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رفتاراهی جانوران



رفتارهای جانوران
هستندپرسشدودنبالبهجانورانرفتارشناختبرایشناسانرفتار:
1-فصلپرندگانمثالً:(رفتاربروزمکانیسمبهمربوط)رفتاریکبروزچگونگی

کنند؟مییابیجهتچگونهرامسیرودهندمیتشخیصچگونهرامهاجرت
2-برایسودیچهمهاجرتمثالً:(رفتارتکاملبهمربوط)رفتاریکوجوددالیل

دارد؟پرندگان

oمسببمحیطیهایرکمحشاملوکنندمیداللترفتارنزدیکدالیلبرچگونگیسواالت:نکته
دالیلبرچراییواالتسولیآنهاستکنندهایجادآناتومیکیوفیزیولوژیکیژنتیکی،عللوآن
.کنندمیداللترفتاردور



اساس رفتار
هامحرکیامحرکبهپاسخدرجانورکهاستهاییواکنشمجموعهیاواکنش:رفتار

.دهدمیانجام

انواع محرک

محرک داخلی

گیرنده های درونی را 
تحریک می کنند

ن مانند تغییر میزان هورمو
ها و گلوکز خون

خارجیمحرک

اندام های حسی را تحریک 
می کنند

مانند بو،رنگ، صدا



رفتار غریزی
پرندهمنقاربهغذادریافتبرایکاکاییجوجه:کاکاییهایجوجهدرغذاخواستدررفتار-1

.بخوردراآنجوجهتاگرداندمیبرراشدهخوردهغذایازبخشیوالدوزندمینوکوالد
تخم،ازآمدنبیرونازپسجوجه.دارداهمیتجوجهرشدوبقابرایکافیغذایدریافت

.بزندنوکوالدمنقاربهتواندمی
اوازهاموشبچهدهدنمیاجازهطبیعیمادهموش:مادهموشدرهازادهازمراقبترفتار-2

.کشدمیخودسمتبهوگیردمیراهاآنمادرشوند،دورهاموشبچهشوند،اگردور
بررسیمادهموشدرهازادهازمراقبترفتارباراBژننامبهژنیکارتباطپژوهشگران

.کردند



رفتار غریزی
کندمیوارسیرانوزادانابتدامادرموش:مادهموشدرهازادهازمراقبترفتارمکانیسم

مغزدرهایییاختهدرBژننتیجهدرشود،میارسالآنمغزبهحواسراهازاطالعاتیو
هایژنوهاآنزیمکهدهدمیراپروتئینیساختدستوروشودمیفعالمادرموش

آنیجهنتدرکهافتدمیراهبهایپیچیدهفرایندهایجانورمغزدر.کندمیفعالرادیگری
.دهدمینشانرامادریمراقبترفتارمادهموشها،
ژندرجهشایجادباپژوهشگرانBهایژنکهایمادههایموش.کردندفعالغیرراآن

راهاآنبعدولیکردندوارسیراشدهمتولدتازههایموشبچهابتداداشتند،یافتهجهش
مادریمراقبترفتارشدمشخصترتیباینبه.ندادندنشانمراقبترفتاروگرفتندنادیده

.داردژنیاساسموشدر



رفتار غریزی
جوجهرفتار.استارثیوژنیزیرا.استیکسانگونهافرادهمهدرغریزیرفتاراساس

نمونهشیرخواراندرمکیدنرفتاروپرندگانسازیالنهغذا،آوردنبدستبرایکاکایی
.اندغریزیهایرفتارازدیگریهای
اندنشدهایجادجانوردرتولدهنگامکاملطوربهغریزیرفتارهایهمه.

oگیرندمیانجامقبلیتجربهویادگیریوآموزشبهنیازبدونغریزیرفتارهای:نکته.
oهستندضروریحیاتحفظبرایغریزیرفتارهای:نکته.

oیردگمیانجامثابتیطوربهگونهیکبهمتعلقافراددرغریزیهایرفتار:نکته.
oشودمیمحسوبغریزیرفتارمهاجرت،نوعیفصلدرهممونارکهایپروانهرفتار:نکته.



یادگیری و رفتار
والدمنقاربههاجوجههایزدننوککاکایی،هایجوجهتوسطغذاخواستدررفتاردر

.شودمیتردقیقرفتاراینتمرین،باوتدریجبهولینیستدقیقابتدادر
دهدمیپاسخغذابرایآندرخواستبهترسریعوالد،دبزننوکتردقیقجوجهچههر.

بدستتجربهکاکاییجوجهبنابراین،.بزندنوکتردقیقتاآموزدمیجوجهترتیباینبه
.شودمیاصالحوکندمیتغییرآنغریزیرفتاروآوردمی
دهدیمتغییرراهاآنرفتارهایکهکنندمیپیداگوناگونیهایتجربهمحیطدرجانوران.

