ﺳﺎر ﺟزء ﭘرﻧدﮔﺎن اﺳت
دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش آن ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻌده  ،دارای ﭼﯾﻧﮫ دان و ﺳﻧﮕدان ھم اﺳت
ﭘرﻧدﮔﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﺷش دارای ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ھوادارھﺳﺗﻧد
ﻗﻠب ﭘرﻧدﮔﺎن ﭼﮭﺎر ﺣﻔره ای و ﮔردش ﺧون ﻣﺿﺎﻋف دارﻧد
ﮐﻠﯾﮫ در ﭘرﻧدﮔﺎن ﺗواﻧﻣﻧدی زﯾﺎدی در ﺑﺎزﺟذب اب دارد
ﭘرﻧدﮔﺎن اﯾﻣﻧﯽ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ و ﻏﯾر اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ دارﻧد
ﺣذف ﭘرده ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﯽ اﻧﮕﺷﺗﺎن دردوران ﺟﻧﯾﻧﯽ ﺑرﺧﯽ از ﭘرﻧدﮔﺎن در اﺛر ﻣرگ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده اﺳت
ﭘرﻧدﮔﺎن ﺗﺧمﮔذار ھﺳﺗﻧد و ﺟﻧﯾن از اﻧدوﺧﺗﮫ ﺗﺧم ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد

پرواز گروهی سارها

فصل 8

رفتارهای جانوران

اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﭼﮕوﻧﮕﯽ زادآوری ﺣﺷرات ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد ؟

اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه
زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران در ﺣﺎل
اﻧﻘﺮاض ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد

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
1
دربارۀ مهاجرت یا تغذیۀ یک جانور در معرض خطر انقراض ،می تواند به راه هایی برای حفظ آن گونه و
2
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.

ھﻣﮫ رﻓﺗﺎرھﺎ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﻋث ﺑﻘﺎی ژن ھﺎی ﻓرد ﻣﯽ ﺷود
ص اﻧرژی در ﺑدن ﻓرد ﻣﯽ ﺷود
ھﻣﮫ رﻓﺗﺎرھﺎ ﺑﺎﻋث ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﻣﺻرﻓﯽ و اﻓزاﯾش ﺳود ﺧﺎﻟ ِ
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ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از اﻧواد رﻓﺗﺎر ﺟﺎﻧوران در ﮐﺗﺎب ھﺎی درﺳﯽ
(1ھﻣﮫ اﻧﻌﮑﺎس ھﺎ ﻧوﻋﯽ رﻓﺗﺎر ھﺳﺗﻧد اﺳﮭﺎل ،
اﺳﺗﻔراغ  ،ﻋطﺳﮫ ،ﺳرﻓﮫ ،دﻓﻊ ادرار و ﻣدﻓوع ،ﻋﻘب
ﮐﺷﯾدن دﺳت در ﺑرﺧود ﺑﮫ ﺟﺳم داغ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی
اﻧﻌﮑﺎس ھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ھﺳﺗﻧد
(2رﻗص ﻋروﺳﯽ در ﻣﺎھﯽ ھﺎ
 ( 3ﻣﮭﺎﺟرت ﭘرواﻧﮫ ﻣوﻧﺎرک
 (4ﺧواب زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧرس ﻗطﺑﯽ
(5رﮐودﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻻک ﭘﺷت
ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﮫ ﻣﺣرک ھﺎی ﻣﺣﯾط ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻧد
ﻣﺛﺎل :
(1ﻧور ﮔراﯾﯽ
(2زﻣﯾن ﮔراﯾﯽ
 (3ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﻣﺎس )ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﭼش در ﻣو -ﺣرﮐت ﺑرگ
ﮔﯾﺎھﺎن ﮔوﺷﺗﺧوار(
(4ﮔل دھﯽ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر طول روز و ﺷب
 (5رﯾزش ﺑرگ ھﺎ ) ﭘﺎﺳﺦ ﮔﯾﺎھﺎن ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر دﻣﺎی
ﻣﺣﯾط(
(6ﺗوﻟﯾد ﭘوﻟﮏ ﺑرای ﺣﻔظ ﺟواﻧﮫ ھﺎ

گفتار 1

اساس رفتار
1

قمری های خانگی با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زادآوری می کنند.
4
3
2
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.
اﻧواع ﻣﺣرک داﺧﻠﯽ

رفتار غریزی
ﺑﻌﺿﯽ از رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏرﯾزی ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﻣﺎﻧﻧد ﺗﻧﯾدن ﺗﺎر ﻋﻧﮑﺑوت
ﺑرﺧﯽ از رﻓﺗﺎرھﺎی ﻏرﯾزی در اﺛر ﯾﺎدﮔﯾری
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﺎﻧﻧد رﻓﺗﺎر ﺟوﺟﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ

داﺧﻠﯽ :ﻣﺎﻧﻧد ) ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾزان ھورﻣون ﯾﺎ ﮔﻠوﮐز(

