
هزاران سال است که انسان رفتارهای جانوران را مشاهده می کند و در پی یافتن علت این رفتارها 
و چگونگی بروز آنهاست. زندگی انسان به داشتن اطالعات دربارۀ رفتار جانوران وابسته است. دانستن 
دربارۀ چگونگی زادآوری یک حشره آفت، می تواند به یافتن راه هایی برای مبارزه با آن منجر شود. دانستن 
دربارۀ مهاجرت یا تغذیۀ یک جانور در معرض خطر انقراض، می تواند به راه هایی برای حفظ آن گونه و 
حفاظت از تنوع زیستی بینجامد. در این فصل انواعی از رفتارهای جانوران، چگونگی انجام آنها و علت 

این رفتارها را از دیدگاه انتخاب طبیعی بررسی می کنیم. 

فصل 8

رفتارهای جانوران
1

2  داز یگنوگچ دروم رد تاعالطا
؟ دراد یتیمھا ھچ تارشح یروآ

یگدنز هوحن دروم رد تاعالطا  
ھچ ضارقنا لاح رد ناروناج  
؟دراد یتیمھا

دوش یم درف یاھ نژ یاقب ثعاب میقتسم ریغ و میقتسم تروصب اھراتفر ھمھ
دوش یم درف ندب رد یزرنا  صلاخ دوس شیازفا و یفرصم ھنیزھ شھاک ثعاب اھراتفر ھمھ

تسا ناگدنرپ ءزج راس  
تسا مھ نادگنس و ناد ھنیچ یاراد هدعم رب هوالع نآ شراوگ هاگتسد
دنتسھراداوھ یاھ ھسیک یاراد شش رب هوالع ناگدنرپ
دنراد فعاضم نوخ شدرگ و یا هرفح راھچ ناگدنرپ بلق
دراد با بذجزاب رد یدایز یدنمناوت ناگدنرپ رد ھیلک
دنراد یصاصتخا ریغ و یصاصتخا ینمیا ناگدنرپ
تسا هدش یزیر ھمانرب گرم رثا رد ناگدنرپ زا یخرب ینینج نارودرد ناتشگنا ینایم یاھ هدرپ فذح
دنک یم ھیذغت مخت ھتخودنا زا نینج و دنتسھ راذگ مخن ناگدنرپ



اساس رفتار گفتار 1 

قمری های خانگی با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زادآوری می کنند. 
گوزن ها از شکارچی ها می گریزند. خرس های قطبی خواب زمستانی دارند. سار ها برای زمستان گذرانی 
به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند. اینها نمونه هایی از رفتارهای جانوران است. رفتار، واکنش یا مجموعه 
واکنش هایی است که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد. محرک هایی مانند بو، رنگ، 
صدا، تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن جانور، تغییر دمای محیط و تغییر طول روز موجب بروز 

رفتارهای گوناگون در جانوران می شوند. 

رفتار غریزی 

جوجه های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد )یا والدین( خود متکی هستند. مثاًل 
جوجه کاکایی برای دریافت غذا به منقار پرنده والد نوک می زند و والد بخشی از غذای خورده شده را 
برمی گرداند تا جوجه آن را بخورد. دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهّمیت دارد. جوجه پس از 

بیرون آمدن از تخم، می تواند به منقار والد نوک بزند )شکل 1(. 

منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم، می تواند رفتار درخواست 
غذا را انجام دهد، پس آیا این رفتار همانند ویژگی های بدنی جانور ژنی است؟ برای پاسخ به این سؤال 

یک پژوهش را بررسی می کنیم. 
پژوهشگران ارتباط یک ژن را با رفتار مراقبت از زاده ها در موش ماده بررسی کرده اند. این ژن را 
ژن B می نامیم. موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور 
شوند، مادر آنها را می گیرد و به سمت خود می کشد )شکل 2(. موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند 
و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ درنتیجه ژن B در یاخته هایی در مغز موش مادر فعال 

شکل 1ــ رفتار درخواست غذا در جوجه 
کاکایی

1

24

5

راتفر فیرعت

 یسرد یاھ باتک رد ناروناج راتفر داونا زا ییاھ لاثم
 دنتسھ راتفر یعون اھ ساکعنا ھمھ) 1
دنتسھ یعافد یاھ ساکعنا یاھ  ھنومن غاد مسج ھب دوخرب رد تسد ندیشک بقع، عوفدم ، راردا ، ھفرس ،ھسطع ، غارفتسا  ، لاھسا

اھ یھام رد یسورع صقر ) 2
کرانوم ھناورپ ترجاھم ) 3
یبطق سرخ یناتسمز باوخ ) 4
)تشپ کال رد یناتسباتدوکر)5

 خساپ طیحم یاھ کرحم ھب ناھایگ
دنھدیم
: لاثم
 ییارگ رون
 ییارگ نیمز
 تکرح- وم رد شچیپ دننام( سامت ھب خساپ
)راوختشوگ ناھایگ گرب
 بش و زور لوط ریثات تحت یھد لگ
 یامد رییغت ھب ناھایگ خساپ ( اھ گرب شزیر
)طیحم
اھ  ھناوج ظفح یارب کلوپ دیلوت

 

کرحم عاونا  

)زکولگ ای  اھ نومروھ نازیم( یلخاد

)ادص- گنر - وب- زور لوط رییغت - طیحم یامد رییغت( یجراخ

 رییغت یزیرغ یاھراتفر زا یضعب
 توبکنع رات ندینت دننام دننک یمن
 رثا رد یزیرغ یاھراتفر زا یخرب
 راتفر دننام دننک یم رییغت یریگدای
ییاکاک ھجوج

12

هاگتسد رد شراوگ زا یشخبیزیرغ راتفر  
دوش یم ماجنا ردام شراوگ

تسا یلخاد کرحم عون زا و یگنسرگ کرحم

تسا رثوم نژ نایب میظنترد یسح تاعالطا

ندز کون راتفر  
یگنسرگ کرحم

نژ یاقب و ندنام هدنز یارب فدھ

دوش یم نایبھن ھمھ



می شود و دستور ساخت پروتئینی را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگری را فعال می کند. در مغز جانور 
فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجۀ آنها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد. 
پژوهشگران با ایجاد جهش در ژن B آن را غیر فعال کردند. موش های ماده ای که ژن های جهش یافته 
داشتند، ابتدا بچه موش های تازه متولد شده را وارسی کردند ولی بعد آنها را نادیده گرفتند و رفتار مراقبت 

نشان ندادند. به این ترتیب، مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژنی دارد.

رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاری غریزی1 است. اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک 
گونه یکسان است، زیرا  ژنی و ارثی است. رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، النه سازی پرنده ها 
و رفتار مکیدن در شیرخواران نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی اند. خواهید دید همۀ رفتارهای 

غریزی به طور کامل هنگام توّلد در جانور ایجاد نشده اند. 

