ، كُنراد لور

در دهه هاي اخير ، . براي آنان به ارمغان آوردرا  1793ال ها جايزه نوبل رشته فيزيولوژي يا پزشکي ستالش نكردند. اي

شناسي رفتاري علم بومبه روش اصلي زيست شناسان در بررسي رفتار جانوران تبديل شده است . رفتاري بوم شناسي 

 بررسي رفتار جانوران در محيط طبيعي و از ديدگاه انتخاب طبيعي است.

................................................................................................................................... 

 يادگیري ورفتار 

مرين، دقيق نيست ولي به تدريج وبا تدر ابتدا به منقار والد  جوجه كاكاييهاي نوك زدن  ،در رفتار درخواست غذا 

خواست آن براي غذا پاسخ  تر به درتر نوك بزند ،والد سريعچه جوجه دقيقشود.هرتر ميرفتار دقيقاين 

مي      به دست  جوجه كاكايي تجربهبنابراين  (.3)شكلجوجه مي آموزد تا دقيق تر نوك بزندترتيب دهد.با اين مي

  .واصالح مي شود آن تغيير مي كندرفتارغريزي  آورد و

 
نقطه هاي سیاه رنگ  رفتار درخواست غذا در جوجه كاكايي : پس از دو روز جوجه مي آموزد تا دقیق تر نوك بزند. - 3شكل

 محل نوك زدن را نشان مي دهند.

                                                           
1- Nikolaas Tinbergen 

2- konrad Lorenz 

3- karl von frisch   
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 در رفتارتغيير پايدار گوناگوني پيدا مي كنند كه رفتار هاي آن ها را تغيير مي دهد . جانوران در محيط تجربه هاي

 يادگيري انواع گوناگوني دارد .نام دارد . يادگیريوجود مي آيد كه در اثر تجربه به 

ي را كه نسانپرورش يافتند نشان داد ،آن ها ا دستگاه جوجه كشي آزمايش با جوجه غاز هايي كه در .  : نقش پذيري

مادر خود   نمي توانند به طور غريزيجوجه غازها  وبه آن نقش پذيري پيدا كردند. دنبال پس از خروج ازتخم ديدند ،

جسم متحرك  . ايندنبال  مي كنند كه ببينند ، را متحركي نخستين جسم ، پس از خروج از تخم  هاآن  .را بشناسند

از جوجه غپيوند مي شود . مادرموجب پيوند جوجه ها با  دنبال كردن  اين . (4)شکل معموال مادر آن هاست 

ها  طي چند جوجه غاز نقش پذيري  .مي شودايجاد نقش پذيري نوعي يادگيري به نامدر نتيجه ها ومادرشان 

وفقيت با بيشترين م  نقش پذيري ي است كه در آن حساس دوره  زماناين  .ددهمي  رخساعت پس از خروج از تخم  

است  جوجه ها حياتيرا مي شناسند . اين شناسايي براي بقاي خودمادر نقش پذيري باها غازجوجه انجام مي شود .

تار هاي رف   جوجه ها با نقش پذيري افزون بر آن  .مي ميرند قرار نمي گيرند و مادر مورد مراقبت  جوجه ها وبدون آن

اساسي مانند جستجوي غذا را نيز از مادر ياد مي گيرند.    

: نقش پذيري طبيعي جوجه غاز ها به مادرخود     4شکل  

....................................................................................................................................................بيشتر بدانيد   
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مي  پژوهشگرانامروزه  .است (1793-1797)  استرالياييبررسي نقش پذيري در غاز ها از پژوهش هاي كنراد لورنز 

جوجه هاي  پرورشاستفاده كنند.مثال آن ها براي  انقراض از  نقش پذيري در حفظ گونه هاي جانوران در خطر كوشند 

،صداي پرندگان همان گونه  را ند ادنيا آمده  به در اسارت والدين خود را از دست داده وكه ي درخطردرنا نوعي 

دهند .   ند ومانند آنها رفتار مي كنند را به جوجه  ها نشان ميپخش مي كنند و افرادي كه خود را شبيه درنا كرده ا  

...............................................................................................................................................................................  

. در ابتدا بينندهاي در حال افتادن را در باالي سرخود ميان اجسامي گوناگوني مانند برگجوجۀ پرندگ :خوگیري 

دهند. امّا  با ديدن مكرر اجسام در حال ها پاسخ ميها با پايين آوردن سرخود و آرام ماندن به اين محركجوجه

 ها پاسخها ديگر به اين محركهاي ندارند. در نتيجه جوجها برايشان خطر يا فايدهگيرند آنحركت، ياد مي

د يا زياني سونامند. در اين يادگيري، پاسخ جانور به يك محرك تكراري كه مي یريخوگدهند. اين يادگيري را نمي

ها پاسخ ندهد.برخي محرك هآموزد بكند. در واقع جانور ميبراي آن ندارد، كاهش پيدا مي  

رشح غذا مي بيند ويا بوي آن را احساس مي كند ، بزاق آن ت وقتي جانوري مانند سگ شرطي شدن كالسيك :  

ندي به مي شود.غذا محرك وترشح بزاق ، پاسخ رفتاري است. اين رفتار غريزي و يك بازتاب  طبيعي است. دانشم

 نام پاوولف آزمايش هاي متعددي دراين باره انجام داد .او متوجه شد بزاق سگ ، باديدن فرد غذا دهنده  وقبل از

،  رسنهگ دريافت غذا نيزترشح مي شود. پاوولف  آزمايشي طراحي كرد و در آن همزمان با دادن پودر گوشت به سگ

با  طوري كه بزاق آن ،ر اين كار ، سگ بين صداي زنگ وغذا ارتباط برقرار كردزنگي را به صدا در آورد .با تكرا

