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  .دهدها انجام میهایی است که جانور در پاسخ به محرك یا محركفتار، واکنش یا مجموعه واکنشر تعریف رفتار:

ها یا گلوکز در بدن جانور، تغییر دماي محیط و تغییر هایی مانند بو، رنگ، صدا، تغییر میزان هورمونمحرك ها:انواع محرك

  .شوندوناگون در جانوران میطول روز موجب بروز رفتارهاي گ

  

  

  

  انواع رفتارهاي 

  جانوري   

  

  

  

  

  رفتارهاي غریزي -الف

گرداند ا برمیزند و والد بخشی از غذاي خورده شده رجوجه کاکایی براي دریافت غذا به منقار پرنده والد نوك می :1 مثال

  را بخورد. تا جوجه آن

  نکات:

  تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد. یعنی می تواند به منقار والد نوك بزندمی وجه پس از بیرون آمدن از تخم،ج - 1

  .دریافت غذاي کافی براي بقا و رشد جوجه اهمیت دارد - 2

  .خود متکی هستند )یا والدین(از پرندگان براي غذاي مورد نیازشان به والد  برخیهاي جوجه - 3

  

ها دور شوند، مادر آنها اگر بچه موشها دور شود. هایشان از آندهند بچهازه نمیهاي ماده به طور طبیعی اجموش :2مثال 

  .کشدگیرد و به سمت خود میرا می

  ها.در موش Bفعال شدن ژن   هاي مادهعلت رفتار مراقبتی موش

  

 ←شودغز آن ارسال میکند و اطالعاتی از راه حواس به مموش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می B نحوة فعال شدن ژن 

دهد که آنزیمها و ژنهاي شود و دستور ساخت پروتئینی را میمی هایی در مغز موش مادر فعالدر یاخته  Bدرنتیجه ژن 

 مراقبت رفتار ماده موش آنها، جۀدر مغز جانور فرایندهاي پیچیده اي به راه می افتد که در نتی ←کنددیگري را فعال می

  .ددهمی نشان را مادري

  

  

  رفتارهاي غریزي -الف

  

  

  رفتارهاي ناشی از یادگیري - ب

 

  خوگیري (عادي شدن) - 1

  شرطی شدن کالسیک - 2

  شرطی شدن فعال - 3

  حل مساله - 4

 نقش پذیري - 5
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  هاي ماده، اساس ژنی دارد؟چگونه مشخص گردید که رفتار مراقبتی موش سوال:

هاي جهش یافته داشتند، ابتدا اي که ژنهاي مادهرا غیر فعال کردند. موش آن  Bپژوهشگران با ایجاد جهش در ژن  پاسخ:

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

  .مشخص شد رفتار مراقبت مادري در موش اساس ژنی دارد

  

  جمع بندي رفتار غریزي

 گونه یکسان است یک افراد مۀ اساس رفتار غریزي در ه   است ارثیو  ژنیزیرا.  

 اندنشدههنگام تولد در جانور ایجاد غریزي به طور کامل  رفتارهاي مۀه.  

  هاي دیگري از ها و رفتار مکیدن در شیرخواران نمونهسازي پرندهرفتار جوجه کاکایی براي به دست آوردن غذا، النه

   .اندرفتارهاي غریزي

  

  رفتار و یادگیري

  

   .دهدکنند که رفتارهاي آنها را تغییر میهاي گوناگونی پیدا میجانوران در محیط تجربه

  .نام داردیادگیري آید در رفتار که در اثر تجربه به وجود می پایدار اًنسبتتغییر  تعریف یادگیري:

  کنند. هاي گوناگونی است که جانوران در محیط کسب میتجربه  عامل تغییر رفتارهاي غریزي جانوران پس

  

  مثالی براي تغییر رفتار غریزي: 

در ابتدا دقیق نیست ولی به تدریج و با تمرین، این رفتار هاي جوجه کاکایی به منقار والد در رفتار درخواست غذا، نوك زدن

دهد. به این ترتیب جوجه تر به درخواست آن براي غذا پاسخ میتر نوك بزند، والد سریعتر میشود. هرچه جوجه دقیقدقیق

  .تر نوك بزندآموزد تا دقیقمی

  .شودمی اصالحکند و می غییرتآورد و رفتارغریزي آن به دست می تجربهبنابراین، جوجه کاکایی * 

  روزه پراکنده است، اما نوك زدن جوجۀ دوروزه متراکم است. نوك زدن جوجۀ یک نکته:

  

  انواع یادگیري

  

