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  داشت مترجمداشت مترجميادياد

  !خوانندگان عزيز

 Amazing Factsكتابي را كه در اختيار داريد از يك كتاب انگليسي بنام 

ترجمه شده است كه موسسة آپ مرسي به سلسلة نشر كتاب هاي خود براي 

موسسة .  آنرا براي مطالعة شما كتاب دوستان تقديم ميدارد،جوانان و نوجونان

توانسته است كتاب هاي مختلقي را در موارد آپ مرسي افتخار دارد كه تاكنون 

تلف از قبيل چاپ مجدد يك تعداد ناول ها و داستانهاي معروف جهان، نشر خم

ولكلوريك فمجموعه هاي از قصه هاي كوتاه اخالقي و انتباهي، نشر افسانه هاي 

كتاب دوستان عرضه  به ،افغاني، نشر كتب در مورد اصول رهبري و اداره و غيره

 اينبار خواست تا با نشر اين كتاب ذوقي و معلوماتي خوانندگان را از جهان .نمايد

محتواي كتاب .  بسوي جهان عجايبات و شگفتي ها ببردداستانهاو ها افسانه 

حاوي يك سلسله حقايق شگفت انگيز زندگي حيوانات است كه حتماً براي 

  .ز مي باشدجوانان و نو جوانان نه تنها سرگرم كننده بلكه معلوماتي ني

 كه درين كتاب جمع آوري شده است گرچه در بر گيرندة تمام معلوماتي

ولي با اين هم . حقايق و عجايبي كه در جهان حيوانات موجود است، نميباشد

 از زندگي شگفت انگيز عالم حيوانات ه هايوشگمعلومات مي تواند شما را با اين 

آشنايي  فقط براي سرگرمي و بايد خاطر نشان نمود كه اين كتاب. آشنا سازد

 . نوشته شده و يك اثر اكادميك علمي نمي باشد، برخي از حيواناتواصشما با خ

 فزيولوژيكي و اناتومي وغيره يابه اين معني كه ما حيوانات را از لحاظ بيولوژيكي 

  . تشريح ننموده ايم

د ها راز اگر انسان به كائينات و وسعت خارج از تصور آن نظر اندازد به مليار

ها و شگفتي هاي بر مي خورد كه بيشتر آنها پوشيده و مستور بوده و انسانها با 

 كه در عرصه هاي مختلف سائينس و تكنالوژي نموده زياديوجود پيشرفت هاي 

ولي از ينكه خداوند انسان را اشرف المخلوقات .  پي ببرندآناند نتوانسته اند به 
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 ،ه او را با قدرت تفكر و تالش آراسته استآفريده است و يگانه موجودي است ك

انسان به كمك همين قدرت خدا داد خود توانسته است هزاران اسرار طبيعت را 

  . كشف و آنرا در خدمت خود قرار دهد

حيوانات . در جهان حيوانات نيز هر روز كشفيات جديد صورت مي گيرد

ري از نسل جديد با خصوصيات عجيب كشف مي گردند و در پهلوي آن بسيا

بايد گفت كه . هاي حيوانات از بين مي روند يا در خطر نابودي قرار مي گيرند

و غير حيه از جانب خالق كائينات براي ) حيوانات و نباتات (حيهتمام موجودات 

اگر بصورت خاص به دنياي حيوانات . نداهداف و مقاصد خاص هست گرديده ا

پاكي برخي در . به كار مي روندانسانها برخي در حصة باربري و انتقال نظر كنيم، 

د ربرخي منحيث خوراك و پوشاك مو.  محيط زيست نقش دارندو صفايي

برخي براي دارو و طبابت و برخي هم براي ساير مقاصد . استفاده قرار مي گيرند

 حيوانات مضر و شماري از انواعبا وجودي اينكه . مورد استفاده قرار مي گيرند

 مي شوند ولي ا عث اذيت انسانها و تخريب كشتزار ها و زراعتخطر ناك بوده و ب

ونة مثال گبه . استفاده هاي معقول نمايندنيز ها توانسته اند از آنها با اين هم انسان

اگر حيوانات وحشي براي انسان كدام مفادي نمي رساند ولي انسانها با اعمار باغ 

نمايشات روي  نمايي، و سي، چينل هاي تلويزيوني، نمايشات سركسها شوح

 و غيره از آنها به حيث يك منبع عايداتي و تفريحي ها سركها و پاركجاده ها،

حتي شواهدي از پوست آنها لباس هاي قيمتي مي سازند و . نمايندمي استفاده 

وجود دارد كه در طول تاريخ از زهر جانواران گزنده در طبابت و درمان كار 

شرات و خزنده ها به انسان منفعت نمي رساند اگر برخي از ح. گرفته شده است

پس به  .ولي خوراك پرندگاني ميگردند كه مورد استفادة انسانها قرار ميگيرند

  . قرار داده استبشراثبات مي رسد كه همة موجودات را خداوند در خدمت 

حيوانات با وجودي اينكه هر گز نمي توانند با همه توانايي هاي كه دارند به 

ساني برسند ولي بسياري از خصوصياتي را كه خداوند به آنها اعطاء مرتبة ان

ولي . نموده است حيرت انگير و بي مثال مي باشد كه انسانها از آن عاجزند
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انسانها به كمك عقل و تفكر خود توانسته اند در تمام عرصه ها برتري و توانايي 

اگر يك باشه . دنده نشان ،خود را نسبت به آنچه كه طبيعتاً از آن محروم است

مي تواند از هزاران متر ارتفاع حركت يك موش كوچك را ببيند كه چشم انسان 

در حالت عادي از آن عاجز است ولي انسان به كمك عقل و تفكر خويش آله 

هاي را ساخته است كه حتي فاصله هاي مليون ها كيلومتر را به آساني مي تواند 

زير را ندارد و نمي تواند مانند ماهي ساعتها در انسان طبيعتاً قدرت پرواز . ببيند

 شنا نمايد و يا مانند پلنگ و شتر مرغ به سرعت بدود و يا مانند مورچه آب

، علم و دانش خودبه كمك انسان ولي .  برابر وزن بدن خود را بلند نمايدپنجاه

يشتر ست، قادر است تا به اين توانايي ها به مراتب باوكه خود ثمرة عقل و تفكر 

  .از آنچه كه حيوانات دارند نايل گردد

بيشتري از حيواناتي كه درين كتاب معرفي شده اند در كشور ما پيدا نمي 

شوند ولي ما متيقن هستيم كه شما با نام آن قبالً آشنايي داشته و تصاوير آنرا 

  . در كتابها و مجالت و پرده هاي تلويزيون مشاهده نموده ايد

د تا اين سلسله را ادامه داده و عجايب خلقت را نه ما كوشش خواهيم نمو

 پيشكشتنها در جهان حيوانات بلكه در ساير عرصه هاي طبيعت نيز به شما 

  . اميد وارم ازين كتاب بتوانيد استفادة اعظمي نمائيد. نمائيم

   همايون هوتك  

  آپ مرسي افغانستان  
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  تقريظتقريظ

  !جوانان و نوجوانان نهايت عزيز

عبارت از حيوانات، نباتات، ) Biodiversity(كه تنوع حيات آيا ميدانيد 

آنهائيكه باالي زمين و يا زير . حشرات، فنجي و مكرو ارگانيزم ها مي باشند

  .زمين، يا در بحر و يا تحت البحر و يا در هوا زندگي مي نمايند

راز طبيعت خاصتاً از طبيعت زنده به ذات خود هم پيچيده و هم جالب مي 

عجايبات خود را دارد، به خاطر اينكه خلقت ذات اقدس در آن نهفته باشد و 

است و سرماية با اهميت و پر ارزش صد ها مليون سال تكاملي بوده كه در اثر 

آن ساالنه مليارد ها دالر در ماركيت هاي جهاني سرازير شده و براي انسان هم 

  .و داروحيات است و هم خوراك، هم پوشاك است و هم مسكن و هم دوا 

از جملة تنوع حيات حيواناتيكه در سيستم زنده مقام خاص خود را دارا بوده 

و به حيث مصرف كنندگان معرفي ميگردد و انرژي حياتي خود را از توليد 

كنندگان يعني نباتات بشكل مستقيم و يا هم به شكل غير مستقيم بدست مي 

  .آورد

حيوانات گوناگون از قبيل درين كتاب با اهميت و پر ارزش مي خوانيد كه 

مانند شير، پلنگ، (حيوانات عظيم الجسه مانند فيل و كرگدن، حيوانات وحشي 

 داراي  وخزندگان حشرات،، در مجموع پستانداران، پرندگان)خرس، گرگ

خصوصيات، مشخصات و عجائيبات خاص خود مي باشند و بشكل تعجب آور 

ه شكل تعجب آور وظيفة خاص براي بقاي خود، از خود دفاع مي كنند و هم ب

  .خود را با مشخصات گوناگون و تعجب آور ايفاء مي نمايند

شما درين كتاب رمز هاي مرموز يعني سلوك حيوانات را در بخشي از 

بيولوژي بيان شده مي خوانيد كه حيوانات مختلف با مشخصات خيلي جالب 

انات معلومات درين كتاب در بارة حيو. خود، زندگي خود را ادامه مي دهند
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مختص ولي عام فهم و قابل دانستن براي جوانان و نوجوانان گنجانيده شده كه 

خواندن آنرا براي تان توصيه مي نمايم تا باشد در مورد خصوصيات حيوانات 

  .معلومات كافي، الزمي، پر ارزش و با اهميت داشته باشيد

  پوهاند نوراحمد ميرازي  

  سائينس ىپوهنځآمر دپارتمنت بيولوژي   

  پوهنتون كابل  
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  آب را ذخيره مي كند؟آب را ذخيره مي كند؟در كوهان خود در كوهان خود    واقعاً واقعاًشترشترآيا آيا 

را مورد ضرورت خود  فكر مي كنند كه شتر در كوهان خود آب بسياري مردم

جا  ديگري را در آنيدر عوض شتر چيز. ذخيره مي كند، مگر اين حقيقت ندارد

ذخيره مي كند كه عبارت از 

كوهان شتر در . غذا مي باشد

و اصل ذخيره گاه چربي 

وقتي يك . استشحميات 

شتر كه معموالً بنام كشتي 

 در حال ،اد ميگردديصحرا 

 در يك مكاني كه سفر نباشد،

آنجا مواد غذايي و آب فراوان 

، او مقدار بيشتر استود جمو

در اثر اين . آنرا مي خورد

 وجود او يك اضافه خوري

مي مقدار زياد چربو را ذخيره 

آن در عقب تيجة در ن كه كند

بلندي كوه مانندي به او يك 

 سفر يي بعداً وقتي شتر در يك صحرا.وجود مي آيد كه بنام كوهان ياد مي گردد

، او مي تواند ازين ذخيره است مواد خوراكه و آب در آنجا ناياب كهمي كند 

  .دهدفاده نموده و به زندگي اش ادامه گاهش براي تهية غذا است

ا حركت ذغراي روز ها و حتي هفته ها با يك مقدار كم يك شتر مي تواند ب

ولي اگر گرسنگي او به حدي برسد كه ديگر تاب آورده . نموده و زندگي كند

آستانة مرگ قرار گيرد، كوهان او به اندازة خرد مي شود كه باالخره با   درنتواند و

  . گرددكمرش هم سطح مي 
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 اين معني كه هر آنچه كه  به،شتران در مورد غذاي شان سختگير نيستند

 مجروح را آنهادهان  تواند بته هاي خار دار نميخوردن . گير شان آمد مي خورند

در پهلوي آن شتر قادر است هر نوع سبزه، گياه، برگ درختان و حبوبات . نمايد

  . را بخورد

شتران عربي . برخي از شتران داراي يك كوهان و برخي داراي دو كوهان اند

شمالي معموالً يك كوهانه بوده در حاليكه اشتران آسيايي داراي دو و افريقاي 

  .مي باشندكوهان 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

شتر وقتي بسيار گرسنه شد و غذا برايش نرسيد، حتي افسار خود و خيمة 

  .نيز مي خوردصاحب خود را 

  ؟؟طي كندطي كندشتر چقدر وقت را مي تواند بدون آب شتر چقدر وقت را مي تواند بدون آب 

او  . شده استشت ها و صحرا ها آفريدهبراي دشتر حيواني است كه طبيعتاً 

مي تواند يك زمان طوالني را بدون آب كه يكي از جمله حيوانات محدودي است 

 مي باشد كه عاملبصورت دقيق اين مدت زمان وابسته به چندين . سفر نمايد

. مي خورداو كه را مي كند و غذاي  ء، كاري را كه شتر اجراگرما از درجة ندعبارت

 روز به آب ضرورت 10 -8راي سوزان يك شتر بعد از هر در يك صحبطور مثال 

نوشيده و  آب ) ليتر25 ( گيلن5در چنين حالت يك شتر به مقدار . پيدا مي كند

مگر در هواي سرد شتر مي تواند . مدت زنده نگهدارداين تا او را براي است كافي 

 را كه يت گياه و نباتنوعي. براي يك زمان طوالني بدون اينكه آب بنوشد راه برود

حيات او باشد زيرا برخي  براي ادامة عامليشتر مي خورد نيز مي تواند يك 

  .نباتات داراي مقدار بيشتري آب مي باشند
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شتر مي تواند فاصلة طوالني را بدون آب طي كند داليلي زيادي چرا اينكه 

ات و حتي در مقايسه با ساير حيوانيكي ازين داليل اين است كه . وجود دارد

.  شانرا به شكل عرق ضايع مي كنندكم آب بدنبسيار انسانها شتران مقداري 

ي كنند محيوانات آب بدن شانرا كمتر ضايع ازينكه شتران نسبت به بسياري از 

 آنهابدون اينكه به صحت  آنهادرجة حرارت .  نيز بيشتر داغ ميگرددآنهاس بدن پ

در حاليكه .  پائين و باال مي رودي گريدسانت درجة 11 به اندازة نقصان برساند،

 عالمت ه تفاوت نمايدج در3 الي 2در انسانها هرگاه درجة حرارت بدن شان 

  .  شمرده مي شودبيماري

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

شتران مي توانند تمام ايام زمستان را در صحرا بدون نوشيدن آب سفر 

شيدن آن خودداري مي نمايند و حتي اگر به آب دسترسي هم پيدا نمايند از نو

 .نمايند



  عجايب جهان حيواناتعجايب جهان حيوانات

١٦ 

  ؟؟ آب نمي نوشد آب نمي نوشد خود خودكدام حيوان در تمام زندگيكدام حيوان در تمام زندگي

يك نوع موش كانگرو مانند كه در دشت هاي جنوبشرقي اياالت متحدة 

دگي مي كند در نامريكاه ز

 خود آب طول حياتتمام 

 آب اين حيوان .نمي نوشد

را از خوردن خود مورد نياز 

و ريشه هاي گياهان دشتي 

همين . دنماي ميصلحانباتات 

مقدار كم آب كافي است تا 

  . هداردگاين حيوانات را زنده ن

اين موش ها را به خاطري 

موش هاي كانگرو  مانند 

گويند كه مانند كانگرو مي

هاي آسترآليا لنگ هاي 

 به مانند كانگرو ها آنها. قوي دارندهاي  دم آنهاطويل و قوي داشته و همانند 

  .مي توانند باالي خار ها بپرندخيز زده راه مي روند و 

   در هنگام تاريكي مي درخشند؟ در هنگام تاريكي مي درخشند؟ ها واقعاً ها واقعاًپشكپشكآيا چشمان آيا چشمان 

ي مقابل  در داخل يك اتاق تاريك با پشكآيا گاهي اتفاق افتيده است كه

 كه با چشمان پر درخشش بسوي تان خيره شده باشد؟ درين حالت شويد

جذاب و يلي زيبا خمگر ناك به نظر مي رسد ترسچشمان او در حاليكه خيلي 

.  ها هيچگونه نور و يا روشني وجود نداردپشك در داخل چشمان ولي. مي باشد

  از چشمان او فقط انعكاس نوري است كه در بيرونآنچه را كه شما مي بينيد 

  . قرار دارد
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 خود نشان مي دهند با ز ها در مقابل نور اپشكعكس العملي را كه چشمان 

هم چشمان انسانها و هم . گونه تفاوتي نداردعكس العمل چشمان شما هيچ

 ها داراي پشكچشمان 

 "مردمك"ساختماني بنام 

 روشني برابر كه در اشدمي ب

از خود حساسيت نشان داده 

ر و در مقابل تابش شعاع نو

 تا درخشش مي شودكوچك 

در هنگام . آنرا كاهش دهد

شب مردمك چشم انسانها و 

 ها كالن مي شوند تا پشك

نايي موجود را تمام روش

ه دهد كه داخل چشم زاجا

به همين سبب در . گردد

م تاريكي شب شما توان اهنگ

آنرا داريد كه در نور ضعيف 

  . ببينيدچهار طرف تانرا هم 

 شب  در هنگامپس چرا

 ؟د مي درخشپشكچشمان 

 كه نوري علت آن اين است

 ها پشك داخل چشمان كه

 وجود آنهاه در داخل چشمان حجراتي كمي شود به وسيلة يك پردة مخصوص 

) تاپيتوم( Tapetumاين اليه يا پرده كه بنام . دارد دوباره منعكس مي گردد

وقتي نور بيروني .  داراي رنگ گالبي، طاليي، سبز و يا آبي مي باشدشود،ياد مي 

عمل نموده و رنگهاي  به مانند يك آئينه تاپيتوم اين  مي شودپشكداخل چشم 
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 پشكصي را به اين عملية انعكاس يك توانايي خا.  سازدمختلف را منعكس مي

ه بوسيلة آن مي توانند در هنگام تاريكي نيز ببينند و بصورت كها مي بخشد 

 ها در هنگام شب هفت مراتبه پشكدرت ديد قتخميني مي توان گفت كه 

  .ي باشدمنسبت به انسانها بيشتر 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

سبز، آبي، داراي عنبيه هاي ن شان در داخل چشما ها پشكبسياري از 

مگر برخي از .  مي باشدآنهان كنندة رنگ چشمان يزرد و نارنجي بوده كه تعي

كه يك چشم به اين معني .  داراي دو چشم مختلف الرنگ مي باشندپشك ها

  . داراي رنگ ديگر مي باشدآنها  يك رنگ و چشم ديگرآنها

  ؟؟زنندزنند مي  مي سس  رَرَ ها چگونه خُ ها چگونه خُپشكپشك

 سربا وجود اينكه صداي خُ. تا كنون هم الجواب باقي مانده استاين سوال 

ا ر چگونه اين صدا آنها ولي اينكه همه آشناست گوش ه ها بپشكيا خُرخُر 

دانشمندان . بيرون مي نمايند تا امروز هم معلوم نبوده و يك راز باقي مانده است

 )صدايي (وتي ها در گلوي شان داراي دو نوع عصب صپشكبه اين باور اند كه 

هر عصب صداي مختلفي را ايجاد . مي باشند كه يكي در باالي ديگري قرار دارد
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 )بااليي(فوقاني عصب صوتي   اين باور اند كهاز دانشمندان بهبسياري . مي كند

 را توليد مي "سرخُ" صداي )پاياني(  تحتانيعصب صوتي و "ميو ميو"صداي 

 و يا اهتزازاتي كه به اثر ازدياد فعاليت هالرزش تمام اين آواز ها در اثر . نمايد

  . دنبه وجود مي آي ،دننزديك عصب هاي صوتي قرار دارشاهرگ هاي كه در 

 اين است بربا اينهم عقيده .  نيز تاكنون روشن نيستسروظيفه يا عمل خُ

 ها در هنگامي كه پشكبعضي از . زنند مي سر ها در هنگام قناعت خُپشككه 

برخي . كنند مي نبيرواز دهن را ختلفي مهاي  سر شوند خُردي مبتال ميبه د

ر مي زنند كه مانند يك ماشين صدا مي دهد  ها با چنان صداي بلند خُپشكاز 

نند كه تنها آواز ارتعاشات زر مي در حاليكه ديگر انواع آن با صداي آرام خُ

  . آن احساس مي شود) لرزش ها(

  ؟؟ بار زندگي مي كند بار زندگي مي كند77 ها واقعاً  ها واقعاً پشكپشكآيا آيا 

ولي برخي از نسل هاي آن .  سال مي باشد14 ها پشكطول عمر بسياري از 

اين عقيده كه . ل و يا بيشتر از آن زندگي مي نمايند سا30شناخته شده اند كه 

ها آن بار زندگي مي كند شايد ازين حقيقت منشاء گرفته باشد كه 7 پشكگويا 

براي  بدون اينكه آسيبي  بسياري از حالت هاي خطرناكدرقابليت آنرا دارند كه 

  . مايندن از معركه فرار ، برسدشان

.  خيلي قوي مي باشدآنها ها داراي حافظة خوب بوده و قدرت ديد پشك

 خيلي تند پشكدر پهلوي آن . عالي است نيز آنهاقدرت شنوايي و حس ذايقة 

 آنها ها دارند به پشكاين همه توانمندي هاي را كه . رو و چابك دو مي باشند

پس با وجوديكه شايد .  فرار كنندت آنرا مي دهد كه از هرگونه خطر به سرعتوان

 نجات دهد ولي اين مختلف خود را از خطرات زندگيها بار بتواند  پشكيك 

  . ي مي كندگيوان مانند ساير حيوانات تنها يكبار زندح
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  چگونه كرم ابريشم به پروانه مبدل ميگردد؟چگونه كرم ابريشم به پروانه مبدل ميگردد؟

موجود زيباي مانند پروانه يا ار باشد كه يرفتن اين حقيقت دشوذشايد پ

بنام كرم ابريشم ياد بود كه كرم مانند  زماني يك موجود بدشكلي “پركشب”

