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  Behavior السموك 
ما وىي  لغرض رد فعؿ أو فعؿ مصطمح يشير إلى أي behaviour أو Behavior لسموؾا

السُّموُؾ أسموٌب أو  . بالبيئة يكوف عادة مرتبطا الطريقة التي يستجيب بيا الكائف الحي لمثير ما و
طريقة تحكـ تصرفات البشر والكائنات الحية األخرى. يَسْتخدـ العديد مف الناس كممة سموؾ 
بقصد التصرؼ. ويعني ذلؾ كيفية تناسب تصرفات الشخص مع أفكار المجتمع فيما يتعمؽ 

ُيعتبر السموؾ كأي نشاط بالخطأ والصواب. ولكف في عمـ النفس والعموـ السموكّية األخرى، 
 لشخص أو لكائف آخر. 

 ماىي العوامل التي تؤثر عمى السموك :

 تعتمد اغمب انماط السموؾ عمى الوراثة . -ٔ

 تنتج عف خميط مف الوراثة والمثيرات البيئيو . -ٕ

 تنتج عف الجينات والخبره . -ٖ

 

  دور الجياز العصبي في السموك لدى االحياء

ظيمو باالعضاء الحسية والمحركة التي يمتمكيا الحيواف . وعمى يرتبط شكؿ الجياز العصبي وتن
الرغـ مف ذلؾ فأف ىناؾ طرائؽ معينة يكوف فييا لتشريح الجياز العصبي تأثير في عممو . فقد 

 تؤثر البيئة في سرعة عمؿ االعصاب وكمية التعاوف او التنسيؽ الجسمي .

كبيرة ، لكننا نالحظ حيوانات اخرى مثؿ ى قطة ىاربة مف الكمب فأنيا تجري بسرعة فعندما نر 
. اف ىذا االختالؼ في السرعة ىو بسبب قنديؿ البحر او الضفدع بأف حركتيا تكوف بطيئة 

االنواع المختمفة لالعضاء الحركية وايضا بسبب تأثير السرعة التي يمكف اف ينتقؿ بيا المحفز 
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ـ/ثا، ولما كاف طوؿ القطة ٜٔسرعة العصبي  ، فمثاًل في دماغ القطة ينتقؿ المحفز العصبي ب
 اقؿ مف متر فأف المحفز العصبي سينتقؿ مف مقدمة الرأس الى نياية الذنب في جزء مف الثانية .

لذلؾ يستغرؽ انتقاؿ المحفز مف جانب  ـ/ثا ، 1ٔ٘ٓاما في قنديؿ البحر فأنو ينتقؿ ببطأ نحو 
يكوف العصبية في ىذه الحيوانات الواطئة فأف معدؿ الفعالية  وىكذا  الحيواف الى الجانب االخر ،

 ابطأ نحو الؼ مرة مما في المبائف .

 في ىذا التبايف في السرعة ؟  والسؤاؿ الذي يفرض نفسو ىنا : ما السبب

 االجابة عف ىذا السؤاؿ نقوؿ ىناؾ عدة اسباب مؤثرة في تبايف السرعة :

البارد تنخفض درجة حرارة الجسـ الى   درجة الحرارة : ففي الحيوانات ذوات الدـ السبب االول /
في الحيات والعظايا فيي خاممة في الدرجات الحرارية درجة حرارة المحيط وىذا ما نالحظو 

 المنخفضة ولكنيا سريعة الحركة في درجة في درجات الحرارة المرتفعة مثاؿ عمى ذلؾ الضفدع.

 

صب ، ففي القطة مثاًل فأف اسرع عصب يتمثؿ بتثخف المادة العازلة المغمفة لمع / السبب الثاني
 مغمؼ بأثخف او أسمؾ طبقة مف الغالؼ النخاعيني .

وعمى العكس مف ذلؾ فأف بعض االعصاب المغمفة بطبقة رقيقة تكوف ابطأ في النقؿ ، وابطأ 
االعصاب ىي االعصاب السمبثاوية التي تكوف فييا ىذه الطبقة معدومة تقريبًا وسرعتيا ىي فقط 

يعني اف التفاعالت في االعضاء الداخمية تكوف دائمًا ابطأ مف تمؾ التي في ىذا ـ/ثا و ٕ-ٔ
 العضالت الييكمية .

المحفز العصبي الى عدد الخاليا العصبية التي يجب اف يمر بيا  يعزو بطء السبب الثالث /
ة واحدًا تكوف سرع المحفز . ففي كؿ اتصاؿ يبطأ المحفز في السرعة لذا فأف عصبًا طوياًل 

 المرور فيو اكثر مما في عدة اعصاب قصيرة .
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وعمى الرغـ مف ذلؾ فأف عددًا مف الالفقريات تنسحب خمفًا بصورة مفاجئة ، واف ىذه القابمية ىي 
نتيجة تركيب خاص . فالمحفز ينتقؿ بسرعة اذاكاف قطر العصب اكبر ، ففي عدد مف الحيوانات 

دة خاليا عصبية ممتحمة مع بعضيا . وفي مثؿ السرطاف تمثؿ اعصاب عمالقة متكونة مف ع
دودة االرض ذات الحركة البطيئة توجد مثؿ ىذه االعصاب العمالقة التي تمتد خالؿ الحبؿ 
العصبي الرئيسي زىي تمكف الحيواف مف االنسحاب خمفًا الى مخبئيا بسرعة بتعرضيا لضوء 

ضخمة او العمالقة ايضًا  مفاجئ او الممس . وعمى الرغـ مف ذلؾ فأنو مثؿ ىذه االعصاب ال
ليست بسرعة تمؾ االعصاب ذات الغالؼ النخاعيني الثخيف في ذوات الدـ الثابت الحرارة مف 

 الفقريات .

يوجد مبدأ فسمجي ىو الكؿ او الالشئ ، فالميفة العصبية اما اف تتفاعؿ كميًا او ال تتفاعؿ مطمقًا 
يار كيربائي مباشر يحصؿ فقط عندما يفتح ، ويعتمد التأثير عمى معدؿ التغيير ، فالتحفيز بت

التيار او يقطع وعندما يستعمؿ تيار ضعيؼ جدًا ال يحدث اي شئ ، اما اذا زيدت الفولتية 
لكف اذا ما رفعت  تدريجيًا ببطء فمف يحدث اي رد فعؿ يقاؿ عف ىذا اف العصب يؤقمـ نفسو .

 .ب يستجيب الفولتية الى النقطة نفسيا بصورة مفاجئة بسرعة فأف العص

وىناؾ مبدأ اخر يرتبط بالسموؾ مباشرة وىو ما يدعى بالتراكـ او التجمع ، فالتيار الكيربائي 
المحفز الذي يكوف بصورة اعتيادية مف الضعؼ بحيث ال يحدث اي رد فعؿ في العصب فأف 

 تردده بصورة سريعة يسبب التأثير نفسو لمحفز مفرد قوي .