  خوگیري (عادي شدن):  -1

 آموزدیمو جانور  کندیم دایپ کاهشآن ندارد،  يبرا یانیز ایکه سود  يمحرك تکرار کیپاسخ جانور به  ،يریادگی نیدر ا

  ها پاسخ ندهد.محرك یبرخ به

 زیادي انرژي صرف نیازمند آنها، مۀهاي متعددي قرار دارند که پاسخ به هجانوران در معرض محركمزیت خوگیري: 

هاي حیاتی اهمیت، انرژي خود را براي انجام فعالیتبی  هايمحرك از پوشی چشم با جانور شودمی موجب خوگیري. است

  .حفظ کند
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بینند. در ابتدا هاي در حال افتادن را در باالي سر خود میوجه پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگجخوگیري:  1مثال 

در حال حرکت، یاد  دیدن مکرر اجسامدهند، اما با میها پاسخ ها با پایین آوردن سر خود و آرام ماندن به این محركجوجه

  دهند. ها پاسخ نمیها دیگر به این محركتیجه، جوجهدر ن. اي ندارندها برایشان خطر یا فایدهگیرند آنمی

  

بینند که این ترسند، اما پس از مدتی وقتی میهاي فلزي آویزان شده به مترسک میها ابتدا از قوطیکالغخوگیري:  2مثال 

  ترسند. ها نمیاي برایشان ندارند، دیگر از این محركها خطر و فایدهقوطی

  

  شدن کالسیک:شرطی -2

غذا) به جانور عرضه  (مثال محرك طبیعیصداي زنگ) به همراه یک  (مثالً اثرمحرك بیدر این نوع یادگیري هرگاه یک  

 محركبه این محرك جدید، . شودترشح بزاق) در جانور می تنهایی سبب بروز پاسخ (مثالًاثر بهشود، پس از مدتی محرك بی

  .گویندشرطی می

  

ترشح و  غذا محركشود. کند، بزاق او ترشح میبیند و یا بوي آن را احساس میگ غذا میوقتی جانوري مانند س مثال:

  است. بازتاب طبیعیو یک بزاق، پاسخی غریزي 

  ،و  با دیدن فرد غذادهندهدانشمندي به نام پاولوف آزمایشهاي متعددي در این باره انجام داد. او متوجه شد بزاق سگ

  شود. می نیز ترشحقبل از دریافت غذا 

  پاولف آزمایشی طراحی کرد و در آن همزمان با دادن پودر گوشت به سگ گرسنه، زنگی را به صدا درآورد. با تکرار این

کار، سگ بین صداي زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد، طوریکه بزاق آن با شنیدن صداي زنگ و حتی بدون دریافت غذا نیز 

اثر بود ولی وقتی با محرك طبیعی یعنی غذا همراه شد، سبب بروز پاسخ محرك بییک  شد. صداي زنگ در ابتداترشح می

  . ترشح بزاق شد

  

  :(یادگیري با آزمون و خطا) فعال شدن شرطی -3

کند، ارتباط برقرار کرده و در آینده آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میدر شرطی شدن فعال، جانور می

  . کندکرار یا از انجام آن خودداري میرفتاري را ت

  

  از شرطی شدن فعال: 1 مثال

اي را در جعبه اي قرار داد که انشمندي به نام اسکینر موش گرسنههاي مربوط به این نوع یادگیري، در نخستین آزمایشد

به طور تصادفی کرد و موش درون جعبه حرکت می .توانست آن را فشار دهددرون آن اهرمی وجود داشت و موش می

کرد. پس از چندبار افتاد و موش غذا دریافت میغذا به درون جعبه می ايداد. در نتیجه، تکهاهرم درون جعبه را فشار می

طور تکرار این رفتار، موش به ارتباط بین فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن به

  .داد تا غذا به دست آوردعمدي، اهرم را فشار می

  

هایی پس از چنین تجربهشود. خورد و دچار حالت تهوع میاي پروانۀ مونارك را میپرندهاز شرطی شدن فعال:  2مثال 

  نام دارد. آید، شرطی شدن فعال این تجربه که بر اثر آزمون و خطا به دست می .آموزد، این حشره را نباید بخوردپرنده می
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  له:حل مسائ -4

  ند و با استفاده از آنها براي حلکرتباط برقرار میموقعیت جدید او  هاي گذشتهتجربه، جانور بین حل مسئلهدر رفتار 

  . دکنمی ریزيبرنامه آگاهانه جدید، لۀمسئ

 کننداند، استفاده شدهرو هاي قبلی خود براي حل مسئله اي که با آن روبهاز جانوران میتوانند از تجربه برخی.  