ي وقتي زنگ در ابتدا يك محرك بي اثر بود ولشنيدن صداي زنگ وحتي بدون دريافت غذا ترشح مي شد . صداي 

محرك .صداي زنگ يك (5)شكل  با محرك طبيعي يعني غذا همراه شد ، سبب بروز پاسخ رفتاري )ترشح بزاق(شد

 است  زيرا در صورتي مي تواند موجب بروز پاسخ شود كه با يك محرك طبيعي همراه شود . اين نوعشرطي 

. داردنام شرطي شدن كالسيك يادگيري    
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خ رفتاري وقتي محرك شرطي )صدا ي زنگ(.با محرك طبيعي )غذا( همراه شد ،محرك شرطي به تنهايي مي تواند سبب  پاس - 5شکل  

 )ترشح بزاق(  شود.

........................................................................................................................................................ بيشتر بدانيد   

به تر بيش او پزشکي شد. يابرنده جايزه نوبل فيزيولوژي  1794در سال   ( فيزيولوژيست روس است كه1731 -1947ايوان پتروويچ پاولوف ) 

.مشهور است بازتاب شرطي باره در پژوهش  علت  

  

..........................................................................................................................................................  

نخستين در نوعي ديگر از شرطي شدن ، شرطي شدن فعال يا يادگيري با آزمون وخطا نام دارد .شرطي شدن فعال :

درون كه  اي قرار دادرا در جعبه گرسنه اي شمودانشمندي به نام اسكينر به اين نوع يادگيري،  مربوطهاي ايشآزم

تكه اي غذا        اهرم، تصادفي . با فشار دادن (6) شكل را فشار دهدآن توانست موش مي واهرمي قرار داشت  آن

ارتباط بين فشار دادن اهرم و پاداش  به مدتي موشكرد. پس از موش غذا دريافت ميبه درون جعبه مي افتاد و

در اين نوع يادگيري جانور .تا غذا به دست آورد  دادو پس از آن اهرم را فشار مي پي برديعني به دست آوردن غذا 

ري تنبيه ارتباط برقرار كند و درآينده رفتاري را تكرار يا از انجام آن خوددا ياآموزد بين رفتار خود با پاداش مي

  كند.

 
 موش اهرم را فشار مي دهدو ب ( غذاي دريافتي را مي خورد . )موش در جعبه اسكينر : الف  -6شكل
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 ..........................................................................................................................................................بيشتر بدانيد 

بررسي  اي بر او هك دستگاهي را (  روانشناس آمريکايي واز بنيان گذاران يادگيري رفتارگراست .1794-1779)بوروس فردريك اسکينر 

.از اختراعات  خود اوستجانوران به كار مي برد و جعبه اسکينر نام دارد ،رفتار شرطي شدن فعال       

 
..................................................................................................................................................................... 

ن تجربه هاي از راه به كاربرد رابرخي از جانوران مي توانند مسئله اي كه با آن روبه رو مي شوند  : حل مسئله

اي را در اتاقي قرار ، شامپانزهرفتار اين هاي مربوط به در يكي از آزمايش.حل كنندقبلي در يك موقعيت جديد 

دادند كه تعدادي موز از سقف آن آويزان بود و چند جعبه چوبي هم در اتاق قرار داشت. شامپانزده پس از چند بار 

ها باال رفت و به موزها دست ها را روي هم قرار داد، از آنموزها، جعبهباال پريدن و تالش ناموفق براي رسيدن به 

كند و با ارتباط برقرار ميوموقعيت جديد  هاي گذشته . در رفتار حل مسئله، جانور بين تجربه(7)شكل  يافت

  كند.ريزي ميها براي حل مسئله جديد، استدالل و آگاهانه برنامهاستفاده از آن

 

 
 

 حل مسئله در شامپانزه  -9شکل 

شاخه نازك  را ازهاها برگاند. شامپانزدهرفتارشناسان حل مسئله جانوران را در محيط طبيعي نيز بررسي كرده

ها را بيرون بياورند و بخورند. اين جانوران موريانهبرند تا ها فرو ميكنند و آن را درون النه موريانهجدا مي درخت

  .ها را بشكنندكنند تا پوسته سخت ميوهسندان و چكش استفاده ميهاي چوپ به شكل از تكه
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بينيد، كشف كرده است كه چگونه تكه گوشت آويزان به انتهاي طناب را به دست ي م 8سياهي كه در شكل  كالغ

 ودهد كشد و پنجه پاي خود را روي آن قرار ميمنقار خود باال مي باآورد. جانور هر بار بخشي از طناب را 

 كند.باالخره به گوشت دست پيدا مي

  كالغ كشف كرده است ، چگونه تكه گوشت را به كمك طناب باال بكشد.- 8شكل

همان طور كه در رفتار درخواست  بيشتر رفتار ها دو جزء  ژني و يادگيري دارند. :برهم كنش غريزه ويادگیري

،بروز پيدا  مي شوداين رفتار غريزي به طور كامل در جوجه اي كه از تخم خارج  غذا ي جوجه كاكايي ديديم ، 

 وكسب تجربه الزم است. برهم كنش جوجه در حال رشد و والدين .براي شكل گيري كامل آن نمي كند 

 كند. همچنان كه جانورها و اثرهاي محيطي است كه جانور در آن زندگي ميرفتار جانور محصول برهم كنش ژن

را براي تغيير اصالح رفتار قبلي به كار  آ ن هاآورد و تجربه به دست مي از محيط  هاي خودكند از آموختهرشد مي

بايد بتوانند در اين  جانوران است.تغيير در حال همواره  يادگيري براي بقا الزم است ،زيرا محيط جانوران برد.مي

 يادگيري امكان  سازگار شدنبه اين ترتيب ، شرايط متغير زندگي كنند و به تغييرات پاسخ هاي مناسبي بدهند .

