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  Behavior الدلهك 
ما وىي الصخيقة  لغخض رد فعل أو فعل مرصمح يذيخ إلى أؼ behaviour أو Behavior لدمػؾا

مػُؾ أسمػٌب أو شخيقة تحكع  . بالبيئة يكػف عادة مختبصا التي يدتجيب بيا الكائغ الحي لسثيخ ما و الدُّ
ترخفات البذخ والكائشات الحية األخخػ. يَدْتخجـ العجيج مغ الشاس كمسة سمػؾ بقرج الترخؼ. ويعشي 
ذلظ كيفية تشاسب ترخفات الذخز مع أفكار السجتسع فيسا يتعمق بالخصأ والرػاب. ولكغ في عمع 

 ُيعتبخ الدمػؾ كأؼ نذاط لذخز أو لكائغ آخخ. الشفذ والعمـػ الدمػكّية األخخػ، 

 ماىي العهامل التي تؤثر على الدلهك :

 تعتسج اغمب انساط الدمػؾ عمى الػراثة . -ٔ

 تشتج عغ خميط مغ الػراثة والسثيخات البيئيو . -ٕ

 تشتج عغ الجيشات والخبخه . -ٖ

 

  دور الجياز العربي في الدلهك لدى االحياء

طيسو باالعزاء الحدية والسحخكة التي يستمكيا الحيػاف . وعمى الخغع يختبط شكل الجياز العربي وتش
مغ ذلظ فأف ىشاؾ شخائق معيشة يكػف فييا لتذخيح الجياز العربي تأثيخ في عسمو . فقج تؤثخ البيئة في 

 سخعة عسل االعراب وكسية التعاوف او التشديق الجدسي .

كبيخة ، لكششا نالحع حيػانات اخخػ مثل قشجيل ػ قصة ىاربة مغ الكمب فأنيا تجخؼ بدخعة فعشجما نخ 
. اف ىحا االختالؼ في الدخعة ىػ بدبب االنػاع السختمفة البحخ او الزفجع بأف حخكتيا تكػف بصيئة 

لالعزاء الحخكية وايزا بدبب تأثيخ الدخعة التي يسكغ اف يشتقل بيا السحفد العربي  ، فسثاًل في 
ـ/ثا، ولسا كاف شػؿ القصة اقل مغ متخ فأف السحفد ٜٔدخعة دماغ القصة يشتقل السحفد العربي ب

 العربي سيشتقل مغ مقجمة الخأس الى نياية الحنب في جدء مغ الثانية .
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لحلظ يدتغخؽ انتقاؿ السحفد مغ جانب الحيػاف  ـ/ثا ، 1ٔ٘ٓاما في قشجيل البحخ فأنو يشتقل ببصأ نحػ 
يكػف ابصأ نحػ الف العربية في ىحه الحيػانات الػاشئة فأف معجؿ الفعالية  وىكحا  الى الجانب االخخ ،
 مخة مسا في المبائغ .

 في ىحا التبايغ في الدخعة ؟  والدؤاؿ الحؼ يفخض نفدو ىشا : ما الدبب

 االجابة عغ ىحا الدؤاؿ نقػؿ ىشاؾ عجة اسباب مؤثخة في تبايغ الدخعة :

البارد تشخفس درجة حخارة الجدع الى  درجة  درجة الحخارة : ففي الحيػانات ذوات الجـ الدبب االول /
في الحيات والعطايا فيي خاممة في الجرجات الحخارية السشخفزة ولكشيا حخارة السحيط وىحا ما نالحطو 

 سخيعة الحخكة في درجة في درجات الحخارة السختفعة مثاؿ عمى ذلظ الزفجع.

 

رب ، ففي القصة مثاًل فأف اسخع عرب مغمف يتسثل بتثخغ السادة العازلة السغمفة لمع / الدبب الثاني
 بأثخغ او أسسظ شبقة مغ الغالؼ الشخاعيشي .

وعمى العكذ مغ ذلظ فأف بعس االعراب السغمفة بصبقة رقيقة تكػف ابصأ في الشقل ، وابصأ االعراب 
ىحا ـ/ثا و ٕ-ٔىي االعراب الدسبثاوية التي تكػف فييا ىحه الصبقة معجومة تقخيبًا وسخعتيا ىي فقط 

 يعشي اف التفاعالت في االعزاء الجاخمية تكػف دائسًا ابصأ مغ تمظ التي في العزالت الييكمية .

السحفد العربي الى عجد الخاليا العربية التي يجب اف يسخ بيا السحفد .  يعدو بطء الدبب الثالث /
ة السخور فيو اكثخ مسا واحجًا تكػف سخع ففي كل اتراؿ يبصأ السحفد في الدخعة لحا فأف عربًا شػياًل 

 في عجة اعراب قريخة .

وعمى الخغع مغ ذلظ فأف عجدًا مغ الالفقخيات تشدحب خمفًا برػرة مفاجئة ، واف ىحه القابمية ىي نتيجة 
تخكيب خاص . فالسحفد يشتقل بدخعة اذاكاف قصخ العرب اكبخ ، ففي عجد مغ الحيػانات مثل 

جة خاليا عربية ممتحسة مع بعزيا . وفي دودة االرض الدخشاف تسثل اعراب عسالقة متكػنة مغ ع
ذات الحخكة البصيئة تػجج مثل ىحه االعراب العسالقة التي تستج خالؿ الحبل العربي الخئيدي زىي 



                   ا.م.د. عدويو الزبيديعلم االحياء العام           (  01و  9و  8)محاضرة   
 

 ٖ 

تسكغ الحيػاف مغ االندحاب خمفًا الى مخبئيا بدخعة بتعخضيا لزػء مفاجئ او المسذ . وعمى الخغع 
ليدت بدخعة تمظ االعراب ذات زخسة او العسالقة ايزًا  مغ ذلظ فأنو مثل ىحه االعراب ال

 الغالؼ الشخاعيشي الثخيغ في ذوات الجـ الثابت الحخارة مغ الفقخيات .

يػجج مبجأ فدمجي ىػ الكل او الالشئ ، فالميفة العربية اما اف تتفاعل كميًا او ال تتفاعل مصمقًا ، 
يار كيخبائي مباشخ يحرل فقط عشجما يفتح التيار او ويعتسج التأثيخ عمى معجؿ التغييخ ، فالتحفيد بت

يقصع وعشجما يدتعسل تيار ضعيف ججًا ال يحجث اؼ شئ ، اما اذا زيجت الفػلتية تجريجيًا ببطء فمغ 
لكغ اذا ما رفعت الفػلتية الى الشقصة نفديا  يحجث اؼ رد فعل يقاؿ عغ ىحا اف العرب يؤقمع نفدو .

 .ب يدتجيب برػرة مفاجئة بدخعة فأف العر

وىشاؾ مبجأ اخخ يختبط بالدمػؾ مباشخة وىػ ما يجعى بالتخاكع او التجسع ، فالتيار الكيخبائي السحفد 
الحؼ يكػف برػرة اعتيادية مغ الزعف بحيث ال يحجث اؼ رد فعل في العرب فأف تخدده برػرة 

 سخيعة يدبب التأثيخ نفدو لسحفد مفخد قػؼ .