اي را در اتاقی گذاشتند که تعدادي موز از سقف آن آویزان بود اي مربوط به این رفتار، شامپانزهدر یکی از آزمایشه :1مثال 

-باال پریدن و تالش ناموفق براي رسیدن به موزها، جعبه بار چند از پس شامپانزه. داشت وجود اتاق در هم چوبیبۀ و چند جع

  .از آنها باال رفت و به موزها دست یافتها را روي هم قرار داد، 

 را هاموریانه تا برندمی فرو هاموریانه نۀکنند و آن را درون النازك درختان را جدا میخۀ ها برگهاي شاشامپانزه: 2مثال 

  .دبخورن و بیاورند بیرون

  . را بشکنند هامیوه سختتۀ تا پوسکنند هاي چوپ یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میها از تکهشامپانزه :3مثال 

  . کشدکالغ با جمع کردن نخ تکه گوشت را باال می: 4مثال

  

  نقش پذیري: -5

 شودمی انجام جانور زندگی از مشخصیرة یري نوعی یادگیري است که در دوپذ نقش .  

 معموالکنند. جسم متحرك میال بینند، دنبرا که می نخستین جسم متحرکیوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم، ج مثال:

 یادگیري نوعیجۀ پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتی د.شوها با مادر میاین دنبال کردن موجب پیوند جوجه. مادر آنهاست

  .شودایجاد مینقش پذیري  نامبه

  نکات:

-نقش آن در که است حساسی ةردهد. این زمان، دوغازها طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ میپذیري جوجهنقش - 1

  .شودانجام می موفقیت بیشترین با پذیري

  پذیري براي جوجه غازها: مزیت نقش -2

ها ها حیاتی است، بدون آن جوجهشناسند. این شناسایی براي بقاي جوجهپذیري مادر خود را میجوجه غازها با نقشالف)  

  .دگیرند و ممکن است بمیرنتحت مراقبت مادر قرار نمی

  گیرند. وجوي غذا را نیز از مادر یاد میپذیري، رفتارهاي اساسی مانند جستها با نقشجوجه ب)

اند و انسان آنها را پرورش داده هایی که مادر خود را از دست دادهود، مثال برهشنیز دیده میپذیري در پستانداران نقش - 3

  . دهندبا گوسفندهاي دیگر نشان نمیافتند و تمایلی براي ارتباط است، دنبال او راه می

در خطر انقراض استفاده کنند. مثال آنها براي  هاي جانورانحفظ گونهپذیري در کوشند از نقشامروزه پژوهشگران می  - 4

هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمده اند، صداي پرندگان همان پرورش جوجه پرنده

کنند، ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار ها نگهداري میکنند. افرادي که از این جوجها پخش میگونه ر

  . کنندمی
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  یادگیري و غریزه کنشبرهم

 کند. همانطور که ها و اثرهاي محیطی است که جانور در آن زندگی میرفتارهاي جانوران محصول برهم کنش ژن بیشتر

آید، بروز اي که از تخم بیرون میجوجهدر  طور کاملبهتار درخواست غذاي جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزي در رف

   .گیري کامل آن، برهم کنش جوجه و والدین و کسب تجربه الزم استکند. براي شکلپیدا نمی

 هاي خود از محیط تجربه بهکند از آموختهجانور اساس ژنی الزم براي انجام این رفتار را دارد و همچنان که رشد می-

  برد. آورد و آنها را براي تغییر و اصالح رفتار قبلی به کار میدست می

 براي آنکه جانوران بتوانند در محیط جانوران همواره در حال تغییر استالزم است، زیرا  بقاي جانورانادگیري براي ی .

و  هاکنش ژنبرهمبه این ترتیب،  .بدهند هاي مناسبید بتوانند به تغییرات پاسخبایاین شرایط در حال تغییر زندگی کنند، 

  . آوردیادگیري امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می
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 ها در بررسی یک رفتار:انواع پرسش

 ؟ دهد می انجام را رفتاري چگونه جانور -1

می بررسی را جانور بدن عملکرد و ونمو رشد ،ژنی فرایندهاي پژوهشگران پرسش این به پاسخ براي پاسخ:

  .کنند

  دهد؟می انجام را رفتاري جانور چرا -2

 می برگزیده طبیعی، انتخاب سازوکار با سازگارکننده هاي رفتار ←است  مربوط طبیعی انتخاب دیدگاه به پاسخ:

  دهد. ها را افزایش میبقاي آنکنند که مییعنی جانوران رفتارهایی را انتخاب  .شوند

  

  مثالی از رفتارهاي افزایش دهندة بقاء جاندار:

 هاي تخم و ها جوجه.کند می خارج النه از را تخم هاي پوسته آیند، می بیرون تخم از هایش جوجه آنکه از پس کاکایی پرنده

  .شوند می استتار خوبی به آشیانه اطراف هاي علف میان در کاکایی

ها به و موجب جلب توجه شکارچیانی مثل کالغ است مشخص بسیار شکسته هاي تخم پوسته داخل سفید رنگ علت این رفتار:

 را النه از شکسته هاي تخم پوسته انداختن دور رفتار ها کاکاییشود. بنابراین سمت آشیانۀ کاکایی و آسیب به فرزندان می

   .دهندمی انجام ها جوجه بقاي مالاحت افزایش و شدن شکار احتمال کاهش براي

  نکات: 

 آنها هاي زاده بقاي در رفتار این اما کنند می صرف ها تخم پوسته بردن بیرون براي را کوتاهی بسیار زمان ها کاکایی - 1

  .دارد حیاتی نقشی

می افزایش را آنها بقاي الاحتم و کاهش ها زاده به شکارچی دسترسی احتمال زیرا است سازگارکننده ها کاکایی رفتارِ این - 2

  .است آن هاي دهزا و پرنده سود به و دهد

 شکل در طبیعی انتخاب اثر و رفتارها چرایی پرسش به پاسخ براي پژوهشگران طبیعی، انتخاب دیدگاه با رفتارشناسی در - 3

   .کنندمی پژوهش آنها به دادن

  

  انواع رفتارهاي مرتبط با بقاي نسل در جانوران:

  ري (تولیدمثل)زادآو - 1

  غذایابی - 2

  قلمروخواهی - 3

  مهاجرت - 4

  خواب زمستانی و رکود تابستانی - 5
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  زادآوري (تولیدمثل)

 است جانوران در زادآوري موفقیت براي معیاري سالم، هاي زاده تعداد بیشترین داشتن.  

 دهند می مانجا زادآوري رفتارهاي ،)مثل تولید( زادآوري در موفقیت به دستیابی براي جانوران.  

 2 نظام جفتگیري - ب  انتخاب جفت -رفتار تولیدمثلی مهم:     الف 

  الف) رفتار انتخاب جفت:

  .نه یا کند گیري جفت آن با گیرد می تصمیم بعد و کند می بررسی را جفت هاي ویژگی ابتدا جانور جفت، انتخاب رفتار در

  

  هاگیري در طاووس:  جفت 1مثال 

 تاس متفاوت ماده و نر هايطاووس ظاهري هاي ویژگی.    

 با جانور ماده است.  هادر طاووس انتخاب جفت  

 :جفت، جلب براي نر طاووس .کند می پیدا نگاري و پرنقش پرهاي ،نر طاووس دم زادآوري فصل درروش انتخا جفت 

 را نر هاي طاووس دم ماده طاووس .گیرد قرار ماده جانور دید معرض در بهتر تا گستراند می بادبزن مانند را خود دم

 روي بیشتري مانند چشم هاي لکه و درخشان رنگ که کند می انتخاب جفت عنوان به را نري و کند می بررسی

 .باشد داشته خود دم پرهاي

  با گیري جفت .است آن غذایی رژیم کیفیت سالمت و ۀاست که نشان ییها یژگیو نیاز ا یکیدرخشان بودن رنگ پرنده 

 .کند می تضمین را هایش زاده و ماده جانور سالمت دارد، را نشانه این که نري

 گرچه دم بلند  یعنیهستند؛  زین مربوط به صفات سازگارکننده ياز داشتن ژن ها يجانور نر نشانه ا يظاهر يها یژگیو

 يال بقااحتمو  کند رتریپذ بیها آس یشکارچ در مقابلو آن را  حرکت جانور را دشوار ممکن استطاووس نر  ینتیو ز

 در نتیجه در. دهد یمثل، سازگارتر بودن آن را نشان م دیتول هنگام یژگیو نیبا ا يجانور ي، اما بقاآن را کاهش دهد

 برند می ارث به نیز را سازگارتر صفات هاي ژن ظاهري، ویژگی بر عالوه ها زاده آن، انتخاب صورت

 هستند که  جانوران نر یجنس *ۀیصفات ثانواز  نرشاخ گوزن  ای طاووس نر ینتیدم زمانند  يظاهر يها یژگیو

 .روندیکار م به گرید يو رقابت با نرها یابیهنگام جفت 

  آیند. صفات ثانویه توسط هورمون تستوسترون و پس از بلوغ بوجود می* 

 باید والدین از یک هر جانوران در زیرا:. دهند یاز نرها رفتار انتخاب جفت را انجام م شتریبدر جانوران، ماده ها  نکته:

 می صرف بیشتري انرژي و زمان معموالً ماده جانوران . کنند صرف ها زاده پرورش و زادآوري براي را زمانی مدت و انرژي

 هاي فعالیت پستانداران در نوزادان به شیردادن و بارداري و پرندگان در ها جوجه و ها تخم از نگهداري مثال براي .کنند

 پس .دارد بیشتري هزینۀ هاماده براي تولیدمثل بنابراین،. دهند می انجام را آنها ماده جانوران که هستند اي پرهزینه

  .شود تضمین آنها تولیدمثلی موفقیت تا کنند انتخاب جفت باید ماده جانوران
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  ها:یابی در جیرجیركرفتار جفت -2مثال 

 کندمی انتخاب را جفت بنابراین و پردازد می لمث تولید در بیشتري هزینۀ نر جانور جیرجیرك، نوعی در.   

 بخش کیسه این .کندمی منتقل ماده جانور به مغذي مواد مقداري همراه به ايکیسه درون را خود هاي زامه نر جیرجیرك 

  .دهدمی تشکیل را نر جانور بدن وزن از توجهی قابل

 دارد نیاز ۀ نرکیس درون مغذي مواد به جنین نمو و رشد براي و تخم تشکیل هنگام ماده جانور.  

 ماده جیرجیرك بودن تربزرگ زیرا باشد، بزرگتر که کندمی انتخاب را ايماده جیرجیرك نر، جانور  نحوة انتخاب جفت:

 براي ماده جیرجیرکهاي جانوران این در. کند تولید بیشتري هايزاده تواند می و دارد بیشتري هايتخمک که است آن نشانۀ

   .کنندیم رقابت شدن تخابان

  نکات:

  جیرجیرك جزو حشرات است.  - 1

-اندام شنوایی جیرجیرك در زانوي پاهاي جلویی است که شامل یک پردة صماخ و تعدادي گیرندة مکانیکی شنوایی می - 2

  باشد. 

  گیريب) نظام جفت

   

  تک همسري  چند همسري  نوع نظام

  دگان مثل قمري خانگیبیشتر پرن  طاووس و بیشتر پستانداران  مثال

 و النه محل غذایی، منابع قلمرو، از نگهداري  نقش نرها

  ها شکارچی از ایمن پناهگاه

  ها هستندهم نقش با ماده

  هم نقش با نرها هستند.  انتخاب جفت   نقش ماده ها

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

 سهم جفت انتخاب در ماده و نر جانور  هاستبر عهدة ماده  اب جفتانتخ

  دارند مساوي

  

  غذایابی

  

 غذاست آوردن دست به و وجو جست براي جانور رفتارهاي مجموعۀ  غذایابی رفتار.  

 دارند بیشتري انرژي تر بزرگ غذاهاي .دارند متفاوتی هاي اندازه معموالً خورند می جانوران که غذاهایی ممکن اام 

   .باشد دشوارتر هاآن آوردن دست به و کمتر آنها فراوانی است

  براي جانوران میزان سود یعنی  . میزان انرژي موجود در غذا  

 :نام دارد.  بهینه غذایابی آن، آوردن دست به هزینۀ و غذا انرژي محتواي بین موازنه  غذایابی بهینه  
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  غذایابی:عوامل موثر بر انتخاب رفتارهاي 

 میزان نظر از که شود می برگزیده ايغذایابی رفتار طبیعی، انتخاب براساس رفتار بر اساس میزان انرژي دریافتی: -1

   .کند دریافت را خالص انرژي بیشترین غذایابی، بار هر در جانور اینکه یعنی باشد کارآمدتر دریافتی انرژي

 .کنندیم تأمین را خالص انرژي بیشترین آنها زیرا دهندمی ترجیح را متوسط هانداز با صدفهاي ساحلی هاي خرچنگ مثال براي

  .شود صرف بیشتري انرژي باید آنها شکستن براي اما دارند بیشتري انرژي تربزرگ هاي صدف

 شدن شکار خطر در خود جانور است ممکن غذایابی هنگام: رفتار بر اساس بیشترین انرژي دریافاي و کمترین خطر -2

 .دهد نشان نیز را خطر کمترین و انرژي بیشترین کسب بین ايموازنه باید برگزیده رفتار بنابراین . گیرد قرار دیدن آسیب یا

 و آماده حالتی در و دهندمی تغییر را خود غذایابی رفتارهاي جانوران ،رقیب یا شکارچی وجود هنگام که است علت همین به