ﺧﺎرﺟﯽ  :ﻣﺎﻧﻧد )ﺑو  ،رﻧﮓ  ،ﺻدا  ،ﺗﻐﯾﯾر دﻣﺎی ﻣﺣﯾط ،ﺗﻐﯾﯾر طول روز (

ً
جوجه های برخی از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد (یا والدین) خود متکی هستند .مثال
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 ّ
اهمیت دارد .جوجه پس از
بیرون آمدن از تخم ،می تواند به منقار والد نوک بزند (شکل .)1
ﺑﺧﺷﯽ از ﮔوارش در
رﻓﺗﺎر :ﻧوک زدن
ﻣﺣرک :ﮔرﺳﻧﮕﯽ
ھدف :ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن و ﺑﻘﺎی ژن

دﺳﺗﮕﺎه ﮔوارش ﻣﺎدر
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود

ﻣﺣرک  :ﮔرﺳﻧﮕﯽ اﺳت و از
ﻧوع ،ﻣﺣرک داﺧﻠﯽ اﺳت
شکل 1ــ رفتار درخواست غذا در جوجه
کاکایی

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  Bمی 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  .)2موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند
و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ درنتیجه ژن  Bدر یاخته هایی در مغز موش مادر فعال
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رﻓﺗﺎر ﻣراﻗﺑت در ﻣوش ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ژن و آﻧزﯾم ﮐﻧﺗرل ﻣﯽ ﺷود

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  Bآن 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.

بیشتر بدانید
آنچه ما آن را ژن  Bنامیدیم به اختصار
ژن  FosBنام دارد .این ژن در بخشی
از زیر نهنج (هیپوتاالموس) مغز
موش مادر که در رفتار مادرانۀ آن
نقش حیاتی دارد ،بیان میشود.

رﻓﺗﺎر وارﺳﯽ ﺑﭼﮫ ﻣوش ھﺎ ﺗوﺳط ﻣﺎدر ،ﺗﺣت ﮐﻧﺗرل ژن دﯾﮕری اﺳت
رﻓﺘﺎر ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻣﻮش ﺑﺼﻮرت زﻧﺠﯿﺮه اي اﺳﺖ ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﯾﮏ ژن ﯾﺎ آﻧﺰﯾﻢ ﺳﺒﺐ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن
ژن و آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

شکل 2ــ الف) مراقبت مادری موش
مادر دارای ژن طبیعی
ب) نبـود مراقبـت مـادری در مـوش مادر
دارای ژن جهش یافته B

بیشتر بدانید

رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتاری غریزی 1است .اساس رفتار غریزی در همۀ افراد یک
1
گونه یکسان است ،زیرا ژنی و ارثی است .رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا ،النه سازی2پرنده ها
و رفتار مکیدن در 3شیرخواران نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی اند .خواهید دید همۀ رفتارهای
ّ
غریزی به طور کامل هنگام تولد 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  .)3بنابراین ،جوجه کاکایی
تجربه به دست می آورد و رفتارغریزی آن تغییر می کند و اصالح می شود.
1- Instinctive behavior

رفتارشناسی ،علم مطالعۀ رفتارهای
جانـوران در آزمایشـگاه و یـا طبیعت
اسـت .سـه دانشـمند بـه نـام هـای
نیکـوالس تیـن برگـن 1هلنـدی،
ُ
3
کنـراد لورنـز2و کارل فـون فریـش
ٔ
مشـاهده رفتـار جانوران
اتریشـی در
ّ
در طبیعـت نقش مهمـی ایفا کردند.
ایـن تالش هـا جایـزۀ نوبـل رشـتۀ
کار اندام شناسـی (فیزیولـوژی) و
پزشـکی سـال  1973را بـرای آنـان
بـه ارمغـان آورد .در دهه هـای اخیـر
رویکـرد اصلـی زیست شناسـان در
بررسـی رفتـار جانوران ،بوم شناسـی
رفتـاری اسـت .بوم شناسـی رفتاری
علم بررسـی رفتار جانوران در محیط
طبیعـی و از دیـدگاه انتخـاب طبیعی
است.
 Nikolaas Tinbergenــ1
 Konrad Lorenzــ2
 Karl Von Frischــ3
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شـکل3ــ اصلاح رفتـار درخواسـت غـذا
در جوجـه کاکایـی :پـس از دو روز جوجـه
می آمـوزد تا دقیق تر نوک بزند .نقطه های
سـیاه رنـگ محـل نـوک زدن را نشـان
می دهند.

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

کاکایی سر سیاه ()Larus ridibundus

کاکایی خزری ()Larus cachinnans

نوک زدن
جوجۀ دو روزه

نوک زدن جوجۀ تازه
از تخم خارج شده

ً
جانوران در محیط تجربه های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آنها را تغییر می دهد .تغییر نسبتا
پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید یادگیری نام دارد .یادگیری انواع گوناگونی دارد که با آنها
آشنا می شوید.
ٔ
 1خوگیری (عادی شدن):
جوجه 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 دهندّ ،اما 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 خوگیری 1می 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 ّ
اهمیت ،انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند.
ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮﮔﯿﺮي

ﻣﺜﺎل
رﻓﺘﺎر
ﺧﻮﮔﯿﺮي

اﻟﻒ( ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 1ﺗﺎ ،3اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺮﺳﮏ ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎرا ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ آن ﻫﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﺮﺳﮏﺑﮫ آن ﻫﺎ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯿﺮﺳﺎﻧﺪ
 ،ﭘﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﮫ آن ﺧﻮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺮﺳﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﺪارد

ّ
الف) شـکـل روبـه رو
فعالیت 1
یادگیری خوگیری را
نشان می دهد .آن را توضیح دهید.
ب) در برخی کشتزار ها قوطی های فلزی
را به مترسک آویزان می کنند ،این کار چه
فایده ای دارد؟

ب (ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ وزش ﺑﺎد ﺗﮑﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺻﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮس ﭘﺮﻧﺪهھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .از آﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮك
داﺋﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺳﮏ را ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
		
)1
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)2

)3

ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎﻧﻮر ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر اﺳﺖ

ﺳﺎزش ﻧﻮﻋﯽ ﻋﺎدي ﺷﺪن اﺳﺖ  .ﻣﺜﻞ وﺟﻮد ﺑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ  -ﻋﯿﻨﮏ و ﻟﺒﺎس ﻋﺎدي ﺷﺪن اﺳﺖ

1- Habituation
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 2شرطی 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  .)4صدای 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 کالسیک 1نام دارد.

ﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﺎوﻟﻮف

ازﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎوﻟﻮف

شکل 4ــ الف) وقتی محرک شرطی
(صدای زنگ) با محرک طبیعی (غذا)
همراه شود.
ب) محـرک شـرطی بـه تنهایـی می توانـد
سبب پاسخ ترشح بزاق شود.

ﻣﺤﺮك ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﺤﺮك ﺷﺮﻃﯽ

									
الف)

ب)

 3شرطی شدن فعال :نوعی دیگر از شرطی شدن ،شرطی شدن فعال 2یا 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

بیشتر بدانید
تاریخ علم
ایوان پتروویچ پاولوف (1936ــ )1849
کار اندام شـناس (فیزیولوژیسـت)
روسـی اسـت کـه در سـال ۱۹۰۴
برنـدۀ جایـزه نوبل کار اندام شناسـی
و پزشـکی شـد .او بیشـتر بـه علـت
پژوهـش دربـارۀ بازتـاب شـرطی
مشهور است (نفر دوم از راست).

آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﮑﯿﻨﺮ

ﺟﻌﺒﻪ اﺳﮑﯿﻨﺮ

اهرم ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎداش

غذا ﭘﺎداش

شکل  5ــ موش در جعبه اسکینر

1- Classical conditioning
2- Operant conditioning

در ﺳﯿﺮك ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ روش ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪن ﻓﻌﺎل آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﮑﯿﻨﺮ

بیشتر بدانید
تاریخ علم
بوروس فردریک اسکینر (1990ـ)1904
روان شـناس آمریکایـی و از
بنیان گـذاران یادگیـری از دیـدگاه
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.

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.

ّ
پرنده ای که در شکل زیر می بینید ،پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع
فعالیت 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.

ﺑر اﺳﺎس ﯾﺎدﮔﯾري ﺷرطﻲ ﺷدن ﻓﻌﺎل ،اﺣﺳﺎس ﻣزه ﻧﺎﻣطﻠوب ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﮭوع ﭘرﻧده ﻣﻧﺟر ﻣﻲ ﺷود ،ﺗﻧﺑﯾﮭﻲ اﺳت ﻛﮫ ﺑﺎ ﺗﻛرار آن
،ﭘرﻧده ﻣﻲ آﻣوزد از ﺧوردن اﯾن ﭘرواﻧﮫ ھﺎ اﺟﺗﻧﺎب ﻛﻧد

آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﺣﻞ
ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه ﻫﺎ

 4حل 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  .)6در رفتار حل مسئله ،1جانور بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار
می کند و با استفاده از آنها برای حل مسئلۀ جدید ،آگاهانه برنامه ریزی می کند.

ﺟﺎﻧﻮر از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯿﮑﻨﺪ  ،ﻣﺜﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از درﺧﺖ

شکل 6ــ حل مسئله در شامپانزه
1- Problem solving
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رﻓﺘﺎر ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
دراﯾﻦ رﻓﺘﺎر (1ﺣﯿﻮان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  (2ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺗﺠﺎرب و ﻣﻮﻗﻌﯿﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ
اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺪارد

1

ﻣﺜﺎل ﻫﺎي
از
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﺎﻧﻮران
در ﻣﺤﯿﻂ
ﻃﺒﯿﻌﯽ

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 2
چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها
را بشکنند .کالغ سیاهی که در شکل  7می بینید ،کشف کرده است که چگونه تکه گوشت آویزان به
3
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.
 5نقشپذیری :جوجه غازها پس از بیرون آمدن از تخم ،نخستین جسم متحرکی را که میبینند ،دنبال
ً
میکنند.جسممتحرکمعموالمادرآنهاست(شکل.)8ایندنبالکردن موجبپیوندجوجههابامادرمیشود.
پیوند جوجه غازها و مادرشان در نتیجۀ نوعی یادگیری بهنام نقشپذیری 1ایجاد میشود .نقشپذیری نوعی
یادگیری است که در دورۀ مشخصی از زندگی جانور انجام میشود .نقشپذیری جوجهغازها طی چند ساعت شکل 7ــ حل مسئله در کالغ :کالغ با
جمع کردن نخ تکه گوشت را باال میکشد.
پس از خروج از تخم رخ میدهد .این زمان ،دورۀ حساسی است که در آن نقشپذیری با بیشترین موفقیت
انجام میشود .جوجه غازها با نقشپذیری مادر خود را میشناسند .این شناسایی برای بقای جوجهها حیاتی
است ،بدون آن جوجهها تحت مراقبت مادر قرار نمیگیرند و ممکن است بمیرند .افزون بر آن ،جوجهها با ﻧﻘﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﻃﯽ دوره اي ﺑﻪ ﻧﺎم دوره ﺑﺤﺮاﻧﯽ
نقشپذیری ،رفتارهای اساسی مانند جستوجوی غذا را نیز از مادر یاد میگیرند .نقشپذیری در پستانداران ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روزﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﺪﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ً
نیز دیده میشود ،مثال برههایی که مادر خود را از دست دادهاند و انسان آنها را پرورش داده است ،دنبال او راه
میافتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمیدهند.
امروزه پژوهشگران می کوشند از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮاي
ً
ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري
کنند .مثال 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.