 با اين تغييرات را فراهم مي آورد . جانور

 ................................................................فعالیت ........................................................................................

 اي دارد؟چه فايده انخوگيري براي جانور .1

شقايق دريايي با كم ترين تحريك مكانيكي ، بازو هاي خود را منقبض مي كند اما به حركت مداوم آب  .2

 پاسخي نمي دهد.چرا؟ 
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برخي از حشراتي كه شكار پرندگان اند،ظاهري شبيه برگ ويا شاخه نازك درختان دارند.بر اساس  .3

حشرات چه فايده اي اين ، اين شباهت براي رخ مي دهد در پرندگان شكارچي كه يادگيري خوگيري 

 دارد ؟ 

از چنين  ست. پسهاي مونارك را بلعيده و دچار تهوع شده ابيند، پروانهمي زيرزاغ كبودي كه در شكل  .4

آموختن اين رفتار را بر اساس يادگيري .چگونگي تجربه هاي پرنده مي آموزد ، اين حشره رانبايد بخورد 

 شرطي شدن توضيح دهيد .

  

 ؟رام كنندگان جانوران چگونه انجام حركات نمايشي در سيرك را به آن ها  مي آموزند  .5

 انتخاب طبیعي و رفتار:  2فتار گ

بررسي يك رفتار به دو نوع پرسش پاسخ مي دهند . يك نوع پرسش اين است كه جانور  پژوهشگران در 

مي شود ؟ پژوهشگران  چگونه رفتاري را  انجام مي دهد؟ براي پاسخ به اين پرسش كه چگونه رفتاري انجام

اين فرايند هاي ژني ،رشد ونموي و عملكردي )فیزيولوژيكي(بدن جانور را بررسي مي كنند . پرسش دوم 

است كه چرا جانور رفتاري را انجام مي دهد ؟ پرسش دوم به ديدگاه انتخاب طبیعي مربوط است .مثال زير را 

  .بخوانید 

         كند. شوند، پوسته هاي تخم را از النه خارج مياز تخم خارج ميهايش پرنده كاكايي پس از آن كه جوجه

(. اما رنگ سفيد 9هاي كاكايي در ميان علف ها ي اطراف آشيانه به خوبي استتار مي شوند)شكل جوجه هاو تخم

 داخل پوسته تخم هاي شكسته بسيار مشخص است .    
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 كاكايي ، تخم ها وجوجه هايش -9شكل 

كند؟براي يافتن پاسخ اين پرسش،پژوهشگري آزمايشي يچرا كاكايي پوسته هاي تخم را از النه خارج م       

سازي در محل آشيانه را هاي كاكايي رنگ آميزي كرد وآن ها مرغ خانگي را شبيه تخمهاي طراحي كرد.اوتخم

هاي شكسته كاكايي را نيز قرار داد. كاكايي ها، گذاشت .پژوهشگر در كنار تعدادي از اين تخم ها ،پوسته هاي تخم

و آن ها را  هبيشتر تخم مرغ هايي را كه كنار پوسته هاي تخم كاكايي قرار داشتند ،پيدا كرد هاكالغهده كرد او مشا

ها رفتار دور ها بود.پژوهشگر نتيجه گرفت كاكاييهاي شكسته ،راهنماي كالغخوردند.رنگ سفيد داخل پوسته تخم

ها انجام ل شكار شدن و افزايش احتمال بقاي جوجههاي شكسته از النه را براي كاهش احتماانداختن پوسته تخم

دهند. كاكايي ها زمان بسيار كوتاهي را براي  بيرون بردن پوسته تخم ها صرف مي كنند اما اين رفتار در بقاي مي

زاده ها ي آن  ها نقشي حياتي دارد .اين رفتار كاكايي ها سازگار كننده است زيرا از دسترسي شكارچي به زاده ها 

و بنابراين به سود آن هاست.رفتار هاي سازگار كننده با سازوكار  كاهد واحتمال بقاي آن ها را افزايش مي دهد مي

 انتخاب طبيعي،برگزيده مي شوند.

انتخاب طبيعي براي پاسخ به پرسش هاي چرايي درباره رفتار واثر انتخاب طبيعي در  ديدگاهدر رفتارشناسي از  

انجام مي شود . اين پژوهش ها نقش ساز گار كننده رفتار هاي گوناگون  وبه عبارت شكل دادن به رفتار پژوهش 
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ديگر نقش آن ها را در بقا و زادآوري بيشتر جانوران بررسي مي كنند. اين كار را با بررسي سود وهزينه هايي كه 

 د .شونايجاد مي كنند ،انجام مي رفتار ها براي جانور ان 

 .......................................................................................................................................... فعالیت

 در پژوهش درباره رفتار بيرون انداختن تخم در كاكايي ها :

 كرد؟اي را دنبال ميالف(پژوهشگر چه فرضيه 

 مرغ هاي رنگ آميزي شده ، پوسته تخم كاكايي قرار دارد؟ ب(چرا پژوهشگر فقط در كنار تعدادي از  تخم 

 .......................................................................................................بیشتر بدانید

 است.  (1997-1988)تين برگننيكوالس  هايكايي از پژوهشبررسي رفتار بيرون انداختن پوسته هاي تخم در كا

  
............................................................................................................. 

