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 اکولوژی رفتار به بررسی بومشناختی حرکت کردن ،برهمکنشهایاجتماعی ،جستتوو بترای غتاا و پنهتان شتنن از دستت شتکاررران
میپردازد .مهمترین رفتارهای اکولوژیک خزننران و دوزیستان شامل
زننری رروهی ،مراقبت والنینی ،مهاجرت و همچنین رفتارهای رقابتی
از قبیل قلمروررایی ،رقابت بر سر غاا ،همنتو ختواری و جفتتیتابی
هستنن.

رفتارشناسی ( )Ethologyبه توصیف

رفتیار یا ویادور ر

ز ستگاه طبفعی خو ش اطالق میشو (هفکمن و همکیارا،
 8811ص  .)128رفتارهییاج وییادورا ،و دییو غر یی ج و
اکتسابی هستند غر ج به معناج واکنشی صحفح رسیاختار
سفستم عصبی فر و منشأ آ ،ژ،هیاج ویادور اسی ،مادنید
بازگش ،الکپش،هاج ر ا ی به دقطهاج که از تخم بفیرو،
آمدهادد (.)Avens, 2003, P. 5
ر رفتیییار اکتسیییابی اسیییتعدا یییا گفرج از تجربفیییا
به س،آمده ر رفتار مذکور دقی
(منفنیی

اصی ی را بیازج مییکنید

 8818ص .)83اکولییوژج رفتییار (

Behavioral

 )ecologyبیییه بررسیییی بیییو شیییناختی حرکییی ،کیییر ،
( )Movementبیییرهمکییین هیییاج اوتمیییاعی (

Social

 )interactionوسییتجو بییراج غییذاو پننییا ،شیید ،از سیی،
شکارگرا )Zug et al., 2001, P. 197( ،مییپیر از  .ر ا ین
بخ

مکادفسمهاج گروهی ر خ ددگا ،مربوط به استفا ه همزما،

به برخی از منمتر ن رفتارهاج اکولوژ ا خ ددگا ،و

وز ستا ،شامل؛ زددگی گروهی مراقب ،والد نی منیاور
و همچنفن رفتارهاج رقابتی از قبفل ق مرو رقاب ،بر سر غذا
و وف ،ابی پر اخته خواهد شد.

ومعف،هاج مخت

تخمر ی ج هسیتند را افی ا

میی هید و ازآدجاکیه تعیدا

الدییههییاج تخییمگییذارج ر سییطح سییاحل ز ییا میییشییودد
پستاددارادی دظفر روباه و شیا که از تخمها بیهعنیوا ،منبی
غذا ی استفا ه میکنند دمیتوادند الدههاج داموفق و کاذب را
از الدییههییاج حقفقییی تشییخفص هنیید .ر راهبییر بعییدج
الکپش،ها تعدا ز ا ج تخیم مییگذاردید کیه بیهصیور
گروههاج کوچا الده را ترک میکننید .بیا توویه بیه زمیا،
خروج بچه الکپش،ها از چنید ن الدیه بیازهم گیروههیاج
ب رگی تشکفل میشودد که بخ ،زدده مادید ،افیرا افی ا
می ابد .ر خصوص وز ستا ،دف مشابه همفن سیازوکار ر
وزغها و قورباغههاج حقفقی ووو ار اغ ی

بیهصیور

گروهی ر بازه زمادی معفن اقدا به تخیمر ی ج مییکننید و
الروها دف

ر گروههاج ب رگ و متراکم رشد میکنند.

زددگی گروهی معا بی از قبفل افی ا

ر معیر

ید

قرار گرفتن و رقاب ،رو،گودهاج بر منیاب حفیاتی همچیو،
غییذا اسیی .،بییراج موازدییه سییو و ز ییا ،زدییدگی گروهییی
پژوهشگرا ،اددازه بنفنیه گیروه را پفشیننا کیر هادید امیا ر
طبفع ،بندر
ر شرا ط مخت

ا ن تعا

مشاهده میشو و از سیوج گیر

ا ن اددازه متیفر اسی( ،کربی و یو س

 8818ص  .)881الز به ذکر اس ،ر طی مف فیو،هیا سیا
سو زددگی گروهی براج خ دیدگا ،و وز سیتا ،بفشیتر از
ز ا ،آ ،بو ه اس ،بنابرا ن بر اساس فرا ند ادتخیاب طبفعیی
ا ن مکادفسم تا به امروز باقیمادده اس.،
 -منیییاور