.داردنامیادگیریآیدمیوجودبهاثرتجربهدرکهرفتاردرپایدارنسبتاتغییر



انواع یادگیری

انواع 
یادگیری

خو گیری

شرطی شدن 
کالسیک

نقش پذیریحل مسئله

شرطی شدن 
فعال



(عادی شدن)خوگیری
داپیکاهشندارد،آنبرایزیانییاسودکهتکراریمحرکیکبهجانورپاسخخوگیری،در

هایمحرکمعرضدرجانوران.ندهدپاسخهامحرکبرخیبهآموزدمیجانوروکندمی
.استزیادانرژیصرفنیازمندها،آنهمهبهپاسخکهدارندقرارمتعددی

اهمیت خوگیری

محرکازپوشیچشمباجانورشودمیموجبخوگیری
ارد،ندآنمثلتولیدوبقادرتاثیریکهاهمیتبیهای

.کندحفظحیاتیهایفعالیتانجامبرایراخودانرژی
بهرافلزیهایقوطیکشتزارهابرخیدر:1فعالیت

بادوزشبافلزیهایقوطیکنند،میآویزانمترسک
ترسموجبوکنندمیایجادصداوخورندمیتکان
نیست،دائمیمحرکاینچون.شودمیهاپرنده

.کندمیترمناسبرامترسکازاستفاده



شرطی شدن کالسیک
یاوندبیمیغذاسگمانندجانوریوقتیشدمتوجهدادانجامکههاییآزمایشباپاولوفنامبهدانشمندی

.شودمیترشحاوبزاقکند،میحسراآنبوی

پاسخ غیر 
شرطی

(ترشح بزاق)

محرک غیر 
شرطی

(بوی گوشت)

ردآودرصدابهرازنگیگرسنه،سگبهگوشتپودردادنبازمانهمآندروکردطراحیآزمایشیاولفپ.
وزنگصدایشنیدنباآنبزاقکهطوریکرد،برقرارارتباطغذاوزنگصدایبینسگکار،اینتکراربا

.شدمیترشحنیزغذادریافتبدونحتی
پاسخروزبسببشد،همراهغذایعنیطبیعیمحرکباوقتیولیبوداثربیمحرکیکابتدادرزنگصدای

.شدبزاقترشح
محرکیکباکهشودپاسخبروزموجبتواندمیصورتیدرزیرااستشرطیمحرکیکزنگصدای

.داردنامکالسیکشدنشرطییادگیرینوعاین.شودهمراهطبیعی

محرک شرطی

(صدای زنگ)

محرک غیر 
شرطی

(پودر گوشت)

پاسخ

(ترشح بزاق)



(یادگیری با آزمون و خطا) شرطی شدن فعال
وجوداهرمیآندرونکهدادقرارایجعبهدرراایگرسنهموشاسکینرنامبهدانشمندی

تصادفیطوربهوکردمیحرکتجعبهدرونموش.دهدفشارراآنتوانستمیموشوداشت
غذاموشوافتادمیجعبهدرونبهغذاایتکهنتیجهدر.دادمیفشارراجعبهدروناهرم

.کردمیدریافت
ستبدیعنیپاداشواهرمدادنفشاربینارتباطبهموشرفتار،اینتکراربارچندازپس

.آوردبدستغذاتادادمیفشاررااهرمعمدی،طوربهآنازپسموش.بردپیغذاآوردن
کندیمدریافتکههییتنبیاپاداشباخودرفتاربینآموزدمیجانورفعال،شدنشرطیدر،

.کندمیخودداریآنانجامازیاتکراررارفتاریآیندهدروکردهبرقرارارتباط



(با آزمون و خطایادگیری )فعالشرطی شدن 

.تاسشدهتهوعدچاروبلعیدهرامونارکپروانهبینید،میشکلدرکهایپرنده:2فعالیت
.بخوردنبایدراحشرهاینآموزد،میپرندههاییتجربهچنینازپس

شود،میمنجرپرندهتهوعبهکهنامطلوبمزهاحساسفعال،شدنشرطییادگیریاساسبر
.کنداجتنابپرندهاینخوردنازآموزدمیپرندهآنکردنتکرارباکهاستتنبیهی



حل مسئله
د،انشدهروروبهآنباکهایمسئلهحلبرایخودقبلیهایتجربهازتوانندمیجانوران

.کننداستفاده
دادیتعکهگذاشتنداتاقیدرراایشامپانزهرفتار،اینبهمربوطهایآزمایشازیکیدر

چندازپسشامپانزه.داشتوجوداتاقدرهمچوبیجعبهچندوبودآویزانآنسقفازموز
باالآنهااز.دادقرارهمرویراهاجعبهموزها،بهرسیدنبرایناموفقتالشوپریدنباالبار