يمكف استعماؿ مبدأ التراكـ عمى السموؾ الحيواني كمو عمى نحو ما وىنا يبرز السؤاؿ االتي : ىؿ 
 يفعؿ بالنسبة لمنسيج العصبي المفرد ؟

الجواب / نعـ ، فالحيواف الذي يحفز في امر معيف يكوف مياًل الف يكوف اكثر استجابة لمحفزات 
تجيب لو في اخرى . فأذا كاف الحيواف جائعًا فأنو غالبًا ما يستجيب لمحفز ضعيؼ قد ال يس
 حاالت اخرى ، وىكذا قد يظير سموكًا ليس لو عالقة بمشكمة الحصوؿ عمى الغذاء .
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مما ذكر سابقًا يمكننا القوؿ اف دراسة فسمجة التحفيز تعطينا اساسًا قويًا وواضحًا لمبدأ السموؾ 
ر مف وىو اف التحفيز يتكوف مف التغير ، فالمحفز الذي يزداد بسرعة يؤدي الى تغير آني اكث

 المحفز الذي يزداد ببطأ والذي يؤدي الى التأقمـ .

 

 

 

 االستالم والعمل في الجياز العصبي 

ىي تشير الدراسات الى اف البنياف التشريحي ومدى تقدـ ونمو االجيزة التي يمتمكيا الحيواف 
يف عوامؿ تؤدي دورًا ميمًا في التأثير في السموؾ الحيواني ، وعمى ىذا االساس تتمايز وتتبا

 القدرات الجسمية تبعًا النماط السموؾ المختمفة .

اف بعض السموكيات العامة يمكف رؤيتيا في العديد مف المجموعات الحيوانية واف سموكيات 
المحموعات المتباينة قد تتأثر بعوامؿ معينة ، فالسموؾ ىو احدى الطرائؽ التي قد يتكيؼ فييا 

 الحيواف لمتبدالت او التغيرات البيئية .

واف االساس الفسمجي لمسموؾ يعتمد عمى الفعاليات المتعددة لمجياز العصبي في الحيواف فجميع 
الحركات قد تفسر عمى اساس نمط الفعاليات العصبية ونمط االرتباطات العصبية التي تدخؿ في 

 تكويف ىذه االنماط :

عض مف االستجابات واف باف االستجابة السموكية ىي تكيفات اما مف اجؿ بقاء الفرد او النوع ، 
السموكية قد تؤدي الى موت الفرد ولكنيا تزيد مف بقاء النوع وادامتو مف خالؿ استمرارية 
الصغار. واف كؿ نمط سموكي يجب اف يوظؼ لكي يمكف الحيواف مف العيش مدة كافية الف 

مفترسات تجعمو يتكاثر ، لذا فأف الحيواف يجب اف يتجنب المحيط الذي يجمب لو اليالؾ وال
والطفيميات فضاًل عف التنافس مع افراد نوعو . فيو يجب اف يحصؿ عمى الطاقة والمواد الغذائية 
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لذا فأف  وعمى الجنس االخر في وقت التناسؿ ، وقد تكوف عميو حماية الصغار وتعميميـ .
منوع عمى السموؾ في الحقيقة متبايف كتبايف التركيب الحياتي ، وىو ايضًا احد الصفات المميزة ل

 ما ىو الحاؿ بالنسبة لمحجـ والموف والشكؿ والرائحة . 

 

 

 

 

 انواع السموك 

تشير الدراسات اف ىنالؾ نوعيف مف السموؾ ىما سموؾ فطري ويكوف موضع انتخاب طبيعي في 
 الطبيعو واالخر مكتسب او متعمـ مف خالؿ التجارب او المواقؼ التي يتعرض ليا الكائف .

 ي )الغريزي ( وال : السموك الفطر ا

الوراثو وغير مرتبط بالتجارب السابقو معيف ويعتمد عمى سموؾ تمقائي يتـ استجابة لتحفيز وىو 
فعمى سبيؿ المثاؿ ىنالؾ  ويسمكمو عدد كبير مف افراد الجماعو وحتى واف كانت البيئات مختمفة .

الحصوؿ عمى الغذاء العديد مف االنماط السموكيو المعقده لمجماع وبناء االعشاش والمغازلو و 
والتييؤء لمتفتيش عف ممجأ تعد فطريو ، ويظير السموؾ الفطري اوال خالؿ حياة الفرد وىو 
اليحتاج الى تمريف لكي يصبح كامال لذا فيو نمط مف اعماؿ سموكيو تقميديو او نمط لعمؿ ثابت 

 .يتـ بوجود الحوافز المناسبو 

 ثانيا : السموك المكتسب )المتعمم (

سموؾ الذي يظير لدى الكائف الحي نتيجة لتجربو او خبرة سابقو وتعد الذاكره احد جوانب وىو ال
عممية التعمـ وىي عممية ادخاؿ المعمومات ومرورىا خالؿ االجيزه الحسيو اذ ترسؿ الى الدماغ 
لتخزف بشكؿ مف االشكاؿ بحيث يسمح ليا اف تستعمؿ لتحوير االستجابو لمحوافز نفسيا في 
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ده ، وىذا النوع مف خزف المعرفو يمكف اف يتجمع تدريجيا ويصبح متحورا مف ىنا اوضاع جدي
 يكوف الحيواف قادرا عمى استجابو مكيفو بتغير الحاالت .

 الفرق بين السموك الفطري والسموك المكتسب :

السموؾ الفطري مشترؾ بيف جميع افراد النوع الواحد ، اما المكتسب يختص بفرد مف  -ٔ
 الواحد .افراد النوع 

 السموؾ الفطري حركات ثابتو ، بينما السموؾ المكتسب حركات متجددة مرنو وىادفو . -ٕ

 

  Rhythmالرتابو او االيقاع  

وىو تكييؼ الكائنات الحية فسمجيا وسموكيا اليقاعات تحدث في الطبيعو تزيد مف احتمالية 
تظمو تحدث عمى مستويات حصوليـ عمى الغذاء الكافي وانتاج االجياؿ ، وىذه التكيفات المن

الخاليا واالعضاء وجسـ الكائـ الحي الكمي فيي تؤثر في االيض والفسمجة والسموؾ وىي عمى 
 ثالثة انواع :

الرتابو اليوميو : وتكوف مرتبطو بالدوره اليوميو وتتضمف النشاطات السموكيو ذات العالقو  -ٔ
كائنات الحيو نشاطيا خالؿ بدوره يوميو واحدة تحت ظروؼ ثابتو .مثال ممارسة اغمب ال

 النيار وتناـ خالؿ الميؿ وبعضيا يعمؿ العكس مثؿ البـو والخفاش .