هاي سالم، معياري براي موفقيت زاد آوري در جانوران است. به داشتن بيشترين تعداد زاده: رفتارهاي زادآوري

ست. در رفتار انتخاب  هافتارريكي از اين  انتخاب جفت زادآوري متفاوتي دارند.هاي رفتارهمين علت جانوران 

جفت ،جانور ابتدا ويژگي هاي جفت را بررسي وتصميم مي گيرد ، با آن جفت گيري كند يا نه  . براي مثال 

هاي نر و ماده متفاوت است. در فصل هاي ظاهري طاووسانتخاب جفت را در طاووس بررسي مي كنيم .ويژگي

بزن راي جلب جفت دم خود را مانند بادكند. طاووس نر بميزاد آوري دم طاووس نر پرهاي پر نقش و نگاري پيدا 

هاي نر را بررسي مي كند و نري گستراند تا بهتر در معرض ديد جانور ماده قرار گيرد. طاووس ماده دم طاووسمي

  هاي چشم مانند بيشتري روي پرهاي دم خود داشته باشد.كند كه لكهرا به عنوان جفت انتخاب مي
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 كه هاي چشم مانند دم طاووس نر ل-19شكل    

.............................................................بيشتر بدانيد ................................................................................................................  

  نند كه لکه هاي چشم مانند بيشتري روي دم خود داشته باشند.طاووس هاي ماده  ،نر هايي را انتخاب مي ك

 تعداد جفت ها 
             ي چشم مانند روي پر هاي دم جانور نر                                                                                            تعداد لكه ها 

....................................................................................................................................................................... 

دهند. چرا چنين است؟ در جانوران هر يك از ها بيشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام ميدر جانوران ،ماده

ها صرف كنند. جانوران ماده معموالً زمان و و مدت زماني را براي زادآوري و پرورش زاده والدين بايد انرژي

ها در پرندگان ، بارداري و شيردادن به ها و جوجهكنند. براي مثال نگهداري از تخمانرژي بيشتري صرف مي

دهند. بنابراين هر بار توليد مثل جام مياند كه جانوران ماده آن ها را انايهاي پرهزينهنوزادان در پستانداران فعاليت

تر است. در نتيجه اين جانوران ماده هستند كه بايد جفت انتخاب كنند تا موفقيت توليد مثلي ها پر هزينهبراي آن 

 آن ها تضمين شود. 

اده چه شايد براي شما اين پرسش مطرح شده باشد كه پرهاي زينتي دم طاوورس نر با موفقيت توليد مثلي جانور م

كنند. هاي ظاهري نرها توجه مياند جانوران ماده در انتخاب جفت به ويژگيها نشان دادهارتباطي دارد؟پژوهش
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درخشان بودن رنگ پرنده يكي از اين ويژگي هاست كه نشانه سالمت و كيفيت رژيم غذايي آن است. در نتيجه  

يابد. عالوه بر آن كاهش مي ها به مادهنتقال انگلجفت گيري با نري كه نشانه سالمت بودن را دارد،احتمال ا

توانند به هاي مربوط به صفات سازگار كننده باشند كه مياي از دارا بودن ژنتوانند نشانههاي ظاهري ميويژگي

 ها منتقل شوند. زاده

تند كه در رقابت هاي ظاهري مانند پرهاي زينتي طاووس نر يا شاخ گوزن نر،  از صفات ثانويه جنسي هسويژگي

   . روندمييابي و در جلب جفت و يا مبارزه هنگام رقابت با نرهاي ديگر به كار اين جانوران در جفت

دم بلند و تزئيني طاووس نر ممكن است بقاي جانور را تهديد كند زيرا پرواز جانور ، مسئله ديگري نيز وجود دارد 

كند. پس چرا طاووس ماده ،جانور نر داراي اين صفت را پذيرتر ميآسيبرا دشوار و آن را در مقابل شكارچي ها 

كند ؟ پاسخ اين است كه بقاي جانور نري كه چنين صفتي دارد در هنگام توليد مثل، سازگارتر بودن آن انتخاب مي

وه بر دم تزئيني، هايشان عالكند در صورت انتخاب آن، زادهدهد، در نتيجه جانور ماده اطمينان پيدا ميرا نشان مي

 برند.هاي مربوط به صفات سازگار تر با محيط را نيز به ارث ميژن

دهند. در نوعي جيرجيرك اين جانور نر است كه هزينه بيشتري در انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمي

اي هاي خود را درون كيسهپرمپردازد و بنابراين نقش انتخاب كننده جفت را دارد.اين جيرجيرك نر استوليد مثل مي

(. اين كيسه بخش قابل توجهي از وزن بدن 11كند)شكلبه همراه مقداري مواد مغذي به جانور ماده منتقل مي

براي رشد ونموجنين به اين مواد مغذي نياز دارد.  ها ودهد.جانور ماده هنگام تشكيل تخمجانور نر را تشكيل مي

كند كه بزرگتر وسنگين ترباشد، زيرا بزرگتر بودن  جيرجيرك ماده نشانه انتخاب مياي را جانور نر، جيرجيرك ماده

هاي ماده كند. در اين جانوران جيرجيركهاي بيشتري توليد هاي بيشتري دارد ومي تواند زادهآن است كه  تخمك

 كنند. براي انتخاب شدن رقابت مي

  
 ومواد مغذي را دريافت كرده است .پرم سجيرجيرك ماده كه كيسه داراي ا-11شكل 
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 چند همسريآن هاست .طاووس نر نظام جفت گيري  نظام جفت گیرينوع رفتار توليد مثلي ديگر درجانوران ،    

دارد.در اين نظام جانور نر در نگهداري زاده ها نقشي ندارد.البته مي تواند با نگهداري از قلمرو ، منابع غذايي ،محل 

در نتيجه موفقيت توليد مثلي هر ر غير مستقيم به ماده ها كمك كند.ن از شكارچي ها ، به طوالنه وپناهگاه ايم

است . در اين نظام هر دو والد هزينه هاي پرورش  تك همسردوجانور نر وماده افزايش مي يابد . قمري خانگي 

 اوي دارند .در اين نظام جانور نر وماده درانتخاب  جفت هم نقش مسزاده ها را مي پردازند . 