 زباالخره بعد ا. ميگردد

سپري شدن يك سلسله 

مراحل اين موجود بد قواره 

به يك موجود رنگين و 

زيباي پروانه مانند مبدل 

  .ميگردد

در زندگي يك پروانه 

پروسة كه باعث انتقال از يك مرحله به مرحلة . تفاوت وجود داردچهار مرحلة م

مرحلة . ياد ميگردد) تغيير شكل( metamorphosisديگر ميگردد بنام 

اين تخم ها معموالً   .ارد ميگردد كه جنس ماده تخم مي گذنخست زماني آغاز

.  مي كنداستفادهغذا از آن به حيث  حشره  گذاشته مي شود كهه هايباالي بت

 هر تخم يك موجود درونبه زودي در 

 ياد larva كه بنام كرم مانند كوچكي

.  مي كنده شكل گيريبميگردد شروع 

كه (يا چند ماه و بعد از چند روز 

 به كرم ) مي باشدكرمط به نوعيت ربوم

اندازة كافي بزرگ شده و توان آنرا پيدا 

 تخم خود خارج دروناز مي كند تا 

 شبه تكامل در محيط بيروني ،شده

 و بعداً  نموده آغاز خودبا خوردن پوست تخمكرم يا الروا را اين كار . ادامه بدهد

  .  ادامه مي دهداست، باالي آن گذاشته خود رابته هاي كه تخم به خوردن برگ 
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وقتي كرم به اوج تكامل خود مي رسد يك مايع تار مانندي را از غده هاي 

اين مايع سخت شده و به تار .  مي نمايدكه در زير دهن آن قرار دارد، خارج

برگي كه از آن تغذيه مي يك شاخه يا كه كرم آنرا به  ابريشمي مبدل ميگردد

ا بدور خود پيچانده و يك قشري را كرم ابريشم اين تار ر. كند مي چسپاند

در داخل قشر كرم ابريشم به .  و خود را در آن قيد مي سازدمي دهدتشكيل 

pupa )اين مرحله از ده روز الي .مبدل ميگرددباهت به پروانه دارد، كه ش) پوپا 

  . چند ماه را دربر ميگيرد

در داخل قشر به اوج تكامل مي رسد و به يك پروانة جوان مبدل  پوپاوقتي 

 دهد كه باعث نرم شدن ي را از خودش تراوش مي يك مايع مخصوص،ميگردد

داً پروانه به توسعة وجود بع.  مي گردد، است شدهقشري كه بدورش پيچانيده

 جريان نيم ساعت پروانه رد. قشر مي گرددخود مي پردازد كه سبب شكستن 

 خون آن دوران پيدا ميكند و باالخره سيستم هوا را به وجودش داخل مي كند و

  .شودپروانه آمادة پرواز شده از قشر خود بيرون مي 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 آنهااً بته هاي را مي خورند كه براي صدقبسياري از انواع كرم هاي ابريشم 

مي  دارند زهري شانرا ن خوردقصد كه آنهاصحي بوده ولي براي دشمنان 

  . نمي توانند اين كرمها را بخورندحشراتديگر  به اين ترتيب .باشند

  ؟؟ مي خورد مي خوردپايپپايپكدام حشره غذايش را از طريق نلكه يا كدام حشره غذايش را از طريق نلكه يا 

ا و رنگين فاقد دهن بوده و اين حشرة زيب. اين حشره پروانة مسكين مي باشد

به مگر خداوند براي پروانه ها . نمي تواند به مانند ديگر حشرات غذايش را بجود

 طويل پايپپروانه ها يك . ردن غذا داده استوسيلة ديگري براي خوجاي دهن 

بوسيلة اين عضو . ياد مي گردد) پروبوسيز( proboscisو باريكي دارند كه بنام 
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  وكامالً به همان شكلي كه ما. شيرة شرين گلها را بمكد و بنوشدپروانه مي تواند 

 نوشابه هاي  يا پايپشما بوسيلة نلكه

  .مختلف را مي نوشيم

زمانيكه حشره مي خواهد غذايش را 

 مانند پايپاين ساختمان عجيب بگيرد، 

 باز ميگردد و وقتي حشره پروبوسيزيا 

غذايش را تمام نمود دوباره حلقه شده و 

از همه عجيبتر . ل دهن آن ميگرددداخ

 كه به  يا عالماتيزيگنال هااينكه 

 و باعث ميگردد مي شود  دادهپروبوسيز

كه خود را باز نمايد از طريق كف پا هاي 

وقتي حشره باالي . گرددحشره صادر مي 

گل مي نشيند اين پا هاي حشره است 

 داده باعث تحريك و يا انتقال  پروبوسيزكه شريني گلها را حس نموده و آنرا به 

  . باز شدن آن ميگردد

  ؟؟ خود ميگردد خود ميگرددسنگ پشت چگونه داخل الكسنگ پشت چگونه داخل الك

اين سوال مانند اين است كه از شما پرسيده شود كه چگونه داخل پوست 

يا قشر  الك و.  شان تولد مي شوندسنگ پشت ها با همان الك. تان مي شويد

با ني آن ا نصف پائينصف بااليي قشر ب. جزء بدن سنگ پشت را تشكيل مي دهد

از انساج الية خارجي . اين قشر از دو اليه تشكيل شده است  واندهم چسپيده 

ه از يك گروپ استخوانهاي كاليه داخلي . سخت ساخته شده است) حجرات(

در حقيقت اسكليت حيوان را تشكيل مي كه بشقاب مانند ساخته شده است 

 گاه هاي وجود دارند كه به وسيلة  خاليپائيني و قشر باالييدر ميان قشر . دهد

 پشتان مي سنگ. آن حيوان مي تواند سر، پا ها و دم خود را داخل و خارج نمايد
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توانند خاليگاه هاي ميان قشري را كامالً مسدود نمايند تا از خطرات احتمالي 

  . دشمنان شان مصون بمانند

م هاي شانرا  در خارج آب، تخياداخل آب زندگي نمايند  پشتان چه در سنگ

بي شان در تان ماده ابتدا بوسيلة پا هاي عق پشسنگ.  مي گذارندخشكهدر روي 

بعداً .  نموده و در داخل آن تخم گذاري مي نمايندحفرروي زمين سوراخي را 

يوان آنجا را ترك ح سپس. ندنسوراخ مذكور را با خاك و يا خاشاك مي پوشا

 باالخره به اثر گرماي آفتاب چوچه ها .ددنجا بر نمي گرنموده و ديگر هرگز به آ

در داخل تخم شكل گيري نموده و بعد از تقريباً ده روز قشر تخم ها را شگافته و 

بعد از خارج شدن از تخم زمين را مي شگافند تا به . از آن خارج مي گردند

در روي زمين سطح زمين برامده و دوباره به سوي دريا ها مي خزند و يا اينكه 

حيوانات و شر ورده و خود را از آ تا غذاي شانرا بدست ، مي شوندپراگنده

  . اند محافظت نمايندآنهاپرندگاني كه در صدد خوردن 

  ؟؟مي كنندمي كنندعمر عمر صد سال صد سال    پشتان بيشتر از دو پشتان بيشتر از دوسنگسنگچرا چرا 

 آنها.  پشتان نسبت به تمام مخلوقات روي زمين عمر طوالني دارندسنگ

 آنهاانشمندان به اين باور اند كه بيشتر از دوصد سال عمر مي كنند و برخي د
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شايد شما قصة معروف مسابقة سنگ پشت با .  سال عمر مي كنند300بيشتر از 

 حيوانات خيلي با حوصله و بردبار بوده و سنگ پشتان. خرگوش را شنيده باشيد

 به آهستگي راه مي روند، بصورت بطي آنها. زندگي را خيلي آسان مي گيرند

حتي به آهستكي نفس ند، به آهستگي غذا مي خورند و رشد و تكامل مي نماي

 يك سال را در بر مي گيرد تا چوچه از آن انگ پشتنتخم برخي از س. مي كشد

دت يك سال را در داخل مبيرون گردد يا به عبارة ديگر چوچه هاي سنگ پشت 

  .تخم مي گذرانند

و به در ايام زمستان سنگ پشت ها در اعماق گل هاي زير آب داخل شده 

 خيلي بطي آنها يدرين مدت فعاليت هاي بدن. استراحت زمستاني مي پردازند

 .ياد مي نمايند) هايبرنيشن( hibernationاين مرحله را بنام مرحلة . ميگردد

تمام هواي را . درين ايام تنفس حيوان چنان بطي ميگردد كه گويي مرده است

  . كندخذ ميكه حيوان در طي اين مدت نياز دارد از همان گل ا

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 ياد ميگردد مي تواند “گالسپاگوس”بزرگترين سنگ پشت زميني كه بنام 

سنگ پشت آبي كه بزرگترين  حاليكه در. وزن داشته باشد كيلو گرام 225الي 

  .برسد كيلو گرام 455 وزن آن مي تواند تا به ،ياد ميگردد “ليدربك” بنام 

  كدام حشره عمر طوالني دارد؟كدام حشره عمر طوالني دارد؟

ر دنياي حشرات ملكة مورچه ها بيشترين د

تحقيقات نشان داده است كه اين . عمر مي كند

  . سال عمر مي كند50حشره بيشتر از 

 دانه 30000اين حشره كه روزانه در حدود 

 سال حيات خود مي 50تخم مي گذارد در طول 

 .تواند الي نيم بليون چوچه توليد نمايد
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  چرا پشه ها مي گزند؟چرا پشه ها مي گزند؟

پشة نر متمايل است تا از شيرة نباتات خودش را تغذيه نمايد ولي در حاليكه 

اين حشره از راه مكيدن خون . در وجود پشة ماده اين تمايل ديده نمي شود

انسانها و حيوانات خود را تغذيه مي 

  . كند

پشة ماده داراي يك نول باريك و 

نوك تيز بوده كه آنرا براي نيش زدن 

رده و پوست انسان و حيوان بكار ب

بعداً . سوراخي را در آنجا ايجاد مي كند

يك تيوب سوزن مانندي را كه در 

حقيقت دهن حشره است در سوراخ 

داخل نموده و يك يا دو قطره خون او 

معموالً وقتي پوست به . را مي مكد

وسيلة نيش سوزن مانند حشره 

ه شگافته شد خون لخته ميگردد، ولي يك مايعي در دهن حشره وجود دارد ك

بسياري از حيوانات و انسانها در مقابل اين . افراز آن مانع لخته شدن خون ميشود

وقتي مايع متذكره در زير پوست قرار ميگيرد همين . مايع حساسيت دارند

  . حساسيت سبب خارش و ورم يا پنديدگي پوست مي شود

  ده مي توانند؟ده مي توانند؟ززآيا دولفين ها سخن آيا دولفين ها سخن 

 ها را به ديدة حيوانات خاص نگريسته از زمانه هاي خيلي قديم مردم دولفين

مگر تنها درين اواخر دانشمندان كشف نموده اند كه اين حيوانات دوست و . اند

 برخي دانشمندان بدين باور  اند كه .لي ذكي و هوشيار مي باشندبازي گر خي

  . هم هوشيار تر اند) نوع از شادي(دولفين ها حتي نسبت به شامپانزه 
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دولفين ها 

مانند كوسه نيز 

ها و نهنگ ها 

متعلق به يك 

و خاندان بوده 

ولي نسبت به نهنگ ها در مورد .  همه پستانداران اندآنها

فين ها به آساني با لدو. دولفين ها خيلي معلومات وجود دارد

محيط اسارت توافق مي نمايند در حاليكه نهنگ ها هرگاه از محيط 

  .  و مي ميرندطبيعي شان بيرون گردند شديداً صدمه ديده

 كه انسانها از آن استفاده مي دولفين ها نمي توانند به طريقه اي

كنند حرف بزنند زيرا قدرت تكلم را خداوند تنها براي انسانها اعطاء 

ر شان به طريقة كشيدن يك  قادر اند با يكديگآنهاولي . نموده است

سلسله صدا هاي كه براي ما مانند صداي اشپالق، 

  باشد،ياد، غژغژ، زق زق، تپ تپ مي چيغ و فر

به همين ترتيب دولفين ها . محاوره و تكلم نمايند

قادر به كشيدن صدا هاي اند كه حس شنوايي 

 آنها.  و تشخيص آن نيستيدنانسانها قادر به شن

 تمام اين صدا ها را با متورم و يا 

 

 

حبس ساختن مقدار هاي 

  .دناي صوتي خود به وجود مي آورمتفاوت هوا در داخل حنجره و يا اندام ه
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در مورد طريقة حرف زدن دولفين ها تحقيقات بيشتري صورت گرفته است و 

انسانها تا كنون قادر نشده اند تا زبان . اين تحقيقات تا هنوز هم ادامه دارد

 آنرا دارند تا بصورت فوري توانين ها فدولفين ها را بياموزند ولي در مقابل دول

 انسانها براي شان صادر  هايهاي را فرا گيرند كه در لسانتمام آن دستور 

 حتي قدرت آنرا دارند تا “بيني بوتل مانند”برخي از دولفين هاي . ميگردد

  .كلمات انسانها را تقليد نمايند

آيا حقيقت دارد كه عظيم الجسه ترين حيوان روي زمين از آيا حقيقت دارد كه عظيم الجسه ترين حيوان روي زمين از 

  كوچكترين چيزها تغذيه ميكند؟كوچكترين چيزها تغذيه ميكند؟

مله بزرگترين حيوانات روي زمين بشمار مي روند كه  ها يا نهنگ ها از جوال

 ابحار زندگي نموده ولي با وجود اين همه بزرگي از كوچكترين نباتات بحري ودر 

  . دن شناور اند تغذيه ميكنآبيا حيواناتي كوچكي كه در 

.  هاي بدون دنداننهنگ هاي دندان دار و نهنگ:  وجود داردنهنگدو نوع 

يا ساير حيواتات كوچك بحري  اهي ها ومدندان دار از وال ها يا نهنگ هاي 
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 براي بدست آوردن شكار شان از دندان هاي شان كار مي آنها. دنتغذيه مي كن

  .  صيد شانرا نمي جوند بلكه آنرا مستقيماً قورت مي نمايندآنها. گيرند

ساختمان بشقاب يا پهنه مانند بوده كه  هاي بي دندان داراي صد ها نهنگ

اين ساختمان ها از مواد نرم . دن مي باشكشال هادندانها در فك فوقاني آنبجاي 

اين ساختمان ها در وجود . ساخته شده اند )مانند ناخونهاي تان(غضروفي 

و حيوان وظيفة فلتر را انجام داده و حيوان با دهن باز در ابحار حركت نموده 

  . مواد و موجودات بحري را داخل دهن مي كند

  نستيد؟نستيد؟آيا مي داآيا مي دا

 بي دندان كه حيوانات پستاندار بوده و داراي شش ها مي باشند  هاينهنگ

 دقيقه بدون اينكه براي تنفس كشيدن يا اخذ هوا به 40مي توانند تا مدت 

   .سطح آب باال برود، در زير آب باقي بماند

  به واقعيت كور مي باشند؟به واقعيت كور مي باشند؟) ) شبپرك چرميشبپرك چرمي((آيا خفاشان آيا خفاشان 

مانند بسياري از حيوانات گرچه . باشندنمييا شبپركان چرمي كور خفاشان 

  .  روزه گي حاصل ميگردد10 -7 در آنهاگردند ولي قدرت بينايي  كور تولد ميآنها

 خاسته باشد كه راصطالحي كه گويا خفاشان كور اند ممكن ازين حقيقت ب

پرواز مي فوق العاده زياد به سرعت ديگر  ياز يكجا به جا در هنگام شب آنها

ر حقيقت خفاشان در تاريكي شب حشراتي را شكار مي نمايند كه ما د. نمايند

ديگر جاي  به سرعت زياد از يكجا به آنهابه همين علت . نمي توانيمديده آنرا 

  .  پرواز مي نمايندبصورت كور گونه

 تنها در هنگام شب براي بدست آوردن آنها. خفاشان مخلوقات شب پرواز اند

 در تاريكي  قدرت ديد آنهاو با اينكه  ن مي شوندشكار از النه هاي شان بيرو

 با آن تجهيزات شب ديد مجهز نيستند كه ساير آنهانسبتاً خوب دارند ولي 

به عوض آن خفاشان در . بوم ها و پشك ها مي باشندحيوانات شب شكار مانند 
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يا ساختمان ) سونار( sonarهنگام پرواز بوسيلة يك سيستم ديگري كه بنام 

  . ياد ميگردد هدايت شده و پرواز مي كنندج صوتي كشف اموا

 در خفاشان طوري كار مي كند كه در “سونار”سيستم كشف صوتي يا 

 پرواز يك نوع صداي وز وز مخصوص ايجاد مي كند كه سيستم صوتي مهنگا

وقتي اين صدا ها خارج مي شوند و با . انسانها قادر به شنيدن آن نمي باشد

اين . دنبه سوي حيوان برگشت مي نماي دوباره ،مي كننداجسام بيروني تصادم 

 قرار آند كه يك جسمي در مقابل هشدار مي ده به حيوان انعكاس دوبارة صدا

پس ما گفته مي توانيم كه . د آن جسم اجتناب مي كناز تصادم با حيواندارد و 

 خفاشان در هنگام پرواز شب بيشتر از چشم هاي شان نه بلكه از گوشهاي شان

  .كار ميگيرند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 خاص نظامي تصميم گرفت تا به قطعةدر هنگام جنگ جهاني دوم يك 

وشگاف در بين دشمن از خفاشان منحيث ناقلين بم استفاده خاطر ايجاد درز 

ولي قبل از اينكه اين پروژه عملي .  را به اين خاطر پرورش نمايدآنهانموده و 

  . گردد جنگ به پايان رسيد
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   كدام است؟ كدام است؟ در دوش در دوشترين حيوان روي زمينترين حيوان روي زمينرفتار رفتار   يزيزتت

 رفتاريزت.  در ساعت مي باشد1 ميل25حد اعظمي سرعت دوش در انسانها 

ميل در   40  سگ كه بنام سگ تازي ياد ميگردد مي تواند به سرعتترين

 50ي كه در مسابقات دوش شركت مي كنند مي توانند اسپ ها.  بدودساعت

مگر .  ميل در ساعت را طي ميكنند60هاي كوهي بز . ميل در ساعت بدوند

ترين حيوان  تيز رفتارند با چيتا كه  ازين حيوانات سريع السير نمي تواهيچيك

 70اين حيوان مي تواند در يك ساعت .  مقابله كنند، است در دوشروي زمين

  . ميل فاصله را در دوش طي كند

ا زندگي مي كند مي تواند  و با وقار كه در آسيا و افريقتيزرفتاراين گربة 

شكار چيان بومي چشمان اين  . براي شكار از آن كار گرفته شوداهلي شده و

مي فرا وقتي زمان شكار .  افسار مي بندندآنهاحيوان را بسته نموده و به دهن 

 اين حيوان را رها نموده و او با سرعت فوق العادة خود حيوان را شكار آنهارسد 

  .ه شكارچي به محل مي رسد آنرا در قيد خود نگاه مي دارد و تا زماني كمي كند

                                                 
١
  )مترجم. (مي باشد)  متر1609( متر 609يك ميل معادل يك كيلو متر و  
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  مگس ها چگونه مي توانند بروي سقف اتاق ها راه بروند؟مگس ها چگونه مي توانند بروي سقف اتاق ها راه بروند؟

ناسيم داراي بدن حشرة كشندة عجيبي كه ما آنرا بنام مگس خانگي مي ش

نان  چاست، ناقل امراض ساري آنها اينكه بدن در پهلوي. عجيب مي باشد

 ديگر كه مي تواند كار هاي غير معمولي را كهساختمان حيرت انگيزي دارد 

رات از اجراي آن عاجز اند انجام حش

  .دده

يد از همه عجيبتر سه جوره شا

 حشره باشد كه به قسمت ساق

وسطي قفس سينة حيوان چسپيده 

هر ساق به پنج قسمت مختلف تقسيم ميگردد كه قسمت اخير آن پاي . اند

  .حيوان است

دو پنجال باريك قرار دارد كه باالي آن حشره به در قسمت پائيني هر پا 

اليه اي وجود دارد كه از آن در زير هر پنجال .  راه مي رود ييشكل نوك پنجه

كه يك مايع چسپناكي تراوش مي كند و همين مايع چسپناك باعث ميگردد 

همين خصوصيت به حشره توانايي .  بچسپدسقفبروي حشره در وقت راه رفتن 

تا بدون اينكه سقوط آنرا مي دهد 

نمايد بروي ديوار ها و همچنان 

سقف اتاقها در حاليكه پشت آن 

  . دزمين است راه بروبطرف 

از جانب ديگر همين اليه هاي 

چسپناك كه حيوان را قادر به راه 

رفتن بروي سطح ديوار ها و سقف 

تا با آساني حركت ها مي سازد 

وقتي .  كشنده مبدل سازدضر و معث ميگردد تا حشره را به حيوان با،نمايد
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 ، امراض كشنده را كه مسبب ده هاحشره باالي كثافات مي نشيند ميكروبهاي

 با ، اندالت خوني و ساير امراض جهاز هضمي، تب تيفوئيد، اسهامانند توبركلوز

اين ميكروبها به اليه چسپيده .  منتقل مي سازدديگرا هاي خود برداشته و به ج

وقتي حشره باالي غذاي . دنز يكجا به جاي ديگر منتقل ميگردو به وسيلة پرواز ا

  .  ميگرددبتالانسانها مي نشيند آنرا آلوده ساخته و انسان به امراض گوناگون م

مو هاي كوچكي كه تمام بدن حيوان را پوشانيده است نيز مي تواند ناقل اين 

  .ميكروبهاي كشنده باشد

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 يچند صد فوتفقط در م دوران زندگي خود مگس هاي خانگي در تما

در آنجا تولد شده اند پرواز نموده و هيچگاه ازين  محلي كه )يحدود صد متر(

  . ساحه دور نمي روند

كدام حيوان به وسيلة پاشيدن آب دهن يا انداختن تف از كدام حيوان به وسيلة پاشيدن آب دهن يا انداختن تف از 