يف نالرتابو المديو : وىذا النوع يكوف مرتبط مع مواقع بيئيو معينو فمثال نجد اسماؾ الكرو  -ٕ
تأتي الى الساحؿ خالؿ الميالي ذات البدر الكامؿ لتضع البيض وىذا دليؿ عمى ارتباط 

 ا التكاثري بالمد العالي سموكي

الرتابو السنويو او الموسميو : وىذه ترتبط باالحداث الضوئيو الدوريو ومف بيف ىذه  -ٖ
االحداث ما يحدث لمتزىير االزىار في عددا مف النباتات وانبات بعض البذور ، التحوؿ 
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اع في بعض الحشرات ، سبات الفقريات ، استئناؼ دورات التكاثر في كثير مف االنو 
 وىجرة الطيور والمبائف .

  Biological clockالبايولوجيو  الساعو

وىي ساعو ىرمونيو داخمية تستقر في اكثر جزء مف الجسـ كالمخ وتحت المياد والغدة النخاميو 
ساعو .  ٕٗلدى العديد مف الحيوانات تحافظ عمى النمط اليومي لدورة النـو واالستيقاظ ومدتيا 

عندما وضع نبات المستحيو في غرفة  ٕٜٚٔمف احد العمماء الفرنسييف  وتـ مالحظو ىذه الساع
وتمت مراقبة سموكيا فموحظ انو لـ يتغير اذ استمر فتح وغمؽ االوراؽ في الميؿ والنيار ، مظممة 

اف اي اختالؿ في عمؿ الساعة البايولوجيو يؤدي الى ظيور مما يؤكد وجود ساعو حياتيو .
 توصؼ بأنيا مرضيو وىنا تكمف اىمية ىذه الساعو .اعراض غير طبيعيو واخرى 

 

 السموك عند النباتات 

اليرتبط السموؾ بالحيوانات فقط بؿ ىو صفة مشتركة لجميع المخموقات الحية ومنيا النباتات 
ولكوف النباتات غير متنقمة مف أماكنيا فإف مظاىر السموؾ فييا بطيئة وغير واضحة . ولكف 

ظروؼ البيئية المحيطة بو وتغيراتيا .ومف مظاىر السموؾ التي يمكف النبات ينموويتأثر بال
 :مالحظتيا بسيولة عند النباتات مايمي

سقوط أوراؽ بعض النباتات أثناء فصؿ الشتاء، ويفسر العمماء ذلؾ بأنو سموؾ لمتغمب  -ٔ
عمى درجة الحرارة المنخفضة بحيث يقؿ السطح المعرض لمبرد مف جسـ النبات أو 

  .الفضالت الناتجة عف عمميات األيضلمتخمص مف 

اغتذاء بعض النباتات عمى الحشرات لمحصوؿ عمى عنصر النيتروجيف حيث تعيش  -ٕ
ىذه النباتات في تربة تفتقر إلى وجود عنصر النيتروجيف . وقد منح اهلل ىذه النباتات 

 .أوراقا تصطاد بواسطتيا الحشرات وتيضميا لتستخمص منيا ىذا العنصر
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بعض النباتات في الصباح وغمقيا في المساء نتيجة استجابتيا لمؤثر  تفتح أزىار· -ٖ
  .معيف

ىناؾ نباتات تبسط أوراقيا في النيار وعند حموؿ الظالـ تغمقيا عمى بعضيا وقد ·
تغمؽ بعض النباتات اوراقيا بمجرد مالمسة االنساف ليا وىذا يدؿ بوضوح عمى 

 .استجابتيا لمؤثر خارجي

 تالسموك عند الحيوانا
ومف ىذه تضـ المممكة الحيوانية أنواعا كثيرة جدا مف الحيوانات تختمؼ عف بعضيا في سموكيا 

العمميات السموكية ماىو خاص بالفرد نفسو ومنيا مايخص عالقة الفرد بالحيوانات األخرى في 
 : ويمكف تصنيؼ سموؾ الحيوانات في العمميات اآلتيةبيئتو 
 .(االغتذاء )البحث عف الغذاء  -ٔ
 .(ناء المسكف )البحث عف المأوىب· -ٕ
 .اليرب مف األعداء -ٖ
 .العدواف عمى األخريف -ٗ
 .التزاوج -٘
 .   الرعاية· -ٙ
  .مقاومة التغيرات البيئية· -ٚ

 سموك االغتذاء
يقصد بسموؾ االغتذاء جميع الحركات التي يقـو بيا الحيواف لمحصوؿ عمى األكؿ والشرب 

الحيوانات لمبحث عف الغذاء وتناولو  ىناؾ طرؽ مختمفة عندو .حتى يحافظ عمى بقائو حيا
 :ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ مايمي
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 ٜ 

تقوـ بعض الطيور الجارحة الكبيرة بالتغذي عمى بيض الطيور األخرى كالنعاـ وعندما   -ٔ
تجد ىذه الطيور الجارحة البيض فإنيا تحمؿ في منقارىا حجرا متوسط الحجـ وترمي بو 

  وتتغذى عمى مابداخميا عمى البيضة وتكرر ذلؾ مرارا حتى تكسرىا
تقـو طيور الغرباف التي تتغذى عمى السرطانات ذات الصدفة ) السرطاف الناسؾ( . -ٕ

عمى شواطئ البحار بانتقاء السرطانات الكبيرة وحمميا إلى ارتفاعات قد تصؿ إلى أكثر 
مف عشرة امتار ثـ تسقطيا وقد تكرر ذلؾ أكثر مرة حتى تنكسر الصدفة وتتغذى عمى 

يا وبالمحاوالت المتكررة وجدت الغرباف أنو كمما كاف حجـ الصدفة أكبر كمما مابداخم
 كاف كسرىا أسيؿ وأسرع

تقـو نممة الغابة التي تتغذى عمى الحشرات بافراز حمض النمميؾ إلى مسافات تزيد . -ٖ
عمى عشرة سنتيمترات الذي يشؿ حركة الحشرات التي يقع عمييا ثـ تقوـ النممة بحمؿ 

  ة فكوكيا إلى مسكنياالحشرة بواسط
 سموك بناء المسكن

تبني الطيور أعشاشيا في أماكف مختمفة عمى األشجار أو عمى الصخور أو في   -ٔ
التربة وتختمؼ ميارة الطيور في بناء اعشاشيا باختالؼ انواعيا وىو سموؾ فطري 

ا . )غريزي( تقـو بو الطيور لمقياـ عبممية التكاثر والمحافظة عمى حياتيا ونوعي
 وتبذؿ بعض الطيور وقتا طويال في بناء العش خاصة الطيور النسَّاجة

تأمؿ النحؿ ػ كنموذج مثالي لمحشرات االجتماعية ػ حيث يقـو باختيار المكاف   -ٕ
المناسب لمسكنو وخالياه وىذا سموؾ فطري أليميا اهلل عز وجؿ إياه قاؿ 

