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 دهد.در پاسخ به محرک از خود بروز می جانورای از اعمال گفته میشود که رفتار به عمل یا مجموعه 

 داران عالوه بر کنترل از طریق انعکاس مستلزم هماهنگی بیشتر و درنتیجه توانایی بیشتر مغز برای ایجاد این هماهنگی استرفتارهای مختلف مهره. 

 های بروز رفتارمحرک

 

 

 

 

 شود  رای شناخت رفتار جانوران دو پرسش مطرح میب 

 

 

 

   رفتارها

 

 

 

 

 

 

o  کننداز پرندگان با شروع سرما به سوی مناطق گرمسیری مهاجرت می بعضی 

  

 

مانند گرسنگی و تشنگیدرونی   

مانند بوی غذا ، مشاهده دشمن یا فرد  بیرونی

ردیگ  

کند؟ چه محرکی موجب کند؟ چه مکانیسمی آنرا کنترل  میفتار )چگونه بروز میر چگونگی بروز – 1

 شود؟(گیری و بروز رفتار خاص میشکل

کند؟ علت وجود یک رفتار چیست؟ چرا یک رفتار تا به رفتار )چرا یک رفتار بروز می دالیل وجود – 2 

 امروز حفظ شده است؟(

 عادی شدن

 شدن کالسیکشرطی

 شدن فعالشرطی

 پذیری نقش حل مساله

کیلومتری از سطح  9در ارتفاع  ای(ای)پراکنش دستهدستهبه صورت  غازهای وحشی 
 کنند.زمین پرواز و مهاجرت می

 اوریک اسید دارند ای و ماده دفعیحفره 4، قلب، کیسه های هوادارپرندگان لقاح داخلی
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o کنندآوری غذا و حمل آنها به النه میهای کارگر بهار و تابستان را صرف جمعمورچه 

 

 

 

 

o نوعی رفتار دفاعی(.روددرون الک خود می پشت با احساس خطر بهالک( 

 

o گیرندجانوران هنگام روبرو شدن با دشمن قیافه ترسناکی به خود می بسیاری از. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ست.پای بنددار دارند که بندهای آنها توخالی و دارای ماهیچه ا 6مورچه ها 
ا بساله در بهار و تابستان طلب مانند حشرات و گیاهان یکهای فرصتجمعیت

 کند.سرعت رشد می
 شود.در فصل بهاراز تخم خارج می operophthera brumataالرو پروانه 

 

 گذار است،  خلی دارد و تخمپشت لقاح داالک
 دهد.پشت حفره گلویی دوران رویانی خود را ازدست میالک
 .میلیون سال پیش از تغییر دوزیستان ایجاد شدند 350پشت خزنده است و خزندگان الک

 .در بسیاری از رفتارها وراثت نقش تعیین کننده دارد

گذارد. جوجه کوکو به طور نارس م میپرنده کوکو در النه سایر پرندگان تخ
شود )همانند کانگورو و اپاسوم( و زودتر ازجوجه پرنده میزبان از تخم خارج می

های میزبان را از تخم، )دارای پوسته آهکی(و بالفاصله پس از خروج از تخم 
اندازد. دستورالعمل این رفتار به صورت اطالعات ژنی به او به النه بیرون می

 ده است.ارث رسی

 ریزی ژنی رفتار وراثتی یاغریزی نام دارندهای متاثر از ژن و دارای برنامهگونه رفتاراین

 

 

 

 

 الگوی عمل ثابت
ای از حرکات مشخص و ثابت است. مجموعه شود وگونه به یک شکل انجام میمختلف یک در افرادکه رفتارهای غریزی 

شود. شود و به طور کامل تا پایان پیش میرود و همیشه به یک شکل انجام میالگوی عمل ثابت با یک محرک شروع می

 بدون وجود محرک اولیه این رفتار بروز پیدا نمیکند.