  خود دفاع ميكند؟خود دفاع ميكند؟

امريكا تقريباً شباهت به شتر داشته و بيشتر در قارة الما حيواني است كه 

وقتي . به وسيلة پاشيدن آب دهن از خود دفاع مي كنداين حيوان . پيدا ميشود

 لعاب ،اين حيوان از جانب كسي مورد اذيت قرار ميگيرد و يا خشمگين ميگردد

دهن خود را كه خيلي بد بو است بسوي او مي پاشد و به اين گونه از خود دفاع 

ت شخص را نشانه گرفته و بسويش  با نهايت دقآنهاگفته مي شود كه . مي كند

  . تف مي كنند

گي ه  مانند الما ها به عين خانواده تعلق دارند، نيز اين ويژهم آنهاشتر ها كه 

هم شتر ها و هم الما ها هنگامي كه در باغ هاي وحش مورد . را دارا مي باشند

  . اذيت قرار ميگيرند بروي اذيت كنندگان شان لعاب دهن شانرا مي پاشند
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د به صورت خاص در كشور هاي حيواناتي انهمانگونه كه گفته شد، ها ما ال

امريكاي جنوبي يافت مي شوند و از قرنها بدينسو بوسيلة هنديان يا بوميان 

الما هاي نر در .  متذكره اهلي شده و مورد استفاده قرار ميگيرندكشور هاي

 حيوان باربري كشور هاي امريكاي جنوبي مخصوصاً در كوه هاي اندس به حيث

  . مورد استفاده قرار ميگيرند

گاه الما هر . مي باشندو لجوج الما ها نيز مانند شتر ها حيوانات سرسخت 

مي كند و يا بااليش بار سنگين گذاشته مي شود، شاقه  كار احساس كند كه

و پا هاي جلوي خود را حلقه نموده و در زير شكمش حيوان به زمين مي نشيند 

  .به اين ترتيب از حركت اجتناب مي كندمي گذارد و 

  ؟؟چرا كويه ها لباس هاي پشمي را مي خورندچرا كويه ها لباس هاي پشمي را مي خورند

 گرسنه مي باشند آنهادليل اساسي خوردن پشم درين حشرات اين است كه 

اين خورندگان در حقيقت الروا ها يا . مزة پشم را بچشند دوست دارند تا آنهاو 

 دارند ولي تا هنوز بال نكشيده كرم هاي صد پا اند كه در مرحلة پروانه شدن قرار

كرم هاي صد پا داراي دهن و االشه هاي جونده بوده كه ميتوانند لباسهاي . اند

  . پشمي را بجوند و بخورند
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 نيز آنهاوقتي كرم صد پا به يك پروانة بالدار مبدل گردد ساختمان دهن 

تيوب مانندي تنها شيرة گلها را بوسيلة ساختمان مي توانند  آنهاتغيير نموده و 

 قرار دارد آنهاكه در پيشروي سر 

  . بمكند

شايد شما تعجب نمائيد كه 

اين خزنده هاي باريك كرم نما 

به چرا  ، قادر به پرواز نيستندكه

داخل لباسهاي پشمي پناه مي 

اين به خاطري است كه . برند

كويه هاي مونث تخم هاي شانرا 

 فرش ها ،در ميان البسه، پشم ها

وقتي الروا . ي گذارندو قالينها م

ها در داخل تخم به بلوغ مي 

 اول پوست تخم هاي آنهارسند 

ي خورند بعد به خوردن مشانرا 

 باالي آن استراحت مي و شان قرار دارد دور و برچيز هاي مي پردازند كه در 

  .نمايند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

ي را قدرت ديد بسيار ضعيف داشته و تنها روشني و تاريككرم هاي صد پا 

ولي زماني اين كرمها به پروانه مبدل ميگردند بوسيلة هزاران . مي بينند

 قرار دارد از قدرت ديد قوي برخوردار آنهاچشمي كه در يك طرف سر 

  .ميگردند
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  قوي دارد؟قوي دارد؟) ) بوياييبويايي((كدام حشره حس شامة كدام حشره حس شامة 

در دنياي حشرات و در حقيقت در ميان تمام جانوران قويترين و تيز ترين 

علق به پروانه هاي مذكري حس شامه مت

اين . اند كه از كرم پيله بوجود مي آيند

پروانه با استفاده از  دو آنتن خود قادر 

است تا موقعيت جنس مونث را از روي 

زيگنال هاي صادر شده از جانب پروانة 

مونث و يا به وسيلة بو نمودن آن از 

)  كيلو متر11تقريباً ( ميلي 6 ,8فاصلة 

قدرت براي يك پروانة كه تنها يك انچ طول دارد خيلي عجيب اين . كشف نمايد

  .مي باشد

  خود را توليد مي كند؟خود را توليد مي كند؟كرم ابريشم چگونه ابريشم كرم ابريشم چگونه ابريشم 

لباس هاي زيبا و نفيس ابريشمي ساخته از تار هاي آن كرم هاي ابريشم كه 

امروز در . دن طبعيت به شمار مي روموجودات از جملة عجيب ترين ،مي شود

ورش كرم پيله و توليد ابريشم بيشتر در كشور هاي صورت جهان تربيه و پر

زيرا كرمهاي ابريشم . ميگيرد كه در آنجا درختان توت به فراواني يافت مي شوند

كشور هاي كه در آنجا فارم هاي . از برگهاي همين درختان تغذيه مي نمايند
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ر هاي زياد تربيت كرم ابريشم وجود دارد عبارتند از جاپان، چين وساير كشو

  . كه در آنجا توت وافر وجود دارد مي باشندشرق دور 

 عدد مي باشد بروي كاغذ 500 الي 300پروانة مونث تخم هاي خود را كه از 

اين تخمها . گذاشته مي شود، ميگذاردبرايش  كه بوسيلة فارم دارد يمخصوص

 گردد كه كرمهاي معلوم تا مي گيردبصورت دقيق مورد تست و آزمايش قرار 

 روز 20 براي مدت تقريباً آنهابعداً . اخل آن به كدام مريضي مبتال نمي باشندد

حرارت داخل ماشين باعث ميگردد تا . در ماشين چوچه كشي گذاشته مي شود

  .دو نمو نموده و قشر تخم را بشكنانكرم داخل تخم رشد 

 هفته درالي پنج وقتي كرم باريك ابريشم از تخم مي برايد براي مدت چهار 

خوراك اين كرمها همان  .م روز غذا مي خوردهر دو الي سه ساعت، هم شب و ه

بعد ازين مدت كرم بصورت . طوريكه گفتيم برگهاي تازة درختان توت مي باشد

 پيله اش حاال كرم آماده است تا. ف مي دهدكامل به بلوغ رسيده و خوردن را توق

 ابتدا كرم .دور خود بپيچاندبافته و بياد ميگردد ) كوكون( cocoonكه بنام را 

خود را به نوك يك شاخه يا پوشالي كه مالك فارم قبالً برايش ميگذارد مي 

كرم اين كار را بوسيلة يك نوع مايع چسپناكي كه از غده هاي بدن او . چسپاند

وقتي اين مايع با هوا در تماس مي شود به شكل . ترشح مي كند انجام ميدهد

كرم اين تار را بدور شاخه . تار ابريشم ياد ميگردده كدر مي آيد يك تار سخت 

اين تار بوسيلة يك مايع . چسپيده است مي تاباندآن يا حصيري كه به 

كرم به .  مي چسپد حصيربوسيلة كرم ترشح مي كند بهچسپناكي ديگري كه 

تابيدن تار ادامه ميدهد و وقتي پيله ساخته شد كرم داخل آن شده و خود را قيد 

  . دمي ساز

براي جلوگيري كرم .  سه روز پيله يا كوكون تكميل مي گرددبعد از گذشت

، فارمر آنرا در و گرفتن تارشگافتن پيله همچنان براي از تبديل شدن به پروانه و 

ي شود و حاال محرارت آب با عث كشته شدن كرم . آب جوش مي اندازد

چندين تار  آنها. دنن باز كنكارگران مي توانند كه تار هاي ابريشم را از دورادور آ
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بعداً . ندبا هم يكجا مي تابهمه را را ضخيم مي سازند و بعداً آنيكجا نموده با هم 

اين تار ها جهت بافتن پارچه هاي ابريشمي به كارخانه هاي نساجي فرستاده مي 

  .دنشو

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

  سال مخفي3000راز بدست آوردن ابريشم در سرزمين چين براي مدت 

مراقبت جدي مي نمودند تا نگهداشته ميشد و براي تحقق اين امر عساكر 

 به جرم اگر كسي اين راز را فاش مي ساخت او. كندنكسي اين راز را افشا 

  . مي شدم به اعدام محكوخيانت

  آيا كرگدنها واقعاً حيوانات تندخو اند؟آيا كرگدنها واقعاً حيوانات تندخو اند؟

يك او از اين خوي و مزاج كرگدن نه بلكه قدرت ديد ضعيف اوست كه 

 و يا اگر حيوان چيزي را شناسايي نكند. حيوان مخل و سركش ساخته است

تشخيص داده نتواند خشمگين شده و مانند يك تانك زنده به سرعت بسويش 

  .مي دود و آماده است تا آنرا بزند
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 كه در قسمت بااليي بيني دراز حيوان قرار دارد و مانندشاخ ساختمان هاي 

حقيقت شاخ نه بلكه موي سخت  فوت دراز باشد، در يمسه و ن الي يكميتواند از 

اين موي چنان . نمو ميكندو و جامدي است كه در دوران حيات حيوان رشد 

قوي و محكم مي باشد كه حيوان را قادر مي سازد بوته ها و درختان خورد را به 

همچنان كرگدن بوسيلة اين شاخ ها از خود دفاع . وسيلة آن از ريشه بيرون كند

اي آن شاخ ديگر نمو مي جهرگاه شاخ بشكند و يا از بين برود به . يز مي كندن

  .نمايد

اين حيوانات برگهاي . خوراك كرگدنها معموالً سبزه و گياهان مي باشد

بعد ازينكه حيوان از دريا آب مي نوشد در آب . درختان را ريختانده و مي خورند

 ياو  بنام غلتيدن در گل و اليد كه اين عمل شان ر دريا مي نشينگل آلود كنا

گل والي كه در پوست بدن حيوان مي چسپد در  .غوطه خوردن ياد مي شود

يستم سرد اين س. ي كندمآنجا خشك شده و آنرا از حرارت آفتاب محفوظ نگاه 

وان غده هاي ترشح كنندة كننده براي حيوان ضروري مي باشد زيرا بدن حي

  .دعرق ندار

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

د  كه اكنون نسل آن از بين رفته است كرگدن سفي دنياترين كرگدنبزرگ

 مي يك و نيم مترو طول شاخ بيني آن به بود كه سه و نيم تن وزن داشت 

  .رسيد

  ؟؟ به انسانها حمله ميكنند به انسانها حمله ميكنندآيا گرگ هاآيا گرگ ها

 ولي اكثر اوقات بنا بر با وجود اينكه گرگها ها باالي انسانها حمله ميكنند

با اينهم اين حيوانات . حمله بر انسانها اجتناب مي نمايند از آنهاعوامل مختلف 

 نخست آنها.  بهترين حيوانات شكاري اند،سگ مانندا سرخ رنگ يخاكي، سياه و 

ه ها متشكل از تبعضي اوقات اين دس. زوزه مي كشند تا دستة شانرا جمع كنند
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آهو را  با هم گرد مي آيند كافي است تا يك آنهاشش گرگ مي باشد ولي وقتي 

  .تعقيب نموده و آنرا دريده و بكشند

بيشترين شكار شانرا نه براي خوردن بلكه كه گرگها به اين هم محكوم اند 

ح و ورزش يبراي تفر

انجام مي دهند زيرا 

 است شده ديدهاكثراً 

 قربانيان شانرا آنهاكه 

 ناخورده بعد از كشتن

. نموده و رفته اندرها 

 در مورد ةيك عقيد

د دارد كه گرگها وجو

 وقت شانرا بين آنها

كار نمودن و آماده ش

 براي نمودن النه ها

چوچه هاي بعدي 

 مي شان تقسيم

ان  نر و مادة گرگ وقتي براي چوچه هاي آيندة شاين معني كه جفتبه . نمايند

 آنها. ك مدتي ناخورده رها مي نمايند شكار شانرا براي يآنها آماده مي شوند،

 شكار شده را به النه هاي الش هاي را انتخاب نموده بعداً چندين النه و يا غار

جفت گرگها معموالً .  مي نمايندذخيرهبراي چوچه هاي آيندة شان شان آورده و 

 يك جفت وفا آنها. نندمامي بعد از يكجا شدن الي اخير عمر در كنار هم باقي 

  .دكنندار بوده و از چوچه هاي شان به خوبي مواظبت و غمخواري مي 
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  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 بدون اينكه توقف نمايد، ،بصورت دوامداربراي ساعتها يك گرگ مي تواند 

  . بدوددر ساعت)  كيلو متر32 ,18( ميل 20به سرعت 

  چگونه جال هاي شانرا مي بافند؟چگونه جال هاي شانرا مي بافند؟) ) جوالگكانجوالگكان((عنكبوتان عنكبوتان 

براي ساختن تمام عنكبوتان يك نوع تار مخصوصي را توليد مي نمايند كه 

ة خود از آن ا النيجال 

اين تار ها . ندكناستفاده مي 

بوسيلة غدوات مخصوص به 

كمك يك ارگاني كه بنام 

spinnerets )سپينريت (

 .ياد ميگردد توليد ميگردد

 هاي سپينريتبا بكارگيري 

مختلف يك عنكبوت مي 

تواند تصميم بگيرد كه اين 

نازك باشد يا ضخيم، تار 

 باشد با چسپناك، خشك

تار . و يا لشمدانه دار باشد 

 در ابتدا مايع هتوليد شد

بوده ولي به مجرد تماس با 

 خشك و جامد مي فوراًهوا 

  . شود

 به آنها. عنكبوتان بصورت فطري و غريزوي مي دانند كه چگونه تار ببافند

به خاطر بافتن جال، عنكبوتان ابتدا تار شانرا به يك .  اندپيدا شدههمين گونه 
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 تار  وا مي دوانند و به اين گونه جال هاي شانرا مي بافندشي چسپانده و بعداً آنر

وقتي عنكبوتان براي تنيدن تار ها و . داننمحكم و پائيدار ميگردهاي شانرا 

. محكم و مستحكم مي سازند ساختن جال پائين و باال مي روند تار ها را بيشتر

ياد شعاعي  تار هاي تار هاي كه از مركز بسوي محكم گاه تنيده مي شوند بنام

ياد تار هاي احاطوي و تار هاي كه بدورادور جال تنيده مي شوند بنام  مي گردند

با وجود اينكه تار عنكبوتان نازك و لطيف به نظر مي رسد ولي قوي و . ميگردد

  . فشار ها مقاومت نمايدي ازبسياردر برابر محكم بوده و مي تواند 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 يت يك ساعت بصورت خيلي ماهرانه جاليك عنكبوت مي تواند در مد

  . را با تار هاي شعاعي و احاطوي ببافدخيلي زيبايي 

   نمي مانند؟ نمي مانند؟گيرگيرعنكبوتان در جال هاي شان عنكبوتان در جال هاي شان خود خود چرا چرا 

عنكبوتان براي ساختن جال هاي شان از دو نوع تار متفاوت استفاده مي 

نداختن يك نوع آن چسپناك بوده كه عنكبوت آنرا براي صيد و به دام ا. كنند

تار ديگر . دن بكار مي بر، را تشكيل ميدهدآنهامگس ها و ساير حشراتي كه غذاي 

اين همان تار هاي غير چسپناك است . آن غير چسپناك و يا ابريشمي ميباشد

كه عنكبوت باالي آن پائين و باال حركت نموده و از يك نقطة جال به نقطة 

  . ديگر آن مي رود

 در نوك آنهاي تار هاي شان با آساني حركت نمايند براي اينكه عنكبوتان باال

حتي . پنجه هاي پا هاي هشت گانة خود قالبها و يا چنگگ هاي مخصوص دارند

 به كمك هفت ند قادر اان عنكبوت، در تار چسپناك گير ماندهاپاي آناگر يك 

  . پاي باقيماندة خود، خود را از بند برهانند
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خي از دانشمندان وجود دارد كه عنكبوتان همچنان اين عقيده نيز در بين بر

 را كمك مي نمايند تا آنهايك نوع چربي مخصوصي را در وجود شان دارند كه 

  .در تار هاي شان نه چسپند

   آيا مي دانستيد؟ آيا مي دانستيد؟

كه در متفاوتي زات ارتعاشات و اهتزانرا دارند كه ازعنكبوتان توانايي آ

 خطرناك و حتي چيز هاي هنگام گير افتادن مگس ها، حشرات، زنبور هاي

ند كه دان ب،ايجاد مي گردد  در جال شان،بيهوده مانند برگ درختان و خاشاك

  .داشياي گير افتاده چه ميباش

  چرا پوست بدن پلنگ ها خط دار است؟چرا پوست بدن پلنگ ها خط دار است؟

 ها مي پشك مربوط به خانوادة اعضايبزرگترين  پلنگان ،همراه با شيران

. استندت وحشي ناترين حيوا ندهدرترين و  خوفناكاز جملة پلنگ ها . باشند

اصالً حيوانات بومي مربوط به پلنگها . تثناي انسانها ديگر دشمني ندارندس به اآنها

  .براعظم آسيا مي باشند

با وجود اينكه در مورد خط هاي روي پوست اين حيوان افسانه هاي زيادي 

محيط زيست در نزد مردم وجود دارد ولي دليل واقعي آن عبارت توافق حيوان با 

.  از تكامل حيوان بوجود آمده استيان درازاين توافق با گذشت سال . مي باشد
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اخفا بوده و همچو ساير حيوانات از آن به حيث ستر و يك وسيلة براي خط اين 

 شما تعجب نمائيد كه چطور امكان دارد كه دشاي. دنوسيلة تدافعوي كار مي گير

 ها به وسيلة تدافعوي و پشكانوادة حيوان خو خطرناكترين بزرگ جسه ترين 

ناك ترين حيوانات جنگل وفاين حيوانات از جملة خ. اخفا ضرورت داشته باشد

اين واضيح است كه پلنگان . تثناي انسان ديگر هيچ دشمني ندارندسبوده و به ا

 از ميان بوته هاي بلند براي شكار شان آنهاحيوانات شكاري بوده و عالي ترين 

از ميان  حمله كند ابتدا بصورت مخفيانه آن قبل از اينكه باالي كمين گرفته و

بسوي شكار نزديك  خزيده خزيدهبوته ها و سبزه ها بسوي آن خزيده و خود را 

 كمك مي كند تا خوبتر مخفي شده و يا خود را اين خط ها به حيوان. مي سازند

  . بصورت بهتر ستر و اخفا نمايد

 از حيوانات وحشي شمار بيشتريباور اند كه بسياري از دانشمندان به اين 

 رنگ هاي روشن را به صورت آنهامخصوصاً . توانايي تشخيص رنگ ها را ندارند

خط هاي .  تنها سايه ها را مي بينندآنها در عوض،. واضح ديده نمي توانند

براي ساير حيوانات به مانند بند ها و يا از ميان بوته ها عمودي روي جلد پلنگها 

 بدناين خط هاي در هم شكسته . ه هاي سايه و روشني معلوم ميگرددرشت

  . را مشكل مي سازدآنحيوان را در هنگام شكار پنهان نموده كه ديدن 

اين .  هاي وحشي نيز عين وظيفه را دارندپشكخال هاي روي جلد ببر ها و 

ل ها به  خا واين خط. ه شكار مي پردازندبحيوانات در بته زار ها و سبزه زار ها 

حيوان كمك مي كند تا در ميان سبزه ها و برگهاي درختاني كه باالي آن باال 

  . نمايندپنهان جسم هاي شانرا از صيد شان ،مي شوند

 را از آنهاشايد همين خط و خال ها درين گونه حيوانات باعث شده باشد كه 

ط و ولي همين خ. بسازند حيوانات وحشي نجملة ماهر ترين شكاريان در ميا

خال هاي زيبا و خوشنما سبب شده است كه نسل اين حيوان با ارزش را با خطر 

ر هاي آسيايي  وجود اينكه امروز پلنگها در كشوبا. جدي نابودي مواجه سازد
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 جداً جلوگيري بعمل آنهاتحت مراقبت و مواظبت جدي قرار داشته و از شكار 

  .روز به روز كاهش مي يابد  حيواتات در طبعيتنهم شمار ايبا اين مي آيد ولي 

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 در ،پلنگ در جنگل هاي هندوستان وجود داردرأس  2000اكنون تنها 

  . رأس مي رسيد40000حاليكه در چند دهه پيش اين رقم به 

  آيا زرافه ها صدا دارند؟آيا زرافه ها صدا دارند؟

. كه بيشتر در براعظم افريقا پيدا مي شودوحشي بوده زرافه يك حيوان 

 كنند بسياري گمان مي

كه اين حيوان گنگ بوده 

و قادر به كشيدن كدام 

ولي زرافه . آواز نمي باشد

داراي حنجره بوده كه 

وظيفة اين اندام در 

جانوران كشيدن آواز مي 

 در مقايسه با مگر. باشد

ساير حيوانات حنجرة 

زرافه بصورت بهتر آن 

  .رشد ننموده است

با اين هم زرافه مي 

وده خرخر نمتواند گاهگاه 

 بع بع مانند و يا و صداي

وليد تصدا هاي ديگري را 

در باغ هاي وحش صدا هاي گاو مانند كه از حنجرة زرافه ها خارج شده . نمايد
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اين گونه صدا ها معموالً از حنجرة زرافه هاي مونث در .  شنيده شده است،اند

همچنان چوچه .  مي برايد،هنگامي كه از چوچه هاي شان مراقبت مي نمايند

ولي در . ي زرافه نيز وقتي گرسنه مي شوند اين گونه صدا ها را مي كشندها

در . يا حتي پائين چيغ بزند وصدا هاي بلند با ر نيستند تا ها قاد زرافه حقيقت

  .مجموع اين حيوان يك حيوان خاموش و بي آواز است

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 آنن نرينة بلند قد ترين حيوان در جهان بوده و حيوازرافه ها از جملة 