ومف الشجر ومما  وأوحى ربؾ إلى النحؿ أف اتخذي مف الجباؿ بيوتا {تعالى
فمو أمعنت النظر في ىذه الخمية ػػ سواء بناىا النحؿ بصورة طبيعية } .يعرشوف

عمى األشجار أو في الجباؿ أو بناىا لو االنساف ليجني العسؿ الذي فيو شفاء 
لمناس ػػػ لرأيت األشكاؿ السداسية التي تبنييا شغاالت النحؿ مف الشمع ليكوف 
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 ٔٓ 

تضع فيو البيض وكذلؾ مكانا لتربية اليرقات وتغذيتيا  ىناؾ مكانا مناسبا لمممكة
 .حتى تكبر فسبحاف مف ىداىا إلى ذلؾ

ذا حاولت  -ٖ عندما نتحدث عف مسكف النمؿ فإننا نتحدث عف ىندسة معمارية راقية وا 
مشاىدة النمؿ وىو يقـو ببناء مسكنو فإنؾ تعجب مف قدرة ىذه النممة الصغيرة في 

يي تحفر أنفاقا في التربة تقسميا إلى غرؼ تستعمؿ انجاز ىذا المسكف البديع ف
  .بعضيا لخزف الغذاءالذي تجمعو باستمرار وتستعمؿ بعضو اآلخر لمسكف

تعتبر العناكب مف أكثرالحيوانات انتشارا في البيئة وتقوـ ىذه العناكب بنسج شباكيا  -ٗ
الخارجي بسرعة ليكّوف  العنكبوتية بدقة عالية حيث تقوـ بإفراز سائال يتجمد عند تعرضو لميواء

خيطا أشبو مايكوف بخيط الحرير وتتميز كؿ عائمة بيندسة خاصة لنسج شبكتيا حيث يمكف عف 
  .طريؽ شبكة العنكبوت تمييز العوائؿ المختمفة في العناكب

  :وتستعمؿ العناكب شبكتيا النسيجية ىذه في عدة أغراض منيا
  أماكف لوضع البيض·
  رى لتتغذى عميياشباؾ لصيد الحشرات األخ·

 .ار(ـ األماكف العالية كأغصاف األشجوسيمة لمحماية مف األعداء والتنقؿ )التدلي ن
 
 

 سموك اليرب )التخفي( من األعداء
تسعى بعض الحيوانات وخاصة الذكور منيا إلى فرض سيطرتيا عمى مناطؽ محددة في 

.ومايحدث في البيئات  بيئتيا وتياجـ الحيوانات األخرى التي تحاوؿ دخوؿ ىذه المنطقة
الطبيعية لمحيوانات أف القوي منيا يياجـ الضعيؼ ليفترسو ويتغذى عميو وقد منح اهلل 

الحيوانات الضعيفة وسائؿ دفاعية تساعدىا عمى االختفاء واليرب  سبحانو وتعالى ىذه
وىو سموؾ فطري يختمؼ مف نوع آلخر مف الحيوانات وكذلؾ قد يختمؼ مف مرحمة عمرية 
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 ٔٔ 

أخرى مف عمر الحيواف نفسو وسنستعرض بعض األمثمة عمى سموؾ اليرب مف إلى 
 :األعداء عند بعض الحيوانات فيما يمي

يعيش حيواف الحبارفي البحر ويحوي بطنو كيسا ممموءا بصبغ ذو لوف أزرؽ وحيف   -ٔ
يياجمو األعداء يقـو بالضغط عمى الكيس فيخرج الصبغ األزرؽ مف فتحة قمعية 

احية البطنية وينتشر الصبغ األزرؽ في الماء ويتمكف الحبار مف الشكؿ عمى الن
 .اليرب

أثناء مرورؾ بالقرب مف عش بعض الطيور التي تضع أعشاشيا عمى سطح التربة   -ٕ
ولخوؼ األـ مف سطوؾ عمى بيضيا او صغارىا تتظاىر بأف جناحيا مكسور والتقوى 

د عف عشيا )كالحجؿ( عمى الطيراف وتظؿ كذلؾ حيف تطاردىا لتمسؾ بيا وتبتع
  .مسافة كبيرة وىي بذلؾ تبعدؾ عف عشيا لتحافظ عمى بيضيا أو صغارىا

يقـو البرص المنزلي )الوزغ( وىو مف الزواحؼ ببتر ذاتي لمذيؿ حتى تزيد سرعة 
 (.  الجسـ وينشغؿ مياجمو بالذيؿ ويقـو فيما عبد بتعويض الجزء المبتور ) المتجدد

 السموكيات البيئيو 

انواع مف انماط سموكيو يتخذىا الفرد ويستجيب ليا لمعيش في البيئو وفقا لما تحتويو ىذه وىي 
 البيئو ومف فوائد او ايجابيات ىذا النوع مف السموكيات :

 .تزداد الجينات المسؤولة عف التكيفات الضروريو لمبقاء  -ٔ

 ليا حسب قوتو .سيادة احد افراد المجموعو وقيادتو  -ٕ

 ات البيئيو : سموكيات التنافسمف اىـ ىذه السموكي -ٖ
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 سموكيات التنافس 

سموؾ يسمح لالفراد بتحديد السياده او السيطرة عمى منطقة او مورد قتؿ افراد اخريف او جرحيـ 
. وانواعو سموؾ .واسباب ىذا السموؾ ىو الطعاـ ، المكاف ، شريؾ التزاوج ، الموارد االخرى 

 وسموؾ تحديد منطقة النفوذ .رمي سيادة التسمسؿ اليوسموؾ  لمسيادة الصراع

سيادة الصراع : ىي العالقو القتالية بيف فرديف مف النوع نفسو وال يؤدي الى االذى الشديد  -ٔ
 او الموت الي مف الفرديف ، ويتوقؼ التنافس عندما يتوقؼ احد االفراد ويغادر .

اعو الحيويو القادرة سيادة التسمسؿ اليرمي : ىي قدرة تكويف االفراد االعمى ترتيبا في الجم -ٕ
 عمى الوصوؿ الى الموارد دوف االصطداـ بأفراد الجماعو االخرى .

سموكيات تحديد منطقة النفوذ : ىي محاوالت الختيار منطقو ذات مساحو معينة والسيطره  -ٖ
 عمييا والدفاع عنيا ذد حيوانات اخرى مف النوع نفسو .