یادگیری و رفتار 

در رفتار درخواست غذا، نوک زدن های جوجه کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج 
و با تمرین، این رفتار دقیق تر می شود. هرچه جوجه دقیق تر نوک بزند، والد سریع تر به درخواست آن برای 
غذا پاسخ می دهد. به این ترتیب جوجه می آموزد تا دقیق تر نوک بزند )شکل 3(. بنابراین، جوجه کاکایی 

تجربه به دست می آورد و رفتارغریزی آن تغییر می کند و اصالح می شود. 

1- Instinctive Behavior

موش  مادری  مراقبت  الف(  2ــ  شکل 
مادر دارای ژن طبیعی

 ب( نبـود مراقبـت مـادری در مـوش مادر 
B دارای ژن جهش یافته

بیشتر بدانید 
آنچه ما آن را ژن B نامیدیم به اختصار 
ژن FosB نام دارد. این ژن در بخشی 
مغز  )هیپوتاالموس(  نهنج  زیر  از 
آن  مادرانۀ  رفتار  در  که  مادر  موش 

نقش حیاتی دارد، بیان می شود. 

بیشتر بدانید 
رفتارشناسی، علم مطالعۀ رفتارهای 
جانـوران در آزمایشـگاه و یـا طبیعت 
اسـت. سـه دانشـمند بـه نـام هـای 
هلنـدی،  برگـن1  تیـن  نیکـوالس 
ُکنـراد لورنـز2و کارل فـون فریـش3 
اتریشـی در مشـاهدٔه رفتـار جانوران 
در طبیعـت نقش مهّمـی ایفا کردند. 
نوبـل رشـتۀ  ایـن تالش هـا جایـزۀ 
و  )فیزیولـوژی(  اندام شناسـی  کار 
پزشـکی سـال 1973 را بـرای آنـان 
بـه ارمغـان آورد. در دهه هـای اخیـر 
در  زیست شناسـان  اصلـی  رویکـرد 
بررسـی رفتـار جانوران، بوم شناسـی 
رفتـاری اسـت. بوم شناسـی رفتاری 
علم بررسـی رفتار جانوران در محیط 
طبیعـی و از دیـدگاه انتخـاب طبیعی 

است.
Nikolaas Tinbergen ــ1
Konrad Lorenz ــ2
  Karl Von Frisch ــ3

دوشیم لرتنک یرگید نژ طسوت یسراو راتفر

دوش یم لرتنک میزنآ و نژ نیدنچ طسوت شوم رد تبقارم راتفر

یا هریجنز تروصب شوم رد تبقارم راتفر  
میزنآ ای نژآ کی ندش لاعف ینعی ، تسا  

یم رگید یاھ میزنآ و نژ ندش لاعف ببس  
دوش

 ریثات تحت یھاگ دناوت یم اما تسا لکش کی ھب هراومھ رادناج کی رد یزیرغ ی اھراتفر
 دنک رییغت یزیرغ راتفر طیحم

دوش یم ھجوج ءاقب ثعاب نیا ھک دوش یم حالصا و دنک یم رییغت ھبرجت رثا رد ییاکاک ھجوج رد یزیرغ راتفر کی



جانوران در محیط تجربه های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آنها را تغییر می دهد. تغییر نسبتًا 
پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگیری نام دارد. یادگیری انواع گوناگونی دارد که با آنها 

آشنا می شوید.

خوگیری )عادی شدن(: جوجٔه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ های در حال افتادن را در 
باالی سر خود می بینند. در ابتدا جوجه ها با پایین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محرک ها پاسخ 
می دهند، اّما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت، یاد می گیرند آنها برایشان خطر یا فایده ای ندارند. 
در نتیجه، جوجه ها دیگر به این محرک ها پاسخ نمی دهند. این یادگیری را خوگیری1 می نامند. در این 
یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد، کاهش پیدا می کند و جانور 
می آموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد. جانوران در معرض محرک های متعددی قرار دارند که پاسخ به 
همۀ آنها، نیازمند صرف انرژی زیادی است. خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های 

بی اهّمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند. 

1- Habituation

شـکل3ــ اصـالح رفتـار درخواسـت غـذا 
در جوجـه کاکایـی: پـس از دو روز جوجـه 
می آمـوزد تا دقیق تر نوک بزند. نقطه های 
نشـان  را  زدن  نـوک  رنـگ محـل  سـیاه 

می دهند.

الف( شـکـل روبـه رو فّعالیت 1
را  خوگیری  یادگیری 

نشان می دهد. آن را توضیح دهید. 
فلزی  برخی کشتزار ها قوطی های  در  ب( 
را به مترسک آویزان می کنند، این کار چه 

فایده ای دارد؟

بیشتر بدانید 
چندیـن گونـه از خانـوادۀ کاکایی هـا 
پازرد)خـزری(  کاکایـی  جملـه  از 
و کاکایـی سـر سـیاه، در کشـور مـا 
زندگـی می کننـد. بیشـتر آزمایش ها 
دربـاره  فصـل  ایـن  بررسـی های  و 

کاکایی سرسیاه انجام شده است.

)Larus ridibundus( کاکایی سر سیاه

)Larus cachinnans( کاکایی خزری

)3                                                                 )2                                   )1

نوک زدن 
جوجۀ دو روزه

نوک زدن جوجۀ تازه 
از تخم خارج شده

یریگدای فیرعت

فیرعت  
یریگوخ

یریگوخ تیمھا

 ادص و دنروخ یم ناکت داب شزو اب یزلف یاھ یطوق) ب
 اجنآ زا . دنوش یم اھ هدنرپ سرت بجوم و دننک یم داجیا
 رثوم ار کسرتم زا هدافتسا ، تسین یمئاد کرحم نیا ھک
دنک یم رت

تسا راتفر  عون کی دوخ روناج خساپ مدع  
تسا ندش یداع سابل و کنیع - تعاس دنب دوجو لثم . تسا ندش یداع یعون شزاس

 ھب اھ هدنرپ ، دناسریمن یبیسآ اھ نآ ھب کسرتم، دنوش یم ھجوتم اھ نآ یتدم زا سپ یلو دناسرت یم ارا هدنرپ کسرتم ادتبا،3 ات1 یاھ لکش )فلا
.درادن ییاراک کسرتم رگید و دنریگ یم وخ نآ  



شرطی شدن کالسیک: وقتی جانوری مانند سگ غذا می بیند و یا بوی آن را احساس می کند، بزاق 
او ترشح می شود. غذا محرک و ترشح بزاق، پاسخی غریزی و یک بازتاب طبیعی است. دانشمندی به نام 
پاولوف آزمایش های متعددی در این باره انجام داد. او متوجه شد بزاق سگ، با دیدن فرد غذا دهنده و 
قبل از دریافت غذا نیز ترشح می شود. پاولف آزمایشی طراحی کرد و در آن هم زمان با دادن پودر گوشت 
به سگ گرسنه، زنگی را به صدا درآورد. با تکرار این کار، سگ بین صدای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد، 
طوری که بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و حتی بدون دریافت غذا نیز ترشح می شد. صدای زنگ در ابتدا 
یک محرک بی اثر بود ولی وقتی با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شد، سبب بروز پاسخ ترشح بزاق شد 
)شکل 4(. صدای زنگ یک محرک شرطی است زیرا درصورتی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یک 

محرک طبیعی همراه شود. این نوع یادگیری شرطی شدن کالسیک1 نام دارد. 