 

 .یک محرک حسی ساده است اغلبکه گویند می محرک نشانهشود محرکی که باعث شروع رفتار الگوی عمل ثابت می

 رفتارهای وراثتی
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 بررسی الگوی عمل ثابت در حیوانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتارهای یادگیری : 

 گیری رفتار غریزی دارد. همه انواع یادگیری از تجربه استفاده میشود. یادگیری در بسیاری از جانوران نقش مهمی در شکل تغییر رفتار که حاصل تجربه باشد یادگیری نام دارد. در

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوعی ماهی

o هایی )نه ماده( که وارد قلمرو او رفتار حمله به سایر نر
 ثابت است. شوند نوعی الگوی عملمی

o  محرک نشانه این الگو رنگ قرمز شکم ماهی مزاحم
 است .

o  این نوع ماهی به ماهی نری که شکمش قرمز نیست
و به مدل های  کند.()یا کمتر حمله میکندحمله نمی

نها آنظر ازشکل مصنوعی با سطح زیرین قرمز صرف
 کند. حمله می

o  ک دارد و ماده دفعی آن آمونیاماهی قلب دو حفره ای
ای، دو باله لگنی، یک باله . دارای دو باله سینهاست

آنها  بسیاری ازپشتی و یک باله شکمی است و 
 بادکنک شنا دارند.

 

 غاز ماده

o  نه ببیند از جای خود بلند الاز  خارجاست اگر تخمی را در  های خود خوابیدهتخمروی  که ماده ایغاز

 آورد.خود تخم را در مسیر زیگزاگی به النه میمنقار کند و با شده گردنش را دراز می

o شود.نمیبرداشتن تخم در حین حرکت زیگزاگی مانع ادامه حرکت غاز 

oت.نشانه شکل هندسی و انحنای جسم اسمحرک 

oدهد.غاز نر الگوی عمل ثابت برگرداندن تخم به النه را انجام نمی 

oیر جانوران غاز نوعی پرنده است و اندازه نسبی مغز آن نسبت به وزن بدن )همانند پستانداران( از سا

 بیشتر است.

 

 عادی شدن   

 ساده ترین نوع یادگیری است.

های دائمی که هیچ گیرد از محرکجانور یادمی

 .نظر کندصرف، زیانی برای او ندارد سود و

ترین با کوچک دریایی: شقایق دریایی و عروس
طی یک های حسی خود را تحریک مکانیکی شاخک

کنند در حالی که نسبت به منقبض میانعکاس، 
 .دهندآب واکنشی نشان نمی مداوم حرکت

اگر جای مترسک تغییر نکند  پرنده و مترسک :
 شودوجود مترسک برای پرنده عادی می

 نکات :

oش مواد را دارد.ترین دستگاه گردعروس دریایی ساده 

oماهی رابطه همسفرگی دارد و در برابر شقایق دریایی با دلقک
 .کندهای خود را منقبض نمیاو نیز شاخک

oندارد. خوندریایی از کیسه تنان است و دستگاه گردش شقایق 

oکردن شاخک حسی انعکاسی و غریزی اما منقبض منقبض
 .نکردن آن حاصل یادگیری است
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 شدنشرطی

 کالسیک   

 آزمایش ایوان پاولوف                   

در ابتدا پاولوف متوجه شد که سگ با دیدن خود 
او)محرک شرطی( حتی در صورت نبودن غذا 

کند )پاسخ شرطی( شروع به ترشح بزاق می
تحریک اعصاب پاراسمپاتیک با )ترشح بزاق 

 شود(میانجام 

oن پودر در آزمایش خود، پاولوف همزمان با داد
گوشت)محرک غیرشرطی( به سگ صدای زنگی را 

آورد. پس از مدتی سگ بین می)محرک شرطی( در
صدای زنگ و غذا رابطه برقرار کرد و با شنیدن 

 کرد.صدای زنگ به تنهایی شروع به ترشح بزاق می

oتواند سبب بروز محرک شرطی تنها در صورتی می
  رفتار شود که قبل از آن با یک محرک طبیعی

 )غیرشرطی( همراه باشد.

 حل مساله

بروز رفتار مشخص در موقعیتی جدید بدون 
 استفاده از آزمون و خطا است.

این توانایی تفکر و بروز رفتا مناسب بیشتر در   
 ها دیده میشود.ها و بعضی از نخستیانسان

ها دیده در نخستی معموالً
 .شودمی

 نکات :

oه مخ در سایر خوردپس از انسان سطح قشر چین
 داران استپریمات ها و وال بیشتر از دیگر مهره

oسگ قابلیت حل مساله را ندارد. 