وجو و به دست آوردن غذاست. غذاهايي كه جانوران غذايابي مجموعه رفتارهاي جانور براي جست :غذايابي

تر ها كمامّا ممكن است فراواني آن دارندغذاهاي بزرگتر انرژي بيشتري هاي متفاوتي دارند.وال اندازهخورند معممي

انرژي موجود در غذا وهزينه ميزان سود يعني ، ميزان ها دشوارتر باشد. بنابراين براي جانوران و به دست آوردن آن

بين محتواي انرژي غذا و هزينه به دست آوردن آن ،  موازنهوردن غذا ومصرف آن  اهميت دارد .به دست آ

آيد، محتواي انرژي د.انرژي )برحسب ژول يا كالري( خالصي كه با تغذيه از شكار بدست مينام دار غذايابي بهینه

مي   يدهگز. براساس انتخاب طبيعي رفتاري برميشكار منهاي انرژي الزم براي به دست آوردن  ومصرف آن است 

غذايابي بيشترين انرژي خالص را شود كه از نظر ميزان انرژي دريافتي كارآمدتر باشد يعني اين كه جانور در هر بار 

ها بيشترين دهند زيرا آنهاي با اندازه متوسط را ترجيح ميهاي ساحلي صدفدريافت كند. براي مثال خرچنگ

ها بايد انرژي بيشتري هاي بزرگتر انرژي بيشتري دارند امّا براي شكستن آنكنند. صدفانرژي خالص را تأمين مي

 صرف شود. 

ر غذايابي به مواد موردنياز خود ونه  محتواي انرژي غذا توجه مي كنند. براي مثال طوطي هايي گاهي جانوران د 

آن ها  مي بينيد خاك رس مي خورند تا مواد سمي حاصل از غذا هاي گياهي را در لوله گوارش12كه در شكل 

 خنثي كند.   

    
 تغذيه طوطي ها از خاك رس در ساحل رود آمازون  -12شكل 
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      نكته ديگر در غذايابي بهينه تأثير آن در موفقيت توليد مثلي است. بر اساس انتخاب طبيعي رفتاري برگزيده    

بيشتري كسب ، ذخيره و به موفقيت توليدمثلي منجر شود. بررسي برخي جانوران مثل  مي شود كه در آن انرژي

دهد. هنگام غذايابي ممكن را نشان مي ها هاي آنزادهعنكبوت گردباف رابطه مستقيم بين انرژي دريافتي و تعداد 

اي بين كسب است جانور خود در خطر شكار شدن يا آسيب ديدن قرار گيرد. بنابراين رفتار برگزيده بايد موازنه

ترين خطر را نيزنشان دهد. به همين علت است كه هنگام وجود شكارچي يا رقيب، جانوران بيشترين انرژي و كم

 .حتي گاهي  پردازنددهند و در حالتي آماده و گوش به زنگ به غذايابي ميغذايابي خود را تغيير مي رفتارهاي

 نزديك پناهگاه مي مانند . و فعاليت آن ها كم مي شود

 ........................................................................................................................  فعالیت

     در نمودار زير نشان بررسي ونتايج را پژوهشگري رفتارغذايابي خرچنگ ساحلي را : خرچنگ ساحلي غذايابي

ه پيش بيني شده  را نشان مي دهد ونمودار ستوني  قرمز رنگ  مربوط به داده است . منحني آبي رنگ غذايابي بهين

 خرچنگ است . عملکرد واقعي

 با استفاده از نمودار به پرسش هاي زير پاسخ دهيد :

 بنويسيد . رادرازاي  بزرگ ترين وكوچك ترين صدف هايي كه خرچنگ خورده است  .1

 ا را خورده است .درازاي  صدف هايي را بنويسيد كه خرچنگ بيشتر آن ه .2

 متغير وابسته را در منحني و درنمودار ستوني بنويسد . .3

 درازاي بهينه صدفي كه بيشترين انرژي را دارند چند ميلي متر است؟ .4

 آن چه در عمل رخ داده ، شده است ؟ و مل موجب تفاوت  قله نمودار غذايابي بهينهاكدام عو .5
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       ه

                                                             (mmدرازاي صدف )

............................................................................................................................................. 

قلمرو يك جانور ، بخشي از محدوده جغرافيايي است كه  جانور در آن زندگي مي كند. جانور در  قلمروطلبي:

نام دارد. جانور  قلمرو طلبيبرابر افراد هم گونه يا افراد گونه هاي ديگر از قلمرو خود دفاع مي كنند . اين رفتار 

كند كه قلمرو متعلق به آن است. مثال يك م ميبا رفتارهايي مانند  اجراي نمايش و يا تهاجم به جانوران ديگر اعال

به قلمرو خود جلوگيري كند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممكن كند از ورود پرنده مزاحم سعي ميپرنده با آواز خواندن 

ها نيازمند صرف زمان و اين فعاليت(. 13)شكل است پرنده صاحب قلمرو براي بيرون راندن مزاحم به آن حمله كند

ژي است. تهاجم ممكن است به آسيب ديدن پرنده  صاحب قلمرو هم بينجامد. آواز خواندن ممكن مصرف انر

پذيرد؟ قلمرو هاي دفاع از قلمرو را مياست موقعيت اين پرنده  را براي شكارچي آشكار كند. چرا پرنده هزينه