.یافتدستموزهابهورفت
وکندیمبرقرارارتباطجدیدموقعیتوگذشتههایتجربهبینجانورمسئله،حلرفتاردر

.کندمیریزیبرنامهآگاهانهجدید،مسئلهحلبرایهاآنازاستفادهبا



حل مسئله

یزنطبیعیمحیطدرراجانورانمسئلهحلشناسانرفتار
رادرختاننازکشاخههایبرگهاشامپانزه.اندکردهبررسی

تابرندمیفروهاموریانهالنهدرونراآنوکنندمیجدا
.بخورندوبیاورندبیرونراهاموریانه

وسندانشکلبهسنگیاچوبهایتکهازجانوراناین
.نندبشکراهامیوهسختپوستهتاکنندمیاستفادهچکش

هتکچگونهکهاستکردهکشفزیرشکلدرسیاهکالغ
بارهرجانور.آوردبدسترانخانتهایبهآویزانگوشت
رادخوپایپنجهوکشدمیباالخودمنقاربارانخازبخشی

.کندمیپیدادستگوشتبهسرانجامودادهقرارآنروی



نقش پذیری
شودمیانجامجانورزندگیازمشخصیدورهدرکهاستیادگیرینوعیپذیرینقش.

ندکنمیدنبالبینند،میکهرامتحرکیجسمنخستینتخم،ازآمدنبیرونازپسغازهاجوجه.
.شودمیمادرباهاجوجهپیوندموجبکردندنبالاین.آنهاستمادرمعموالمتحرکجسم

دورهزمان،این.دهدمیرختخمازخروجازپسساعتچندطیغازهاجوجهدرپذیرینقش
.شودمیانجامموفقیتبیشترینباپذیرینقشآندرکهاستحساسی

تاسحیاتیهاجوجهبقایبرایشناساییاین.شناسندمیراخودمادرپذیرینقشباغازهاجوجه.
باهاجوجهآن،برافزون.بمیرنداستممکنوگیرندنمیقرارمادرمراقبتتحتهاجوجهآنبدون
.گیرندمییادمادرازنیزراغذاجویوجستماننداساسیرفتارهایپذیری،نقش



نقش پذیری
دستازراخودمادرکههاییبرهمثالًشود،میدیدهنیزپستانداراندرپذیرینقش

اطارتببرایتمایلیوافتندمیراهاودنبالاست،دادهپرورشراهاآنانسانواندداده
.دهندنمینشاندیگرگوسفندهایبا
اضانقرخطردرجانورانهایگونهحفظدرپذیینقشازکوشندمیپژوهشگرانامروزه

وادهددستازراخودوالدینکههاییپرندهجوجهپرورشبرایآنهامثالً.کننداستفاده
.کنندمیپخشراگونههمانپرندگانصدایاند،آمدهدنیابهانسانمراقبتتحت

دماننوکردهپرندهآنشبیهراخودظاهرکنند،مینگهداریهاجوجهاینازکهافرادی
.کنندمیرفتارآنها



برهم کنش غریزه و یادگیری
ردجانورکهاستمحیطیاثرهایوهاژنکنشبرهممحصولجانورانرفتارهایبیشتر

تاررفایندیدیم،کاکاییجوجهغذایدرخواسترفتاردرکهطورهمان.کندمیزندگیآن
.کندنمیپیدابروزآید،میبیرونتخمازکهایجوجهدرکاملطوربهغریزی

استالزمتجربهکسبووالدینوجوجهکنشهمآن،برکاملگیریشکلبرای.
هآموختازکندمیرشدکههمچنانوداردرارفتاراینانجامبرایالزمژنیاساسجانور

کارهبقبلیرفتاراصالحوتغییربرایراهاآنوآوردمیدستبهتجربهمحیطازخودهای
.بردمی
استتغییرحالدرهموارهجانورانمحیطزیرااست،الزمجانورانبقایبراییادگیری.

بهندبتوانبایدکنند،زندگیتغییرحالدرشرایطایندربتوانندجانورانآنکهبرای
سازگارانامکیادگیریوژنکنشهمبرترتیب،اینبه.بدهندمناسبیهایپاسختغییرات

.آوردمیفراهمراتغییراتاینباجانورشدن



3فعالیت 
ازوهایب،(تماس)مکانیکیتحریکبادریاییشقایق(الف

مینپاسخیآبمداومحرکتبهاماکندمیمنقبضراخود
چرا؟.دهد
تماسولیجانورخوگیریموجبآبمداومحرکت:پاسخ

.شودمیپاسخموجب
درنمایشیحرکاتانجامچگونهجانورانکنندگانرام(ب

آموزند؟میآنهابهراسیرک
اشپاددریافتبهایویژهرفتارآموزندمیآنهابه:پاسخ

.شودمیمنجرتنبیهیا



رانتخاب طبیعی و رفتا
دهندپاسخپرسشنوعدوبهکنندمیتالشرفتاریکبررسیدرپژوهشگران.
پژوهشگرانپرسشاینبهپاسخبرایدهد؟میانجامرارفتاریچگونهجانور:اولنوعپرسش