 

مساله بین تجارب گذشته ارتباط برقرار جانور در رفتار حل
 کند.نها برای حل مساله استدالل میآکند و با استفاده از می

 

خطا  آزمون و

شدن )شرطی

 فعال(

در این جعبه اهرمی قرار :آزمایش جعبه اسکینر 

داشت که با فشاردادن آن مقداری غذا درون جعبه 
افتاد. زمانی که موش در جعبه قرار میگرفت به می

جستجو و کاوش میپرداخت و گاهی به طورتصادفی به 
افتاد. در ابتدا بدون اری غذا میاهرم برخورد میکرد و مقد

توجه به اهرم حرکت میکرد اما پس از مدتی یاد گرفت 
 آورد.که اگر اهرم را فشار دهد غذا بدست می

گیرد که انجام یک عمل یا در اینجا جانور یاد می
رفتار خاص منجر به پاداش یا تنبیه خواهد شد و 
اینکه در موقعیتی خاص رفتار مشخصی را انجام 

 بدهد یا ندهد.
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 رفتار یک بخش ژنی و یک بخش یادگیری دارد.هر  های جانوران نقش دارند و معموالًگیری رفتاردر بیشتر موارد هر دو عامل وراثت و محیط در شکل 

 تکامل رفتار :
 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 انتخاب طبیعی

 

o انتخاب طبیعی فرایندی است که در طی آن جمعیت در
کند و باعث برگزیدن صفاتی پاسخ به محیط تغییر می

و نه گونه را  ثل فردشود که احتمال بقا و تولیدممی
 دهد.افزایش می

oهای درک انتخاب طبیعی در پاسخ دادن به پرسش
 کند.چرایی کمک می

های کوچکی به یرهای شرق افریقا در گروهش
کنند. هر ای( زندگی میاصطالح گله )پراکنش دسته

نر است. گله دارای چند شیرماده و یک یا چند شیرِ
 .نرهای بالغ پدر همه بچه شیرها هستند

فقط دو سال رهبری گله را دارد و  هر نر معموالً
و زنند تر آنها را کنار میبعد از آن نرهای جوان

نرهای جوان  شود. دراین زمان غالباً رهبر می
 کشند و معموالًبچه شیرهای کوچک گله را می

 رسانند.آسیبی به بچه های خود نمی

 

در بررسی این رفتار باید گفت شیرهای ماده بچه دار 
کنند و این هایشان زاد و ولد نمیتا بزرگ شدن بچه

زمان ممکن است بیش از دو سال طول بکشد و با 
توجه به اینکه رهبر گله فرصت محدودی برای 

ثل و انتقال صفات خود دارد، نر جوان بچه تولیدم
کشد. حال اگر بچه شیر ماده شیرهای ماده را می
کند. گیری میبالفاصله جفت بمیرد آن شیر تقریباً 

کشتن بچه شیرها باعث افزایش مرگ و میر و کاهش 
شود اما باعث افزایش احتمال احتمال بقای گونه می

 شود.انتقال صفات شیر نر جوان می
 

 علت مثال

نقش 
 پذیری

 .زی داردنگاتنگی با رفتار غریدهد و ارتباط تخاصی از زندگی رخ میدر دوره

ها و غازها بعد از بیرون آمدن تخم به جوجه اردک
افتند که دنبال اولین شی متحرکی که بینند راه می

معموال مادر آنهاست ولی ممکن است تا دو سه روز 
 بعد از تولد از هر شی متحرکی نقش بپذیرند و آنرا

 مادر خود تلقی کنند.

ط ، او تعدادی تخم را در شرایدر پژوهش کنراد لورنز
های بدنیا آمده که مادر مصنوعی قرار داد و جوجه

ه بخود را ندیده بودند او را مادر خود تلقی کرده و 
ها بعدا نیز بیشتر به دنبال او راه افتادند. این جوجه

 بودن با کنراد تمایل داشتند تا با هم جنسان خود.
 استپاسخ به محرک بخش غریزی این فرایند 

 و شناسایی و ارتباط با محرک بخش یادگیری است.