کیییی از راههیییاج گر ییی از تییین

و

محدو ،هیاج محفطیی قابیل پیف بفنیی اسی ،امیا بیراج

زددگی گروهی :غذا و شکارگرا ،و عامل اصی ی بیراج
تعففن اددازه گروه هستند همچنفن مطالعا

اس .،ا ن راهبر بخ ،بقیاء میا ههیاج بیالیی کیه ر حیا

وادورادی که توادا ی الز مادند تیففرا

فف ولوژ ا مناس

ادجا شده رو،

و ذخفییره چربییی را بییراج ادجییا ا یین کییار اشییته باشییند

اگوده مشخص دف بر اهمف ،ا ن و

براج افتن

(وارو س  8811ص )808همچنفن مووو ا

عامل تأکفد ار (کرب و و س  8818ص  .)888زدیدگی

مناطق اراج مناب غذا ی بفشتر دواحی تولفدمث ی مناس تیر

هوشفارج

رقابی ،ر ز سیتگاه اصی ی مسیاف،هیاج

گروهی براج وادورا ،اراج م ا ا ی دظفر اف ا

مف ا ،بقاء افرا و پناه گفرج اس .،بارزتر ن دیو اسیتفا ه از

و همچنفن کاه

طوالدی را طی میکنند .مووو اتی کیه توادیا ی منیاور

را

اکولوژج رفتارج وز ستا ،وخ ددگا ،ر ا را،

پفداکر هادد و ژگیهیاج تخصصیی فف ولیوژ کی و رفتیارج

توسط در گ ارش شیده اسی،

پفییداکر هادیید ( .)Dingle, 1996, P. 8از مفییا ،خ دییدگا،

 .)747ر سمندرها مراقب ،والد نی توسط ما ه همراه با لقات

الکپش،هاج ر ا ی معروفتیر ن گودیههیا ی هسیتند کیه
ساالده کف ومترها ر محفط آبیی وابجیا مییشیودد

اخ یی اسی .،بیراج مثیا سیمندر آتشیفن (

( Avens,

.)2003, P. 3

مووو ا

( .)Buckley et al., 2007, P. 107همچنیفن یا اسیتثناج
قابلتووه ر میور سیمندرها خیادوا ه

تیا پسیتاددارا ،یده مییشیو

( )Cryptobranchus alleganiensisسمندر غو پفکر چفنی

تیذ ه( )Nursingفرزدیدا ،تیازه متولید شیده ر پردیدگا ،و

(Andrias davidianus( )Chinese giant salamander

پستاددارا ،متیداو اسی ،امیا ر سیا ر منیره ارا ،بیهو یژه
 .)460اگرچه ا ن رفتار موو

( ))Hellbenderو سییمندر غییو پفکییر ژاپنییی (

( Kupfer et al., 2008, P.

اف ا

سه گوده ا ن خادوا ه لقیات تخیم خیاروی اسی ،و مراقبی،

میییشییو ( )McDiarmid, 1978, P. 128ع یی ،ا نکییه ر

والد نی توسط حفیوا ،دیر ادجیا مییشیو (

مووو اتی مثل خ ددگا ،بیهاسیتثناج راسیته کروکید لهیا و

برهمکن هاج اوتماعی :هرگوده ارتباط که از پاسخ ا

والد نی و تیذ ه زا گا ،بیراج موویو اراج ه نیه اسی.،

وادور ر برابر ویادور گیرج از همیا ،دیو ایاهر شیو

باا نووو ر تعدا ج از خ ددگا ،و وز سیتا ،ا ین رفتیار

دشادهاج از ووو رفتار اوتماعی اس( ،هفکمن و همکیارا،

مشاهده میشیو بیهعنیوا ،دمودیه؛ ر راسیته کروکید لهیا

 8811ص  .)182بییراج دمودییه رقابیی ،و وزغ دییر بییراج

گودههیاج ا ین

تصاح

راسته حفوا ،ما ه از تخمها و دوزا ا ،مراقب ،میکند و آ،ها

وف ،دوعی برهمکن

اوتماعی اس.،

رفتار رقابتی مییتوادید رو،گودیهاج و یا بیفنگودیهاج

را بهوسف ه ها ،وابجا مییکنید .ر ا ین مفیا ،گ ارشیی از

( )Interspecific Competitionباشد اما همفشه بر سر منیاب

تمسییات تییاالبی ( )Crocodylus palustrisووییو ار کییه
Lang, 1986,

 .)P. 519مراقب ،از تخیمهیا و مراقبی ،والید نی ر دیوعی
سفسف فن ( )Caecilianبا دا ع می