 سموكيات التواصل 
الفطريو ومكتسبو يستخدميا الكائف الحي لمتواصؿ بيو وبيف افراد وىي مجموعة االنماط السموكيو 

 وىي عمى انواع :لضماف نجاح تكاثر الفرد وبقائو سيمة ضروريو و نوعو وىي 
: وىي مواد عالية التخصص تفرز مف غدد خارجيو  Phoremonesالفورمونات   -ٔ

ستعمؿ واسطو االفراز وتطمؽ الى المحيط الخارجي وتثر عمى سموكيات الحيوانات وت
اتصاؿ او نقؿ لممعمومات بواسطو حاسة الشـ ، بعضيا يعمؿ عمى مستممات الجياز 

بي المركزي وتنتج فعاليو انيو مثاؿ ذلؾ الفورموف الذي يطمقو النمؿ لمتخدير ولتعييف العص
المسار الذي يسمكو ، وىناؾ فورمونات تعمؿ ببطء وتحفز سمسمة مف االحداث الفسمجيو 

 منيا منظـ النمو في الجراد. في المستممات التي تؤثر عمى نمو الحيواف وتكوينو 
كؿ نوع مف االحياء مواد كيميائيو خاصة بيا لضماف استقباؿ ل -ٔ:  مميزات الفورمانات

اف المفترسات ال تستطيع كشفيا عمى عكس  -ٕافراد جماعو ما لممعمومات الميمو . 
 سموكيات التواصؿ الواضحو االخرى مثؿ العواء والنباح .
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 ٖٔ 

ؿ الرساؿ اشارات بيف الذكور واالناث مف اج -ٔ:  ماىي ضروريات استعماؿ الفورمانات
لترؾ رائحة تواصؿ بيف افراد  -ٖالرساؿ اشارات انذار ليجـو مفترس .  -ٕالتكاثر . 

 النوع الواحد .
التواصؿ السمعي : وىو نوع مف السموؾ الخاص بالتواصؿ الذي يتـ فيو نقؿ المعمومات  -ٕ

بشكؿ رسائؿ صوتيو واستقباليا وتنتقؿ بشكؿ اسرع مف الرسائؿ الكيميائيو ومف امثمتيا 
 النباح التغريد . العواء

فتستخدـ طريقو معقده ىي المغو : شكؿ مف  وبعض الحيوانات اما بالنسبو لمبشر  -ٖ
الحيوانات باستخداـ اعضاء صوتيو الصدار مجموعو مف فيو  تقوـ التواصؿ السمعي

 االصوات ليا معاف مختمفو مشتركو .
  

 دور السموك في تنظيم معيشة الحيوانات

عيشتيا في بيئاتيا الطبيعية وقدرتيا عمى التفاعؿ مع أفراد تصنؼ الحيوانات مف حيث م
  :النوع نفسو إلى

 .الزواحؼ العقارب والعناكب وبعض مثؿ حيوانات تعيش معيشةإنفرادية -ٔ

أي أنيا تشكؿ جماعات ولكف لكؿ منيا حريتو في  جماعية حيوانات تعيش معيشة -ٕ
ة الصغار وعندما تكبر البحث عف الغذاء أو غيره فقد تعيش في جماعة لفترة رعاي

كالطيور  األسد والنمروقد تعيش في جماعات يصبح كؿ فرد مسؤوال عف نفسو مثؿ
  .وىذا يفيدىا في الدفاع ورعاية الصغار واألسماؾ

بحيث يكوف ىناؾ مجموعة مف نوع واحد مف  اجتماعية حيوانات تعيش معيشة -ٖ
يما بينيا داخؿ بيئتيا الحيوانات تعيش في مسكف واحد غالبا وتتقاسـ المسؤليات ف

بحيث يصبح كؿ فرد أو مجموعة مف األفراد مسؤوليف عف عمؿ محدد ويقـو كؿ فرد 
 .النمؿ والنحؿ مثؿ بالمحافظة عمى المصمحة العامة
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 ٔٗ 

 الحركة الجماعيو

دوف  وىي حركة االحياء بشكؿ جماعات لالبتعاد عف االضطرابات او التوجو نحو مصادر الغذاء
. ومف امثمة الحركة الجماعيو حركة الفراشات المعروفو بالسيدة  االوؿ لممعيشو العوده الى المكاف

نحو محفز محيطي الممونو في جنوب افريقيا اذ ترحؿ االؼ منيا باالتجاه نفسو اياما متتاليو 
 مالئـ ، وحركة االسراب العظيمو لمجراد في شماؿ افريقيا والشرؽ االوسط .

 migration Theاليجرة  

حركات دائرية منتظمة تقوـ بيا الحيوانات بيف منطقتيف، توفر كؿ منيما لمرحمة مف مراحؿ توىي 
ىي تحرؾ الحيوانات دوريًا ويعرؼ ايضا  حياة تمؾ الحيوانات ظروًفا معيشية أفضؿ مف األخرى

اليجرة عادة مف  وتتـ ،أو فصميًا استجابة لتغيرات مناخية أو لتوافر الغذاء أو لتأميف تكاثرىا
تنتقؿ خاللو الكائنات  عمـ األحياء و مفيـو في لموقع األوؿنطقة إلى أخرى ثـ العودة إلى ام

 أفضؿ.الحية إلى األماكف التي توفر ليا ظروًفا معيشية 

بصورة منتظمة لتتجنب التغيرات غير  والثدييات والحشرات واألسماؾ الطيور مف تياجر كثير 
أيًضا، ولكف ىجرتيـ غالًبا ماتكوف  يياجر الناس ي المناخ أو مصادر الغذاء. كماالمواتية سواء ف

تـ ىذه اليجرات عمى تو  ألسباب سياسية أو اجتماعية وقد يياجروف كذلؾ ألسباب بيولوجية. 
األرض أو في الماء أو في اليواء. تياجر بعض الحيوانات لمسافات قصيرة فقط، حيث يياجر 

العديد مف الضفادع والعالجيـ سنوًيا بانتظاـ لمسافة كيمومترات بيف أماكف تكاثرىا واألماكف 
جرة ىو الخطاؼ األخرى، بينما تياجر طيور أخرى آالؼ الكيمومترات سنوًيا. وأطوؿ الطيور ى

 .كـ سنوًيا 1ٖٓٓٓ٘القطبي الذي يياجر لمسافة حوالي 

ر مف الطيور، أو كما في ىجرة الربيع والخريؼ لكثي ذات طبيعة فصمية، قد تكوف ىذه الحركة
في مجاري « يمد»يادئ الذي سمموف المحيط ال الحيواف كما في ىجرة أسماؾ تتطمب كامؿ حياة

ثانية قبؿ  ليتكاثر« ولد»المياه العذبة حيث  اه المحيط، ثـ يعود إلىمؽ إلى ميالعذبة، وينط المياه
 وىنالؾ انماط مف اليجرات ىي :موتو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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الدقيقة  المتعضيات ات باليجرة، ابتداء مفيقوـ كثير مف الحيوانوفيو  اليجرات ذات النمط الدوري -ٔ
درجة حرارة الماء  بًا بيف أعماؽ البحيرة وسطحيا حسفي بحيرات الماء العذب التي تنتقؿ فصمي

 المناطؽ المعتدلة، ثـ يؼ مف البحار حوؿ القطب إلى بحارحتى الحيتاف التي تنتقؿ في الخر 
وال يشذ اإلنساف عف ذلؾ، فقبائؿ  مياه الباردة الغنية بالغذاء.تعود في أواخر الربيع إلى ال

لتي تعتمد عمييا تياجر مع الحيوانات ا -عمى سبيؿ المثاؿ  -اء كاالىاري البوشماف في صحر 
 إلى حيث مصادر المياه. كما تيجر المناطؽ الجافة لموصوؿ في غذائيا،

ة. فكثير مف الحيوانات تعتمد عمى الظروؼ المحمية المؤقتوىذا اليجرات  ىجرات غير منتظمة-ٕ 
ظروؼ المحمية مف الغذاء جماعات في سيوؿ شرؽ إفريقيا تتحرؾ استجابة لم بشكؿ التي ترعى
 ففي ىذا النوع مف اليجرات تنطمؽ الحيوانات، وال تعود إلى موقعيا األصمي ثانية. والمناخ.