  .شوند یم مشغول غذایابی به زنگ به گوش

  

 ندارد چندانی انرژي محتواي که کنند می مصرف را غذایی جانوران گاهی مصرف غذا براي تامین مواد مورد نیاز: نکته: 

 سمی مواد تا خورندمی رس خاكدر ساحل رود آمازون  هایی طوطی مثال براي .کند می تأمین را آنها موردنیاز مواد اما

  .کند خنثی آنها وارشگ لولۀ در را گیاهی غذاهاي از حاصل

  

  قلمروخواهی

 کند می زندگی آن در جانور که است جغرافیایی محدودة از بخشی جانور، یک قلمرو. 

 را قلمروخواهی گویند.  گردی هاي گونه افراد یا گونه هم افراد برابر در خود قلمرو از جانوران: دفاع قلمروخواهی  

 است آن به متعلق قلمرو که کندمی اعالم دیگر جانوران به تهاجم یا و نمایش اجراي مانند رفتارهایی با جانور.  

 نباشد، مؤثر آواز اگر  .کند جلوگیري خود قلمرو به مزاحم پرندة ورود از کندمی سعی خواندن آواز با پرنده یک  مثال:

  . کند حمله آن به مزاحم راندن بیرون براي قلمرو صاحب پرندة است ممکن

  

  :قلمروخواهی براي پرنده پیامدهاي رفتار

  است انرژي مصرف و زمان صرف نیازمند ها فعالیت این - 1

  .بینجامد هم قلمرو صاحب پرندة دیدن آسیب به است ممکن تهاجم - 2

 . کند آشکار شکارچی براي را پرنده موقعیت است ممکن خواندن آواز - 3

  

  خواهی:فوائد قلمرو

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

  جانور یابی جفت امکانافزایش  - 2

   شکارچی از ماندن امان در براي پناهگاه به دسترسیافزایش  - 3
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  مهاجرت

   .دارد نام مهاجرت جانوران برگشتی و رفت و طوالنی جایی جابه تعریف:

  

   دالیل مهاجرت

  

  زادآوري و ءبقا ،تغذیهاه مناسب براي  گیافتن زیست هدف از مهاجرت:

  دارد نقش آن در نیز یادگیري که است غریزي رفتاري مهاجرت نکته:

  

  نکات مهم مهاجرت: 

-می تشخیص را مهاجرت مسیر کنند،می مهاجرت بار نخستین براي که هاییآن از بهتر دارند مهاجرت تجربۀ که سارهایی - 1

  .دهند

 خورشید موقعیت از استفاده با روز هنگام یابی جهت مثالً. کنندیم  استفاده محیطی هاي نشانه زا یابی جهت براي جانوران - 2

  .شودمی انجام آسمان در هاستاره موقعیت از استفاده با شب در و

  .کند یابیجهت آن از استفاده با و احساس زمین مغناطیسی میدان به نسبت را خود موقعیت تواندمی خانگی کبوتر - 3

 به و بیابد را درست مسیر نتوانست پرنده آهنربا، این وجود با .دادند قرار خانگی کبوتر سر روي را کوچکی آهنرباي ابري روز یک در پژوهشگران(

  )گردد باز النه

  .اندیافته نیز شده مغناطیسی آهن ذرات ها پرنده از بعضی سر در پژوهشگران - 4

 گذاريتخم از پس و آیندمی دریا ساحل به تخمگذاري براي طوالنی، هاي سافتم طی از پس ماده دریایی هاي پشت الك - 5

  .دارد نقش نیز هاپشت الك یابیجهت در زمین مغناطیسی میدان رسد می نظر به .گردندمی باز دریا به دوباره

  

  تابستانی رکود و زمستانی خواب

  

  خواب زمستانی

 دارند  مستانیز خواب زمستان، در بقا، براي جانوران برخی.  

 بدن، دماي آن در که کند می طی را فعالیت کاهش دورة یک و رود می فرو عمیقی خواب به جانور حالت این در 

  د. یاب می کاهش انرژي به جانور نیاز و جانور تنفس تعداد ،اکسیژن مصرف

 ذخیره کافی مقدار به الزم چربی نآ بدن در و کندمی مصرف غذا زیادي مقدار جانور زمستانی، خواب به ورود از پیش 

  .برسد مصرف به خواب هنگام تا شود می

  

  رکود تابستانی

 کندمی پیدا کاهش جانور وساز سوخت آن در که است فعالیت کاهش دورة یک نیز رکودتابستانی.  