 نکات :
o در یکی از مشاهدات همراه شدن صدا با محرک بینایی باعث

 .پذیری شدتر در رفتار نقشتاثیر قوی

oنند توادر نقش پذیری هر سه لوب بویایی، بینایی و شنوایی می
 .تحریک شوند

oاز تخم بیرون ای که در آن ماهی آزاد جوان از بوی رودخانه
 پذیرد.آمده نقش می

در حفظ بقا اهمیت  
 زیادی دارد
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 رفتارهای مشارکتی

oزنند که باعث زنبورهای کارگر در دفاع از کندو مهاجم را نیش می

 شود. تخلیه محتوی شکم و مرگ آنها می

o زنبورهای عسل ماده عقیم هستند و انرژی خود را صرف نگهداری

 .کننداز ملکه )که مادر خود آنها نیز هست( صرف می

oگیری وارد دهان در عنکبوت بیوه سیاه ، عنکبوت نر پس از جفت

 .خوردعنکبوت ماده شده و عنکبوت ماده آنرا می

oای خود فرد هارانه زنبور عسل به جای اینکه ژندر این رفتار فداک

به نسل بعد منتقل شود جانور به افراد خویشاوند خود کمک  مستقیماً 

های های بیشتری به وجود آورد و از این طریق ژنکند تا زادهمی

 شود.مشترک آنها بیشتر به نسل بعد منتقل می

o عنکبوت ماده با تغذیه از عنکبوت نر انرژی الزم برای پرورش تخم ها

حالی که ژن های نر نیز به نسل بعد منتقل شده آورد دررا بدست می

 است.

 بررسی رفتار

 کند.را تضمین می طور مستقیم یا غیرمستقیم بقای ژنهای خود فردرسد انجام آن به نفع افراد دیگر است بهرفتار جانور که به نظر می هردر واقع ، 
 

 رفتارهای جانوری

 

 محیط پیرامونشو جانور برقراری ارتباط بین  ترین راهسریع-1
 دهدرفتارهایی است که جانور از خود بروز می

های خاص از جانوران رفتارهای متفاوتی متناسب با موقعیت بیشتر-2
 خود نشان میدهند.

 همههای متفاوتی بروز میکند اما به شکلاگرچه رفتارهای جانوری   -3
های مصرفی و افزایش سود خالص انتخاب آنها در جهت کاهش هزینه

تر عمل کند در حفظ بقای خود تر و بهینهاند. جانوری که اقتصادیشده
 موفقیت بیشتری دارد

این رفتارها به هدف موفقیت در خفظ بقا و تولیدمثل انجام  همه-4
 میگیرند.

 

 

 

یادگیری نقش پذیری در 

 .حفظ بقا اهمیت زیادی دارد
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 کنند :د دسته تقسیم میبه چن کنندهدفی که دنبال میدارند و  نقشی که در زندگی جانوررفتارشناسان رفتارهای متنوع جانوران را براساس 

 

 مراقبت از فرزندان  – 1

 

 

 جفت گیری  – 2

 

 

 

 

 

 دفاع – 3

 

 

 

 تغذیه  – 4

  

o خوراند.سینه سرخ برای اطمینان از بقای فرزندان به آنها حشره می 

o گرگ  کنند با دیدن شکارچی که معموالًکه در قطب زندگی میافراد نوعی گاو وحشی
 دهند.دفاعی به دور آنها تشکیل می های خود حلقههستند برای حمایت از بچه

o ی خاردار رنگ درخشانی ظاهر میشود و برای جلب جفت گیری در پشت ماهدر  فصل جفت
 سازد.النه بزرگی می

o شودهای دور میهای جنسی سبب جلب جنس مخالف از راهوسیله فرومونهپروانه شب پرواز ب 

o  کند. برابر دم ماده رشد می 5دم بلند مرغ جوال برای جلب جفت تا 

o شاخ قوچ ، انشعابات شاخ گوزن و یال شیر 

o باغه در فصل تولید مثلصدای بلند قور 

o افتد و حالت یک مار نوعی مار برای حفاظت از شکارچی ها در هنگام خطر به پشت می
 گیردمرده به خود می

o کنندگاوهای وحشی که در قطب زندگی می 

o  تحریک گیرنده نوری کرم پهن پالناریا به کمک مغز به جانور دستور فرار از نور و
 دهد.میپیداکردن جایی برای پنهان شدن 

 

o پردازدها و آبگیرها به جستجوی ماهی ، قورباغه و خرچنگ میراکون در رودخانه 

o های فروسرخشکار مارها در تاریکی مطلق به کمک گیرنده 

o شت توسط پلنگ جاگوارپ، ماهی و الکترشکار پستانداران کوچک 

o  کندیپروانه کلم روی گیاهان تیره شب بو زندگی و از آنها تغذیه منوزاد. 
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 مهاجرت  – 5