Okada et al.,

.)2015, P. 2

وز ستا ،کمتر مشیاهده مییشیو ا ین اسی ،کیه مراقبی،

حفوا ،در ا ن مسئولف ،را برعندهگرفته اس( ،

Japanese

 )Andrias japonicus( )giant salamanderاسی .،ر هیر

شادس بقیاج زا گیا،

مراقب ،والد نی توسعه افته اس ،و ر اغ

Cryptobranchidae

اس ،که اراج و ونس و سیه گودیه شیامل؛ سیمندر آبیی

( .)Okada et al., 2015, P.1مراقبییی ،والییید نی و

خ ددگا ،و وز ستا ،دا ر اسی،

Salamandra

 )salamandraو سازوکار تخم زددهزا ی و زدیدهزا یی ار

 مراقب ،والد نی ( )Paternal careبهطور گستر هاج رزدده از حشیرا

( Killius & Duga, 2014, P.

مشترکی اس ،که بهصور

محدو ر سترس هسیتند و یا

اگر محدو دباشد مووو ا

هنگا وستجو مناب به کد گر

لطمه خواهند ز (کالی و سفنکالر  8831ص.)818

Boulengerula taitanus

 -رقاب ،رو،گودهاج بفن افرا یاگودیه بیراج کسی

که ز ستگاه آ ،شرق آفر قیا اسی ،گی ارش دمیو ه .ا ین ر

منابعی اس ،کیه مقیدار آ ،دسیبتاح محیدو اسی( ،ار کیادی

حالی اس ،کیه ر سیا ر سفسیف فنهیا لقیات اخ یی اسی،

 8818ص  )883منییاطق آفتییابگفییرج بییراج تمسییاتهییا

(.)Kupfer et al., 2008, P. 461

مراقب ،والد نی ر خادوا ههیاج قورباغیههیا ر هیر و

الکپش،هاج برکهاج ا ا گوآداها ازا ن س ،منیاب هسیتند.

ادفیرا ج و مشیارکتی گی ارششیده اسی،

از سوج گیر ر رقابی ،بیراج وفی،گفیرج وینس میا ه

( .)McDiarmid,1978,P.129ر گودییییییهاج قورباغییییییه

بهعنوا ،ا منب کمفاب ر دظیر گرفتیه مییشیو (کربی و

( )Strawberry Poison Frogحمیلودقیل بچیه قورباغیههیا

ییو س  8818ص  )838بییراج مثییا قورباغییه گییاوج

ونس بهصیور
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اکولوژج رفتارج وز ستا ،وخ ددگا ،ر ا را،

ق مروگرا ی دفس ،ز را رفتارهاج گ ارششده مفنو صحفح

( )Lithobates catesbeianusدیر از طر یق کشیتی گیرفتن و

ق مرو گرا ی را دشا ،دمی هد بهطور مثا

آوازخوادی بر سر ق مرو باکففف ،مط وبتر رقاب ،مییکننید

ر ا ین مطالعیا

گفیاهی ادبیوهتیر و آبهیاج

بفن فا از وف ،و فا از مکا ،تفاوتی قا ل دشدهادد و یا

گر تر را به هما ،و لفل اص ی و عمدهج غذا و پنیاه بیراج

تعر

گسیتره خیادگی و ق میرو بیاهم اشیتباه شیده اسی،

باال بر  ،شادس بارورج مناس تر می ادند (کرب و یو س

( .)Linklater, 2011, P. 309دکتییهاج کییه ر ا یین مبحییث

Bufotes

قابییلتأمییل اسیی ،ا یینکییه فییا از حفییوا ،مییا ه بییهعنییوا،

 )oblongusر شرق ا را ،همزما ،با فصل بنار بیا خوادید،

ق مروگرا ی ر دظر گرفته دمیشو ب که فا از محیدو هاج

از ما ههیا

که مووو زدیده آ ،را مشیخص کیر ه معفیار اصی ی رفتیار

به منطقه وف،گفرج میکنند ر مواقعی کیه درهیاج ز یا ج

صحفح ق میرو و

ما هها دف ق مرو اراج پوشی

 8818ص  .)208همچنفن ونس در وزغ خاورج (
ر برکهها و آبگفرها اقدا به و

تووه و عو

ق مروگرا ی اس .،همچنفن با د به تعر

گستره خادگی ر رفتار ق مروگرا ی تووه دمو .