شکل   8ــ نقش پذیری جوجه غازها
نسبت به مادر خود
1- Imprinting
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بیشتر بدانید

برهم کنش غریزه و یادگیری

تاریخ علم
بررسـی نقشپذیـری در غازهـا از
پژوهشهـای کنـراد لورنـز اتریشـی
(1989ـــ )1903اسـت .لورنـز در
آزمایـش خـود جوجـه غازهایـی را در
دسـتگاه جوجهکشـی پـرورش داد،
لورنـز نخسـتین جسـمی بـود کـه
جوجههـا پس از بیـرون آمدن از تخم
دیدند .آنها او را دنبال کردند و نسـبت
به او نقشپذیر شدند.

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) شقایقدریاییباتحریکمکانیکی
فعالیت 3
(تماس) ،بازوهای خود را منقبض میکند
اما به حرکت مداوم آب پاسخی نمیدهد .چرا؟
ب) رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در
سیرک را به آنها می آموزند؟

اﻟف (ﺣرﮐت ﻣداوم آ ب ﻣوﺟب ﺧوﮔﯾری ﺟﺎﻧور وﻟﯽ ﺗﻣﺎس ﻣوﺟب ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺷود
ب ( رام ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧوران ﻣﯽ آﻣوزﻧد ﮐﮫ رﻓﺗﺎر وﯾژه ای ،ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﭘﺎداش ﯾﺎ ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود
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گفتار 2

ﻣﺛﺎل در ﻣورد ﭘرﺳش ھﺎی ﭼﮕوﻧﮕﯽ :
در ﺑرﺧورد دﺳت ﺑﺎ ﺟﺳم داغ ﭼﮕوﻧﮫ دﺳت
ﻋﻘب ﮐﺷﯾده ﻣﯽ ﺷود ؟
ﺟواب :آﮔﺎھﯽ از ﻧورون ھﺎی ﺣﺳﯽ و ﺣرﮐﺗﯽ و
ﺳﯾﻧﺎﭘس ھﺎی ﻣرﺑوطﮫ ﻻزم اﺳت

انتخاب طبیعی و رفتار
1

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
2
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  .)9البته
رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است.

					
الف)

ب)

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
رفتار 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.

ﻣﺛﺎل در ﻣورد ﭘرﺳش ھﺎی ﭼراﯾﯽ :
ﭼرا دﺳت در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺟﺳم داغ ﻋﻘب ﮐﺷﯾده
ﻣﯽ ﺷود ؟
ﺟواب  :ﺑﺧﺎطر اﻧﻌﮑﺎس دﻓﺎﻋﯽ

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

اﻧرژی ﻣﺻرﻓﯽ ﮐﻣﺗر و ﺳود ﺑﯾﺷﺗر

دﻟﯾل رﻓﺗﺎر ﺳﺎزﮔﺎرﮐﻧﻧده ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ

در رﻓﺗﺎر ﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ  ،ﭘژوھﺷﮕران ﺑدﻧﺑﺎل ﭘﯾدا ﮐردن ﺳواﻻت ﭼراﯾﯽ رﻓﺗﺎرھﺎ و ﻧﻘش اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ در اﯾﺟﺎد اﯾن
رﻓﺗﺎرھﺎ ھﺳﺗﻧد .آن ھﺎ ﻧﻘش رﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠف را ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺑﻘﺎ و زاد آوری ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻧوران ﻣﯽ ﺷود را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
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ّ
در پژوهش دربارۀ رفتار بیرون انداختن پوسته تخم در کاکایی ها:
فعالیت ۴
الف) پژوهشگر چه فرضیه ای را دنبال می کرد؟ ﺑﯾرون اﻧداﺧﺗن ﭘوﺳﺗﮫ ﺗﺧم ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﺷﮑﺎرﭼﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود
ب) چرا پژوهشگر فقط در کنار تعدادی از تخم مرغ های رنگ آمیزی شده ،پوسته تخم کاکایی قرار داد؟
ﭘژوھﺷﮔر ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺗﺧم ھﺎ را ﺑﮫ دو ﮔروه آزﻣﺎﯾﺷﯽ و ﮐﻧﺗرﻟﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد

ﻣوﻓﻘﯾت زادآوری ﺑﮫ ﭼﮫ ﻣﻌﯾﺎرھﺎﯾﯽ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت؟
 (1زاده ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر
 ( 2زاده ھﺎی ﺳﺎﻟم

بیشتر بدانید

زادآوری (تولیدمثل)

تاریخ علم
بررسـی رفتـار بیـرون انداختـن
پوسـتههای تخـم در کاکایـی از
پژوهشهـای نیکـوالس تیـن برگـن
(1988ــ )1907است.

