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 رفتارهای جانوران - 8فصل 
آنهاست.  علت این رفتارها و چگونگی بروزهزاران سال است که انسان رفتارهای جانوران را مشاهده می کند و در پی یافتن 

زندگی انسان به داشتن اطالعات درباره رفتار جانوران وابسته است. دانستن درباره چگونگی زادآوری یک حشره آفت، می تواند به 

        آن منجر شود. دانستن درباره مهاجرت یا تغذیه یک جانور در معرض خطر انقراض، می تواند بهراه هایی برای مبارزه با  یافتن

و  چگونگی انجام آنهاراه هایی برای حفظ آن گونه و حفاظت از تنوع زیستی بینجامد. در این فصل انواعی از رفتارهای جانوران، 

 می کنیم.بررسی  علّت این رفتارها را از دیدگاه انتخاب طبیعی

 اساس رفتار
 با جمع آوری شاخه های نازک درختان برای خود النه ساخته و زاد آوری می کنند.  قمری های خانگی

 از شکارچی ها می گریزند.  گوزن ها

 خواب زمستانی دارند.  خرس های قطبی

 برای زمستان گذرانی به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند.  سارها

 اینها نمونه هایی از رفتارهای جانوران است. 

رفتار، واکنش یا مجموعه واکنش هایی است که جانور در 

 انجام می دهد. )درونی یا بیرونی(پاسخ به محرک یا محرک ها 

          تغییر دمای محیط، بو، رنگ، صدا، محرک هایی مانند 

تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن  و تغییر طول روز

 موجب بروز رفتارهای گوناگون در جانوران می شوند.                                                           )گرسنگی(جانور

 پرواز گروهی سارها                                                                                                                

 رفتار غریزی 
برای دریافت  جوجه کاکاییخود متکی هستند. مثالً والد )یا والدین( از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به  برخیجوجه های 

غذا به منقار پرنده والد نوک می زند و والد بخشی از غذای خورده 

تا جوجه آن را بخورد. دریافت غذای کافی  برمی گرداندشده را 

 پس از بیرون آمدنبرای بقا و رشد جوجه اهمیّت دارد. جوجه 

 از تخم، می تواند به منقار والد نوک بزند.

 منشأ رفتار جوجه کاکایی چیست؟ 

جوجه پرنده پس از بیرون آمدن از تخم، می تواند رفتار درخواست 

رفتار همانند ویژگی های بدنی غذا را انجام دهد، پس آیا این 

 است؟  ژنی جانور

 می کنیم:این سوال یک پژوهش را بررسی برای پاسخ به 

 رفتار درخواست غذا در جوجه کاکایی                                                                                          
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             می نامیم.  Bژن  بررسی کرده اند. این ژن را مراقبت از زاده ها در موش مادهرفتار را با  یک ژنپژوهشگران ارتباط 

می گیرد و به سمت خود موش ماده طبیعی اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند؛ اگر بچه موش ها دور شوند، مادر آنها را 

  در  Bژن می کند و اطالعاتی از راه حواس به مغز آن ارسال می شود؛ در نتیجه،  وارسیموش مادر ابتدا نوزادان را  می کشد.

     را فعال  دیگریرا می دهد که آنزیم ها و ژن های  پروتئینیمی شود و دستور ساخت فعال  موش مادر مغز یاخته هایی در

 ها، موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد. می کند. در مغز جانور فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد که در نتیجه آن

 
               ابتدا بچهآن را غیرفعال کردند. موش های ماده ای که ژن های جهش یافته داشتند،  Bپژوهشگران با ایجاد جهش در ژن 

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

 ژنی دارد. رفتار مراقبت مادری در موش اساسمشخص شد 

 
         ،اساس رفتار غریزی در همه افراد یک گونه یکسان استاست.  رفتاری غریزیرفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان 

 سازی پرنده ها و رفتار مکیدن در شیرخوارانرفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا، النه زیرا ژنی و ارثی است. 

 ایجاد نشده اند.هنگام تولّد در جانور  به طور کاملاند. خواهید دید همه رفتارهای غریزی نمونه های دیگری از رفتارهای غریزی

 نورون های حرکتی            رفتار مراقبت مادری در موش ماده                نورون های مغزگیرنده های حسی             نورون های حسی              

  Bفعال شدن ژن                                                                           

 Bساخته شدن پروتئین                                                                    
 فعال شدن آنزیم ها و ژن های دیگر                                                             
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 یادگیری و رفتار
جوجه رفتار درخواست غذا، نوک زدن های  در

کاکایی به منقار والد در ابتدا دقیق نیست ولی به 

      می شود. ج و با تمرین، این رفتار دقیق تر تدری

به  سریع تروالد هر چه جوجه دقیق تر نوک بزند، 

می دهد. به این خواست آن برای غذا پاسخ در

می آموزد تا دقیق تر )پس از دو روز( ترتیب جوجه 

 نوک بزند. 

به دست می آورد و  تجربه جوجه کاکاییبنابراین، 

 و اصالح می شود. تغییر می کندرفتار غریزی آن 

تغییر نسبتًا پایدار در رفتار که در اثر به های گوناگونی پیدا می کنند که رفتارهای آنها را تغییر می دهد. تجرمحیط جانوران در 

 یادگیری انواع گوناگونی دارد که با آنها آشنا می شوید. .دتجربه به وجود می آید یادگیری نام دار

 

 خوگیری )عادی شدن(:
پرندگان اجسام گوناگونی مانند برگ های در حال افتادن را در باالی سر خود می بینند. در ابتدا جوجه ها با پائین آوردن سر  جوجه

              اّما با دیدن مکرر اجسام در حال حرکت، یاد ............................................. ، پاسخ می دهندخود و آرام ماندن به این محرک ها 

. این یادگیری را پاسخ نمی دهندمی گیرند آنها برایشان خطر یا فایده ای ندارند. در نتیجه، جوجه ها دیگر به این محرک ها 

ندارد، کاهش پیدا در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن می نامند.  خوگیری

جانوران در معرض محرک های متعددی قرار دارند که پاسخ به  .دمحرک ها پاسخ ندهمی آموزد به برخی می کند و جانور 

اهمیّت، انرژی خود را همه آنها، نیازمند صرف انرژی زیادی است. خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی 

 فعالیت های حیاتی حفظ کند.برای انجام 

 فعالیت : 
 خوگیری را نشان می دهد. آن را توضیح دهید.الف( شکل زیر یادگیری 

 ب( در برخی کشتزارها قوطی های فلزی را به مترسک آویزان می کنند، این کار چه فایده ای دارد؟
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شقایق دریایی با تحریک مکانیکی )تماس(، بازوهای خود را منقبض می کند 

به حرکت مداوم آب پاسخی                    امّا ..................................................... 

 نمی دهد .............................................