شرطی شدن فعال: نوعی دیگر از شرطی شدن، شرطی شدن فعال2 یا یادگیری با آزمون و خطا 
نام دارد. در نخستین آزمایش های مربوط به این نوع یادگیری، دانشمندی به نام اسکینر موش گرسنه ای 
را در جعبه ای قرار داد که درون آن اهرمی وجود داشت و موش می توانست آن را فشار دهد )شکل 5(. 
موش درون جعبه حرکت می کرد و به طور تصادفی اهرم درون جعبه را فشار می داد. در نتیجه، تکه ای 

1- Classical Conditioning
2- Operant Conditioning

شرطی  محرک  وقتی  الف(  4ــ  شکل 
)غذا(  طبیعی  محرک  با  زنگ(  )صدای 

همراه شود.
ب( محـرک شـرطی بـه تنهایـی می توانـد 

سبب پاسخ ترشح بزاق شود. 

بیشتر بدانید 
تاریخ علم 

ـ 1849( ایوان پتروویچ پاولوف )1936ـ
)فیزیولوژیسـت(  اندام شـناس  کار 
کـه در سـال 1904  اسـت  روسـی 
برنـدۀ جایـزه نوبل کار اندام شناسـی 
و پزشـکی شـد. او بیشـتر بـه علـت 
شـرطی  بازتـاب  دربـارۀ  پژوهـش 

مشهور است )نفر دوم از راست(.

شکل 5 ــ موش در جعبه اسکینر 

اهرم

غذا

ب( الف(         

 کی اب البق یطرش کرحم اریز
 هارمھ ) اذغ ( یطرشریغ کرحم
تسا هدوب

یطرش کرحم یطرش ریغ کرحم



غذا به درون جعبه می افتاد و موش غذا دریافت می کرد. پس از چندبار تکرار این رفتار، موش به ارتباط بین 
فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن به طور عمدی، اهرم را فشار 
می داد تا غذا به دست آورد. در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که 

دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند. 

حل مسئله: برخی از جانوران می توانند از تجربه های قبلی خود برای حل مسئله ای که با آن روبه رو 
شده اند، استفاده کنند. در یکی از آزمایش های مربوط به این رفتار، شامپانزه ای را در اتاقی گذاشتند که 
تعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبۀ چوبی هم در اتاق وجود داشت. شامپانزه پس از چند بار 
باال پریدن و تالش ناموفق برای رسیدن به موزها، جعبه ها را روی هم قرار داد، از آنها باال رفت و به موزها 
دست یافت )شکل 6(. در رفتار حل مسئله1، جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار 

گاهانه برنامه ریزی می کند.  می کند و با استفاده از آنها برای حل مسئلۀ جدید، آ

1- Problem Solving

بیشتر بدانید 
تاریخ علم 

ـ1904( بوروس فردریک اسکینر )1990
از  و  آمریکایـی  روان شـناس 
دیـدگاه  از  یادگیـری  بنیان گـذاران 
رفتارگرایـی اسـت. دسـتگاهی را کـه 
او برای  بررسـی رفتار شـرطی شـدن 
فعـال جانوران بـه کار می برد و جعبه 
اسـکینر نـام دارد، از اختراعـات خود 

اوست. 

شکل 6ــ حل مسئله در شامپانزه

پرنده ای که در شکل زیر می بینید، پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع فّعالیت 2
شده است. پس از چنین تجربه هایی پرنده می آموزد، این حشره را نباید 

بخورد. چگونگی آموختن این رفتار را بر اساس یادگیری شرطی شدن توضیح دهید. 

لاعف ندش یطرش تیمھا

دنوش یم هداد شزومآ لاعف ندش یطرش شور ھب تاناویح کریس رد

ھلئسم لح راتفر تیمھا

یاھ ھبرجت زا روناج  
دنکیم هدافتسا دوخ ھتشذگ  

ھبرجت لاثم  
زا نتفر الاب  
تخرد

تسا رتشیب نزو ھب تبسن زغم یبسن هزادنا ناراد هرھم نیبرد) غالک (  ناگدنرپ و ) هزناپماش (نارادناتسپ

دوش یم رجنم هدنرپ غوھت ھب ھک بولطمان هزم ساسحا ، لاعف ندش یطرش یریگدای ساسا رب  ، 
دنک بانتجا ھناورپ نیا ندروخ زا دزومآ یم هدنرپ، نآ رارکت اب ھک تسا یھیبنت



رفتارشناسان حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کرده اند. شامپانزه ها برگ های شاخۀ 
نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون النۀ موریانه ها فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند. 
این جانوران از تکه های چوپ یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها 
را بشکنند. کالغ سیاهی که در شکل 7 می بینید، کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به 
انتهای نخ را به دست آورد. جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود باال می کشد و پنجۀ پای خود را روی 

آن قرار داده و سرانجام به گوشت دست پیدا می کند.

نقش پذیری: جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، نخستین جسم متحرکی را که می بینند، دنبال 
می کنند. جسم متحرک معمواًل مادر آنهاست )شکل 8(. این دنبال کردن  موجب پیوند جوجه ها با مادر می شود. 
پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتیجۀ نوعی یادگیری به نام نقش پذیری1 ایجاد می شود. نقش پذیری نوعی 
یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام می شود. نقش پذیری جوجه غازها طی چند ساعت 
پس از خروج از تخم رخ می دهد. این زمان، دورۀ حساسی است که در آن نقش پذیری با بیشترین موفقیت 
انجام می شود. جوجه غازها با نقش پذیری مادر خود را می شناسند. این شناسایی برای بقای جوجه ها حیاتی 
است، بدون آن جوجه ها تحت مراقبت مادر قرار نمی گیرند و ممکن است بمیرند. افزون بر آن، جوجه ها با 
نقش پذیری، رفتار های اساسی مانند جست وجوی غذا را نیز از مادر یاد می گیرند. نقش پذیری در پستانداران 
نیز دیده می شود، مثاًل بره هایی که مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده  است، دنبال او راه 

می افتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفند های دیگر نشان نمی دهند.
امروزه پژوهشگران می کوشند از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده 
کنند. مثاًل آنها برای پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به 
دنیا آمده اند، صدای پرندگان همان گونه را پخش می کنند. افرادی که از این جوجه ها نگهداری می کنند، 

ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند.

1- Imprinting

شکل 7ــ حل مسئله در کالغ: کالغ با 
جمع کردن نخ تکه گوشت را باال می کشد. 