ر برکه حضور اردد درهاج ب رگ وثه براج ا نکیه رقبیا را
از مفدا ،بفرو ،کنند اقیدا بیه پر ید ،بیر روج سیر درهیاج

 -رفتییار هییمدییو خییوارج ( )Cannibalismازوم ییه

کوچاترج میکنند که ر حیا آوازخوادید ،هسیتند ا ین

رفتارهییاج فراگفییر ر بییفن خ دییدگا ،اسیی ،کییه بییه خییوج

رفتار باعث ا جا منطقهاج اختصاصی براج در غال

میشو

(صفا یمنرو و غفارج  8831ص .)11

شییکارگرج ا یین ر ه از منییره ارا ،ارتبییاط ار

ر اغ یی

مارمولاهاخور  ،بر ده شده همدو را ج اس،

( Sales et

 -ق مرو ( )Territoryبه محدو ه معفنی که فر ا افرا ج

 .)al, 2011. P. 265ا ن رفتیار منحصیر بیه بیالیفن دفسی ،و

فصی ی سیاالده و یا ا میی بیراج

دابالغ دف وویو اشیته باشید بیراج

از اگوده بیهصیور

میتوادد ر مووو ا

برآور ه کر  ،دفازهاج ز سیتی برگ یده و از آ ،فیا کنید

مثا

گفته میشو و به ا ن رفتار ق میرو گرا یی ()Territoriality

( )Salamandra salamandraالرو ا یین وز سیی ،را ر

گفته میشو (ار کادی  8818ص  .)883رفتار ق مروگرا اده

حفن خور  ،سا ر تخمهاج ر سترس بیه عنیوا ،هیمدیو

بییه لفییل تقسییفم منییاب بییفن افییرا باعییث کییاه

رقابیی،

خیوارج ر دظیر گرفتیه اسی( ،

رو،گودهاج میشیو و سیازوکارج اسی ،بیراج مقاب یه بیا
ادفجار ومعف ،و متعاقی

ر ا پژوه

آزما شگاهی بیر روج سیمندر آتشیفن

Buckley et al., 2007, P.

.)109

آ ،کمبیو غیذا اسی( ،ار کیادی

 -رقاب ،بفنگودهاج و گوده خ دده و ا وز س ،براج

 8818ص  )820همچنفن کیی گیر از کارکر هیاج ا ین

کی از منیاب حفیاتی مور دفیاز خیو بیا کید گر

رفتار و وگفرج از ادتقا ژ،هاج ضعف
گاهی تعر

تصاح

رقاب ،میکنند .مثا بارز ا ن دو رقابی ،را مییتیوا ،محیل

به دسل بعد اسی.،

آفتابگفرج براج الکپش،هاج برکهاج خ

و بررسی رفتیار ق میرو گرا یی ر بسیفارج از

گوده شیوار اسی ،بیهو یژه ر گودیههیا ی کیه بیه دسیب،
کمتحرک هستند و بندر

رج ( Mauremys

 )caspicaو الکپش ،برکهاج اروپا ی ()Emys orbicularis
ر شما ا را ،ر دظر گرف .،ورو گودههاج مناوم بفگادیه

بر همنو خیو تیأ فرمیگذاردید

( .)Linklater, 2011, P. 308بسفارج از خ ددگا ،وی ء ا ین

به ز ستگاههاج طبفعی و رقاب ،برسر مناب حفاتی بر اسیاس

هستند بهعنوا ،دموده رفتار ق مروگرا یی

اصل طر رقابتی ردنا  ،منجیر بیه حیذف گودیه بیومی از

ر تواتارا ( )Sphenodon punctatusگ ارششده اسی ،ا ین

ز ستگاه طبفعی خواهد شد .رقاب ،گودیه منیاوم الکپشی،

ر حیالی اسی ،کیه برخیی محققیفن معتقددید رفتیارج کییه

گوش قرم با الکپش ،برکهاج اروپا ی ر ا را ،مثالی براج

بهعنوا ،ق مروگرا یی ر تواتیارا بی،شیده اسی ،ر اصیل

ا یین رقابیی ،اسیی .،و گودییه از طر ییق همکنشییی بییا سییا ر

سته از مووو ا
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، ر ا را، وخ ددگا،اکولوژج رفتارج وز ستا
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