 

  شرطی شدن کالسیک :
 غذا محرک و ترشح بزاق، پاسخی غریزی. بزاق او ترشح می شودوقتی جانوری مانند سگ غذا می بیند و یا بوی آن را احساس می کند، 

و متوجه شد بزاق سگ، آزمایش های متعددی در این باره انجام داد. ا پاولوفدانشمندی به نام  ....................................... استبازتاب طبیعی و یک 

سگ به  پودر گوشتغذا دهنده و قبل از دریافت غذا نیز ترشح می شود. پاولوف آزمایشی طراحی کرد و در آن هم زمان با دادن با دیدن فرد 

طوری که بزاق آن با شنیدن صدای زنگ و  دای زنگ و غذا ارتباط برقرار کرد،را به صدا در آورد. با تکرار این کار، سگ بین ص زنگی، نهگرس

بود ولی وقتی با محرک طبیعی یعنی غذا همراه شد، سبب  محرک بی اثرحتّی بدون دریافت غذا نیز ترشح می شد. صدای زنگ در ابتدا یک 

زیرا در صورتی می تواند موجب بروز پاسخ شود که با یک محرک است  محرک شرطیح بزاق شد. صدای زنگ یک بروز پاسخ ترش

 نام دارد. شرطی شدن کالسیک. این نوع یادگیری طبیعی همراه شود

 
 محرک شرطی به تنهایی می تواند سبب پاسخ ترشح بزاق شود.                          وقتی محرک شرطی)صدای زنگ( با محرک طبیعی )غذا( همراه شود.    

 

 

 

 

 

  شرطی شدن فعال:

نام دارد. در نخستین آزمایش های مربوط به این  یا یادگیری با آزمون و خطاشرطی شدن فعال نوعی دیگر از شرطی شدن، 

را در جعبه ای قرار  ایگرسنهموش  اسکینر نوع یادگیری، دانشمندی به نام

فشار دهد.  داد که درون آن اهرمی وجود داشت و موش می توانست آن را

اهرم درون جعبه را  تصادفیموش درون جعبه حرکت می کرد و به طور 

می افتاد و موش غذا تکه ای غذا به درون جعبه فشار می داد. در نتیجه، 

      وش به ارتباط بین این رفتار، م چند بار تکراردریافت می کرد. پس از 

فشار دادن اهرم و پاداش یعنی به دست آوردن غذا پی برد. موش پس از آن 

 ، اهرم را فشار می داد تا غذا به دست آورد. به طور عمدی
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در شرطی شدن فعال، جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند، ارتباط برقرار کرده 

 رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری می کند. و در آینده
 

 

پرنده ای که در شکل می بینید، پروانه مونارک را بلعیده و 

    دچار تهوع شده است. پس از چنین تجربه هایی پرنده 

 ...................................آموزد، این حشره را نباید بخوردمی 

 
 

 انجام حرکات نمایشی در سیرک را به آنها می آموزند؟رام کنندگان جانوران چگونه 
 

  حل مسئله :
خود برای حل مسئله ای که با آن رو به رو شده اند، استفاده کنند. در یکی از تجربه های قبلی از جانوران می توانند از  برخی

را در اتاقی گذاشتند که تعدادی موز از سقف آن آویزان بود و چند جعبه چوبی هم  شامپانزه ایآزمایش های مربوط به این رفتار، 

چند بار باال در اتاق وجود داشت. شامپانزه پس از 

برای رسیدن به موزها، جعبه ها  پریدن و تالش ناموفق

دست ال رفت و به موزها را روی هم قرار داد، از آنها با

 یافت. 

ن تجربه های گذشته در رفتار حل مسئله جانور بی

می کند و با  یت جدید ارتباط برقرارو موقع

استفاده از آنها برای حل مسئله  جدید، آگاهانه 

 برنامه ریزی می کند.

شاخه نازک درختان را جدا  برگ های  شامپانزه هارفتار شناسان حل مسئله جانوران را در محیط طبیعی نیز بررسی کرده اند. 

فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند. این جانوران  موریانه هامی کنند و آن را درون النه 

استفاده می کنند تا پوسته ی سخت میوه ها را  سندان و چکشاز تکه های چوب یا سنگ به شکل 

 بشکنند. 

 

رده است که چگونه تکه گوشت آویزان به انتهای نخ را به سیاهی که در شکل می بینید، کشف ک کالغ

دست آورد. جانور هر بار بخشی از نخ را با منقار خود باال می کشد و پنجه پای خود را روی آن قرار داده 

  و سرانجام به گوشت دست پیدا می کند.

                                                                                                                                          
 حل مسئله در کالغ                                                                                                                                                    
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  نقش پذیری:

جسم نخستین پس از بیرون آمدن از تخم،  جوجه غازها

جسم متحرک را که می بینند، دنبال می کنند.  متحرکی

ه ها مادر آنهاست. این دنبال کردن موجب پیوند جوج معموالا 

نوعی جوجه غازها و مادرشان در نتیجه با مادر می شود. پیوند 

نقش پذیری ایجاد می شود.  نقش پذیرییادگیری به نام 

نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی 

    نقش پذیری جوجه غازها طی  جانور انجام می شود.

رخ می دهد. این زمان، پس از خروج از تخم  چند ساعت

بیشترین با  دوره حساسی است که در آن نقش پذیری

است،  برای بقای جوجه ها حیاتیمی شناسند. این شناسایی ود. جوجه غازها با نقش پذیری، مادر خود را موفقیت انجام می ش

جوجه ها با نقش پذیری، رفتارهای جوجه ها تحت مراقبت مادر قرار نمی گیرند و ممکن است بمیرند. افزون بر آن،  آنبدون 

 بره هایینیز دیده می شود، مثاًل  پستانداراننقش پذیری در  غذا را نیز از مادر یاد می گیرند.اساسی مانند جست و جوی 

می افتند و تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر  که مادر خود را از دست داده اند و انسان آنها را پرورش داده است، دنبال او راه

 نشان نمی دهند.

. مثالً آنها برای پرورش                  حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده کنندنقش پذیری در  امروزه پژوهشگران می کوشند از

      پرندگان همان گونه را پخش  صدایجوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده و تحت مراقبت انسان به دنیا آمده اند، 

 خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار می کنند.ظاهر هداری می کنند، می کنند. افرادی که از این جوجه ها نگ

 

 برهم کنش غریزه و یادگیری
است که جانور در آن زندگی می کند. همان طور که در  برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطیرفتارهای جانوران محصول  بیشتر

          رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه ای که از تخم بیرون می آید، بروز پیدا 

س ژنی الزم برای انجام جانور اسا برهم کنش جوجه و والدین و کسب تجربه الزم است.شکل گیری کامل آن، نمی کند. برای 

این رفتار را دارد و همچنان که رشد می کند از آموخته های خود تجربه به دست می آورد و آنها را برای تغییر و اصالح رفتار قبلی 

وانند در به کار می برد. یادگیری برای بقای جانوران الزم است، زیرا محیط جانوران همواره در حال تغییر است. برای آنکه جانوران بت

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.
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 رفتار اولیه و غیردقیق جوجه کاکایی برای درخواست غذا  -                                                                                                         

 رفتار مکیدن شیرخوارها  -                        رفتارهای غریزی )ژنی(                                      

 اساس رفتار غریزی در همه ی افراد یک گونه یکسان است              

        (Bرفتار مراقبت از نوزادان در موش ماده  )تحت تاثیر ژن   -                                                                                                         

 

