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فصل 14

پستانداران 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که: 

ــ  ويژگی های گروه های مختلف پستاندار را بيان کند. 
ــ ويژگی های کلّی پستانداران را بيان کند. 

ــ تفاوت های پستانداران را با ساير گروه های جانوری بيان کند.
ــ ساختمان و طرز کار دستگاه های مختلف بدن پستانداران راتوضيح دهد.

پيشگفتار
پستانداران پيچيده ترين و تکامل يافته ترين گروه جانوران هستند. زيستگاه آنها بسيار گوناگون 
است و از نواحی سرد قطبی تا مناطق حاّره و از ارتفاعات تا اعماق درياها را شامل می شود. اندازه 
آنها نيز بسيار متغّير است؛ مثالً کوچکترين آنها نوعی موش کور به نام ُزباب که ٥ سانتی متر طول دارد و 

بزرگترين آنها وال ها هستند که حدود ٣٠ متر طول و بيش از ١٥٠ تُن وزن دارند (شکل ١ــ١٤). 

شکل ١ــ١٤ــ بالن آبی بزرگترين جانوری است که اکنون زندگی می کند. به بزرگی اين جانور در مقايسه با فيل توجه کنيد.

وال

زرافهانسانفيل افريقايی
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ويژگی های پستانداران 
١ــ بدن آنها از مو يا پشم پوشيده شده است و مو و پشم در فواصل معّينی می ريزد. 

٢ــ پوست بدن آنها غدد فراوانی دارد (از قبيل غدد عرق، چربی، پستان و …). 
٣ــ در هر دو فک، دارای دندان هستند و نوع دندان ها، تناسب با رژيم غذايی دارد. 

انگشت  کمتر  تعداد  يا   ٥ حرکتی  عضو  هر  و  هستند  حرکتی  اندام  چهار  دارای  آنها  اکثر  ٤ــ 
دارد. 

٥ــ قلب دارای چهار حفره متمايز است و کمان آئورتی تمايل به سمت چپ دارد (شکل ٢ــ١٤) 
و گلبول های قرمز بدون هسته اند. 

٦ــ تنّفس، به کمک شش ها، صورت می گيرد. 
٧ــ پرده ای ماهيچه ای موسوم به ديافراگم (حجاب حاجز) محوطه شکم را از قفسه سينه جدا 

می کند. 

شکل ٢ــ١٤ــ قلب پستانداران و رگ های مربوط به آن

الف) نمای ظاهری سرخرگ سر
  آئورت

بزرگ سياهرگ بااليیسرخرگ ششی
دهليز راست دهليز چپ
بطن راست سرخرگ کرونر

بزرگ سياهرگ پايينیبطن چپ

ب) داخل نيمه چپ قلب

آئورت

 دهليز چپ  

دريچه سينی

بطن چپ

يک قسمت از دريچه دولختی
ديواره ضخيم ماهيچه ای ستونک های ماهيچه ای 

که رشته های مربوط به 
دريچه ها را محکم نگه 

می دارند.

ج) برش قائٰم

سرخرگ ششی
آئورت به طرف سر و بدن می رود.

از شش می آيد.

دريچه سينی

سياهرگ ششی

دهليز چپ  
دريچه دو لختی

بطن چپ
رشته های نگه دارنده دريچه

به طرف شش ها
بزرگ سياهرگ

از بدن و سر 
می آيد

دهليز راست

دريچه 
سه لختی

بطن راست  

ماهيچه

سياهرگ ششی
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  انسان

شکل ٣ــ١٤ــ مغزهای مهره داران. مقايسه نيمکره های مخ پستانداران با ساير مهره داران

٩ــ تعداد مهره های گردن در اکثر گونه ها هفت عدد است.
١٠ــ سلول تخم، بسيار کوچک و اندوخته غذايی ناچيز دارد.

١١ــ نوزاد خود را از پستان شير می دهند.  

ساختمان بدن
ساير  و  پشم  مو،  پوست،  رنگ  ظاهری،  شکل  نظر  از  پستانداران  خارجی:  مشخصات 
دارند؛  دراز  کشيده، و  بدنی  تندرو (شکارچيان)  چابک و  گونه های  دارند.  تفاوت  با هم  خصوصّيات 
و  وال ها  دارند.  جور  و  جمع  بدن  و  هستند  تنومند  و  سنگين  وزن  تحّرک،  کم  گونه های  درحالی که 

پرنده
ماهی

قورباغه  پستاندار

٨  ــ مغز، بسيار تکامل يافته است و مخ و مخچه بخش اعظم جمجمه را اشغال کرده اند (شکل 
٣ــ١٤).
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سر  مغز،  زياد  رشد  علت  به  دارند.  شکل  دوکی  بدنی  ماهی ها،  همانند  آبزی  پستانداران  به طور کلی 
پستانداران بزرگ است.

در  دم،  است.  دراز  بسيار  زرافه ها  نظير  برخی  در  و  است  طويل  چراکنندگان  در  گردن، 
پستانداران، به شکل های گوناگون ديده می شود و کارهای مختلف انجام می دهد (در کانگوروها برای 
حفظ تعادل بدن و دفاع در مقابل حشرات، در ميمون ها برای گرفتن اشياء و يا آويزان شدن از درخت ها 
نظير  جهنده،  پستانداران  در  بدن).  نگهداشتن  ثابت  برای  است  وسيله ای  درختی،  سنجاب های  در  و 

خرگوش ها، پاهای عقبی طويل تر است.
پوشش بدن: پوست بدن، مو و پشم و ساختمان های مشابهی توليد می کند که شاخی اند و بدن را 
از صدمات فيزيکی و مکانيکی حفظ و از اتالف گرما جلوگيری می کنند (به منزله عايق عمل می کنند). 
در پوست، غدد فراوان وجود دارد. پوشش مويی در جانوران قطبی و سردسير، بلند و متراکم و در 

جانورانی که در نواحی گرمسير، زيست می کنند کوتاه و تُنُک است. وال ها، پوشش مويی ندارند.
پوشش مويی بسياری از پستانداران دو بخش دارد، موهای ريز و متراکم که وظيفه عايق کاری 
بدن را بر عهده دارند و موهای کلفت و بلند که وظيفه آنها حفظ موجود در برابر صدمات فيزيکی و 

مکانيکی است.
در اطراف چشم و بينی گوشتخواران و جوندگان، موهای حّساسی وجود دارد که وظيفه آنها 

کمک به حس المسه و حفظ تعادل بدن است. 
در بالن و خوک دريايی، الئه ضخيم چربی در زير پوست ديده می شود که از اتالف گرمای بدن، 

جلوگيری می کند.
غّده ها: غدد موجود در پوست عبارت اند از: غدد چربی که ترشحات آنها، پوست و مو را نرم 
نگه می دارد؛ غدد عرق که در برخی از پستانداران نظير اسب و انسان ديده می شود و وظيفه آنها کنترل 
گرمای بدن و دفع آب و امالح اضافی است. غدد پستانی که ترشحات آنها موسوم به شير است که برای 
تغذيه نوزاد به کار می رود. برخی از پستانداران غدد مولّد مو دارند که ترّشحات آن برای فراری  دادن 