يسكغ استعساؿ مبجأ التخاكع عمى الدمػؾ الحيػاني كمو عمى نحػ ما يفعل وىشا يبخز الدؤاؿ االتي : ىل 
 بالشدبة لمشديج العربي السفخد ؟

الجػاب / نعع ، فالحيػاف الحؼ يحفد في امخ معيغ يكػف مياًل الف يكػف اكثخ استجابة لسحفدات اخخػ 
تجيب لو في حاالت اخخػ ، . فأذا كاف الحيػاف جائعًا فأنو غالبًا ما يدتجيب لسحفد ضعيف قج ال يد

 وىكحا قج يطيخ سمػكًا ليذ لو عالقة بسذكمة الحرػؿ عمى الغحاء .

مسا ذكخ سابقًا يسكششا القػؿ اف دراسة فدمجة التحفيد تعصيشا اساسًا قػيًا وواضحًا لسبجأ الدمػؾ وىػ اف 
خ مغ السحفد الحؼ يدداد التحفيد يتكػف مغ التغيخ ، فالسحفد الحؼ يدداد بدخعة يؤدؼ الى تغيخ آني اكث

 ببصأ والحؼ يؤدؼ الى التأقمع .

 

 االستالم والعمل في الجياز العربي 
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ىي عػامل تذيخ الجراسات الى اف البشياف التذخيحي ومجػ تقجـ ونسػ االجيدة التي يستمكيا الحيػاف 
يغ القجرات الجدسية تؤدؼ دورًا ميسًا في التأثيخ في الدمػؾ الحيػاني ، وعمى ىحا االساس تتسايد وتتبا

 تبعًا النساط الدمػؾ السختمفة .

اف بعس الدمػكيات العامة يسكغ رؤيتيا في العجيج مغ السجسػعات الحيػانية واف سمػكيات السحسػعات 
الستبايشة قج تتأثخ بعػامل معيشة ، فالدمػؾ ىػ احجػ الصخائق التي قج يتكيف فييا الحيػاف لمتبجالت او 

 التغيخات البيئية .

واف االساس الفدمجي لمدمػؾ يعتسج عمى الفعاليات الستعجدة لمجياز العربي في الحيػاف فجسيع 
الحخكات قج تفدخ عمى اساس نسط الفعاليات العربية ونسط االرتباشات العربية التي تجخل في تكػيغ 

 ىحه االنساط :

عس مغ االستجابات واف باف االستجابة الدمػكية ىي تكيفات اما مغ اجل بقاء الفخد او الشػع ، 
الدمػكية قج تؤدؼ الى مػت الفخد ولكشيا تديج مغ بقاء الشػع وادامتو مغ خالؿ استسخارية الرغار. واف 
كل نسط سمػكي يجب اف يػضف لكي يسكغ الحيػاف مغ العير مجة كافية الف تجعمو يتكاثخ ، لحا فأف 

سفتخسات والصفيميات فزاًل عغ التشافذ مع الحيػاف يجب اف يتجشب السحيط الحؼ يجمب لو اليالؾ وال
افخاد نػعو . فيػ يجب اف يحرل عمى الصاقة والسػاد الغحائية وعمى الجشذ االخخ في وقت التشاسل ، 

لحا فأف الدمػؾ في الحكيقة متبايغ كتبايغ التخكيب الحياتي ،  وقج تكػف عميو حساية الرغار وتعميسيع .
 مشػع عمى ما ىػ الحاؿ بالشدبة لمحجع والمػف والذكل والخائحة . وىػ ايزًا احج الرفات السسيدة ل

 

 انهاع الدلهك 

تذيخ الجراسات اف ىشالظ نػعيغ مغ الدمػؾ ىسا سمػؾ فصخؼ ويكػف مػضع انتخاب شبيعي في 
 الصبيعو واالخخ مكتدب او متعمع مغ خالؿ التجارب او السػاقف التي يتعخض ليا الكائغ .

 ي )الغريزي ( وال : الدلهك الفطر ا
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الػراثو وغيخ مختبط بالتجارب الدابقو ويدمكمو معيغ ويعتسج عمى سمػؾ تمقائي يتع استجابة لتحفيد وىػ 
فعمى سبيل السثاؿ ىشالظ العجيج مغ  عجد كبيخ مغ افخاد الجساعو وحتى واف كانت البيئات مختمفة .

الحرػؿ عمى الغحاء والتييؤء لمتفتير عغ االنساط الدمػكيو السعقجه لمجساع وبشاء االعذاش والسغازلو و 
ممجأ تعج فصخيو ، ويطيخ الدمػؾ الفصخؼ اوال خالؿ حياة الفخد وىػ اليحتاج الى تسخيغ لكي يربح 

 .كامال لحا فيػ نسط مغ اعساؿ سمػكيو تقميجيو او نسط لعسل ثابت يتع بػجػد الحػافد السشاسبو 

 

 ثانيا : الدلهك المكتدب )المتعلم (

دمػؾ الحؼ يطيخ لجػ الكائغ الحي نتيجة لتجخبو او خبخة سابقو وتعج الحاكخه احج جػانب عسمية وىػ ال
التعمع وىي عسمية ادخاؿ السعمػمات ومخورىا خالؿ االجيده الحديو اذ تخسل الى الجماغ لتخدف بذكل 

جه ، وىحا مغ االشكاؿ بحيث يدسح ليا اف تدتعسل لتحػيخ االستجابو لمحػافد نفديا في اوضاع ججي
الشػع مغ خدف السعخفو يسكغ اف يتجسع تجريجيا ويربح متحػرا مغ ىشا يكػف الحيػاف قادرا عمى 

 استجابو مكيفو بتغيخ الحاالت .

 

 الفرق بين الدلهك الفطري والدلهك المكتدب :

الدمػؾ الفصخؼ مذتخؾ بيغ جسيع افخاد الشػع الػاحج ، اما السكتدب يختز بفخد مغ افخاد الشػع  -ٔ
 الػاحج .

 الدمػؾ الفصخؼ حخكات ثابتو ، بيشسا الدمػؾ السكتدب حخكات متججدة مخنو وىادفو . -ٕ

 

  Rhythmالرتابو او االيقاع  
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وىػ تكييف الكائشات الحية فدمجيا وسمػكيا اليقاعات تحجث في الصبيعو تديج مغ احتسالية حرػليع 
تطسو تحجث عمى مدتػيات الخاليا واالعزاء عمى الغحاء الكافي وانتاج االجياؿ ، وىحه التكيفات السش

 وجدع الكائع الحي الكمي فيي تؤثخ في االيس والفدمجة والدمػؾ وىي عمى ثالثة انػاع :

الختابو اليػميو : وتكػف مختبصو بالجوره اليػميو وتتزسغ الشذاشات الدمػكيو ذات العالقو بجوره  -ٔ
كائشات الحيو نذاشيا خالؿ الشيار وتشاـ يػميو واحجة تحت ضخوؼ ثابتو .مثال مسارسة اغمب ال

 خالؿ الميل وبعزيا يعسل العكذ مثل البـػ والخفاش .