 النه سازی پرنده ها                           -                                                                                                         

 رکود تابستانی  -                                                                                                         

                                                                                                         رفتارهای جانوری

 کاهش یا عدم پاسخ به یک محرک تکراری و بی اثر خوگیری )عادی شدن(:                                                                               

 پاسخ به محرک شرطی و بی اثر به شرط همراهی با محرک طبیعیشرطی شدن کالسیک:                                                                              

 عدم تکرار رفتار به دنبال پاداش یا تنبیهتکرار یا شرطی شدن فعال )آزمون و خطا(:                        یادگیری                                       

 به وجود می آید  تجربه تغییر نسبتاً پایدار در رفتار که در اثر          

 ارتباط بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید و برنامه ریزی آگاهانهحل مسئله:                                                                     

 در دوره مشخصی برای شناسایی مادر و حفظ بقانقش پذیری:                                                                               

 است که جانور در آن زندگی می کند. برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطیرفتارهای جانوران محصول بیشتر 

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با رفتار مراقبت از فرزندان در موش ماده  -1

 توسط رنابسپاراز دو به کمک عوامل رونویسی در نورون های مغز موش ماده رونویسی می شود. Bژن  (1

 در گروهی از نورون های مغز موش ماده فعال می شود. Bتحت تاثیر نوعی پیک شیمیایی، ژن  (2

 سبب فعال شدن مجموعه ای از ژن ها در مغز موش ماده می شود. Bفعال شدن ژن  (3

 سبب وارسی نوزادان در موش ماده می شود. Bفعال شدن ژن  (4

 

 رد زیر صحیح می باشد؟امو چند مورد از -2

 .همه رفتارهای غریزی به طور کامل هنگام تولّد در جانور ایجاد شده اند 

  بیرون آمدن از تخم، نمی تواند رفتار درخواست غذا را انجام دهد.جوجه پرنده کاکایی پس از 

 .جوجه های بسیاری از پرندگان برای غذای مورد نیازشان به والد )یا والدین( خود متکی هستند 

  ژنB .در نوزادان موش برخالف موش مادر غیر فعال می باشد 
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 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -3

  غریزی در همه افراد یک گونه یکسان است.اساس رفتارهای 

 .رفتار پایین آوردن سر در جوجه پرندگان در پاسخ به برگ های در حال افتادن، خوگیری است 

 .در خوگیری جانور می آموزد هرگز به محرک تکراری و بی اثر پاسخ ندهد 

 .رفتار درخواست دقیق غذا در جوجه کاکایی غریزی است 

 شرطی شدن کالسیک است.پودر گوشت نوعی پاسخ  گ در برابرترشح بزاق س 

  .در رفتار شرطی شدن کالسیک جانور به محرک های بی اثر پاسخ می دهد 

 .در رفتار شرطی شدن کالسیک جانور می آموزد که در موقعیتی خاص رفتار مشخص انجام دهد یا اینکه آن را ترک کند 

 ی شد .در آزمایشات پاولوف و اسکینر رفتار شرطی شدن بررس 

 

 در رفتار شرطی شدن ممکن است .................. -4

 ( جانور یاد بگیرد به محرک بی اثر پاسخ ندهد.1

 ( جانور در موقعیت جدید بین تجارب گذشته ارتباط برقرار کرده و استدالل کند.2

 ( جانور بدون استفاده از آزمون و خطا رفتار مناسبی از خود بروز دهد.3

 نیاز به تجربه به محرک شرطی پاسخ مناسب دهد. ( جانور بدون4

 

 کدام عبارت درست می باشد؟ -5

 شامپانزه ها شاخه ی نازک درختان را جدا می کنند و آن را درون النه ی موریانه ها فرو می برند.( 1

 ( رفتار حل مسئله فقط در پستانداران دیده می شود.2

 عادی شدن می باشد. ( رفتار انقباض شاخک های حسی شقایق دریایی3

 ( بره هایی که نسبت به انسان نقش پذیری پیدا کرده اند، تمایلی برای ارتباط با گوسفندهای دیگر نشان نمی دهند.4

 

 در کدام رفتار زیر یادگیری نقش دارد؟ -6

 ( انقباض بازوهای شقایق دریایی پس از تحریک                   1

 ( رفتار غذا دهی پرنده کاکایی به جوجه 2

 ( فرار پرنده از مزرعه ای که مترسک دارد                           3

 ( رفتار طلب غذا جوجه کاکایی از مادر4

 

  ........... فرار پرندگان از مترسللک در مزرعه رفتار ................ بوده و صللرف نظر کردن از آن، پس از مدتی رفتار ........... -7

 می باشد.

 یادگیری –( غریزی 4 غریزی -( یادگیری3              غریزی      –( غریزی 2      یادگیری -( یادگیری 1
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 (93مسئله،............................ )د حل رفتار برخالف فعال شدن شرطی رفتار جانوران، در -8

 . است یادگیری و ژنتیکی اطالعات بر هم کنش محصول ( 1

 .می رسد انجام به گذشته تجارب از استفاده با (2

 می گیرد. انجام خطا و آزمون از استفاده با ( 3

 است. ژنی برنامه ریزی دارای فقط (4
 

  که .......................... است رفتاری مراقبت موش ماده از نوزادان،رفتار  -9

 .شود نمی محسوب غریزی صرفاً (2                         نمی گیرد.    انجام شکل یک به همیشه (1

 .نمی شود منتقل زاده هایش به هیچگاه (4                                  است. نشده حاصل تجربه اثر (در3
 

 است؟ صحیح عبارت کدام -10

 .است نقش فاقد وراثت یادگیری، رفتارهای برخی بروز در (1

 .دارد کننده تعیین نقش وراثت رفتارها، از معدودی ( در2

 .است نقش فاقد تجربه و آموزش غریزی، رفتار یک بروز ( در3

 .دارد نقش محیط و وراثت عامل دو رفتارها، از معدودی شکل گیری ( در4
 

  (92................................. )خکه رفتاری هر -11

 به یک شکل ظاهر می شود.غریزی بوده، در افراد گونه های مختلف، ( 1

 .باشد می ژن ها از متأثر دارد، زیادی ارزش جاندار بقای و حفظ در (2

 .دارد نام پذیری نقش می دهد، رخ جانور یک زندگی از مشخصی ی دوره ( در3

 .می شود محسوب یادگیری نوعی گیرد، انجام خطا و آزمون از استفاده ( بدون4
 

 (93برداشت می شود که محرک غیر شرطی، ............. )خاز آزمایش پاولف، چنین  -12

 پس از مدتی جایگزین محرک بی اثر اولیه خواهد شد.  (1

 تنها هنگامی موثر است که با محرک شرطی همراه شود. (2

 می تواند به تنهایی پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید (3

 گیزد.پس از عادی شدن، نمی تواند واکنش خاصی را در جانور بران (4

 

 (95کدام گزینه صحیح است؟ )د -13

 ( جانداری با حفره گوارشی برای گردش مواد، فاقد هر گونه تغییر رفتار ژنتیکی است.1

 تواند پاسخ مناسبی را در جانور ایجاد نماید.( در مواردی، محرک شرطی می2

 ( بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی از سمت مغز است.3

 در تغییر هر رفتار ژنتیکی، آزمون و خطا نقش مؤثری دارد.( 4
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 (95کدام عبارت درست است؟ )خ -14