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 جفت1را بررسی می کند و بعد تصمیم
2
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

شکل 10ــ لکه های چشم مانند دم
طاووس نر
در ﺑرﺧﯽ از ﺟﺎﻧوران رﻓﺗﺎر ﺟﻔت ﯾﺎﺑﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود
ﻣﺛﺎل :
ﺟﺎﻧوران ھرﻣﺎﻓرودﯾت
زﻧﺑور ﮐﺎرﮔر ﻣﺎده
ﺟﺎﻧوراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮑرزاﯾﯽ دارﻧد
ﮐرم ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎ وﺟودھرﻣﺎﻓرودﯾت ﺑودن ﻟﻘﺎح دوطرﻓﯽ
دارد .

ﺟﺎﻧوری ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﺛﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧد ﺣﻖ
اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻔت دارد

؟

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
ً
معموال 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
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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 1
زینتی طاووس نر
2
یا شاخ گوزن نر از صفات ثانویۀ جنسی جانوران نر هستند که هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر
به کار میروند.
البته در گونه های مختلف جانوران ،انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمیدهند .در نوعی
جیرجیرک ،جانور نر هزینۀ بیشتری در تولید مثل میپردازد و بنابراین جفت را انتخاب می کند .جیرجیرک
نر زامه های خود را درون کیسهای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل میکند .جانور ماده
هنگام تشکیل تخم و برای رشدونمو جنین به مواد مغذی درون کیسه نیاز دارد (شکل .)11این کیسه
بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نر را تشکیل میدهد .جانور نر ،جیرجیرک مادهای را انتخاب میکند
که بزرگ تر باشد ،زیرا بزرگ تر بودن جیرجیرک ماده نشانۀ آن است که تخمکهای بیشتری دارد و می تواند
زادههای بیشتری تولیدکند .در این جانوران جیرجیرکهای ماده برای انتخاب شدن رقابت میکنند.

داﺷﺗن دم ﺑﻠﻧد ﺑرای طﺎووس ﻧر ھزﯾﻧﮫ ﺑردار اﺳت و
ﺣﺗﯽ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﻘﺎی آن را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد .اﻣﺎ داﺷﺗن
اﯾن ﺻﻔت ﻧﺷﺎن از ﻗدرت ﺑﺎﻻ ،ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑودن ﺑﯾﺷﺗر ﺟﺎﻧور ﻧر اﺳت .

ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺟﻧﺳﯽ

ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺟﻧﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺟﻔت ﯾﺎﺑﯽ ورﻗﺎﺑت
ﺑﺎ ﻧرھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود

ﺟﯾرﺟﯾرک ﺟزء ﺣﺷرات اﺳت
ﻟوﻟﮫ ﮔوارش ﺣﺷرات ﺷﺎﻣل :دھﺎن  ،ﻣری
،ﭼﯾﻧﮫ دان ،ﭘﯾش ﻣﻌده  ،ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ﻣﻌده ،
ﻣﻌده،روده ،راﺳت روده و ﻣﺧرج اﺳت.
ﺗﻧﻔس ﺣﺷرات ﺳﯾﺳﺗم ﻧﺎﯾدﯾﺳﯽ اﺳت
ﺣﺷرات ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﮔردش ﺑﺎز دارﻧد

ﺟﯾرﺟﯾرک ﻣﺎده ای ﮐﮫ ﮐﯾﺳـﮫ
دارای اﺳـﭘرم و ﻣـواد ﻣﻐـذی
)ﺑﺧـش ﺳﻔﯾدرﻧﮓ( را درﯾﺎﻓت
ﮐرده اﺳت

ﺣﺷرات ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ دﻓﻌﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ روده ﺑﮫ ﻧﺎم
ﻟوﻟﮫ ﻣﺎﻟﭘﯾﮕﯽ دارﻧد
ﻣﻐز ﺣﺷرات از ﭼﻧد ﮔره ﺑﮭم ﺟوش ﺧورده و
ﯾﮏ طﻧﺎب ﻋﺻﺑﯽ ﺷﮑﻣﯽ ﮐﮫ در طول ﺑدن
ﮐﺷﯾده ﺷده اﺳت ،و ھرﺑﻧد از ﺑدن ،ﯾﮏ ﮔره
ﻋﺻﺑﯽ دارد
ﺣﺷرات ﭼﺷم ﻣرﮐب دارﻧد
ﺟﯾرﺟﯾرک ﻟﻘﺎح داﺧﻠﯽ
ﺟﯾرﺟﯾرک ﮔﯾرﻧده ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺻدا در ﭘﺎ دارد

ﺟﯾرﺟﯾرک ﻣﺎده

شـکل 11ــ جیرجیرک ماده ای که کیسـه
دارای اسـپرم و مـواد مغـذی (بخـش
سفیدرنگ) را دریافت کرده است.