غازها  جوجه  نقش پذیری  8  ــ  شکل 
نسبت به مادر خود 

 دوش یم هدید نارادناتسپ و ناگدنرپ رد ھلئسم لح راتفر
دنک رارقرب طابترا دیدج تییعقوم و براجت نیب دناوتب )2  دشاب ھتشاد ھتشذگ براجت دیاب ناویح)1 راتفر نیارد
درادن ھلئسم لح ییاناوت دیدج طیحم رد دشاب ھتشادن یا ھبرجت چیھ و دشاب سفق رد ھشیمھ ناویح رگا

1

2

 ینارحب هرود مان ھب یا هرود یط یریذپ شقن
 دلوتزا سپ زور دنچ ای تعاس دنچ الومعم ھک
دوش یم ماجنا تسا مخت زا جورخ ای

ناسنا یارب یریذپ شقن تیمھا

دنھد یم رییغت ار دوخ رھاظ و ادص یزاس رھاظ یارب



برهم کنش غریزه و یادگیری 

بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی 
می کند. همان طور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در 
جوجه ای که از تخم بیرون می آید، بروز پیدا نمی کند. برای شکل گیری کامل آن، برهم کنش جوجه و 
والدین و کسب تجربه الزم است. جانور اساس ژنی الزم برای انجام این رفتار را دارد و همچنان که رشد 
می کند از آموخته های خود از محیط تجربه به دست می آورد و آنها را برای تغییر و اصالح رفتار قبلی به کار 
می برد. یادگیری برای بقای جانوران الزم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. برای آنکه 
جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغییر زندگی کنند، باید بتوانند به تغییرات پاسخ های مناسبی بدهند. 

به این ترتیب، برهم کنش ژن ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می آورد.

الف(  شقایق دریایی با تحریک مکانیکی فّعالیت 3
)تماس(، بازوهای خود را منقبض می کند 

اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد. چرا؟ 
ب( رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در 

سیرک را به آنها می آموزند؟ 

بیشتر بدانید 
تاریخ علم 

از  غاز هـا  در  نقش پذیـری  بررسـی 
پژوهش هـای کنـراد لورنـز اتریشـی 
در  لورنـز  اسـت.  )1989ـــ1903( 
آزمایـش خـود جوجـه غازهایـی را در 
دسـتگاه جوجه کشـی پـرورش داد، 
کـه  بـود  جسـمی  نخسـتین  لورنـز 
جوجه هـا پس از بیـرون آمدن از تخم 
دیدند. آنها او را دنبال کردند و نسـبت 

به او نقش پذیر شدند. 

12

 یا هژیو راتفر دنزومآ یم ناروناج ھب ناگدننک مار ) ب
دوش یم رجنم ھیبنت ای شاداپ تفایرد ھب

 روناج یریگوخ بجوم ب آ موادم تکرح) فلا
دوش یم خساپ بجوم سامت یلو



انتخاب طبیعی و رفتار گفتار 2 

پژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند. پرسش نوع اول اینکه 
جانور چگونه رفتاری را  انجام می دهد؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهشگران فرایند های ژنی، رشد ونمو 
و عملکرد بدن جانور را بررسی می کنند. پرسش نوع دوم این است که چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟ 

پرسش دوم به دیدگاه انتخاب طبیعی مربوط است. مثال زیر را بخوانید. 
پرنده کاکایی پس از آنکه جوجه هایش از تخم بیرون می آیند، پوسته های تخم را از النه خارج می کند. 
جوجه ها و تخم های کاکایی در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار می شوند )شکل 9(. البته 

رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است. 

چرا کاکایی پوسته های تخم را از النه خارج می کند؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهشگری 
آزمایشی را طراحی کرد. او تخم های مرغ خانگی را شبیه تخم های کاکایی رنگ آمیزی کرد و آنها را در 
محل آشیانه سازی کاکایی ها، قرار داد. پژوهشگر در کنار تعدادی از این تخم ها، پوسته تخم های شکسته 
کاکایی را نیز قرار داد. او مشاهده کرد کالغ ها بیشتر تخم مرغ هایی را که کنار پوسته های تخم کاکایی 
قرار داشتند، پیدا کرده و آنها را خوردند. رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته، راهنمای کالغ ها 
بود. پژوهشگر نتیجه گرفت کاکایی ها رفتار دور انداختن پوسته تخم های شکسته از النه را برای کاهش 
احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه ها انجام می دهند. کاکایی ها زمان بسیار کوتاهی را 
برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند اما این رفتار در بقای زاده های آنها نقشی حیاتی دارد. این 
رفتاِر کاکایی ها سازگارکننده است زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش و احتمال بقای آنها را 
افزایش می دهد و به سود پرنده و زاده های آن است. رفتار های سازگارکننده با سازوکار انتخاب طبیعی، 

برگزیده می شوند. 
در رفتارشناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران برای پاسخ به پرسش چرایی رفتارها و اثر 
انتخاب طبیعی در شکل دادن به آنها پژوهش می کنند. آنها نقش سازگارکنندگی رفتارهای گوناگون و 
به عبارتی نقش رفتارها را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می کنند. این کار با بررسی سود و هزینۀ 

رفتار برای جانور، انجام می شود. 

شکل 9ــ الف( جوجه های کاکایی
ب( تخم های کاکایی

ب( الف(     

1

2

: یگنوگچ شسرپ لاثم  
 ھنوگچ غاد مسج اب تسد ِ دروخرب رد)1
 ؟ دوش یم هدیشک بقع تسد
 و یتکرح و یسح یاھ نورون زا یھاگآ

 ھحفص ( تسا مزال ھطوبرم یاھ سپانیس
مھدزای  باتک 16

 راردا ھیلخت یگنوگچ) 2

: ییارچ یاھ شسرپ لاثم
 بقع غاد مسج اب دروخرب رد تسد ارچ )1
دوش یم هدیشک

. دوش جراخ دیاب ندب زا راردا ارچ)2  

رتشیب دوس و رتمک یفرصم یژرنا

ییاکاک هدننکراگزاس ِراتفر لیلد

12

 نیا داجیا رد  یعیبط باختنا شقن و اھراتفِر ییارچ تالاوس ندرک ادیپ لابندب نارگشھوژپ ، یعیبط باختنا هاگدید اب یسانش راتفر رد
دننک یم یسررب ار دوش یم ناروناج رتشیب یروآ داز و اقب ثعاب ھک ار فلتخم یاھراتفر شقن اھ نآ. دنتسھ اھراتفر



زادآوری )تولیدمثل(

داشتن بیشترین تعداد زاده های سالم، معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است. جانوران برای 
دستیابی به موفقیت در زادآوری )تولید مثل(، رفتارهای زادآوری انجام می دهند. انتخاب جفت یکی 
از این رفتارهاست. در رفتار انتخاب جفت، جانور ابتدا ویژگی های جفت را بررسی می کند و بعد تصمیم 
می گیرد با آن جفت گیری کند یا نه. برای مثال انتخاب جفت را در طاووس بررسی می کنیم. ویژگی های 
ظاهری طاووس های نر و ماده متفاوت است. در فصل زادآوری دم طاووس نر، پرهای پرنقش و نگاری 
پیدا می کند. طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند بادبزن می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور 
ماده قرار گیرد. طاووس ماده دم طاووس های نر را بررسی می کند و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند 

که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند بیشتری روی پرهای دم خود داشته باشد )شکل 10(. 