 تواند تحت تأثیر تجربه، تغییر نماید.( هر رفتار غریزی می1

 ی آزمون و خطا باشد.تواند نتیجه( عدم بروز یک رفتار در جانور می2

 از سمت مغز است.( بروز رفتار در هر جانور، مستلزم صدور پیام عصبی 3

 کند.های مختلفی از زندگی هر جانور بروز می( نقش پذیری قطعاً در دوره4

 

 (97)ددرست است؟ یریکدام عبارت، درباره رفتار نقش پذ -15

  با استفاده از تجربه های قبلی خود آگاهانه برنامه ریزی می کند.( همانند رفتار حل مسئله، 1

 .کندل، بدون استفاده از آزمون و خطا بروز میشدن فعا ی( همانند رفتار شرط2

 دهد.جانور رخ می یک یاز زندگ یدر دوره مشخص عادی شدن،( برخالف 3

 .است یادگیریو  یاطالعات ژن کنشمحصول برهم  یک،شدن کالس ی( برخالف رفتار شرط4

 

 (97)خشدن فعال صادق است؟ یرفتار شرط ۀکدام عبارت، دربار -16

 .یردگ یحل مسئله، با استفاده از آزمون و خطا صورت م برخالف رفتار( 1

 کند. یجانور بروز م یاز زندگ یمشخص ۀفقط در دور نقش پذیری،برخالف ( 2

 .شود یمنجر م یها تنبیپاداش  یافتبه طور حتم، انجام آن به در خوگیری ،همانند ( 3

 می دهد که همراه با محرک طبیعی باشد.در صورتی به محرک شرطی پاسخ  یک،شدن کالس یهمانند رفتار شرط( 4

 

امروزه پژوهشگران می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند،  -17

 (98استفاده کنند. کدام عبارت، درباره ی این رفتار صحیح است؟)د

 آموخته می شود.همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط تحت تأثیر پاداش  (1

 همانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (2

 گردد.برخالف رفتار نقش پذیری، براساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می (3

 برخالف رفتار شرطی شدن کالسیک، انجام آن نیازمند یک محرک شرطی یا محرک طبیعی است. (4

 

می کوشند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه های جانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند،  امروزه پژوهشگران -18

 (98استفاده کنند. کدام عبارت، درباره ی این رفتار صدق می کند؟ )خ

 برخالف رفتار نقش پذیری، حاصل برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است. (1

 ی از زندگی جانور رخ می دهد.برخالف رفتار شرطی شدن فعال، در دوره ی حساس (2

 همانند رفتار حل مسئله، بر اساس تجارب گذشته و موقعیت جدید برنامه ریزی می کنند. (3

 همانند رفتار شرطی شدن کالسیک، فقط در پاسخ به محرک های طبیعی بروز می نماید. (4
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 انتخاب طبیعی و رفتار
               رفتاری را انجام چگونهپژوهشگران در بررسی یک رفتار تالش می کنند به دو نوع پرسش پاسخ دهند. پرسش نوع اول اینکه جانور 

را بررسی می کنند. پرسش  فرآیندهای ژنی، رشد و نمو و عملکرد بدن جانورمی دهد؟ برای پاسخ به این پرسش پژوهشگران 

. مثال زیر را مربوط استدیدگاه انتخاب طبیعی پرسش دوم به جانور رفتاری را انجام می دهد؟  اچرنوع دوم این است که 

 بخوانید.

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

 البته رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته بسیار مشخص است.. استتار می شونددر میان علف های اطراف آشیانه به خوبی  کاکایی

 
 چرا کاکایی پوسته های تخم را از النه خارج می کند؟ 

مرغ خانگی را شبیه تخم های کاکایی رنگ آمیزی تخم های برای یافتن پاسخ این پرسش، پژوهشگری آزمایشی را طراحی کرد. او 

کرد و آنها را در محل آشیانه سازی کاکایی ها، قرارداد. پژوهشگر در کنار تعدادی از این تخم ها، پوسته تخم های شکسته کاکایی را 

داشتند، پیدا کرده و آنها را تخم مرغ هایی را که کنار پوسته های تخم کاکایی قرار  بیشتر کالغ هانیز قرار داد. او مشاهده کرد 

رنگ سفید داخل پوسته تخم های شکسته، راهنمای کالغ ها بود. پژوهشگر نتیجه گرفت کاکایی ها رفتار دور انداختن . خوردند

 انجام می دهند.  کاهش احتمال شکار شدن و افزایش احتمال بقای جوجه هابرای پوسته تخم های شکسته از النه را 

را برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند اّما این رفتار در بقای زاده های آنها نقشی حیاتی  بسیار کوتاهیزمان کاکایی ها 

است زیرا احتمال دسترسی شکارچی به زاده ها کاهش و احتمال بقای آنها را افزایش می دهد  سازگار کنندهدارد. این رفتار کاکایی 

 برگزیده می شوند. انتخاب طبیعی،رفتارهای سازگار کننده با ساز و کار  و به سود پرنده و زاده های آن است.

رفتارها و اثر انتخاب طبیعی در شکل دادن  برای پاسخ به پرسش چراییدر رفتار شناسی با دیدگاه انتخاب طبیعی، پژوهشگران 

 در بقا و زادآوری بیشتربه آنها پژوهش می کنند. آنها نقش سازگار کنندگی رفتارهای گوناگون و به عبارتی نقش رفتارها را 

 برای جانور، انجام می شود. بررسی سود و هزینه رفتارمی کنند. این کار با بررسی  جانوران

 

 می دهد؟ جانور چگونه رفتاری را انجام                                      

 بررسی یک رفتار    

 چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟                                      
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 کدامیک عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ -19

 می گیرد ...........................(( ))........................ پس از خروج جوجه ها از تخی، یاد

 پوسته های تخم شکسته را از النه خارج کند.  -( پرنده کاکایی 1

 برای دریافت سریع تر غذا دقیق به منقار والد نوک بزند.  -( جوجه کاکایی2

 بخشی از غذا خورده شده را برای جوجه هایش برگرداند. -( پرنده کاکایی 3

 رای کاهش احتمال شکارشدن از النه خارج شود.ب  – ( جوجه کاکایی4

 

 کدام مورد زیر صحیح می باشد؟ -20

 ( پرنده کاکایی همانند جوجه هایش در میان علف های اطراف آشیانه به خوبی استتار می شود.1

 ( تخم مرغ های رنگی نزدیک پوسته های تخم های شکسته، کمتر از سایر تخم ها توسط کالغ ها خورده شدند.2

 ( جوجه کاکایی ها طی چند ساعت پس از خروج از تخم نقش پذیری پیدا می کنند.3

 ( کاکایی ها زمان زیادی را برای بیرون بردن پوسته تخم ها صرف می کنند.4

 