.کنندمیبررسیراجانوربدنعملکردوونمورشدژنی،فرایندهای
استمربوططبیعیانتخابدیدگاهبهپاسخدهد؟میانجامرارفتاریجانورچرا:دومنوعپرسش.
یمخارجالنهازراتخمهایپوسته.آیندمیبیرونتخمازهایشجوجهآنکهازپسکاکاییپرنده

رنگهالبت.شوندمیاستتارخوبیبهآشیانهاطرافهایعلفمیاندرکاکاییهایتخموهاجوجه.کند
النهازراتخمهایپوستهکاکاییچرا.استمشخصبسیارشکستههایتخمپوستهداخلسفید
:کردطراحیراآزمایشیپژوهشگریپرسش،اینپاسخیافتنبرایکند؟میخارج



انتخاب طبیعی و رفتار
ازیسآشیانهمحلدرراآنهاوکردآمیزیرنگکاکاییهایتخمشبیهراخانگیمرغهایاوتخم

رااییکاکشکستههایتخمپوستهها،تخماینازتعدادیکناردرپژوهشگر.دادقرارها،کاکایی
قراراییکاکتخمهایپوستهکنارکهراهاییمرغتخمبیشترهاکالغکردمشاهدهاو.دادقرارنیز

هاالغکراهنمای،شکستههایتخمپوستهداخلسفیدرنگ.خوردندراآنهاوکردهپیداداشتند،
.بود

برایراالنهازشکستههایتخمپوستهانداختندوررفتارهاکاکاییگرفتنتیجهپژوهشگر
.دهندمیانجامهاجوجهبقایاحتمالافزایشوشدنشکاراحتمالکاهش

ایناماکنندمیصرفهاتخمپوستهبردنبیرونبرایراکوتاهیبسیارزمانهاکاکایی
زیراتاسسازگارکنندههاکاکاییرفتاراین.داردحیاتینقشیآنهاهایزادهبقایدررفتار

ودسبهودهدمیافزایشراآنهابقایاحتمالوکاهشهازادهبهشکارچیدسترسیاحتمال
میبرگزیدهطبیعی،انتخابسازوکارباسازگارکنندهرفتارهای.استآنهایزادهوپرنده
چراییپرسشبهپاسخبرایپژوهشگرانطبیعی،انتخابدیدگاهبارفتارشناسیدر.شوند

نقشآنها.کنندمیپژوهشآنهابهدادنشکلدرطبیعیانتخاباثرورفتارها
تربیشزادآوریوبقادررارفتارهانقشعبارتیبهوگوناگونرفتارهایسازگارکنندگی

.ودشمیانجام،جانوربرایرفتارهزینهوسودبررسیباکاراین.کنندمیبررسیجانوران



(تولیدمثل)زادآوری
استجانوراندرزادآوریموفقیتبرایمعیاری،سالمهایزادهتعدادبیشترینداشتن.

هند،دمیانجامزادآوریرفتارهای،(مثلتولید)زادآوریدرموفقیتبهدستیابیبرایجانوران
راتجفهایویژگیابتداجانورجفت،انتخابرفتاردررفتارهاست،اینازیکیجفتانتخاب
درراجفتانتخابمثالبراینه،یاکندگیریجفتآنباگیردمیتصمیمبعدوکندمیبررسی
فصلدر.استمتفاوتمادهونرهایطاووسظاهریهایویژگیکنیم،میبررسیطاووس

دمجفت،جلببراینرطاووسکند،میپیدانگاریوپرنقشپرهاینر،طاووسدمزادآوری
دممادهطاووس.گیردقرارمادهجانوردیدمعرضدربهترتاگستراندمیبادبزنمانندراخود

ودرخشانرنگکهکندمیانتخابجفتعنوانبهرانریوکندمیبررسیرانرهایطاووس
.باشدداشتهخوددمپرهایرویبیشتریمانندچشمهایلکه



(تولیدمثل)زادآوری 
چنینچرا.دهندمیانجامراجفتانتخابرفتارنرهاازبیشترهامادهجانوران،در

پرورشوزادآوریبرایرازمانیمدتوانرژیبایدوالدینازیکهرجانوراندراست؟
برای.کنندمیصرفبیشتریانرژیوزمانمعموالًمادهجانوران.کنندصرفهازاده
درنوزادانبهشیردادنوبارداریوپرندگاندرهاجوجهوهاتخمازنگهداریمثال

.دهندمیانجامراآنهامادهجانورانکههستندایپرهزینههایفعالیتپستانداران
انتخابجفتبایدمادهجانورانپس.داردبیشتریهزینهآنهابرایمثلتولیدبنابراین،