در جانوران، ماده ها بیشتر از نرها رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. چرا چنین است؟ در جانوران 
هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کنند. جانوران ماده 
معمواًل زمان و انرژی بیشتری صرف می کنند. برای مثال نگهداری از تخم ها و جوجه ها در پرندگان و 
بارداری و شیردادن به نوزادان در پستانداران فعالیت های پرهزینه ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام 
می دهند. بنابراین، تولیدمثل برای آنها هزینۀ بیشتری دارد. پس جانوران ماده باید جفت انتخاب کنند تا 

موفقیت تولیدمثلی آنها تضمین شود. 
شاید برای شما این پرسش مطرح شده باشد که پرهای زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوری 
جانور ماده چه ارتباطی دارد؟ پژوهش ها نشان داده اند، جانوران ماده در انتخاب جفت به ویژگی های 
ظاهری نرها توجه می کنند. درخشان بودن رنگ پرنده یکی از این ویژگی هایی است که نشانۀ سالمت و 

در پژوهش دربارۀ رفتار بیرون انداختن پوسته تخم در کاکایی ها: فّعالیت 4
الف( پژوهشگر چه فرضیه ای را دنبال می کرد؟ 

ب( چرا پژوهشگر فقط در کنار تعدادی از تخم مرغ های رنگ آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد؟ 

شکل 10ــ لکه های چشم مانند دم 
طاووس نر 

بیشتر بدانید
تاریخ علم 

انداختـن  بیـرون  رفتـار  بررسـی 
از  کاکایـی  در  تخـم  پوسـته های 
پژوهش هـای نیکـوالس تیـن برگـن 

)1988ــ1907( است.

؟تسا ھتسباو ییاھرایعم ھچ ھب یروآداز تیقفوم
رتشیب یاھ هداز )1
ملاس یاھ هداز ) 2

1

2
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 راتفر ناروناج زا یخرب رد
 دوش یمن هدید یبای تفج
: لاثم
تیدورفامرھ ناروناج
هدام رگراک روبنز
دنراد ییازرکب ھک یناروناج
 دوجو اب یکاخ مرک :ھتکن
 ود حاقل ندوب تیدورفامرھ

. دراد یفرط  

1

ھک یروناج  
دیلوت ھنیزھ  
یرتشیب یلثم  
قح دنک  
تفج باختنا  

دراد  .

دوش یم ماجنا یچراکش زا تظافح یارب مخت ھتسوپ نتخادنا نوریب

 ود ھب ار اھ مخت راک نیا اب رکشھوژپ
.درک میسقت یلرتنک و یشیامزآ هورگ



کیفیت رژیم غذایی آن است. جفت گیری با نری که این نشانه را دارد، سالمت جانور ماده و زاده هایش را 
تضمین می کند. ویژگی های ظاهری جانور نر نشانه ای از داشتن ژن های مربوط به صفات سازگارکننده 
نیز هستند؛ یعنی گرچه دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل 
شکارچی ها آسیب پذیرتر کند و احتمال بقای آن را کاهش دهد، اما بقای جانوری با این ویژگی هنگام 
تولید مثل، سازگارتر بودن آن را نشان می دهد. در نتیجه در صورت انتخاب آن، زاده ها عالوه بر ویژگی 
ظاهری، ژن های صفات سازگارتر را نیز به ارث می برند. ویژگی های ظاهری مانند دم زینتی طاووس نر 
یا شاخ گوزن نر از صفات ثانویۀ جنسی جانوران نر هستند که هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر 

به کار می روند.
البته در گونه های مختلف جانوران، انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمی دهند. در نوعی 
جیرجیرک، جانور نر هزینۀ بیشتری در تولید مثل می پردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرک 
نر زامه های خود را درون کیسه ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند. جانور ماده 
هنگام تشکیل تخم و برای رشدونمو جنین به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد )شکل11(. این کیسه 
بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نر را تشکیل می دهد. جانور نر، جیرجیرک ماده ای را انتخاب می کند 
که بزرگ تر باشد، زیرا بزرگ تر بودن جیرجیرک ماده نشانۀ آن است که تخمک های بیشتری دارد و می تواند 

زاده های بیشتری تولید  کند. در این جانوران جیرجیرک های ماده برای انتخاب شدن رقابت می کنند. 

رفتار تولید مثلی دیگر در جانوران، نوع نظام جفت گیری آنهاست. طاووس نر نظام جفت گیری 
چند همسری دارد.در این نظام یکی از والدین پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد. طاووس نر 
در نگهداری زاده ها نقشی ندارد، البته می تواند با نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه 
ایمن از شکارچی ها، به طور غیرمستقیم به ماده ها کمک کند. در نتیجه، موفقیت تولیدمثلی هر دو جانور 

شـکل 11ــ جیرجیرک ماده ای که کیسـه 
)بخـش  مغـذی  مـواد  و  اسـپرم  دارای 

سفیدرنگ( را دریافت کرده است.

2

 ھنیزھ رن سوواط یارب دنلب مد  نتشاد
 ھب ار نآ یاقب لامتحا یتح و تسا رادرب
 ناشن تفص نیا نتشاداما، دزادنا یم رطخ
 راگزاس و یمسج تمالس ،الاب تردق زا
. تسا رن روناج رتشیب ندوب

 و یبای تفج ماگنھ رد یسنج ھیوناث تافص
.دور یم راک ھب رگید یاھ ن اب تباقر

لثم دیلوت یارب ھک یروناج رھ  
باختنا قح ، دنک یرتشیب ھنیزھ  
دراد تفج

 تسا تارشح ءزج کریجریج
 یرم ، ناھد :لماش  تارشح شراوگ ھلول 
 ، هدعم یاھ ھسیک ، هدعم شیپ، نداد ھنیچ،
جرخم و هدور تسار، هدور،هدعم
تسا یسیدیان متسیس تارشح سفنت
دنراد زاب شدرگ ھناماس تارشح
 مان ھب هدور ھب لصتم یعفد ھناماس تارشح
دنراد یگیپلام ھلول
 وھدروخ شوج مھب هرگ دنچ زا تارشح زغم
 ندب لوط رد ھک یمکش یبصع بانط کی
 هرگ کی، ندب زا دنب و، تسا هدش هدیشک
دراد یبصع
دنراد بکرم مسچ تارشح
 یلخاد حاقل کریجریج
دراد اپ رد ادص یکیناکم هدنریگ کریجریج
 

دنک یم تفایرد رن روناج زا ار ییاذغ داوم و مرپسا یاراد ھسیک ھک یا هدام ، هدام کریجریج

  ناروناج رد یریگ تفج ماظن
سوواط لاثم :یرسمھدنچ
یگناخ یرمق لاثم: یرسمھ کت



نر و ماده افزایش می یابد. بیشتر پستانداران نظام چندهمسری دارند و بیشتر پرندگان مثل قمری خانگی 
تک همسراند. در این نظام هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند. همچنین، در این نظام 

جانور نر و ماده در انتخاب  جفت سهم مساوی دارند.