  .ارتفاع داشته باشد) مترتقريباً پنج و نيم  ( فوت18د الي ميتوان

   اند؟ اند؟ه هاه هاداراي خريطداراي خريطدر سينه هاي شان در سينه هاي شان چرا كانگرو ها چرا كانگرو ها 

 متعلق ندمبدل گرديده ا ها كه اكنون به سمبول ملي كشور آسترآلياكانگرو

ياد  “انخريطه دار” به گروپ پستانداران بوده كه بنام حيوانات كيسه دار يا

 شان بوده كه  در روي سينه هايه اي داراي كيسهاي مادهكانگرو. ميگردند

 ماه هشكل خريطه را دارد و حيوان در آن چوچة نوزاد خود را براي هشت الي نُ

  .نگهداري مي كند

. كه ماده ها چوچه هاي شانرا مي زايندكيسه داران حيوانات پستاندار بوده 

پستانداران دارد اين است كه چوچه دار با ساير تثناي كه اين حيوان پستانسولي ا

 در خارج چوچه هاسپس .  بصورت ناقص يا نا تكامل يافته تولد مي گرددنهاي آ

ر هاي شان مرحلة دمادر يعني در كيسه هاي روي سينه هاي ما) شكم(از رحم 

  . تكميل مي نمايندملي خود را تكا

. م مادر تكامل مي كندتنها براي يك ماه در داخل رحچوچه هاي كانگرو 

چوچه ها در داخل كيسه .  تولد گرديد به اندازة يك ممپلي مي باشد چوچهوقتي

در داخل اين كيسه .  مجبور اند كه بعد از تولد به آنجا بخزندتولد نمي شوند ولي

هاي عجيب تمام آن چيز ها و امكاناتي وجود دارد كه چوچه به آن نياز دارند 
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. مرطوب نگهداشتن كيسه بكار مي رودحتي روغن كه براي ، سرپناه و مانند شير

 ساعت در 24چوچه ها بعد از به دنيا آمدن پنج ماه نخست حيات شانرا بصورت 

 سر هاي شانرا آنهاد از سپري نمودن اين مدت عب. داخل كيسه سپري مي نمايند

 .د خارج شدن از آنرا ندارنتأ در حاليكه خود شان جرمي كننداز كيسه خارج 

ترك نموده و از آن بيرون براي هميشه كيسه را در ماه هشتم و يا نهم باالخره 

  . ندنتنها براي نوشيدن شير نزد مادر خود مراجعه مي كو د نمي شو

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 ابتدا سر هاي خود را داخل كيسه نموده و بعداً به كمر ي كانگروچوچه ها

   .گويا در گاز خوابيده اندخزيده و در آنجا طوري قرار مي گيرند كه 

   مي توانند گپ بزنند؟ مي توانند گپ بزنند؟واقعاًواقعاًآيا طوطي ها آيا طوطي ها 

 كلمه را 50 كه مي توانند تا مشهور اندبا وجود اينكه بعضي طوطي ها به اين 

ياد گرفته و آن را ادا نمايند ولي حقيقت اين است كه طوطي ها بهترين تقليد 

ت را تكرار مي نمايند و  حرف مي زنند تنها كلماآنهاوقتي . كنندگان مي باشند
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وقتي شما به خانه داخل مي شويد و طوطي صدا . نمي دانند كه چه مي گويند

 شما به اين سالم او فريب نخوريد زيرا وقتي شما از خانه – “سالم”مي كند 

وقتي طوطي براي . بيرون مي رويد او عين كلمه را براي تان تكرار خواهد نمود

رگز به اين معني نيست كه او گرسنه است و شما  اين ه“بادام”تان مي گويد 

  .بايد برايش بادام بدهيد

 آنهاا بصورت دقيق مورد تربيت قرار بدهيم و پرورش نمائيم  طوطي ها راگر

ولي وقتي او . مي توانند برخي كلمات را ياد بگيرند، بسرايند و اشپالق بزنند

ين معني نيست كه او حرف مي زند و يا كدام كلمة را ادا مي كند هرگز به ا

 فقط آنها. را مي داند و يا از روي كدام اراده و ضرورت آنرا ادا مي نمايدآنمعني 

اين . كلمة را ادا مي نمايند و صداي را بيرون مي كشند كه قبالً شنيده اند

 اين آنها. ندارد ربطي آنهاكلمات هيچگاه به بيان احساسات و عواطف دروني 

    . استعمال نمي كنندو و محاوره با انسانها گفتگكلمات را به خاطر
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در حاليكه طوطي ها بهترين تقليد كنندگان صدا مي باشند ولي پرندگان 

 مانند باشندديگر نيز وجود دارند كه مي توانند مقلدين خوب صدا هاي انسانها 

اين گونه پرندگان وقتي تحت تربيت و پرورش قرار مي گيرند . مينا ها و زاغ ها

  .نند صدا هاي را كه مي شنوند تكرار كنندمي توا

نكتة جالب اين است كه بسياري از پرندگاني كه نمي توانند صدا هاي انساني 

. توانايي آنرا دارند تا صدا هاي ساير پرندگان را تقليد نمايندرا تقليد كنند 

تجارب نشان داده است كه چوچه هاي پرندگاني كه با ساير پرندگان بزرگ شده 

 بيگانه بوده آنهاواز ها و صدا هاي را بيرون كشيده اند كه با صدا هاي جنس اند آ

  . شده اندكالن آنهاو شباهت به پرندگاني داشته اند كه با 

از حنجرة پرندگان خارج ميگردند بصورت طبيعي صدا هاي مختلفي كه 

. دنش افاده نموده و در حقيقت نوعي از محاوره مي باآنهامفاهيم مختلفي را براي 

اين صدا ها مي تواند صدا هاي باشد كه پرنده در اثناي خطر بيرون مي كند، يا 

، صدا هاي دريافت دانه و يا غذا، صدا هاي هشدار دهنده و خبر دهندهمي تواند 

  .باشند و صدا هاي منطقوي ت به جفت گيريوصدا هاي دع

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 بوده كه ستري رنگبهترين طوطي سخنور عبارت از يك نوع طوطي خاك

نايي حفظ نمودن توااين طوطي ها . يافت مي شوند افريقايي در كشور هاي

  .دن كلمه را دار1000

  است؟است؟وست بدن گوره خر ها خط دار وست بدن گوره خر ها خط دار چرا پچرا پ

 اند كه خود شانرا با اراضي دارخط پوست گوره خر ها به خاطر اين داراي 

 مصون آنهاز حملة همرنگ سازند تا دشمنان خود را اغفال نموده و خود را ا

اين كامالً مشابه به همان چيزي است كه عساكر در هنگام جنگ در . سازند

گذاشتن برگ درختان در باالي كاله هاي شان و با  نموده و با ءجبهات اجرا
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 خود را از انظار دشمنان شان ،پيچاندن جال هاي كه به رنگ سبزه ها و برگها اند

با وجود اينكه  .نام ستر و اخفا ياد مي نماينداين عمليه را ب. پنهان مي نمايند

 مي توانند بصورت بهتر خود را از آنهاگوره خر ها اين حقيقت را نمي دانند ولي 

به خاطر اينكه .  اند ستر و اخفا سازندآنهاانظار دشمنان شان كه در صدد صيد 

 گوره خر ها در همان سبزه زار ها و گياهاني زندگي مي نمايند كه دشمنان

 يعني شيران و پلنگها زيست مي نمايند پس اينگونه وسيلة محافظتي آنهااصلي 

  .  خيلي الزمي مي باشدآنهابراي 

 ولي خطوطي ها مي باشندپگوره خر ها با وجود اينكه متعلق به خانوادة اس

خطوط .  را از خانوادة شان جدا مي سازدآنها قرار دارد آنهاكه در روي جلد 

ها وجود دارد داراي رنگ سياه و يا نصواري روي جلد گوره خردر متوازي اي كه 

بوده كه بر پوست سفيد رنگ حيوان بصورت عمودي قرار گرفته و تمام بدن او را 

 به اين خط ها . كه حتي گوشها، يال و دم حيوان نيز شامل آن استندپوشانيده ا

  .دمي بخشپوست حيوان زيبايي خاصي 

ا نيز از ساير اعضاي خانوادة آن متفاوت مي همزاج و حالت طبيعي گوره خر

 حيوانات آنها. دشي بارش اين حيوانات خيلي دشوار ماهلي ساختن و پرو. باشد
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در . جنگي و وحشي بوده كه هيچگاه رام نمي شوند و با انسانها انس نمي گيرند

 را به مثابة حيوانات بد طينت و شرير تلقي مي نمايند و آنهاباغ هاي وحش 

 خيلي مواظب لگد هاي فلج كننده و چك آنهاين و پرورش كنندگان محافظ

  . هستندآنهاانداختن خطرناك 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 زمين داراي نشان انگشت متفاوت مي همان گونه كه تمام انسانهاي روي

 خطوط روي پوست گوره خر ها نيز ،باشند كه با هيچكس قابل مقايسه نيست

  . خطوط هيچ حيوان مشابه به ديگرش نيستاز يكديگر شان متفاوت بوده و

  آيا قنطورس ها گاهي وجود داشته اند؟آيا قنطورس ها گاهي وجود داشته اند؟

ات نقنطورس ها حيوا

خيالي بوده كه تنها در 

افسانه هاي يونان باستان 

اين حيوان . وجود دارند

افسانوي هيوالي بود كه 

نصف تنة آن از انسان و 

نصف ديگر آن از اسپ 

به اين . ساخته شده بود

 بااليي معني كه قسمت

تنة او از انسان و قسمت 

  . پائيني آن از اسپ بود

مطابق به افسانه هاي يونان باستان قنطورسها در كوه هاي شمال يونان 

در تصاوير . آنها وحشي بوده و پابند هيچ قانون نبودند. زندگي مي نمودند

 تير و كمان خود كه هميشه در دست ندقنطورسها طوري نشان داده شده ا
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 Chiron قنطورس دانا و مهربان در افسانه هاي يونان عبارت از . دارند

  . آموخت“اپولو”بود كه هنر تير اندازي و علم طبابت را از رب النوع ) چيرون(

شايد شما اين حيوان را كه نصف بدنش از انسان و نصف ديگر آن از اسپ بود 

 مي شود كه عالمة  البروج ديدهةاين تصوير بيشتر در داير. در تصاوير ديده باشيد

 كركتر اين عالمت نجومي شباهت به قنطورس.  مي باشدقوس يا كمان مانند

 تولد شده اند داراي كركتري اند قوسكساني كه در ماه . هاي دنياي باستان دارد

كه در افسانه ها به قنطورسها نسبت داده مي شد و آن عبارت است از خوشي، 

  .زادي دوستي مي باشندغير وابستگي به ديگران، پركاري و آ

   واقعاً حافظة خوب دارند؟ واقعاً حافظة خوب دارند؟فيلهافيلهاآيا آيا 

 مي توانند فيلها . فوق العاده و غير قابل تصور مي باشدفيلهاقدرت حافظة 

 هر فيلها”مگر اين اصطالح كه گويا . ها را به خاطر داشته باشندبسياري از چيز

ن باور اند كه بسياري مردم به اي.  حقيقت ندارد“گز چيزي را از ياد نمي برند
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 نيز عاري از ولي اين عقيده. موش نمي كنند بصورت مشخص زخم شانرا فرافيلها

  .حقيقت مي باشد

هرگاه يك فيل بصورت بهتر مورد پرورش قرار بگيرند مي توانند در حدود 

وقتي . دمطابق به آن عملي را انجام ده حكم شفاهي را به خاطر سپرده و 30 الي

 فيلها. ران مبدل مي گردند به بهترين كارگران و نمايشگ خوب تربيت شوندفيلها

  .حيوانات آرام بوده و هر دو وظيفة فوق را به خوبي انجام مي دهند

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

ولي وزن داشته باشد كيلو گرام  6351 با وجود اينكه يك فيل مي تواند تا

   .داشته باشدميوزن كيلو گرام  5مغز حيوان فقط 

  د؟د؟ي از موش مي ترسي از موش مي ترسبه راستبه راستآيا فيل آيا فيل 

 از جملة بزرگترين حيوانات فيلها

روي زمين بوده و هيچ دليلي وجود 

در .  از موشها بترسندآنهاندارد كه 

.  از موشها نمي ترسندفيلهاحقيقت 

د از هيچ يك فيل سالم و صحتمن

يگانه . ردحيوان روي زمين ترس ندا

 را تهديد مي كند از فيلهاخطري كه 

ه و همچنان خطر جانب انسانها بود

ي م را تهديد فيلهاديگري كه حيات 

سوزي نمايد خشكسالي و وقوع آتش 

 مي آنهايا محالت زيست در جنگالت 

  .باشد
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شايد  از موشها مي ترسند؟ فيلهاپس چرا اين گفته عموميت دارد كه گويا 

كه گويا موش يك حيوان كوچك بوده و با آساني مي بسياري چنين فكر نمايند 

اخل خرطوم فيل شده او را خفه نموده و يا اين حيوان غول پيكر را تواند د

  . متضرر سازد

به . ي در بند و يا اهلي ديده مي شوندفيلهاموشها معموالً در طويله هاي 

 مي دانند كه موشها در آنها از قوة شامة قوي برخوردار اند فيلهاخاطر اين كه 

گونه موجودات كوچك اصالً توجه  به اين آنها وجود دارند مگر شاندور و پيش 

  .اي نمي كنند

   چرا داراي خرطوم مي باشند؟ چرا داراي خرطوم مي باشند؟فيلهافيلها

 هيچ . از خرطوم هاي شان در بسياري از كار ها استفاده مي كنندفيلها

ن وجود ندارد كه از يكي از اندامهاي خود به اندازه ايكه فيل يحيواني در روي زم

اين اندام داراي ساختمان خيلي . د، استفاده كندخود استفاده مي نماياز خرطوم 

 با خرطوم هاي شان فيلها. عجيب بوده كه هم قوي و هم بسيار حساس مي باشد

 را حمل نمايند و با همين سنگين ترين تنه هاي درختمي توانند قوي ترين و 
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را از دست يك طفل ) ممپلي(اندام خود مي توانند كوچكترين بادام زميني 

  .بگيرد

بو نمايند، بنوشند و غذاي همين خرطوم هاي شان مي توانند فيلها به وسيلة 

 بيني بهتر ندارد و فيلهاهيچ حيوان ديگر مانند . شانرا داخل دهان شان نمايند

وقتي يك فيل غذاي خود را پيدا . شان مي باشند قوياً وابسته به حس شامة فيلها

. د مي نمايندمي كند آنرا به وسيلة خرطوم خود بلند نموده و داخل دهان خو

خرطوم داخل بدن نمي نمايند بلكه در ابتدا آب را  هيچكاه آب را از راه فيلهاولي 

 در داخل دهن شان فوران  و بعداً آنرامي نماينددر خرطوم هاي شان قورت 

  . نموده و با يك صداي بلند غرغره مانند داخل حلقوم مي نمايند

يي و آببازي نيز استفاده  همچنان از خرطوم هاي شان براي جان شوفيلها

  متعلق به صنف پستانداران بوده و بنام حيواناتفيلهابا وجود اينكه . مي نمايند

 كلفت و درشت آنهاپوست بدن مگر در حقيقت ، ياد مي شوند “پوست كلفت”

 پوست بدن فيلها داراي ضخامت يك گرچه. لطيف مي باشدنبوده بلكه نازك و 

 آنهات شان ندارند و به همين علت ش چربو در زير گو اليةآنهاولي ، انچ مي باشد

 فيلهادر گرما هاي شديد . در برابر سردي و حرارت زياد خيلي حساس مي باشند

معموالً به وسيلة آببازي و پاشيدن آب بروي بدن هاي شان، وجود شانرا سرد 

خرطوم يك فيل . نموده و خود را به اين طريق از گرما محفوظ مي نمايند

  .  آب را دارا مي باشد)هفت ونيم ليتر (يش يك و نيم گلنگنجا

، درشت بودن و يا پهلوي آن كه مي توانند گرم بودن و يا سرد بودندر  فيلها

مي توانند همچنان  اشيا را بوسيلة خرطوم هاي شان لمس نمايند لشم بودن

د يك فيل ماده بوسيلة خرطوم خو.  كننددرك آنشكل و ساختمان آن را نيز با 

چوچه هاي خود را رهنمايي نموده و همچنان جفت خود را با آن نوازش مي 

  . دهد
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ار گرفته مي كخرطوم ها در جنگ منحيث يك وسيلة جنگي نيز همچنان از 

 ابتدا دشمنان شانرا بوسيلة خرطومهاي شان چنگ زده و از عاج فيلها. شود

  . منحيث يك اسلحه كار مي گيرندخود هاي ) دندان اشكي طويل(

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 مي  النوع عضلة مختلف40000 استخوان نداشته ولي داراي فيلهاخرطوم 

  .   باشد

   مشهور است؟ مشهور است؟““سلطان جنگلسلطان جنگل””چرا شير بنام چرا شير بنام 

 و افسانه هاشير نر معوالً در .  ها مي باشدپشكشير يك عضو مشهور خانوادة 

سلطان ”در بين مردم بنام 

يا پادشاه حيوانات  “جنگل

شايد علت . شهرت دارددرنده 

آن به خاطر اين باشد كه اين 

نسبت به ساير جانوران حيوان 

جنگل با وقار و برده بار بوده و 

. بيشتر نماي شاهانه دارد

همچنان از لحاظ سلوك و 

شير نسبت به ساير رفتار نيز 

. متفاوت مي باشدحيوانات 

حيوان نر وقتي بالغ ميگردد به 

دور و بر گردن او موهاي 

 “يال”ازي مي رويد كه بنام در

ياد ميگردد و براي حيوان 

  .بيشتر صورت شاهانه مي دهد
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توانايي ايكه در حيوان نر وجود دارد او را نسبت به ساير قدرت، زيبايي و 

اين حيوان با صداي . حيوانات ممتاز ساخته و ملقب به شاه حيوانات نموده است

مي نمايد زيرا حيوان نر از هيچ دندان هاي خود را قروچه بلند غرش نموده و 

يوان درنده تر از شير وجود ندارد، بناً اين حيوان به حهيچ . سدترچيز نمي 

  . ي انسان ديگر هيچ دشمن و يا شكار كننده اي ندارداستثنا

اين .  ها مي باشدپشكهمرا با پلنگ شير بزرگترين حيوان مربوط به خانوادة 

شير ها . وزن داردكيلو گرام  273  و تقريباًطويل بوده) متر 8,2 ( فوت12حيوان 

 بصورت انفرادي زندگي نموده و منفردانه شكار مي آنهابرخالف پلنگها كه 

نمايند، بصورت فاميلي و يا گروپي زندگي نموده و مشتركانه به شكار مي 

شير ها تنها يك نر وجود داشته و متباقي در زندگي مشترك يا گروپي . پردازند

هستند كه با هم در يك داراي سنين مختلف ه ها و يا چوچه ها تماماً ماد

 ماده شيرانبا وجود اينكه در خانوادة شيران اين فقط . خانواده جمع مي شوند

اند كه به شكار مي پردازند ولي اولين پارچة گوشت را كه از حيوان صيد شده 

  .  شير نر يا بزرگ خانواده مي باشد،جدا مي نمايد

 ساعت خواب 20 روزانه الي آنهاارند كه چرت بزنند و گاهكاه شير ها خوش د

  .مي نمايند

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

د مانند بز شير ها ترجيح مي دهند تا حيوانات بزرگ را شكار نموده و بخورن

شير نر مي تواند در يك . ، گوزن، آهو و غيره گوره خر ها،هاي كوهي، گاو ها

  .يد گوشت را نوش جان نما كيلوگرام34وقت 
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با فشردن در با فشردن در  شانرا  شانرا انانقربانيقربانيآيا درست است كه خرس ها آيا درست است كه خرس ها 

  ند؟ند؟كشكشبغل مي بغل مي 

به خاطر اينكه . پراگنده شده اندزمين كرة انواع مختلف خرس ها در سراسر 

و قوي ترين حيوان گوشت خوار مي باشد پس به اين حيوان از جملة بزرگترين 

ء از انسان ديگر كدام دشمني جز

  .دندار

 نموده اجتنابا ها از انسانهخرس

 در حاالت معموليو به همين سبب 

حيوانات درنده خطرناك مانند ساير 

  .دننمي باش

ها خطرناك ولي با اين هم خرس

هر كي در گير شان افتيد به بوده و 

مگر . جز از مرگ راه نجاتي ندارند

بوسيلة بغل خرسها قربانيان شانرا 

اين گفته كه . نمودن نمي كشند

 شانرا ابتدا در گويا خرس ها اسير

قبرغه آغوش آنقدر مي فشارند تا 

د، حقيقت ميده شده و بمير او هاي

ولي با اينهم خرس ها توانايي . ندارد

آنرا دارند تا با پا هاي عقبي خود 

 از آنها. ايستاده شده و بجنگند

پنجال هاي نيرومند پاهاي جلوي 

شان براي حمله استفاده مي نمايند 

در ميان تمام اين گونه حركت كشندة خرسها . شنه براي فشردن در آغو
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حيوان وجود دارد همرا با  ضرباتو با تمام نيروي كه در درندگان بي مثال بوده 

  .نداردديگر راهي مردن از  قرباني اين حيوان به جز ،چنگالهاي تيز آن

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 751 ,16بزرگترين خرس خاكستري رنگ مربوط به االسكاه داراي وزن 

 .مي باشديلوگرام ك

  زنبور هاي عسل چگونه عسل شانرا توليد مي كنند؟ زنبور هاي عسل چگونه عسل شانرا توليد مي كنند؟ 