 دکنن می زندگی بیابان مانند گرم شدت به جاهاي در که شود می دیده جانورانی در تابستانی رکود.  

 :دهندمی انجام تابستانی رکود سالی،کخش هاي دوره یا غذا نبود به پاسخ در جانوران این علت رکود تابستانی.  

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

  طمحی شرایط شدن نامساعد و فصلتغییر 

  نیاز مورد منابع کاهش
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 دارند گروهی زندگی جانوران از برخی.  

   کنند برقرار ارتباط هم با بتوانند باید جانوران گروه، در زندگی براي. 

 
 

   جانوران بین ارتباط

  و ساخته برقرار ارتباط یکدیگر با کردن لمس و بو دیداري، هاي عالمت صدا، تولید مانند گوناگون هايراه از جانوران 

 .کنند می مبادله اطالعات

  ندک می تغییر آنها رفتار ارتباط، این نتیجۀ در  

  

  هایی از برقراري ارتباط بین جانوران:مثال

    ارتباط یکدیگر با (نوعی پیک شیمیایی) فرومون از استفاده با ها ، مارها و گربهزنبورها مانند جانوران بعضی: هافرمون 

 . کنند می برقرار

   کند می درخواست غذا و ارتباط ایجاد او با والد منقار لمس با کاکایی جوجه.  

  رساند می ماده جیرجیرك اطالع به را جنسیت و گونه مانند اطالعاتی ،نر جیرجیرك صداي.  

  عسل زنبورهاي در غذا یافتن براي ارتباط برقراري .  

  

  بررسی ارتباط در زنبورهاي عسل:

 دربارة خود عاتاطال، گردد می باز کندو به و کند می پیدا جدیدي غذایی منبع کارگر زنبور وقتی انجام حرکات ویژه: -1

 فاصلۀ حرکات، این مشاهدة با کارگر زنبورهاي   دهد می نشان اي ویژه حرکات انجام با دیگر زنبورهاي به را غذایی منبع

  .یابنددرمی کنند، پرواز باید که را جهتی و غذا منبع محل تا کندو تقریبی

  .است دورتر غذایی منبع باشد، تر طوالنی حرکات این هرچه نکته:

 کلی اطالعات از استفاده با کارگر زنبورهاي .دارد نیز متفاوتی وزوز صداي یابنده زنبور حرکات، انجام هنگامصداي وزوز:  - 2

 پیدا را غذا دقیق محل خود، بویایی کمک به و پرواز آن سمت به اند، کرده دریافت غذایی منبع دربارة یابنده زنبور از که

  . کنندمی

 با باشند، داشته اطالعات غذا منبع دربارةمحل وجو جست از قبل کارگر زنبورهاي وقتی  تباطی هاي ارمزیت این روش

  .کنندمی پیدا را آن دقیق محل تري کوتاه زمان در و کمتر انرژي صرف

  

  نکات مهم:

  .آورند می کندو به و کرده آوري جمع را ها گل گردة و شهد کارگر زنبورهاي - 1

 دارند عالئمی ها گل این همچنین باشد؛ داشته فراوانی قند آنها شهد که کنند می افشانی گرده را یهای گل عسل زنبورهاي - 2

  .کنندمی هدایت گل شهد سوي به را زنبور و شوندمی دیده فرابنفش نور در فقط که

  هاي فرابنفش و حس بویایی قوي هستند. زنبورهاي عسل داراي چشم مرکب، گیرنده - 3
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 زنبور زیادي تعداد که کشدنمی طول خیلی گردد،می باز کندو به و کند می پیدا جدیدي غذایی منبع رگرکا زنبور وقتی- 4

  . شوندمی دیده غذایی منبع آن محل در کارگر

  

  گروهی زندگی

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

  

  مزایاي زندگی

  گروهی   

  

  

  

  

 در مثالً. دارند تفاوت دهند می انجام که کارهایی و شکل ،اندازه در که است شده تشکیل هایی گروه از ها مورچه اجتماع 

  :دارند متفاوتی هاي اندازه کارگرها ر،ب برگ هاي مورچه اجتماع

   کنند می حمل النه به و دهند می برش هارا برگ آنها از تعدادي  -الف

  دهند می انجام را دفاع ارک دیگر گروهی - ب  

  .برندمی کار به کنند،می تغذیه آن از که قارچ نوعی پرورش براي کود عنوان به را برگ هاي قطعه ها مورچه این* 

  

  دگرخواهی رفتار

 از شدن کاسته هزینۀ با را دیگري جانور مثلی تولید موفقیت و بقا جانور یک آن در که است رفتاريتعریف دگرخواهی: 

