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۱
گفتار

علت مشاهدۀ رفتارهای جانوران توسط انسان
زندگی انسان به داشتن اطالعات دربارۀ رفتار جانوران وابسته است.

به طور مثال یافتن راه های مبارزه با حشرۀ آفت با دانستن چگونگی زادآوری آن
حفظ گونه و حفاظت از تنوع زیستی با دانستن مهاجرت یا تغذیۀ یک جانور در معرض خطر

نمونه هایی از رفتارها

قمری خانگی  بعد از جمع آوری شاخۀ انزک درختان برای النه سازی، زادآوری می کند.
گوزن  گریز از شکارچی

خرس های قطبی  خواب زمستاین
سارها  مهاجرت به مناطق گرم تر برای زمستان گذرانی

تعریفرفتار  واکنش یا مجموعه واکنش هایی که جانور در پاسخ به محرک یا محرک ها انجام می دهد.

محرک داخلی مانند تغییر میزان هورمون ها یا گلوکز در بدن جانورانواع محرک مسبب رفتارهای گوناگون
محرک خارجی مانند بو، رنگ، صدا، تغییر دمای محیط و تغییر طول روز

نکات

 ساسارفتار

رفتاری است که زمینۀ ارثی و ژنی دارد و در نتیجۀ یادگیری، تجربه و تغییر رفتار حاصل نشده است.
اساس این رفتارها در همۂ افراد گونه یکسان است  چون ژنوم یکسانی دارند.

همگی به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد نشده اند.

غرهزی

 نو عارفتار

مثال های دیگر
رفتار جوجه کاکایی برای به دست آوردن غذا

النه سازی پرنده ها
رفتار مکیدن پستان در شیرخواران پستانداران

نوک زدن های جوجه کاکایی در ابتدا دقیق نیست  به صورت غریزی به هر جایی از منقار مادر نوک می زند.
پس از دو روز  جوجه متوجه می شود که نوک زدن به مناطق جلوی منقار  مادر رسیع تر به درخواست پاسخ می دهد.

پس از دو روز  جوجه با تجربۀ به دست آورده و پاداش دریافت سریع تر غذا  تغییر رفتار می دهد  به مناطق جلویی منقار مادر نوک می زند.
تغییرارفتاراسرخو سزاغذ یاجوجهاکاکاهی

موش مادۀ طبیعی 

 1 همۂ موش های نر و ماده،  حاوی ژن B مراقبت از زاده ها می باشند.
 2 این ژن در ماده ها بیان می شود و اجازه نمی دهد بچه موش ها از او دور شوند.

 3 موش مادر ابتدا نوزادان را وارسی می کند.
 4 اطالعاتی از راه حواس به مغز ارسال می شود.

 5 ژن B در یاخته هایی در مغز موش مادر فعال و بیان می شود.
 6 ژن B دستور ساخت پروتئیین را می دهد که آنزیم ها و ژن های دیگر را فعال می کند.

 7 در مغز جانور فرایندهای پیچیده ای به راه می افتد.
 8 موش ماده رفتار مراقبت مادری را نشان می دهد  بچه های دور شده را می گیرد و به سمت خود می کشد.

B موش مادر جهش یافته در ژن

 1 موش های مادر نوزادان را همانند قبل جهش، وارسی می کردند.
 2 پس از وارسی، نوزادان را نادیده می گرفتند و رفتار مراقبت نشان نمی دادند.

 3 مشخص شد رفتار مراقبت مادری در موش اساس ژین دارد.
 4 مشخص شد که ژن B، نقشی در وارسی نوزادان ندارد.

 5 رفتار موش مادر در مراقبت از فرزندان رفتار غریزی است.

رفتارامر قبزاموشاماسه

برای دریافت غذا )بعد از خروج از تخم( به منقار پرندۀ والد نوک می زند و والد ماده بخیش از غذای خورده شده را برمی گرداند تا جوجه آن را بخورد.
دریافت غذای کافی برای بقا و رشد جوجه اهمیت دارد. ارفتاراجوجهایایاکاکاهی



51
تهدزاسد تسیز

 لص فا   صل للم  ل:ل :ا

تغییر نسبتًا پایدار در رفتار که در اثر تجربه به وجود می آید را یادگیری می گویند.

در انواع متنوعی یادگیری
در همۀ آن ها تغییر رفتار ایجاد می شود.

تغییر رفتار نسبتًا پایدار است.
در اثر تجربه ایجاد می شود.

هاسگیری
)تغییرارفتار(

تا هنگامی که جانور به محرک پاسخ عادی می دهد  عادی شدن رخ نداده است.در این یادگیری، پاسخ جانور به یک محرک تکراری بی اثر که سود و زیانی برای آن ندارد،  کاهش پیدا می کند
جانور می آموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد.

موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت، انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ کند.
پاسخ به هر محرکی نیازمند صرف انرژی است  خوگیری سبب ذخیرۀ انرژی و مصرف بهینۀ آن می شود.

خوگیریا)عاسیاشدن(
1

 نو ع

ترشح بزاق سگ با صدای زنگ

دیدن یا بوی غذا، محرک طبیعی و ترشح بزاق، پاسخی غریزی و یک بازتاب طبیعی است.

پاولوف

مشاهده کرد که پس از مدتی، ترشح بزاق سگ قبل از دریافت غذا با دیدن فرد غذادهنده نیز رخ می دهد.

آزمایش

 1 به صدا درآوردن زنگ هنگام دادن پودر گوشت به سگ گرسنه
 2 تکرار این کار

 3 سگ بین صدای زنگ )محرک بی اثر( و غذا )محرک طبیعی( ارتباط برقرار کرد.
 4 بزاق سگ با شنیدن صدای زنگ و بدون دریافت غذا نیز ترشح شد.

نتیجه  تبدیل یک محرک بی اثر )صدای زنگ( به محرک شرطی  پاسخ طبیعی به محرک شرطی داده می شود.
در این رفتار، پاسخ جانور نسبت به محرک طبیعی و شرطی شده، یکسان می باشد.

محرک شرطی به تهنایی می تواند سبب پاسخ جانور شود.

 1 در ابتدا جانور به یک محرک طبیعی، یک پاسخ طبیعی می دهد )ترشح بزاق با بوی غذا(.
 2 اگر مدتی یک محرک بی اثر )صدای زنگ( با محرک طبیعی )بوی غذا( همراه شود.

 3 جانور بین محرک بی اثر و طبیعی ارتباط برقرار می کند.
 4 محرک بی اثر به صورت محرک شرطی درمی آید.

 5 پس از مدتی جانور به محرک شرطی شده نیز همان پاسخ طبیعی را می دهد )قبالً به محرک بی اثر پاسخ نمی داد ولی االن آن محرک بی اثر، به شرطی تبدیل شده است و به آن پاسخ می دهد (.

مر حلاهاسگیری

شرطیاشدناکالسیک
2

در ابتدا به صورت غریزی  با تحریک مکانیکی تماسی  بازوهای خود را منقبض می کند.شقایق دریایی 
به حرکت مداوم آب پاسخی نمی دهد که نوعی خوگیری است.

در ابتدا به صورت غریزی به مزرعه حمله نمی کنند.رفتار کالغ ها در مقابل مترسک های مزرعه
در صورت بی حرکتی و عدم تغییر مترسک و عدم صدا  به مزرعه حمله می کنند  روی مترسک هم می نشینند. 

رفتار جوجۀ پرندگان در برابر ریزش برگ ها
در ابتدا با ریزش برگ های باالی سر خود  با رفتار غریزی

سر خود را پایین می آورند.
آرام می ماندند و صدا ایجاد نمی کردند.

با دیدن ریزش مکرر برگ ها و اجسام در حال حرکت  چون برایشان خطر ندارد  یاد می گیرند که به آن محرک ها پاسخ ندهند.

مثال
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نوعی یادگیری شرطی شدن ولی به صورت آزمون و خطا و بدون محرک رشطی می باشد.
جانور می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت می کند،  ارتباط برقرار کند و در آینده رفتاری را تکرار یا از انجام آن خودداری کند.

رفتار جانور در برابر پاسخ پاداشی افزایش یافته و در صورت تنبیه شدن، کاهش می یابد.

شرطیاشدنافعال
3

 1 موش گرسنه ابتدا به صورت تصادیف اهرم درون جعبه را فشار می دهد و غذا دریافت می کند.
 2 جانور پس از چندابر تکرار این رفتار، بین فشار دادن اهرم و دریافت غذا ارتباط برقرار می کند.

 3 پس از آن، موش به طور عمدی اهرم را فشار می دهد تا غذا به دست بیاورد.
آتماهشا سکینر

پرنده ابتدا به صورت تصادیف پروانۀ مونارک را می بلعد.
سپس دچار تهوع می شود )تنبیه می شود(.

پس از این تجربه از خوردن آن ها ممانعت می کند.
پرندهاداپرد نا﹦امونارک

نوعی شرطی شدن فعال است.
جانور در صورت انجام صحیح رفتار، پاداش می گیرد.

رفتاراجانور ناسیرکادار ماکنندگاناآنایا رفتار صحیح را تکرار می کند.در صورت عدم انجام رفتار تنبیه می شود.

تعریف: جانور بین تجربه های گذش��ته و موقعیت جدید ارتباط برقرار می کند و با اس�تفاده از آن ها برای حل مس�ئلۀ جدید، آگاهانه برنامه ریزی می کند.
در این یادگیری، جانور برای اولین ابر در معرض محرک قرار گرفته است و با استدالل آگاهانه به انجام آن رفتار می پردازد.

مثال ها
شامپانزه

 1 پس از چندین بار باال پریدن، چند جعبۀ چوبی را روی هم می گذارد تا به موز آویخته شده به سقف برسد.
 2 برگ های شاخۀ انزک درختان را به درون النۀ موریانه ها فرو می برند تا موریانه ها را بیرون بیاورند و بخورند.

 3 از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده می کنند تا پوستۀ سخت میوه ها را بشکنند.
کالغ سیاه  تکه گوشت آویزان به انتهای نخ را با باال کشیدن نخ توسط منقار و گرفتن قسمتی از نخ با پنجۂ اپ، به دست می آورد.

حلامدئله
4

تعریف: نوعی یادگیری است که در دورۀ مشخیص از زندگی جانور انجام می شود.

جوجه غاز

اولین جسم متحرکی که بعد از بیرون آمدنش از تخم می بیند، دنبال می کند.

طی چند ساعت پس از خروج از تخم رخ می دهد  جسم متحرک، معمواًل مادر آن هاست.
موجب پیوند جوجه ها با مادر می شود.

حرکت اولیه به سمت جسم متحرک، غریزی است  تکرار حرکت به سمت آن جسم  نقش پذیری است.

این شناسایی برای بقای جوجه حیاتی است.علت
یادگیری رفتارهای اساسی مانند جست وجوی غذا از مادر

پستانداران )مانند بره(  بره هایی که توسط انسان پرورش داده شده اند، به دنبال انسان حرکت می کنند و ارتباطی با گوسفندان دیگر ندارند.

امروزه انسان از نقش پذیری برای حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده می کند
پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خود را از دست داده اند.

صدای پرندگان همان گونه را پخش می کنند.
افراد نگهدارندۀ آن ها ظاهر و رفتاری شبیه آن پرنده را تقلید می کنند.

نقشاپذهری
5

بیشرت رفتارهای جانوران محصول برهم کنش ژن ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی می کند.

+ تجربه  تغییر و اصالح رفتار قبلی  برای بقای جانوران الزم است. اساس ژنی الزم یک رفتار 
یادگیری برای بقای جانوران به علت تغییر مداوم محیط جانوران الزم است.

برهم کنش ژن و محیط، امکان سازگار شدن جانور با تغییرات محیط را فراهم می کند.

رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی
جانور اساس ژنی آن را دارد.ابتدا به صورت غریزی است 

ابتدا کامل بروز نمی کند.

برهم کنش جوجه و والدین و تجربه الزم است.برای شکل گیری کامل آن
رشد جانور همراه تجربۀ محیط، الزم است.

بریزاکنشاغرهزیاداهاسگیری
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گفتار
۲

 1 نوع اول )چگونه ای(
جانور چگونه رفتاری را انجام می دهد؟

پاسخ پژوهشگران با بررسی فرایندهای ژنی، رشد و نمو و عملکرد بدن جانور می باشد.

 2 نوع دوم )چرایی(
چرا جانور رفتاری را انجام می دهد؟

رفتارشناسان با دیدگاه انتخاب طبیعی 
نقش سازگارکنندیگ رفتارهای جانوران و به عبارتی نقش رفتارهای گوناگون را در بقا و زادآوری بیشتر جانوران بررسی می کنند.

بررسی سود و هزینۂ رفتار برای جانور
رفتار سازگار را نتیجۀ برگزیده شدن با انتخاب طبیعی می دانند.

 نو عاپرسشایا

 نتخاباطبیعیادارفتار

پرندۀ کاکایی پس از آن که جوجه هایش از تخم بیرون می آیند  پوسته های تخم را از النه خارج می کند  رنگ سفید داخل پوستۀ تخم های شکسته بسیار مشخص است.
تخم ها و جوجه های کاکایی در میان علف های اطراف آشیانه استتار می یابند  کاکایی ها، زمان بسیار کواتهی را برای بیرون بردن پوستۀ تخم ها صرف می کنند  بقای زاده ها  

آزمایش محققین  

 1 رنگ آمیزی تخم مرغ خانگی شبیه تخم کاکایی و قرار دادن آن ها در محل آشیانه را انجام دادند.
 2 در کنار تعدادی از آن ها پوستۀ تخم های شکستۂ کاکایی قرار دادند.

 3 کالغ ها بیشرت تخم مرغ هایی که کنار پوسته های خالی بودند را پیدا کردند و خوردند.
نتیجه  رنگ سفید داخل پوستۀ تخم های شکسته راهنمای کالغ ها بود.

علت رفتار
کاهش احتمال شکار شدن جوجه ها

افزایش احتمال بقای جوجه ها
این رفتار به دلیل افزایش شانس بقای جوجه هاست نه برای تولید زاده ها!

رفتار کاکایی ها در بیرون انداختن پوسته ها  نوعی رفتار سازگارکننده است 

دسترسی شکارچی به زاده ها کم می شود.
احتمال بقای زاده ها زیاد می شود.

به سود پرنده و زاده هاست.
با انتخاب طبیعی برگزیده شده است.

جوجهاکاکاهی

جانور ابتدا ویژگی های جفت را بررسی می کند و بعد تصمیم می گیرد که جفت گیری کند یا نه.
در جانوران، ماده ها بیشرت از نرها انتخاب جفت را انجام می دهند.

جانور ماده معمواًل زمان و انرژی بیشتری صرف می کند )دلیل انتخاب جفت(.
فعالیت های پرهزینه مانند نگهداری از تخم در پرندگان، بارداری و ش�یردادن به نوزادان در پس�تانداران از وظایف جانور ماده اس�ت  انرژی بیش�تری از جنس نر برای پرورش نوزاد صرف می کند.

ویژگی های ظاهری برتر
نشانۀ سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن است.

سالمت جانور ماده و زاده هایش را تضمین می کند.
نشانۀ داشتن ژن های مربوط به صفات سازگارکننده است.

 نتخاباجفز
1

 نو ع

داشتن بیشرتین تعداد زاده های سامل  معیاری برای موفقیت زادآوری در جانوران است.
جانور برای موفقیت در زادآوری  رفتارهای زادآوری انجام می دهد.

رفتارات سآدری

ویژگی های ظاهری طاووس نر و ماده متفاوت است  در این گونه، طاووس ماده رفتار انتخاب جفت را انجام می دهد.
در فصل زادآوری، دم طاووس نر، پرهای پرنقش و نگاری پیدا می کند  طاووس نر برای جلب توجه ماده، دم خود را مانند بادبزن می گستراند تا بهتر دیده شود.

ماده ها، ابتدا دم طاووس های نر مختلف را بررسی می کنند.
نری را به عنوان جفت انتخاب می کند که رنگ درخشان و لکه های چشم مانند بیشرتی روی پرهای دم خود داشته باشد.

جانور ماده به ویژگی های ظاهری طاووس های نر مختلف توجه می کند تا انتخاب جفت کند.

دم بلند و زینتی جانور نر

حرکت جانور را دشوار می کند.
جانور را در مقابل شکارچی آسیب پذیرتر می کند.

احتمال بقای آن را کاهش می دهد.
درخشان بودن رنگ پرنده  نشان دهندۀ سالمت و کیفیت رژیم غذایی آن بوده است.

این ویژگی سبب سالمت جانور مادۀ انتخاب کننده و تضمین بقای زاده های آن است.
بقای جانور نر دارای این ویژگی تا هنگام تولیدمثل، نشان دهندۀ سازگار بودن صفات آن می باشد.

همانند شاخ گوزن نر جزء صفات اثنویه جنسی است.
صفات سازگارتر، در هنگام جفت یابی و رقابت با نرهای دیگر به کار می رود و سریع تر انتخاب می شود.
طاووس ماده با انتخاب نر دارای صفت سازگارتر  سبب انتقال ویژگی های مفید ظاهری و سازگاری والد نر به زاده های خود می شود.

نر نظام چندهمسری دارد  این پرندۀ نر، در تولید و رشد زاده ها، نقش کمتری از والد ماده دارد.

طاددس

انتخاب جفت با جانور نر است.
جانور نر هزینۀ بیشتری را در تولیدمثل می پردازد  جفت خود را بررسی و انتخاب می کند.

جانور نر زامه های خود را درون کیس�ه ای به همراه مقداری مواد مغذی به جانور ماده منتقل می کند.
کیسۀ لقاحی بخش قابل توجهی از وزن بدن جانور نر را تشکیل می دهد.

جانور نر، مادۀ بزرگ تر را بررسی و انتخاب می کند  به دلیل اینکه نشانۀ داشتن تخمک های بیشتری است و می تواند زاده های بیشتری تولید کند.
جیرجیرک های ماده برای انتخاب شدن رقابت می کنند.

تخم ها در بدن ماده تشکیل می شوند ولی غذای رشد آن ها را بیشتر جانور نر تأمین کرده است.
در روی هر یک از پاهای جلویی خود، پردۀ صماخ و گیرندۀ مکانیکی صدا دارند.

برخیاجیرجیرکایا
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یکی از والدین، پرورش و نگهداری زاده ها را انجام می دهد.

طاووس نر
در نگهداری زاده ها نقشی ندارد.

نگهداری از قلمرو، منابع غذایی، محل النه و پناهگاه ایمن از شکارچی را انجام می دهد.
به طور غیرمستقیم به ماده کمک می کند  سبب افزایش موفقیت تولیدمثلی نر و ماده می شوند.

در بیشرت پستانداران دیده می شود  در اغلب پستانداران، جنس ماده زمان و انرژی بیشتری برای پرورش زاده می گذارد.

چندیمدری

نظاماجفزاگیری
2

در بیشرت پرندگان مثل قمری خانگی دیده می شود.

هر دو والد هزینه های پرورش زاده ها را می پردازند.
جانور نر و ماده در انتخاب جفت سهم مساوی دارند.

تکایمدری

تعریف  مجموعۂ رفتارهای جانور برای جست وجو و به دست آوردن غذاست.
غذایابی بهینه  موازنۀ بین محتوای انرژی غذا و هزینۀ به دست آوردن و مصرف آن است  رفتار غذایابی بهینه  سبب دریافت انرژی خالص بیشتر می شود.

غذاهایی که جانور می خورد  اندازه های متفاوتی دارند.

غذای بزرگ تر
انرژی بیشتر دارد.

ممکن است فراوانی کمتر داشته باشد.
به دست آوردن آن دشوارتر است.

انرژی خالص یعنی تفاوت انرژی دریافتی از غذا با انرژی صرف شده برای پیدا کردن و خوردن آن

انرژی دریافتی کارآمدتر داشته باشد  یعنی در هر بار غذایابی  بیشترین انرژی خالص را دریافت کند.براساس انتخاب طبیعی، رفتار غذایابی برگزیده می شود که 
کسب بیشترین انرژی و کمترین خطر را داشته باشد  در هنگام وجود شکارچی، رفتار غذایابی جانور تغییر می کند  آماده و گوش به زنگ برای غذایابی می شود. رفتاراغذ هابی

قلمرو یک جانور، بخیش 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.

قلمردخو یی

اجرای نمایش  پرنده با آواز خواندن )مانند قوهای سرخرود مازندران(  از ورود پرنده های مزاحم جلوگیری می کنند.
در صورت مؤثر نبودن آواز  تهاجم به جانوران دیگر  حملۀ پرنده به پرندۀ مزاحم نحوۀا نجام

استفادۀ اختصاصی از منابع قلمرو  غذا و انرژی دریافتی جانور را افزایش می دهد.
افزایش امکان جفت یابی جانور

افزایش دسترسی به پناهگاه  برای در امان ماندن از شکارچی
فو هدا)چر اقلمردخو ییامیاکند(

نیازمند صرف زمان و انرژی
جانور تهاجم کننده ممکن است آسیب ببیند.

آواز خواندن ممکن است موقعیت پرنده را برای شکارچی آشکار کند.
مضر ت

با مصرف انرژی  رفتار قلمروخواهی ایجاد می شود.
در پی رفتار قلمروخواهی  دریافت انرژی جانور زیادتر می شود.

از نوع قلرموخواهی است.رفتار مورچه های روی گیاه آکاسیا و حمله به جانوران و گیاهان دیگر 
امکان جفت یابی و دسترسی به محل امن زندگی را زیاد می کند.

گاهی غذایی که محتوای انرژی چندانی ندارد، مصرف می کنند  این غذا، مواد مورد نیاز آن ها را تأمین می کند.
خاک رس می خورند  تا مواد مسی حاصل از غذاهای گیاهی را در لولۀ گوارش آن ها خنثی کند. طوطی

صدف های با اندازۀ متوسط را ترجیح می دهند   بیشترین انرژی خالص را تأمین می کنند.

صدف های بزرگ تر 
انرژی بیشتری دارند.

برای شکستن آن ها باید انرژی بیشتری صرف شود.
انرژی خالص دریافتی آن ها از صدف های متوسط کمرت می باشد.

خرچنگاساحلی
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جابه جایی طوالین و رفت و برگشتی جانوران مهاجرت نام دارد.
رفتاری غریزی است که یادگیری نیز در آن نقش دارد.

مهاجرت

سارهایی که تجربۀ مهاجرت دارند، بهتر از آن هایی که برای نخستین بار مهاجرت می کنند، مسیر مهاجرت را تشخیص می دهند )نوعی شرطی شدن فعال است(.
در مسیر مهاجرت بسیاری از آن ها، مناطق جدید ایجاد می شود  جانور با حل مسئله، مسیر جدید خود را با تجربه های قبلی پیدا می کند. تجربه

هر ساله با آغاز فصل پاییز از سیبری و اروپا به تاالب ها و آبگیرهای شمال ایران می روند.

در اوایل بهار به سرزمین خود برمی گردند. پرندگانامهاجر

نامساعد شدن شرایط محیط با تغییر فصل
کاهش منابع مورد نیاز 

زندگی در زیستگاه مناسب تر برای تغذیه، بقا و زادآوری
علز

استفاده از نشانه های محیطی

با استفاده از موقعیت خورشید در روز  در سارها و پروانۀ مونارک دیده می شود.
با استفاده از موقعیت ستاره ها در آسمان در شب

میدان مغناطیسی زمین
کبوتر خانگی و بعضی پرندگان

در روزها و شب های ابری، به جای نور خورشید یا ستاره ها از آن برای مسیریابی استفاده می کنند.
قرار دادن آهنربا در سر آن ها  اثر مغناطیسی زمین را خنثی کرده  مانع تشخیص مسیر برای جانور می شود.

در سر برخی پرندگان، ذرات آهن مغناطیسی شده وجود دارد.
الک پشت دریایی  برای تخم گذاری مسافت طوالنی را طی می کنند و به ساحل می روند و پس از تخم گذاری دوباره به کمک میدان مغناطیسی زمین جهت یابی کرده و به دریا بازمی گردند.

نحوۀاجهزاهابی

برخی جانوران برای بقا، در زمستان، خواب زمستانی دارند.
جانور به خواب عمیقی فرو می رود.

دورۀ کاهش فعالیت در خواب زمستانی 

دمای بدن کاهش می یابد.
مصرف اکسیژن کاهش می یابد.

تعداد تنفس کم می شود.
نیاز جانور به انرژی کم می شود.

پیش از ورود به خواب زمستانی، جانور مقدار زیادی غذا مصرف می کند  ذخیره به صورت چریب دارد  در خواب زمستانی، آن را مصرف می کند.

خو باتمدتانی

در جانورانی دیده می شود که در جاهای به شدت گرم مانند بیابان زندگی می کنند.
یک دورۀ کاهش فعالیت که سوخت وساز جانور کاهش می یابد.

در پاسخ به نبود غذا یا دوره های خشک سالی
در برخی الک پشتان به دلیل غریزی بودن  حتی در صورت غذای کافی نیز به رکود تابستانی می روند.

رکوساتابدتانی

صفات غریزی می باشند و یادگیری نیست.

خو باتمدتانیادارکوساتابدتانی
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گفتار
۳

در تحریک پردۀ صماخ روی پاهای جلویی جیرجیرک ماده مؤثر است.تولید صدا  صدای جیرجیرک نر 
اطالعاتی مانند گونه و جنس را به اطالع جیرجیرک ماده می رساند.

بین زنبورهای کارگرعالمت های دیداری
طاووس نر و ماده

بو و فرومون  زنبورها
لمس کردن  جوجه کاکایی با لمس منقار والد

 تاطرهق

قدرت تخمک زایی، لقاح و بکرزایی ندارند.زنبورهای کارگر که ماده هستند رتباطابیناجانور ن
شهد و گردۀ گل ها را جمع آوری کرده و به کندو می آورند.

دریافت اطالعات توسط زنبورهای کارگر دیگرزنبور کارگر یابندۀ منبع جدید  به کندو برمی گردد  با انجام حرکات ویژه و صدای وزوز متفاوت  انتقال اطالعات به زنبورهای کارگر دیگر
زنبورهای کارگر دیگر  با این اطالعات و به کمک بویایی خود  محل دقیق غذا و منبع جدید را پیدا می کنند.

فاصلۀ تقریبی کندو تا محل منبع غذاانتقال اطالعات از طریق حرکات زنبور کارگر یابنده
 برای سایر کارگرها مشخص می شود.جهتی را که باید پرواز کنند.

هرچه حرکات طوالنی تر باشد  محل منبع غذا دورتر است.

صرف انرژی کمترفواید این ارتباط 
زمان کوتاه برای پیدا کردن محل دقیق منبع غذا

سراتنبوریایاعدل

جانوران از زندگی گروهی سود می برند.
احتمال شکار شدن جانور در گروه کمتر است.

دسترسی به منابع غذایی نیز ممکن است افزایش یابد.
شکار گروهی موفقیت بیشتری دارد  احتمال دسترسی به شکار با اندازۀ بزرگ تر بیشتر می شود.

مز ها

از گروه هایی تشکیل شده اند که در اندازه، شکل و کارهایی که انجام می دهند، تفاوت دارند.

انواع
مورچۀ برگ ُبر کارگر 

اندازه های متفاوتی دارند.
بزرگ تر ها، برگ را برش می دهند و به النه حمل می کنند و کوچک ترها روی برگ می مانند و از آن دفاع می کنند.

قطعه های برگ را به عنوان کود آلی برای پرورش نوعی قارچ که از آن تغذیه می کنند، به کار می برند. 

به پستانداران کوچک، حشرات و گیاهان دارزی مزاحم حمله می کنند.مورچه های روی برگ درخت آکاسیا
از برگ آن به عنوان قلمرو و مواد غذایی استفاده می کنند.

 جتماعامورچهایا

جانوران نگهبان )مثل دم عصایی( و زنبورهای عسل کارگر

مزایا
افراد نگهبان با تولید صدا حضور شکارچی را هشدار می دهند.

زنبورهای عسل کارگر نگهداری و پرورش زاده های ملکه را برعهده دارند  زنبورهای کارگر، ماده های انزا هستند که حاصل لقاح بوده اند نه بکرزایی!
خویشاوندان نگهبان، زادآوری کرده و ژن های مشترک را به نسل بعد منتقل می کنند.

احتمال بقای نگهبانان کاهش می یابد.معایب
جلب توجه شکارچی به سمت آن ها زیاد می شود.

ندبزابهاخوهشادند ن

بهانفعاسهگر ن

در میان پرندگان، انواع یاریگری هستند که در پرورش زاده ها، به والدین دیگر خانواده ها یاری می رسانند.

مزایا
احتمال بقای زاده ها افزایش می یابد  سبب بقای گروه می شود.
پرندۀ یاریگر تجربه کسب می کند )با کمک به والدین صاحب النه(.

با مرگ احتمالی جفت های زادآور، قلرمو آن ها را تصاحب و خود زادآوری می کنند  در آینده سبب قلمروخواهی می شود.
یاریگرها اغلب پرنده های جوان هستند.

بهانفعاخوساداگرده

خفاش های خون آشام به طور گروهی درون غارها یا سوراخ درختان زندگی می کنند.
غذای آن ها، خون پستانداران بزرگ )مثل دام ها( است  خفاشان، خونی که خورده اند را با هم به اشتراک می گذارند.

خفاش های سیر، کمی از خون خورده شده را برای تغذیۀ خفاش گرسنه برمی گردانند.
خفاش گرسنه ای که غذا دریافت کرده، در آینده کار خفاش دگرخواه را باید جبران کند.

در صورت عدم جبران، این خفاش از اشتراک غذا کنار گذاشته می شود.
این رفتار در اثر انتخاب طبیعی به بقای آن ها منجر می شود.

لزدماًاندبزابهاخوهشادند نانیدز

در نتیجۀ این ارتباط رفتار جانور تغییر می کند.

برخی از جانوران زندگی گروهی دارند  جانوران در زندگی گروهی باید با هم ارتباط داشته باشند.

مورچه و گرگ به شکل گروهی زندگی می کنند  در جمعیت با هم همکاری دارند.

تندگیاگردیی

تعریف: نوعی زندگی گروهی و رفتاری است که در آن یک جانور، بقا و موفقیت تولیدمثلی جانور دیگری را با هزینۀ کاسته شدن از احتمال بقا و تولیدمثل خود افزایش می دهد.
در اثر انتخاب طبیعی سبب حفظ گروه و بقای ژن های گروه می شود.

رفتاراسگرخو یی
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کدامگزینهعبارترابهدرستیتکمیلمیکند؟»دررفتارسگپاولوف………موشدرونجعبهاسکینر………« 3

1( همانند - محرک طبیعی در بروز رفتار نقش دارد.
2( برخالف - جانور به طور تصادفی به پاداش یا تنبیه می رسد.

3( همانند - جانور بین محرک بی اثر و طبیعی رابطه برقرار می کند.
4( برخالف - جانور بین محرک بی اثر و پاسخ محیطی ارتباط برقرار نمی کند.

کدامگزینهعبارترابهطورمناسبتکمیلمیکند؟»هررفتاریکهاستفادهازتجربیاتگذشتهدرآنسبب………شود،بهکمک………« 4
2( ایجاد پاسخ ارادی به همان تجربه - حل مسئله صورت گرفته است. 1( برنامه ریزی آگاهانه - آزمون و خطا به دست نیامده است. 
4( بروز پاسخ سریع تری در جانور دیگر - نقش پذیری صورت می گیرد. 3( پاسخ متفاوت نسبت به محرک طبیعی - خوگیری رخ داده است. 

کدامگزینهعبارتمقابلرابهطورمناسبتکمیلمیکند؟»جانوریکهقادراست………کند،نمیتواندرفتار………انجامدهد.« 5
1( برای گرفتن موریانه ها از برگ درختان استفاده - حل مسئله برای به دست آوردن غذای گیاهی

2( با فعال کردن ژن B ، رفتار غریزی ایجاد - شرطی با ارتباط بین پاداش و تنبیه
3( با آزمون و خطا، از خوردن پروانه سمی، صرف نظر - غریزی خود را پس از مدتی به صورت سریع تر

4( با حل مسئله از تکه گوشت آویزان از تنه درخت استفاده - نظام جفت گیری را به طور معمول با هزینۀ مصرفی یک والد
کدامعبارتزیردرموردرفتارتولیدمثلیدرگونههایمختلفنادرستمیباشد؟ 6

1( در طاووس ها، والدی که هزینۀ بیشتری برای زادآوری و پرورش نوزاد می پردازد، فاقد پرهای دمی گسترده درخشان می باشد.
2( صفات سازگارتر تولیدمثلی که شانس بقای جانور را کاهش می دهد، در جانورانی که حق انتخاب جفت دارند، دیده نمی شود.

3( به طور معمول، جفتی که صفات سازگارکنندۀ بیشتری دارد، سالمت جفت دیگر و زاده ها را تضمین می کند.
4( بروز صفات ثانویه جنسی در پرندۀ نر، به دلیل انتخاب شدن سریع تر می باشد.

درموردجانورانیکهبرایلقاح،کیسۀغذاییمحتوییکنوعگامترابهجنسدیگرمنتقلمیکنند،کدامعبارتصادقنمیباشد؟ 7
1( جانور تهیه کنندۀ غذای جنین ها، هزینۀ بیشتری در تولیدمثل می پردازد.

2( از لولۀ گوارش خود مواد دفعی غذایی و اوریک اسید دفع می کنند.
3( در برخی اندام های حرکتی خود، واجد گیرنده های برخی حواس ویژه می باشند.

4( رشد و نمو جنین را جانوری انجام می دهد که بخش قابل توجهی از وزن آن، کیسۀ لقاحی می باشند.
استفادۀاختصاصیازمنابعقلمرو،امکاننداردکه………  8

2( نوع نظام جفت گیری جانور را تغییر دهد. 1( شانس غذایابی بهینه را افزایش دهد. 
4( موفقیت جانوران شکارچی آن گونه را کاهش دهد. 3( احتمال سهم داشتن در خزانۀ ژنی نسل بعد را افزایش دهد. 

درموردرفتارمهاجرتیجانورانچندموردزیرنادرستمیباشد؟ 9
الف(یکرفتاربااساسژنیاستکهدراثرتجربهکاملمیشود.
ب(شاملجابهجاییرفتوبرگشتیدرمسیرهایطوالنیمیباشد.

ج(همانندرفتارقلمروخواهی،شانسبقاوزادآوریجمعیترازیادمیکند.
د(مهاجرتسارهانشانمیدهدکههمۀافرادگونههمانندهمبهتشخیصمسیرخودنمیپردازند.

4( 3 مورد 3( صفر مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 

فصل هشتم
رفتارهای جانوران

آزمون هدیه
تعداد سؤاالت : 20 / زمان پیشنهادی : 20 دقیقه
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درموردجانورانیکهرویبرخیپاهایخودمحفظههواییباپردهصماخدارند،چندموردازعبارتهایزیرصحیحمیباشد؟ 10
الف(درایمنیاختصاصیآنهابرخیلنفوسیتها،پرفورینمیسازند.

ب(خونخارجشدهازقلبآنها،ابتدابهسیستمتنفسیمیرود.
ج(دربرخیگونههایآنها،جانوردهندۀکیسۀتولیدمثلیپرغذا،انتخابجفتراانجاممیدهد.

د(درهمۀآنها،جانورزامهساز،ژنهایفعالمربوطبهصفاتسازگارکنندهتولیدمثلیدارد.
4( 3 مورد 3( 4 مورد  2( 1 مورد  1( 2 مورد 

کدامگزینهعبارت»درزندگیگروهیزنبورها،………«رابهطورمناسبتکمیلمیکند؟ 11
1( زنبور نازا با حرکات ویژه ای محل و جهت غذایابی را به زنبور زایا نشان می دهد.

2( بین دو زنبور دیپلوئید و هاپلوئید، انتقال اطالعات برای تعیین جهت منبع غذا برقرار می شود.
3( زنبورهای کارگر، محل دقیق منبع غذا را می توانند از اطالعات کلی گرفته از سایر کارگرها به دست بیاورند.

4( بین دو زنبور دیپلوئید نازا، رفتار گروهی برای غذایابی بهینه ایجاد می شود.
درمورداجتماعمورچههایبرگُبرچندموردازعبارتهایزیرنادرستمیباشد؟ 12

الف(کارگرهااندازههایمتفاوتیدارند.
ب(مورچههایکوچکترنقشدفاعیازسایرهمنوعانخودرادارند.

ج(مورچههایبزرگتربهبرشبرگهامیپردازندوکوچکترهابهحملآنهاکمکمیکنند.
د(مورچههاازقندموجوددربرگهاطیتنفسیاختهای،انرژیبهدستمیآورند.

4( 1 مورد 3( 4 مورد  2( 3 مورد  1( 2 مورد 
دررفتارهایگروهی،زنبورکارگر………مورچهکارگر………  13

2( برخالف - سهمی در ایجاد نسل بعد ندارد. 1( همانند - نقش لقاحی و تأمین غذا دارد. 
4( برخالف - مواد اولیه قارچ ها را تأمین می کند. 3( همانند - نقش دفاعی در خزانۀ جمعیت ندارد. 

نوعکودیکهدرنتیجهفعالیتمورچههایبرگُبرایجادمیشود،واجدچندویژگیزیرمیباشد؟ 14
الف(بهانجامچرخۀکالویندرمنبعغذاییمورچههاکمکمیکند.

ب(موادمعدنیرابهآهستگیآزادمیکندواحتمالآلودگیبهعواملبیماریزادارد.
ج(موادمعدنیرابهآهستگیدراختیارقارچهاقرارمیدهد.

د(بهسرعتکمبودموادمغذیخاکراجبرانمیکند.
4( 2 مورد 3( صفر مورد  2( 1 مورد  1( 3 مورد 

کدامموردزیردربارۀرفتاردگرخواهیجانورانصحیحمیباشد؟ 15
1( در گروه همکاری خفاش ها، در صورت عدم زندگی گروهی، رفتاری در جهت منافع فرد ایجاد می شود.
2( رفتار پرنده های یاریگر برخالف گروه همکاری خفاشان، قطعًا سبب افزایش شانس بقای فرد می شود.

3( رفتاری که سبب بقای ژن های خویشاوندان می شود، لزومًا با تشکیل گروه همکاری می باشد.
4( رفتار خفاش های خون آشام برخالف دم عصایی های نگهبان، لزومًا در افراد غیرخویشاوند صورت می گیرد.

کدامگزینۀزیرصحیحنمیباشد؟ 16
1( در زندگی گروهی کبوتران، هرچه تعداد آن ها بیشتر باشد، درصد موفقیت حملۀ شکارچی به آن ها کمتر می شود.

2( صدای جیرجیرک نر، سبب اطالع رسانی از وجود شکارچی به جیرجیرک ماده می شود.
3( پرنده های نگهبان، از تولید صدا در دگرخواهی و قلمروخواهی استفاده می کنند.

4( زنبورهای کارگر برخالف دم عصایی های نگهبان، از صدا در رفتار غذایابی استفاده می کنند.
خفاشخونآشامیکهازاشتراکگروهیکنارگذاشتهشدهاست،………  17

2( مقدار زیادی غذا در زندگی گروهی دریافت کرده است. 1( به طور قطع در اثر گرسنگی خواهد مرد. 
4( قطعًا جبران رفتار دگرخواهی سایر افراد جمعیت را انجام نداده است. 3( مقدار کمی از خون غذای خود به خفاشان دیگر داده است. 

برخیمهرهدارانباحلمس��ئلهمیتوانندازتکههایچوبوس��نگبهشکلس��ندانوچکشاستفادهکنندتاپوستهسختمیوههارابشکنند.در 18
مورداینجانورانچندموردزیرصحیحنمیباشد؟

الف(باآزمونوخطااینمشکلخودراحلکردهاند.
ب(اینرفتاراساسژنیداردوبهتجربهگذشتهجانورربطیندارد.

ج(درگروهیازجانورانقراردارندکهنرآنهامعمواًلنظامجفتگیریچندهمسریدارند.
د(جانوریازآنهاکهانتخابجفتمیکند،قدرتتخمگذاریدارد.

4( 4 مورد 3( 1 مورد  2( 2 مورد  1( 3 مورد 



3 چندرفتارزیردربقایجانورایجادکنندهآناثرمنفیندارد؟ 19
ب(عدمجبرانرفتاردگرخواهیدرخفاشهایخونآشام الف(ایجاددمیباپرهایدرخشاندرطاووسنر
د(بزرگتربودناندازۀجیرجیرکمادهبرایلقاحبانر ج(رفتاریاریگرهابهپرندههایوالدی

4( 4 مورد 3( 3 مورد  2( 2 مورد  1( 1 مورد 
کدامیکجملۀمقابلرابهطورصحیحتکمیلمیکند؟»………دربروزرفتار………بیتأثیراست.« 20

2( آزمون و خطا - زندگی گروهی گرگ ها 1( اطالعات ژنتیکی - دگرخواهی خفاش های خون آشام 
4( تجربه - مهاجرت سارها 3( استدالل آگاهانه - قرارگیری در موقعیت جدید مهاجرتی 
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پاسخ آزمون هدیه

موارد )الف( و )د( صحیح و موارد )ب( و )ج( نادرست می باشند. 1  1
 الف( درست است. در اثر فعال شدن ژن B در مغز موش ماده، پروتئین محصول آن ژن، سبب فعال شدن ژن های دیگر و برخی آنزیم ها )کاتالیزگر زیستی( 
می شود. / ب( نادرست است. فرایندهای پیچیدۀ مغزی برای شروع این رفتار غریزی پس از اثر پروتئیِن محصوِل ژن B بر روی آنزیم ها و ژن های دیگر مغزی رخ می دهند. /

 
ج( نادرس�ت اس�ت. با غیرفعال کردن ژن B ، اصاًل mRNA و پروتئین محصول آن تولید نمی ش�ود. / د( درس�ت اس�ت. در زیس�ت یازدهم آموختید که در مهره داران 
بخش جلویی طناب عصبی پش�تی آن ها برجس�ته تر بوده و مغز را تش�کیل می دهد که برخی یاخته های آن با بیان ژن B در موش ماده س�بب آغاز رفتار غریزی مراقبت از 

نوزادان می شود.
اگر رفتار جانوری به یک محرک دائمی به صورت عدم اپس��خ دادن به محرک جلوه کند، این رفتار از نوع عادی ش�دن یا خوگیری بوده اس�ت که یک رفتار  2  2

غیرشرطی می باشد.
 گزینۀ )1(: تغییر رفتار به محرک بی اثر می تواند در عادی ش�دن و رفتارهای ش�رطی رخ دهد. / گزینۀ )3(: ش�رطی ش�دن کالسیک برخالف شرطی 

شدن فعال دارای محرک شرطی می باشد. / گزینۀ )4(: حل مسئله با استفاده از تجارب گذشته و به صورت برنامه ریزی آگاهانه رخ می دهد.
سگ پاولوف نشانه ای از رفتار شرطی شدن کالسیک بوده ولی رفتار موش ها در جعبه اسکینر از نوع شرطی شدن فعال می باشد. 3  4

در شرطی شدن کالسیک، جانور بین محرک بی اثر و محرک طبیعی ارتباط برقرار می کند تا سبب ایجاد محرک شرطی شود ولی در شرطی شدن فعال )آزمون و خطا(، جانور 
بین عمل تصادفی محرک بی اثر اولیه و نتیجۀ آن )مثل فشار اهرم و پاداش آن( رابطه برقرار می کند و سپس یک رفتار عمدی را انجام می دهد.

 محرک طبیعی در ش�رطی ش�دن کالس�یک وجود دارد ولی انجام فرایند تصادفی روی محرک محیطی در ش�رطی ش�دن فعال مثاًل در برخورد تصادفی به اهرم در جعبۀ 
اسکینر رخ می دهد )نادرستی گزینه های )1( و )2((.

استفاده از تجربیات گذشته و برنامه ریزی آگاهانه برای حل مشکل جدید در یادگیری حل مسئله رخ می دهد که نوعی رفتار غیرشرطی می باشد. 4  1
 گزین�ۀ )2(: پاس�خ ارادی ب�ه ی�ک محرک�ی ک�ه قباًل باع�ث پاداش یا تنبیه ش�ده اس�ت نمونه ای از آزمون و خطا یا ش�رطی ش�دن فعال می باش�د. / 
گزینۀ )3(: در خوگیری، جانور س�عی می کند تغییر رفتار را به صورت عدم پاس�خ به محرک دائمی بی خطر، ارائه دهد. / گزینۀ )4(: در برخی یادگیری ها مثل عمل جوجه 
کاکایی در نوک زدن با دقت به منقار والد س�بب پاس�خ س�ریع تر والد می شود. این یادگیری در اثر تغییر رفتار غریزی در اثر پاداش یا آزمون و خطا رخ می دهد. در حقیقت 
جوجه کاکایی دو روزه بین عمل تصادفی خود و پاس�خ غذاگیری آن ارتباط برقرار کرده اس�ت و س�پس به طور عمدی به مناطق خاص از منقار مادر نوک می زند که دلیلی 

بر شرطی شدن فعال می باشد.
ح��ل مس��ئله ای از ن�وع غذاگی�ری از گوش�ت متصل به ن�خ آویزان از ش�اخۀ درخت مخصوص پرن��دگاین مثل کالغ ها هس�تند که در اغلب آن ها سیس�تم  5  4

تک همسری مشاهده می شود. در این جانداران، هزینۀ مصرفی برای رشد جوجه ها را هر دو والد نر و ماده و به طور اشتراکی انجام می دهند.
 گزینۀ )1(: در مورد رفتار شامپانزه ها در گرفتن غذا از موریانه ها و موز با یادگیری حل مسئله رد می شود. / گزینۀ )2(: موش ها که دارای ژن B برای 
نگهداری از نوزادان می باشند در جعبه اسکینر به آزمون و خطا می پردازند. / گزینۀ )3(: پرنده هایی که از خوردن پروانۀ سمی صرف نظر می کنند، در گونۀ کاکایی می تواند 

رفتار غریزی غذادهی به جوجه را پس از یادگیری به صورت سریع تر انجام دهد.
صفات اثنویۂ جنیس، صفاتی هس�تند که در زمان تولیدمثل برای انتخاب ش�دن سریع در تولیدمثل به چشم می آیند که همان صفات سازگار جنسی هستند.  6  4

این صفات برحس�ب نوع گونه در طاووس نر، جیرجیرک ماده، اغلب پس�تانداران نر و هر دو والد بیش�تر پرندگان بروز می یابد چون در اغلب پرندگان، هر دو والد س�هم 
برابری در انتخاب جفت دارند. دقت کنید که بروز این صفات به دلیل ژن هاست و انتخاب شدن، نتیجه این بروز است. 

 پرهای دمی گستردۀ درخشان طاووس ها، در جنس نر نمایان می شود )رد گزینۀ )1((.
 صفات سازگارتر ثانویۀ جنسی در جانوری دیده می شود که حق انتخاب ندارد و این صفت را برای انتخاب شدن بروز می دهد )رد گزینۀ )2((.

 مثاًل در طاووس ها، جنس پر، سبب سالمت جنس ماده و زاده ها می شود )رد گزینۀ )3((.
متن سؤال در مورد جیرجیرک هایی می باشد که کیسۀ حاوی غذا و اسپرم را به جفت ماده می رساند. در این گونه، رشد و نمو جنین در بدن والد ماده صورت  7  4

می گیرد ولی برخوردار بودن وزن قابل توجهی از بدن با کیسۀ لقاحی در والد نر دیده می شود.
 گزینۀ )1(: جیرجیرک نر غذای جنین را از راه کیسۀ لقاحی به بدن ماده می رساند و هزینۀ بیشتری برای تولیدمثل می پردازد. / گزینۀ )2(: در حشرات 
دف�ع م�واد زائد نیتروژن دار اوریک اس�یدی از طریق لوله های مالپیگی به لولۀ گوارش و به خارج بدن رخ می دهد )زیس�ت دهم(. / گزین�ۀ )3(: در روی بند پاهای جلویی 

جیرجیرک ها، محفظۀ هوادار به همراه پردۀ صماخ برای اطالعات صوتی وجود دارد )زیست یازدهم(.
ن�وع نظ�ام جفت گی�ری یک رفتار تولیدمثلی غریزی اس�ت که ربطی به رفتار قلمروخواهی ن�دارد. ولی رفتار قلمروخواهی احتمال رس�یدن به غذا، جفت و  8  2

موفقیت تولیدمثلی را باالتر می برد.
همۀ موارد صحیح می باشند. 9  3

 ال�ف( رفت�ار مهاجرت�ی از نوع غریزی بوده ک�ه یادگیری نیز در کامل کردن آن نقش دارد. / ب( رفتار مهاجرتی با جابه جایی طوالنی در مس�یر رفت و 
برگش�تی رخ می دهد. / ج( هر رفتار جانوری با هدف افزایش ش�انس بقا و زادآوری انجام می ش�ود. / د( س�ارها با شروع فصل سرما به مناطق گرم تر مهاجرت می کنند ولی 

هر پرنده ای که تجربۀ بیشتری در مهاجرت دارد، راحت تر مسیر خود را شناسایی می کند.
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5 فقط مورد )ج( صحیح می باشد. 10  2
منظور س�ؤال گیرندۀ مکانیکی صدا روی پاهای جلویی جیرجیرک ها )نوعی بندپای بی مهره( می باش�د که یک محفظۀ هوا داش�ته و 
پردۀ صماخ روی آن کش�یده ش�ده اس�ت. لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی متصل به پردۀ صماخ را تحریک 

کرده و جانور، صدا را دریافت می کند.
 ال�ف( نادرس�ت اس�ت. ایمن�ی اختصاص�ی ویژۀ مهره داران می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. حش�راتی مثل 
جیرجیرک ها، تنفس نایدیس�ی دارند و تبادل گازهای تنفس�ی آن ها به طور مس�تقیم با محیط صورت می گیرد. / ج( درس�ت است. 
انتخاب جفت در نمونه دارای قدرت انتقال کیسۀ تولیدمثلی، با جانور نر می باشد که هزینۀ تولیدمثلی بیشتری مصرف می کند. / 
د( نادرست است. صفات سازگارکنندۀ تولیدمثلی را جانوری انجام می دهد که با ویژگی های متعددی که بروز می دهد سبب انتخاب 

شدن سریع آن ها می شود. در گونۀ خاصی از جیرجیرک ها، این جیرجیرک ماده تخمک ساز است که آن رفتار را انجام می دهد.
در زندگ�ی گروهی زنبورها، زنبورهای کارگر که همگی ماده های دیپلوئید نازا می باش�ند، اطالعاتی را توس�ط حرکات ب�دن و صدای وز وز متفاوت به یکدیگر  11  4

منتقل می کنند. این اطالعات سبب یافتن آسان تر منبع غذایی توسط سایر افراد جامعه می شود که غذایابی بهینه با دریافت انرژی کارآمد بیشتر را ایجاد می کند.
 گزین�ۀ )1(: غذاگی�ری توس�ط زنبوره�ای کارگر صورت می گی�رد که همگی نازا می باش�ند. / گزین�ۀ )2(: زنبورهای کارگر همگی دیپلوئید هس�تند. / 
گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر با اطالعات کلی دریافتی از سایر زنبورها محل و جهت منبع جدید غذایی را به طور تقریبی حدس می زنند ولی به کمک اطالعاتی که از طریق 

بویایی، توسط خودشان دریافت می کنند به محل دقیق غذا پی می برند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 12  2

 الف( درس�ت اس�ت. در اجتماع مورچه های برگ ُبر، کارگرهایی با اندازه، ش�کل و کار متفاوت وجود دارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. مورچه های کارگر 
کوچک تر در زندگی گروهی نقش دفاعی را برای محافظت از برگ های بریده شده و در حال حمل ایفا می کنند. / ج( نادرست است. برش و حمل برگ ها را فقط مورچه های 
کارگر بزرگ تر انجام می دهند. / د( نادرست است. مورچه های کارگر در اجتماع گروهی، غذای مورد نیاز را از نوعی قارچ محیطی به دست می آورند. این مورچه ها از برگ ها 

برای ایجاد کود آیل در رشد قارچ ها استفاده می کنند.
زنبور کارگر برخالف مورچۀ کارگر، از نوع ماده عقیم می باشد و ژن های خود را به نسل بعد منتقل نمی کند. 13  2

 گزین�ۀ )1(: زنب�ور کارگر نق�ش لقاحی ندارد. / گزینۀ )3(: زنبورهای کارگر از جمعیت خود محافظت می کنن�د. / گزینۀ )4(: مورچۀ کارگر، مواد اولیۀ 
الزم برای قارچ ها را تأمین می کند.

فقط مورد )ب( در مورد ویژگی کود آیل صحیح می باشد. 14  2
دقت کنید، کودی که در اثر فعالیت مورچه های برگ بر ایجاد می شود، کود آیل بوده چون از تجزیۂ برگ ها یا موجودات زنده ایجاد شده است.

 الف( نادرس�ت اس�ت. چرخۀ کالوین در قارچ ها که منبع غذایی مورچه ها می باش�د، صورت نمی گیرد چون قارچ ها فاقد ویژگی تولیدکنندگی می باشند. / 
ب( درس�ت اس�ت. کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و از معایب آن ها احتمال آلوده ش�دن با عوامل بیماری زا می باش�د. / ج( نادرس�ت اس�ت. قارچ ها 
نی�از دارن�د ت�ا م�واد آلی را به طور آماده از برگ های در ح�ال تجزیه بگیرند. در حقیقت این کودهای آلی، مواد معدنی را به آهس�تگی آزاد کرده و در اختیار گیاهان و س�ایر 

تولیدکنندگان قرار می دهد. / د( نادرست است. کودهای شیمیایی برخالف کودهای آلی می توانند به سرعت مواد مغذی خاک را فراهم کنند.
رفتار پرندگان یاریگر در کمک به پرورش زاده های س�ایر خانواده ها نوعی رفتار با نفع فردی اس�ت چون هم یادگیری مراحل زندگی و هم ش�انس آش�یانه دار  15  2

ش�دن را برای آن ها افزایش می دهد ولی در گروه همکاری خفاش�ان، اگر خفاش�ی که خون گرفته اس�ت، این عمل را جبران نکند، در حقیقت س�بب کاهش زندگی گروهی و 
بقای افراد شده است.

 گزین�ۀ )1(: خفاش�ان رفت�ار گروهی دارند و منافع فردی را فقط در نظر ندارند. / گزین�ۀ )3(: در مثال زنبورهای کارگر یا دم عصایی های نگهبان، بدون 
تشکیل گروه همکاری، بقای ژن های خویشاوندان تضمین می شود. / گزینۀ )4(: رفتار خفاشان در مورد افراد خویشاوند و غیرخویشاوند ولی رفتار دم عصایی ها و زنبورهای 

کارگر در جهت حفظ منافع خویشاوندان می باشد.
جیرجی�رک نر با تولید صدا، اطالعاتی در مورد گونه و جنس�یت خود  16  2

به جیرجیرک ماده می دهد تا رفتار انتخاب جفت و تولید زادۀ آن ها تسهیل شود.
 گزین�ۀ )1(: ب�ا توجه به ش�کل نم�ودار روبه رو ب�ه راحتی قابل 
تفهیم است که هرچه تعداد کبوتران بیشتر می شود، درصد حملۀ شکارچیان به آن ها 
کاهش می یابد. / گزینۀ )3(: در کنار عکس دم عصایی نگهبان می توانید بیاموزید که 
جانور با تولید صدا، دیگران را از وجود شکارچی باخبر می کند که نوعی قلمروخواهی 
است و رفتار دگرخواهی می باشد. / گزینۀ )4(: زنبورهای کارگر با تولید وز وز متفاوت 
در مطلع کردن س�ایر کارگرها از محل منبع غذایی استفاده می کنند ولی دم عصایی ها 

نیز از تولید صدا برای خبر دادن از حضور شکارچی استفاده می کنند.

در رفتار گروه همکاری در خفاشان دگرخواه، اگر خفاشی خون گرفته شده را در آینده به اشتراک نگذارد، این خفاش از زندگی گروهی کنار گذاشته می شود. 17  4
 گزینۀ )1(: این خفاش طرد ش�ده باید خودش به س�مت غذایابی برود تا نمیرد )دیگه کس�ی بهش خون نمی ده!(. / گزینۀ )2(: در گروه همکاری بین 

خفاش ها، مقدار کمی خون منتقل می شود. / گزینۀ )3(: خفاش طرد شده، خونی به سایر افراد هم گروه نمی دهد.
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. 18  1
منظور این س�ؤال ش��امپانزه هایی می باش�ند که با حل مس�ئله به مش�کل غذایابی خود فائق می آیند.

 الف( نادرست است. حل این مشکل شامپانزه ها با روش حل مسئله رخ داده است نه آزمون و خطا! / ب( نادرست است. یادگیری به تجربه جانور ارتباط دارد. /
ج( درست است. در بیشتر پستانداران، نرها سیستم جفت گیری چندهمسری دارند. / د( نادرست است. شامپانزۀ ماده بچه زا می باشد و جفت دارد ولی تخم گذاری نمی کند.

فقط عبارت )ج( مدنظر است. پرنده های یاریگر، عالوه بر کمک به سایر پرندگان، امکان غذایابی و النه یابی را برای خود آسان می کنند.  19  1
 رفتارهای س�ازگار جنس�ی )صفات ثانویۀ جنس�ی( در طاووس نر یا جیرجیرک ماده همانند عدم جبران خون گرفته ش�ده توسط خفاش ها سبب کاهش شانس بقای آن ها 

می شود، چون بیشتر در معرض شکارچی ها قرار می گیرند یا به غذایابی می رسند.
رفتار گروهی گرگ ها نوعی رفتار غریزی می باش�د و آزمون و خطا در بروز آن بی تأثیر اس�ت. در مورد رد گزینه های )3( و )4( که بارها نقش تجربه در انواع  20  2

مختلف یادگیری مثل حل مسئله یا آزمون و خطا را بررسی کرده ایم. در مورد رد گزینۀ )1( نیز کافی است بدانیم که هر رفتاری یک زمینۀ ژنی نیز دارد.
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