دشمنان و يا ايجاد ارتباط با همنوعان و يا جلب جنس مخالف به کار می رود.
دستگاه گوارش: مانند ساير جانوران از دهان، حلق، مری، معده، روده باريک، روده بزرگ و 

مخرج تشکيل شده است. غدد ضميمه نيز شامل کبد، لوزالمعده (پانکراس) و غدد بزاقی است.
در دهان پستانداران ٤ نوع دندان ممکن است ديده شود که عبارت اند از: دندان های پيشين، 
نيش، آسيای کوچک و بزرگ. برخی از پستانداران هر چهار نوع دندان را دارند و عده ای، ممکن 
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است سه دسته از دندان ها را داشته باشند. حداکثر تعداد دندان ها در موش کور و خوک ديده می شود 

که ٤٤ عدد است و حّداقل دندان در موش خانگی است که ١٦ دندان دارد.
در گوشتخواران دندان های پيشين و نيش از رشد زيادی برخوردارند و دندان های آسيا بّرنده 
و نوک تيز است. علفخواران، آسيای بزرگ و پهن دارند تا بتوانند علوفه را خوب بجوند و له کنند  
(شکل ٤ــ١٤). در جوندگان، دندان های پيش رشد زيادی دارد به طوری که از دهان بيرون می زند ولی 
نيش ندارند. پستانداران تخم گذار دندان ندارند و وال ها، به جای دندان، تيغه های استخوانی نازک و 

بلند دارند که برای صيد جانوران تک سلولی (پالنکتون ها) به کار می رود. 

پاره کردن

شکل ٤ــ١٤ــ چهار نوع دندان در پستانداران 

معده: در نشخوارکنندگان چهارقسمتی و در ساير پستانداران يک قسمتی است (شکل ٥  ــ١٤).

الف) در آدمی هر چهار نوع دندان وجود دارد.

دندان پيشين 
(سگ)

دندان آسيای (اسب) 
دندان نيش (سگ) 

مينا
عاج
حفره مغز

دندان آسيای کوچک انسان

 ب  

گربهموش  اسب  

جويدنآسيا کردن
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روده باريک: روده در علفخواران (گياه خواران) طويل و در گوشت خواران کوتاه است. 
(نظير  می کند  کمک  سلولز  هضم  به  و  است  حجيم  تک معده ای،  علفخواران  در  کور:  روده 

شکمبه در نشخوارکنندگان).
روده بزرگ: در گياه خواران از قطر بيشتری برخوردار است و وظيفه آن جذب آب و امالح و 

هدايت مواّد زايد به بيرون از بدن است.
دستگاه گردش خون: ساختمان دستگاه گردش خون پستانداران، مانند ساير مهره داران است 

با اين تفاوت که ساختمان پيچيده تری دارد. گردش خون، بسته، مضاعف و کامل است.
و  هوش  به  مربوط  قسمت های  و  است  برخوردار  بسياری  تکامل  از  مغز،  عصبی:  دستگاه 
مهره داران  مغز  می شود،  مشاهده  ٣ــ١٤  شکل  در  که  همان گونه  است.  يافته  رشد  بسيار  ادراکات، 

پست، کوچک و مغز مهره داران عالی بزرگ است. بيشترين رشد، در مغز انسان ديده می شود.
قشر مخ، که مرکز حافظه و هوش است، در مهره داران تکامل يافته، بسيار وسيع است. مخ، 
در ماهی ها، بيشتر کمک به دريافت ادراکات شيميايی (بو و مزه) می کند؛ ولی در پستانداران وظايف 
در  به خصوص  و  پرندگان  در  مخچه  دارد.  عهده  بر  را  اطّالعات  تحليل  و  تجزيه  جمله  از  ديگری، 

پستانداران رشد يافته تر از ساير جانوران است.
دستگاه دفع: شامل دو کليه، ميزنای، مثانه و مجرای خروج ادرار است، ادرار در پستانداران 

به صورت مايع، از طريق مجرای ادراری ــ تناسلی دفع می شود.  

شيردان

شکل ٥  ــ١٤ــ معدۀ نشخوارکنندگان

(سير غذا در معدۀ گاو)(معدۀ چهارقسمتی گاو)

سيرابی  

  هزارال 

شيردان
نگاری

دهانلقمه

 سيرابی  

هزارال

نگاری
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نام  به  کيسه ای  در  و  بدن  از  بيرون  در  که  بيضه هاست  شامل  نرها،  در  توليد  مثل:  دستگاه 
به  نسبت  که  است  خاّصی  ماهيچه ای  بافت  دارای  بيضه،  کيسه  دارد.  قرار  بيضه)  (کيسه  اسکروتوم 
تغييرات دما حساس است: با افزايش دما، کيسه بيضه منبسط شده و بيضه ها به بيرون هدايت می شوند 
و با کاهش دما، کيسه بيضه منقبض شده و بيضه ها را به سمت محوطه داخلی می کشد. ساير قسمت ها 

مانند بقّيه مهره داران است (شکل ٦  ــ١٤). 

اسپرم های 
رسيده

شکل ٦  ــ١٤ــ نمايش غدد و اندام های دستگاه تناسلی نر. ساختمان بيضه

دستگاه تناسلی ماده، شامل تخمدان ها و مجاری تخمدان است. مجاری تخمدان نسبت به بقّيه 
فالوپ،  شيپور  شامل  تناسلی،  مجاری  است.  برخوردار  خاّصی  تمايز  از  و  تکامل يافته تر  جانوران، 
است  فرج  و  واژن  رحم،  گردن  رحم،  جسم  يا  بدنه  رحم  شاخه های  بر)،  (تخمک  اويدوکت  لوله های 

(شکل ٧ــ١٤).

الف) نمای دستگاه از جلو

کليه راستمثانه

غده پروستات  
 ميزنای  

مجرای اسپرم بر
آلت تناسلی

بيضه

ب) برش قائم

مجرای خروج ادرار
غده پروستات

راست روده

 کيسه منی  
مجرای اسپرم بر
اپيديديم

بيضه

قسمت جلويی 
استخوان لگن

ميزنای

آلت تناسلی

سوراخ های ارتباطی 
مثانه و لوله های 

اسپرم بر با مجرای 
خروج ادرار

کيسه بيضه

بافت راست کننده

اپيديديم

الف) رابطه مجاری اسپرم بر با بيضه

لوله های مولد 
لوله های بازشده اسپرم

اسپرم ساز
مجرای 
اسپرم بر

اپيديديم برش بيضه  

ب) برش لوله های اسپرم ساز

با تقسيمات سلول ها لوله های 
مولد اسپرم ها حاصل 

می شوند. 