.شودتضمینآنهاتولیدمثلیموفقیتتاکنند



(تولیدمثل)زادآوری 
موفقیتبانرطاووسدمزینتیپرهایکهباشدشدهمطرحپرسشاینشمابرایشاید

؟داردارتباطیچهمادهجانورزادآوری
توجهنرهاظاهریهایویژگیبهجفتانتخابدرمادهجانوراناند،دادهنشانهاپژوهش

.کنندمی

ژیمرکیفیتوسالمتنشانهکهاستهاییویژگیاینازیکیپرندهرنگبودندرخشان
ارهایشزادهومادهجانورسالمتدارد،رانشانهاینکهنریباگیریجفتاست،آنغذایی

.کندمیتضمین
یزنسازگارکنندهصفاتبهمربوطهایژنداشتنازاینشانهرنجانورظاهریهایویژگی

درراآنودشوارراجانورحرکتاستممکننرطاووسزینتیوبلنددمگرچهیعنیهستند؛
اینابجانوریبقایاما.دهدکاهشراآنبقایاحتمالوکندپذیرترآسیبهاشکارچیمقابل

آن،ابانتخصورتدرنتیجهدر.دهدمینشانراآنبودنسازگارترتولیدمثل،هنگامویژگی
.برندمیارثبهنیزراسازگارترصفاتژنهای،ظاهریویژگیبرعالوههازاده
جنسیثانویهصفاتازنرگوزنشاخبانرطاووسزینتیدممانندظاهریهایویژگی

.روندمیکاربهدیگرنرهایبارقابتویابیجفتهنگامکههستندنرجانوران



(تولیدمثل)زادآوری 
در.دهندنمیانجاممادهجانورانفقطراجفتانتخابجانوران،مختلفهایگونهدرالبته

انتخابراجفتبنابراینوپردازدمیمثلتولیددربیشتریهزینهنرجانور،جیرجیرکنوعی
جانوربهمغذیموادمقداریهمراهبهایکیسهدرونراخودهایزامهنرجیرجیرک.کندمی

.کندمیمنتقلماده
داردنیازکیسهدرونمغذیموادبهجنیننموورشدبرایوتخمتشکیلهنگاممادهجانور.

رکجیرجی،نرجانور.دهدمیتشکیلرانرجانوربدنوزنازتوجهیقابلپخشکیسهاین
استآننشانةمادهجیرجیرکبودنبزرگترزیراباشد،بزرگترکهکندمیانتخابراایماده

جانورانایندر.کندتولیدبیشتریهایزادهتواندمیوداردبیشتریتخمکهایکه
.کنندمیرقابتشدنانتخاببرایمادهجیرجیرکهای



(تولیدمثل)زادآوری 
یریگجفتنظامنرطاووس.آنهاستگیریجفتنظامنوعجانوران،دردیگرمثلیتولیدرفتار

.داردهمسریچند
نگهداریدرنرطاووس.دهدمیانجامراهازادهنگهداریوپرورشوالدینازیکینظامایندر

ازیمناپناهگاهوالنهمحلغذایی،منابعقلمرو،ازنگهداریباتواندمیالبتهندارد،نقشیهازاده
جانورودهرتولیدمثلیموفقیتنتیجه،در.کندکمکهامادهبهغیرمستقیمطوربهها،شکارچی

.دارندچندهمسرینظامپستاندارانبیشتر.یابدمیافزایشمادهونر
رورشپهایهزینهوالددوهرنظامایندر.همسراندتکخانگیقمریمثلپرندگانبیشتر

مساویسهمجفتانتخابدرمادهونرجانورنظامایندرهمچنین،.پردازندمیراهازاده
.دارند



کهغذاهایی.غذاستآوردندستبهووجوجستبرایجانوررفتارهایمجموعهغذایابیرفتار
.دارندمتفاوتیهایاندازهمعموالًخورندمیجانوران

اآنهآوردندستبهوکمترآنهافراوانیاستممکنامادارندبیشتریانرژیتربزرگغذاهای
هبهزینهوغذادرموجودانرژیمیزانیعنیسودمیزانجانورانبرایبنابراین،.باشددشوارتر

.دارداهمیتآنمصرفوغذاآوردندست
داردنام"بهینهغذایابیآن،آوردندستبههزینهوغذاانرژیمحتوایبینموازنه.
یدریافتانرژیمیزاننظرازکهشودمیبرگزیدهایغذایابیرفتار،طبیعیانتخاببراساس

.دکندریافتراخالصانرژیبیشترینغذابایی،بارهردرجانوراینکهیعنیباشدکارآمدتر
ینبیشترآنهازیرادهندمیترجیحرامتوسطاندازهباصدفهایساحلیهایخرچنگمثالبرای

بایدنهاآشکستنبرایامادارندبیشتریانرژیتربزرگهایصدف.کنندمیتأمینراخالصانرژی
.شودصرفبیشتریانرژی

رفتارغذایابی



رفتارغذایابی
گیردقراردیدنآسیبیاشدنشکارخطردرخودجانوراستممکنغذایابیهنگام.