براي ادامة  كه خود شان توليد نموده اند ي عسلاز ها مي توانند تمام زنبور

. نمايندمنحيث غذا استفاده زندگي 

  اند كهتنها زنبوران عسلمگر اين 

 را توليد نمايند كه يمي توانند عسل

 مينيز ا قابل استفاده براي انسانه

انه  يگي عسلزنبور ها. باشد

ي حشرات روي زمين اند كه غذاي

زنبور . نمايندمي  توليد هابراي انسان

ها همچنان يك مادة لزجي و موم 

ياد ) وكس( waxكه بنام مانندي را 

 كه در كنندتوليد مي مي شود 

ن كار مي آساختن النه هاي شان از 

 از آنهاوقتي گيرند و در پهلوي آن 

ل به گل ديگر پرواز مي يك گ

ده افشاني گل رنمايند، در عملية گ

ها نيز كمك نموده كه اين كار يك 

  . براي طبيعت بوده و باعث افزايش گلها ميگردديخدمت
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اين نوع . توليد عسل يكي از وظايف مهم زنبوران كارگر و يا ماده مي باشد

 در انراش تيوب ماننداز در و زبان مي نمايندزنبور ها از يك گل به گل ديگر پرواز 

معدة ”شيرة گل را در  كارگر انزنبور. دن شيرة آنرا مي مك،نمودهگلها داخل 

 اين  آنهاسپس. دنپرواز مي نمايكندو  خود ذخيره نموده و دوباره بسوي “عسل

 به خاطر اين خانگي ناميده هااين زنبور. دن خانگي ميدهانشيره را به زنبور

مادة كمياوي از بدن زنبور  يك نوع .دنمي باش د كه هميشه در كندونميشو

در خانه هاي مخصوص .  ترشح نموده و آنرا به شيرة گل عالوه مي نمايدخانگي

 در اثر فعاليت و تعامالتتبخير نموده و وجود دارد  شيره ي كه در آب،داخل كندو

ل به عسباالخره شيره  ، اينماده كمياوي اي كه در داخل معدة زنبور وجود دارد

 عسل خانه هاي كوچك كندو را از عسل پر نموده و بعداً انزنبور. مبدل ميگردد

  .دن را باالي آن قرار ميدهسرپوش هاي مومي

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 شيره جمع ، گل2000 زنبور عسل بايد از ،ساختن يك قاشق عسلبراي 

  .آوري نمايد

  مي ميرند؟مي ميرند؟براستي براستي آيا زنبور ها بعد ازينكه مي گزند، آيا زنبور ها بعد ازينكه مي گزند، 

گزيدن يگانه وسيله ايست . ها به خاطر دفاع از خود ديگران را مي گزندزنبور 

در زنبور هاي ماده زنبور هاي كارگر يا .  از خود محافظت مي نمايندآنهاكه 

 ياد “نيش”بنام تمان خار مانندي دارند كه خقسمت پائيني وجود شان يك سا

 گزيدن استفاده شده و در هنگام مقابل شدن با خطر از همين اندام خود براي

وقتي زنبور ماده كسي را مي گزد، نيش خار مانند آن بعد از فرو . مي نمايند

در اثر آن .  وجود زنبور خارج ميگرددمانده و ازرفتن در گوشت، در آنجا بند 

 در طول عمر پس زنبور هاي عسل. زنبور چند ساعت بعد از گزيدن مي ميرد

مگر با اينهم . اً از بين مي روندند و بعده مي توانند بگزخود تنها براي يكمرتب
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يك وقتي زنبور نيشش را در داخل گوشت 

انتشار   او بدنبهفرو مي برد، زهر آن شخص 

 و حتي بعد از جدا شدن از بدن زنبور نيز نموده

و باعث درد و  باقي مانده شخصاثرات آن در 

  . مي شودسوزش 

 زني نيشآلة زنبور هاي عسل نر داراي 

ر حاليكه زنبور هاي ملكه داراي نيش د نبوده

 تنها در مقابل كه آنرانرم منحني مانند بوده 

 آنها. دنساير ملكه ها مورد استفاده قرار مي ده

 در هنگام ،برخالف زنبور هاي ماده و يا كارگر

د و مي ن را از دست نمي دهشانرانيش گزيدن 

بار ها و بار ها از نيش هاي شان استفاده توانند 

   . دنماين

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

 عضلة مختلف 22ايجاب مي نمايد تا عملية نيش زدن در زنبور هاي عسل 

  . درين فعاليت حصه بگيرندآنهابدن 

  رئيس و يا رهبر كندوي زنبوران عسل كي است؟ رئيس و يا رهبر كندوي زنبوران عسل كي است؟ 

زنبور عسل مي توانند زندگي  هزار 80 هزار الي 50 از يك كندوي عسلدر 

ماده مي  هزار آن زنبوران كارگر و يا 40 الي 25از جملة اين تعداد تنها از . كنند

در هر كندو فقط يك ملكه موجود بوده و متباقي تماماً زنبوران نر مي . باشند

  . باشند
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يگانه وظيفه . در ميان كندو و يا كالوني، هر گروه وظيفة مشخص خود را دارد

جي و يا براي اين زنبور يك مادة لز. و مسئوليت ملكه ها تخم گذاري مي باشد

نسبت به ساير  تا خورانده مي شود زنبور ها ديگرجلي مانند مخصوص از جانب 

داراي شكل و نسبت به زنبوران كارگر  زنبور ها رشد و نموي سريع نموده و 

، ملكه همرا با زنبور نر به فاصله هاي حدر هنگام القا. دگردساختمان متفاوت 

ملكه مي تواند براي باقي عمر خود تخم بعد ازين . دورتر از كندو پرواز مي نمايد

ملكه براي پنج .  تخم بگذارددانه هزار 2ملكه مي تواند روزانه الي . گذاري نمايند

  . الي يك مليون تخم بگذارد تواند و در طي اين مدت ميمي كندل زندگي سا

القاح ر كندو تنها يك وظيفه دارند و بس و آن عبارت از زنبور هاي نر د

هر زنبور نرينه اي كه با ملكه عمل القاح را انجام مي دهد .  مي باشدنمودن ملكه

زنبور هاي نر باقيمانده نيز سرنوشت بهتري . ين عمل مي ميرد اجراي ابعد از

  .اين زنبور ها در النه ها بي فايده و غير ضروري مي باشند. ازين ندارند

. يا ماده مي باشدتمام امورات مربوط به النه مربوط به زنبور هاي كارگر و 

.  از چوچه ها مواظبت مي نمايند وپاك و تميز مي نمايندرا كارگر هاي بالغ النه 
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 .وجود يك كيك ميداشته باشدجسامت 

اين حشرة كوچك يك موجود پرازيتي يا طفيلي مي 

   معني كه آنها زندگي مستقل نداشته بلكهبه اين. باشد

سايرين از النه يا كندو . كارگر هاي پير مشغول جمع آوري شيرة گلها مي باشند

 . زندگي مي نمايد روز 35 براييك زنبور كارگر معموالً  . محافظت مي نمايند

  ؟؟ه مي توانده مي تواندباال پريدباال پريد چقدر  چقدر كيككيكيك يك 

 آنها. شرات از جملة بهترين خيز زنان محسوب ميگردندح ها در دنياي كيك

   است كه ارتفاعيكه اين ارتفاع چندين برابر  بپرند انچ باال 10 -8مي توانند از 

انات نيز مي توانند زندگي نمايند مانند باالي ساير حيو ولي زندگي مي نمايند

، پرندگان، حيوانات كوچك جونده و بعضي موشهاي صحرايي، موشهاي خانگي

بيشتر . باالي ساير حيوانات زندگي مي نمايند

 اين حشرات باالي سگ ها و پشك ها 
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 با مكيدن خون ميزبان آنها. اوقات حتي مي توانند باالي انسانها نيز زيست نمايند

  .  به حيات شان ادامه ميدهندخود

كيك ها از توانايي خيز زدن شان براي دفاع و گريز از خطر استفاده نموده و 

 ساقهاي قوي خار دار و آنها. به اين ترتيب حيات شانرا محافظت مي نمايند

 را كمك آنهام خيز زدن از يك محل به محل ديگر اعضالتي دارند كه در هنگ

 او در صدد پيدا نمودن وقتي كيك جوان از پيلة خود بيرون ميگردد. مي نمايند

زيرا اين حشره براي . يك ميزبان مي برايد تا در وجود او به حيات خود ادمه دهد

برخي از كيك ها باالي موجودات . نياز داردميزبانش ن خون ادامة حيات به مكيد

متحرك كه مي بينند خيز مي زند ولي اين عقيده هم وجود دارد كه كيك ها 

. بوسيلة حس شامة خود موجوديت حيوان را در نزديكي خود احساس مي نمايد

كيك ها در تمام طول حيات شان باالي يك حيوان خاصي زندگي انواع برخي از 

ساير كيك ها از يك حيوان به حيوان وده و به وجود او مي چسپند در حاليكه نم

  . ديگر مي پرند

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

از پرش كيك ها گرفته شده بوسيلة كمره هاي مخصوص تصاوير سريعي كه 

 مالق زنان در هواباسرعت زياد اينكه حشره  نشان مي دهد كه با وجود ،است

  .  مي نشيند)سرچپه (واژگونهبصورت  باالي ميزبان خودولي  مي پرد

  ؟؟كنندكنندچرچركها چگونه چرچر مي چرچركها چگونه چرچر مي 

بالهاي شانرا با هم به خاطر جلب توجه چرچرك هاي ماده نر چرچرك هاي 

ي مخصوص چرچر مانند بوجود مي سايند كه در نتيجة اين سايدن يك نوع صدا

چرچرك هاي نر با سيستم صوتي مخصوص به خودش . مي آيد كه ما مي شنويم

 در زير ، در قسمت پا هاي جلويي نر و مادهمجهز بوده و گوشهاي چرچرك ها

و داراي يك سطح درشت بوده  حشرة نر هر بالعقب .  موقعيت داردآنهازانوان 
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 در قسمت بااليي هر بال ،در همان موقعيت.  را دارد ماننديساختمان سوهان

با ساختمان چرچرك خراشندة هر بال را . يك وسيلة خراشنده وجود دارد

ن بيرون آ  صداي موزيك و يا چر چر ازكهاليده مسوهان مانند بال ديگر 

   . خود مي باشدفت در حقيقت آهنگ فراخوان براي جاين صدا. ميگردد

هر . چرچرك ها در ايام روز استراحت نموده و در هنگام شب فعال ميگردند

ولي در شب هاي . ينداي سرمقدر هوا گرم شود به همان اندازه چرچركها فعاالنه 

پائين باشد چرچرك ها نمي درجة سانتي گريد  12 ,7ت از كه درجة حرار

پيدا نمودن محل كه صداي چرچرك ها بيرون مي شود خيلي دشوار . سرايند

را تعقيب نمائيد چنان معلوم مي شود كه ها مي باشد زيرا هر قدر كه صداي آن

  .  تغيير مي كند و محل صداصدا از جاي ديگر به گوش مي رسد

براي قرن ها چرچرك ها به مثابة حشرات اهلي و دست آموز نگهداري مي 

در جاپان در هر تابستان هزاران چرچرك در داخل قفس هاي بانگسي . شوند
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 را نگهداري مي آنهامردم به خاطري . نگهداري و به سراسر كشور تقسيم ميگردد

  . كنند تا گرما را فراموش نمايند

  ستيد؟ستيد؟آيا ميدانآيا ميدان

 را به آن 40 ثانيه حساب نموده و رقم 14صداي چرچر چرچركها را در مدت 

 شما ازين عمليه بدست مي آوريد بصورت دقيق همان آنچه. عالوه نمائيد

  . است كه در همان لحظه وجود دارد1درجة حرارت در فارنهايت

   سرش را در زير ريگ پنهان مي نمايد؟ سرش را در زير ريگ پنهان مي نمايد؟واقعاًواقعاًآيا شتر مرغ آيا شتر مرغ 

. جود دارد كه شتر مرغ سرش را در زير ريگ پنهان مي نمايديك مثل عام و

پرندگان روي زمين به حساب ولي اين پرنده كه در حقيقت از جملة بزرگترين 

با وجود اينكه شتر مرغان . گاه سرش را در زير ريگ پنهان نمي كندچمي رود هي

دان هم  آنقدر احمق و ناآنهاد ولي نردگ محسوب نمي با هوشاز جملة حيوانات 

د كه به ن در زير خاك فرو نموده و گمان نمايانراش هاي د كه سرننمي باش

  . دناينگونه از ديد ديگران مخفي مي باش

 به صورت آنها بوده و قويدر حقيقت شتر مرغان داراي قدرت ديد بسيار 

وقتي شترمرغان يك خطر احتمالي . پيهم مراقب اوضاع دور و بر خود مي باشند

 بعضاً خود را در روي زمين دراز انداخته و گردن شانرا دراز آنهاند را درك نماي

شايد همين .  از ماحول شان نظارت مي نمايندخودنموده و با چشمان تيزبين 

 باعث ايجاد اين مثل گرديده باشد كه اين پرندگان سر شان را در زير آنهاعمل 

ي قدرت مند شان آنرا  با پا هاآنهاوقتي خطر نزديك ميگردد . ريگ فرو مي برند

  . دنبا لگد زده و يا بوسيلة پنجال هاي تيز خود به آن حمله ور ميگرد

                                                 
١
 فزيكدان آلماني گرفته شده است كه او مبتكر “فارنهايت”فارنهايت واحد درجة حرارت بوده كه از نام  

    )مترجم (.درجة سانتي گريد استيك ة فارنهايت معادل  درج33 ,8. اين درجه بندي بود
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ولي . شتر مرغ يگانه پرنده ايست كه در هر پاي خود داراي دو پنجه مي باشد

اين پنجال مي تواند براي .  انچ طول ميداشته باشد7اين پنجه ها بعضاً الي 

 ناك خيلي سالح خطراستند، شترمرغان انسانها و شيران كه دو دشمن عمدة

  .باشد

 با آنها ،پس وقتي شترمرغان سر هاي شانرا در زير ريگ پنهان نمي نمايند

خوردن .  اين ريگ را مي خورندآنها. اين ريگها كار ديگري را انجام مي دهند

 خرد و ريزه كمك مي نمايد تا غذاي شانرا در هنگام پروسة هاضمه آنهاريگ به 

  . نمايند

 ولي  استفاده مي نمايندكان از نباتات به حيث خوراغد اينكه شتر مروبا وج

 در خوردن سوسمار ها و سنگ پشت ها نيز منحيث درمان استفاده مي آنها

 نباتاتي را كه شتر مرغ مي خورد شيره دار باشند، براي پرنده كمك راگ. نمايند

  .مايدمي كند تا يك زمان طوالني را بدون نوشيدن آب سپري ن
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  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

شترمرغ نر يك نوع صداي عجيبي را بيرون مي كند كه با صداي غرش 

اين صدا با صداي تنها فرقي كه وجود دارد اين است كه . شير ها شباهت دارد

  .فس فس مار مانند نيز همراه مي باشد

 حتي از اسپ  حتي از اسپ دويدندويدنكدام پرنده است كه مي تواند در كدام پرنده است كه مي تواند در 

   هم سبقت نمايد؟ هم سبقت نمايد؟تيزرفتارتيزرفتار

با وجودي كه شتر مرغ از جملة بزرگترين پرندگان روي زمين بوده كه داراي 

بلندي مي باشد، ولي متر  2 ,4 وزن و در حالت ايستاده داراي  كيلوگرام159

به خاطر اينكه اين پرنده . داراي يك توانمندي غير قابل تصور دويدن مي باشد

ي خداوند براي او  قدرت با اين جسامت و سنگيني خود قدرت پرواز را ندارد ول

شتر مرغ  هرگاه .ديگري را داده است كه توانمندي فوق العادة دوش مي باشد

 را در مدت 1 ميل60بخواهد از چنگ دشمنان خود فرار نمايد مي تواند فاصلة 

كه اين بلند ترين سرعت دوش در جهان حيوانات بوده كه . يك ساعت طي كند

اين پرنده در حالت . دوش با اين سرعت را ندارندبسياري از حيوانات تند رو توان 

  . پرش نمايدمتر  7 ,6دوش مي تواند با برداشتن هر گام به اندازة 

                                                 
 )مترجم( كيلو متر 96 ,5معادل ١
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برخي به اين باور اند كه شترمرغ در هنگام ترس سرش را در زير ريگ پنهان 

زيرا شتر مرغ در دويدن نسبت به تمام . مي نمايد، مگر در حقيقت چنين نيست

  .  تر مي باشديز رفتارتدشمنان خود 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

رقدرت است كه با يك لگد مي تواند يك انسان پلنگ هاي شترمرغ چنان 

  . را بكشد

  كدام پرنده در زير آب پرواز مي نمايد؟كدام پرنده در زير آب پرواز مي نمايد؟

كه اند  پنگوين ها پرندگاني

 قبل توانايي پرواز شانرا از هاسال

اين پرندگان . دست داده اند

ه كچنان آببازان خوبي اند 

آب يكجا پرواز توگويي همراه با 

 در زير آب آنقدر آنها. مي نمايند

و تيز رو مي باشند كه برازنده 

. ساير پرندگان در هوا هستند

 ها مي توانند به سرعت پنگوين

.  ميل در ساعت حركت نمايند15

 از بال هاي شنايي خود آنها

پارو زني استفاده مي  آلة منحيث

گان كه از نمايد، كامالً مانند پرند

بالهاي شان منحيث وسيلة پرواز 

پنگوين ها . كار مي گيرنددر هوا 

  . را تغيير مي دهندشانسرعت به وسيلة دم و پا هاي خود مسير حركت در هنگام 
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 آنها. پنگوين ها در زير سطح آب شنا نموده و به جستجوي غذا مي پردازند

ي ها و ساير حيوانات بحري را  ماهآنها. تمام غذاي شانرا از ابحار بدست مي آورند

مگر . دنفرو برو به داخل آب صد مترپنگوين ها مي توانند الي  .ايدشكار مي نم

 ماه ها را در داخل آنها. سطح آب بيايند براي گرفتن هوا مجبورند بروي آنها

 خيز مي آنهادر خشكه . به خشكه برگردند، سپري مي نمايندابحار، بدون اينكه 

 بروي ، اگر بخواهند به سرعت راه بروند وكج و معوج راه مي روندزنند، به گونة 

 به خاطري از آب بيرون مي شوند تا استراحت آنها. سينه هاي شان مي خزند

شر ، يا تخم گذاري نمايند، چوچه هاي شان را پرورش دهند و يا هم از كنند

  .دشمنان شان فرار نمايند

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

تخم هاي شانرا بروي سطح يخ مي برامده و پنگوين هاي ماده از آب 

ين اي نر براي دو ماه تمام اپنگوين ه. گذارند و بعداً فوراً به بحر واپس ميگردند

پشم دار و قسمت پائيني شكم فربه خود در زير پا هاي با لول دادن را تخم ها 

در جريان اين دو ماه .  تا چوچه ها از تخم بيرون شونددنگرم نگه ميدار

  .ين هاي نر هيچ چيز نمي خورندپنگو

   مي باشند؟ مي باشند؟كلكلواقعاً واقعاً طاس طاس   يي ها هاعقابعقابآيا آيا 

.  كه در امريكا پيدا مي شوندند نوعي از عقاب هاي ا)كل (عقاب هاي طاس

 زيرا ه بلكه به همين نام مسمي شده اند نبودطاسدر حقيقت ها  عقاباين 

نيز سفيد بوده  آنهادم .  تنها پر هاي سفيد و خالص داردآنهاقسمت بااليي سر 

 هار هاي قهوه يي رنگ تاريك بوده و بالهاي آن داراي پآنهاولي متباقي وجود 

  . دن نقره يي رنگ مي باش تيز وداراي نوك هاي

 ياد “رندگانپشاه پاد” بنام ها انواع مختلف داشته كه اين پرنده هاعقاب 

  هاهمين پرندهاصطالح بلند پروازي از . مي باشندشده و بسيار مغرور و با وقار 
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عقاب يك پرندة .  مي كندهاشكوهمندي و غرور آنبه گرفته شده است كه داللت 

 ا وقارب، شكاري و گوشت خوار بوده و در ميان تمام پرندگان شكاري خيلي جسور

 سربلنديعقاب سمبول آزادي، وقار و در اكثر فرهنگ ها  و .مي باشدت أو با جر

ز كشور هاي دنيا عقاب نشان رسمي و دولتي در بسياري ا  و به همين اساسبوده

عزيز در كشور (. مي باشد

ما نيز در زمان رياست 

جمهوري شهيد سردار 

 عقاب نشان ،محمد داود

  )1.رسمي كشور بود

 اب هاي طاسقع

 از جملة  كهامريكايي

مشهور ترين عقاب هاي 

در ، اكنون ندروي زمين ا

خطر نابودي قرار داشته 

د و شكارچيان با مقاص

را شكار مي ها  آنختلفم

گرچه بسياري از . نمايند

پرندگان نسبت به انسانها و ساير حيوانات داراي قدرت ديد قوي بوده و چشم 

هاي تيز بين دارند ولي گفته شده است كه عقاب نسبت به تمام پرندگان داراي 

ت قدرت ديد قوي بوده و با وجود اينكه اين پرنده در ارتفاعات خيلي بلندي نسب

به ساير پرندگان پرواز مي نمايد ولي قادر است كه حركت يك موش كوچك را 

عقاب مي تواند آهو، روبا، خرگوش و گاهي هم . نيز در روي زمين مشاهده كند

عقاب داراي انواع مختلف مي باشد كه مشهورترين آن . دنمايگوره خر را شكار 

                                                 
١

  عالوه شده بوسيلة مترجم  
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ر و شجاع تر و بلند عقاب شاهي است كه نسبت ساير عقاب ها چابكتر، قوي ت