بافت پيوندیمويرگ
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فّعاليت تخمدان ها، در غّده ای موسمی است و در گروهی در سراسر سال مشاهده می شود. يکی 
از وجوه تمايز پستانداران با ساير جانوران مهره دار، در اين است که پستانداران جنين را در بدن خود 
(رحم) پرورش می دهند و وقتی جنين به اندازه کافی رشد کرد، به دنيا می آورند. معدودی از پستانداران 
جنين را به صورت ناقص به دنيا می آورند؛ از جمله کيسه داران که جنين ناقص را درون کيسه ای که در 

زير شکم دارند منتقل می کنند، همانند کانگوروها

طبقه بندی پستانداران
اولين گروه پستانداران، در حدود ٢٠٠ ميليون سال قبل در کره زمين ظاهر شده اند. پستانداران 
و  کيسه داران  مرغسانان،  می شوند.  تقسيم  دسته،  سه  به  کلی،  به طور  که  گونه اند   ٤٤٠٠ کنونی 

جفت داران.
از  بيرون  در  جنين،  و  می گذارند  تخم  پرندگان،  مانند  آنها،  از  کمی  تعداد  مرغسانان: 
نوک  آنها  پستانی  غدد  و  است  بطنی  محّوطه  در  بيضه ها  ندارند؛  گوش  الله  می کند؛  رشد  بدن 
زندگی  گينه نو  و  استراليا  در  که  برد،  نام  اکيدنه ها  و  پالتی پوس  از  می توان  جمله  آن  ندارد.  از 
است  پهن  شاخی  منقار  دارای  و  است  سانتی متر   ٦٠ تا   ٥٠ پالتی پوس  بدن  می کنند.  طول 
و  می سازد  النه  جويبارها  در  ماّده  می کند.  زيست  آب  در  و  است  پرده دار  پاها،  اردک).  منقار  (مثل 
در آنجا ٢ تا ٣ تخم می گذارد. نوزاد تازه به دنيا آمده، به غدد پستانی مادر ليس می زند تا شير بنوشد   

(شکل ٨  ــ١٤).

شکل ٧ــ١٤ــ ساختمان دستگاه تناسلی ماده

الف) نمای دستگاه توليد مثلی ماده از جلو

مثانه ها که به يک طرف 
کنار زده شده است در 
حالت طبيعی روی رحم 

قرار می گيرد

گردن رحم

مجرای خروج مهبل
ادرار

کليه چپ
ميزنای
اويدوکت

تخمدان
 برش رحم  

قسمت جلويی 
استخوان لگن

ب) برش قائٰم

تخمدان
قسمت قيفی  
شکل اويدوکت

قيف اويدوکت  ميزنای
مثانه
مجرای خروج 

ادرار
مهبل  
  راست روده

مهبل
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کيسه داران: اين دسته، نوزاد خود را درون کيسه ای که در زير شکم دارند پرورش می دهند، 
برای اينکه رحم ندارند و تخم، دارای اندوخته فراوان نيست که بتواند مواد الزم برای رشد جنين را 
فراهم کند. در داخل کيسه، نوک غدد پستانی قرار دارد و نوزاد از آن تغذيه می کند و تا رشد نهايی در 
آنجا به سر می برد. از جمله کيسه داران، می توان به کانگورو اشاره کرد که در استراليا زندگی می کند. 
کانگورو دارای پاهای عقبی بلند و دم طويل است و از گياهان تغذيه می کند. نمونه ديگر ُاپاسوم است 
که در امريکای شمالی زندگی می کند و همه چيز خوار است. دم، دارای فلس است و منقبض می شود. 
ممکن است بيش از ١٠ بچه بزايد. بچه ها از ٥٠ تا ٨٠ روز، در درون کيسه می مانند (شکل ٩ــ١٤). 

شکل ٨  ــ١٤     

                            الف           

شکل ٩ــ١٤ــ الف) کانگورو. اين جانور، دست های کوتاه و پاهای بلند دارد و با جهش می دود. به موقعيت بچه 
در داخل کيسه توجه کنيد. ب) اپاسوم

پوزۀ منقار مانند دراز

خارهای تيز

پاهای چنگال دار

سوراخ های بينی 
پاهای پرده ایدر انتهای منقار

دم پهن

الف) پالتی پوس

ب) اکيدنه

ب



١٧
٥
سی
شنا
نور
جا

رحم  دارای  می دهند.  تشکيل  را  امروزی  پستانداران   ٪٩٥ حدود  جفت دار:  پستانداران 
جفت  نام  به  اندامی  طريق  از  رحم  ديواره  و  جنين  ارتباط  می کند.  رشد  رحم  درون  جنين،  و  هستند 
(پالسنتا) صورت می گيرد (شکل ١٠ــ١٤). جفت، عالوه بر تبادل مواد غذايی، هورمون هايی نيز ترشح 
است.  کيسه داران  از  تکامل يافته تر  نوزاد،  جفت داران،  در  دارد.  نقش  آبستنی  بقای  در  که  می کند 
دوران آبستنی متغّير و از حدود يک ماه در موش کور و خرگوش تا ٢١ ماه در قبل طول می کشد. زمان 

بلوغ نيز در آنها فرق می کند.

شکل ١٠ــ١٤ــ ارتباط جنين با جفت در پستانداران

طبقه بندی پستانداران جفت دار
اين گروه براساس معيارهای مختلفی طبقه بندی می شوند. مثالً از نظر فرمول دندانی و نوع رژيم 
روی  از  اينکه  يا  می شوند؛  بندی  تقسيم  همه چيز خوار  و  گوشت خوار  خوار،  گياه  گروه  سه  به  غذای 
وضعيت پاها و فرم حرکت به سه دسته کف رو، پنجه رو و ناخن رو تقسيم بندی می شوند؛ در کف روها، 
زمين  روی  ناخن ها  و  انگشتان  پنجه روها،  در  می گيرند.  قرار  زمين  روی  ناخن ها  و  دست  و  پا  کف 
واقع  زمين  روی  است  يافته  رشد  ناخن  اصل  در  که  سم  فقط  (سم داران)  ناخن روها  و  می گيرد  قرار 

می شود. 
سم داران، به دو دسته زوج سم (نظير گاو و گوسفند) و فرد سم (مانند اسب) تقسيم می شوند 

(شکل ١١ــ١٤ تنوع اندام های حرکتی پستانداران را نشان می دهد).

ديواره رحم
جفت

رگ های خونی مادر

بند ناف
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انواع مختلف پستانداران شامل حشره خواران، جوندگان، خرگوشان، خفاشان، گوشت خواران، 
باله داران، آب بازان، سم داران، فيل ها، بی دندانان و نخستی ها هستند که به شرح مختصر آنها می پردازيم 

(شکل های ١٢ــ١٤ و ١٣ــ١٤).
نسبتاً  مغزشان  اندازه  هستند،  جفت داران  ابتدايی ترين  و  کوچک ترين  حشره خواران:  ١ــ 
کوچک و فرمول دندانی آنها کامل است و دندان های ساده دارند. از بين آنها می توان از موش کور نام 
برد که به وسيله پنجه های خود، در زير زمين تونل حفر می کند و با پوزه باريک خود کرم ها و حشرات 
خاک زی را شکار می کند. حشره خواران در روی چشم خود پرده ای از جنس پوست دارند به اين 

دليل کورند ولی نسبت به نور حساس اند.