نشاننیزراطرخکمترینوانرژیبیشترینکسببینموازنهایبایدبرگزیدهرفتاربنابراین
یبغذایارفتارهایجانورانرقیب،یاشکارچیوجودهنگامکهاستعلتهمینبه.دهد
.شوندمیمشغولغذایابیبهزنگبهگوشوآمادهحالتیدرودهندمیتغییرراخود

یازنموردموادامانداردچندانیانرژیمحتوایکهکنندمیمصرفراغذاییجانورانگاهی
ورندمیخرسخاکبینیدمیزیرشکلدرکههاییطوطیمثالبرای.کندمیتأمینراآنها

.کندخنثیآنهاگوارشلولهدرراگیاهیغذاهایازحاصلسمیموادتا



خواهیقلمرو 

.کندمیزندگیآندرجانورکهاستجغرافیاییمحدودهازبخشیجانور،یکقلمرو
لمروقرفتاراین.کنندمیدفاعخودقلمروازدیگرهایگونهافرادیاگونههمافرادبرابردرجانوران

کهدکنمیاعالمدیگرجانورانبهتهاجمیاونمایشاجرایمانندرفتارهاییباجانور.داردنام"خواهی
لمروقبهمزاحمپرندةورودازکندمیسعیخواندنآوازباپرندهیکمثالاستآنبهمتعلققلمرو

بهاحممزراندنبیرونبرایقلمروصاحبپرندهاستممکننباشد،مؤثرآوازاگر.کندجلوگیریخود
آسیببهاستممکنتهاجم.استانرژیمصرفوزمانصرفنیازمندفعالیتهااین.کندحملهآن

شکارچیبرایراپرندهموقعیتاستممکنخواندنآواز.بینجامدهمقلمروصاحبپرندةدیدن
.کندآشکار
:داردهاییفایدهجانورانبرایخواهیقلمروپذیرد؟میراقلمروازدفاعهایهزینهپرندهچگونه

.دهدافزایشراجانوردریافتیانرژیوغذامیتواندقلمرومنابعازاختصاصیاستفاده-1
.یابدیمافزایشنیزشکارچیازماندناماندربرایپناهگاهبهدسترسیوجانوریابیجفتامکان-2



شمالآبگیرهایوهاتاالببهاروپاوسیبریازمهاجرپرندگانپاییزفصلآغازباسالههر
ودخسرزمینبهبهاراوایلدرگذرانی،زمستانازپسهاپرندهاین.کنندمیمهاجرتایران

.گردندمیباز
داردناممهاجرتجانورانبرگشتیورفتوطوالنیجاییجابه.
بهرددامیواراجانوران،نیازموردمنابعکاهشومحیطشرایطشدننامساعدوفصلتغییر

.کنندمهاجرتزادآوریوبقاتغذیه،برایترمناسبهایزیستگاهسوی
سارهامهاجرتبررسی.داردنقشآندرنیزیادگیریکهاستغریزیرفتاریمهاجرت

ربانخستینبرایکهآنهاییازبهتردارندمهاجرتتجربهکهسارهاییاستدادهنشان
.دهندمیتشخیصرامهاجرتمسیرکنند،میمهاجرت

مهاجرت



مهاجرت
پس.اندنبودهآنجاهادرقبالًکهکنندمیعبورجاهاییازجانورانازبسیاریمهاجرتمسیردر

؟کنندمیپیداراخودراهآشناناهایمحیطایندرچگونهآنها
باوزرهنگامیابیجهتمثالً.کنندمیاستفادهمحیطیهاینشانهازیابیجهتبرایجانوران

.ودشمیانجامآسماندرهاستارهموقعیتازاستفادهباشبدروخورشیدموقعیتازاستفاده
یمغناطیسمیدانآیادهند؟میتشخیصراحرکتمسیرچگونهجانوراناستابریهواوقتی

دارد؟نقشجانورانیابیجهتدرزمین
رکبوتسررویراکوچکیآهنربایابریروزیکدرپژوهشگرانپرسش،اینبهپاسخبرای

.گرددازبالنهبهوبیابدرادرستمسیرنتوانستپرندهآهنربا،اینوجودبا.دادندقرارخانگی
غناطیسیممیدانبهنسبتراخودموقعیتتواندمیخانگیکبوترگرفتندنتیجهپژوهشگران