 

 

 

 تعیین قلمرو – 6

 

 

 

 

 

 

 

 

  در بررسی رفتار غذایابی

 

 

 

 

 

 

o پروانه مونارک هزاران کیلومتر را از یک نقطه به نقطه دیگر مهاجرت میکنند 

o های هیمالیا کیلومتری از سطح زمین بر فراز کوه 9ای از غازهای وحشی در ارتفاع دسته
 انددر حال پرواز و مهاجرت

o های سهره امروزی جزایر گاالپاگوس سالهای دور به این جزیره مهاجرتنیاکان گونه 
 کردند.

o  چیتای جوان با چنگ انداختن روی تنه درختان و برجا گذاشتن بوی خود مرزهای قلمرو
 کنند.خود را تعیین می

انواع جانوران را بر اساس 
کنند در مصرف میغذایی که 

 دهنددو گروه عمده جای می

از یک نوع غذا استفاده  گروهی از جانوران منحصراً
های مورچه که فقط گونه بعضی ازکنند مانند می

حشرات مانند  بعضی ازخورد یا تخم عنکبوت می
 خورند.گ گیاهان را مینوزاد پروانه کلم بر

شوند فقط چیزخوار نامیده میگروهی دیگر که همه
توانند کنند درواقع نمییبه یک نوع غذا بسنده نم

 نیازهای غذایی خود را از یک منبع تهیه کنند.

 

شکار اندازه برای جانوران شکارچی 
 غذایابی بستگی به موازنه بین محتوی انرژی غذا و سهل الوصول بودن آن دارد مهم است

 تر است.های بزرگتر انرژی بیشتری دارند اما شکار آنها سختطعمه

گیری غذایابی بهینه بوده بدین معنی که جانوران تمایل دارند انتخاب طبیعی در جهت شکل
 بیشترین انرژی را در کمترین زمان بدست آورند.

 .اردخورند زیرا مواد غذایی مهمی دجانوران غذاهای با انرژی کم می مواقع بعضید توجه داشت یبا 

نیز مهم است زیرا  محل منبع غذایی
در حفظ بقا تاثیر دارد. جانوران برای 

روند که هایی مییافتن غذا به محل
رو شدن با هاحتمال خطر روب

 شکارچی کمتر باشد.
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 های ارتباطی جانورانراه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم :

 پوست با لقاح رچنگ یک سختمهره وجود دارد. خدار هم بیدر غذاهای راکون هم مهره
 .مرکب و اسکلت خارجی کیتینی است، چشمداخلی

 .قورباغه لقاح خارجی و قابلیت بکرزایی دارد 

 کار مارها دارای گیرنده های فروسرخ در جلوی چشمان خود هستند که به آنها امکان ش
 دهد.دقیق طعمه در تاریکی را می

 
ه خود ارتباط دارد گونهر جانور نه تنها با افراد هم معموالً

های متفاوت با جانوران بلکه به دالیل مختلف و در موقعیت
کند و برای این کار از های دیگر نیز ارتباط برقرار میگونه

 .کندعالیم متفاوتی استفاده می

این عالیم گرچه متفاوت هستند اما همه آنها در دو 
 .نداویژگی مشترک

 باید به گیرنده خود برسند

 چند مثال ازارتباط جانوران
 در فصل تولیدمثلی. این صدا در شب بهنر  دای بلند قورباغهص

                               رسد.         دورترین قورباغه ماده نیز می

 
ارتباط به کمک مواد شیمیایی به نام فرومون که بر رفتار سایر 

 گذارداثر می همان گونهافراد 
 شده است کمرنگتر ها در جانوران پیشرفتهنقش فرومون

رقرار از طریق عالیم صوتی با هم ارتباط ب بیشترها نخستی
ای برای آگاه کردن آنها عالیم صوتی ویژهاز بسیاریمیکنند و 

 عقاب ، مار و پلنگدیگر افراد از وجود شکارچی هایی مانند 
 دارند.