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

ﻧظﺎم ﺟﻔت ﮔﯾری در ﺟﺎﻧوران
ﭼﻧدھﻣﺳری :ﻣﺛﺎل طﺎووس
ﺗﮏ ھﻣﺳری :ﻣﺛﺎل ﻗﻣری ﺧﺎﻧﮕﯽ

ﻣزﯾت ﻧظﺎم ﭼﻧد ھﻣﺳری

وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻧظﺎم ﭼﻧد ھﻣﺳری در زﻧدﮔﯽ طﺎووس ھﺎ
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در ﻧظﺎم ﺗﮏ ھﻣﺳری ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﺷود  .زﯾرا ﺳﮭم ھردو ﺟﻧس در اﻧﺗﺧﺎب ﺟﻔت ﻣﺳﺎوی اﺳت.

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.

وﯾژﮔﯽ ﻧظﺎم ﺗﮏ ھﻣﺳری

غذایابی
رفتار غذایابی 1مجموعۀ رفتارهای جانور برای جستوجو و به دست آوردن غذاست .غذاهایی که
ً
جانوران میخورند معموال اندازههای متفاوتی دارند .غذاهای بزرگ تر انرژی بیشتری دارند ّاما 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 بهینه 2نام دارد .براساس انتخاب طبیعی ،رفتار غذایابی ای برگزیده
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 خرچنگهای ساحلی صدفهای با اندازه متوسط را ترجیح میدهند زیرا
آنها بیشترین انرژی خالص را تأمین میکنند .صدفهای بزرگ تر انرژی بیشتری دارند ّاما برای شکستن
آنها باید انرژی بیشتری صرف شود.
ﭼرا ﺧرﭼﻧﮓ ھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺻدف ھﺎی ﺑزرگ را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد
هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد .بنابراین رفتار
برگزیده باید موازنهای 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 میدهند 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.
اھﻣﯾت ﺧﺎک رس در رژﯾم ﻏذاﯾﯽ طوطﯽ ھﺎ

شکل 12ــ تغذیه طوطی ها از خاک رس
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1- Foraging
2- Optimal Foraging
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ﻗﻠﻣرو ﺧواھﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺣرﮐﺎت ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣرﮐﺎت ﺗﮭﺎﺟﻣﯽ ﺑﺎﺷد

ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از
رﻓﺗﺎر ھﺎی
ﻗﻠﻣروﺧواھﯽ

قلمروخواهی :قلمرو یک جانور ،بخشی از محدودۀ جغرافیایی
است که جانور در آن زندگی می کند .جانوران در برابر افراد هم گونه
یا افراد گونه های دیگر از قلمرو خود دفاع می کنند .این رفتار
قلمروخواهی 1نام دارد .جانور با رفتارهایی مانند اجرای1نمایش و یا
تهاجم به 2جانوران دیگر اعالم میکند که قلمرو متعلق به آن است.
ً
3
خواندن سعی میکند از ورود پرندۀ مزاحم به
مثال یک پرنده با آواز
قلمرو خود جلوگیری کند .اگر آواز مؤثر نباشد ،ممکن است پرندۀ
صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند (شکل.)13
1
2
انرژی است .تهاجم ممکن
این فعالیتها نیازمند صرف زمان و مصرف
است به آسیب دیدن پرندۀ صاحب قلمرو هم بینجامد .آواز خواندن
ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند .چرا پرنده هزینههای دفاع ؟از قلمرو را میپذیرد؟
1
انرژی
قلمروخواهی برای جانوران فایده هایی دارد :استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو میتواند غذا و
دریافتی جانور را افزایش دهد .امکان جفتیابی2جانور و دسترسی به پناهگاه 3برای در امان ماندن از
شکارچی نیز افزایش مییابد.

مهاجرت :هر ساله با آغاز فصل پاییز پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به تاالبها و آبگیرهای شمال
ایران مهاجرت میکنند .این پرندهها پس از زمستان گذرانی ،در اوایل بهار به سرزمین خود باز میگردند.
دﻻﯾل ﻣﮭﺎﺟرت
جابه جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد.
تغییر 1
فصل و نامساعد شدن شرایط 2
محیط و کاهش منابع 3
مورد نیاز،
جانوران را وا میدارد به سوی زیستگاههای مناسبتر 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
میکنند ،مسیر مهاجرت را تشخیص میدهند.
در مسیر مهاجرت بسیاری از جانوران از جاهایی عبور میکنند
ً
؟ که قبال در آنجاها نبودهاند .پس آنها چگونه در این محیطهای نا  آشنا،
ً
راه خود را پیدا میکنند؟جانوران برای جهتیابی از نشانههای محیطی استفاده میکنند .مثال جهتیابی
هنگام روز با استفاده از موقعیت 1
خورشید و در شب با استفاده از موقعیت ستار2هها در آسمان انجام میشود.
3
مغناطیسی زمین
وقتی هوا ابری است جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص میدهند؟ آیا میدان
؟ 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 میتواند موقعیت خود را نسبت به میدان
مغناطیسی زمین احساس و با استفاده از آن جهتیابی کند .پژوهشگران در سر بعضی از پرندهها ذرات

عکس از حسین خادمی

شکل 13ــ قلمروخواهی در قو  ،سرخرود
مازندران

ﻓواﯾد ﻗﻠﻣروﺧواھﯽ

عکس از حسین خادمی

شـکل 14ــ پرنـدگان مهاجـر بـه پناهـگاه
حیات وحش میانکاله مازندران
ﺟﺎﻧوران از طرﯾﻖ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧورﺷﯾد ،ﻣوﻗﻌﯾت ﺳﺗﺎره ھﺎ وﻣﯾدان ﻣﻐﻧﺎطﯾس ﻣﺳﯾر
ﺣرﮐت را ﺟﮭت ﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
ﭘرواﻧﮫ ﻣوﻧﺎرک از طرﯾﻖ ﯾﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﺧود ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺧورﺷﯾد در آﺳﻣﺎن و ﺟﮭت ﻣﻘﺻد را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽ دھد و
ﺑﮫ ﺳوی آن ﭘرواز ﻣﯽ ﮐﻧد.