آهنذراتهاپرندهازبعضیسردرپژوهشگران.کندیابیجهتآنازاستفادهباواحساسزمین
برای،طوالنیهایمسافتطیازپسمادهدریاییهایپشتالک.اندیافتهنیزشدهمغناطیسی

میرنظبه.گردندمیبازدریابهدوبارهگذاریتخمازپسوآیندمیدریاساحلبهگذاریتخم
.داردنقشنیزهاپشتالکیابیجهتدرزمینمغناطیسیمیدانرسد



خواب زمستانی و رکود تابستانی
روفعمیقیخواببهجانورحالتایندر.دارندزمستانیخوابزمستان،دربقا،برایجانورانبرخی

تنفستعداداکسیژن،مصرفبدن،دمایآندرکهکندمیطیرافعالیتکاهشدورهیکورودمی
اغذزیادیمقدارجانورزمستانی،خواببهورودازپیش.یابدمیکاهشانرژیبهجانورنیازوجانور

.سدبرمصرفبهخوابهنگامتاشودمیذخیرهکافیمقداربهالزمچربیآنبدندروکندمیمصرف
ندکمیپیداکاهشجانورسازوسوختآندرکهاستفعالیتکاهشدورهیکنیزتابستانیرکود.

این.نندکمیزندگیبیابانمانندگرمشدتبهجاهایدرکهشودمیدیدهجانورانیدرتابستانیرکود
.دهندمیانجامتابستانیرکودسالی،خشکهایدورهیاغذانبودبهپاسخدرجانوران

یافتدرکافیآبوغذاداردوقرارآزمایشگاهدروقتیبینید،حتیمیشکلدرکهپشتیالک:5فعالیت
دانند؟میژنیرفتاریراتابستانیرکودچرا.دهدمینشانراتابستانیرکودکند،می

.دافتمیاتفاقهممساعدشرایطوجودباحتیکهاستغریزیرفتاریتابستانیرکودچون:پاسخ



ارتباط در زنبور های عسل

میرائهادیگرهایزنبوربهرافداییمنبعدربارهخوداطالعاتبازگشت،ازپسیابندهزنبور
.دهدمینشاندیگرهایزنبوربهراخوداطالعاتایویژهحرکاتانجامبازنبوراین.کند
کهراجهتیوغذامنبعمحلتاکندوتقریبیفاصله،حرکاتاینمساعدهباکارگرهایزنبور

دورتریغذایمنبعباشد،ترطوالنیحرکاتاینهرچهمثالبرای.یابندمیدرکنند،پروازباید
ورهازنب.دارندنیزمتفاوتیوزوزصداییابندهزنبورحرکات،انجامهنگامآنبرافزون.است

بهاند،هکرددریافتغذاییمنبعدربارهیابندهزنبورازکهکلیاطالعاتازاستفادهباکارگر
.کنندمیپیداراغذادقیقمحل،خودبویاییکمکبهوپروازآنسمت

تجوجسازقبلکارگرزنبورهایوقتیدارد؟زنبورهابرآبمزیتیچهارتباطبرقراریروشاین
حلمتریکوتاهزماندروکمترانرژیصرفباباشند،داشتهاطالعاتغذامنبعمحلدرباره
.کنندمیپیداراآندقیق



ارتباط بین جانداران

راه های 
ارتباطی بین 

جانوران

عالمت های 
شنیداری

عالمت های 
دیداری

عالمت های 
بویایی

لمس کردن

ترشح 
فرومون

نمادهای 
صوتی



در زنبورهای عسلارتباط 
ورزنبوقتی.آورندمیکندوبهوکردهآوریجمعراهاگلگردهوشهدکارگرزنبورهای

ارهبدرراخوداطالعاتوگرددمیبازکندوبهکندمیپیداجدیدیغذاییمنبعکارگر
.دهدمیارائهدیگرزنبورهایبهغذاییمنبع

مینشاندیگرزنبورهایبهراخوداطالعاتایویژهحرکاتانجامبازنبوراین
واغذمنبعمحلتاکندوتقریبیفاصلهحرکات،اینمشاهدهباکارگرزنبورهای.دهد

اشد،بترطوالنیحرکاتاینچههرمثالبرای.یابندمیدر،دنکنپروازبایدکهراجهتی
وزوزصداییابندهزنبورحرکات،انجامهنگامآنبرافزون.استدورترغذاییمنبع

بارهدرهیابندزنبورازکهکلیاطالعاتازاستفادهباکارگرزنبورهای.داردنیزمتفاوتی
راغذادقیقمحلخود،بویاییکمکبهوپروازآنسمتبهاند،کردهدریافتغذاییمنبع
.کنندمیپیدا
دروجوجستازکارگرقبلزنبورهایوقتیکهاستاینارتباطبرقراریروشایناهمیت

محلتریکوتاهزماندروکمترانرژیصرفباباشند،داشتهاطالعاتغذامنبعمحلباره
.کنندمیپیداراآندقیق



زندگی گروهی
برندمیسودگروهیزندگیازدارد؟جانورانایفایدهچهجانورانبرایگروهیزندگی.