  .پيدا مي شوددر سويس پروازتر بوده و در كوه هاي مرتفع آلپ 

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

نر و ماده بعد از جوره شدن الي اخير عمر در كنار هم طاس عقاب هاي 

 هر سال به آنها. مي كنندآشيانه زندگي يك  درمانده و براي سالهاي متواتر 

 ده و فراخي سه متر الي آنهاالخره آشيانة ابتا  مي افزايندتعداد خمچه هاي آن 

   . وزن مي رسدكيلوگرامها 

  آيا ماهي ها خواب مي كنند؟آيا ماهي ها خواب مي كنند؟

بسته شدن خاطر تان  در مورد خواب فكر مي كنيد فوراً در وقتي شما

. خطور مي كندبوسيلة پلك ها چشمان 

 آنهاولي چون ماهي ها پلك ندارند بناً 

در  كدام پردة ندارند كه چشمان شانرا

ولي با اينهم . با آن بپوشانندوقت خواب 

  .ماهي ها خواب مي نمايند

با آرام گرفتن بسياري از ماهي ها 

درين . در آب به استراحت مي پردازند

 در حيوان و انسان راحت مي گردد و اين چيزيست كه وجود آنهاحالت وجود 

كه  ي عميقولي ماهي ها هيچگاه به خواب. به آن نياز داردهنگام استراحت 
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كوچكترين لرزش و يا به اين معني كه . نمي روندفرو انسانها به آن عادت دارند، 

 . را اخالل نمايدآنهاحركت در آب مي تواند خواب 

  آيا ماهي اي وجود دارد كه به درخت باال شود؟آيا ماهي اي وجود دارد كه به درخت باال شود؟

 در كشور آسترياليا يك نوع ماهي اي واقعاً عجيب و حيرت انگيزي وجود 

مگر وقتي به . ر داخل آب مانند يك ماهي عادي شنا مي كنداين حيوان د. دارد

خشكه مي برايد چنان عمل 

مي نمايند كه گويي متعلق 

به خشكه است و كامالً مانند 

حيوانات خشكه حركت مي 

دستگاه تنفسي اين . نمايند

نوع ماهي ها طوري ساخته 

شده است كه آنها را قادر مي 

سازد تا از آب بيرون شده 

ي شاخه هاي وحتي باال

پائين درختان باال شوند و 

براي ساعتها در آنجا 

اين نوع ماهي هاي . بنشينند

عجيب به شكل بسيار خوب آن با خشكه توافق دارند و حتي ميتوانند حشراتي را 

  .كه در باالي درختان پيدا مي شوند شكار نموده و بخورند

  ؟ ؟ ددننچگونه به چوچه مبدل ميگردچگونه به چوچه مبدل ميگرد ماهي  ماهي  هاي هايتخمتخم

 انواع مگر بسياري از چوچه زا بوده “آبنوس”ماهي اهيان مانند برخي از م

در ايام بهار و تابستان وقتي آب بقدر كافي گرم مي .  تخم گذار مي باشندآنها

بوسيلة حركات  هاي نر و ماده هيشود و براي تخم گذاري مساعد ميگردد، ما
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به اثر اين . د را براي يكديگر صادر مي كنايزيگنال هبدن و پر هاي شنايي خود 

زيگنال ها ماهي هاي ماده تخم هاي شانرا در آب و يا در داخل النه گذاشته و 

بعضي ازين سپرم .  شانرا مي افشانند1در عين زمان ماهي هاي نر باالي آن سپرم

اين پروسه در مجموع . مي نمايندو يا بارور ها باالي تخم ها ريخته و آنرا القاح 

   .ياد ميگرددگيري  حاصل ياتخم ريزي و بنام

وشيده مي پ شفاف و بي رنگ )پوش (تخم هاي القاح شده بوسيلة يك غالف

زرده قرار دارد كه جوجه ها را در داخل تخم تغذيه يكي در داخل تخم . شوند

كه باالخره همين حجره بعداً به ماهي مبدل است  حجره ديگر آند و نمي نماي

 اند باالخره به مرور زمان اين حجره چون حجرات زرده را احاطه نموده. مي شود

در داخل تخم همان گونه كه گفتيم چوچة ماهي . شكل ماهي را بخود مي گيرد

  .  تغذيه مي نمايد كه بوسيلة رگ خون به آن پيوست ميگرددهاز زرد

چه بايد از تخم خارج گردد، معموالً براي يك كه چو فرا برسد  آنوقتي زمان

اين . ماهي كوچك همرا با آن در آب شناور ميگرددپوست تخم نرم شده و ماه 

 ماهي كوچك كه بنام الروا ياد ميگردد از همان رزده اي تخم كه به آن چسپيده

وقتي اين وسيلة تداركي از وجود ماهي دور مي . است به تغذية خود ادامه ميدهد

  . غذا به شكار شروع مي نمايدنشود، ماهي در داخل آب براي بدست آورد

                                                 
١
   )مترجم. ( مي كننددتخمة نرينه يا مرد را بنام سپرم يا 
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  مي دانستيد؟مي دانستيد؟آيا آيا 

 ماهي هاي ماده تخم هاي شانرا در ،در برخي ماهيان مانند اسپ هاي بحري

ماهيان نر تا . دناي كه در زير سينه اي ماهيان نر قرار دارد مي گذار كيسه

ي نمايند و با خود به هر جا م به داخل كيسه نگهداري اين تخم ها رازماني 

در حاليكه در برخي ديگر . وند بيرون شاز آن  هاانتقال مي دهند كه چوچه

در داخل دهن  ،چه ها از آنچوشدن تا خارج  تخم ها “گربه ماهيان”مانند 

  .نگهداري مي شوندماهي هاي نر 

  ؟؟قورت نمايندقورت نمايندزنده زنده را را توانند يك حيوان توانند يك حيوان كدام نوع ماران ميكدام نوع ماران مي

مي باشد در ابتدا خود را بدرور هشت و نيم متر طول اين جانور كه داراي 

وقتي . يچانده و آنرا آنقدر فشار مي دهد تا قلب او از حركت بايستدپشكار خود 

براي يكبار داخل دهن  حيوان بميرد، مار آنرا بدون اينكه پارچه پارچه نمايد

عصاره وقتي حيوان در داخل شكم مار رفت، آنجا چنان . نموده و قورت مي نمايد

مار هاي عظيم الجسة اناكوندا كه در امريكاي 

 كيلو گرام وزن 91  تقريباً ،جنوبي پيدا مي شوند

اين . دارند و متعلق به خانوادة كبرا ها مي باشند

مي توانند يك خوك و يا يك آهو را زنده  مار ها

 .قورت نمايد
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 آن پارچه  بزرگايهاي قوي هضمي ترشح مي نمايد كه آنرا به شمول استخوانه

  . پارچه مي كند

  آيا مار مي تواند يك فيل را از بين ببرد؟آيا مار مي تواند يك فيل را از بين ببرد؟

اين مار . حيوانات روي زمين است شاه كوبرا يكي از كشنده ترين كفچه يامار 

حيوان بالغ آن داراي بزرگترين كيسة از جملة بزرگترين مار هاي زهري بوده و 

  . را در مدت كوتاهي از بين ببردمي تواند قرباني اش آن  كه زهر مي باشدزهري 

مار كبرا حتي در 

زماني كه تحريك و يا 

خشمگين هم نشود 

در قارة . حمله مي كند

آسيا جائيكه اين مار ها 

 يافت مي فراوانيبه 

 شوند، در كشتن فيل

. زرگ شهرت دارندب هاي

ك اين مار ها باالي نو

خرطوم فيل كه معموالً 

بسيار نازك و حساس 

 هم باالي مي باشد و يا

جائيكه ناخن  ،پاي آن

پنجه به پوست وصل 

  .ر ظرف چند ساعت حيوان را بكشددزهر مار ممكن .  حمله مي كند،ميگردد
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  چرا مار ها هميشه زبان هاي شانرا مي كشند؟چرا مار ها هميشه زبان هاي شانرا مي كشند؟

ان مار مانند يك دو شاخة طويل و باريك بوده كه داراي نوك هاي تيز مي زب

ده بودند كه هر گاه مار زبانش را از دهن مردم از بسيار سابق به اين عقي. باشد

بصورت متواتر بيرون و درون نمايد به اين معني است كه خود را براي حمله 

در حقيقت زبان مار يك اندام بي ضرر مي . ولي اينطور نيست. آماده مي سازد

دن، گرفتن و  كر يك طريقه لمس ناين داخل نمودن و خارج نمود. باشد

زبان غذاي صيد شده را به داخل دو . ودن غذا مي باشدباالخره به دهان نم

اين دو سوراخ به حس . سوراخ باريكي كه در سقف دهان مار قرار دارد مي كند

  . دنشامة حيوان متصل مي باش

دندان هاي تيز و سوزن مانند مار قابليت جويدن و پارچه نمودن غذا را 

  . كامالً قورت نمايدندارد، بناً مار مجبور است تا تمام غذاي خود را 

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

ازينكه فك بااليي و فك پائيني ماران به صورت شل با هم وصل مي باشند، 

پس اين ساختمان حيوان را قادر مي سازد تا حيواناتي را كه داراي حجم سه 

مار هاي عظيم الجسه مي توانند .  باشند به آساني قورت نمايدآنهابرابر سر 

  . باشند ببلعندوزن  كيلوگرام 46ارايحيواناتي را كه د

  ماهي برقي چگونه مي تواند غذايش را بدست آورد؟ماهي برقي چگونه مي تواند غذايش را بدست آورد؟

اين . ماهي برقي يك نوع ماهي عجيب بوده كه مانند يك توپ گرد مي باشد

جهان ماهيان بي ماهي شكارش را به يك طريقة خاص بدست مي آورد كه در 

شعه دهنده وجود دارد كه دو عضو ادر هر دو طرف كلة نرم آن . مانند مي باشد

 كه ،اشعه هاي برقي باالي صيد ماهياين .  شاك هاي برقي صادر ميگرددآنهااز 

 و بعضاً از بين دمي نمايمعموالً ماهيان ديگر مي باشند اثر نموده آنرا بي حس 

  . مي برد
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نه اش دور رفته و دوباره نه اش دور رفته و دوباره الاليك كبوتر چقدر مي تواند كه از يك كبوتر چقدر مي تواند كه از 

  برگشت نمايد؟برگشت نمايد؟

اي قدرت عجيب ر خانگي كه بصورت درست تربيه شده باشند داكبوتر هاي

اين پرنده مي تواند . در پرواز به فاصله هاي دور و برگشت به خانه هاي شان اند

از خانه اش دورتر در سرزمين هاي ) كيلو متر 2413 ,5 (ميل1500كه به فاصلة 

خانه   كبوترو بدون اينكه راهش را گم نمايد دوباره بهنا آشنا پرواز نموده 

  . كندبرگشت 

 آنهاولي به  خانگي دارند يافتنپرورش كبوتران يك غريزه و شعور خاصي در 

پرورش دهنده كبوتر را در . مان سه ماهگي پرورش خاص داده شودبايد از ه

اين اندام هاي مولد برقي همچنان به 

حيث وسيلة دفاعي در مقابله با دشمنان 

زيرا اين شاك . ماهي نيز به كار مي رود

هاي برقي چنان قوي و خطرناك مي 

باشند كه حتي مي تواند انسان را نيز از 

 بين ببرد
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ابتدا از فاصله هاي كوتاهتر از خانة 

به سرعت خود رها نموده و كبوتر 

 عمر ازديادبا . مي نمايددوباره پرواز 

كبوتر پرورش دهنده به تدريج فاصله 

  . ها را هم بيشتر مي سازد

زنگوله ها در گذشته پيام هاي در 

جابجا و به پاهاي كبوتران براي 

رسانيدن به جاي هاي دور بسته مي 

اگر كبوتر مورد هدف تير قرار . شد

نمي گرفت اين پيام ها به شكل بهتر 

  .آن به مرجع ميرسيد

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

و ) كبوتر بازي (كبوتران را براي مسابقات پرانيدننسانها هزاران سال قبل ا

  . دنددامي قرار استفاده مورد رسانيدن پيام ها 

   مختلف النوع وجود دارند؟  مختلف النوع وجود دارند؟ ةةدر جهان چند نوع حشردر جهان چند نوع حشر

در  را  مختلفموجوداتاز در حدود يك مليون نوع دانان تا كنون  نسئسا

 كه شامل تمام صنوف حيوانات از ه اند نمودشناساييكشف و جهان حيوانات 

 تنها آنهااز جملة . قبيل حشرات، خزندگان، كرم ها و پستانداران مي گردند

 هزار نوع جديد 10 - 7هر سال از .  هزار نوع آن حشرات مي باشند800بيشتر از 
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سائنس دانان به اين باور اند كه در سراسر جهان تاكنون . حشرات كشف ميگردد

  . شرة مختلف النوع وجود دارد كه تاكنون كشف نگرديده اندحهزارها به 

ات ياد ميگردند شامل زنبور ها، رشحاين موجودات كوچك شش پا كه بنام 

ننة (مورچه ها، مگس ها، پشه ها، ملخ ها، قانغوزك ها، شب پرك ها، سوسك ها 

ي مضر برخي از حشرات براي انسانها خيل.  مي باشند، موريانه ها و غيره)كيك ها

اموال د، ند، حاصالت را از بين مي برنكه باعث انتشار امراض گوناكون ميگردبوده 

و يا به گونه  د، انسانها و يا حيوانات اهلي را مي گزندنمنزل را صدمه مي رسان

 هزار نوع 800 ميان  حشرات درنوعاين . دنهاي ديگري براي ما ضرر مي رسان

در طبيعت متباقي حشرات . دنماي مي نن نمايندگيآ فيصد 17 تنها از ،حشره

 منحيث مواد غذايي آنها. مورد استفاده قرار مي گيرند ارزنده اي هدفيك براي 

يا اينكه باعث . پرندگان، بقه ها، ماهيان و ساير حيوانات بكار برده مي شوندبراي 

ن بردن ساير حشرات مضره گرده افشاني تخم نباتات ميگردند، باعث از بي

 واكس و ابريشم توليد مي نمايند و يا با ، براي ما عسل توليد مي نمايندميگردند،

  .خوردن حيوانات و نباتات مرده باعث پاكي و صفايي محيط زيست ميگردند

 در طي اين آنها.  نمايندي بدينسو زيست مقديم هاحشرات در روي زمين از 

نوع شريط اقليمي و نرا دارند تا با هر آمدت به خاطري زنده مانده اند كه قدرت 

زير صفر درجة سانتي گريد الي   اي سرديدر. سازش نمايند يمحيط زيست
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تي در شرايطي كه هوا موجود ح و  درجة سانتي گريد49 اندازة گرمي اي به

يد آ شان گير مي توانند هر آنچه را كه در آنها.  مي توانند زنده بمانندآنهانباشد 

  .بخورند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

شراتي كه در يك ميل مربع زمين پيدا مي شوند نسبت به تعداد تعداد ح

  .  كرة زمين بيشتر مي باشندانسانهايتمام 

كدام حيوان مي تواند پنجاه برابر وزن بدن خود را بلند كدام حيوان مي تواند پنجاه برابر وزن بدن خود را بلند 

  نمايد؟نمايد؟

شايد شما فكر كنيد كه مقصد ما 

ازين حيوان شير غران و يا هم فيل 

ولي . مي باشدهاي عظيم الجسه 

يكبار ديگر خوب فكر . چنين نيست

حيوان در حقيقت اين . …كنيد 

همان مورچه هاي كوچك و باريك 

  بر1اين حيوان يا به اندازة . مي باشد

 انچ كوچك بوده و يا گاهي تا دو 16

به هر اندازه ايكه . انچ مي رسد

جسامت آن باشد اين حيوان قادر 

خود بدن است تا پنجاه برابر وزن 

  . بردارد و انتقال دهد

چيزي كه شايد زياد درين مورد 

 تنها آنهابلكه مورچه ها استخوان ندارند  است كه  حقيقتماية تعجب باشد اين

ولي .  را پوشانيده استآنهاكه قسمت خارجي بدن سخت دارند يك پوست 
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مورچه ها داراي فك هاي بسيار قوي بوده كه حيوان آنرا براي قطع نمودن و 

پيله هاي كرم  يا حبوبات، شاخه هاي كوچك، كثافات، انتقال برگها، گلها، دانه ها

انجام به شمول شير ها و تمساح ها ابريشم و حتي توته هاي بدن حيوانات بزرگ 

   . به وسيلة اردوي هزاران نفري مورچه ها صورت ميگيرداين كار. مي دهند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

ك مورچه را  قوت و قدرت ي،كيلو گرام 79 ,38وزن  داراي ياگر يك انسان

 را بوسيلة هزار كيلوگرام به سنگيني چهار ياو مي توانست كه وزندارا مي بود 

  .دندان هاي خود بلند نمايد

  د؟د؟نننشخوار مي كننشخوار مي كنها ها چرا گاو چرا گاو 

برخي از حيوانات كه بنام نشخوار نمودن يك پروسه ايست كه بوسيلة آن 

 )گاوان وغيره ،شتران، بزها، گوسفندان، آهوان(گان ياد ميگردند نشخوار كنند

  .هضم مي نمايندبصورت كامل غذاي شانرا 

گاو داراي شكمي است كه به بخش . بطور مثال يك گاو را در نظر مي گيريم

يم گرديده است تا بتواند غذا هاي را كه هاظمة آن مشكل است به تدريج قست ها

ر مي قدن آنرا فقط آ،داخل دهن مي نمايدبار اول وقتي گاو غذا را . حل نمايد
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وقتي غذا داخل معده گرديد راساً به قسمت اول .  گرددنمناكد كه تنها تر و جو

اين غذاي . در آنجا غذا با مواد كمياوي مخلوط شده و نرم مي شود. آن مي رود

غذا به ذره هاي كوچك تقسيم بعداً .  يا نشخوار ياد ميگرددcudنرم شده بنام 

  . مي گردد

را واپس به د هن  نشخواريا  پارچه ها در قدم بعدي، عضالت معده اين

اين بار . دشوو قورت ميدر آنجا اين غذا بار ديگر جويده شده . حيوان مي فرستد

با فشار  غذا دربه بخش ديگري از معده مي رود كه درين قسمت آب موجود غذا 

 دباالخره غذا به بخش آخري معده مي رود كه بنام معدة اصلي يا. خارج ميگردد

نرا به سوي روده ها آجا ترشحات هضمي با غذا مخلوط گرديده و  درين .ميگردد

  . دشوبصورت مكمل هضم مي روان مي نمايد، جائيكه غذا 

  آيا گاو هر وقت مي تواند شير بدهد؟آيا گاو هر وقت مي تواند شير بدهد؟

 تولد ننمودهگاو تا زماني نمي تواند شير توليد كند تا گوساله اش را ! نه خير

 بنام آنهاتا آنزمان . د گاو مي تواند شير بدهدبعد از اينكه گوساله به دنيا آم. باشد

وقتي گوسالة ماده به سن دو تا دونيم سالگي .  ياد ميگردند“ گوسالة ماده”

  . او به سن بلوغيت داخل شده و مي تواند گوساله اش را به دنيا بياوردرسيد 

خود انتقال ) شكم( روز در رحم 283 چوچة ناتولد شده اش را براي ،ماده گاو

بعد از تولد . اين دوره را بنام دوران بارداري يا آبستني ياد مي نمايند.  دهدمي

با مادرش مي  ساعت نخست زندگي خود را 18شدن، گوسالة نو پيدا شده 

مگر شير مادر . بعد ازين مدت گوساله از مادرش جدا ساخته مي شود. گذارند

دن ادامه مي دهد و  به شير داوپس گا. براي زنده ماندن چوچه ضروري مي باشد

.  مي شود تا شير مورد نياز خود را از سطل بنوشدآموختاندهگوساله به زودي 

شير را كه گاو در سه و يا چهار روز اول تولد چوچة خود توليد مي كند براي 

 تغذيه چوچه خيلي مساعد ولي اين شير براي. خوردن انسانها مساعد نمي باشد

  . استبراي نشونماي چوچه مي باشد زيرا داراي مواد مقوي 
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بعد از همان چند روز نخست و براي ده ماه بعدي گاو بصورت متواتر شير 

بعد از آن توليد شير . توليد مي نمايد كه براي نوشيدن انسانها مساعد مي باشد

بعد از دوماه معموالً گوسالة ديگر تولد . حيوان براي مدت دوماه خشك مي شود

  .  ماه دو چوچه تولد مي نمايد12 ميگردد، زيرا گاو در هر

بصورت در جريان شب و روز چون در جريان همان ده ماه در گاوان شير 

، پس الزم است تا گاوان در هر روز دو مراتبه يعني هر صبح متواتر توليد ميگردد

  .دنو شام دوشيده شو

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

از اندازه اي آن هرگاه گاو با دست و يا با ماشين دوشيده شود، مقدار شير 

 .كه براي تغذية چوچة خود بايد معموالً توليد نمايد، بيشتر ميگردد
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 در جهان حيوانات وجود  در جهان حيوانات وجود يي عجيب عجيب باهمي باهميهايهاي  زيستزيستچگونه چگونه 

  دارد؟دارد؟

كرگدن ها و گاوميشان مانند  خوار علفيا يوانات بزرگ چرنده حبسياري از 

اين . ل ميدهندتشكيكوچك با برخي از پرندگان را  عجيب زيست باهمييك نوع 

پرندگان همراه با گله هاي 

و برخي حشرات قاز ها 

 حيوانات عقبهمواره در 

در ركت نموده و حبزرگ 

با خوردن حشرات  آنهاآنجا 

دمت بزرگي خو مگس ها 

را به حيوان ميزبان انجام 

در غير آن اين . مي دهند

 خون حيوان مضرهحشرات 

را مكيده و با عث بروز 

وان  در حيخطرناكامراض 

اين گونه زيست . دنميگرد

زندگي ”باهمي را بنام 

  . د ياد مي نماي“تعاوني

نوع ديگري زيست با 

يك نوع پرندة كوچك بحري بنام . حيوانات وجود داردهمي نيز در دنياي 

plover ) و حتي وقتي دهن تمساح باالي بدن تمساح زندگي مي كند ) پلور

و آن  ، را به حيوان انجام مي دهد اين پرنده داخل آن شده و خدمتيباز باشد

ره ها يخوردن و يا جويدن در بين دندانها و باينكه موادي اضافي را كه در هنگام 

تمساح ازين خدمت . گير مي ماند، خورده و دندانهاي حيوان را پاك مي سازد
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پرنده چنان خوش است كه حتي به اين پرندة كوچك هيچ گونه آسيبي نمي 

