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:رفتار وراثتي يا غريزي
ـ  شود.رفتار انتخاب و حمل مـواد آشـیانه  ریزي ژنی است، رفتار وراثتی نامیده میها و داراي برنامهرفتاري که متأثر از ژن دگان یـک رفتـار وراثتـی    سـازي در پرن

گیرد. رود و همیشه به یک شکل صورت میتا پایان رفتار پیش می،شود، به طور کاملباشد. الگوي عمل ثابت: نوعی رفتار که با یک محرك شروع میمی
.شود (اغلب یک عالمت حسی ساده است)محرك نشانه: محرکی است که باعث بروز الگوي عمل ثابت می

محرك نشانه فتارمجري ررفتار
شکل هندسی و انحناي جسمغاز مادهبرگرداندن تخم به النه

قرمز بودن سطح زیرین (رنگ قرمز شکم)نوعی ماهی نرهاي نر مزاحمحمله به ماهی
انواع يادگيري

نظر کند. ها صرفسود و زیانی براي او ندارند پاسخ ندهد و از آناي دائمی که هگیرد به محركیترین نوع یادگیري که طی آن جانور یاد مسادهشدن عادي-1
اثـر بـه تنهـایی سـبب بـروز پاسـخ       اثر به همراه یک محرك طبیعی به جانور عرضه شود، بعد از مدتی محرك بـی هرگاه یک محرك بیشدن کالسیک شرطی-2

تواند سبب بروز رفتار شود که قبل از آن همراه با یک محرك طبیعـی باشـد. بـه محـرك طبیعـی،      گویند زیرا به شرطی میشرطی میاثر محرك شود. به محرك بیمی
گویند. محرك غیرشرطی می

احتمـال تکـرار   ،تنبیه خواهد شد که درصورت پاداشگیرد که انجام یک عمل یا رفتار خاص، منجر به پاداش یا جانور یاد میشدن فعال) آزمون و خطا (شرطی-3
یابد. این احتمال کاهش می،عمل افزایش و در صورت تنبیه

شود.  منجر به کسب غذا (پاداش) می،گیرد که واردکردن فشار  به اهرمي  اسکینر، موش  به تدریج یاد میمثال: در جعبه
شدن فعال است.ا بر اثر شرطیهیادگیري حرکات نمایشی برخی از جانوران در سیرك

گیرد، بدون استفاده از آزمون و خطـا  بـین تجـارب گذشـته ارتبـاط      ترین شکل یادگیري است. هنگامی که جانور در موقعیتی جدید قرار میپیچیدهحل مسئله -4
کند. میي جدید استدالل ها براي حل مسئلهکند و با استفاده از آنبرقرار می

شود.  دیده میها) (لمورها و میمونها تر در انسان و بعضی از نخستیحل مسئله بیشتوجه: 
شکل نهایی رفتار جانوران محصول برهم کنش اطالعات ژنی و یادگیري است.  

کند. گیري رفتارهاي مختلف فرق میهر رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیري دارد که سهم هر کدام در شکلتوجه: 
آزمایش: محققان با استفاده از دستگاهی، آواز نوعی  گنجشک را ثبت و بررسی کردند و به نتایج زیر دست یافتند:

هاي محلی خاص خود را دارند.  کنند، لهجههاي نر یک گونه که در نواحی مختلف زندگی میگنجشک-2هرگونه، آواز خاص خود را دارد.  -1
هاي طبیعی دارد.  اند، آوازشان غیرعادي است و شباهت کمی با آوازگنجشکهاي عایق صدا رشد کردهاقکهایی که در اتگنجشک-3
تر از گروه قبلی است.تر و غیرمعمولاند، آوازشان به مراتب سادههایی که در بدو تولد ناشنوا شدهگنجشک-4
هـایی  ي محلی متفاوت را گوش کرده بودند با لهجهگونه ولی با لهجههاي همانبوط به آواز گنجشکاند و نوار مرهاي عایق صدا رشد کردههایی که در اتاقکگنجشک-5

خواندند.  که شنیده بودند آواز می
ها را بخوانند.  توانستند آواز این گونههاي نزدیک دیگر را گوش داده بودند، نمیهاي عایق صدا رشد کرده و نوار مربوط به آواز گونههایی که در اتاقکگنجشک-6

خواند که اطالعات ژنی آن را دارد.نتیجه : پرنده قابلیت و توانایی یادگیري هر آوازي را ندارد و آوازي را می
دهد و ارتباط تنگاتنگی با  رفتار غریزي دارد.  ي مشخصی از زندگی یک جانور رخ میپذیري شکل خاصی از یادگیري است که در دورهنقشنقش پذیری : 

ء ها باشد خـواه یـک انسـان و یـا هـر شـی      افتند. خواه مادر آنبینند راه میء متحرکی که میها و غازها بعد از بیرون آمدن از تخم به دنبال اولین شیمثال: جوجه اردك
تر است.ء متحرك صدا نیز باشد، تأثیر آن قويدیگر. در صورتی که همراه با شی

پذیري است که در پرندگان وجود دارد.غریزي فرآیند نقشدارد.پاسخ به محرك بخشيغذیه ارزش زیادپذیري در حفظ بقا و ترفتار نقش
پذیرد.نقش می،اي که در آن از تخم بیرون آمده استشود مثالً ماهی آزاد جوان از بوي رودخانهپذیري فقط مربوط به تشخیص مادر نمینقش

دهد. انتخاب طبیعی به رفتار شکل می

مقطع و رشته :    تجربی دکتر مجید ابراهیمی نام  دبیر :
رفتار شناسیمبحث



گزینـد کـه در بقـا و تولیـدمثل     انتخاب طبیعی صفاتی را برمی،تري داشته باشند. در این رفتارهاي بیشتوانند بچهجه: شیرهاي نر جوان با کشتن بچه شیرهاي گله مینتی
نحوي است که به نفع خودش باشد و نه به نفع گونه.آورد، اما رفتار شیر نر جوان بهفرد دخالت دارند و نه گونه.از بین بردن بچه شیرها احتمال بقاي گونه را پایین می

اي از رفتار فداكارانهنمونه
ي نـازا  دهـد و کارگرهـا کـه مـاده    گذاري انجـام مـی  باشد. مثالً در اجتماع زنبوران، ملکه تخمي انتخاب فرد نمیرفتار بعضی از جانوران مشارکتی است و براساس نظریه

کنند.ها هم هست) میهاي ملکه (که مادر خود آني زادهد بلکه انرژي خود را صرف نگهداري و تغذیهکننباشند، خود تولیدمثل نمیمی
هـا  شود، عنکبوت نر با این کار انرژي الزم براي پـرورش تخـم  گیري وارد دهان عنکبوت ماده شده و توسط او خورده میعد از جفتي سیاه، عنکبوت نر بدر عنکبوت بیوه

هایش به نسل بعد از طریق لقاح منتقل شده است.  دهد و ژنرا به عنکبوت ماده می
تري بـه  هاي بیشکند تا زادهاي خود را به نسل بعد منتقل کند، به جانوران خویشاوند خود کمک میهکه مستقیماً ژنجاي اینفرد بهدر رفتارهاي فداکارانه (زنبور عسل)

هاي افراد خویشاوند مشترك است.  تر به نسل بعد منتقل شود. چون بسیاري از ژنها بیشهاي مشترك آنوجود آورند و از این طریق ژن
دهد.  یط پیرامونش رفتارهایی است که جانور از خود نشان میترین راه برقراري ارتباط بین جانور و محسریع
اند.هاي مصرفی و افزایش سود خالص، انتخاب شدهبروز رفتارهاي متفاوت جانوران در جهت کاهش هزینه
کنند.دسته تقسیم میکنند به چندرفتارشناسان رفتارهاي متنوع جانوران را براساس نقشی که در زندگی جانور دارند و هدفی که دنبال می

گیرند.ي رفتارهاي متنوع به هدف موفقیت در حفظ بقا و تولیدمثل انجام میهمه
: هايي از رفتارهاي جانوراننمونه

دهند.هاي دفاعی تشکیل میهاي خود حلقهگاوهاي وحشی قطب براي حمایت از بچه-1
خوراند.  ه میها حشرسرخ براي اطمینان از بقاي فرزندان به آنسینه-2
پردازد.  وجوي ماهی، قورباغه و خرچنگ میها و آبگیرها به جستآوري، ذخیره و مصرف غذا در رودخانهراکون براي جمع-3
کنند. هاي مونارك در هنگام تغییر فصل به سمت یک محیط مساعدتر مهاجرت میپروانه-4
کند.جاي گذاشتن بوي خود، مرزهاي قلمرو خود را تعیین کرده و از منابع آن محافظت میي درختان و بر چیتاي جوان با چنگ انداختن روي تنه-5
سازد.  ي بزرگی میرنگ درخشانی ظاهر شده و این ماهی براي جلب جفت النهنرگیري در پشت ماهی خارداردر فصل جفت-6
گیرد.  مار در هنگام خطر به پشت افتاده و حالت یک مار مرده را به خود می-7

شوند:جانوران براساس نوع غذاي مصرفي به دو گروه تقسيم مي
کنند.  ها که از برگ گیاهان استفاده میهاي مورچه که فقط از تخم عنکبوت و بعضی حشرهالف) گروهی که منحصراً یک نوع غذا دارند، مثل بعضی از گونه

.چیز خوار)تري دارند (گروه همهبیشکنند و منابع غذایی ب) گروهی که به یک نوع غذا بسنده نمی
:  غذايابي بهينه

ترین زمان را گویند. که انتخاب طبیعی در جهت تکامل این نوع غذایابی بوده است.  ترین انرژي در ازاي کمتمایل جانوارن براي به دست آوردن بیش
خی غذاها علیرغم انرژي کم، مواد غذایی مهمی دارند و به همـین دلیـل بـراي جـانوران     بر-2تر است. تري دارند اما شکارشان سختتر انرژي بیشهاي بزرگطعمه-1

.محل منبع غذایی باید به نحوي باشد که احتمال رو به رو شدن جانور با خطر (شکارچی) را کاهش دهد (حفظ بقا)-3شود. مهم تلقی می
:نكات مهم 

دیگـر در دو  م متفاوت مورد اسـتفاده بـراي ارتبـاط جـانوران بـا یـک      یکنند. عالهاي دیگر نیز ارتباط برقرار میوران گونهي خود با جانگونهجانوران عالوه بر افراد هم-1
ي خود برسند و پاسخ الزم را ایجاد کنند. باید به گیرنده:ویژگی مشترکند

رسد.هاي ماده هم می، چون در شب به دورترین قورباغهي نر، صداي بلند در فصل تولیدمثل بهترین راه برقراري ارتباط استبراي قورباغه-2
هاي ارتباط است.  ترین راهگذارد و یکی از ابتداییگونه اثر میهمانفرومون: مواد شیمیایی که بر رفتار سایر افراد -3

ند.  شوهاي بسیار دور میهاي جنسی سبب جلب  جنس مخالف از فاصلهپرواز با فرومونهاي شبمثال: پروانه
دیگـر از وجـود   کـردن یـک  بـراي آگـاه  ايها عالیم صوتی ویـژه کنند. مثال: نخستیدیگر ارتباط برقرار میتر از طریق عالیم صوتی با همها بیشعالیم صوتی: نخستی-4

کنند.  اه استفاده میتعدادي نماد صوتی فقط براي تبادل مفاهیم ساده و کوتاز ها ها و گوریل.توجه: شمپانزهکنندتولید میشکارچی
کند.ها شناسایی میهاي آنهاي خود را براساس تعداد تابشتاب ماده، نرهاي گونهتاب، الگوي تابش خاص خود را دارند و کرم شبهاي کرم شبهریک از گونه-5
دو همسري دارند چـون همکـاري هـر   سیستم تک،پرندگان نر-د.کنناي براي جلب جفت تولید میبسیاري از حشرات، دوزیستان و پرندگان صداها و یا آوازهاي ویژه-

ي والد ماده است.سیستم چندهمسري دارند چون پرورش جنین، نوزاد و تغذیه برعهده،ها الزم است. پستانداران نروالد براي نگهداري و مراقبت از جوجه
بـر بـوده و شـانس   ها مؤثرند. این صفات در برخی مواقع هزینهنظر مادهستند که در جلببراساس مطالعات داروین نرها داراي خصوصیات و صفات فیزیکی چشمگیري ه

شـود. ایـن صـفات در کـاهش     هاي جانور نر به نسل بعد، اثر منفی این صفات جبران مـی دهد. اما به دلیل افزایش شانس تولیدمثل  و انتقال ژنبقاي جانور را کاهش می
شوند.  تر وارد نزاع میدارند، زیرا نرهایی که صفات برتر و چشمگیري ندارند، کمرقابت و نزاع بین نرها هم نقش 

شود.  انتخاب جنسی: نوعی فرآیند تکاملی که در آن یک صفت به  خاطر افزایش شانس تولیدمثل انتخاب می
ر.  برخی از صفات چشمگیر: شاخ در قوچ، انشعابات شاخ در گوزن، یال شیر، دم بلند در مرغ جوالي ن