:مثالبرای
رزیرااطرافمحیطگروه،هاینگهبانزیرااست،کمترگروهدرجانورشدنشکاراحتمال-1

.گیرندمینظر
عسلایهزنبوردرکههمانطورزیرایابد،افزایشاستممکننیزغذاییمنابعبهدسترسی-2

.کندکسباطالعاتگروهدیگرجانورانازغذامنبعمحلدربارهتواندمیجانوردیدید،
بهراتریبزرگشکارتوانندمیگروهیکافرادزیرادارد،بیشتریموفقیتنیزگروهیشکار-3

.بیندازنددام



زندگی گروهی
کهکارهاییوشکلاندازه،درکهاستشدهتشکیلهاییگروهازهامورچهاجتماع

هایاندازهکارگرها،بُربرگهایمورچهاجتماعدرمثال.دارندتفاوتدهندمیانجام
ملحالنهبهودهندمیبرشراهابرگ(تربزرگکارگر)آنهاازتعدادی.دارندمتفاوتی

همورچاین.دهندمیانجامرادفاعکار(ترکوچککارگرهای)دیگرگروهیوکنندمی
به،کنندمیتغذیهآنازکهقارچنوعیپرورشبرایکودعنوانبهرابرگهایقطعهها

.برندمیکار



دگرخواهیرفتار 

ینگهبانافراددارند،گروهیزندگیکهجانورانیبیندر
شدارهدیگرانبهراشکارچیحضورصداتولیدباکههستند

وجهتکاراینباآنهاالبته.کنندفرارموقعبهتادهندمی
کاهشراخودبقایاحتمالکرده،جلبخودبهراشکارچی

.دهندمی
ادهزپرورشونگهداریوهستندنازاکارگر،عسلزنبورهای

زنبورهایونگهبانجانوران.دهندمیانجامراملکههای
.دارنددگرخواهیرفتارکارگرعسل

موفقیتوبقاجانوریکآندرکهاسترفتاریدگرخواهی
تمالاحازشدنکاستههزینهبارادیگریجانورمثلیتولید

.دهدمیافزایشخود،مثلتولیدوبقا



رفتار دگرخواهی
دهند؟میانجامدگرخواهیرفتارجانورانچرا
یدگرخواهرفتارعسل،زنبورهاییاوجانورانگروهدرنگهبانافراد

ان،خویشاوندانشباآنها.دهندمیانجامخودخویشاوندانبهنسبترا
ایزادهخودجانورانایناگرچهبنابراین.دارندمشترکیهایژن

ژنوکردهزادآوریتوانندمیآنهاخویشاوندانولیداشت،نخواهند
هکاستعلتهمینبه.کنندمنتقلبعدنسلبهرامشترکهای

.استشدهبرگزیدهدگرخواهیرفتارطبیعی،انتخاببراساس
میتشکیلهمکاریگروهیکدیگرباجانوراندگرخواهیازدیگراینمونهدر

سوراخیاغارهادرونگروهیطوربهآشامخونهایخفاشمثالبرای.دهند
.هاستداممثلبزرگپستاندارانخونآنهاغذای،کنندمیزندگیدرختان

اشیخف.گذارندمیاشتراکبهیکدیگربااندخوردهکهراخونیهاخفاشاین
هگرسنخفاشتاگرداندمیبرراشدهخوردهخونازکمیاستخوردهغذاکه
غذاکهخفاشی.مردخواهدگرسنهخفاشصورتاینغیردر.بخوردراآن

جبراناگر.کندمیجبرانآیندهدررادگرخواهخفاشکارکرده،دریافت
.شودمیگذاشتهکنارغذااشتراکازخفاشایننشود،انجام



رفتار دگرخواهی
اررفتواقع،در.نیستندخویشاوندلزوماًدهند،میانجامدگرخواهیکههاییخفاش

شودمیمنجرآنهابقایبهشده،برگزیدهطبیعیانتخاباثردرکهدگرخواهی
یاریگریافرادپرندگان،میاندر.استفردخودنفعبهرفتاریدگرخواهی،گاهی

دوجواستشدهمشخص.رسانندمییاریآنهاوالدینبههازادهپرورشدرکههستند
یجوانهایپرندهاغلبیاریگرهادهد،میافزایشراهازادهبقایاحتمالیاریگرهااین
توانندمیزادآوریهنگاموکنندمیکسبتجربهالنه،صاحبوالدینبهکمکباکهاند
هایجفتاحتمالیمرگبایاکننداستفادهخودهایزادهپرورشبرایهاتجربهایناز

.کنندزادآوریخودوتصاحبراآنهاقلمروزادآور،
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