 (97)دکدام عبارت، در مورد رفتارشناسان درست است؟ -21

 رفتار ناتوان هستند. یکهای مربوط به تکامل ( از نظر پاسخ به پرسش1

 کند.کمک می ییهای چرادر پاسخ به پرسش یعیکه فهم و درک انتخاب طب یافتند( در2

 .دانندرا برابر می یادگیریو بخش  یهر رفتار، همواره سهم بخش ژن یی( در بروز شکل نها3

 .یردگآنها انجام می یدر حفظ بقا یتفقط به هدف موفق نمتنوع جانورا ی( معتقدند، رفتارها4

 

 (96ی هر رفتار جانوری درست بیان شده است؟)دکدام عبارت، درباره -22

 کند.به منظور دادن پاسخ مناسب به محرک بیرونی بروز می (1

 در پاسخ به محرک های مداوم تغییر می نماید. (2

 در جهت افزایش سود خالص انتخاب شده است. (3

 گذشته انجام می شود.با استفاده از آزمون و خطا یا تجارب  (4
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 زادآوری)تولید مثل(
ستیابی به موفقیت در ، معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است. جانوران برای دتعداد زاده های سالم بیشترینداشتن 

 از این رفتارهاست.  نظام جفت گیریو نوع   انتخاب جفتانجام می دهند.  رفتارهای زادآوری)تولید مثل(، زاد آوری

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 

 را بررسی می کنیم:             انتخاب جفت در طاووسمثال 

 متفاوت ویژگی های ظاهری طاووس های نر و ماده

اووس نر، پرهای دم ط در فصل زادآوری.است

 پرنقش و نگاری پیدا می کند. 

 طاووس نر برای جلب جفت، دم خود را مانند

می گستراند تا بهتر در معرض دید جانور  بادبزن

 ماده قرار گیرد. 

طاووس های نر را بررسی می کند  دمطاووس ماده 

       و نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که 

 خود داشته باشد. مانند بیشتری روی پرهای دم رنگ درخشان و لکه های چشم

 در جانوران، ماده ها بیشتر از نرها، رفتار انتخاب جفت را انجام می دهند. چرا چنین است؟ 

جانوران ماده، معموالا زمان در جانوران هر یک از والدین باید انرژی و مدت زمانی را برای زادآوری و پرورش زاده ها صرف کنند. 

نگهداری از تخم ها و جوجه ها در پرندگان و بارداری و شیردادن به نوازدان . برای مثال یشتری صرف می کنندو انرژی ب

بنابراین، تولید مثل برای آنها هزینه فعالیت های پر هزینه ای هستند که جانوران ماده آنها را انجام می دهند.  در پستانداران

 شود. تضمیننتخاب کنند تا موفقیت تولید مثلی آنها . پس جانوران ماده باید جفت ابیشتری دارد

 شاید برای شما این پرسش مطرح شده باشد که پرهای زینتی دم طاووس نر با موفقیت زادآوری جانور ماده چه ارتباطی دارد؟ 

توجه می کنند. درخشان بودن رنگ پرنده  ویژگی های ظاهری نرهاپژوهش ها نشان داده اند، جانوران ماده در انتخاب جفت به 

سالمت د، است. جفت گیری با نری که این نشانه را دار نشانه ی سالمت و کیفیت رژیم غذایی آنیکی از ویژگی هایی است که 

      نشانه ای از داشتن ژن های مربوط به صفات را تضمین می کند. ویژگی های ظاهری جانور نر  زاده هایشجانور ماده و 

           هستند؛ یعنی گرچه دم بلند و زینتی طاووس نر ممکن است حرکت جانور را دشوار و آن را در مقابل  نیز سازگار کننده

             ، امّا بقای جانوری با این ویژگی هنگام تولید مثل، احتمال بقای آن را کاهش دهدشکارچی ها آسیب پذیرتر کند و 

 ژن های صفات سازگارترن می دهد. در نتیجه در صورت انتخاب آن، زاده ها عالوه بر ویژگی ظاهری، آن را نشا سازگارتر بودن

هستند  صفات ثانویه جنسی جانوران نراز  شاخ گوزن نریا  نررا نیز به ارث می برند. ویژگی های ظاهری مانند دم زینتی طاووس 

 که هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر به کار می روند.

جانور نر هزینه  نوعی جیرجیرک،البته در گونه های مختلف جانوران، انتخاب جفت را فقط جانوران ماده انجام نمی دهند. در 

به همراه ی خود را درون کیسه ای زامه هاو بنابراین جفت را انتخاب می کند. جیرجیرک نر  بیشتری در تولید مثل می پردازد

به جانور ماده منتقل می کند. جانور ماده هنگام تشکیل تخم و برای رشد و نمو جنین به مواد مغذی درون مواد مغذی مقداری 

 کیسه نیاز دارد.     
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تخاب می کند که جیرجیرک ماده ای را انتشکیل می دهد. جانور نر، را  بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نراین کیسه 

دارد و می تواند زاده های بیشتری تولید  تخمک های بیشتریآن است که  ، زیرا بزرگتر بودن جیرجیرک ماده نشانهبزرگتر باشد

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

 
دارد. در این نظام  چند همسریآنهاست. طاووس نر نظام جفت گیری  نظام جفت گیرینوع رفتار تولید مثلی دیگر در جانوران، 

نگهداری البته می تواند با  نقشی ندارد،پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد. طاووس نر در نگهداری زاده ها  یکی از والدین

به ماده ها کمک کند. در نتیجه، موفقیت غیرمستقیم ، به طور از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی ها

 تولید مثلی هر دو جانور نر و ماده افزایش می یابد. 

           اند. در این نظام هر دو والد تک همسرمثل قمری خانگی  بیشتر پرندگاننظام چند همسری دارند و  پستاندارانبیشتر 

 دارند. انتخاب جفت سهم مساوین، در این نظام جانور نر و ماده در هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند. همچنی

 قمری جیرجیرک گوزن طاووس جانوران

کدام والد جفت را 

 انتخاب می کند؟

 سهم مساوی نر ماده ماده ماده ها بیشتر از نرها

 

 چرا اون والد؟

صرف زمان و انرژی 

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

 صرف زمان و انرژی

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

صرف زمان و انرژی 

بیشتر برای زادآوری و 

 پرورش زاده ها

انتقال اسپرم ها به 

همراه کیسه ای دارای 

 مواد مغذی به ماده

پرداختن هزینه ها 

 توسط هر دو والد

بر چه اساسی 

 انتخاب می کند؟

رنگ درخشان و لکه  ویژگی های ظاهری

های چشم مانند 

 تری روی پرهای دمبیش

بزرگ تر بودن  شاخ

 جیرجیرک ماده

 

- 

 

 چرا بر اون اساس؟

نشانه داشتن ژن های 

مربوط به صفات 

 سازگارکننده دیگر

نشانه سالمت و کیفیت 

رژیم غذایی و نشانه 

داشتن ژن های مربوط 

به صفات سازگارکننده 

 دیگر

نشانه داشتن ژن های 

مربوط به صفات 

 سازگارکننده دیگر

 نشانه داشتن 

 تخمک های بیشتر

 