  .رساند

با داخل شدن در دهن ماهي هاي بزرگ ي كوچك بحري نيز برخي از ماه

چيز هاي اضافي و زباله ها  تمام آنها.  ايفا مي كندآنهابرس دندان را براي نقش 

   . مي خورندو ساير قسمت هاي بدن او را در بين دندان ها 

  چگونه حركت مي كند؟چگونه حركت مي كند؟) ) گاوكگاوك((حلزون حلزون 

ر يا صدف چنبر زدة عجيب و غير معمولي داشته كه از قشحلزون يك بدن 

بدن حلزون در حقيقت يك عضلة قوي .  شده استچسپيدهآن بطرف بيرون 

ياد  “پا”يا  foot بوده كه بنام 

پاي حلزون از چندين . ميگردد

عضلة باريك تشكيل گرديده 

 خود را به تا حيوان بتوانداست 

گونة حركت پائين و باال مانند و 

اين . بخزانديا حركت موج مانند 

ج در قسمت جلوي پاي اموا

و به طرف حلزون ايجاد شده 

وقتي اين . عقب انتشار مي نمايد

امواج از طريق عضالت از يك 

انجام حيوان به سوي انجام ديگر 

حركت مي نمايد، حيوان به 

  . طرف جلو كشانيده مي شود

حلزون ها مي تواند خود را 

تها و ديوار ها باال اوقيانوس ها بخزاند، باالي درخبروي سطح زمين و يا سطح 

 و يا خود را از چت ها و  نمايدحركت) سرچپه(واژگونه بصورت و حتي شوند 
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اين به خاطري است كه وقتي حلزون حركت مي كند . ساير جا ها كشال نمايد

  جلوي تنة حيوانقسمت كه در يغده هاي باريكاز  )چسپناك ( لزجييعيك ما

نقش خط السير را براي يا چسپناك ي اين مادة لزج.  تراوش مي كندقرار دارد،

يوان را قادر مي سازد تا بروي سطح سقف ها ح ،اين ماده. حيوان ايفاء مي نمايد

همچنان اين مادة لزجي . بصورت واژگون حركت نمايد و حتي خود را كشال كند

بناً . رنده محافظت نمايدمي تواند حيوان را از سطوح درشت و كناره هاي تيز و ب

ن مي تواند بروي كناره ها و لبه هاي كارد، پل ريش و ساير اشياي لبه يك حلرو

  . تيز به سادگي بدون اينكه آسيبي برايش برسد، حركت نمايد

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 و خزيدهدر داخل قشر و يا الية خود حلزون ها مي توانند كه بطور كامل 

  . دروازة آنرا با مواد لزجي خشك شده مسدود نمايند

  فنج ها از جملة نباتات اند و يا حيوانات؟فنج ها از جملة نباتات اند و يا حيوانات؟آيا اسآيا اس

 دانشمندان شده  و سرگردانيگيچيبراي سالهاي متمادي اين سوال باعث 

 مايكرسكوب مورد زيرفنج را در  يكي از دانشمندان اس1825مگر در سال . بود

ا داخل آن شده و هآب از راه برخي از مجرا مطالعه قرار داد و مشاهده نمود كه 

 آبي كه از مجراي ديگر خارج ميگردد با آب ، وگر خارج ميگردداز مجراي دي

كه اين مشاهده گواه آن بود كه اسفنج يك حيوان بوده . داخل شده تفاوت دارد

او . استفاده مي كندگرفته منحيث غذا از آن را آبي نباتات و حيوانات كوچك 

  .فضلة آنرا دوباره دفع مي كندمواد اين موجودات را هضم نموده و 

ترين نمونة زندگي در دنياي و يا ابتدايي   تريناسفنج ها يكي از پائين

 يك زنده جان بوده و زندگي مي نمايد اسفنج در حقيقت. دنحيوانات مي باش

سيستم , او سر، دهن، چشم، گوش، قلب، معده. ولي نمي تواند حركت كند

لمس نمائيد و اگر شما يك اسفنج را  .پنجگانه ندارندعصبي و اندام هاي حواس 



  عجايب جهان حيواناتعجايب جهان حيوانات

٨٧ 

مانند ساير او هرگز از چنگ شما فرار نمي كند و نه هم يا به آن دست بزنيد 

  . از خود كدام عكس العملي نشان ميدهد ، داراي حيات ابتدايييحيوانات

الية خارجي پوست اسفنج ها از پس باالي اسفنج ها چه صورت ميگيرد؟ 

 از كانال هاي آنها داخل. مسطح و هموار ساخته شده استيكنوع حجرات 

 آن در ساير حيوانات نمونة از حجراتي تشكيل شده كهساخته شده است كه 

در آنجا تار هاي . اين حجرات مانند يك فلتر عمل مي كند. ديده نشده است

اين شالق ها در آب كوبيده شده و حيوانات و . باريك شالق مانند وجود دارد

بعداً . ز آن به حيث غذا استفاده نمايدنباتات كوچك را فلتر مي كند تا حيوان ا

آكسيجن فشار وارد مي نمايد تا داخل حجرات اين شالقها باالي غذاي متذكره و 

  . گردند

تشكيل گرديده است كه از يك نوع مادة لزجي قسمت داخلي اسفنج ها 

حجرات در بين اين تونل ها در حركت . مملو از سوراخ ها و تونل ها مي باشد

و غذا را هضم نمايند، در عملية تنفس كمك نمايند  تالش نمايند تا بوده و شايد
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مواد داراي يك بوي بد و زننده با اينكه اين . مواد فاضله را از حيوان بدور اندازد

از خوراك ساير را  آنها ،ولي اين بوي بدمي باشد و اسفنج ها را بد بو مي سازد 

  .حيوانات بحري محافظت مي نمايد

رنگ هاي متفاوت نمو مي نمايند، سرخ، زرد، نارنجي، سبز، اسفنج ها با 

.  همچنان داراي شكل هاي متفاوت نيز مي باشندآنها. سفيد، نصواري و غيره

  .مانند پكه مانند، گلوله مانند، شاخ مانند و كاسه مانند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

 تقريباً دوه تاكنون پيدا گرديده است داراي محيط ك يبزرگترين اسفنج

   .  بوده استكيلوگرام 41- 36و وزن تر م

  كدام حشره بيشتر عمر خود را در خواب سپري مي كند؟كدام حشره بيشتر عمر خود را در خواب سپري مي كند؟

 از  كوچكيك نوع حشره

 “داسيكي”خزوك و يا خانوادة 

كه داراي رنگ تاريك و يك الي 

 و داراي بدن دو انچ طول دارد

سخت و درشت و بال هاي نازك 

در تمام حشرات به  ،مي باشد

ات غير خاطر داشتن يك حي

دا سيكي. معمولي شهرت دارد

 ساله نيز ياد 17بنام ملخ 

 سال را 17اين حشره . ميگردد

در النة خود در خواب سپري نموده و فقط براي پنج هفته بيرون مي آيد تا روي 

  . آفتاب را ببيند و بعد از آن مي ميرد
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مل خود دانشمندان تاكنون اين راز را ندانسته اند كه چرا اين حشره براي تكا

 اين را مي آنهاولي . برسد مرحلة بلوغيتبه  سال را سپري مي نمايد تا 17مدت 

  . مي گذردچه  سال باالي حشره 17دانند كه در دوران اين 

و خود را را انتخاب نموده و يا بته اي در ابتدا حشرة مؤنث يك شاخة درخت 

ندش كه در نوك بوسيلة يك اندام اره مانبعداً اين حشره .  مي نمايد1القاح

درين سوراخ . يك سوراخ كوچكي را در شاخه ايجاد مي كندشكمش قرار دارد، 

مي در مدت چند هفته تخم ها به چوچه مبدل . حشره تخم گذاري مي نمايد

 از شاخه ها بروي آنها. چوچه ها به خاطر پيدا نمودن غذا بيرون مي شوند. شوند

 در آنجا خود را به ريشه هاي ساخته در سوراخ هاي زمين النهزمين مي افتند و 

 و هدگذرانيدر حالت خواب  سال را به اينگونه 17 مدت آنها. نباتات مي چسپانند

  . از شيرة ريشه ها خود را تغذيه مي نمايند

 به حد كافي رشد و نمو مي نمايند برخي از زيگنال ها و يا صدا آنهاوقتي 

وادار مي سازد تا از سوراخهاي خود به  را از خواب بيدار نموده و آنهاهاي مرموز 

و پوست شانرا  به تنة درختان باال مي شوند آنها. بيرون يا روشني افتاب برايند

 پنج هفتة آخري آنها. مي اندازند و به شكل سيكيدا هاي جوان در مي آيند

وري غذا و تخم گذاري سپري مي آحيات شانرا در پرواز به گرد و نواح، جمع 

  .  ازينكه پنج هفته را در روي زمين سپري نمودند باالخره مي ميرندبعد. نمايند

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

سيكيدا هاي نرينه داراي يك نوع لوحه هاي طبل مانند اند كه به وسيلة 

ردو نواح صدا هاي باريك و تيز را در جنگل و گ) لرزشي(عضالت ارتعاشي 

     . در آن وجود ندارديه توقفتوليد مي كند كه هيچ گا

                                                 
  . عبارت از آبستن نمودن و يا بارور ساختن تخمة ماده و بوسيلة جنس مذكر مي باشدالقاح عملية1
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  ؟؟چه وظيفه داردچه وظيفه دارددم در حيوانات دم در حيوانات 

انند پرندگان، ماهيان، مبسياري از حيوانات فقاريه يا استخوان داران 

 در برخي. مي باشندساختماني بنام ستون فقرات داراي  چارپايان، انسانها و غيره

  . دكه ساختماني را بنام دم تشكيل ميده اين ستون طوالني بوده آنها از

ظايف معيني را  حيوانات يك اندام موثر و مفيد بوده و وازدم براي بسياري 

و چگونگي ساختمان دم  ولي اين وظايف نظر به نوعيت حيوان .داجراء مي نماي

يك به گونة مثال كانگرو ها و داركوبها از دم هاي شان منحيث . فرق مي نمايد

. نگهدارند را از زمين بلند آنهاپايه استفاده مي نمايند تا در هنگام استراحت 

همچنان در .  وظيفة يك چوكي را انجام مي دهدآنهادرين حالت دم براي 

 آنها خيز مي زنند و دوباره به زمين مي نشينند، توازن وجود آنهاكانگرو ها وقتي 

 در چهار و نيم مترزيرا كانگرو ها در يك پرش شان به اندازة . را برقرار مي سازد

  .هوا خيز مي زنند

شاخه هاي درختان يغ ها به وسيلة دم هاي شان خود را از شادي ها و صار

 موقع ميدهد تا در هنگام خوردن مانند آنهاكشال مي نمايند و به چهار پاي 
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 در باال شدن آنهابه صاريغ ها دم هاي دراز و نرم   همچنان.دست ها عمل نمايند

  . ي نمايدمدرختان نيز كمك 

وسيلة پارو زدن براي حركت حيث تمساح ها و سوسماران از دم هاي شان من

به اين معني كه با شور دادن دم هاي شان در آب از . در آب استفاده مي كنند

بسياري از ماهيان نيز با شور دادن . يك نقطه به نقطة ديگر حركت مي نمايند

به جهت مخالف سير آب حركت مي و دم هاي شان از يك پهلو به پهلوي ديگر 

  . نمايند

 مانند يك كمپل براي شب هاي سرددم هاي پشمالوي خود در روباه ها از 

به وسيلة دم خود در هنگام خواب استفاده مي نمايند كه   بدن شانپوشاندن

  . چنگال ها و بيني خود را مي پوشاند

دن مگس ن از دم هاي خود به خاطر را و يك تعداد زيادي از حيواناتگاو ها

 مانند آنهاساختمان دم .  مي نمايند استفاده،ها و ساير حشرات از بدن شان

  . را از خود مي رانندضرهمگس كش بوده كه با شور دادن آن حشرات م

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

هرگاه در  اند كه زود شكندم هاي چلپاسه ها و شلند ها چنان نازك و 

 بدن خود خزندهد نهنگام مقابله با دشمن با اندازة بسيار معمولي هم كش شو

حيوان مي داند كه دم جديد به  خود را رها مي نمايد، زيرا را كشيده و دم

  .زودي به جاي آن روئيده خواهد شد

  آيا كرم ها را مي توان پرورش داد؟آيا كرم ها را مي توان پرورش داد؟

پروش مورد  كه امكان دارد ،چه؟ كرم ها كه موجودات كوچك روي زمين اند

اين تجربة عجيب در . مگر با اينهم جواب اين سوال بلي مي باشدند؟ يرگقرار 

درين آزمايش سائنس . مورد آزمايش قرار گرفتهاي جهان پوهنتون كي از ي
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كه شما در دريا ها و حوض ها با ان مواجه مي دانان از كرم هاي استفاده نمودند 

  .گرديد

هاي  راهگك زدانشمندان به اين كرم ها آموختاندند كه چگونه مي توانند ا

 و كرم ها ،ياد اند عبور نمايندمارپيچ كه داراي پيچ و خم هاي بسيار مغلق و ز

بعداً اين كرم هاي تعليمي در بين . آموختند كه با درستي اين كار را انجام دهند

 “ترميم مجدد” يا regenerateكرم ها قدرت و استعداد ( .دو نصف گرديدند

قسمت هاي قطع شدة دوباره رشد نموده و هر كدام به  به اين معني كه . دارندرا 

 سر براي خود دم جديد و دم براي خود يعني . مبدل مي گردندكرم هاي جديد

بعد ازينكه كرم قطع شده نمو نمود و به دو كرم . )سر جديد را به وجود مي آورد

جديد مبدل گرديد، هر دو كرم بصورت عجيب قدرت انرا داشتند تا از همان 

  . عبور نمايند كه كرم قبل از قطع شدن عبور مي نمودراهگك هاي 

كرم تربيت شده به پارچه  كه بوداً آنچه شايد بيشتر تعجب آور باشد اين بعد

 و هاي كوچك تقسيم شده و باالي كرم هاي كه تازه از جوي كرفته شده بودند

اين كرم هاي تعليم نديده ولي خوب تغذيه شده . ، خورانده شدتعليم نديده بودند

در همان راه هاي از گوشت همان كرمي كه در آنجا رفت و آمد مي نمود، 
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 نيز توانستند راه هاي بيرونرفت را بصورت دقيق آنها. مارپيچي قرار داده شدند

  .پيدا نموده و آنجا به خوبي بيرون شوند

سائينس دانان به اين نتيجه رسيدند كه كرم هاي تعليم نيافته وقتي بدن 

قادر شدند تا  نيز آنهاكرم تعليم ديده را همرا با حافظه و توانمندي او خوردند، 

  .ازين راه هاي مارپيچ عبور نمايند

  كرم چگونه داخل سيب ميگردد؟كرم چگونه داخل سيب ميگردد؟

آيا گاهي اتفاق افتيده است كه شما از يك سيب زيباي درخشنده و سرخ 

لذت بردن از آن تنها نبوده بلكه  باشيد و بعداً دريافته باشيد كه شما در چك زده

ن لذت شريك مي  دريكسي ديگري هم در داخل سيب قرار دارد كه با شما

زيرا .  مي باشدكاملباشد؟ آنچه را كه شما در داخل سيب مي بينيد يك كرم 

  . چه استآنمعني اگر يك كرم نيمه را ببينيد   دانيد كهشما مي

ضرورت ندارد تا در داخل كرمي كه در داخل سيب به خود النه ساخته است 

زيرا اين كرم در . خود سازد تا آنرا خانة كت كندحرسيب از يكجا به جاي ديگر 

ي باشد بلكه يك مخانه سيب نه تنها براي كرم ها . همان جا تولد يافته است

درينجا ما تمام آنچه را كه اتفاق مي افتد براي تان شرخ مي .  استنيز ماركيت

  .دهيم
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در باغ هاي سيب ديده مي شوند در ايام تابستان مگس هاي كوچكي ميوه 

.  ياد مي گردند“مگسك هاي سيب”اين ها بنام . نشينندكه باالي ميوه ها مي 

ته را انتخاب خيك سيب خوشبو و پهر مگس ماده كوشش مي كند تا براي خود 

 خالياين حشره با استفاده از يك تيوب ميان . نموده و باالي آن نشست نمايد

يك سوراخي كوچكي را كوچك و تيزي كه در قسمت پائيني بدن او قرار دارد 

بعداً مگس تخم هاي خود را درين سوراخ رها . خل سيب ايجاد مي نمايددر دا

  .به اين ترتيب تخم ها در داخل سيب قرار مي گيرند. كندمي 

 كه به هيچ به زودي اين تخم ها به كرم هاي كوچك سفيد مبدل مي گردند

در تمام ايام تابستان و نيز در خزان اين . صورت با مادر شان شباهت ندارند

وقتي . ا با كشيدن تونل ها در داخل سيب خود را از آن تغذيه مي نمايندكرمه

ته مي شوند و به زمين سقوط مي نمايند، اين كرم ها از خدر تيرماه سيب ها پ

در آنجا .  در بين سوراخ هاي زمين داخل مي گردندو سيب به بيرون خزيده بين

اين . مي نمايددر سطح خارجي بدن حشره شروع به نمو يك نوع پوست سخت 

قشر يا پوست سخت در زمين نقش يك خانة زمستاني را براي حشره ايفا مي 

در داخل همين خانه گك . نمايد تا انرا از گزند سرماي زمستان محفوظ نگهدارد

  . زمستاني است كه كرم به مگس ميوه مبدل ميگردد

در تابستان بعدي حشره قشر يا پوست سخت خود را شكستانده و از آن 

بعداً تمام آن پروسه .  مي نمايدپرواز درختان سيب سويخارج مي گردد و به 

  .دوباره دوران مي نمايد

  ند؟ند؟نماينمايآيا حيوانات مي توانند رنگها را تشخيص آيا حيوانات مي توانند رنگها را تشخيص 

رنگها را در ماحول خود چون ما به ساده گي مي توانيم كه روزانه تمام انواع 

 كه حيوانات نيز مي پس شايد اين تصور براي ما ايجاد گرددتشخيص نمائيم 

اين سوال . مگر چنين نيست. توانند مانند ما رنگهاي متفاوت را تشخيص دهند

كه آيا حيوانات قادر اند تا رنگها را تشخيص دهند براي مدت طوالني سائينس 



  عجايب جهان حيواناتعجايب جهان حيوانات

٩٥ 

باالخره بعد از انجام دادن هزاران تجارب . به خود مشغول نموده بوددانان را 

  .  نمودنددريافت جوابات جالبي را براي اين سوال  برخي ازآنهاباالي حيوانات 

تا به اوامر بطور مثال سگ ها كه قادر اند به آساني مورد پرورش قرار بگيرند 

عكس العمل نشان دهند، اشخاص را شناسايي نمايند، و حتي صوت هاي 

كور رنگها تشخيص  براي آنها، ولي دريافت گرديد كه موزيكال را تفريق نمايند

 يا به عبارة ديگر قدرت .شندمي با

اين  .تشخيص رنگها را ندارند

حقيقت زماني كشف گرديد كه 

براي حيواناتي كه تحت آزمايش 

قرار داشتند كارت هاي كه داراي 

 نشان داده ،رنگهاي متفاوت بود

بعد از نشان  آنهابعداً براي . شد

غذا داده دادن يكي ازين كارت ها 

ار اين عمليه چندين بار تكر. شد

براي بعداً تنها همان كارت . رديدگ

 نشان داده شد كه بعد از آن آنها

چون . بايد برايش غذا داده مي شد

هن خود هيچگونه ذسگ در 

دارد حركتي مبني بر اينكه غذا 

 را در ي و يا به عبارة ديگر سگ هيچ نوع عكس العملنشان نداد ،آماده مي شود

رسيدند كه ، دانشمندان به اين نتيجه  كارت غذا از خود نشان ندادمقابل ديدن

مگر در تجربة ديگري كه باالي همان سگ ها . سگ قدرت تميز رنگ ها را ندارد

متفاوت از آهنگ ها قبل از دادن غذا  ،رنگهااينبار به عوض  ،اجراء گرديد

 با جنبادن دهن هاي شان نشان دادند كه قدرت آنها. موسيقي استفاده بعمل آمد
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به .  را دارند كه بعد از آن بايد براي شان غذا داده شوديآهنگشناسايي همان 

  . هنگ از خود عكس العمل نشان دادندآ در برابر شنيدن آنهااين معني كه 

يز قادر  نآنها ها نيز صورت گرفت و معلوم شد كه پشكيش باالي عين آزما

تلف شادي ها و بوزينه ها هم مورد آزمايش هاي مخ. به ديدن رنگ ها نيستند

مي توانند رنگهاي مختلف را از همديگر  آنهاو باالخره معلوم شد كه قرار گرفتند 

يك قطي كه با يك رنگ مشخص رنگ آميزي شده اي شادي در ذغ. فرق نمايند

و يك قطي ديگري كه داراي عين شكل و ساختمان ولي داراي انداخته شد بود 

اين قطي . ستفاده قرار گرفتنيز مورد ا غذا نبود آن در بين ورنگ متفاوت بود 

ها آموحتند كه در به زودي شادي . ها در جا هاي متفاوتي قرار داده مي شد

 به سوي قطي اي آنهاد و د دارد و كدام قطي خالي مي باشوجكدام قطي غذا و

  . مي رفتند كه در آن غذا قرار داشت

گهاي  شده است كه مي توانند رنديدهبرخي از حيوانات مانند اسپ ها در 

رنگهاي سرخ و سبز و زرد را از هم فرق نمايند و بشناسند ولي قادر نيستند تا 

  . دهندآبي را تشخيص 

 هوشيار وجود دارند كه در برابر موجوداتيجالب اين است كه خيلي كم از 

. زنبور ها يكي از جملة اين موجودات اند. رنگها از خود عكس العمل نشان دهند

ها توانايي آنيا آنه هاي دور تالش نموده اند تا دريابند كه دانشمندان از خيلي زما

يكي از صد ها آزمايشي كه . آنرا دارند كه رنگهاي مختلف گلها را تميز نمايند

كه يكي داراي رنگ كار گيري دو كارت باالي ميز بود صورت گرفت عبارت از 

 آبيت كاريك قطره شربت شرين باالي . آبي بودسرخ و ديگر آن داراي رنگ 

اين عمليه براي چندين . ريخته شد مگر باالي كارت سرخ هيچ چيز ريخته نشد

با وجوديكه موقعيت هاي آن تغيير زمان هر و در .  تكرار گرديدپيهمبار بصورت 

بعد از آن موقع آزمايش بزرگ فرا . مدآ مي آبيزنبور بسوي كارت مي نمود، 

ن قطرة شربت آ كه باالي كارت آبي در باالي ميز طوري قرار گرفت. رسيد
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اين كار . ولي هنوز هم زنبور مي آمد و باالي آن مي نشست. انداخته نشده بود