شکل ١١ــ١٤ــ تنوع اندام های حرکتی در پستانداران

مچکف
ساعدانگشتان

زايده غرابی

ترقوه

بازو

دست آدمی

کتف کف
ساعد

ترقوه

کتف بازو

بال خفاش

بالۀ بالن (وال) 

زايدۀ ُغرابی

مچ

کتف

ساعدکف

بازو مچ
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شکل ١٢ــ١٤ــ نمونه هايی از پستانداران
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می شوند.  يافت  زمين  کرٔه  نقاط  اغلب  در  و  متنوع ترند  پستانداران  بقّيه  از  جوندگان:  ٢ــ 
دندان های نيش در اين گروه وجود ندارد ولی پيش ها از رشد فوق العاده ای برخوردارند به اين دليل 
برای سايش اين دندان ها، مجبورند اشيای سخت و سفت از جمله چوب و ريشه گياهان و ساير مواد 
بيماری های  انتقال  نظر  جوندگان از  وارد می کنند. بعضی از  هنگفتی  خسارات  اين رو  بجوند؛ از  را 
خطرناک، مهم هستند و برخی ديگر به عنوان حيوانات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار می گيرند. بلوغ، 
در اين دسته سريع است و از زاد و ولد بسياری برخوردارند. دوره آبستنی کوتاه است. مثالً در برخی 
صحرايی،  موش  خانگی،  موش  از  می توان  جوندگان،  انواع  از  می کشد.  طول  روز   ٢٠ موش ها  از 

سنجاب، خوکچٔه هندی و بيدستر نام برد.
٣ــ خرگوشان: خرگوشان نيز جزء جوندگان هستند با اين تفاوت که به جای دو دندان پيشين 

در آرواره باال، چهار دندان پيشين دارند و نيز پاهای عقبی باالتر و الله گوش دراز است.
٤ــ خفاشان: (پستانداران پرنده) در اين گروه، انگشتان دست ها بسيار طويل و بين چهار تا 
از اين انگشتان پرده نازکی از جنس پوست قرار دارد و دست ها را تبديل به بال می کند. حس بينايی 
بسيار  ضعيف ولی حّس شنوايی آنها بسيار قوی است. اگر روی چشم آنها را بپوشانيم و آنها را در 
فوق العاده  حساسّيت  عمل،  اين  دليل  می کنند.  عبور  موانع  بين  از  به  راحتی  کنيم،  رها  پرمانع  محّل 
گوش آنهاست. اساس کار رادار، بر همين پايه استوار است. خفاشان از نظر تغذيه متفاوت اند: برخی 
اين  می کنند.  استفاده  ميوه ها  از   عده ای  می کنند.  شکار  را  حشرات  پرواز،  ضمن  و  حشره خوارند 
گونه ها، به نام روباه پرنده موسوم اند و بيشتر در استراليا و جنوب آسيا زندگی می کنند. گونه هايی نيز 
بيماری های  دارند و  زندگی انگلی  اينها  معروف اند.  وامپير  هستند و به نام  دارند که خون آشام  وجود 
خطرناکی نظير هاری را منتقل می کنند. خفاش ها غالباً روزها استراحت می کنند و هنگام غروب و شب 

به شکار می پردازند.
٥  ــ گوشت خواران: از قديمی ترين پستانداران محسوب می شوند. از نظر رژيم غذايی، اکثرًا 
گوشتخوارند ولی در بين آنها به ندرت ممکن است گونه های همه چيز خوار نيز ديده شود. دندان های 
محکم و قوی دارند که دندان های پيش و نيش از رشد زيادی برخوردارند. رشد دندان ها و فرم آنها، 
به اين جانوران، امکان دريدن و پاره کردن شکار را می دهند. گوشت خواران، پنجه رو هستند و سرعت 
حرکت در آنها، زياد است. اينها، خود به دو دسته کوچکتر تقسيم می شوند: پنجه داران و باله داران. 
و  خرسان  گربه سانان،  سگ سانان،  می شوند:  تقسيم  کوچکتر  دسته  چهار  به  نيز  پنجه داران 

خزها.
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سگ سانان، نظير سگ، گرگ، روباه و شغال، پوزه ای باريک و دراز دارند.
گربه سانان، نظير گربه، شير، ببر، پلنگ و يوزپلنگ که پوزه ای کوتاه و پهن دارند.

خرسان، شامل انواع خرس است. خرس های قطبی بدنی پوشيده از موهای متراکم و بلند دارند 
و حّتی دست ها و پاها هم از مو پوشيده شده است.

خزها، شامل راسو و خز است که در کنار رودخانه ها به سر می برند و پوست گرانبهايی دارند. 
٦  ــ باله داران: گوشت خواران دريايی هستند مانند فک و شير دريايی بين انگشتان آنها پرده 
وجود دارد و اندام های حرکتی را به باله های مناسب برای شنا مبّدل کرده است. در خشکی نيز زندگی 

و جفت گيری می کنند و بچه های خود را به دنيا می آورند.
٧ــ آب بازان: از اين دسته می توان از وال ها (بالن ها) و دلفين ها نام برد. شکل ظاهری آنها 
مانند ماهی ها است. بدنی کشيده دارند ولی باله دمی، حالت افقی دارد. اين گروه، خونگرم و بچه زا 
هستند؛ اّما پوست بدنشان فلس، پشم و يا مو ندارد. وال ها عظيم الجثّه ترين جانوران آبزی هستند (از 
آنها  وزن  و  متر   ٣٠ حدود  آنها  طول  می شوند).  محسوب  زمين  کرٔه  روی  جانوران  بزرگ ترين  جمله 
متجاوز از ١٥٠ تن است. در زير پوست، الئه چربی قطوری دارند که مانند قايق ضخيمی، بدن آنها را 

در مقابل تغييرات دما محفوظ نگه می دارد. 
وال ها آبشش ندارند و تنفس آنها به کمک شش ها و اکسيژن هوا صورت می گيرد؛ با اين حال 
می توانند چندين دقيقه در زير آب به سر برند. بالن ها يک سوراخ بينی در روی سر دارند. غذای وال ها 

انواع پالنکتون هاست.
متر   ٢/٣ تا   ١/٨ آنها  طول  تعليم پذيرند.  به آسانی  و  برخوردارند  سرشاری  هوش  از  دلفين ها: 