دريافتي جانور را افزايش دهد.   تواند غذا وانرژيطلبي براي جانور فايده دارد. استفاده اختصاصي از منابع مي

 يابد. افزايش مييابي جانور و دسترسي به پناهگاه براي در امان ماندن از شكارچي نيز امكان جفت
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 كاكايي از قلمرو خود در مقابل پرنده مزاحم دفاع مي كند.-13شكل 

هاي شمال ايران مهاجرت ها و آبگيرهرساله با آغاز فصل پاييز پرندگان مهاجر از سيبري و اروپا به تاالب :مهاجرت

 گردند.باز مي به زادگاه خودها پس از زمستان گذراني، در اوايل بهار كنند. اين پرندهمي

 هاي مهاجر به گيالناردك - 14شكل 

نامند. تغيير فصل و نامساعد شدن شرايط مي مهاجرتحركت  دوره اي ،دراز مدت و رفت و برگشتي جانوران را 

تر براي تغذيه، بقا و زادآوري هاي مناسبدارد به سوي زيستگاهو كاهش منابع مورد نياز، جانوران را وا مي محيط

 مهاجرت كنند.

ر آن نقش دارد؛ بررسي مهاجرت سارها نشان داده است سارهايي مهاجرت رفتاري غريزي است كه يادگيري نيز د

كنند، مسير مهاجرت را تشخيص بار مهاجرت ميكه تجربه مهاجرت دارند، بهتر از آنهايي كه براي نخستين

 دهند.مي

 ........................................................................................................................................بیشتر بدانید

سارهاي مهاجر در نيمه مسير مهاجرت در هلند به  :مهاجرت سارها از مناطق توليد مثلي به مناطق زمستاني گذراني 

مسن تر مسير درست مهاجرت را انتخاب و به هاي به سوئيس منتقل و در آنجا آزاد شدند. سار اسارت در آمدند و

هاي آبي رنگ( ولي سارهاي جوان بدون تجربه مهاجرت، در محل زمستان گذراني در بريتانيا پرواز كردند )پيكان

 هاي قرمز رنگ(.همان جهت قبلي، به اسپانيا پرواز كردند )پيكان
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....................................................................................................................................................................... 

ها در آن اند. پس چگونهكنند كه قبالً در آن جاها نبودهدر مسير مهاجرت بسياري از جانوران از جاهايي عبور مي 

هاي محيطي شانهيابي هنگام مهاجرت از نكنند؟جانوران براي جهتهاي ناآشنا، راه خود را پيدا مياين محيط

ها يابي هنگام روز با استفاده از موقعيت خورشيد و در شب با استفاده از موقعيت ستارهجهت مثالكنند.استفاده مي

 شود. در آسمان انجام مي

دهند؟پژوهشگران در يك روز ابري آهنرباي جانوران چگونه مسير حركت را تشخيص مي وقتي هوا ابري است

       كوچكي را روي سر كبوتر خانگي قرار دارند. با وجود آهنربا، پرنده نتوانست مسير درست را بيايد و به النه

ميدان مغناطيسي زمين تواند موقعيت خود را نسبت به باز گردد. پژوهشگران نتيجه گرفتند كبوتر خانگي مي

اند. البتّه ها ذرات آهن مغناطيسي شده يافتهيابي كند. آنان در سر برخي از پرندهاحساس و با استفاده از آن جهت

 چگونگي عملكرد آن هنوز مشخص نشده است.

از آيند و پس گذاري به ساحل دريا ميهاي طوالني، براي تخمهاي دريايي ماده پس از طي مسافتپشتالك

گردند. اگر چه در باره  جهت يابي اين جانوران اطالعات چنداني در دسترس گذاري دوباره به دريا باز ميتخم

 ها نقش دارد.پشتيابي الكرسد حركت امواج دريا و ميدان مغناطيسي زمين در جهتنيست ولي به نظر مي
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 .........................................................................................................................................بیشتر بدانید

( از جانوران به شدت در خطري هستند كه در  Eretmochelys imbricataالك پشت دريايي منقار عقابي )

اسفند ماه تا تير ماه براي تخم گذاري به آبهاي منطقه خليج فارس و درياي عمان طول فصل توليد مثلي يعني از 

مهاجرت مي كنند . مهم ترين مناطق النه سازي  آن ها پناهگاه حيات وحش و تاالب بين المللي شيدور و جزيرۀ 

 هندورابي در استان هرمزگان و جزاير ام الکرم و نخيلو در استان بوشهر است .

  

هاي دريايي در منطقه خليج فارس و درياي عمان به پيشنهاد و حمايت مالي  رديابي ماهواره اي الك پشتپروژه 

-WWF)دفتر منطقه اي صندوق جهاني حيات وحش و آژانس حفاظت محيط زيست ابوظبي و بنياد تحقيقات دريايي 

EWS-MRF)  ردياب بر  5با نصب  1397امارات و عمان در فروردين سال  –قطر  –و با مشاركت كشورهاي ايران

 هاي منقارعقابي در جزيره شيدور در ايران انجام شد .  روي الك پشت

هاي نهايي  عالئم دريافتي از ردياب ماهواره اي ضمن كمك در شناسايي مسيرهاي مهاجرتي و نيز سکونت گاه

اي توليد مثلي ، الگوهاي مهاجرتي و عادات رفتاري آن ها فراهم تغذيه اي اطالعات بسيار مهمي را در خصوص رفتاره

 مي سازد.

 نماي كلي از مسير حركت الك پشت هاي ايران و نقاط تجمع و تغذيه اي نهائي الك پشت هاي رديابي شده

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................ 
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 .......................................................................................................................................................فعالیت 

 يابي كبوتر خانگي چه بود؟در آزمايش بررسي جهتفرضيه پژوهشگران 

 داده باشند؟يابي كبوتر خانگي چه آزمايش كنترلي بايد انجام پژوهشگران در آزمايش بررسي جهت

..................................................................................................................................................... 