- 

 نوع نظام 

 جفت گیری؟

 بیشتر پستانداران 

چند همسری و بیشتر 

 پرندگان تک همسری

 تک همسری ماده چند همسری نر چند همسری نر چند همسری

 انتخاب شوندگان ) طاووس نر ، گوزن نر و جیرجیرک ماده( برای انتخاب شدن رقابت می کنند.
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  (92................................ )خ ماده، طاووس معمول طور به -23

                                    .دارد تولیدمثل امر در زیادی ( محدودیت1

 .کند می پیدا ظاهری  ویژگی های زادآوری، هنگام ( در2

             .دارد تری کم بقای شانس شده مصرف های هزینه علت ( به3

 .گیرد می برعهده را فرزندان پرورش برای الزم های هزینه ( بخشی4

 

 به طور معمول جیرجیرک ............... -24

 ( نر، کیسه شامل تخمک و مواد غذایی را از جانور ماده دریافت می کند.1

 ( ماده، برای جفت گیری  با سایر هم گونه ها رقابت می کند.2

 کند.( نر، هزینه کمتری صرف تولیدمثل می 3

 ( ماده، جانور نری را انتخاب می کند که کیسه غذایی بزرگتری داشته باشد.4

 

 چند مورد از موارد زیر صحیح می باشد؟ -25

 برد. یهرگونه را باال م یکه احتمال بقا یندگز یرا برم یهمواره صفات یعی،انتخاب طب 

  ترشح شده از سلولهای بینابینی ایجاد می شوند.رنگ درخشان و  لکه های چشم مانند دم طاووس، تحت تاثیر هورمون 

 .در جانوران همواره سهم یک والد در انتخاب جفت بیشتر است 

 .در جانوران، ماده ها بیشتر از نرها انرژی و زمان صرف تولیدمثل می کنند 

  .در بروز ویژگی های ظاهری تولیدمثلی مطلوب تر، فقط ژن ها نقش دارند 

 

 رابطه با رفتار نظام جفت گیری صحیح می باشد؟کدام مورد در  -26

 ( طاووس نر هماند قمری نر در نگهداری از زاده ها نقشی ندارد.1

 ( بیشتر پرندگان نظام چندهمسری دارند.2

 ( کانگورو همانند پالتی پوس نظام چند همسری دارد.3

 می دهد. ( در نظام تک همسری یکی والدین پرورش و نگهداری از زاده ها را انجام4

 

 جانوری که در تولید مثل نسبت به جفت خود هزینه .................. صرف می کند، ......................... -27

 برای انتخاب شدن توسط جفت رقابت می کند. –بیشتر  (1

 دارای نظام تک همسری می باشد. –کمتر  (2

 دارای نظام چند همسری می باشد. –برابر  (3

 بر اساس ویژگی های ظاهری جفت را انتخاب می کند. –بیشتر  (4
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 غذایابی
غذاهایی که جانوران می خورند معموالً  رفتار غذایابی مجموعه رفتارهای جانور برای جست و جو و به دست آوردن غذاست.

به دست آوردن آنها  فراوانی آنها کمتر وامّا ممکن است  غذاهای بزرگتر انرژی بیشتری دارنداندازه های متفاوتی دارند. 

به دست آوردن غذا و مصرف آن  هزینهیعنی میزان انرژی موجود در غذا و  میزان سودباشد. بنابراین، برای جانوران  دشوارتر

  نام دارد. غذایابی بهینهموازنه بین محتوای انرژی غذا و هزینه به دست آوردن آن، اهمیت دارد. 

می شود که از نظر میزان انرژی دریافتی کارآمدتر باشد یعنی اینکه جانور در هر برگزیده  ای بر اساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی

      را ترجیح  اندازه متوسطصدف های با  خرچنگ های ساحلیرا دریافت کند. برای مثال  بیشترین انرژی خالصبار غذایابی، 

های بزرگتر انرژی بیشتری دارند اما برای شکستن آنها باید انرژی  صدفخالص را تأمین می کنند. می دهند زیرا آنها بیشترین انرژی 

 بیشتری صرف شود.

باید موازنه ای بین هنگام غذایابی ممکن است جانور خود در خطر شکار شدن یا آسیب دیدن قرار گیرد. بنابراین رفتار برگزیده 

ت که هنگام وجود شکارچی یا رقیب، جانوران رفتارهای نیز نشان دهد. به همین علّت اس کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را

 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 

که در  هایی طوطیامّا مواد مورد نیاز آنها را تأمین می کند. برای مثال 

حاصل از غذاهای  مواد سمیمی خورند تا شکل می بینید خاک رس 

 گیاهی را در لوله گوارش آنها خنثی کند.

 

 قلمروخواهی                                                           
افراد هم گونه یا افراد قلمرو یک جانور، بخشی از محدوده ی جغرافیایی است که جانور در آن زندگی می کند. جانوران در برابر 

 اجرای نمایش و یا تهاجمنام دارد. جانور با رفتارهایی مانند  قلمروخواهیاز قلمرو خود دفاع می کنند. این رفتار  گونه های دیگر

سعی می کند از ورود پرنده مزاحم به  پرنده با آواز خواندنم می کند که قلمرو متعلق به آن است. مثالً یک به جانوران دیگر اعال

 صاحب قلمرو برای بیرون راندن مزاحم به آن حمله کند. هقلمرو خود جلوگیری کند. اگر آواز مؤثر نباشد، ممکن است پرند

است. تهاجم ممکن  صرف زمان و مصرف انرژیاین فعالیت ها نیازمند 

است به آسیب دیدن پرنده 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؟ 

استفاده اختصاصی از قلمروخواهی برای جانوران فایده هایی دارد: 

را افزایش دهد. و انرژی دریافتی جانور منابع قلمرو می تواند غذا 

جفت یابی جانور و دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن امکان 

ها برای تعیین قلمرو ها از فرومونگربه از شکارچی نیز افزایش می یابد.

 قلمروخواهی در قو سرخرود مازندران                                                                                    .  کنندخود استفاده می
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 مهاجرت

        پرندگان مهاجر از سیبری و اروپا به آغاز فصل پائیزهر ساله با 

تاالب ها و آبگیرهای شمال ایران مهاجرت می کنند. این پرنده ها پس 

 به سرزمین خود باز می گردند.  در اوایل بهاراز زمستان گذرانی، 

    جایی طوالنی و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد. بهجا

مورد  تغییر فصل و نامساعد شدن شرایط محیط و کاهش منابع

، جانوران را وا می دارد به سوی زیستگاه های مناسب تر برای نیاز

مهاجرت رفتاری غریزی است مهاجرت کنند.  تغذیه، بقا و زادآوری

نشان داده  مهاجرت سارهابررسی  .که یادگیری نیز در آن نقش دارد

از آنهایی که برای نخستین  بهترمهاجرت دارند است سارهایی که تجربه 

 بار مهاجرت می کنند، مسیر مهاجرت را تشخیص می دهند.