است.
٨  ــ سم داران: سم در اصل ناخن رشد  يافته است و هنگام حرکت و ايستادن، نقطٔه اتکای بدن 
محسوب می شود. اين گروه، به دو دسته زوج سمان و فرد سمان تقسيم می شوند. از جمله زوج سمان 
می توان به گاو، گوسفند، بز، شتر، زرافه، گوزن و آهو اشاره کرد. برخی از زوج سمان در هر دست و پا 

دو سم (گاو و گوسفند) و برخی چهار سم دارند (نظير خوک) (شکل ١٣ــ١٤).
سم داران  در  کرگدن.  و  فيل  نظير  هستند؛  پا  و  دست  هر  در  سم  سه  يا  يک  دارای  فرد سمان 
دندان های آسيا رشد کرده است و دارای سطح پهن و گسترده است و برای جويدن و خرد کردن علف 
مناسب است. از نظر سيستم دفاعی ضعيف هستند و در مقابل دشمن فرار می کنند. دست ها و پاهای 

آنها بلند و برای دويدن و فرار، مناسب است.
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٩ــ فيل ها: تنومندترين جانوران خشکی هستند. وزن آنها متجاوز از ٦٠٠٠ کيلوگرم است.  
دارای خرطوم، عاج (دندان های پيشين آرواره  فوقانی) و چهار آسيای بزرگ و قوی هستند. خرطوم، 
از رشد بينی و لب بااليی حاصل می شود. زيستگاه فيل ها نواحی گرم استوايی است (نواحی  قاره آسيا 
و آفريقا). فيل های آفريقايی اللٔه  گوش و خرطوم طويل تری دارند. اين جانوران، بايد ساعت ها تغذيه 

کنند تا بتوانند نيازهای غذايی خود را تأمين کنند. غذای آنها علوفه است.
١٠ــ بی دندانان: در اين گروه، تعداد دندان ها کم است يا اصالً دندان ندارند. در آن دسته که 
دندان وجود دارد، آسياها در قسمت جلو آرواره قرار گرفته است. اين دسته، شامل مورچه خواران، 
آنها  زبان  دارند،  دراز  و  باريک  پوزه ای  مورچه خواران  است.  (جوشن داران)  آرماديلوها  و  تنبل ها 
چنگال  دارای  آنها،  جلويی  پاهای  می کنند.  تغذيه  موريانه ها  و  مورچه ها  از  و  است  چسبنده  و  طويل 
است و با آن النه مورچه و موريانه را خراب می کنند. اين پستانداران در نواحی گرم آمريکايی زندگی 

می کنند.
استخوانی  قطعات  از  که  دارند  محکم  سپری  بدن،  پشتی  سطح  در  جوشن داران  يا  آرماديلوها 
تشکيل شده است و بين آنها اليه های نرمی از پوست قرار دارد، از اين رو می توانند چنبر بزنند. غذای 

آنها از حشرات، تخم پرندگان و الشه جانوران است.
تنبل ها در آمريکای جنوبی و مرکزی به سر می برند. اغلب اوقات در حالی که پشت آنها به سمت 

شکل ١٣ــ١٤ــ پاهای علف خواران            

ج) کرگدنب) اسبالف) گاو
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جانوران  اين  می شوند.  آويزان  درختان  شاخه های  به  خود،  قوی  چنگال های  کمک  به  است،  پايين 
به  حّدی تنبل هستند که مّدت ها به همان وضع می مانند و البالی پشم های آنها جلبک می رويد.

١١ــ نخستی ها: مغز تکامل يافته تری دارند و مخ و مخچه، قسمت اعظم فضای جمجمه را 
در بر گرفته اند. قشر مخ، وسيع و چين خوردگی های زيادی دارد. به جای چنگال و سم، ناخن دارند، 
چشم ها در جلوی سر قرار گرفته اند. انگشتان دارای بندهای زياد است که به وسيله آنها می تواند به 
تکيه گاه ها آويزان شوند و يا اشيا را گرفته و بلند کنند. دارای يک جفت عدد پستانی هستند که در جلِو 
سينه قرار دارند. در هر زايمان اغلب يک بّچه به دنيا می آورند و وابستگی نوزاد به والدين زياد است. 

از نظر رژيم غذايی، همه چيزخوارند. از اين گروه می توان از لمورها، ميمون ها و انسان نام برد.
ناخن  دارای  بقّيه،  و  چنگال  دارای  دوم،  انگشت  دارند.  دم  ميمون ها،  برخی  مانند  لمورها 
است. جثّه آنها کوچک و اغلب ترسو هستند. زيستگاه آنها، جنگل های ماداگاسکار و جنوب شرقی 

آسياست.
ميمون ها: به دو دسته کوچکتر تقسيم می شوند: ميمون های دم دار و بی دم.

ميمون های دم دار: تکامل يافته تر از لمورها هستند. از اين دسته می توان بوزينه ها و ميمون های 
عنکبوتی را نام برد. ميمون عنکبوتی بدنی دراز و باريک دارند، دم اين ميمون ها انعطاف پذير است.

ميمون های بی دم: در اين دسته، دست ها از پاها درازتر است و از پاها نيز برای گرفتن اشيا 
استفاده می کنند. ژيبون، اورانگوتان، شمپانزه و گوريل، از ميمون های بی دم هستند.

ژيبون ها به طور قائم راه می روند و روی درخت ها زندگی می کنند. وزن مغزشان نسبتاً کم است. 
سر  به  باتالقی  ــ  جنگلی  نواحی  در  بيشتر  و  می شوند  ديده  برنئو  و  سوماترا  جزاير  در  اورانگوتان ها 
سر  به  درختان  روی  بيشتر  دارند.  ريش  پير  نرهای  و  است  سرخ  و  نرم  موهای  دارای  بدن،  می برند. 

می برند و النه های خشن می سازند.
شمپانزه ها شباهت بيشتری به انسان دارند و باهوش تر از ساير ميمون ها هستند و بيشتر در نواحی 

جنگلی غرب افريقا زندگی می کنند.
گوريل ها بزرگ ترين ميمون ها هستند  از قدرت زيادی برخوردارند، وزن آنها تا ٣٠٠ کيلوگرم 
می رسد. جثه بزرگ و قدرت سرشار، آنها را به صورت موجودات مخوف و خطرناک درآورده است. 
انسان از نظر تکاملی از همه موجودات برتر است و پيچيده ترين موجود زنده محسوب می شود. 
توانايی يادگيری و رشد فوق العاده مغز و قوای عقالنی، او را به صورت اشرف مخلوقات درآورده است 

(شکل ١٢ــ١٤).
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جدول ١ــ١٤ــ گروه های مختلف پستانداران

مثالويژگی هاگروه ها
موش کورکوچک ترين پستانداران اند، دندان های ابتدايی دارند.حشره خواران

فراوان ترين پستانداران اند، دندان های پيشين رشد زيادی دارند. جوندگان
دندان نيش ندارند. توليد مثل سريع دارند.