1- Territorial behavior

119
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﻰ

در ﺟﺎﻧوران ﺗﺧم ﮔذار  ،ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﻧﯾن ﺗوﺳط اﻧدوﺧﺗﮫ ﺗﺧم ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود  .وﺟود ﭘوﺳﺗﮫ ﺿﺧﯾم در اطراف ﺗﺧم از ﺟﻧﯾن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﮑﻧد

بیشتر بدانید
الکپشـتهای دریایی منقار عقابی
( )Eretmochelys imbricataبـه
شدت در خطر انقراض قرار دارند .این
جانوران در طول فصل زادآوری یعنی
از اسفند تا تیرماه برای تخمگذاری به
آبهای منطقه خلیجفارس و دریای
عمـان مهاجـرت میکننـد .پناهـگاه
حیـات وحـش و تـاالب بیـن المللـی
ٔ
جزیـره هندورابی در اسـتان
شـیدور و
هرمـزگان و جزایـر امالکـرم و نخیلـو
در اسـتان بوشـهر مهمتریـن مناطق
النهسازی این جانور است.
پـروژۀ ردیابـی ماهـوارهای مهاجـرت
الکپشـتهای دریایـی در منطقـه
خلیجفارسودریایعمانبهپیشنهاد
و حمایـت مالـی دفتـر منطقـهای
صندوق جهانـی حیاتوحش و بنیاد
تحقیقـات دریایـی آژانـس حفاظـت
محیطزیسـت ابوظبـی و با مشـارکت
کشـورهای ایـران ،قطـر ،امـارات و
عمان در فروردین سال 1389با نصب
پنـج ردیـاب روی الکپشـتهای
منقار عقابی در جزیره شیدور در ایران
انجام شد.

آهن مغناطیسی شده نیز یافتهاند .ال کپشتهای دریایی ماده پس از طی مسافتهای طوالنی ،برای
تخمگذاری به ساحل دریا میآیند و پس از تخمگذاری دوباره به دریا باز میگردند .به نظر میرسد میدان
مغناطیسی زمین در جهتیابی ال کپشتها نیز نقش دارد.

خواب زمستانی و رکود تابستانی

ﻋﻼﺋم ﺧواب زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ

برخی جانوران برای بقا ،در زمستان ،خواب زمستانی 1دارند .در این حالت جانور به خواب عمیقی
فرو می رود و یک دورۀ کاهش فعالیت را طی می کند که در آن دمای1بدن ،مصرف2اکسیژن ،تعداد 3
تنفس
4کاهش می یابد .پیش از ورود به خواب زمستانی ،جانور مقدار زیادی غذا مصرف
جانور و نیاز جانور به انرژی
می کند و در بدن آن چربی الزم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام خواب به مصرف برسد .رکود
تابستانی 2نیز 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.
بیشتر بدانید
خرس قهوه ای ( )Ursus arctosدر 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 معموال
از انسـان دوری می کننـد ولـی خرس هایـی کـه
از خـواب بیـدار شـده اند ،ممکـن اسـت رفتـاری
تهاجمی داشته باشند..
عکس از حسین خادمی

خرس قهوه ای در پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه مازندران
عکس از اصغر مبارکی

الک پشت منقار عقابی با ردیاب رادیویی

عالئـم دریافتی از ردیـاب ماهوارهای
ضمن کمک در شناسایی مسیرهای
مهاجـرت و مکانهـای تغذیـه ایـن
جانـوران ،اطالعـات بسـیار مهمـی
دربـارۀ رفتارهـای تولیدمثلـی و
مهاجرتی آنها فراهم می سازد.

عکس از حسین خادمی

ّ
فعالیت ۵

الک پشتی که در شکل
روبه رو می بینید ،حتی وقتی در آزمایشگاه قرار
دارد و غذا و آب کافی دریافت می کند ،رکود
تابستانی را نشان می دهد .چرا رکود تابستانی را
رفتاری ژنی می دانند؟
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﮐﮫ در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﻋواﻣل
ﻣﺣﯾطﯽ ﺗﻐﯾﯾر ﻧﮑرده  ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن رﻓﺗﺎر
ﺟﺎﻧور ژﻧﯽ اﺳت

نمای کلی از مسیر حرکت الک پشت های
ایران و نقاط تجمع و تغذیۀالک پشت های
ردیابی شده
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1- Hibernation
2- Aestivation

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﻰ

گفتار ۳

ارتباط و زندگی گروهی

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

ارتباط بین جانوران
1

می دانید بعضی جانوران مانند زنبورها با استفاده از فرومون با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند .جوجه
2
لمس منقار والد با او ایجاد ارتباط و غذا درخواست می کند .جانوران از راه های گوناگون مانند
کاکایی با
4
6
3
صدا ،عالمت های دیداری5 ،بو و لمس کردن با یکدیگر ارتباط برقرار ساخته و اطالعات مبادله
تولید
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