غذایابی

رفتار غذایابی1 مجموعۀ رفتارهای جانور برای جست وجو و به دست آوردن غذاست. غذاهایی که 
جانوران می خورند معمواًل اندازه های متفاوتی دارند. غذاهای بزرگ تر انرژی بیشتری دارند اّما ممکن 
است فراوانی آنها کمتر و به دست آوردن آنها دشوارتر باشد. بنابراین، برای جانوران میزان سود یعنی میزان 
انرژی موجود در غذا و هزینۀ به دست آوردن غذا و مصرف آن اهمیت دارد. موازنه  بین محتوای انرژی غذا 
و هزینۀ به دست آوردن آن، غذایابی بهینه2 نام دارد. براساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی ای بر گز یده 
می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی اینکه جانور در هر بار غذایابی، بیشترین انرژی 
خالص را دریافت کند. برای مثال خرچنگ های ساحلی صدف های با اندازه متوسط را ترجیح می دهند زیرا 
آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین می کنند. صدف های بزرگ تر انرژی بیشتری دارند اّما برای شکستن 

آنها باید انرژی بیشتری صرف شود. 
  هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد. بنابراین رفتار 
برگزیده باید موازنه ای بین کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را نیز نشان دهد. به همین علت است که 
هنگام وجود شکارچی یا رقیب، جانوران رفتارهای غذایابی خود را تغییر می دهند و در حالتی آماده و گوش 

به زنگ به غذایابی مشغول می شوند.
  گاهی جانوران غذایی را مصرف می کنند که محتوای انرژی چندانی ندارد اما مواد موردنیاز آنها را 
تأمین می کند. برای مثال طوطی هایی که در شکل 12می بینید خاک رس می خورند تا مواد سمی حاصل 

از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آنها خنثی کند.   

1- Foraging
2- Optimal Foraging

شکل 12ــ تغذیه طوطی ها از خاک رس

. دوش یمن یسنج ھیوناث تافص یارب ھنیزھ یرسمھ کت ماظن رد
ناگدنرپ رتشیب  
یرسمھ کت ماظن  

یرمق دننام دنراد  
یگناخ

 ماظن نارادناتسپ رتشیب
دنراد یرسمھ دنچ

هدیاف

تاررضم

ھنیھب یبایاذغ فیرعت

دوش فرصنم اذغ راکش زا تسا نکمم ای



قلمروخواهی: قلمرو یک جانور، بخشی از محدودۀ جغرافیایی 
است که جانور در آن زندگی می کند. جانوران در برابر افراد هم گونه 
رفتار  این  می کنند.  دفاع  خود  قلمرو  از  دیگر  گونه های  افراد  یا 
قلمروخواهی1 نام دارد. جانور با رفتارهایی مانند اجرای نمایش و یا 
تهاجم به جانوران دیگر اعالم می کند که قلمرو متعلق به آن است. 
مثاًل یک پرنده با آواز خواندن سعی می کند از ورود پرندۀ مزاحم به 
پرندۀ  است  ممکن  نباشد،  مؤثر  آواز  اگر  کند.  جلوگیری  خود  قلمرو 
صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند )شکل13(. 
این فعالیت ها نیازمند صرف زمان و مصرف انرژی است. تهاجم ممکن 
است به آسیب دیدن پرندۀ صاحب قلمرو هم بینجامد. آواز خواندن 

ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. چرا پرنده هزینه های دفاع از قلمرو را می پذیرد؟ 
قلمروخواهی برای جانوران فایده هایی دارد: استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو می تواند غذا و انرژی 
دریافتی جانور را افزایش دهد. امکان جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از 

شکارچی نیز افزایش می یابد. 

مهاجرت: هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالب ها و آبگیر های شمال 
ایران مهاجرت می کنند. این پرنده ها پس از زمستان گذرانی، در اوایل بهار به سرزمین خود باز می گردند.

جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران  مهاجرت نام دارد. 
تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط  و کاهش منابع مورد نیاز، 
جانوران را وا می دارد به سوی زیستگاه های مناسب تر برای تغذیه، بقا 
و زادآوری مهاجرت کنند. مهاجرت رفتاری غریزی است که یادگیری 
نیز در آن نقش دارد. بررسی مهاجرت سارها نشان داده است سارهایی 
که تجربۀ مهاجرت دارند بهتر از آنهایی که برای نخستین بار مهاجرت 

می کنند، مسیر مهاجرت را تشخیص می دهند.
  در مسیر مهاجرت بسیاری از جانوران از جاهایی عبور می کنند 
که قباًل در آنجاها نبوده اند. پس آنها چگونه در این محیط های نا  آشنا، 

راه خود را پیدا می کنند؟جانوران برای جهت یابی از نشانه های محیطی استفاده می کنند. مثاًل جهت یابی 
هنگام روز با استفاده از موقعیت خورشید و در شب با استفاده از موقعیت ستاره ها در آسمان انجام می شود. 
وقتی هوا ابری است جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص می دهند؟ آیا میدان مغناطیسی زمین 
در جهت یابی جانوران نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای 
کوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند. با وجود این آهنربا، پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد 
و به النه باز گردد. پژوهشگران نتیجه گرفتند کبوتر خانگی می تواند موقعیت خود را نسبت به میدان 
مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهت یابی کند. پژوهشگران در سر بعضی از پرنده ها ذرات 

1- Territorial Behavior

شـکل 14ــ پرنـدگان مهاجـر بـه پناهـگاه 
حیات وحش میانکاله مازندران

شکل 13ــ قلمروخواهی در قو ، سرخرود 
مازندران

عکس از حسین خادمی

عکس از حسین خادمی

1

2

ورملق فیرعت

یھاوخورملق تارطخ  

12

3

4

1

23
یھاوخورملق دیاوف

دشاب یمجاھت تاکرح اب ای و یشیامن تاکرح اب تسا نکمم یھاوخ ورملق

ترجاھم فیرعت

ترجاھم لیالد

فادھا  
رجاھم

ت

فادھا فادھا  
ترجاھم

ییاکاک ھجوج راتفر دننام

 یبصع یاھ ھتخای قیرط زا کرانوم ھناورپ
 دصقم تھج و  نامسآ رد دیشروخ هاگیاج دوخ
 یم زاورپ نآ یوس ھب و دھد یم صیخشت ار
دنک

 ، دیشروخ تیعقوم قیرط زا ناروناج 
 ریسم سیطانغم نادیمو اھ هراتس تیعقوم
دننک یم یبای تھج ار تکرح
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آهن مغناطیسی شده نیز یافته اند. الک پشت های دریایی ماده پس از طی مسافت های طوالنی، برای 
تخم گذاری به ساحل دریا می آیند و پس از تخم گذاری دوباره به دریا باز می گردند. به نظر می رسد میدان 

مغناطیسی زمین در جهت یابی الک پشت ها نیز نقش دارد.