موش، خوکچه هندی، 
سنجاب و بيدستر

دندان پيشين ضميمه دارند، گوش های بزرگ، پاهای بلند و حرکت خرگوش ها
خرگوشجهشی دارند. توليد مثل سريع دارند.

دست ها، تبديل به بال شده اند و قدرت پرواز دارند. برای درک خفاش ها
خفاشموقعيت خود، از گوش های خود بيشتر از چشم ها استفاده می کنند.

سريع ترين و قوی ترين پستانداران اند. دندان های نيش و پيشين رشد گوشتخواران
زيادی دارند.

سگ، خرس، پلنگ 
و راسو

فک و شير دريايیگوشت خواران دريايی هستند، دست ها و پاها تبديل به باله شده اند.باله داران 

شبيه به ماهی ها هستند. بدن دوکی شکل دارند. باله دمی آنها به طور آب بازان
وال و دلفينافقی قرار می گيرد.

اسب و کرگدنناخن اندام های حرکتی تبديل به سم شده است. گياه خوارند. پستانداران سم دار

فيل ها
بزرگترين جانوران روی خشکی هستند. خرطوم و عاج دارند. 

عاج ها دندان های پيشين تغيير شکل يافته آرواره فوقانی هستند. 
علف خوارند.

فيل

پستانداران 
بی دندان

چنگال های قوی دارند، از اين گروه فقط مورچه خواران بدون 
دندان اند.

تنبل، مورچه خوار و 
آرماديلو

نخستی ها
نيمکره های مخ رشد زيادی دارند و چين خورده است. چشم ها در 

جلوی سر قرار دارند. وضع انگشتان دست و پا طوری است که 
می توانند با آنها اشيا را بگيرند. يک جفت غدد پستانی در جلوی 

سينه قرار دارند. 
لمور

نخستی های ابتدايی هستند، کوچک و ترسويند، دم درازی دارند.لمورها

برخی دارای دم و برخی بدون دم هستند. از نظر طرز زندگی ميمون ها
پيشرفته تر از لمورها هستند.

شمپانزه، گوريل و 
اورانگوتان

عالی ترين جانوران روی زمين اند. توانايی يادگيری فوق العاده ای آدميان
دارند. نيمکره های مخ بسيار بزرگ تراند و چين خورده اند.
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خودآزمايی
١ــ مهم ترين ويژگی ای که پستانداران را از ساير گروه های جانوری، متمايز می کند چيست؟

٢ــ پوشش بدن پستانداران چه تفاوت هايی با پرندگان دارد؟
٣ــ دم، در پستانداران چه وظايفی دارد؟

٤ــ در پوست جانوران پستاندار، چه غددی ممکن است ديده شود؟
٥  ــ در جوندگان و گوشت خواران کدام دسته از دندان ها، رشد يافته ترند؟

٦  ــ کدام مورد وظيفه مخچه است؟
الف) تنظيم اعمال حياتی بدن است.

ب) حفظ تعادل بدن است.
ج) مرکز قوای عقالنی است.

د) نقشی ندارد.
٧ــ پستانداران تخم گذار، چه ويژگی هايی دارند؟

٨  ــ پستانداران جفت دار را براساس چه معيارهايی تقسيم بندی می کنند؟ توضيح دهيد.
٩ــ دستگاه گوارش گوشت خواران و علف خواران، چه اختالفاتی دارد؟
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فصل 15

گونه های مفيد و زيان آور در كشاورزی و دامپروری

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
ــ گونه های مفيد را توضيح دهد.

ــ نقش گونه های مفيد را در طبيعت بيان کند.

پيشگفتار
با افزايش جمعيت بشر، بيش از پيش بايد به فکر تأمين مواّد غذايی بود. يکی از راه های تأمين 
غذا، مبارزه با آفات، است. ساالنه، ميليون ها تن مواّد غذايی گوناگون، توسط آفات از بين می رود. 
برای مبارزه با آفات، با توجه به اثرات سموم دفع آفات و آلودگی محيط زيست، دانشمندان متوّجه نقش 
کنترل کننده جانوران شده اند که تحت عنوان مبارزه بيولوژيکی از آن ياد می کنند. راه ديگر تأمين غذا 
نقش  حشرات  بيولوژيکی،  مبارزه  برای  نيز  و  گرده افشانی  برای  است.  گياهان  گرده افشانی  به  کمک 
مهّمی دارند. ساير گونه های جانوری و نيز آغازيان در کنترل بيولوژيک مؤثرند. اينک به شرح گونه های 

مفيد و نقش آنها می پردازيم.

الف) گونه های مفيد

زنبور عسل
اين حشره، از جنبه های گوناگون، در کشاورزی نقش دارد. مهم ترين نقش آن، به خصوص در 
کشورهای صنعتی و پيشرفته، کمک به گرده افشانی است ولی در کشورهای جهان سوم از جمله کشور 

ما، از زنبور فقط برای توليد عسل و ساير فرآورده های آن استفاده می کنند.
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علّت مزيّت زنبور عسل بر ساير گرده افشان ها به داليل زير است:
١ــ جمعيت زنبور عسل، نسبت به ساير گونه ها، زيادتر است.

٢ــ شعاع پرواز زنبور عسل، بيشتر است.
٣ــ وفاداری و پايبندی زنبور، نسبت به يک گونٔه گياهی، بيش از ساير گرده افشان هاست.

٤ــ تأثير سموم حشره کش روی زنبور عسل کمتر است؛ يا به عبارت ديگر بر اثر تکثير فراوان و 
قدرت توليد مثل زيادتر، در صورت مسموم  شدن، زودتر از ساير گونه ها، جايگزين می شود.

٥  ــ اطالعات انسان از زنبور عسل زيادتر است.
٦  ــ زنبور عسل عالوه بر گرده افشانی، از نظر توليد فرآورده های ديگر، نظير عسل، موم، زهر   

و … نيز مورد توجه است.
٧ــ زنبور عسل را در هر شرايط آب و هوايی، بجز مناطق کويری می توان نگهداری کرد. 

٨  ــ کلنی های زنبور عسل را براحتی می توان جابه جا کرد.
زنبور عسل عالوه بر گرده افشانی گياهان زراعی و محصوالت صنعتی، در تکثير مراتع و بوته های 
تثبيت کننده خاک نيز مؤثر است؛ به طوری که عدم توجه به اين حشره مفيد، می تواند محيط زيست را 
به  کلی دگرگون کند و از زمين های سرسبز و خّرم، بيابانی خشک و بی حاصل به بار آورد. برای اينکه 
اکثر گياهان مرتعی عمر کوتاه دارند (يک ساله) و به خصوص گونه هايی که تکثير جنسی می شوند بايد 
عمل لقاح در آنها صورت گيرد تا بذر و دانه به وجود آيد و در سال يا فصل بعد، گياهان جديد به وجود 
آيد. به غير از زنبور عسل برخی از گونه های وحشی ديگر مانند زنبور قليايی، زنبور برگ يونجه و زنبور 

مخملی را می توان به عنوان زنبوران مفيد نام برد. 