 

يغ تأتي نالختابو السجيو : وىحا الشػع يكػف مختبط مع مػاقع بيئيو معيشو فسثال نجج اسساؾ الكخو  -ٕ
ا الى الداحل خالؿ الميالي ذات البجر الكامل لتزع البيس وىحا دليل عمى ارتباط سمػكي

 التكاثخؼ بالسج العالي .

 
 

الختابو الدشػيو او السػسسيو : وىحه تختبط باالحجاث الزػئيو الجوريو ومغ بيغ ىحه االحجاث ما  -ٖ
يحجث لمتدىيخ االزىار في عجدا مغ الشباتات وانبات بعس البحور ، التحػؿ في بعس الحذخات 

 اع وىجخة الصيػر والمبائغ .، سبات الفقخيات ، استئشاؼ دورات التكاثخ في كثيخ مغ االنػ 

 

  Biological clockالداعو البايهلهجيو 

وىي ساعو ىخمػنيو داخمية تدتقخ في اكثخ جدء مغ الجدع كالسخ وتحت السياد والغجة الشخاميو لجػ 
ساعو . تع مالحطو  ٕٗالعجيج مغ الحيػانات تحافع عمى الشسط اليػمي لجورة الشـػ واالستيقاظ ومجتيا 

وتست عشجما وضع نبات السدتحيو في غخفة مطمسة  ٕٜٚٔمغ احج العمساء الفخندييغ  وىحه الداع
مخاقبة سمػكيا فمػحع انو لع يتغيخ اذ استسخ فتح وغمق االوراؽ في الميل والشيار ، مسا يؤكج وجػد ساعو 



                   ا.م.د. عدويو الزبيديعلم االحياء العام           (  01و  9و  8)محاضرة   
 

 ٚ 

اف اؼ اختالؿ في عسل الداعة البايػلػجيو يؤدؼ الى ضيػر اعخاض غيخ شبيعيو واخخػ حياتيو .
 تػصف بأنيا مخضيو وىشا تكسغ اىسية ىحه الداعو .

 

 الدلهك عند النباتات 

اليختبط الدمػؾ بالحيػانات فقط بل ىػ صفة مذتخكة لجسيع السخمػقات الحية ومشيا الشباتات ولكػف 
الشباتات غيخ متشقمة مغ أماكشيا فإف مطاىخ الدمػؾ فييا بصيئة وغيخ واضحة . ولكغ الشبات يشسػويتأثخ 

طخوؼ البيئية السحيصة بو وتغيخاتيا .ومغ مطاىخ الدمػؾ التي يسكغ مالحطتيا بديػلة عشج الشباتات بال
 :مايمي

سقػط أوراؽ بعس الشباتات أثشاء فرل الذتاء، ويفدخ العمساء ذلظ بأنو سمػؾ لمتغمب عمى  -ٔ
درجة الحخارة السشخفزة بحيث يقل الدصح السعخض لمبخد مغ جدع الشبات أو لمتخمز مغ 

  .الفزالت الشاتجة عغ عسميات األيس

اغتحاء بعس الشباتات عمى الحذخات لمحرػؿ عمى عشرخ الشيتخوجيغ حيث تعير ىحه  -ٕ
الشباتات في تخبة تفتقخ إلى وجػد عشرخ الشيتخوجيغ . وقج مشح هللا ىحه الشباتات أوراقا 

 .ترصاد بػاسصتيا الحذخات وتيزسيا لتدتخمز مشيا ىحا العشرخ

  .بعس الشباتات في الرباح وغمقيا في السداء نتيجة استجابتيا لسؤثخ معيغ تفتح أزىار· -ٖ
ىشاؾ نباتات تبدط أوراقيا في الشيار وعشج حمػؿ الطالـ تغمقيا عمى بعزيا وقج تغمق بعس ·

 .الشباتات اوراقيا بسجخد مالمدة االنداف ليا وىحا يجؿ بػضػح عمى استجابتيا لسؤثخ خارجي

 تالدلهك عند الحيهانا
ومغ ىحه العسميات تزع السسمكة الحيػانية أنػاعا كثيخة ججا مغ الحيػانات تختمف عغ بعزيا في سمػكيا 

ويسكغ الدمػكية ماىػ خاص بالفخد نفدو ومشيا مايخز عالقة الفخد بالحيػانات األخخػ في بيئتو 
 : ترشيف سمػؾ الحيػانات في العسميات اآلتية
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 .(االغتحاء )البحث عغ الغحاء  -ٔ
 .(شاء السدكغ )البحث عغ السأوػ ب· -ٕ
 .اليخب مغ األعجاء -ٖ
 .العجواف عمى األخخيغ -ٗ
 .التداوج -٘
 .   الخعاية· -ٙ
  .مقاومة التغيخات البيئية· -ٚ
 

 سلهك االغتذاء
يقرج بدمػؾ االغتحاء جسيع الحخكات التي يقـػ بيا الحيػاف لمحرػؿ عمى األكل والذخب حتى 

الحيػانات لمبحث عغ الغحاء وتشاولو ومشيا عمى  ىشاؾ شخؽ مختمفة عشجو .يحافع عمى بقائو حيا
 :سبيل السثاؿ مايمي

تقـػ بعس الصيػر الجارحة الكبيخة بالتغحؼ عمى بيس الصيػر األخخػ كالشعاـ وعشجما تجج   -ٔ
ىحه الصيػر الجارحة البيس فإنيا تحسل في مشقارىا حجخا متػسط الحجع وتخمي بو عمى 

  وتتغحػ عمى مابجاخميا البيزة وتكخر ذلظ مخارا حتى تكدخىا
تقـػ شيػر الغخباف التي تتغحػ عمى الدخشانات ذات الرجفة ) الدخشاف الشاسظ( عمى . -ٕ

شػاشئ البحار بانتقاء الدخشانات الكبيخة وحسميا إلى ارتفاعات قج ترل إلى أكثخ مغ عذخة 
يا امتار ثع تدقصيا وقج تكخر ذلظ أكثخ مخة حتى تشكدخ الرجفة وتتغحػ عمى مابجاخم

وبالسحاوالت الستكخرة وججت الغخباف أنو كمسا كاف حجع الرجفة أكبخ كمسا كاف كدخىا أسيل 
 وأسخع

تقـػ نسمة الغابة التي تتغحػ عمى الحذخات بافخاز حسس الشسميظ إلى مدافات تديج عمى . -ٖ
عذخة سشتيستخات الحؼ يذل حخكة الحذخات التي يقع عمييا ثع تقػـ الشسمة بحسل الحذخة 

  .ة فكػكيا إلى مدكشيابػاسص
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 سلهك بناء المدكن
تبشي الصيػر أعذاشيا في أماكغ مختمفة عمى األشجار أو عمى الرخػر أو في التخبة   -ٔ

وتختمف ميارة الصيػر في بشاء اعذاشيا باختالؼ انػاعيا وىػ سمػؾ فصخؼ )غخيدؼ( 
ا . وتبحؿ بعس تقـػ بو الصيػر لمكياـ عبسمية التكاثخ والسحافطة عمى حياتيا ونػعي