 خواب زمستاي وركود تابستاني 

دارند . در اين حالت جانور به خواب عميقي فرو مي رود و زمستان خوابي براي بقا در زمستان ، برخي جانوران 

              تعداد تنفس جانور كاهشون ،مصرف اكسيژن ددماي بكه در آن  يك دوره عدم فعاليت را طي مي كند

      ي ، جانور مقدار زيادي غذا مصرف ي كند .پيش از ورود به خواب زمستانو نياز جانور به انرژي كاهش پيدا م

نيز يك دوره  ركود تابستانيمي كند تا در بدن آن چربي الزم به مقدار كافي ذخيره تا هنگام خواب مصرف شود . 

              جانوراني ديده ركود تابستاني دري كند . سوخت وساز جانور كاهش پيدا مدر آن عدم فعاليت است كه 

 دوره هاي مانند بيابان زندگي مي كنند. اين جانوران درپاسخ به نبود غذا يا به شدت گرممي شود كه در جاهاي 

 خشك سالي ،ركود تابستاني انجام مي دهند .

 ........بيشتر بدانيد ..................................................

خرس قهوه اي در ايران زندگي مي كند وخواب زمستاني دارد.جانور گاهي وقتي هوا گرم تر است ازخواب بيدار  

اين خرس ها معموال از انسان دوري مي كنند ولي  زاده ها هنگام خواب زمستاني به دنيا مي آيند .مي شود .

 خرس هايي كه از خواب زمستاني بيدار شده اند ، مهاجم  وخطرناك اند.

 
.......................................................................................................... 

 .........................................فعاليت ...............................

الك پشتي كه در شكل مي بينيد ، حتي وقتي در آزمايشگاه قرار دارد وغذا وآب كافي دريافت مي كند نيز ركود 

 تابستاني را نشان مي دهد . چرا ركود تابستاني را رفتاري ژني مي دانند ؟
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....................................................................................................................................................... 

 

 : ارتباط وزندگي گروهي  3گفتار 

 برخي از جانوران زندگي گروهي دارند وبرقراري ارتباط الزمه زندگي گروهي است .

 بين جانورانارتباط 

جانوران از راه هاي  با استفاده از فرومون  با يکديگر ارتباط برقرار مي كنند. مانند زنبورها مي دانيد برخي جانوران 

           با يکديگر ارتباط برقرار  واطالعات مبادله   كردنلمس و صدا ،عالمت هاي ديداري ،بوتوليد گوناگون مانند 

تغيير مي كند . صداي جيرجيرك نر ، اطالعاتي مانندگونه وجنسيت آن را  مي كنند. در نتيجه اين ارتباط ، رفتار آن ها 

افراد ديگر النه، آن را تشخيص مي دهند فروموني ترشح مي كنندكه به اطالع جيرجيرك ماده مي رساند .مورچه ها ، 

 ذا را درزنبور هاي عسل بررسي مي كنيم .ي ارتباط براي يافتن غربرقرا ودنبال مي كنند .

و به كندو مي   : مي دانيد زنبورهاي كارگر شهد وگرده گل ها را جمع آوري كردهارتباط در زنبورهاي عسل

نمي كشد كه تعداد  خيلي طولدا مي كند وبه كندو باز مي گردد،آورند . وقتي زنبور كارگر منبع غذايي جديدي پي

 چرا چنين است ؟ منبع غذايي ديده مي شوند .آن حل زيادي زنبور كارگر در م

انجام ن  زنبور با زنبور يابنده پس از بازگشت اطالعات خود درباره منبع غذايي را به زنبورهاي ديگر ارائه مي كند . اي  

خود العات لرزاندن شکم خود اط با و ن ها شکل عدد هشت انگليسي را تداعي مي كندآاي كه برخي از  حركات ويژه

ا محل منبع و جهتي را به زنبور هاي ديگر ارائه مي كند .زنبور هاي كارگر با مشاهده اين حركات  فاصله تقريبي كندو ت

عالوه بر  .است كه بايد پرواز كنند را درمي يابند . براي مثال هر چه اين حركات طوالني تر باشد ، منبع غذايي دور تر
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كنند . پس  مي ده صداي وز وز متفاوتي دارد وكارگرها  ، زنبور يابنده را لمس همآن هنگام انجام  حركات ،زنبور يابن

ويايي خود ، از آن زنبورهاي كارگر  با استفاده از اطالعات كلي درباره منبع غذايي ، به سمت آن پرواز و به كمك ب

كارگر قبل  از  چه مزيتي براي زنبور ها دارد ؟ وقتي زنبورهاي برقراي ارتباط اين روش محل دقيق غذا را پيدا مي كنند.

  آن را پيدا جست وجو درباره محل منبع اطالعات داشته باشند ، با صرف انرژي كمترودرزمان كوتاه تري محل دقيق

  مي كنند .

 

بيشتربدانيد................................................................................   