کرم ابريشم
ابريشم  کرم  پرورش  به  بشر  قديم االيام،  از  است.  کشاورزی  در  مفيد  حشرات  از  گروه  دومين 
اسرار  جزء  آن  پرورش  و  شد  مرسوم  چين  در  ابريشم  کرم  پرورش  بار  نخستين  است.  داشته  اشتغال 
محسوب می شد و برای افرادی که اين اسرار و رموز را افشاء می کردند مجازات های سختی در نظر 
گرفته می شد. جاده ابريشم، به طول ١١ هزار کيلومتر چين را از طريق کاشمر، سمرقند، ترکمنستان، 
ايران و ترکيه به اروپا وصل می کند و محصول ابريشم چين از طريق اين راه برای فروش به بازارهای 
اروپا ارسال می شده است. اين ها، بيان کننده اهميت کرم ابريشم و صنعت نوغانداری است. ابريشم، 
کاربرد فراوانی دارد و علی رغم پيشرفتی که در تکنولوژی الياف مصنوعی نصيب بشر شده است هنوز 
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قيمت  از  حرير  پارچه های  و  ابريشمی  قالی های  است.  نيامده  وجود  به  طبيعی  ابريشم  برای  جايگزين 

بسيار بااليی در بازارهای جهانی برخوردارند. حال، به اختصار، زندگی کرم ابريشم را بيان می کنيم.
می شود.  ناميده  موری٢  بومبيکس  جانورشناسی  نظر  از  و  لپيدوپترا١  خانواده  از  ابريشم  کرم 
دگرديسی کرم ابريشم کامل و الرو از برگ توت تغذيه می کند. کرم ابريشم انواع گوناگون دارد که از 
نظر مبدأ به نژادهای چينی، ژاپنی، اروپايی و … و از نظر نسل به يک نسلی، دونسلی و چند نسلی و از 

نظر خواب به سه خوابه، چهارخوابه و پنج خوابه تقسيم می شوند.

کفشدوزک ها
اين تيره، گونه های متعددی دارند. برخی جزو آفات نباتی محسوب می شوند، نظير کفشدوزک 
خربزه و گونه هايی نيز وجود دارند که آفات نباتی و کنه ها را از بين می برند و در مبارزات بيولوژيک 

اهميت دارند.
تيره کفشدوزک ها به سه زير تيره تقسيم می شوند که دو زير تيره اهميت اقتصادی دارند و يک 

زير تيره نادر و کمياب و فاقد اهميت است.
آن  گونـه هـای  ٥ 

__
٦ 

و  است  اهميت  حـايـز  کشاورزی  نـظر  از   Coccinelinae زيـرتـيره 
کفشدوزک های  دارند.  مهم  نقش  آنها  پارازيته کردن  و  آفات  بين بردن  از  در  که  گوشت خوارند 
شکارچی برخی مونوفاژ يا تک خوارند و عّده ای پلی فاژ يا چند خوارند. از گونـه هـای تک خوار، 
می تـوان Rodalia - Cardinalis را نام برد که از شپشک استراليايی تغذيه می کند. اين شپشک 
در  کفشدوزک ها  می آورد.  بار  به  زيادی  خسارات  و  می شود  محسوب  مرکبات  مهّم  آفت های  از 

کنترل اين آفت نقش زيادی دارند.
از کفشدوزک های پلی فاژ يا چند خوار، می توان کفشدوزک ٧ نقطه ای و ١١ نقطه ای را نام برد  

که در کنترل شته ها مؤثرند. 

ساير گونه ها
گونه های مختلف حشرات که به عنوان پارازيت در کنترل آفات نفش دارند بسيار زياد و غير قابل 
شمارش است و روز به روز بيشتر شناخته می شوند. نه تنها حشرات بلکه عنکبوتيان، کرم ها، مهره داران 

lepidoptera ــ١ 
Bombix - mori ــ٢ 
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و تک ياخته ای ها نيز در کنترل بيولوژيک نقش دارند که به آنها به طور خالصه اشاره می شود. 
پاها  کمک  به  پرواز  حين  در  اغلب  و  صيادند  دارند  خرد کننده  دهانی  قطعات  سنجاقک ها: 

حشرات را صيد می کنند.
راسته مورچه گير (نوروپترا): دارای قطعات دهانی خرد کننده يا مکنده هستند. آبشش های 

شکمی دارند. گوشت خوارند و از حشرات و کنه ها تغذيه می کنند.
صدپايان: برخی چشم مرکب دارند و عده ای فاقد چشم مرکّب هستند. اغلب صيادند. روزها 

استراحت می کنند و شب ها به شکار حلزون ها و ساير حشرات می روند.
عقرب ها: در کنترل ملخ ها بخصوص ملخ مراکشی مؤثرند.

انواع  سوسک ها،  و  کرم ها  کنترل  در  پرندگان  ساير  و  جغد  کالغ،  سار،  گنجشک،  پرندگان: 
سن، جوندگان و … نقش مهّمی دارند.

تک ياخته ای ها: باکتری ها، قارچ ها و ويروس ها در حشرات و کنه ها ايجاد بيماری می کنند و 
باعث از بين رفتن آنها می شوند.

ب) جانوران زيان آور

جانورانی هستند که دارای زيان های اقتصادی و بهداشتی فراوان و مؤثر در جامعه می باشند. 
١ــ کنه های دامی زيان های قابل مالحظه به اقتصاد دامپروری وارد می سازند. کنه های نباتی 
با تراکم زياد روی برگ و سايراندام های گياهان اعم از درختان و نباتات زراعی با قدرت تخريبی زياد، 

گياه را تهديد به نابودی می نمايند.
٢ــ سن گندم١ با تغذيه از شيره نباتی و تزريق بزاق سّمی خود به اندام ها و بافت های گياه ميزبان، 

هر ساله نيمی از محصول گندم و جو را در ايران به نابودی می کشند.
مملکت می بايد با وارد کردن گندم و صدور ارز فراوان کمبود غله را جهت تغذيه مردم جبران 

کند.
لذا اين حشره به عنوان اولين عامل زيان آور هميشه مورد توجه است.