. پس آنها چگونه در این محیط های نبوده انداز جانوران از جاهایی عبور می کنند که قبالً در آنجاها  بسیاری در مسیر مهاجرت

 ناآشنا، راه خود را پیدا می کنند؟ 

و  موقعیت خورشیدبا استفاده از  هنگام روزجهت یابی می کنند. مثالً استفاده  نشانه های محیطیجانوران برای جهت یابی از 

        جانوران چگونه مسیر حرکت را تشخیص در آسمان انجام می شود. وقتی هوا ابری است  موقعیت ستاره هادر شب با استفاده از 

 می دهند؟ 

در جهت یابی جانوران نقش دارد؟ برای پاسخ به این پرسش، پژوهشگران در یک روز ابری آهنربای  میدان مغناطیسی زمینآیا 

گردد. پژوهشگران  به النه بازکوچکی را روی سر کبوتر خانگی قرار دادند. با وجود این آهنربا، پرنده نتوانست مسیر درست را بیابد و 

احساس و با استفاده از آن جهت یابی  میدان مغناطیسی زمینمی تواند موقعیت خود را نسبت به  کبوتر خانگینتیجه گرفتند 

پس از طی  الک پشت های دریایی مادهذرات آهن مغناطیسی شده نیز یافته اند.  سر بعضی از پرنده هاکند. پژوهشگران در 

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 

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

 

 خواب زمستانی و رکود تابستانی
کاهش دارند. در این حالت جانور به خواب عمیقی فرو می رود و یک دوره نی خواب زمستاجانوران برای بقا، در زمستان،  برخی

کاهش می یابد. پیش  دمای بدن، مصرف اکسیژن، تعداد تنفس جانور و نیاز جانور به انرژیرا طی می کند که در آن  فعالیت

غذا مصرف می کند و در بدن آن چربی الزم به مقدار کافی ذخیره می شود تا هنگام  مقدار زیادیخواب زمستانی، جانور از ورود به 

 خواب به مصرف برسد. 

است که در آن سوخت و ساز جانور کاهش پیدا می کند. رکود تابستانی در جانورانی  کاهش فعالیتنیز یک دوره  رکود تابستانی

دوره های خشکسالی، ان در پاسخ به نبود غذا یا ندگی می کنند. این جانوربه شدت گرم مانند بیابان زی شود که در جاهای دیده م

  رکود تابستانی انجام می دهند.
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که در شکل رو به رو می بینید، حتی وقتی در آزمایشگاه قرار دارد و غذا و آب  الک پشتی

ژنی رکود تابستانی را رفتاری کافی دریافت می کند، رکود تابستانی را نشان می دهد. 

 می دانند.

 

 

 

 

 کدام مورد صحیح می باشد؟ -28

 خرچنگ های ساحلی صدف های بزرگ را ترجیح می دهند زیرا انرژی بیشتری دارند. (1

 طوطی های ساحل آمازون به منظور کسب انرژی بیشتر از خاک رس تغذیه می کنند. (2

 غذایابی بهینه به معنی کسب طعمه های بزرگ با انرژی بیشتر می باشد. (3

 غذاهای بزرگتر انرژی بیشتر و فراوانی کمتری دارند.  (4

 

 می باشد؟ نادرستکدامیک در رابطه با رفتار قلمرو خواهی  -29

 رفتار قلمرو خواهی ممکن است به آسیب دیدن پرنده صاحب قلمرو بینجامد.  (1

 می شود.گر گونه های دی هم گونه و در برابر افرادترشح فرومون در گربه ها سبب رفتار قلمرو خواهی  (2

 رفتار قلمرو خواهی ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند. (3

 دسترسی به پناهگاه برای در امان ماندن از شکارچی را افزایش می دهد. (4

 

 کدامیک در رابطه با رفتار مهاجرت صحیح می باشد؟ -30

 جانور صورت می گیرد.مهاجرت به سوی زیستگاه های مناسبتر صرفا برای تغذیه و بقا بیشتر  (1

 مهاجرت رفتاری غریزی بوده که تجربه و آموزش در آن نقشی ندارد. (2

 جانوری که توانایی جهت یابی با استفاده از میدان مغناطیسی زمین دارد لزوما دارای کیسه های هوادار می باشد. (3

 ها نبوده اند.در مسیر مهاجرت، بسیاری از جانوران از جاهایی عبور می کنند که قبالً در آنجا (4
 

دارند، کدام عبارت،  کسانیها سهم هر دو جانور نر و ماده در انتخاب جفت و پرورش زاده ،یریگنظام جفت یدر نوع -31

 (1400)د است؟ حیجانوران صح نیبه طور حتم، درباره ا
 کنند. یم افتیخالص را در یانرژ نیشتریب ،یابی( در هر بار غذا1 

 دهند. یم یزیپاسخ غر ،یاثریآزمون و خطا، به هر محرک ب( با استفاده از 2 

 .ندینمایم نییقلمرو خود را تع گر،یتهاجم به جانوران د ایآواز خواندن  قی( همواره از طر3 

 کنند.  یاتیح یهاتیخود را صرف انجام فعال یانرژ ت،یاهمیب یهااز محرک یپوشتوانند با چشمی( م4 
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 ارتباط و زندگی گروهی
از جانوران زندگی گروهی دارند. برای زندگی در گروه، جانوران باید بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند. می دانید بعضی جانوران  برخی

ایجاد ارتباط و غذا  با لمس منقار والد با اوجوجه کاکایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. فرومون با استفاده از  زنبورهامانند 

با یکدیگر ارتباط برقرار  تولید صدا، عالمت های دیداری، بو و لمس کردنمی کند. جانوران از راه های گوناگون مانند درخواست 

گونه و ، اطالعاتی مانند جیرجیرک نر صدایساخته و اطالعات مبادله می کنند. در نتیجه این ارتباط، رفتار آنها تغییر می کند. 

 می رساند. برقراری ارتباط برای یافتن غذا را در زنبورهای عسل بررسی می کنیم.را به اطالع جیرجیرک ماده  جنسیت

 

  ارتباط در زنبورهای عسل:

می کند شهد و گرده گل ها را جمع آوری کرده و به کندو می آورند. وقتی زنبور کارگر منبع غذایی جدیدی پیدا  زنبورهای کارگر

 ه تعداد زیادی زنبور کارگر در محل آن منبع غذایی دیده می شود. چرا چنین است؟خیلی طول نمی کشد ک و به کندو باز می گردد،

       انجام حرکات زنبور یابنده پس از بازگشت، اطالعات خود درباره منبع غذایی را به زنبورهای دیگر ارائه می کند. این زنبور با 

تقریبی کندو تا محل فاصله ای کارگر با مشاهده این حرکات، اطالعات خود را به زنبورهای دیگر نشان می دهد. زنبوره ویژه ای

   را که باید پرواز کنند، در می یابند. برای مثال هر چه این حرکات طوالنی تر باشد، منبع غذایی دورتر است.  جهتیمنبع غذا و 

نیز دارد. زنبورهای کارگر با استفاده از اطالعات کلی که از  وزوز متفاوتی صدای، زنبور یابنده حرکاتافزون بر آن هنگام انجام 

خود، محل دقیق غذا را پیدا می کنند. این  بویاییکمک زنبور یابنده درباره منبع غذایی دریافت کرده اند، به سمت آن پرواز و به 

 روش برقراری ارتباط چه مزیتی برای زنبورها دارد؟ 

 صرف انرژی کمتر و در زمان کوتاه تریو جو درباره محل منبع غذا اطالعات داشته باشند، با وقتی زنبورهای کارگر قبل از جست 

 محل دقیق آن را پیدا می کنند.