 .شان  مي دهدزنبور يابنده با انجام حركات در زاويه اي مشخص با خط عمود ، زاويه بين منبع غذا ،كندو وخورشيد  را ن

درجه قرار دارد . 39رشيدبا زاويه اي همانطور كه در شکل زير مي بينيد ،منبع غذا در سمت راست خو  

   

 .است (1889-1982)شتكشف روش ارتباط در زنبور هاي عسل ازپژوهش هاي كارل فون فري  

 

....................................................................................................................................  
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 زندگي گروهي 

ي براي مي دانيد جانوراني مانند مورچه وگرگ  به شکل گروهي زندگي  و با هم همکاري مي كنند . زندگي گروه

ر شکار اين جانوران چه فايده اي دارد ؟ افراد از زندگي گروهي سود مي برند . براي مثال يك پرنده در گروه از  خط

ت  بان هاي ديگري محيط اطراف  را زير نظر مي گيرند . ممکن اسآن ، نگه خود شدن حفظ مي شود. زيرا به جز

درباره محل  موفقيت اعضاي گروه در تغذيه افزايش يابد زيرا همان طور كه در زنبور هاي عسل ديديد،جانور مي تواند

         گروه  اد يكمنابع غذا از افراد ديگر گروه اطالعات كسب كند .شکار گروهي نيز موفقيت بيشتري دارد زيرا افر

 مي توانند شکار بزرگتري را به دام بيندازند .

ل ،اندازه ،شکل اجتماع مورچه ها از گروه هايي با ويژگي هاي متفاوت تشکيل شده است .اين افراد در توانايي توليد مث

رگ ها را د.آن ها  بوكار هايي كه انجام مي دهند تفاوت دارند . مثال مورچه هاي برگ بر از نوعي قارچ تغذيه مي كنن 

ل به النه  مي برند وبراي پرورش قارچ به كار مي برند .كارگرها  اندازه هاي متفاوتي دارند وكار برش برگ ها ، حم

( .15را انجام مي دهند ) شکل قارچ قطعه برگ هاي جمع آوري  شده  وپرورش كود دادن به قارچ ها با ،دفاع ،   

 

مورچه بزرگتر كارگري است كه برگ را به النه حمل ومورچه كوچکتر از آن دفاع مي كند.  -15شکل   

دگرخواهيرفتار   

  يگران هشدارافراد نگهباني هستند كه با توليد صدا حضور شکارچي را به ددر جانوراني كه زندگي گروهي دارند ، 

  ود را كاهشا به خود جلب مي كنند واحتمال بقاي خمي دهند تا به موقع فرار كنند ولي با اين كار توجه شکارچي ر

تخمدان هاي آن ها عملکردي نيستند.  اين زنبور ها  و( . زنبور هاي عسل كارگر نازا  هستند 11مي دهند )شکل
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 دارند.دگرخواهي رفتاري دگرخواهي. اين جانوران رفتار نگهداري و پرورش زاده ها ي ملکه  را انجام مي دهند

ه شدن از احتمال است كه در آن يك جانور موفقيت توليد مثلي  ) مثال تعداد زاده هاي (جانورديگري را  به هزينه كاست

لي خود را به خطر بقا وتوليدمثل خود ، افزايش مي دهد . چرا يك جانور براي كمك به ديگران بقا يا موفقيت توليد مث

  مي اندازد ؟

 

  ي دهند.د نگهبان در گروه جانوران ويا زنبور هاي عسل، رفتار دگرخواهي را نسبت به خويشاوندان خود انجام مافرا

        اگر چه اين جانوران خود زاده اي نخواهند داشت، ولي خويشاوندان آن ها كه ژن هاي مشتركي با آن ها دارند ،

انتخاب  ل بعد منتقل كنند . به همين علت است كه بر اساسمي توانند زاد آوري كرده  و ژن هاي مشترك را به نس

 طبيعي رفتار دگرخواهي برگزيده شده است .

.  

.با فرياد آگاه  مي كند اين جانور درحال نگهباني است وبا احساس وجود شکار چي ديگران را -11شکل     

والدين به اده ها ياريگري هستند كه در پرورش زافراد . در ميان پرندگان ، گاهي  دگر خواهي رفتاري به نفع فرد است 

ها ياريگر وجود اين ياريگر ها احتمال بقاي زاده ها را افزايش مي دهد.مشخص شده است  . رسانندآن ها ياري مي 

ي توانند از ، تجربه كسب مي كنند وهنگام زاد آوري م صاحب النه اغلب پرنده هاي جواني اند كه با كمك به والدين

صاحب ربه ها براي پرورش زاده هاي خود استفاده كنند يا با مرگ احتمالي جفت هاي زادآور، قلمرو آن ها را تاين تج

وخود زاد آوري كنند.   

            هاي  از دگرخواهي جانوران با يکديگر گروه همکاري تشکيل مي دهند . اين رفتار در خفاشديگر  در نوعي  

ها   ش ها به طور گروهي درون غارها  يا سوراخ درختان زندگي مي كنند .غذاي آنخون آشام ديده مي شود .اين خفا
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         (. اين خفاش ها خوني را كه خورده اند با يکديگر به اشتراك 19خون پستانداران بزرگ مثل دام هاست )شکل

ورد .در گرسنه آن را بخمي گذارند . خفاشي كه غذا خورده است كمي از خون خورده شده را برمي گرداند تا خفاش 

سپارد  غير اين صورت خفاش گرسنه خواهد مرد . خفاشي كه غذا دريافت كرده ،كار خفاش دگرخواه را به ياد مي

             ودر آينده آن را جبران مي كند.  اگر جبران انجام نشود ، اين خفاش از اشتراك غذاكنار گذاشته مي شود .

ه در اثر و اين رفتار دگرخواهيک خواهي را انجام مي دهند لزوما خويشاوند نيستندخفاش هايي كه اين  رفتار دگر

 انتخاب طبيعي برگزيده شده ، به بقاي آن ها  منجر مي شود. 

   

  خفاش خون آشام از خون پستانداران تغذيه مي كند  -19شکل  

.........................................................................................................................................فعاليت   

ن را تفسير كنيد .آنمودار زير مزيت  زندگي گروهي را نشان مي دهد 
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