  .دهد می افزایش خود، تولیدمثل و بقا احتمال

   می هشدار یگراند به را شکارچی حضور صدا تولید با که هستند نگهبانی افراد دارند، گروهی زندگی که جانورانی بین در 

  .دهند می کاهش را خود بقاي احتمال کرده، جلب خود به را شکارچی توجه کار این با آنها البته .کنند فرار موقع به تا دهند

  

  دگرخواهی در زنبورهاي عسل: رفتار 

   ماده و (کارگر عسل زنبورهايn2(، و نگهبان جانوران . دهندمی انجام را ملکه هايزاده پرورش و نگهداري و هستند نازا 

 .دارند واهیدگرخ رفتار کارگر عسل زنبورهاي

 بنابراین .دارند مشترکی هاي ژن خویشاوندانشان، با آنها  و نگهبان کارگر عسل زنبورهاي رفتار دگرخواهیعلت 

 به را كمشتر هاي ژن و کرده زادآوري توانند می آنها خویشاوندان ولی داشت، نخواهند اي زاده خود جانوران این اگرچه

  .است شده برگزیده دگرخواهی رفتار طبیعی، انتخاب براساس که است علت همین به .کنند منتقل بعد نسل

  

  

  

  

  گیرند می نظر زیر را اطراف محیط گروه، هاي نگهبان زیرا است کمتر گروه در جانور شدن شکار احتمال - 1

 از غذا منبع محل درباره تواند می جانور زیرا یابد افزایش است ممکن نیز غذایی منابع به دسترسی.گیرند - 2

  . کند کسب اطالعات گروه دیگر جانوران

 دام به را تري بزرگ شکار توانند می گروه یک افراد زیرا دارد بیشتري موفقیت نیز گروهی شکار - 3

  .بیندازند



  

  کتر سروش صفادتهیه و تنظیم:                                     zistnovin@   رفتارهاي جانوران :عنوان

13 

  

  آشام:هاي خوندگرخواهی در خفاشرفتار 

  .کنندمی زندگی درختان سوراخ یا غارها درون گروهی طور به زندگی:محل 

  .هاست دام مثل بزرگ پستانداران خون آنها غذاي تغذیه:

   ها:انجام رفتار دگرخواهی در خفاشنحوة 

 خورده خون از کمی است خورده غذا که خفاشی  گذارند می اشتراك به یکدیگر با اند خورده که را خونی ها خفاش این

  .مرد خواهد گرسنه خفاش صورت این غیر در، بخورد را آن گرسنه خفاش تا گرداند برمی را شده

 اشتراك از خفاش این نشود، انجام جبران اگر  کندمی جبران آینده در را دگرخواه خفاش کار کرده، دریافت غذا که خفاشی

  .شودمی گذاشته کنار ذاغ

 طبیعی انتخاب اثر در که دگرخواهی رفتار واقع، در .نیستند خویشاوند لزوماً دهند، می انجام دگرخواهی که هایی خفاش نکته:

  .شود می منجر آنها بقاي به شده، برگزیده

   دم عصایی دگرخواهی دررفتار 

می آگاه فریاد با را دیگران شکارچی وجود احساسکنند و در هنگام اي به عنوان نگهبان، دیده بانی میان، عدهاین جانوردر 

  .کند

  

  دگرخواهی در پرندگانرفتار 

  . رسانند می یاري آنها والدین به ها زاده پرورش در که) اندمعموال جوان( هستند گريیاری افراد پرندگان، میان در

  .دهد می افزایش را ها زاده بقاي احتمال یاریگرها این وجود :براي والدین یاریگرهامزیت 

   براي یاریگرها:دگرخواهی  رفتار مزیت

 هنگام و کنندمی کسب تجربه النه، صاحب والدین به کمک با که اند جوانی هاي پرنده اغلب یاریگرهاکسب تجربه:  -1

 کنند استفاده خود هاي زاده پرورش رايب ها تجربه این از توانندمی زادآوري

  .کنند زادآوري خود و تصاحب را آنها قلمرو زادآور، هاي جفت احتمالی مرگ با  تصاحب قلمرو:  -2

  

  نمودار: نکتۀ 

  

  

  

  

  

  

  

  

خود را دربارة  داتانتقا و ، لطفا نقطه نظراتایدي که از جزوات بنده استفاده نمودهعزیزپژوهان آرزوي موفقیت براي تمامی دانشبا 

  شید.بنده شریک با  انجام این کار نیک، با در انشاهللا. تا بفرستید )Soroush_safaa@نده (جزوات اینجانب به آیدي تلگرام ب
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