خواب زمستانی و رکود تابستانی 

برخی جانوران برای بقا، در زمستان، خواب زمستانی1 دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی 
فرو می رود و یک دورۀ کاهش فعالیت را طی می کند که در آن دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس 
جانور و نیاز جانور به انرژی کاهش می یابد. پیش از ورود به خواب زمستانی، جانور مقدار زیادی غذا مصرف 
می کند و در بدن آن چربی الزم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب  به  مصرف برسد. رکود 
تابستانی2 نیز یک دورۀ کاهش فعالیت است که در آن سوخت وساز جانور کاهش پیدا می کند. رکود 
تابستانی در جانورانی دیده می شود که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می کنند. این جانوران 

در پاسخ به نبود غذا یا دوره های خشک سالی، رکود تابستانی انجام می دهند.

1- Hibernation
2- Aestivation

بیشتر بدانید
الک پشـت های دریایی منقار عقابی 
بـه   )Eretmochelys imbricata(
شدت در خطر انقراض قرار دارند. این 
جانوران در طول فصل زادآوری یعنی 
از اسفند تا تیرماه برای تخم گذاری به 
آب های منطقه خلیج فارس و دریای 
عمـان مهاجـرت می کننـد. پناهـگاه 
حیـات وحـش و تـاالب بیـن المللـی 
شـیدور و جزیـرٔه هندورابی در اسـتان 
هرمـزگان و جزایـر ام الکـرم و نخیلـو 
در اسـتان بوشـهر مهم تریـن مناطق 

النه سازی این جانور است.
پـروژۀ ردیابـی ماهـواره ای مهاجـرت 
الک پشـت های دریایـی در منطقـه 
خلیج فارس و دریای عمان به پیشنهاد 
منطقـه ای  دفتـر  مالـی  حمایـت  و 
صندوق جهانـی حیات وحش و بنیاد 
تحقیقـات دریایـی آژانـس حفاظـت 
محیط زیسـت ابوظبـی و با مشـارکت 
کشـورهای ایـران، قطـر، امـارات و 
عمان در فروردین سال 1389 با نصب 
الک پشـت های  روی  ردیـاب  پنـج 
منقار عقابی در جزیره شیدور در ایران 

انجام شد.

الک پشت منقار عقابی با ردیاب رادیویی 

عالئـم دریافتی از ردیـاب ماهواره ای 
ضمن کمک در شناسایی مسیرهای 
مهاجـرت و مکان هـای تغذیـه ایـن 
جانـوران، اطالعـات بسـیار مهمـی 
و  تولید مثلـی  رفتارهـای  دربـارۀ 

مهاجرتی آنها فراهم می سازد.

نمای کلی از مسیر حرکت الک پشت های 
ایران و نقاط تجمع و تغذیۀالک پشت های 

ردیابی شده

فّعالیت 5
در شکل  که  الک پشتی 
روبه رو می بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار 
رکود  می کند،  دریافت  کافی  آب  و  غذا  و  دارد 
تابستانی را نشان می دهد. چرا رکود تابستانی را 

رفتاری ژنی می دانند؟

عکس از حسین خادمیعکس از اصغر مبارکی

بیشتر بدانید 
 خرس قهوه ای )Ursus arctos( در ایران زندگی 
می کند. برخی از این جانوران حالتی شبیه خواب 
زمسـتانی دارنـد و گاهـی وقتـی هوا گرم تر اسـت 
از خـواب بیـدار می شـوند. ایـن خرس هـا معمواًل 
از انسـان دوری می کننـد ولـی خرس هایـی کـه 
از خـواب بیـدار شـده اند، ممکـن اسـت رفتـاری 

تهاجمی داشته باشند.. 

خرس قهوه ای در پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه مازندران
عکس از حسین خادمی

دنکیم تظفاحم نینج زا مخت فارطا رد میخض ھتسوپ دوجو . دوش یم نیمات مخت ھتخودنا طسوت نینج ھیذغت  ، راذگ  مخت ناروناج رد

 ھشیر شش- راغ رد ییاھ ھنزور: دننام دننک لمحت ار طیحم دعاسمان طیارش ییاھراتفر اب دنناوت یم مھ ناھایگ
 راداوھ میشناراپ-

 دوکر - یناتسمز باوخ - ترجاھم : دننام ییاھراتفر اب دنناوت یم ناروناج
دننک لمحت ار طیحم دعاسمان و تخس طیارش ، یناتسبات

 لماوع هاگشیامزآ رد ھک نیا ھب ھجوت اب
 راتفر نیاربانب ، هدرکن رییغت یطیحم
 تسا ینژ روناج



ارتباط و زندگی گروهی گفتار 3 

برخی از جانوران زندگی گروهی دارند. برای زندگی در گروه، جانوران باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

ارتباط بین جانوران

می دانید بعضی جانوران مانند زنبورها با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. جوجه 
کاکایی با لمس منقار والد با او ایجاد ارتباط و غذا درخواست می کند. جانوران از راه های گوناگون مانند 
تولید صدا، عالمت های دیداری، بو و لمس کردن  با یکدیگر ارتباط برقرار ساخته و اطالعات مبادله 
می کنند. در نتیجۀ این ارتباط، رفتار آنها تغییر می کند. صدای جیرجیرک نر، اطالعاتی مانند گونه و 
جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند. برقراری ارتباط برای یافتن غذا را در زنبورهای عسل 

بررسی می کنیم.
ارتباط در زنبورهای عسل: زنبورهای کارگر شهد و گردۀ گل ها را جمع آوری کرده و به کندو می آورند. 
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. چرا چنین است؟
زنبور یابنده پس از بازگشت، اطالعات خود دربارۀ منبع غذایی را به زنبورهای دیگر ارائه می کند. 
این  زنبور با انجام حرکات ویژه ای اطالعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد. زنبورهای کارگر با 
مشاهدۀ این حرکات، فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع غذا و جهتی را که باید پرواز کنند، درمی یابند. برای 
مثال هرچه این حرکات طوالنی تر باشد، منبع غذایی دورتر است. افزون بر آن هنگام انجام حرکات، زنبور 
یابنده صدای وز وز متفاوتی نیز دارد. زنبورهای کارگر با استفاده از اطالعات کلی که از زنبور یابنده دربارۀ 
منبع غذایی دریافت کرده اند، به سمت آن پرواز و به کمک بویایی خود، محل دقیق غذا را پیدا می کنند. این 
روش برقراری ارتباط چه مزیتی برای زنبورها دارد؟ وقتی زنبورهای کارگر قبل از جست وجو دربارۀمحل 
منبع غذا اطالعات داشته باشند، با صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه تری محل دقیق آن را پیدا می کنند. 

 بیشتربدانید
زنبـور یابنـده بـا انجـام حـرکات در زاویه ای مشـخص با خط عمـود، زاویۀ بین منبع غذا، کندو و خورشـید را نشـان  
می دهد. مثاًل همان طور که در شـکل زیر می بینید، منبع غذا در سـمت راسـت خورشـید با زاویه ای 30 درجه قرار 

دارد.