اھﻣﯾت ﮐﺎر زﻧﺑور ھﺎی ﯾﺎﺑﻧده

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

زﻧﺑور ﯾﺎﺑﻧده از ﻧوع زﻧﺑورﮐﺎرﮔر اﺳتاطﻼﻋﺎت زﻧﺑور ﯾﺎﺑﻧده در ﻣورد ﻣﻧﺑﻊ ﻏذا ازطرﯾﻖ اﻧﺟﺎم ﺣرﮐﺎت وﯾژه و ﺻدای وز وز
ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ زﻧﺑورھﺎی دﯾﮕر اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود
زﻧﺑورھﺎی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ ﻣﺷﺎھده ﺣرﮐﺎت زﻧﺑورﯾﺎﺑﻧده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻘرﯾﺑﯽ ﮐﻧدو ﺗﺎ ﻣﻧﺑﻊ
ﻏذا و ﺟﮭت ﭘرواز را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﻧد
زﻧﺑورھﺎی ﮐﺎرﮔر ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽزﻧﺑور ﯾﺎﺑﻧده و ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﻣﺣل دﻗﯾﻖ ﻏذا را
ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

بیشتربدانید
کشـف روش ارتبـاط در زنبورهـای
عسـل از پژوهش هـای کارل فـون
فریش (1982ــ )1886است.

زﻧﺑور ﻋﺳل ﮔرده اﻓﺷﺎن اﺳت .ﮔل ھﺎ را از رﻧﮓ  -ﺑو و ﺷﮭد اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﺷم ﻣرﮐب زﻧﺑور ،ﭘرﺗو ھﺎی ﻓراﺑﻧﻔش را ﻧﯾز درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد
زﻧﺑورھﺎی ﮔرده اﻓﺷﺎن  ،درﺧت آﮐﺎﺳﯾﺎ را ﮔرده اﻓﺷﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺗرﮐﯾب ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﮔل درﺧت آﮐﺎﺳﯾﺎ ﺑﺎﻋث ﻓراری دادن
ﻣورﭼﮫ ھﺎ و اﻧﺟﺎم ﮔرده اﻓﺷﺎﻧﯽ زﻧﺑور ھﺎ ﻣﯽ ﺷود ).ﺣﻔﺎظت ﺟﺎﻧوران از ﮔﯾﺎھﺎن (
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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
ٔ
درباره 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.
3
2 1
اجتماع مورچه ها از گروه هایی تشکیل شده است که در اندازه ،شکل و کارهایی که انجام می دهند
ً
تفاوت دارند .مثال 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 (شکل .)15این
مورچه ها قطعه های برگ را به عنوان کود برای پرورش نوعی قارچ که از آن تغذیه می کنند ،به کار می برند.

ﻣورﭼﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده

ﻣورﭼﮫ ﮐﺎرﮔر

شـکل 15ــ مورچۀ بزرگ تر کارگری است
کـه بـرگ را بـه النـه حمـل و مورچه هـای
کوچک تر از آن دفاع می کنند.

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 (شکل .)16زنبورهای عسل کارگر ،نازا هستند و نگهداری و پرورش
زاده های ملکه را انجام می دهند .جانوران نگهبان و زنبورهای عسل کارگر رفتار دگرخواهی  1دارند.
دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثلی جانور دیگری را با هزینۀ کاسته شدن
1- Altruism
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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
خود انجام می دهند .آنها با خویشاوندانشان،
ژن های مشترکی دارند .بنابراین اگرچه این
جانوران خود زاده ای نخواهند داشت ،ولی
خویشاوندان آنها می توانند زادآوری کرده و
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 (شکل .)17این 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.

ﻋﻠت ﺑرﮔزﯾده ﺷدن رﻓﺗﺎر دﮔر ﺧواھﯽ ازﻧظر
اﻧﺗﺧﺎب طﺑﯾﻌﯽ :اﻓراد ﻧﮕﮭﺑﺎن وﯾﺎ زﻧﺑورھﺎی
ﻋﺳل ﺑﺎ ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧود ژن ھﺎی ﻣﺷﺗرﮐﯽ
دارﻧد  .ﮐﮫ ﺑﺎ زاد آوری ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺧود ،
ژن ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﺷود .

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

ﺑزاق ﺧﻔﺎش ﺧون ﺧوارﺑﺎﯾد دارای ﻣﺎده ﺿد اﻧﻌﻘﺎد
ﺧون ﺑﺎﺷد
ﺧﻔﺎش ﺧون ﺧوارﺗﻧﮭﺎ ﭘﺳﺗﺎﻧدارﺧون ﺧوار اﺳت

شکل 17ــ خفاش خون آشام از خون
پستانداران تغذیه می کند.
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وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﭘرﻧده ھﺎی ﯾﺎرﯾﮕر

ّ
فعالیت 6

ً
خفاش هایی که دگرخواهی انجام می دهند ،لزوما 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.
ﻧﻣودار ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﭘرﻧده ھﺎ در ﮔروه ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑرای آن ھﺎ ﮐﺎھش ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد
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ھر ﭼﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد  ،ﻣوﻓﻘﯾت ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮐﻣﺗر و ﻣوﻓﻘﯾت اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر اﺳت

124
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﻰ

