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ﻗﺪﺭﺕ ﲢﻮﻝ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺭﺩﻩ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮﺭی ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﻫﻢ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
ــ اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﻴﻂ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎزﮔﺎری ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ــ اﻧﻮاع ﺳﺎزﮔﺎری ﺟﺎﻧﻮران را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ اﻧﻮاع زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

٥٨

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪاری ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﺎر اﻧﺪام ﻫﺎی ﺧﻮد و ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻄﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد،
روش زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه زﻣﻴﻦ،
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﻗﺮار دارد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ،
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری،
دﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »آب و ﻫﻮا« ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ.
ٔ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ او ﻗﺮار دارد .ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻧﻮری ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻧﺪارد و ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﻋﻀﻮی اﺳﺖ از ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻧﺪاران و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه )ﻧﻮر ،دﻣﺎ ،آب
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻏﻴﺮزﻧﺪه را اﮐﻮﻟﻮژی
و…( ﺑﻪ ﻧﺎم اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .ﻋﻠﻢ
ٔ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

ارتباط جانوران با محیط

جانوران در محیط زیست خود ،با عوامل فیزیکی و بیولوژیکی مختلف ،ارتباط پیدا میکنند و
ضمن برآوردن نیازها ،روش زندگی خود را با عوامل ،تطبیق میدهند.
در هر اکوسیستم (مانند جنگلها ،برکهها و دریاچهها) عواملی از قبیل نور ،دما ،رطوبت و … از
خارج ،و موجودات زنده و مواد غیرزنده (مانند امالح کانی ،گازها و آب) از داخل بر آن اثر میکنند .عامل
مؤثر در اکوسیستم را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

عوامل فیزیکی مؤثر در محیط
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نور خورشید :منشأ انرژی مورد نیاز جانداران از نور خورشید است .این را میدانیم که انرژی نه
بهوجود میآید و نه از بین میرود ّاما میتوان آن را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کرد .گیاهان سبز با استفاده
از فرایند فتوسنتز و انرژی خورشید ،کربوهیدراتها را میسازند .با تولید کربوهیدراتهای انرژیزا،
امکان تولید چربیها و پروتئینها فراهم میشود .جانوران گیاهخوار ،انرژی مورد نیاز خود را از انرژی
ذخیره شده در گیاهان کسب میکنند و همچنین آنها نیز توسط جانوران گوشتخوار خورده میشوند.
با مرگ جانداران و تجزیه بقایای بدن آنها ،انرژی ذخیره شده آنها ،آزاد میشود .به این ترتیب ،انرژی
خورشید را منبع اصلی فعالیتهای فیزیکی و بیولوژیکی روی زمین میدانند.
دمای محیط :طیف دمای موجود در جهان بسیار وسیع است ،اما حیات اکثر جانوران روی کره
زمین از  -20تا حداکثر  50درجه سانتیگراد امکانپذیر است.
میزان تحمل گرما توسط جانوران با میزان رطوبت هوا نسبت عکس دارد ،و در صورت افزایش
رطوبت تحمل گرما کاهش مییابد.
رشد گیاهان به درجه حرارت محیط بستگی دارد و تغذیه جانوران گیاهخوار نیز به فراوانی گیاهان،
وابسته است .بنابراین در صورت عدم وجود دمای مناسب ،رشد گیاه و تولید آن کاهش مییابد که به نوبه
خود بر تعداد جانوران گیاهخوار و گوشتخوار تأثیر میگذارد و باعث کاهش در تعداد آنها میشود.
مواد شیمیایی و چرخۀ آن :کلیه مواد شیمیایی سازنده بدن جانداران از محیط زیست آنها منشأ
میگیرد و تبادل دایمی این مواد بین محیط و جانداران وجود دارد .در آغاز حیات یک جاندار ،انتقال این
مواد از محیط به بدن آن شروع میشود و با مرگ او به محیط بازگردانده میشود.
از عناصر اصلی تشکیل دهنده بدن جانداران میتوان از کربن ،هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن و برخی
مواد معدنی دیگر مانند کلسیم ،فسفر ،سدیم و پتاسیم نام برد.
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کربن از اصلیترین عناصر تشکیلدهنده پروتوپالسم است .گیاهان ،کربن الزم را از دیاکسیدکربن
هوا یا محلول در آب میگیرند و از آن طی فرایند فتوسنتز ،کربوهیدراتها را میسازند .جانوران گیاهخوار،
پس از مصرف گیاهان ،کربوهیدراتها را متابولیزه میکنند و حاصل آن ،انرژی و دیاکسید کربن است
که به محیط بازگردانده میشود.
جانوران ،اکسیژن مورد نیاز خود را از طریق هوا یا آب دریافت می دارند .اکسیژن در
سوخت و ساز مواد در سلول های بدن به کار می  رود و سپس به صورت ترکیب با کربن  CO2و یا
هیدروژن  H2Oاز بدن دفع و به محیط باز می گردد.
نیتروژن آزاد را بعضی باکتریها از هوا جذب و بهصورت نیترات در خاک یا ریشه گیاهان ذخیره
میکنند .گیاهان ،نیترات جذب شده را در ساخت پروتئین مصرف میکنند .در صورت مصرف گیاه توسط
جانوران ،پروتئین موجود در آن تجزیه و سپس به مولکولهای پروتئینی دیگر تبدیل میشود .از متابولیسم
پروتئینها در بدن جانوران ،مواد ازتدار زایدی حاصل میآید که باید دفع شود .این مواد ازته شامل
اوره ،اسید اوریک ،کربنات آمونیوم و آمونیاک هستند .با مرگ جاندار و تجزیه بقایای آن پروتئینها
شکسته میشوند و بهصورت مواد ازته به محیط باز میگردند.
در ترکیبات مختلف بدن جانداران ،مواد معدنی دیده می شوند .گیاهان ،این مواد را از خاک
جذب می کنند و پس از مرگ ،پوسیدگی و یا سوزانیدن آنها ،این مواد به طبیعت بازگردانده می شوند.
جانوران ،این مواد را به طور عمده از طریق غذا به دست می آورند .این مواد ،یا به همراه مواد دفعی و
یا پس از مرگ جانور ،به محیط باز گردانده می شوند.
آب :قسمت اعظم بدن اغلب جانداران را آب تشکیل می دهد .آب ،مایع حیات جانداران
است و در زندگی آنها نقش فراوانی دارد .آب موجود در کره خاک ،دایماً بین دریاها ،هوا ،زمین
و موجودات زنده در حال جابه جایی است .چرخه آب با تبخیر آن آغاز می شود و آب تبخیر شده در
جو ،ابر را تشکیل می دهد .آب موجود در ابر ،به صورت بارش برف و باران به زمین باز می گردد که یا
ّ
آب های جاری را به وجود می آورد و یا در خاک نفوذ می کند (شکل 1ــ.)4

عوامل بیولوژیکی مؤثر در محیط و ارتباط جانوران با یکدیگر

طی حدود سه میلیارد سال ،تغییرپذیری گونه ها ،وابستگی میان جانداران روی زمین شدید و
بسیار پیچیده شده است؛ به طوری که گونه ها در محیط های تغییر یافته ای که خود در بوجود آمدن آن
نقش داشته اند ،با یکدیگر هماهنگ شده اند.
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رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﮐﺴﺐ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ،روش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ،ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻏﺬا ،زﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه وﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺤﻴﻂ ،ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ و ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺮاه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش و ﻋﻤﻖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﺟﺎﻧﺪاران را از ارﺗﺒﺎط ﻏﺬاﻳﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﺑﻪ
ﻏﺬای ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻏﺬا :ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺧﻮد در ﮐﺴﺐ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻮر ،آب ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،از ﻧﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻣﻨﺸﺄ ﻏﺬای ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻨﯽ از ﻧﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻏﺬا اﺣﺘﻴﺎج دارد.
ﺑﺮﺧﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻮش ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﮕﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﻧﻴﺎز ،از ﻳﮑﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮراک ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت
ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻏﺬا را در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ اﺻﻄﺒﻞ ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر
در ﻣﺤﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ .ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ،در
ﻓﺼﻮل و ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد ،در ﻓﺼﻮل
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ )زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ( ،و ﻳﺎ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ.
واﺳﻄﻪ ﻏﺬا ،ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ .واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ :ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﺑﻪ
ٔ
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جانورشناسی

زنجیر به هم متصل است و هر موجود زنده ،یک حلقه از زنجیر را تشکیل می دهد .گیاهان سبز ،اولین
حلقه زنجیر را تشکیل می دهند و به آنها موجودات تولید کننده 1می گویند .در یک جامعه جانوری،
ٔ
2
طعمه سایر
جانوران گیاه خوار یا مصرف کننده های اولیه حلقه بعدی را می سازند .این جانوران ،خود ٔ
جانوران می شوند که آنها را مصرف کننده های ثانویه 3می نامند .جانوران گوشت خوار نیز ممکن است،
در زنجیره غذایی ،توسط سایر جانوران مصرف شوند .در بررسی حلقه های زنجیره های غذایی متوجه
می شویم که بین آنها رابطه وجود دارد؛ مثال ً یک گیاه ،ممکن است غذای مشترک گوسفند و ملخ باشد
یا خرگوش توسط روباه و عقاب شکار شود .زنجیره های غذایی مرتبط با هم ،شبکه غذایی را تشکیل
می دهند .مطالعه در طبیعت نشان می دهد که کلیه شبکه های غذایی با یکدیگر مرتبط هستند و همه
موجودات زنده روی زمین ،شبکه غذایی بزرگی را به نام شبکه حیات به وجود می آورند.
هر زنجیره یا شبکه غذایی ،در اصل ،یک سیستم انتقال انرژی است .انرژی ذخیره شده در
گیاهان تولید کننده ،به ترتیب به جانوران مصرف کننده منتقل می شود .در هر مرحله از انتقال انرژی
در زنجیره غذایی ،مقادیر زیادی از آن به صورت انرژی حرارتی به محیط پس داده می شود ،به طوری
که انرژی وارد شده به زنجیره ،در پایان ،تا حدود  %90اتالف انرژی را نشان می دهد .ذخیره انرژی
در بقایای گیاهان ،بیش از بقایای جانوران است و در صورت سوزانیدن آنها ،از بقایای گیاهان ،انرژی
حرارتی بیشتری حاصل می شود (شکل 2ــ.)4
حتی در جوامع کوچک شبکه غذایی بسیار پیچیده است؛ اما می توان آن را با دو مثال ساده،
نشان داد .در یک برکه ،باکتری ها و دیاتوم ها مواد آلی را سنتز می کنند و سپس خود ،به ترتیب،
توسط جانوران بزرگ تر ،خورده می شوند« :باکتری ها و دیاتوم ها ← پروتوزوئرهای کوچک ←
پروتوزوئرهای بزرگ ← سخت پوستان کوچک ← حشرات آبزی ← ماهیان».
ماهیان بزرگ و جانوران با مرگ ،تجزیه می شوند و به صورت غذای باکتری ها در می آیند و
چرخه کامل می شود .گاهی آنها توسط جانوران خشکی مصرف و بنابر این وارد زنجیره غذایی خشکی
می شوند که به این ترتیب ،ادامه می یابد:
«گیاهان ← جانوران گیاهخوار ← جانوران گوشتخوار کوچک ← جانوران گوشتخوار
بزرگ» این زنجیره نیز مانند زنجیره آبی با مرگ و تجزیه بقایای جانداران کامل میشود.
 Producersــ1

 Primary Consumersــ2

 Secondary Consumersــ3

اﻧﺮژی ﺗﺎﺑﺸﯽ
ﺳﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺮژی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
اﻧﺮژی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه

دوﻣﻴﻦ

)ﮔﺮﻣﺎ و ﺣﺮارت(

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

اوﻟﻴﻦ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﺷﮑﻞ ٢ــ٤ــ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﻣﻘﺪاری از اﻧﺮژی ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
اﻧﺮژی ﺳﻴﺮ ﮐﺮده از ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

در ﻫﺮ زﻧﺠﻴﺮه ،اﻋﻀﺎی ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎرﭼﻴﺎن ﮐﻤﺘﺮ از
ﺷﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ .زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در ﻳﮏ اﻣﺘﺪاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺷﻌﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎری دارﻧﺪ و در
ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ،ﻏﺬا ﻳﺎ ﺷﮑﺎر ﺧﻮد را ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺜﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺰرگ .ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ و
ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ ﺟﺜﻪ از آﻧﻬﺎ ،زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎی
ﻏﺬاﻳﯽ آﺑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ٣ــ.(٤

٦٣

ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار )ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ(

ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎه ﺧﻮار )ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ(
دام ﻫﺎی اﻫﻠﯽ و

ﮔﺮگ ،روﺑﺎه ،ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن،

ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﻠﺦ ،ﺳﺎس،

ﺣﺸﺮات ﮐﻮﭼﮏ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﮐﺮم ﻫﺎ ،ﺣﻠﺰون،

ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ،ﻣﺎرﻫﺎ ،ﺳﻮﺳﻤﺎرﻫﺎ

ﻣﮕﺲ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن داﻧﻪ ﺧﻮار

ﻻﺷﺨﻮارﻫﺎ

اﻧﮕﻞ ﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ

زﻣﻴﻨﯽ:

ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺣﺸﯽ،

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار،

ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﮔﻴﺎﻫﺎن(

ﻋﻠﻒ ﻫﺎ  ،ﺑﺮ گ ﻫﺎ ،
ﺳﺎ ﻗﻪ ﻫﺎ  ،ﮔﻞ ﻫﺎ ،
داﻧﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻴﻮه ﻫﺎ

اﻧﺮژی ﺗﺎﺑﺸﯽ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﺗﺮاﺷﻪ ﻫﺎی ﭼﻮب
ﮔﺎزﻫﺎ
اﮐﺴﻴﮋن  ،دیاﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ،

ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ
ﺑﺮوی زﻣﻴﻦ

ﻫﻴﺪروژن ،ﻧﻴﺘﺮوژن

ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ

درون آب

آب

ﻣﺪﻓﻮع ،ﻻﺷﻪ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﻮران

ﺧﺎک ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
ﮐﻠﺴﻴﻢ ،ازت،

اﻧﮕﻞ ﻫﺎ

رﻳﺰه ﺧﻮاران

ﻻﺷﺨﻮرﻫﺎ

درﻳﺎﻳﯽ:

ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ و ﻏﻴﺮه

ﺗﮏ زﻳﺎن
ﺗﮏ زﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮر

ﺗﮏ زﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮر

ﺣﺸﺮات

ﮐﺮم ﻫﺎ

ﻻرو و ﺑﺎﻟﻎ

ﻻرو ﺣﺸﺮات

ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن

ﻧﺮم ﺗﻨﺎن

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ

ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن

ﺳﻤﻨﺪر ،ﻻک ﭘﺸﺖ

دﻳﺎﺗﻮم ﻫﺎ و ﺧﺰه ﻫﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﻳﺎﻳﯽ

ﺷﮑﻞ ٣ــ٤ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﻮاد ﻏﻴﺮزﻧﺪه

٦٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺳﺎزﮔﺎری ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ
ﮐﻠﻴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ ،ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺪن،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ٔ
در ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻴﺰان ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد و ﺟﺎﻧﻮران ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺘﯽ ،ﺳﺎزش ﻫﺎی
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎزش
را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻴﻢ:
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ :ﺟﺎﻧﻮران ،ﮔﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺪن ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﺑﺪﻧﺸﺎن و دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت
ﻣﺤﻴﻂ ،ﺑﺪن ﺟﺎﻧﻮران ،ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﺮﻣﺎی ﮐﺴﺐ ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻌﺸﻊ ﺳﻄﺤﯽ ،و دﻓﻊ
ﻣﻮاد زاﻳﺪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ در ﺣﻔﻆ و ﺗﻨﻈﻴﻢ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ،ﺑﻪ

دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
١ــ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﺴﺮد :١دﻣﺎی ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﺎﺑﻊ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻮران ،ﻓﺎﻗﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،دوزﻳﺴﺘﺎن و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن در اﻳﻦ
دﺳﺘﻪ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎ در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻳﮑﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ،ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺼﯽ
را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ درﺟﻪ ﺣﺮارت را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
رﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺑﯽ ٢ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﺮای ﺗﺤﻤﻞ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :دﻣﺎ ،ﺧﺸﮑﯽ ﻫﻮا و …از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ،ﺟﺎﻧﻮر
ﺗﺒﺎدﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ذﺧﺎﻳﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم :٣دﻣﺎی ﺑﺪن ﺛﺎﺑﺖ دارﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،ﺟﺎﻧﻮران اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ
دﻣﺎی ﺑﺪن وﺟﻮد دارد .اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﻀﯽ اﻋﻤﺎل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ دﻣﺎی ﺑﺪن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺮارت از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،ﺑﺪن آﻧﻬﺎ از ﭘَﺮ ،ﻣﻮ و ﭘﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و در زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ،ﻻﻳﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻮر ﭼﺮﺑﯽ زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﻗﻄﺒﯽ و ﻳﺎ
اﻋﻤﺎق آب ﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮس زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ ،ﺑﺎﻟﻦ ،ﺧﻮک درﻳﺎﻳﯽ و
ﭘﻨﮕﻮﺋﻦ ﻧﺎم ﺑﺮد .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﺎﻫﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﻣﺎ ،ﻋﻀﻼت ﺑﺪن را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻟﺮزش وا ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ،ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ،اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺟﺎﻧﻮران ،اﻏﻠﺐ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮاد اﻧﺮژی زا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،و از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻋﺮوق زﻳﺮ ﺟﻠﺪی ،دﻓﻌﺎت ﺗﻨﻔﺲ و
دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادرار ،ﻣﺪﻓﻮع و ﺗﻌﺮﻳﻖ ،ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزش ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی :ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﮕﻮﻧﯽ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺪن را ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزی
ﻳﺎ ﺗﻌﺎدل ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﻧﺪام ﻫﺎی ﺑﺪن ﻃﻮری ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ ﺑﺪن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﺗﺒﺎدﻻت ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن ،ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﺬﺑﯽ و

 Homothermــ٣
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 Poikilothermــ١
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جانورشناسی

دفعی مانند ریه ،لوله گوارشی و کلیه ها صورت می گیرد .لنف و خون در بدن جانوران گردش می کنند،
وظیفه
و با خود موادی از قبیل امالح ،قند و اوره را به همراه می برند .خون و اندام های جذبی و دفعی
ٔ
تنظیم فشار اسمزی بافت های بدن جانوران را به عهده دارند.
جانوران خشکی زی معموال ً کمتر تحت تأثیر تغییرات فشار اسمزی محیط قرار می گیرند.
جانوران آبزی کلیه فعالیت ها و تبادالت خود را در محیط آب انجام می دهند .محیط های آبی،
اغلب دارای ترکیبات محلول متفاوتی است که سبب تفاوت در فشار اسمزی وارده به جانوران این
محیط ها می شود .جانوران آبزی را براساس توانایی آنها در تحمل تغییرات فشار اسمزی محیط به دو
گروه تقسیم می کنند.
گروه ّاول را جانورانی تشکیل می دهند که می توانند تغییرات شدید فشار اسمزی را تحمل کنند.
این جانوران می توانند در آب های شور و شیرین به فعالیت خود ادامه دهند؛ مانند بعضی خرچنگ ها و
ماهیان .این جانوران ،پراکندگی زیادی دارند.
گروه دوم شامل جانورانی است که در محیط های آبی با فشار اسمزی تقریباً ثابت زندگی می کنند
و نمی توانند تغییرات شدید فشار اسمزی را تحمل کنند .جانوران این گروه ،یا مانند ماهی قزل آال
فقط در آب های شیرین زندگی می کنند و یا مانند اکثر ماهی های اقیانوس ،فقط در آب های شور به سر
می برند.
سازش با شرایط نامساعد محیط :برخی از جانوران ،در شرایط سخت ،با قطع تبادالت خود
با محیط ،سعی در حفظ حیات می کنند .این واکنش فیزیولوژیکی را که در بعضی از آغازیان مشاهده
می شود ،کیست شدن 1می نامند .شرایط نامساعد ،می تواند شامل گرمای شدید ،خشکی و یخبندان
باشد (شکل 4ــ.)4
سازش با شرایط غذایی محیط :جانوران روش های تغذیه ای مختلف دارند و پراکندگی آنها،
به روش تغذیه بستگی دارد .جانورانی را که حیطه غذایی وسیعی دارند و از منابع غذایی حیوانی و
گیاهی استفاده می کنند ،همه چیز خوار 2می گویند؛ مانند انسان ،خرس و مگس خانگی .جانورانی را
که محدوده فعالیت غذایی آنها منحصر به یک منبع باشد تک خوار 3می نامند؛ مانند :نوزاد مگس در
بینی گوسفند.
 Encystmentــ1
 Poly phagiaــ2

 Mono phagiaــ3

٢ــ ﮐﻴﺴﺖ

١ــ ﺗﺮوﻓﻮزوﺋﻴﺖ

ﺷﮑﻞ ٤ــ٤ــ ﻳﮏ ﺗﺎژﮐﺪار
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ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻧﻮران ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ دارد و در ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﮔﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻏﺬا ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :١ﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﻋﺒﺎرت از ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮر ،ﮔﺮﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﻴﺪان ﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮ ،اﺳﻴﺪی ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﺪار را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد.
ﻓﺘﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﻧﻮر ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺜﺒﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻔﺎش ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ از ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻧﻮر ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺮﻣﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺎﻟﻮاﻧﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮای ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
ژﺋﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :ﺟﺬب ﻳﺎ ﮔﺮﻳﺰ ﺟﺎﻧﻮران از ﺧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﻧﻮران ﺧﺎک زی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻴﺪروﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ آب و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ در
ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ و ﻻک ﭘﺸﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
ﺷﻴﻤﻴﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ :واﮐﻨﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد .ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺳﺮﮐﻪ و ﻣﻴﻮه ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﻴﺮ واﮐﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
اﻣﻮاج ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻓﺮﻣﻮن ١ﻳﮏ ﻣﻮرد از ﺷﻴﻤﻴﻮﺗﺮوﭘﻴﺴﻢ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻴﻄﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻳﺎ
ﺑﻮ ﻳﺎ ﻣﺰه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﻮاج ،ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ
ٔ
ﻋﻤﻞ ﻏﺮﻳﺰی دﻳﮕﺮ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از اﻳﻦ اﻣﻮاج ،اﻣﺮوزه ،در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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رواﺑﻂ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﺟﺎﻧﻮران در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط و واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از
راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ٔ
اﻧﻮاع دﻳﮕﺮی از ارﺗﺒﺎط ﻳﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ در ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داد.
رﻗﺎﺑﺖ :ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ،ﮔﺎﻫﯽ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ آن،
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .ﺟﺎﻧﻮران ،اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﻏﺬا ،آﺷﻴﺎﻧﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻔﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻴﺰﻧﺪ .ﺗﻼش ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﻔﺖ ﻳﺎ ﻗﻠﻤﺮو در ﻣﻴﺎن ﺟﺎﻧﻮران ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ .رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ،از ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﺬاﻳﯽ
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ را ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻗﺎﺑﺖ ﻧﺎآﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻳﮏ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﮔﻮش ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﻠﺦ.
راﺑﻄﻪ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ آن ﻗﺪر ﺷﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ،اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ :ﮔﺎﻫﯽ ٔ
 Pheromoneــ١

ﻏﺬاﻳﯽ و ﻣﺤﻴﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﻴﺰﺑﺎن( و دﻳﮕﺮی ،ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺮد )اﻧﮕﻞ( .ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﺪار
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه را زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﭙﺶ ،ﮐﮏ و ﮐﻨﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ
ﺧﺎرﺟﯽ ١و ﻳﺎ در اﻧﺪام ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮم ﻫﺎی اﻧﮕﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ داﺧﻠﯽ ٢ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﺎت و ﺗﺨﺮﻳﺐ
وﺳﻴﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ،ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﻳﺪی ﺑﻪ او وارد ﻣﯽ آورﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻴﺎدی :ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر دﻳﮕﺮی را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﺻﻴﺎد ﻳﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﺟﺎﻧﻮر
٣
ﺧﻮرده ﺷﺪه را ﺻﻴﺪ ﻳﺎ ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﺧﻮار
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ،
و ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ از ﻻﺷﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﺮده ﺧﻮار ﻳﺎ ﻻﺷﺨﻮار ٤ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در
ٔ
ﭘﺲ از ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻴﺎه ﺧﻮار ﻳﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻗﺮار دارد .ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و اﻧﮕﻞ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺎر راﺑﻄﻪ داﻳﻤﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻴﺰﺑﺎن او )ﺷﮑﺎر( ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺸﺘﻪ و ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﻮد؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
اﻧﮕﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺪن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه )ﻣﻴﺰﺑﺎن( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﯽ :ﮔﺎﻫﯽ دو ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ از
دﻳﮕﺮی ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه دﻳﮕﺮ ،ﺳﻮد ﻳﺎ زﻳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ را ،زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺻﺪف ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺑﺪن وال ﻳﺎ ﻻک ﭘﺸﺖ درﻳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ
و ﻳﺎ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ در ﺻﺪف ﺑﻌﻀﯽ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن درﻳﺎﻳﯽ ﻓﺮو ﻣﯽ روﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻴﺎری :ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ دو ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺮ دوﺟﺎﻧﺪار ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎوﻣﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و از اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و او را از ﺑﻴﻤﺎری اﻧﮕﻠﯽ ﻣﯽ رﻫﺎﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻴﺎری ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و ﻳﺎ اﺟﺒﺎری
ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺘﯽ ﻳﺎ ﮔﻨﺪروی :ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮروی ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ٥ﻳﺎ ﮔﻨﺪرو ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻧﺪاران
 Endoparasiteــ٢
 Cannibalistــ٣
 Saprophyteــ٥

٦٩

 Scavengerــ٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

 Ectoparasiteــ١

اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ ،ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ای ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﻴﻂ
زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
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ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﺤﻴﻂ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ :اﮐﺴﻴﮋن ،ﻧﻴﺘﺮوژن و ﮐﺮﺑﻦ.
٣ــ اﻫﻤﻴﺖ آب را در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻧﻮران را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻏﺬا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ اﻧﺮژی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ …… اﺳﺖ.
٧ــ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ آﺑﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﺧﺸﮑﯽ
ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻧﺲ زﻳﺴﺘﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ب( ﺗﮏ ﺧﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ج( ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﺷﺎﻧﺲ دارﻧﺪ.
د( ﻫﻴﭻ ﮐﺪام ﺗﻀﻤﻴﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
٩ــ رﻗﺎﺑﺖ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺮای آن دو ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﻴﺪ.
١٠ــ ﻫﻤﺴﻔﺮﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؟
١١ــ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺘﯽ )ﮔﻨﺪروی( دارد؟
١٢ــ ﺗﻔﺎوت ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر اﻧﮕﻞ در ﭼﻴﺴﺖ؟
١٣ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ دﺧﺎﻟﺖ در اﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻀﺮ؟ دﻻﻳﻞ آن را ﺷﺮح
دﻫﻴﺪ.
١٤ــ آﻳﺎ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟ در
ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ ،ﻋﻠﺖ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ 5

ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮﺭی
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
ــ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﻃﺮز ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران و ﻗﻮاﻋﺪ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ راﺑﻄﻪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﺪاران ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
ــ زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٧١

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﺮاﺳﺎس ﺻﻔﺎت دروﻧﯽ و
ﺑﻴﺮوﻧﯽ و ﻳﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮروﺛﯽ و ﺟﻨﻴﻨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﻮر ،وﺟﻮد ﻳﮏ ﺻﻔﺖ،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ارزش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ،ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ذﮐﺮ ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻼ ً در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﮏ ﭘﺮﻧﺪه،
ﮔﺬﺷﺘﻪ از وﺟﻮد ﭘﺮ ،ﮐﻪ ِ
ﺟﺰء ﺻﻔﺎت وﻳﮋه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ؛ ذﮐﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت از ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﻘﺎر ،ﺑﺎل
و ﭘﻨﺠﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﻗﻠﺐ ﭼﻬﺎر ﺣﻔﺮه ای ،ﺣﺮارت ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺪن و ﻧﻴﺰ … ﺿﺮوری اﺳﺖ .رده ﺑﻨﺪی،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺟﺎﻧﻮران را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ از رده ﺑﻨﺪی،اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط
ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی رده ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺒﻨﺎی رده ﺑﻨﺪی ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮ وﺟﻮد و ﻧﻮع
اﻧﺪام ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ و دﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺘﻮار ﺑﻮد .اﻳﻦ رده ﺑﻨﺪی را ردهﺑﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺿﻤﺎﻳﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﺎ آﻧﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻣﺮوزه ،اﻳﻦ
ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺸﺎن از ﻏﺸﺎٔ آﻫﮑﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﻳﮏ را در ٔ
رده ﺑﻨﺪی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪی ﻧﻮﻳﻦ ﮐﻪ ردهﺑﻨﺪی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺎم دارد ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﺷﺪه

اﺳﺖ .اﻳﻦ رده ﺑﻨﺪی ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ،ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و … اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ
وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
روش ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ٔ

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رده ﺑﻨﺪی
ﭘﺪر ﻋﻠﻢ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺳﻄﻮ اﺳﺖ .ﭼﻮن او اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻮران را رده ﺑﻨﺪی ﮐﺮد.
وی ﭼﻬﺎر ﻗﺮن ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﻣﯽ زﻳﺴﺖ و ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ ﺧﻮن ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﻣﻬﺮه داران و ﺑﯽ ﺧﻮن ﻳﺎ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮن ﻗﺮﻣﺰ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زﻧﺪه زا و ﺗﺨﻢ ﮔﺬار رده ﺑﻨﺪی ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﺎرل ﻟﻴﻨﻪ ١داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺳﻮﺋﺪی ،اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ روش ﻋﻠﻤﯽ
ﻧﺎم ﮔﺬاری ﮐﺮد .او ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﺻﻠﯽ رده ﺑﻨﺪی و ﻧﺎم ﮔﺬاری دو اﺳﻤﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻮد .ﻟﻴﻨﻪ ﺟﺎﻧﻮران را ﺑﻪ
ﺷﺶ رده ﺑﺰرگ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،ﺣﺸﺮات و ﮐﺮم ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد؛ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﯽ آن زﻣﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ رده ﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم داد ﺑﻪ دﻗﺖ اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪی ارﺳﻄﻮ ﻧﺒﻮد .اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﻟﻴﻨﻪ در رده ﺑﻨﺪی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده
ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪ .اﺻﻮل رده ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ زﻳﺎدی ﮐﺮد و
داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻣﺎرک و آﮔﺎﺳﯽ و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺗﮑﻤﻴﻞ آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.

اﺻﻮل ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران

٧٢

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

در ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران از روش ﻟﻴﻨﻪ )ﻧﺎم ﮔﺬاری دو اﺳﻤﯽ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
وﺳﻴﻠﻪ دو اﺳﻢ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺳﻢ اول ﻧﺎم ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮف اول آن ﺑﺎ ﺣﺮف
ﻫﺮ ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ ٔ
ﺑﺰرگ ﻻﺗﻴﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﮏ ﺟﻨﺲ ،ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﺳﻢ دوم ،ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﻻﺗﻴﻦ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﮓ را ﺑﻪ ﻧﺎم  Canisﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺳﮓ اﻫﻠﯽ  Canis familiarisو ﺑﺮای ﮔﺮگ  Canis lupusرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ .در
ﮔﻮﻧﻪ
زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ زﻳﺮ اﻳﻦ دو اﺳﻢ را ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ ً ﻧﺎم ٔ
ﮔﻮﻧﻪ آن ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﮐﻪ  Homo sapiensاﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪن ﺧﻂ در زﻳﺮ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ و ٔ

ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎم ﮔﺬاری
ﮐﻨﮕﺮه ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺎﻧﻮرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٨٩٨ﻣﻴﻼدی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
ٔ
 Linneــ١

ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎم ﮔﺬاری ،ﺑﺮای
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻢ ﺗﻴﺮه ،ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ وﺿﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
١ــ اﺳﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
٢ــ ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﮏ اﺳﻢ ﺑﺮای دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و دوﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
٣ــ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻟﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٤ــ اﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ از ﻻﺗﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ اﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺰرگ ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد .
 ٦ــ اﺳﻢ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺣﺘﻤﺎً از ﻳﮏ اﺳﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺮف ﮐﻮﭼﮏ ﻻﺗﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﻮد.
٧ــ اﺳﻢ ﺗﻴﺮه )ﺧﺎﻧﻮاده( ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺣﺮف  idaeﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ و زﻳﺮ ﺗﻴﺮه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن
 inaeﺑﻪ آﺧﺮ اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ.

ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﻮﻧﻪ  :Speciesﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎ ﻧﻮع ﺟﺰﻳﯽ ﺗﺮﻳﻦ واﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در رده ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ
آن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ،اﺻﻞ رده ﺑﻨﺪی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،دارای
ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮک زﻳﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
اﻓﺮاد ﻳﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎرور ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
ّاﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎً ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﻓﺮاد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ آﻣﻴﺰش و ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻃﺮ ﮐﻪ از آﻣﻴﺰش اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ
ﺳﮓ ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ از آﻣﻴﺰش ﺳﮓ و ﮔﺮگ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ١و ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻋﯽ و ﻳﺎ ﻧﮋاد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺮ ﻧﮋاد ﺣﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
ﻣﻌﻴﻨﯽ دارد.
واﺣﺪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺲ ٢اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺟﺘﻤﺎع دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﻣﺸﺘﺮک
ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

 Genusــ٢
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 Subspeciesــ١

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .از اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺲ ،ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ١و ازﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻴﺮه ،راﺳﺘﻪ ٢ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺟﺘﻤﺎع ﭼﻨﺪﻳﻦ راﺳﺘﻪ ،٣رده و ﭼﻨﺪ رده ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺎﺧﻪ ٤را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ٔ
ﺟﺎﻧﻮری را
ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮری ٥ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ ً زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ  Apis-mellificaﮐﻪ از
ٔ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ
رده ﺣﺸﺮات  Insectaو از
ﮔﺮده ﺧﻮاران  Apidaeو از
ٔ
ٔ
راﺳﺘﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ  Hymenopteraو از ٔ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  Arthropodaو از زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن و از
ٔ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺪول زﻳﺮ ،اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ:
ﺟﺪول ١ــ ٥
ﺳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای

ﭼﻬﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ای

ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای

ﻣﻮﻧﺮا

ﻣﻮﻧﺮا

ﭘﺮوﺗﻮﮐﺘﻴﺴﺘﺎ = ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ
ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﺎ
ﭘﻼﻧﺘﯽ = ﮔﻴﺎﻫﺎن
اﻧﻴﻤﺎﻟﻴﺎ = ﺟﺎﻧﻮران

ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺟﺎﻧﻮران

ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﺎ
ﻗﺎرچ ﻫﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺟﺎﻧﻮران

در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ،ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻮﮐﺘﻴﺴﺘﺎ ،٦ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ٧و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران ٨دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ .در اﻳﻦ روش ،ﻗﺎرچ ﻫﺎ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮐﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﻮران
ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻴﺰ در ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭼﻬﺎر ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﺳﻠﺴﻠﻪ
 Familyــ١
 Orderــ٢

٧٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

 Classــ ٣
 Phylumــ ٤
 Animal Kingdomــ٥
 Protoctistaــ٦
 Plant or Metaphytaــ٧
 Animalia Or Metazoaــ٨

ﻣﻮﻧﺮا ﻳﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﺎ ﻳﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎی دارای ﻫﺴﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دو ﺳﻠﺴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ای ،ﮔﻴﺎﻫﺎن را
در دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎرچ ﻫﺎ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ.
از ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ،ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺟﺎﻧﻮران
ﺣﻠﻘﻮی

ان

ﺟﮕﺮواش ﻫﺎ

ﻗﺎرچ ﻫﺎ

ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ

ﺎن
ﺑﻨﺪﭘﺎﻳ ﺪار
ﻃﻨﺎﺑ

ﻧﺮم ﺗﻨﺎن

ﮐﺮم ﻫﺎی

ﮔﻴﺎﻫﺎن آوﻧﺪی
ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﺧﺰه ﻫﺎ و

ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن
ﻣ
ا
ﺳﻨﻔ

ﺮﺟﺎ

ﺞ ﻫﺎ

ن ﻫﺎ

ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ

آﻏﺎزﻳﺎن

ﻗﺎرچ ﻫﺎی
ا
ﻫﺎﮔﺪ ران
ﮐﺪا
ﺗﺎژ

ران

ﺳﺎر
ﮐﻮد
ﻳ
ﻨ
ﻴ
ﻣﮋﮐ ﻦ ﻫﺎ
ﺪاران

ﻣﺨﺎﻃﯽ

ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻏﺸﺎء

ﺮی ﻫﺎ

ﺑﺎﮐﺘ

ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ

ﻫﺴﺘﻪ دارای ﻏﺸﺎء
اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن

ﮐﺮم ﻫﺎی ﭘﻬﻦ

ﺗﮏ زﻳﺎن )ﻣﻮﻧﺮا(
ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎی
آﺑﯽ ﺳﺒﺰ

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٥ــ راﺑﻄﮥ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺟﺎﻧﺪاران

 Protistaــ ٢

٧٥

 Ernst Haeckelــ١

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻳﻌﻨﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران را داﺷﺘﻨﺪ؛ وﻟﯽ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺑﺎ دو ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ،ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ .ارﻧﺴﺖ ﻫﻴﮑﻞ ١آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٨٦٦اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران را ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻏﺎزﻳﺎن ﻳﺎ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﺎ ٢ﻧﺎم ﻧﻬﺎد.
در رده ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران ،ﺣﺪود  ٣٠ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﺎﻧﻮری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد .اﻳﻦ

ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ،ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺣﻔﺮه ﺷﮑﻤﯽ ،ﺗﻘﺎرن
و … ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ در رده ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
از ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺷﺎﺧﻪ اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ ،ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن ،ﺷﺎﻧﻪ داران ،ﮐﺮم ﻫﺎی ﭘﻬﻦ ،ﮐﺮم ﻫﺎی ﮔﺮد،
ﮐﺮم ﻫﺎی ﺣﻠﻘﻮی ،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ،ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎم ﺑﺮد.
از ﺷﺎﺧﻪ ﻃﻨﺎب داران ،زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﺮه داران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ رده ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ،دوزﻳﺴﺘﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن،
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎﻳﯽ از ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮران

ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن

اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ

ﮐﻴﺴﻪ ﺗﻨﺎن

ﺷﺎﻧﻪ داران

ﮐﺮم ﻫﺎی

ﮐﺮم ﻫﺎی

ﮐﺮم ﻫﺎی

ﭘﻬﻦ

ﮔﺮد

ﺣﻠﻘﻮی

ﻧﺮم ﺗﻨﺎن

ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن

ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن

ﻣﻬﺮه داران

٧٦

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ

ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن

دوزﻳﺴﺘﺎن

ﻧﻤﻮدار ١ــ ٥

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران

ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮری
زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ

ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ
ﮔﺮوه

ﺑﺪون ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ

دارای ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ

)ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ(

ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻬﺮه داران

ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن )ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ(

زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺪون

ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺟﻔﺖ دار

ﺟﻔﺖ )ﮐﺎﻧﮕﻮرو(

راﺳﺘﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮاران

ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن

ﺑﯽ دﻧﺪاﻧﺎن

ﺳﻢ داران

ﺣﺸﺮه ﺧﻮاران

ﺧﻔﺎﺷﺎن

زﻳﺮراﺳﺘﻪ
زوج ﺳﻤﺎن

ﻓﺮدﺳﻤﺎن

رده
ﻧﺸﺨﻮارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺧﻮﮐﺎن

ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺎوﺳﺎﻧﺎن

ﮔﻮزﻧﻴﺎن

ﺧﺮ

زراﻓﮕﺎن

ﺟﻨﺲ

ﺟﻨﺲ

ﺷﺎخ ﺟﻨﮕﻠﻴﺎن
ﺟﻨﺲ

اﺳﺒﻴﺎن

ﮔﺎوﻳﺎن

ﺑﺰﺳﺎﻧﺎن

ﺑﺰﻳﺎن

ﻣﺸﮏ داران

زراﻓﻴﺎن

ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

ﮔﻮﻧﻪ

ﺑﺰ

آﻫﻮ

زراﻓﻪ

ﮔﻮرﺧﺮ

اﺳﺐ

ﮔﺎو

ﮔﺎوﻣﻴﺶ

ﻗﻮچ
وﺣﺸﯽ

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻧﻤﻮدار ٢ــ  ٥ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ و زراﻓﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻧﻮران

٧٧

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ

٧٨

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

١ــ ﺑﺮﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری ﺟﺎﻧﻮران را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
٢ــ ﺗﻔﺎوت رده ﺑﻨﺪی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺑﺮای ﻧﺎم ﮔﺬاری ﺟﺎﻧﻮران از ﭼﻪ روﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﮔﻮﻧﻪ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از آن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎن ﺟﺎﻧﺪاران ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺖ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٧ــ ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻬﻢ از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺎﻧﻮری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﻓﺼﻞ 6

ﺯﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ

1

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
ــ درﺑﺎره آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻏﺎزﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ــ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
ــ رده ﺗﺎژک داران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ رده رﻳﺸﻪ داران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ رده ﻣﮋه داران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ رده اﺳﭙﺮداران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
ــ رده ﻣﻴﺴﺘﻮزآ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

 Protozoaــ١

٧٩

ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و رﻳﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از  ٢ﻣﻴﮑﺮون
ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ٤اﻟﯽ  ٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ ،در
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و درون ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺸﮑﻼت زﻳﺎدی
را در داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و داﻣﭙﺮوری و ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای زﻧﺪﮔﯽ
آزاد ،اﻧﻔﺮادی و ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﮕﻞ در روی ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻧﻮران ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ در ﭘﺎک ﺳﺎزی
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ از ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺟﺎﻧﺪاران ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از
ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ــ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ )ﮐﮑُﺴﻴﺪﻳﻮز در ﻃﻴﻮر( ﺑﻴﻤﺎری ﺧﻮاب و ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی دﻳﮕﺮ
در اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐُﻠﯽ
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١ــ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﮐﺎر ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ و اﻧﺪاﻣﮏ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ
اﻳﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺟﺎﻧﻮر در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
٢ــ اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران زواﺋﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎژک و ﻣﮋک و ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب و ﻏﻴﺮه
اﺳﺖ.
٣ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﮕﺮ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ اُﺗﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺷﮑﺎری ،ﮔﻮﺷﺖﺧﻮاری ،ﮔﻴﺎهﺧﻮاری در اﻳﻨﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٤ــ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی آﺑﯽ ،ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﻌﻀﯽ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻳﺎ
ﺟﺎﻧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﻞ ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٥ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ.
 ٦ــ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ دارای ﺧﺎﺻﻴﺖ ﮐﻴﺴﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻴﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
٧ــ ﺻﻔﺖ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮدن در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران داﺋﻤﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪای از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﻳﮏ
ﺳﻠﻮل ﭼﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪای و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﻠﻨﯽ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﺑﻪوﺟﻮد
آﻣﺪهاﻧﺪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزی دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ رده ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
١
١ــ رده ﺗﺎژک داران
٢
٢ــ رده رﻳﺸﻪ داران
٣
٣ــ رده ﻣﮋه داران
٤
٤ــ رده اﺳﭙﺮداران
٥
 ٥ــ رده ﻣﻴﺴﺘﻮزآ
 Flagllataــ١
 Rhizo podaــ٢
 Cilliataــ٣
 Sporozoaــ٤
 Mycetozoaــ ٥

١ــ رده ﺗﺎژکداران :اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻳﻦ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ زاﺋﺪه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎژک ﻳﺎ ﻓﻼژل
اﺳﺖ .روش ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﻞ ،ﺷﮑﺎری و ﮔﻨﺪﺧﻮاری دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در
ﺗﺎژک داران ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻪ روش دوﺗﺎﻳﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
از اﻳﻦ رده ﻣﯽ ﺗﻮان وﻟﻮﮐﺲ ،١ﻟﺸﻤﺎﻧﻴﺎ )ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ( را ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٦ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻓﻼژل از ﺗﺎژک داران

ﺷﮑﻞ ٢ــ ٦ــ ﻳﮏ ﮐﻠﻨﯽ وﻟﻮﮐﺲ
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٢ــ رده رﻳﺸﻪداران :ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ آﻧﻬﺎ زواﺋﺪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﻫﺎی
ﮐﺎذب اﺳﺖ ﮐﻪ داﻳﻤﺎً در ﺟﺎﻧﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ و در اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارد،
رﻳﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎژک داران درﻣﯽ آﻳﻨﺪ .ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ در آب ﻫﺎی ﺷﻮر )ﺑﻴﺶ از  (٪٨٠و در درﻳﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و درﺻﺪی ﻫﻢ در آب ﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎ در
ﺧﺎک ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ رده زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت
درون ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻳﺎ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه ﻋﻤﻮﻣﯽ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از اﻳﻦ رده ﻣﯽ ﺗﻮان

ﺑﻪ آﻣﻴﺐ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع آن ﻣﻮﻟﺪ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮراخ و ﻣﻨﺎﻓﺬ

ﻫﺴﺘﻪ

ﺷﮑﻞ ٣ــ ٦ــ ﺷﻤﺎی ﻳﮑﯽ از روزﻧﻪ داران از رده رﻳﺸﻪ ﭘﺎﻳﺎن

واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ
واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎن دار

ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ

ﻫﺴﺘﮏ
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ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﻴﺘﻮﮐﻨﺪری

ﻏﺸﺎی ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﯽ
ﭘﺎی ﮐﺎذب

ﺷﮑﻞ ٤ــ ٦ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ آﻣﻴﺐ

٣ــ رده ﻣﮋهداران :اﻧﺪام ﺣﺮﮐﺘﯽ در اﻳﻦ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﮋه اﺳﺖ .ﻣﮋه ﻫﺎ از ﺗﺎژک ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد روی ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ،دارای دو ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪ روﻳﺸﯽ و رﺷﺪی و دﻳﮕﺮی ﻫﺴﺘﻪ زاﻳﺸﯽ ﻳﺎ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ
در آب ﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺎﻧﻮران دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات ،ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ
ﮔﻮارﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﮕﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﻳﻦ رده ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﻴﺴﻴﻮم را ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٦ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﭘﺎراﻣﻴﺴﻴﻮم

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
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٤ــ رده اﺳﭙﺮداران :ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ رده از ﻟﺤﺎظ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ
ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ از راه ﺟﻠﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ دو
روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ وﺟﻮد دارد .ﻳﮑﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺑﺪن ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و دوم
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .از اﻳﻦ
رده ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ آﻳﻤﺮﻳﺎ ﺗﻴ ّﻨﻼ را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﮑُﺴﻴﺪﻳﻮز در ﻣﺮغ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٥ــ رده ﻣﻴﺴﺘﻮزآ :ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ و دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻳﮏ
ﺗﺎژک و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻼﺳﺖ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺗﺎژک داران دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻨﺪﺧﻮار
ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از آن روی ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻮﺳﻴﺪه و ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻮب ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﻣﺮده و روی
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﻴﺪه در رﻃﻮﺑﺖ و ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
١ــ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻠﻴﻪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ راﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﺳﺎﻟﮏ ﭼﻪ ﻧﺎم دارد و ِ
ﺟﺰء ﮐﺪام رده از ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ
اﺳﺖ؟

٨٤

ﺟﺎﻧﻮﺭﺷﻨﺎﺳﯽ

٣ــ آﻣﻴﺐ ﻫﺎ ِ
ﺟﺰء ﮐﺪام ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎری ای را ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽ آورﻧﺪ؟
٤ــ ﻣﮋه داران دارای ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﺮغ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﮑُﺴﻴﺪﻳﻮز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﭼﻪ ﻧﺎم دارد؟ و
ِ
ﺟﺰء ﮐﺪام رده از ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