اجة  الصيػر وقتا شػيال في بشاء العر خاصة الصيػر الشدَّ
تأمل الشحل ػ كشسػذج مثالي لمحذخات االجتساعية ػ حيث يقـػ باختيار السكاف السشاسب   -ٕ

وأوحى ربظ إلى  {لسدكشو وخالياه وىحا سمػؾ فصخؼ أليسيا هللا عد وجل إياه قاؿ تعالى
فمػ أمعشت الشطخ في ىحه } .ومغ الذجخ ومسا يعخشػف  الشحل أف اتخحؼ مغ الجباؿ بيػتا

الخمية ػػ سػاء بشاىا الشحل برػرة شبيعية عمى األشجار أو في الجباؿ أو بشاىا لو 
االنداف ليجشي العدل الحؼ فيو شفاء لمشاس ػػػ لخأيت األشكاؿ الدجاسية التي تبشييا 

تزع فيو البيس وكحلظ مكانا  شغاالت الشحل مغ الذسع ليكػف ىشاؾ مكانا مشاسبا لمسمكة
 .لتخبية اليخقات وتغحيتيا حتى تكبخ فدبحاف مغ ىجاىا إلى ذلظ

عشجما نتحجث عغ مدكغ الشسل فإنشا نتحجث عغ ىشجسة معسارية راقية وإذا حاولت  -ٖ
مذاىجة الشسل وىػ يقـػ ببشاء مدكشو فإنظ تعجب مغ قجرة ىحه الشسمة الرغيخة في انجاز 

يي تحفخ أنفاقا في التخبة تقدسيا إلى غخؼ تدتعسل بعزيا لخدف ىحا السدكغ البجيع ف
  .الغحاءالحؼ تجسعو باستسخار وتدتعسل بعزو اآلخخ لمدكغ

تعتبخ العشاكب مغ أكثخالحيػانات انتذارا في البيئة وتقػـ ىحه العشاكب بشدج شباكيا  -ٗ
الخارجي بدخعة  العشكبػتية بجقة عالية حيث تقػـ بإفخاز سائال يتجسج عشج تعخضو لميػاء

ليكّػف خيصا أشبو مايكػف بخيط الحخيخ وتتسيد كل عائمة بيشجسة خاصة لشدج شبكتيا 
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  .حيث يسكغ عغ شخيق شبكة العشكبػت تسييد العػائل السختمفة في العشاكب
  :وتدتعسل العشاكب شبكتيا الشديجية ىحه في عجة أغخاض مشيا

  أماكغ لػضع البيس·
  خػ لتتغحػ عميياشباؾ لريج الحذخات األخ·

 .ار(ع األماكغ العالية كأغراف األشجوسيمة لمحساية مغ األعجاء والتشقل )التجلي ن
 

 سلهك اليرب )التخفي( من األعداء
تدعى بعس الحيػانات وخاصة الحكػر مشيا إلى فخض سيصختيا عمى مشاشق محجدة في بيئتيا 

.ومايحجث في البيئات الصبيعية  وتياجع الحيػانات األخخػ التي تحاوؿ دخػؿ ىحه السشصقة
لمحيػانات أف القػؼ مشيا يياجع الزعيف ليفتخسو ويتغحػ عميو وقج مشح هللا سبحانو وتعالى ىحه 
الحيػانات الزعيفة وسائل دفاعية تداعجىا عمى االختفاء واليخب وىػ سمػؾ فصخؼ يختمف مغ 

أخخػ مغ عسخ الحيػاف نفدو نػع آلخخ مغ الحيػانات وكحلظ قج يختمف مغ مخحمة عسخية إلى 
 :وسشدتعخض بعس األمثمة عمى سمػؾ اليخب مغ األعجاء عشج بعس الحيػانات فيسا يمي

 
يعير حيػاف الحبارفي البحخ ويحػؼ بصشو كيدا مسمػءا بربغ ذو لػف أزرؽ وحيغ يياجسو   -ٔ

احية األعجاء يقـػ بالزغط عمى الكيذ فيخخج الربغ األزرؽ مغ فتحة قسعية الذكل عمى الش
 .البصشية ويشتذخ الربغ األزرؽ في الساء ويتسكغ الحبار مغ اليخب

 
أثشاء مخورؾ بالقخب مغ عر بعس الصيػر التي تزع أعذاشيا عمى سصح التخبة ولخػؼ   -ٕ

األـ مغ سصػؾ عمى بيزيا او صغارىا تتطاىخ بأف جشاحيا مكدػر والتقػػ عمى الصيخاف 
ج عغ عذيا )كالحجل( مدافة كبيخة وىي بحلظ وتطل كحلظ حيغ تصاردىا لتسدظ بيا وتبتع

  .تبعجؾ عغ عذيا لتحافع عمى بيزيا أو صغارىا
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يقـػ البخص السشدلي )الػزغ( وىػ مغ الدواحف ببتخ ذاتي لمحيل حتى تديج سخعة الجدع 
 (.  ويشذغل مياجسو بالحيل ويقـػ فيسا عبج بتعػيس الجدء السبتػر ) الستججد

 
 الدلهكيات البيئيو 

انػاع مغ انساط سمػكيو يتخحىا الفخد ويدتجيب ليا لمعير في البيئو وفقا لسا تحتػيو ىحه البيئو وىي 
 ومغ فػائج او ايجابيات ىحا الشػع مغ الدمػكيات :

 .تدداد الجيشات السدؤولة عغ التكيفات الزخوريو لمبقاء  -ٔ

 ليا حدب قػتو .سيادة احج افخاد السجسػعو وقيادتو  -ٕ

 ات البيئيو : سمػكيات التشافذمغ اىع ىحه الدمػكي -ٖ

 سلهكيات التنافس 

سمػؾ يدسح لالفخاد بتحجيج الدياده او الديصخة عمى مشصقة او مػرد قتل افخاد اخخيغ او جخحيع .واسباب 
 لمديادة . وانػاعو سمػؾ الرخاعىحا الدمػؾ ىػ الصعاـ ، السكاف ، شخيظ التداوج ، السػارد االخخػ 

 وسمػؾ تحجيج مشصقة الشفػذ .خمي سيادة التدمدل اليوسمػؾ 

سيادة الرخاع : ىي العالقو القتالية بيغ فخديغ مغ الشػع نفدو وال يؤدؼ الى االذػ الذجيج او  -ٔ
 السػت الؼ مغ الفخديغ ، ويتػقف التشافذ عشجما يتػقف احج االفخاد ويغادر .

اعو الحيػيو القادرة عمى سيادة التدمدل اليخمي : ىي قجرة تكػيغ االفخاد االعمى تختيبا في الجس -ٕ
 الػصػؿ الى السػارد دوف االصصجاـ بأفخاد الجساعو االخخػ .