ها و گوریل ها میتوانند مفاهیم صوتی را برای تبادل مپانزهش 
توانند این نمادها را در مفاهیم ساده و کوتاه یاد بگیرند اما نمی

 جمله جدید با معنی متفاوت بکار ببرند.ایحاد یک 

 

 کنندپاسخ الزم را ایجاد 
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 خاص همان گونه است    یابی هر گونه در فصل تولیدمثلیمعموال عالیم جفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدایی رفتاری 
 هاگونه

شب تاب الگوی تابش خاص  کرمهای هریک از گونه
خود را دارند و کرم شب تاب ماده نرهای گونه خود را  

 کند.آنها شناسایی می هایتعداد تابشبر اساس 

 

حشرات ،  بسیاری از
دوزیستان و پرندگان 

 صداها یا آوازهای
ای برای جلب جفت ویژه

 .کنندتولید می

الگوی تاب نر متعلق به هر گونه شب هایحشره
های برای تاباندن نور و جلب توجه ماده ایویژه

فقط به رفتار تقاضای  همان گونه دارند و هر ماده
 دهد.گونه خود پاسخ میگیری نر همجفت

 

در مناطق مشترک  گاهدو گونه مختلف چکاوک 
وازهایی که پرندگان بالغ زندگی میکنند ولی آ

خوانند با هم این دو گونه در فصل تولیدمثل می
شود هر پرنده جفت متفاوت است و سبب می
 گونه انتخاب کند.خود را از میان افراد هم

مهم ترین عامل در تعیین 
راهبردهای تولیدمثلی در فصل 

ای است که والدین تولیدمثل هزینه
برای تولیدمثل و نگهداری از 

 فرزندان باید بپردازند.   

تولیدمثل در پرندگان پرهزینه است که شامل ساختن سیستم تک همسری :  – 1
یک پرنده به  معموالًشود و ها میجوجهها و تغذیه مرتب ، خوابیدن روی تخمآشیانه

ن هد و همکاری دو والد الزم است به همیتواند همه این کارها را انجام دتنهایی نمی
 پرندگان سیستم تک همسری دارند. بیشتر دلیل

های الزم برای پرورش هزینه بیشتر در پستاندارانسیستم چندهمسری :  – 2
کمتری دارد. به همین دلیل نر نقش رعهده والد ماده است و والد نوزادان ب

 پستانداران نرها سیستم چندهمسری دارند

انتخاب 
 جفت
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 انتخاب جنسی

 

 

 

 نامیده میشود انتخاب جنسیفرایندی که بر اثر آن یک صفت به خاطر افزایش احتمال تولیدمثل انتخاب میشود 

 خصوصیات اغلب رهان شد متوجه داروین
 رفتار در مهمی نقش که دارند چشمگیری

 فصل در جوال مرغ نر پرنده مثال. دارد گیریجفت
 پیدا ماده دم برابر 5 حدود بلندی دم تولیدمثلی

 بقای برای نر پرنده بلند دم درحالیکه میکند
 نیست الزامی جانور

گیر نرها برای این پدید آمدند خصوصیات چشم
ها و بدست آوردن ر جلب توجه مادهکه به نرها د

احتمال جفت کمک میکند و چون این صفات 
میکنند در طی تغییر گونه  تولیدمثل فرد را زیاد

 ها انتخاب شده اند

میدهند افزایش گیری را جفتاهش میدهند ، از طرفی چون احتمال اند و احتمال بقای فرد را کاگرچه در بعضی مواقع این صفات برای جانور پرهزینه
 شده جبران میشود.نسل بعد میشوند و از این راه هزینه صرفبه  نر های جانورموجب انتقال ژن

 

 استدالل

 خصوصیات فیزیکیجفت خود را براساس  معموالًماده ها 
کنند و برای همین نرهای دارای صفات چشمگیر را انتخاب می
چون نری که دارای چنین صفاتی است کنند انتخاب می

های مفید دیگری نیز دارد که توانایی پرداخت هزینه ژن
 دهد.اضافی صفت چشمگیر را به او می

عبارتی وجود هکنند. بها باهم رقابت میگیری با مادهنرها برای جفت
، انشعابات شاخ گوزن و یال شیر در صفات چشمگیر مانند شاخ قوچ

ها نیز موثرند. چون نرهایی که صفات فیزیکی کاهش رقابت بین نر

 .کننددی میهای جخود را درگیر نزاع کمتربرتری ندارند 
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