ي إفريقيا إلى مواقع جديدة، كما في أسراب الجراد ف وىي اليجرة االتجاه اليجرات وحيدة-3    
لدى زيادة أعدادىا بحيث  ىجرتيا بأعداد ىائمة بحيث تكاد تغطي السماء وآسيا، التي يعرؼ عنيا

 فيو. فيي تنطمؽ إلى مناطؽ أخرى، الموجودة في المكاف الذي توجد الموارد الغذائية يال تكف
 ما تعود إلى موطنيا األصمي. ونادرا

 انواع اليجرة

تقوـ العوالؽ المائية الحيوانية في المحيطات بيذا النوع مف اليجرة :  اليجرات اليومية  -ٔ
 .عود خالؿ الميؿ إلى السطححيث تسبح لمئات األمتار تحت الماء خالؿ اليـو وت

تحدث ىذه اليجرات مرتيف في العاـ. فيي مرتبطة بالتغييرات  : اليجرات الموسمية -ٕ
الموسمية في درجة الحرارة أو مستوى ىطوؿ األمطار. وىنالؾ ثالثة أنواع مف اليجرة 

 -ٖاليجرات الرأسية عمى المرتفعات،  -ٕاليجرات عبر خطوط العرض،  -ٔالموسمية: 
يياجر عبر خطوط العرض الخفافيش والفقمات وكثير مف الطيور  .ات المحميةاليجر 
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المياجرة. وىي تياجر أساًسا في اتجاه شمالي جنوبي، بينما يقـو باليجرة الرأسية بعض 
لى أسفؿ الجباؿ عبر المنحدرات الجبمية. فعمى سبيؿ  الحيوانات الجبمية إلى أعمى وا 

الغزاؿ األحمر الصيؼ في أعالي الجباؿ وينزالف إلى المثاؿ، يقضي حجؿ الثموج األلبي و 
الودياف في الشتاء. وتقوـ غالبية الطيور والثدييات المدارية باليجرات المحمية حيث تياجر 
إلى األماكف األكثر رطوبة في أوقات الجفاؼ وتعود إلى ديارىا األصمية عند بداية موسـ 

 .األمطار

لنوع بعض الحيوانات عمى فترات متباعدة؛ فأسماؾ يقـو بيذا ا:  اليجرات األقل حدوثا -ٖ
السالموف مثاًل، تولد في أعالي مجاري األنيار ولكنيا سرعاف ماتياجر إلى المحيطات. 

وبعد سنوات عديدة، تعود إلى األماكف التي ولدت فييا في أعالي مجاري األنيار لمتكاثر. 
بيض، ولكف تعود بعض وتموت أسماؾ سالموف المحيط اليادئ مباشرة بعد وضع ال

أسماؾ سالموف المحيط األطمسي مرة أخرى لممحيط لمتكاثر، وتفعؿ ذلؾ ثالث مرات خالؿ 
حياتيا. وكذلؾ تقـو بمثؿ ىذه اليجرات لوضع البيض إناث السالحؼ البحرية وذلؾ لعدة 

ناث السالحؼ المائية  مرات خالؿ حياتيا. وتسبح إناث السالحؼ المائية الخضراء وا 
كـ إلى الشواطئ الرممية  1ٕٓٓٓلرأس كؿ عاميف أو ثالثة أعواـ لمسافة قد تبمغ ضخمة ا

 .َفَقَسْت فييا لوضع بيضيا

  أسباب اليجرة

البحث عف الطعاـ والماء واليجرة مف أجؿ  يف رئيسييف ليجرة الحيوانات، ىمايميَّز بيف سبب
 التكاثر.

الغذاء  ؿفي ىجرة الحيوانات مف أج غالبًا ما تتحكـ:  اليجرة لمبحث عن الطعام والماء -ٔ
عمى  شتاء مثاًل تكاثر الحشرات ويتوجبالتغيرات المناخية الفصمية. فعندما يوقؼ ال

عندما  التي تتوافر فييا الحشرات. وكذلؾبيا الذىاب إلى المواقع  الطيور التي تتغذى
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وىذا  ارحة،التي تتغذى بيا الطيور الج يستقر الشتاء تندر القوارض الصغيرة والطيور
سواحؿ  مثاًل عمى اليجرة نحو المكسيؾ أويحّث صقور أمريكا الشمالية حمراء الذيؿ 

غذائيا  حيوانات في الشماؿ التي تعتمد فيخميج المكسيؾ حيث الغذاء الوافر. كما أف ال
عمى التوجو  غذائيا يغمفيا الجميد؛ ما يجبرىاعمى األسماؾ والنباتات المائية تجد مواقع 

 لكي تعيش. جنوباً 

صغارىا إلى  خر يدفع الحيوانات لميجرة ىو حمؿثمة سبب آ: اليجرة من أجل التكاثر - 2
العامؿ فإف العامؿ الغذائي  لمفترسة. عمى الرغـ مف أىمية ىذاآمنة بعيدًا عف الحيوانات ا مواقع 

ي حيث الغذاء تترؾ مواقع تغذييا في القطب الجنوبمثال بعض الحيتاف لو دور كبير أيضًا، ف
تقريبًا مف ىذا الغذاء، ومع غنى القطب « جرداء» ، وتياجر إلى سواحؿkrill  الوافر مف الكريؿ

لمحيتاف، فإف الجميد الذي يغطي المحيط ىناؾ يحـر الحيتاف  الجنوبي بالكريؿ الغذاء األساسي
عندما يحيف موعد لمتكاثر. ف اة الخضراء مثااًل آخر عف اليجرةوتعّد السمحف مف ىواء التنفس.