سمػكيات تحجيج مشصقة الشفػذ : ىي محاوالت الختيار مشصقو ذات مداحو معيشة والديصخه عمييا  -ٖ
 والجفاع عشيا ذد حيػانات اخخػ مغ الشػع نفدو .
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 سلهكيات التهاصل 
الفصخيو ومكتدبو يدتخجميا الكائغ الحي لمتػاصل بيو وبيغ افخاد نػعو وىي مجسػعة االنساط الدمػكيو 

 وىي عمى انػاع :لزساف نجاح تكاثخ الفخد وبقائو سيمة ضخوريو و وىي 
: وىي مػاد عالية التخرز تفخز مغ غجد خارجيو االفخاز  Phoremonesالفػرمػنات   -ٔ

اتراؿ او نقل دتعسل واسصو وتصمق الى السحيط الخارجي وتثخ عمى سمػكيات الحيػانات وت
بي السخكدؼ وتشتج لمسعمػمات بػاسصو حاسة الذع ، بعزيا يعسل عمى مدتمسات الجياز العر

فعاليو انيو مثاؿ ذلظ الفػرمػف الحؼ يصمقو الشسل لمتخجيخ ولتعييغ السدار الحؼ يدمكو ، وىشاؾ 
فػرمػنات تعسل ببطء وتحفد سمدمة مغ االحجاث الفدمجيو في السدتمسات التي تؤثخ عمى نسػ 

 مشيا مشطع الشسػ في الجخاد. الحيػاف وتكػيشو 
كل نػع مغ االحياء مػاد كيسيائيو خاصة بيا لزساف استكباؿ افخاد ل -ٔ:  مسيدات الفػرمانات

اف السفتخسات ال تدتصيع كذفيا عمى عكذ سمػكيات  -ٕجساعو ما لمسعمػمات السيسو . 
 التػاصل الػاضحو االخخػ مثل العػاء والشباح .

ل التكاثخ الرساؿ اشارات بيغ الحكػر واالناث مغ اج -ٔ:  ماىي ضخوريات استعساؿ الفػرمانات
 لتخؾ رائحة تػاصل بيغ افخاد الشػع الػاحج . -ٖالرساؿ اشارات انحار ليجـػ مفتخس .  -ٕ. 

التػاصل الدسعي : وىػ نػع مغ الدمػؾ الخاص بالتػاصل الحؼ يتع فيو نقل السعمػمات بذكل  -ٕ
الشباح  رسائل صػتيو واستكباليا وتشتقل بذكل اسخع مغ الخسائل الكيسيائيو ومغ امثمتيا العػاء

 التغخيج .
فتدتخجـ شخيقو معقجه ىي المغو : شكل مغ التػاصل  وبعس الحيػانات اما بالشدبو لمبذخ  -ٖ

الحيػانات باستخجاـ اعزاء صػتيو الصجار مجسػعو مغ االصػات ليا معاف فيو  تقـػ الدسعي
 مختمفو مذتخكو .

  
 دور الدلهك في تنظيم معيذة الحيهانات
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عيذتيا في بيئاتيا الصبيعية وقجرتيا عمى التفاعل مع أفخاد الشػع ترشف الحيػانات مغ حيث م
  :نفدو إلى

 .الدواحف العقارب والعشاكب وبعس مثل حيػانات تعير معيذةإنفخادية -ٔ

أؼ أنيا تذكل جساعات ولكغ لكل مشيا حخيتو في البحث عغ  جساعية حيػانات تعير معيذة -ٕ
ة الرغار وعشجما تكبخ يربح كل فخد مدؤوال الغحاء أو غيخه فقج تعير في جساعة لفتخة رعاي

وىحا يفيجىا في الجفاع  كالصيػر واألسساؾ األسج والشسخوقج تعير في جساعات عغ نفدو مثل
  .ورعاية الرغار

بحيث يكػف ىشاؾ مجسػعة مغ نػع واحج مغ الحيػانات  اجتساعية حيػانات تعير معيذة -ٖ
يسا بيشيا داخل بيئتيا بحيث يربح كل فخد تعير في مدكغ واحج غالبا وتتقاسع السدؤليات ف

أو مجسػعة مغ األفخاد مدؤوليغ عغ عسل محجد ويقـػ كل فخد بالسحافطة عمى السرمحة 
 .الشسل والشحل مثل العامة

 الحركة الجماعيو

دوف العػده  وىي حخكة االحياء بذكل جساعات لالبتعاد عغ االضصخابات او التػجو نحػ مرادر الغحاء
. ومغ امثمة الحخكة الجساعيو حخكة الفخاشات السعخوفو بالديجة السمػنو في  االوؿ لمسعيذو الى السكاف

نحػ محفد محيصي مالئع ، وحخكة جشػب افخيكيا اذ تخحل االؼ مشيا باالتجاه نفدو اياما متتاليو 
 االسخاب العطيسو لمجخاد في شساؿ افخيكيا والذخؽ االوسط .

 

 migration Theاليجرة  

حخكات دائخية مشتطسة تقػـ بيا الحيػانات بيغ مشصقتيغ، تػفخ كل مشيسا لسخحمة مغ مخاحل حياة توىي 
أو فرميًا ىي تحخؾ الحيػانات دوريًا ويعخؼ ايزا  تمظ الحيػانات ضخوًفا معيذية أفزل مغ األخخػ 

شصقة إلى أخخػ ثع اليجخة عادة مغ م وتتع ،استجابة لتغيخات مشاخية أو لتػافخ الغحاء أو لتأميغ تكاثخىا
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تشتقل خاللو الكائشات الحية إلى األماكغ التي تػفخ  عمع األحياء و مفيػـ في لسػقع األوؿالعػدة إلى ا
 أفزل.ليا ضخوًفا معيذية 

برػرة مشتطسة لتتجشب التغيخات غيخ السػاتية  والثجييات والحذخات واألسساؾ الصيػر مغ تياجخ كثيخ 
أيًزا، ولكغ ىجختيع غالًبا ماتكػف ألسباب  يياجخ الشاس ي السشاخ أو مرادر الغحاء. كساسػاء ف

تع ىحه اليجخات عمى األرض أو في تو  سياسية أو اجتساعية وقج يياجخوف كحلظ ألسباب بيػلػجية. 
الساء أو في اليػاء. تياجخ بعس الحيػانات لسدافات قريخة فقط، حيث يياجخ العجيج مغ الزفادع 
والعالجيع سشػًيا بانتطاـ لسدافة كيمػمتخات بيغ أماكغ تكاثخىا واألماكغ األخخػ، بيشسا تياجخ شيػر 

جخة ىػ الخصاؼ القصبي الحؼ يياجخ لسدافة حػالي أخخػ آالؼ الكيمػمتخات سشػًيا. وأشػؿ الصيػر ى
 .كع سشػًيا 1ٖٓٓٓ٘

خ مغ الصيػر، أو تتصمب كسا في ىجخة الخبيع والخخيف لكثي ذات شبيعة فرمية، قج تكػف ىحه الحخكة
العحبة،  في مجارؼ السياه« يمج»يادغ الحؼ سمسػف السحيط ال الحيػاف كسا في ىجخة أسساؾ كامل حياة

وىشالظ انساط ثانية قبل مػتو. ليتكاثخ« ولج»السياه العحبة حيث  اه السحيط، ثع يعػد إلىمق إلى ميويشص
 مغ اليجخات ىي :

 الستعزيات ات باليجخة، ابتجاء مغيقـػ كثيخ مغ الحيػانوفيو  اليجرات ذات النمط الدوري  -ٔ
درجة حخارة الساء  بًا بيغ أعساؽ البحيخة وسصحيا حدالجقيقة في بحيخات الساء العحب التي تشتقل فرمي