 بیشتربدانید
کشـف روش ارتبـاط در زنبورهـای 
عسـل از پژوهش هـای کارل فـون 

فریش )1982ــ1886( است. 
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هدنبای یاھروبنز راک تیمھا

تسا رگراکروبنز عون زا هدنبای روبنز-

 زا اذغ عبنم دروم رد  هدنبای روبنز  تاعالطا-
 زو زو یادص و هژیو تاکرح ماجنا قیرط
دنک یم ھئارا رگید یاھروبنز ھب توافتم

 روبنز تاکرح هدھاشم اب رگراک یاھروبنز-
 عبنم ات ودنک یبیرقت ھلصاف دنناوت یم هدنبای
دننک صخشم ار زاورپ تھج و اذغ

 یلک تاعالطا زا هدافتسا اب رگراک یاھروبنز-
 ار اذغ قیقد لحم ییایوب سح و هدنبای روبنز
دننک یم ادیپ

دنک یم تفایرد زین ار شفنبارف یاھ وترپ روبنز بکرم مشچ. دنک یم باختنا دھش و وب - گنر زا ار اھ لگ. تسا ناشفا هدرگ لسع روبنز

 ماجنا و اھ ھچروم نداد یرارف ثعاب ایساکآ تخرد لگ ییایمیش بیکرت. دننک یم یناشفا هدرگ ار ایساکآ تخرد ناشفا هدرگ یاھروبنز
) ناھایگ زا ناروناج تظافح(. دوش یم اھ روبنز یناشفا هدرگ



زندگی گروهی 

برخی جانوران مانند مورچه و گرگ به شکل گروهی زندگی می کنند و با هم همکاری دارند. زندگی 
گروهی برای این جانوران چه فایده ای دارد؟ جانوران از زندگی گروهی سود می برند. برای مثال احتمال 
شکار شدن جانور در گروه کمتر است زیرا نگهبان های گروه، محیط اطراف را زیر نظر می گیرند.دسترسی 
به منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد زیرا همان طور که در زنبورهای عسل دیدید، جانور می تواند 
دربارٔه محل منبع غذا از جانوران دیگر گروه اطالعات کسب کند. شکار گروهی نیز موفقیت بیشتری دارد 

زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگ تری را به دام بیندازند.
اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند 
تفاوت دارند. مثاًل در اجتماع مورچه های برگ ُبر، کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آنها برگ ها 
را برش می دهند و به النه حمل می کنند و گروهی دیگر کار دفاع را انجام می دهند )شکل15(. این 
مورچه ها قطعه های برگ را به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچ که از آن تغذیه می کنند، به کار می برند.

رفتار دگرخواهی
در بین جانورانی که زندگی گروهی دارند، افراد نگهبانی هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را 
به دیگران هشدار می دهند تا به موقع فرار کنند. البته آنها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده، 
احتمال بقای خود را کاهش می دهند )شکل16(. زنبورهای عسل کارگر، نازا هستند و نگهداری و پرورش 
زاده های ملکه را انجام می دهند. جانوران نگهبان و زنبورهای عسل کارگر رفتار دگرخواهی 1 دارند. 
دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگری را با هزینۀ کاسته شدن 

1- Altruism

شـکل 15ــ مورچۀ بزرگ تر کارگری است 
کـه بـرگ را بـه النـه حمـل و مورچه هـای 

کوچک تر از آن دفاع می کنند. 
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رگراک ھچروم

یاھ ھچروم  
هدننک عافد

یھاوخرگد راتفر

 و ھکلم کمخت حاقل زا رگراک یاھروبنز
 دیئولپید و  دنوش یم داجیا رن روبنز مرپسا
 قیرط زا و تسا دیئولپاھ رن روبنز ( دنتسھ
)دوش یم داجیا ییازرکب

یھاوخ رگد فیرعت



از احتمال بقا و تولیدمثل خود، افزایش می دهد. 
چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام می دهند؟ 

افراد نگهبان در گروه جانوران و یا زنبورهای 
عسل، رفتار دگرخواهی را نسبت به خویشاوندان 
خویشاوندانشان،  با  آنها  می دهند.  انجام  خود 
این  اگرچه  بنابراین  دارند.  مشترکی  ژن های 
ولی  داشت،  نخواهند  زاده ای  خود  جانوران 
و  کرده  زادآوری  می توانند  آنها  خویشاوندان 
ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل کنند. به 
همین علت است که براساس انتخاب طبیعی، 

رفتار دگرخواهی برگزیده شده است.
در نمونه ای دیگر از دگرخواهی جانوران با 
یکدیگر گروه همکاری تشکیل می دهند. برای 

مثال خفاش های خون آشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می کنند. غذای آنها خون 
پستانداران بزرگ مثل دام هاست )شکل17(. این خفاش ها خونی را که خورده اند با یکدیگر به اشتراک 
می گذارند. خفاشی که غذا خورده است کمی از خون خورده شده را برمی گرداند تا خفاش گرسنه آن را 
بخورد. در غیر این صورت خفاش گرسنه خواهد مرد. خفاشی که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه 
را در آینده جبران می کند. اگر جبران انجام نشود، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود. 

 )meerkat( شکل 16ــ این دم عصایی  
هنـگام  در  او  اسـت.  نگهبانـی  درحـال 
احسـاس وجـود شـکارچی دیگـران را بـا 

گاه می کند. فریاد آ

خون  از  خون آشام  خفاش  17ــ  شکل   
پستانداران تغذیه می کند.

 زا یھاوخ رگد راتفر ندش هدیزگرب تلع
 ایو نابھگن دارفا :یعیبط باختنا رظن
 نژ دوخ نادنواشیوخ اب لسع یاھروبنز
 یروآ داز اب ھک . دنراد یکرتشم یاھ
 ھب کرتشم یاھ نژ ، دوخ نادنواشیوخ
. دوش یم لقتنم دعب لسن

 دض هدام یاراد دیابراوخ نوخ  شافخ قازب
دشاب نوخ داقعنا

 رادناتسپ  اھنتراوخ نوخ  شافخ
تسا راوخ نوخ



خفاش هایی که دگرخواهی انجام می دهند، لزومًا خویشاوند نیستند. در واقع، رفتار دگرخواهی که در اثر 
انتخاب طبیعی برگزیده شده، به بقای آنها منجر می شود. 

گاهی دگرخواهی، رفتاری به نفع خود فرد است. در میان پرندگان، افراد یاریگری هستند که در پرورش 
زاده ها به والدین آنها یاری می رسانند. مشخص شده است وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده ها را 
افزایش می دهد. یاریگرها اغلب پرنده های جوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، تجربه کسب 
می کنند و هنگام زادآوری می توانند از این تجربه ها برای پرورش زاده های خود استفاده کنند یا با مرگ 

احتمالی جفت های زادآور، قلمرو آنها را تصاحب  و خود زادآوری کنند.

نمودار زیر مزیت  زندگی گروهی را نشان می دهد، آن را تفسیر کنید.فّعالیت 6
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دنک یم ادیپ شھاک اھ نآ یارب یچراکش تیقفوم هورگ رد اھ هدنرپ دادعت شیازفا اب دھد یم ناشن رادومن

تسا رتشیب دارفا تیقفوم و رتمک یچراکش تیقفوم ، دشاب رتشیب دارفا دادعت ھچ رھ
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