Eurygaster - integriceps ــ١
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٣ــ سر خرطومی يونجه١ سخت بالپوشی است که با حمله به زراعت يونجه زيان جبران ناپذيری 
اقتصادی وارد می سازد. به لحاظ اهميت يونجه در تغذيه دام و اينکه سرشار از مواد غذايی الزم برای 
دام است. می بايست کشور ما بر جبران اين خسارت هرساله مبالغ هنگفتی ارز جهت خريد علوفه و 

تأمين غذای دام ها پرداخت نمايد. لذا اين آفت به عنوان دومين جانور اقتصادی مطرح است.
٤ــ کرم ساقه خوار برنج٢ پروانه ايست که هر ساله يک ميليون تن برنج ما را نابود می کند. جبران 

خسارت برابر است با صدور ارز و خريد برنج، لذا به عنوان سومين حشره اقتصادی مورد نظر است.
درصد   ٢٠ تا   ١٠ حدود  مختلف  گياهان  از  خود  مداوم  تغذيه  با  بومی  و  مهاجر  ملخ های  ٥  ــ 

محصوالت کشاورزی رانابود می کنند.
٦  ــ گروهی از حشرات، به عنوان آفات انباری با تغذيه خود ارزش مواد انباری را در سطوح 
زياد کاهش می دهند. انواع غالت و حبوبات و فرش و قالی و پارچه (کتاب و اشياء گران قيمت) به وسيله 

اين آفات از بين می روند.
مهمی  نقش  دام ها  تغذيه  مورد  محصول  کاهش  و  ذرت  انواع  به  حمله  با  ذرت،  کرم های  ٧ــ 

دارند.
٨  ــ موش ها و جوندگانی در انبارها و مزارع و باغات زيان فراوان وارد می سازند. موش مهاجر 
و موش هندی و موش آبی و موش کالهو موش شکول و موش خانگی با تغذيه از محصوالت و نيز زيان 
به آبياری و اتالف آب و همچنين در انتقال بيماری های گوناگون به بدن انسان و دام، در سطح وسيع و 

با جمعيت و زاد و ولد فراوان نقش اقتصادی و بهداشتی مهّمی را بازی می کنند.
٩ــ گروهی از سوسری ها از خانواده بالتيدها٣ بنام سوسری شرقی و سوسری آلمانی و آمريکايی 

در منازل و انبارها مزاحمت زيادی فراهم کرده و در انتقال بيماری های دام وانسان نقش دارند.
برای مبارزه و کنترل آفات مذکور هرساله مبلغ هنگفتی از کشورهای بيگانه سم خريداری شده و 
در اختيار کشاورزان قرار می دهند و کشاورزان بدون حساب اين سموم را در طبيعت و محيط زيست 
انسان و دام پراکنده و پخش کرده و آفات مزبور هر روز مقاوم تر گرديد و اثرات اين سموم تا مسموم شدن 
محصوالت کشاورزی و نابود شدن پرندگان و پستانداران و حشرات مفيد مانند زنبور عسل و غيره و 

نيز وارد شدن سم توسط غذا به بدن انسان کامالً ادامه داشته و قابل لمس است.

Hypera pastica ــ١
Chilo suppressalis ــ٢
Blattidae ــ٣
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وظيفه انسان حفظ بافت اکولوژيک موجودات زنده، به خصوص جانوران است. کاوش و فعاليت 
برای نابود کردن گونه ای از جانوران سبب می شود که زنجير تعادل موجودات زنده در يک ثانيه گسسته 
شود و به تدريج آسيب زيادی به ساير جانوران وارد شود و ضررهای طافت فرسايی به انسان وارد گردد. 

تنها انسان می بايست درصدد کم کردن جمعّيت گونه های زيان آور برآيد، نه نابودی کامل آنها.

خودآزمايی
١ــ حشرات چه نقش های مثبتی در طبيعت دارند؟ توضيح دهيد.

٢ــ به چه داليلی زنبور عسل بر ساير گونه های گرده افشان مزيّت دارد؟ (٤ مورد)
٣ــ کرم ابريشم را براساس چه معيارهايی تقسيم بندی می کنند؟

٤ــ برای موفّقيت در امر مبارزه بيولوژيکی چه اقداماتی می توان انجام داد؟
٥  ــ کدام کفشدوزک در کنترل شته مؤثر است؟

٦  ــ سن گندم چه زيان هايی به کشاورزی می رساند؟



١٩٠جانورشناسی

فهرست منابع و مآخذ

١ــ ميرکريمی، اسد الله ــ حشره شناسی کشاورزی، چاپ دانشگاه تهران، ١٣٧١
٢ــ اسفندياری، نويد ــ ستاری، ماندانا ــ انگل شناسی پزشکی، انتشارات جهاد دانشگاهی، 

١٣٧١
٣ــ اسالمی، علی ــ کرم شناسی دامپزشکی (ترماتودا) جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 

١٣٦٨
٤ــ اسالمی، علی ــ کرم شناسی دامپزشکی (سستودا) جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 

١٣٧٠
٥  ــ اعتمادی، اسماعيل ــ اصول نوغانداری، شرکت سهامی پرورش کرم ابريشم ايران

٦  ــ امين، ابوالقاسم ــ شکوهی، نژاد ــ زيست شناسی جانوری، انتشارات اميرکبير
ـ جانورشناسی عمومی، انتشارات دانشگاه تهران،  ـ وراعی، محمد مهدیـ  ٧ــ حبيبی، طلعتـ 

١٣٦١
٨  ــ حائری روحانی، علی ــ ابراهيم زاده، حسن ــ سپهری، حوری ــ مقدم، فاطمه ــ منتصر 
کوهستانی، شيده ــ خاوری خراسانی، هوشنگ ــ کوليانس، گريگور ــ ملک زاده، فريدون ــ شهامت، 

منوچهر ــ فرمند، هوشنگ ــ زيست شناسی عمومی، مرکز نشر دانشگاهی، ١٣٦٣
٩ــ دليلی، غالمحسين ــ مسأله آفت کش ها، انتشارات دانشگاه رازی، ١٣٥٨

تهران،  دانشگاه  انتشارات  بند پايان،  انگل شناسی  ــ  همايون  راک،  ــ  عزيز  رفيعی،  ١٠ــ 
١٣٦٤

ـ پرورش زنبور عسل، چاپخانه راه نجات اصفهان،  ـ احمدی، علی اصغرـ  ١١ــ عبادی، رحيمـ 
١٣٦٩

١٢ــ غروی، حميده ــ دانش فر، حسين ــ دانش زيست شناسی (ترجمه)، انتشارات مدرسه
دانشگاه  انتشارات  ماهی،  بيماری های  ــ  منوچهر  بهار صفت،  ــ  مجيد  شهری،  کهنٔه  ١٣ــ 

تهران، ١٣٤٨
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نشر  مرکز  (ترجمه)،  ماهيگيری  و  ماهی  ــ  غالمرضا  احمدی،  ــ  غالمحسين  وثوقی،  ١٤ــ 
دانشگاهی

دانشگاه  انتشارات  ايران،  زيان آور  و  سودمند  کفشدوزک های  ــ  صمد  وجدانی،  ١٥ــ 
تهران، ١٣٤٣

١٦ــ کتاب های درسی زيست شناسی، آموزش و پرورش
١٧ــ کتاب های درسی دامداری هنرستان های کشاورزی: آموزش و پرورش

١٨ــ نشريات جهاد سازندگی در رابطه با حشرات مفيد ايران
١٩ــ بررسی خصوصيات کرم ابريشم (٣)، وزارت کشاورزی، معاونت امور واحدهای توليدی
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