تعػد في  السشاشق السعتجلة، ثع يف مغ البحار حػؿ القصب إلى بحارحتى الحيتاف التي تشتقل في الخخ 
اء وال يذح اإلنداف عغ ذلظ، فكبائل البػشساف في صحخ  سياه الباردة الغشية بالغحاء.أواخخ الخبيع إلى ال

كسا تيجخ السشاشق  لتي تعتسج عمييا في غحائيا،تياجخ مع الحيػانات ا -عمى سبيل السثاؿ  -كاالىارؼ 
 إلى حيث مرادر السياه. الجافة لمػصػؿ

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ة. فكثيخ مغ الحيػانات التي تعتسج عمى الطخوؼ السحمية السؤقتوىحا اليجخات  ىجرات غير منتظمة-ٕ 
ففي  طخوؼ السحمية مغ الغحاء والسشاخ.جساعات في سيػؿ شخؽ إفخيكيا تتحخؾ استجابة لم بذكل تخعى

 ىحا الشػع مغ اليجخات تشصمق الحيػانات، وال تعػد إلى مػقعيا األصمي ثانية.

ي إفخيكيا وآسيا، التي إلى مػاقع ججيجة، كسا في أسخاب الجخاد ف وىي اليجخة االتجاه اليجرات وحيدة-3    
السػارد  يلجػ زيادة أعجادىا بحيث ال تكف ىجختيا بأعجاد ىائمة بحيث تكاد تغصي الدساء يعخؼ عشيا

ونادرًا ما تعػد إلى مػششيا  فيو. فيي تشصمق إلى مشاشق أخخػ، السػجػدة في السكاف الحؼ تػجج الغحائية
 األصمي.

 انهاع اليجرة

تقػـ العػالق السائية الحيػانية في السحيصات بيحا الشػع مغ اليجخة حيث :  اليجرات اليهمية  -ٔ
 .عػد خالؿ الميل إلى الدصحتدبح لسئات األمتار تحت الساء خالؿ اليـػ وت

تحجث ىحه اليجخات مختيغ في العاـ. فيي مختبصة بالتغييخات السػسسية في  : اليجرات المهسمية -ٕ
اليجخات  -ٔدرجة الحخارة أو مدتػػ ىصػؿ األمصار. وىشالظ ثالثة أنػاع مغ اليجخة السػسسية: 

يياجخ عبخ  .ات السحميةاليجخ  -ٖاليجخات الخأسية عمى السختفعات،  -ٕعبخ خصػط العخض، 
خصػط العخض الخفافير والفقسات وكثيخ مغ الصيػر السياجخة. وىي تياجخ أساًسا في اتجاه 

شسالي جشػبي، بيشسا يقـػ باليجخة الخأسية بعس الحيػانات الجبمية إلى أعمى وإلى أسفل الجباؿ 
الغداؿ األحسخ الريف عبخ السشحجرات الجبمية. فعمى سبيل السثاؿ، يقزي حجل الثمػج األلبي و 

في أعالي الجباؿ ويشدالف إلى الػدياف في الذتاء. وتقػـ غالبية الصيػر والثجييات السجارية 
باليجخات السحمية حيث تياجخ إلى األماكغ األكثخ رشػبة في أوقات الجفاؼ وتعػد إلى ديارىا 

 .األصمية عشج بجاية مػسع األمصار

لشػع بعس الحيػانات عمى فتخات متباعجة؛ فأسساؾ الدالسػف يقـػ بيحا ا:  اليجرات األقل حدوثا -ٖ
مثاًل، تػلج في أعالي مجارؼ األنيار ولكشيا سخعاف ماتياجخ إلى السحيصات. وبعج سشػات عجيجة، 
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تعػد إلى األماكغ التي ولجت فييا في أعالي مجارؼ األنيار لمتكاثخ. وتسػت أسساؾ سالسػف 
بيس، ولكغ تعػد بعس أسساؾ سالسػف السحيط األشمدي مخة السحيط اليادغ مباشخة بعج وضع ال

أخخػ لمسحيط لمتكاثخ، وتفعل ذلظ ثالث مخات خالؿ حياتيا. وكحلظ تقـػ بسثل ىحه اليجخات 
لػضع البيس إناث الدالحف البحخية وذلظ لعجة مخات خالؿ حياتيا. وتدبح إناث الدالحف 

لخأس كل عاميغ أو ثالثة أعػاـ لسدافة قج تبمغ السائية الخزخاء وإناث الدالحف السائية ضخسة ا
 .كع إلى الذػاشئ الخممية َفَقَدْت فييا لػضع بيزيا 1ٕٓٓٓ

  أسباب اليجرة

 البحث عغ الصعاـ والساء واليجخة مغ أجل التكاثخ. يغ رئيدييغ ليجخة الحيػانات، ىسايسيَّد بيغ سبب

الغحاء التغيخات  لىجخة الحيػانات مغ أج غالبًا ما تتحكع في:  اليجرة للبحث عن الطعام والماء -ٔ
 عمى الصيػر التي تتغحػ ذتاء مثاًل تكاثخ الحذخات ويتػجبالسشاخية الفرمية. فعشجما يػقف ال

عشجما يدتقخ الذتاء تشجر القػارض  التي تتػافخ فييا الحذخات. وكحلظبيا الحىاب إلى السػاقع 
وىحا يحّث صقػر أمخيكا الذسالية حسخاء  ة،التي تتغحػ بيا الصيػر الجارح الرغيخة والصيػر

سػاحل خميج السكديظ حيث الغحاء الػافخ. كسا أف  مثاًل عمى اليجخة نحػ السكديظ أوالحيل 
غحائيا غحائيا عمى األسساؾ والشباتات السائية تجج مػاقع  حيػانات في الذساؿ التي تعتسج فيال

 ي تعير.عمى التػجو جشػبًا لك يغمفيا الجميج؛ ما يجبخىا

      صغارىا إلى مػاقع  خخ يجفع الحيػانات لميجخة ىػ حسلثسة سبب آ: اليجرة من أجل التكاثر - 2
العامل فإف العامل الغحائي لو دور كبيخ  لسفتخسة. عمى الخغع مغ أىسية ىحاآمشة بعيجًا عغ الحيػانات ا

، krill  يث الغحاء الػافخ مغ الكخيلتتخؾ مػاقع تغحييا في القصب الجشػبي حمثال بعس الحيتاف أيزًا، ف
 الجشػبي بالكخيل الغحاء األساسيتقخيبًا مغ ىحا الغحاء، ومع غشى القصب « جخداء» وتياجخ إلى سػاحل

اة الخزخاء وتعّج الدمحف لمحيتاف، فإف الجميج الحؼ يغصي السحيط ىشاؾ يحـخ الحيتاف مغ ىػاء التشفذ.
ىحه الدالحف شػاشئ  ما يحيغ مػعج وضع البيس، تغادر إناثلمتكاثخ. فعشج مثااًل آخخ عغ اليجخة
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وعشجما ترل إلى ىشاؾ تحفخ كع. ٕٓٓٓالرغيخة التي تبعج نحػ تعير باتجاه جديخة  البخازيل حيث
األصمية في  تيي مغ ذلظ حتى تعػد إلى مػاقعياجحػرًا في الخماؿ تزع فييا بيػضيا. وما إف تش لشفديا

 البخازيل.