الصغيرة تعيش باتجاه جزيرة  ىذه السالحؼ شواطئ البرازيؿ حيث وضع البيض، تغادر إناث
جحورًا في الرماؿ تضع فييا  وعندما تصؿ إلى ىناؾ تحفر لنفسياكـ. ٕٓٓٓالتي تبعد نحو 

 األصمية في البرازيؿ. تيي مف ذلؾ حتى تعود إلى مواقعيابيوضيا. وما إف تن

 يكا الشمالية وبريطانيا. لكف عنديمضي معظـ حياتو في أنيار أمر   ميسوسمؾ الحنك 
بيف برمودا  التكاثر تياجر ىذه األسماؾ مف جانبي المحيط األطمسي إلى بحر السرغس

إلى أنيار  د وضع البيض تعود أسماؾ الحنكميسوبورتوريكو الغني باألعشاب البحرية. وبع
 سنة أو سنتيفelver  التي تسمى الواحدة منيا إلفر غارالقارتيف. وبعد فقس البيض تستغرؽ الص

 رب ثالث سنوات عندما تصؿ الشواطئاألمريكية، ويكوف عمرىا قد قا ة إلى الشواطئلمعود
الحيواف تكيفًا  المياه العذبة والمالحة تتطمب مفالبريطانية. وتجدر اإلشارة إلى أف اليجرة بيف 
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الحيواف، ومف دوف ذلؾ  سيـ في تنظيـ األمالح في جسـية يخاصًا يتمثؿ بتحوؿ وظيفي في الكم
 ال يستطيع السمؾ أف يغير بيئتو دوف أف يتأذى.

   متطمبات اليجرة

 عمييا اف تقـو بما يمي :يوانات اليجرة لكي تستطيع الح

ة كبيرة. والواقع أف عمى الحركة فترات طويمة؛ األمر الذي يتطمب طاق يجب أف تكوف قادرة
قة الضرورية ليا. فالطيراف طورت لنفسيا طرائؽ متعددة توفر بوساطتيا الطا ىذه األنواع

 ة أف تخزف كميات كبيرة مف الطاقةيتطمب طاقة كبيرة؛ لذا يتوجب عمى الطيور المياجر  مثالً 
ف بيجرتيا. فقبؿ الربيع والخريؼ تكدس بعض ال قبؿ البدء طيور دىوف جسميا لُتَكوِّ

وطولو نحو  الطيور المغردة. ويجمع الطائر الطناف% مف وزف جسميا في بعض ٓٗنحو
د الطائَر  الدىوف. إف ىذا الفائض مف الدىوفغ مف ٕنحو  -غ ٘-ٗسـ ووزنو نحو ٓٔ ُيَزوِّ

المكسيؾ؛ عممًا أف بعض  الشمالية إلى أمريكاكـ مف ٓٓٛحو بطاقة تساعده عمى الطيراف ن
 الطيور تعتمد عمى الغذاء الذي تجده في طريقيا.

طريؽ ىجرتيا، فإنيا ال تحتاج إلى اختزاف  لبرية التي تقتات عمى ما تجده فيالثدييات اأما 
ألف تكوف خفيفة الوزف لتتمكف مف اإلفالت مف  رة مف الدىوف، بالعكس إنيا تحتاجكميات كبي

تصادفيا. عممًا أف الثدييات البرية في إفريقيا يمكف أف تياجر  الحيوانات المفترسة التي يمكف أف
 كـ.ٓٓٙٔسافات تصؿ إلى نحوم

  الدافع ليجرة الحيوانات
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كيؼ تعرؼ الحيوانات أف وقت ىجرتيا قد  الحيوانات سرًا عصيًا عمى العمـ.يبقى الدافع ليجرة 
تعرؼ طريؽ عودتيا؟ كيؼ تصؿ إلى  ؼ طريقيا الذي يجب أف تتبعو؟ كيؼحاف؟ كيؼ تعر 
 ابقًا؟!س دوف أف تخطئ في ذلؾ وىي لـ تزره الموقع المرغوب

مؤشرات داخمية تييِّئيا لميجرة. وُوِجد أف شيية  اف أف ىجرة بعض الحيوانات تدفعياعرؼ اإلنس
ىرمونات  بداية فصؿ اليجرة، فتزداد كمية دىونيا. يدفع ذلؾ بعض الحيوانات المياجرة تزداد في

تفرز اليرمونات ي تقـو ىذه الغدة أيضًا بالتحكـ بالغدد التناسمية الت تفرزىا الغدة النخامية،
وانتظاـ  يواف إلى اليجرة والتكاثر بتواتروالخاليا التناسمية. وىكذا تدفع ىذه الغدة الح الجنسية

انخفاض  يواف ببعض المؤشرات الخارجية مثؿمنسَّقيف. وما إف يتـ ذلؾ حتى يتحسس الح
ىذه التغيرات في  فالحرارة، أو يصبح الطعاـ قمياًل حتى يبدأ اليجرة. والبد مف اإلشارة إلى أ

 لحيواف اليجرة حتى يبدأ باستعماؿوما إف يبدأ ا اليرمونات ال تحدث في الحيوانات غير المياجرة.
 تمد الحيوانات عمى عوامؿ خارجية،أجيزة جسمو لكي يصؿ إلى ىدفو. في أبسط الحاالت تع

الشمالية مثاًل يتبع  كافي أمري مثؿ الرياح والتيارات المائية لتدفعيا نحو ىدفيا. فالعصفور الدوري
الناقفة في بحر السرغس تسير  الرياح السائدة لتحممو إلى جنوبّي أمريكا. وكذلؾ صغار الحنكميس

 الشمالية والمممكة المتحدة. تصؿ إلى مصبات األنيار في أمريكامع تيار الماء ل

الحيوانات تتبع بعض المالمح  ات أخرى آليات أعقد مف ذلؾ. فبعضتستعمؿ حيوان
الناضج يعتمد عمى حس الشـ  واطئ أو سالسؿ الجباؿ، والحنكميساألرضية، مثؿ خطوط الش

التي كانت فييا في اليـو األوؿ  غار السمموف رائحة جداوؿ المواقعمف أجؿ ىجرتو، وتحفظ ص
المحيط إلى مصب النير الذي بدأ منو  نوات ينطمؽ البالغ مف األسماؾ فيمف ىجرتيا. وبعد س

 معتمدًا عمى ما يذكره مف الرائحة. ىجرتو األولى
جميعيا، الموجودة عمميًا في الحيوانات  ة الخاصة تذكر الساعة البيولوجيةومف اآلليات الحسي

السابؽ الذي اتبعتو. فالحيوانات المياجرة تدمج إحساسيا الدقيؽ بالوقت  لتمكنيا مف اتباع المسار
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 مع إحساسيا
 الكرة لصحيح. عندما يتحسس حيواف مف نصؼباالتجاه ا بالشمس لتحدد المواقع بالضبط منطمقة
المعمومات لمتوجو.  لشمس ستتحرؾ جنوبًا، فيستعمؿ ىذهالشمالي بوقت الظييرة، فإنو يعرؼ أف ا

أنماط موقع انعكاسات  المعمومة مستغمة موقع الشمس وبعضوتستغؿ بعض الحيوانات ىذه 
استعماؿ ىذه المؤشرات حتى دوف  لمحيوانات و واالتجاه. وىذا يسمحالشمس لتحديد التوج أشعة

  النظر إلى الشمس، كالسمؾ مثاًل.