  .  نمايندتشخيصثابت نمود كه زنبور ها مي توانند رنگ ها را 

 مي توانند رنگ آنها. تفكيك نمايندبرخي از ماهيان نيز قادر اند كه رنگها را 

  . مكن آبي را از زرد نيز فرق نمايندسرخ را از رنگ سبز فرق نمايند و م

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

را ) كمان رستم(ماكيان ها مي توانند كه تمام رنگ هاي رنگين كمان 

  .دندهتشخيص 

  تر برود؟تر برود؟ن چقدر مي تواند از النة خود دورن چقدر مي تواند از النة خود دوريك حيوايك حيوا

شش در تمام طول عمر خود بيشتر از ) مانند موش(برخي از جانوران جونده 

 نهنگولي برخي از انواع . دور نمي روند در آنجا زاده شده اند كه از النة خود متر

در طول ابحار مسافرت نموده و در مدت يك ها و كوژ پشت ها وجود دارند كه 

  . ش شان دورتر مي روندي از محل پيدا كيلو متر6500سال بيشتر از 

وده ولي اين فاصله ها نمي تواند ريكارد چلچلة دريايي را كه يك نوع پرنده ب

اين پرنده از جملة حيواناتي است .  بشكناند،و در قطب شمال زندگي مي نمايد

 اين پرنده ها .فاصله را در دور شدن از النة خود طي مي نمايدكه طوالني ترين 

 مي تواند كه حتي كه در جزاير دور افتادة بحر منجمد شمالي زيست مي نمايند
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مايد و در حقيقت تمام دنيا را دوره نيز پرواز نيعني انتركتيكا تا قطب جنوبي 

.  دوباره به زادگاه شان در قطب شمال مراجعت مي نمايندآنهاماه ها بعد . بزند

  .  مي باشد سال دوبار صورت مي گيرد كيلو متر17700اين مسافرت كه به طول 

معلومات در مورد نسل از بين رفتة فيل ماموت از كجا معلومات در مورد نسل از بين رفتة فيل ماموت از كجا 

  مده است؟مده است؟آآبدست بدست 

براي مدت ي امروزي مي باشند فيلها ماموت كه اجداد ي پشم آلودفيلها

اين حيوانات غول پيكر و عظيم الجسه .  در روي زمين زيست نموده اندطوالني

ولي با اينهم امروز بشر در مورد اين .  سال قبل از امروز نابود شده اندانهزار

ته اند حيوان از بين رفته نسبت به تمام حيواناتي كه در عين زمان از ميان رف

  . داراي معلومات بيشتر مي باشند

ي ماموت بسوي شمال سايبريا از طريق اوقيانوس شمال فيلهابرخي از 

منجمد به خاطر اينكه مناطق مذكور بصورت متداوم . مهاجرت نموده اند

 كه در بين يخبندان گير مانده آنهاچندين الشه هاي ثابت  ، بوده اند)يخبندان(

حتي در برخي ازين نقاط بقاياي گوشت اين حيوان .  استكشف گرديده ،اند

حتي . مده است كه تا امروز هم تازه بوده و قابل خوردن مي باشدآبدست 
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 مانند علف ها، بته ها و سبزه هاي بلند چنان تازه بوده آنهامحتويات معده هاي 

كمك نموده است تا دريابند كه اين حيوانات براي اند كه براي دانشمندان 

  . مي نمودندخود از چه استفاده خوراك 

 به آنها.  امريكا نيز مهاجرت نموده اند قارةاين حيوانات همچنان بطرف شمال

 Bering و بنام كانال ه استتآنجا از راهي رفته اند كه اكنون آنرا آب گرف

Straits )ولي در زمانهاي خيلي قديم خشكه . ياد مي شود) برينگ ستريتس

براعظم سايبرياي روسية كنوني در براعظم امريكا را با اي ايالت االسكاي بود كه 

  . آسيا وصل مي نمود

   ترين حيوان روي زمين كدام است؟ ترين حيوان روي زمين كدام است؟مركبمركب

اين حيوان عجيب مانند ماران داراي دندان هاي نيش دار بوده كه بوسيلة آن 

به همين ترتيب . همچنان مانند مرغان تخم گذار مي باشد. دپاشزهر خود را مي 

اين جانور . دنند مرغابي داراي منقار پهن و پا هاي پارو مانند مي باشمانآنها 

ديگر اين كه مانند سگ، جالب نكتة  .مانند كورموش در زمين تونل مي كشد

پس اين حيوان .  به چوچه هاي خود از راه پستان شير مي دهدپشك و انسان

يدا مي شود جزاير اطراف آن پاين حيوان كه در آستراليا و  كدام است؟ مركب

ياد مي گردد كه مانند كانگرو ) دكبيل پالتيپوس( duckbill platypusبنام 

 . و خرس هاي كواال مختص به همان بر اعظم مي باشد

دكبيل پالتيپوس يك حيوان ذوحياتين بوده كه هم مي تواند در آب و هم 

توافق اين حيوان قادر است كه با هر دو محيط . مي تواند در خشكه زندگي نمايد

  پشتسنگ ي و ساختمان هاي ازلاشكاتركيب بدن اين حيوان در . حاصل نمايد

 هاي اين حيوان مانند پنجهبطور مثال . ها، پرندگان و پستانداران ديده مي شود

 ها بوده كه به پنجهپرده ها در ميان  و مرغابيان داراي  پشت هاي آبيسنگ

چنگال ها مانند ولي اين . حيوان كمك مي نمايد تا در عمق آب شنا نمايند

پالتيپوس ها ازين چنگال . پنجالهاي تيز ختم مي شودپرندگان با ناخن ها يا 
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هاي نوك تيز براي كشيدن تونل ها و سوراخ ها در سواحل ريگي ابحار و كنار 

در قسمت داخلي هر ساق پالتيپوس يك ساختمان . دريا ها استفاده مي نمايند

كه مانند نيش ماران نوك تيز مي مانند وجود دارد استخواني ميان تهي سوزن 

اين ساختمان در . باشد

حقيقت همان وظيفه اي 

را انجام مي دهد كه 

دندان هاي نيشي در 

ماران انجام مي دهد به 

كه ازين طريق اين معني 

حيوان زهر خود را كه 

خيلي خطرناك و كشنده 

دشمنان خود است باالي 

منقار يا . دده مي پاش

به به وان خيلي شپوز حي

. مرغابي ها مي باشد

حيوان ازين منقار خود 

مرغابي ها كار مي مانند 

او منقار خود را در داخل الي فرو برده و براي جستجوي خوراك از قبيل . گيرد

  . از آن استفاده مي نمايدلزون ها و ماهيان كوچك حكرم ها، 

ار بوده و تا زماني كه ، پالتيپوس تخم گذپرنده گانتمام انواع همچنان مانند 

حيوان تخم . ها مي نشيندآنچوچه ها از تخم مي برايند پالتيپوس ماده باالي 

  . مي گذاردحفر نموده است كنار دريا هاي خود را در عمق زمين كه 

آنچه بيشتر ماية تعجب و حيرت است اين كه با وجود داشتن ساختمان هاي 

به ذات خود يك حيوان پستاندار  اين حيواننگ پشت دريايي و پرندگان، از س
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چرا سائينس دانان اين حيوان را در زمرة پستانداران محسوب نموده . مي باشد

  .اند؟ به خاطر اينكه حيوان ماده چوچه اش را بوسيلة شير خود تغذيه مي نمايد

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

پالتيپوس هاي تازه برامده از تخم كامالً همانند موش خرما هاي بي مو مي 

  .باشند

  نند؟نند؟ككو و ععووععآيا تمام سگ ها مي توانند آيا تمام سگ ها مي توانند 

يك نوع از سگها كه بنام . كه جواب اين سوال نه مي باشداست  تعجب جاي

نمي  ،دنياد ميگرد بسنجي

اين سگ . توانند عوعو نمايند

كوچك داراي چملكي هاي 

و  بودهدر روي و پيشاني خود 

و دم   و بلندگوشهاي فراخ

ت فاقد قدركه  دارد،حلقه يي 

كشيدن صدايي است كه ساير 

سگ ها مي كشند و گوشهاي 

مگر .  آشنايي داردآنهاما با 

اين سگها يك نوع صداي 

عجيبي ديگري را مي كشند 

كه بيشتر شبه طبل زدن مي 

  . باشد

سگ ديده هاي  ديگري هم دارند كه در ساير نسل تاين نوع سگها يك عاد

ت ابريشمي مانند بدنش مي اين عادت عبارت است از ليسيدن پوس. نمي شود
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 تنها در اين عادت. دنميز نگهدارباشد كه به اين طريق مي خواهد آنرا پاك و ت

  . د ها ديده مي شوپشكنسل 

باوجوديكه سگ هاي بسنجي امروز هم به مثابة حيوانات خانگي مورد 

 مي هزاران سال قبل آن در افريقا به  پرورشپرورش قرار مي گيرند ولي تاريخ

زيرا انسانها به خاطر هوشمندي زياد، قدرت فوق العادة حس شامه و . رسد

  . شان آنرا به مثابة بهترين سگ هاي شكاري بكار برده اندخصلت خاموش 

  كرم شب تاب چگونه روشني مي دهد؟كرم شب تاب چگونه روشني مي دهد؟

شايد شما گاهي در شب هاي تابستان در باغ ها و سبزه زار ها حشره هاي را 

شما . ز دم آنها يك نوع روشني توليد مي گرددديده باشيد كه در هنگام پريدن ا

ممكن تعجب نمائيد كه اين 

كرم روشني اش را چگونه 

در اول بايد . بدست مي آورد

گفت كه كرم شب تاب در 

حقيقت يك كرم نه بلكه يك 

سوسك مي باشد و در داخل 

شكم اين سوسك پنج نوع 

. مادة كمياوي وجود دارد

وقتي آكسيجن داخل بدن 

ود باعث حشره مي ش

تحريك يك عصب مخصوص 

مي گردد كه اين تحريك 

سبب مي گردد تا آن پنج 

. ماده با هم تركيب شوند

چند .  يك نوع روشني ايجاد مي شودها از اثر آنندوقتي اين مواد با هم يكجا شد
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ثانيه بعد يك مادة كمياوي ديگر با مواد قبلي تركيب شده و باعث خاموش شدن 

  . عمليه ادامه مي يابدو اين. روشني مي گردد

كرم شب تاب ازين زيگنال ها يا روشني ها براي يافتن جفت يا جورة خود 

به اين معني كه حشرة نر در هنگام شب پرواز نموده و . استفاده مي نمايد

حشرة ماده . كه اين روشني زيگناليست براي يافتن حشرة ماده. روشني مي دهد

بعداً به وسيلة . نالهاي حشرة نر مي باشدمعموالً در ميام سبزه ها منتظر زيگ

روشني اي كه از خود صادر مي كند از موجوديت خود حشرة نر را با خبر مي 

  . سازد

  آيا مي دانستيد؟آيا مي دانستيد؟

در برخي از مناطق جنگلي در نواحي گرمسير جهان مردم كرم هاي شب 

تاب را جمع آوري نموده و در يك مرتبان شيشه اي مي اندازند و در هنگام 

در حاليكه در كشور . شب از آنها به حيث چراغ يا روشني استفاده مي نمايند

كيوبا زنان كرم هاي زندة شب تاب را جمع آوري و آنرا به قسم زنجيري با هم 

بافته و در موها، دور گردن و يا لباس هاي شان تنيده و از آن به حيث آلة 

 . زينتي استفاده مي نمايند

 منقار خود براي كدام مقصد  منقار خود براي كدام مقصد قطانها از كيسه هاي زيرقطانها از كيسه هاي زير

  استفاده مي كنند؟استفاده مي كنند؟

هاي طويل ) نول(قطانها از جمله پرندگان ماهي خوار بوده كه داراي منقار 

 قرار 1مي باشند و در زير منقار هاي آنها يك ساختمان كيسه مانند االستيكي

 براي تغذية خود و  هاقطانها ازين كيسه. دارد كه با منقار آنها وصل مي باشد

اين پرندگان در كنار دريا ها زندگي نموده . ه هاي خود استفاده مي نمايندچوچ

                                                 
١
يعني وقتي كشش شوند كالن شده ولي . تيك موادي را گويند كه خاصيت رابر مانند داشته باشنداالس 

  .وقتي رها شوند دوباره به حالت اولي خود بر مي گردند
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كيسه هاي زير منقار بهترين . نها را اكثراً ماهي ها تشكيل مي دهدآو خوراك 

ان با يك گروپي از طوقتي ق. جال ماهي گيري براي پرنده محسوب مي گردد

ب قرار داده و به جلو ماهيان مقابل مي شود، او قسمت پائيني نول خود را در آ

 . كيسه درين حالت مانند يك جال ماهي گيري به كار مي رود. مي كندشنا

وقتي كيسه از آب و ماهي پر شد، قطان دهن خود را بسته نموده و آب داخل 

ب زياد باشد قطان تا زماني كيسه اش را آاگر ماهي داخل . دهن دوباره مي ريزد

بعد از آن قطان ماهي هاي . تا كامالً پر شوددر آب مانند مالقه قرار مي دهد 

  .شكار شده را نوش جان مي نمايد

قطان هاي ماده از اين كيسه ها براي تغذية چوچه هاي شان نيز كار مي 

شكار شده را خورده و هضم مي  كه ابتدا قطان ماهي هاي معنيبه اين . گيرند

چوچه با خيال .  مي كشدبعد يك مقدار آنرا دوباره از معدة خود به كيسه. دنماي

 غذاي شانرا مي خورند و تا زماني به خوردن ادامه مي دهند ،ت ازين كاسهراح

 در هنگام غذا خوردن در داخل اين  هاگاهي چوچه. تا كيسه كامالً خالي شود

  .كيسه نيز مي افتند
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  آيا مي دانستيدآيا مي دانستيد

 12كيسه هاي زير منقار قطان مي تواند تا اندازة كش شود كه گنجايش 

  . ماهي را حاصل نمايد كيلوگرام14  يا آب وليتر

  ي كور است؟ي كور است؟تتآيا گژدم به راسآيا گژدم به راس

ي مگژدم يك خزندة هشت پا بوده كه داراي ساختمان خشن و خوفناك 

ند ولي در محالت  مي شوياد معموالً بنام خزندگان دشتي گاناين خزند. باشد

ه جا ها هم مي توانند ها، كوه ها، تپه ها، باالي درختان و غيرمسكوني، جنگلزار

 نوع مختلف گژدم شناسايي گرديده اند 2000تاكنون در حدود . زندگي نمايند

 ساالنه باعث بوده كه نوع آن داراي زهر خطرناك و كشنده 40 - 30كه از جمله 

 مكسيكو، برازيل، هند و برخي از كشور  مانندكشتن صد ها نفر در كشور هاي

گژدم به استثناي نيوزلند و قارة انتركتيكا در . هاي عربي و افريقايي ميگردند

  . تمام دنيا يافت مي شود
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 جوره چشم در اطراف سر مي 5 - 2گژدم داراي دو چشم در باالي سر و 

ني و تاريكي ولي قدرت بينايي آن بسيار ضعيف بوده و تنها مي تواند روش. باشند

ي ستاره ها و گژدم در روشنايي خيلي ضعيف مانند روشناي. درا تشخيص نماي

گژدم ها نسبت به چشمان . دش را پيدا و به شكار بپردازمهتاب مي تواند راه

آنها بخاطر راه يابي بيشتر از .  بيشتر بر قوة حسي و لمسي شان متكي اندشان

پنجال هاي آنها وجود زير موهاي حسي و ساختمان هاي شگاف مانند كه در 

آنها همچنان ارگان هاي . اندارد استفاده مي نمايند نه از چشم هاي ش

مخصوص در زير شكم خود دارند كه بوسيلة آن نرمي و يا درشتي زمين و بو را 

  . كه گويا گژدم چشم ندارد درست نيستياصطالح. احساس مي نمايند

اگر براي گژدم غذا . گژدم معموالً حشرات كوچك را شكار نموده و مي خورد

 بدن خود دارد و 1ن آوردن سطح متابوليزمنرسد اين جانور توانايي عجيب در پائي

 خوردن يك هآن را چنان پائين مي آورد كه به اثر آن خزنده قادر مي گردد تا ب

. مدت يك سال را بدون آب و غذا زندگي نمايداكتفا نموده و حشرة كوچك 

آنها آب . نند تمام عمر خود را بدون آب سپري نمايندابرخي از انواع آن مي تو

  .  خود را از خوردن حشرات كه شكار مي كنند تكافو مي نمايندمورد نياز

گژدم در هر گونه شرايط محيطي و اقليمي مي تواند زنده بماند ولي ترجيح 

 در يك حالت زندگي كردن براي مگر. ميدهد كه در مناطق گرم زندگي نمايد

ر گژدم ها حيوانات زي. مي باشدگژدم دشوار است و آن عبارت از نبودن خاك 

وانند تا دير زمان زندگي زميني بوده و در محالت يخبندان و سبزه زار ها نمي ت

 فيصد عمر خود را در مغاره ها، زير زميني ها و سوراخ ها و زير 90 گژدم .نمايند

سنگ ها در حالت اخفا سپري مي كند و اكثراً تنها در هنگام شب براي شكار 

  . بيرون مي گردد

                                                 
١

متابوليزم عبارت از تغييرات كمياوي مواد غذايي در بدن مي باشد كه انرژي و حرارت الزم را براي   

   .مي سازد تا كار و فعاليت نمايدبدن توليد نموده و آنرا قادر 
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گژدم نر و ماده بعد ازينكه با . ه نر بزرگتر استگژدم ماده نسبت بجسامت 

هم جفت گيري نمودند خيلي خطر اين وجود دارد كه گژدم ماده باالي نر حمله 

 بوده به “هم نوع خور” يا Cannibalگژدم يك حيوان . نموده و آنرا بخورد

 به استثناي مي باشد وو گوشه نشين منزوي همين خاطر اين خزنده هميشه 

جنس . مي باشدتنها ه با چوچه هايش سپري مي كند ديگر كامالً يك مدتي ك

هاي نر و ماده يك ديگر شانرا بوسيلة بو نمودن، لمس نمودن و ايجاد يك 

  . شناسايي مي نمايد) حركات لرزش گونه(سلسله ارتعاشات 

 كه تخم هاي معنيبه اين . گژدم برخالف ساير خزنده ها چوچه زا مي باشد

چوچه ها نو برامده در داخل يك كيسة . دن مادر رشد مي كندخزنده در داخل ب

 و تا باال شدهنيمه شفاف بوده كه بعد از شگافتن كيسه باالي پشت مادر 

 روز 14 - 3چوچه ها بعد از . ي نمايندمنخستين پوست اندازي در آنجا زندگي 

ندگي پائين و به زشان از پشت مادر اولين پوست اندازي خود را تكميل نموده و 

  . پردازندمي مستقل 

ي را كه گژدم تولد مي كند وابسته به نوعيت گژدم و محلي تعداد چوچه ها

 چوچه تولد مي 100برخي ها از الي .  مي باشد،كه در آنجا زيست مي كند

  .  چوچه تولد مي كنند47 -13نمايند ولي گژدم هاي معمولي 

ولي برخي از . ت آنهاست الي ده سال بوده كه وابسته به نوعي2عمر گژدم از 

 سال 30 - 25انواع گژدم هاي دشتي و صحرايي كه خيلي خطرناك هستند  از 

  . زندگي مي نمايند

زيرا دم ( ،مشهور اند Fattailخطرناكترين گژدم دنيا كه بنام چاق نيشان يا 

 در شمال افريقا و بيابان هاي )ها نسبت به ساير گژدمان چاق استيا نيش آن

. ه زندگي مي نمايد كه زهر آنها خيلي كشنده و خطرناك استخشك شرق ميان

برخي از نسل هاي . ساالنه به تعداد زياد انسانها در اثر گزيدن آن تلف مي شوند

 داراي زهر قوي نبوده تنها به اندازة نيش زنبور عسل سوزش و بعضاً گژدم
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.  مي شودپنديدگي توليد مي نمايند كه اكثراً كشنده نيست و خيلي زود درمان

  . ولي تمام گژدم ها گزنده بوده و بايد از آنها دوري نمود

گژدم از دم خود منحيث وسيلة دفاعي و هم براي فلج ساختن و كشتن شكار 

به اين معني كه گژدم ابتدا شكارش را با نيش زدن فلج . خود استفاده مي نمايد

  .ساخته و بعد مي خورد

  آيا ميدانستيد؟آيا ميدانستيد؟

ها اگر براي چندين آنبرخي از انواع . عجيب استگژدم داراي خصوصيات 

هفته منجمد شوند و يا براي دو روز در داخل آب نگهداري شوند و يا هم در 

مي توانند  ، نگهداري شوند،حرات بلند كه ديگر زنده جان ها تحمل آنرا ندارند

 گژدم در زير اشعة ماوراء بنفش رنگ خود را تغيير داده و همچنان .مانندبده نز

  .رنگ سرخ بخود مي گيرد كه دانشمندان تا كنون علت آنرا كشف ننموده اند
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