التكاثخ تياجخ  يكا الذسالية وبخيصانيا. لكغ عشجيسزي معطع حياتو في أنيار أمخ   وسسظ الحشكميذ 
بيغ بخمػدا وبػرتػريكػ الغشي باألعذاب  ىحه األسساؾ مغ جانبي السحيط األشمدي إلى بحخ الدخغذ

إلى أنيار القارتيغ. وبعج فقذ البيس تدتغخؽ  ج وضع البيس تعػد أسساؾ الحشكميذالبحخية. وبع
األمخيكية، ويكػف  ة إلى الذػاشئلمعػد سشة أو سشتيغelver  التي تدسى الػاحجة مشيا إلفخ الرغار

السياه البخيصانية. وتججر اإلشارة إلى أف اليجخة بيغ  رب ثالث سشػات عشجما ترل الذػاشئعسخىا قج قا
في تشطيع األمالح  ية يديعالحيػاف تكيفًا خاصًا يتسثل بتحػؿ وضيفي في الكم العحبة والسالحة تتصمب مغ

 الحيػاف، ومغ دوف ذلظ ال يدتصيع الدسظ أف يغيخ بيئتو دوف أف يتأذػ. في جدع

   متطلبات اليجرة

 عمييا اف تقـػ بسا يمي :يػانات اليجخة لكي تدتصيع الح

ة كبيخة. والػاقع أف ىحه عمى الحخكة فتخات شػيمة؛ األمخ الحؼ يتصمب شاق يجب أف تكػف قادرة
يتصمب  قة الزخورية ليا. فالصيخاف مثالً ت لشفديا شخائق متعجدة تػفخ بػساشتيا الصاشػر  األنػاع

بيجختيا.  قبل البجء ة أف تخدف كسيات كبيخة مغ الصاقةشاقة كبيخة؛ لحا يتػجب عمى الصيػر السياجخ 
ف نحػفقبل الخبيع والخخيف تكجس بعس ال % مغ وزف جدسيا في ٓٗصيػر دىػف جدسيا لُتَكػِّ

غ ٕنحػ  -غ ٘-ٗسع ووزنو نحػ ٓٔوشػلو نحػ  يػر السغخدة. ويجسع الصائخ الصشافبعس الص
د الصائَخ بصاقة تداعجه عمى الصيخاف ن الجىػف. إف ىحا الفائس مغ الجىػف مغ  كع مغ ٓٓٛحػ ُيَدوِّ

 السكديظ؛ عمسًا أف بعس الصيػر تعتسج عمى الغحاء الحؼ تججه في شخيقيا. الذسالية إلى أمخيكا
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شخيق ىجختيا، فإنيا ال تحتاج إلى اختداف كسيات  لبخية التي تقتات عمى ما تججه فيجييات اأما الث
الحيػانات ألف تكػف خفيفة الػزف لتتسكغ مغ اإلفالت مغ  خة مغ الجىػف، بالعكذ إنيا تحتاجكبي

ات ترل دافترادفيا. عمسًا أف الثجييات البخية في إفخيكيا يسكغ أف تياجخ م السفتخسة التي يسكغ أف
 كع.ٓٓٙٔإلى نحػ

  الدافع ليجرة الحيهانات

كيف تعخؼ الحيػانات أف وقت ىجختيا قج حاف؟  الحيػانات سخًا عريًا عمى العمع.يبقى الجافع ليجخة 
 تعخؼ شخيق عػدتيا؟ كيف ترل إلى السػقع السخغػب ؼ شخيقيا الحؼ يجب أف تتبعو؟ كيفكيف تعخ 

 ًا؟!سابق دوف أف تخصئ في ذلظ وىي لع تدره

بعس مؤشخات داخمية تييِّئيا لميجخة. وُوِجج أف شيية  اف أف ىجخة بعس الحيػانات تجفعياعخؼ اإلند
ىخمػنات تفخزىا الغجة  بجاية فرل اليجخة، فتدداد كسية دىػنيا. يجفع ذلظ الحيػانات السياجخة تدداد في

والخاليا التشاسمية.  ز اليخمػنات الجشديةي تفخ تقـػ ىحه الغجة أيزًا بالتحكع بالغجد التشاسمية الت الشخامية،
قيغ. وما إف يتع ذلظ حتى يتحدذ  يػاف إلى اليجخة والتكاثخ بتػاتخوىكحا تجفع ىحه الغجة الح وانتطاـ مشدَّ

انخفاض الحخارة، أو يربح الصعاـ قمياًل حتى يبجأ اليجخة. والبج  يػاف ببعس السؤشخات الخارجية مثلالح
وما إف يبجأ  التغيخات في اليخمػنات ال تحجث في الحيػانات غيخ السياجخة. ىحه فمغ اإلشارة إلى أ

تسج أجيدة جدسو لكي يرل إلى ىجفو. في أبدط الحاالت تع لحيػاف اليجخة حتى يبجأ باستعساؿا
في  مثل الخياح والتيارات السائية لتجفعيا نحػ ىجفيا. فالعرفػر الجورؼ  الحيػانات عمى عػامل خارجية،

الشاقفة في  الذسالية مثاًل يتبع الخياح الدائجة لتحسمو إلى جشػبّي أمخيكا. وكحلظ صغار الحشكميذ أمخيكا
 الذسالية والسسمكة الستحجة. ترل إلى مربات األنيار في أمخيكابحخ الدخغذ تديخ مع تيار الساء ل

رضية، مثل الحيػانات تتبع بعس السالمح األ ات أخخػ آليات أعقج مغ ذلظ. فبعستدتعسل حيػان
الشاضج يعتسج عمى حذ الذع مغ أجل ىجختو، وتحفع  ػاشئ أو سالسل الجباؿ، والحشكميذخصػط الذ
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شػات يشصمق التي كانت فييا في اليـػ األوؿ مغ ىجختيا. وبعج س غار الدمسػف رائحة ججاوؿ السػاقعص
تسجًا عمى ما يحكخه مغ السحيط إلى مرب الشيخ الحؼ بجأ مشو ىجختو األولى مع البالغ مغ األسساؾ في

 الخائحة.
جسيعيا، لتسكشيا السػجػدة عسميًا في الحيػانات  ة الخاصة تحكخ الداعة البيػلػجيةومغ اآلليات الحدي

 الدابق الحؼ اتبعتو. فالحيػانات السياجخة تجمج إحداسيا الجقيق بالػقت مع إحداسيا مغ اتباع السدار
 الكخة لرحيح. عشجما يتحدذ حيػاف مغ نرفالتجاه ابالذسذ لتحجد السػاقع بالزبط مشصمقة با
السعمػمات لمتػجو.  لذسذ ستتحخؾ جشػبًا، فيدتعسل ىحهالذسالي بػقت الطييخة، فإنو يعخؼ أف ا

 أنساط مػقع انعكاسات أشعة السعمػمة مدتغمة مػقع الذسذ وبعسوتدتغل بعس الحيػانات ىحه 
استعساؿ ىحه السؤشخات حتى دوف الشطخ إلى  حيػاناتو واالتجاه. وىحا يدسح لمالذسذ لتحجيج التػج

  الذسذ، كالدسظ مثاًل.