 

 زندگی گروهی 
به شکل گروهی  زنبورهای عسل، مورچه، دم عصایی، کبوتر ها ، خفاش های خون آشام و  گرگجانوران مانند  برخی

 می کنند و با هم همکاری دارند. زندگی گروهی برای این جانوران چه فایده ای دارد؟ زندگی 

زیرا نگهبان های گروه، محیط جانور در گروه کمتر است  احتمال شکار شدنجانوران از زندگی گروهی سود می برند. برای مثال 

نبورهای عسل زیرا همان طور که در ز نیز ممکن است افزایش یابد دسترسی به منابع غذاییاطراف را زیر نظر می گیرند. 

نیز موفقیت بیشتری دارد  شکار گروهیاز جانوران دیگر گروه اطالعات کسب کند. محل منبع غذا می تواند درباره دیدید، جانور 

 زیرا افراد یک گروه می توانند شکار بزرگتری را به دام بیندازند.

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

، کارگرها اندازه های متفاوتی دارند. تعدادی از آنها برگ ها را برش می دهند و به النه حمل مورچه های برگ بُرمثالً در اجتماع 

که  پرورش نوعی قارچمورچه ها قطعه های برگ را به عنوان کود برای نجام می دهند. این را ا کار دفاعمی کنند و گروهی دیگر 

 می کنند، به کار می برند.از آن تغذیه 
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 رفتار دگرخواهی

هستند که با تولید صدا حضور شکارچی را به دیگران هشدار می دهند تا  افراد نگهبانیدر بین جانورانی که زندگی گروهی دارند، 

  احتمال بقای خود را کاهش البته آنها با این کار توجه شکارچی را به خود جلب کرده،  ...................................... به موقع فرار کنند

 می دهند. 

و نگهداری و  عسل کارگر، نازا هستندزنبورهای 

 پرورش زاده های ملکه را انجام می دهند. 

ای عسل کارگر رفتار           جانوران نگهبان و زنبوره

دگرخواهی رفتاری است که در دارند.  دگر خواهی

ید مثلی جانور آن یک جانور بقا و موفقیت تول

 و دیگری را با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا

ان رفتار . چرا جانوی دهدمتولید مثل خود، افزایش 

 دگرخواهی انجام می دهند؟

    افراد نگهبان در گروه جانوران و یا زنبورهای عسل، 

دارند. بنابراین اگر چه  ژن های مشترکی، شانخود انجام می دهند. آنها با خویشاوندان نسبت به خویشاوندانرفتار دگرخواهی را 

ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل وانند زادآوری کرده و این جانوران خود زاده ای نخواهند داشت، ولی خویشاوندان آنها می ت

 ، رفتار دگرخواهی برگزیده شده است.بر اساس انتخاب طبیعیکنند. به همین علت است که 

        تشکیل  گروه همکاریبا یکدیگر  در نمونه ای دیگر از دگرخواهی جانوران

درون غارها یا به طور گروهی  خفاش های خون آشاممی دهند. برای مثال 

       مثل  خون پستانداران بزرگی می کنند. غذای آنها زندگ سوراخ درختان

خورده اند با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این خفاش ها خونی را که  .دام هاست

از خون خورده شده را بر می گرداند تا خفاش  کمیخفاشی که غذا خورده است 

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 

 این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود. نشود،
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در اثر انتخاب طبیعی      در واقع، رفتار دگرخواهی که  لزوماا خویشاوند نیستند.خفاش هایی که دگرخواهی انجام می دهند، 
 برگزیده شده، به بقای آنها منجر می شود.

والدین آنها هستند که در پرورش زاده ها به افراد یاریگری در میان پرندگان، گاهی دگرخواهی، رفتاری به نفع خود فرد است. 

های ه پرند اغلبیاریگرها  احتمال بقای زاده ها را افزایش می دهد.می رسانند. مشخص شده است وجود این یاریگرها یاری 

     تجربه ها برای پرورش و هنگام زادآوری می توانند از این  تجربه کسب می کنندجوانی اند که با کمک به والدین صاحب النه، 

 و خود زادآوری کنند. قلمرو آنها را تصاحبزاده های خود استفاده کنند یا با مرگ احتمالی جفت های زاد آور، 

 

 

 

نمودار مقابل مزیت زندگی گروهی را نشان می دهد، آن 

 را تفسیر کنید.

 

 

 

 

 

 

 هدف از

 دگر خواهی

  در دم عصایی نگهبان
 ماده کارگردر زنبورهای عسل 

  خفاش های خون آشام
  پرندگان یاریگر

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با زنبورهای عسل  -32

 زنبورهای کارگر با استفاده از صدا و حرکات ویژه محل منبع غذایی را به یکدیگر منتقل می کنند. (1

 زنبورهای کارگر شهد و گرده های گل ها را جمع آوری و برای تغذیه فرزندانشان به کندو می آورند.  (2

 زنبورهای کارگر به کمک گیرنده های نوری چشم مرکب و گیرنده های بویایی محل دقیق غذا را پیدا می کنند. (3

 کنند. زنبورها از فرومون ها برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می (4

 

 می باشد؟ نادرستکدام مورد در رابطه با جیرجیرک ها  -33

 یرک نر سبب لرزش پرده های صماخ در پاهای جلویی جیرجیرک ماده می شود.جیرج (1

 جیرجیرک نر برای انتخاب شدن  اطالعاتی مانند گونه و جنسیت را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند. (2

 نر کیسه تولیدمثلی می باشد.بخش قابل توجهی از وزن بدن جیرجیرک  (3

 جیرجیرک های ماده بزرگتر، تخمک های بیشتری دارند. (4
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 می باشد؟نادرست کدام مورد در رابطه با مورچه ها  -34

 گروه های مورچه ها از نظر اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند تفاوت دارند.  (1

 از مورچه های مدافع می باشند.در اجتماع مورچه های برگ بُر، مورچه های حامل بزرگتر  (2

 از برگ ها تغذیه می کنند.کارگرها اندازه های متفاوتی دارند و  ،مورچه های برگ بردر اجتماع  (3

 دارای تنفس نایدیسی و قلب لوله ای پشتی و طناب عصبی شکمی می باشند. (4

 

 مثل ...................... می شود.در رفتارهای دگرخواهی هر جانور سبب .................. شانس بقا و تولید -35

 خویشاوندان –( افزایش 2خود فرد                                           –( کاهش 1

 جانور دیگر –( افزایش 4گونه دیگر                                         –( کاهش 3

 

 (98است؟ )د نادرست کدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهی -37

 فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

 ممکن است مربوط به افرادی باشد که نازا هستند. (2

 می تواند در بین افرادی رخ دهد که خویشاوند هستند. (3

 به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (4

 

 (98کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ )خ -38

 .....................«.رفتار دگرخواهی »    

 فقط به نفع سایر افراد گروه است. (1

 به طور حتم مربوط به افرادی است که نازا هستند. (2

 به طور حتم بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است. (3

 فقط در بین افرادی رخ می دهد که خویشاوند هم هستند. (4

 

 