وليس  -قميمة. في الظالـ تقوـ النجـو  انات لياًل عندما تكوف المفترساتتياجر بعض الحيو 
أنماط توزع النجـو في السماء، وتستطيع تمييز  بتوجيو الحيوانات. فالطيور تعرؼ -الشمس 

صمة جزء مف السماء. يسمى ىذا النمط مف اآلليات البو  عندما ال يرى إال اؿ الحقيقي حتىالشم
 وىو يشبو تمامًا ما كاف يستخدمو المالحوف في األياـ الغابرة. الشمسية أو البوصمة النجمية،

إيجاد طريقيا حتى بعد انحرافيا عف مسارىا  كالحماـ والعصفور الدوري يورتستطيع بعض الط
 -magnetite  وجود بمورات صغيرة مف المغنتيت لعمماء منذ عيد قريبفقد اكتشؼ ا الطبيعي.
ىذه البمورات ُتَمكِّف الحيواف  عض الحيوانات. ويعتقد العمماء أففي دماغ ب -مغنطيسية  وىي مادة

سية اإلحساس البوصمة المغنطي ة األرض في توجييا. وقد تفسر ىذهمف استخداـ مغنطيسي
الحيتاف والقرش والترويت وسالحؼ الماء  نات المائية المياجرة، مثؿالحيوا الشديد باالتجاه لدى

 ليدايتيا. أو النجـوالتي نادرًا ما تستعمؿ الشمس 

تساعد عمى الحث عمى اليجرة أو  رات كيمياويةوىناؾ مف المشاىدات ما تدؿ عمى وجود إشا
تقاؿ الالموس أو أسراب باتجاه واحد، مثؿ ان . فيناؾ كثير مف الحيوانات تياجرتوجو الحيوانات
تطمقيا بعض الحيوانات لتؤثر   تسمى الفيرومونات قد أنيا تبدأ بفعؿ مواد كيمياويةالنحؿ التي يعت

 في سموؾ حيوانات أخرى مف النوع نفسو.
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مثاًل تمضي   أبو دقيؽ الممكية معيا. ففراشات« يمد»ض الحيوانات وطريؽ اليجرة لدى بع
األمريكية وجنوبّي كندا، لكنيا تمضي الشتاء  ف الواليات المتحدةطؽ المعتدلة مالصيؼ في المنا

الفراش مف دوف دليؿ أو خبرة سابقة معتمدًا فقط عمى  لمكسيؾ. فعندما تتجو جنوبًا يطيرفي ا
 دوافع داخمية فيو. لكف ألنواع

برة الخ ؽ اليجرة في مجموعات مستفيدًا مفأخرى يكوف التعمـ ميمًا، فاإلوز مثاًل يتعمـ طري
يجيات الطيراف، مثؿ استرات افة إلى تعمـ الطريؽ يتعمـ اإلوزالمالحية لمطيور األقدـ منيا إض

القائد  رتفاع في اليواء مف أجنحة الطائر. فيذا التشكيؿ يساعد عمى االV حرؼ الطيراف بشكؿ
 الذي يعطي الطيور خمفو دفعًا ميكانيكيًا.

فقد يكوف تعميميا اليجرة صعبًا. يجب مثاًل قيادة  البريةي الحجز والتي ُتْطَمؽ في أما الحيوانات ف
إلى مواقع إشتائيا لممرة األولى مف قبؿ آبائيا، وىي ال  ر الماء الكبيرة كاإلوز والغرنوؽطيو 

توطيف  ومف أجؿ إعادة النجوـ وال المؤشرات المغنطيسية. ؾ ال الشمس والتستخدـ في ذل
ا في الشتاء. ء بتربية طيور صغار لتعمميا وجية ىجرتيقاـ العمما جماعات الغرنوؽ في محميات

في ىجرتيا. مف ىذه اآلباء تقـو بقيادتيا « آباء»طرائؽ غريبة، فقاموا بإيجاد  اخترع العمماء لذلؾ
صغيرة خفيفة تقود الطيور جنوبًا إلى مواقعيا في الجنوب، كما استخِدـ رجاؿ آليوف  طائرات

 ، وكذلؾ تدريب الصغار عمى متابعةؽ ُتَسيَّر عف ُبْعد لقيادتياحجميا أكبر مف الغرنو  )روبوتات(
 قافمة مف السيارات أو اآلليات األخرى.

   أخطار اليجرة

في مجموعتيف: أخطار طبيعية وأخطار  جرتياتقع األخطار التي تواجييا الطيور أثناء ى
رة الغذاء واالفتراس والجفاؼ وند األخطار عادة التغيرات المناخية بشرية. عمى كؿ حاؿ تتضمف

خطرًا شديدًا.  لحيوانات المياجرة نفسيا أحياناً يمثؿ سموؾ ا والمتطمبات الفردية لمحيواف المياجر.
كثيرة، يموت أعداد  في جماعات كثيفة ضمف مجموعاتففي جنوبي إفريقيا مثاًل تياجر الغزالف 
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مائية التي تصادفيا. وال ال ا ببعض أو بسبب غرقيا في المجاريكبيرة منيا بسبب تعثر بعضي
 الموت بدوسيا ليا. ى التي تصادفيا في طريقيا مف خطرتنجو الحيوانات األخر 

مثاًل  caribou المياجرة. فأيايؿ المناطؽ القطبية نساف خطرًا كبيرًا عمى الحيواناتكما يمثؿ اإل
أف رياضة  موعد ىجرتيا. كما حيث تمر في أراضييـ، فيـ يعرفوف يصطادىا السكاف المحميوف

مثاًل يذىب صيادو الطيور والبط  الحيوانات المياجرة. ففي الخريؼ الصيد تستيمؾ كثيرًا مف
السماء وىي في طريقيا إلى الجنوب.  تغذي ىذه الحيوانات ليصطادوىا فيواإلوز إلى مواقع 

 .elk وكذلؾ األمر أليايؿ الػ

ر العالي دود وخطوط الكيرباء ذات التوتالعالية والس ه اإلنساف مف منشآت، مثؿ األبنيةوما يشيد
تحد السدود التي  واإلذاعي تسبب موت كثير مف الطيور المياجرة. كما وأبراج البث التمفزيوني

حدى الطرائؽ لتجاوز األنيار مف ىجرة األسماؾ إلى منابع النير لمتكا تبنى عمى مجاري ثر. وا 
 لتساعد الحيوانات في الوصوؿ إلى النير بناء مدرجات إلى جانب السد تسيؿ عمييا مياه ذلؾ ىو

 منابع النير لوضع البيض.