 

وليذ  -قميمة. في الطالـ تقػـ الشجـػ  انات لياًل عشجما تكػف السفتخساتتياجخ بعس الحيػ 
اؿ أنساط تػزع الشجـػ في الدساء، وتدتصيع تسييد الذس بتػجيو الحيػانات. فالصيػر تعخؼ -الذسذ 

صمة الذسدية أو جدء مغ الدساء. يدسى ىحا الشسط مغ اآلليات البػ  جما ال يخػ إالالحكيقي حتى عش
 وىػ يذبو تسامًا ما كاف يدتخجمو السالحػف في األياـ الغابخة. البػصمة الشجسية،

 إيجاد شخيقيا حتى بعج انحخافيا عغ مدارىا الصبيعي. كالحساـ والعرفػر الجورؼ  يػرتدتصيع بعس الص
 وىي مادة -magnetite  وجػد بمػرات صغيخة مغ السغشتيت ساء مشح عيج قخيبفقج اكتذف العم

ىحه البمػرات ُتَسكِّغ الحيػاف مغ استخجاـ  عس الحيػانات. ويعتقج العمساء أففي دماغ ب -مغشصيدية 
 دية اإلحداس الذجيج باالتجاه لجػالبػصمة السغشصي ة األرض في تػجييا. وقج تفدخ ىحهمغشصيدي
الحيتاف والقخش والتخويت وسالحف الساء التي نادرًا ما تدتعسل الذسذ  السائية السياجخة، مثل الحيػانات
 ليجايتيا. أو الشجػـ
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تداعج عمى الحث عمى اليجخة أو تػجو  رات كيسياويةوىشاؾ مغ السذاىجات ما تجؿ عمى وجػد إشا
ؿ الالمػس أو أسخاب الشحل التي باتجاه واحج، مثل انتقا . فيشاؾ كثيخ مغ الحيػانات تياجخالحيػانات

تصمقيا بعس الحيػانات لتؤثخ في سمػؾ   تدسى الفيخومػنات قج أنيا تبجأ بفعل مػاد كيسياويةيعت
 حيػانات أخخػ مغ الشػع نفدو.

مثاًل تسزي الريف في   أبػ دقيق السمكية معيا. ففخاشات« يمج»س الحيػانات وشخيق اليجخة لجػ بع
لسكديظ. فعشجما األمخيكية وجشػبّي كشجا، لكشيا تسزي الذتاء في ا لػاليات الستحجةشق السعتجلة مغ االسشا

 الفخاش مغ دوف دليل أو خبخة سابقة معتسجًا فقط عمى دوافع داخمية فيو. لكغ ألنػاع تتجو جشػبًا يصيخ
السالحية  الخبخة ق اليجخة في مجسػعات مدتفيجًا مغأخخػ يكػف التعمع ميسًا، فاإلوز مثاًل يتعمع شخي

 يجيات الصيخاف، مثل الصيخاف بذكلاستخات افة إلى تعمع الصخيق يتعمع اإلوزلمصيػر األقجـ مشيا إض
القائج الحؼ يعصي الصيػر  رتفاع في اليػاء مغ أجشحة الصائخ. فيحا التذكيل يداعج عمى االV حخؼ

 خمفو دفعًا ميكانيكيًا.

ر فقج يكػف تعميسيا اليجخة صعبًا. يجب مثاًل قيادة شيػ  خيةي الحجد والتي ُتْصَمق في البأما الحيػانات ف
ظ ال إلى مػاقع إشتائيا لمسخة األولى مغ قبل آبائيا، وىي ال تدتخجـ في ذل الساء الكبيخة كاإلوز والغخنػؽ 

قاـ  تػشيغ جساعات الغخنػؽ في محسيات ومغ أجل إعادة الشجـػ وال السؤشخات السغشصيدية. الذسذ وال
شخائق غخيبة، فقامػا  ا في الذتاء. اختخع العمساء لحلظتخبية شيػر صغار لتعمسيا وجية ىجختيالعمساء ب
صغيخة خفيفة تقػد الصيػر جشػبًا إلى  في ىجختيا. مغ ىحه اآلباء شائخاتتقـػ بكيادتيا « آباء»بإيجاد 

َديَّخ عغ ُبْعج حجسيا أكبخ مغ الغخنػؽ تُ  مػاقعيا في الجشػب، كسا استخِجـ رجاؿ آليػف )روبػتات(
 قافمة مغ الديارات أو اآلليات األخخػ. ، وكحلظ تجريب الرغار عمى متابعةلكيادتيا

   أخطار اليجرة
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في مجسػعتيغ: أخصار شبيعية وأخصار بذخية.  جختياتقع األخصار التي تػاجييا الصيػر أثشاء ى
الغحاء واالفتخاس والستصمبات والجفاؼ ونجرة  األخصار عادة التغيخات السشاخية عمى كل حاؿ تتزسغ

خصخًا شجيجًا. ففي جشػبي إفخيكيا  لحيػانات السياجخة نفديا أحياناً يسثل سمػؾ ا الفخدية لمحيػاف السياجخ.
كثيخة، يسػت أعجاد كبيخة مشيا بدبب تعثخ  في جساعات كثيفة ضسغ مجسػعاتمثاًل تياجخ الغدالف 

ػ التي ية التي ترادفيا. وال تشجػ الحيػانات األخخ السائ ا ببعس أو بدبب غخقيا في السجارؼ بعزي
 السػت بجوسيا ليا. ترادفيا في شخيقيا مغ خصخ

مثاًل  caribou السياجخة. فأيايل السشاشق القصبية نداف خصخًا كبيخًا عمى الحيػاناتكسا يسثل اإل
رياضة الريج  مػعج ىجختيا. كسا أف حيث تسخ في أراضييع، فيع يعخفػف  يرصادىا الدكاف السحميػف 

مثاًل يحىب صيادو الصيػر والبط واإلوز إلى مػاقع  الحيػانات السياجخة. ففي الخخيف تدتيمظ كثيخًا مغ
 .elk الدساء وىي في شخيقيا إلى الجشػب. وكحلظ األمخ أليايل الػ تغحؼ ىحه الحيػانات ليرصادوىا في

خ العالي وأبخاج وخصػط الكيخباء ذات التػت العالية والدجود ه اإلنداف مغ مشذآت، مثل األبشيةوما يذيج
تحج الدجود التي تبشى عمى  واإلذاعي تدبب مػت كثيخ مغ الصيػر السياجخة. كسا البث التمفديػني

بشاء  ثخ. وإحجػ الصخائق لتجاوز ذلظ ىػاألنيار مغ ىجخة األسساؾ إلى مشابع الشيخ لمتكا مجارؼ 
مشابع الشيخ لػضع  لتداعج الحيػانات في الػصػؿ إلى شيخمجرجات إلى جانب الدج تديل عمييا مياه ال

 البيس.


