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ان اليا اااة الجماعياااة تمثااا  احاااد تولراااا  الييواناااا  لالبتعااااد عاااي        

  فاي واليا ة الجماعية تئاتا. ابا  او التولي نيو ماادر الغذاءاالضاا

 .دلوالترا اليياتية بالنسبة للنوعااكال مي التولي ولكنرا تختل  في م

  

الملوناة مي امثلة اليا ة الجماعية حا ة الواااا  المعاوفة بالسايدة 

اا  باالتجاات نوساي اياماآ اذ تاح  اال  مي تذت اليئا في لنون  اليوورنيا

وماي االمثلاة ا ساينووتي علم مايبدو تتولي الام الميوا  المييااي ا متتالية

حا اة ا ادفي امال افايقيا والئاا االوساضاالخاى االساان العظيمة للجا

يتمثا  ا واف   توسيا لرااا ساان ليس  تجاا  مولرة نيو الرد تذت اال

دة مااتكون متاأثاة بان اية الغذاء تو الميو  لرذت اليا ة الجماعية التي عا

خمايي والاقاا الميلاي يمكاي ت  ومي المعافة الكافية للاياحا بالاياح القوية

  . الرد  النرائي لسان الجاادة

 

بساالو  العااودة الاام ا جاااة فرااي تمثاا  حا ااة لماعيااة ماتباااةامااا الر

   ويلاة وتعاود الام البيا  البي  ا فكثياا ماي الييواناا  تاحا  الام مساافا

 ثانية ومي انواعرا : 

 

 تجاة اليئاا   – 1

تاو تجااة الوااااا  التاي تاياا يعد اف   مثال علم تجاة اليئااا       

ااة التاي تعايش فاي والوااا لم مساافا   ويلاة باتجاات تاد  معاييباساان ا

الواااااا  الئااتاء فااي الجنااون اذ يق ااي تااذا النااوع مااي ا امايكااا الئاامالية

مال باساااان مواصااآل اللياا  ولكنااي ينئااض ربيعااآ فياياااو باتجااات الئاا اخااامآل

باالمياال وتاي تعباا الميايض  عاضارايقدر وتغاي اساابي مسااحا بالنرار 

ا ر الولباييولا  انيةا ومنرا مايا  الم اساتااليااال لسي الم الج ر البايا

Mass movement and immigration
الحركه الجماعية والهجره



تنااا  امثلااة اخاااى وا   تتجمااع لتعااود الاام مئااتاتا المو اا وفااي الخاياا

 . توضيرا الاعااا 

 

  تجاة االسما   – 2

 تعااد تجاااة االسااما  مرمااة  ونرااا تكواا  للنااوع تريئااة الظاااو  االساسااية    

 ة الرجاا  في االسما  بما يأتي :وتتمث  دورا كاثاللبقاء والت

 تجاة التوايخ  –  

 . مواقع التغذية الم مواقع التوايخوتت مي انتقال السما  مي      

 تجاة التغذ   –ن 

ثا الام مواقاع يتاوافا فيراا تنتق  فيرا االسما  مي مواقع التوايخ او التكا     

 . الغذاء

 تجاة لئتاء  –ج 

الام مواقاع تتقاي فيراا  وتنتق  فيرا االسما  تار ة مواقع التكاثا او التغذ    

 . باد الئتاء

 

الوصول الم ماحلاة معيناة ماي ياتبض بدء الرجاة في االسما  عادة ب

دود افعاال االساما  باتجاات ا وبدء نئا  تاماوني يئايا الام تغيياا رالن ل

ثااال فااي معظاام االسااما  وياااتبض باادء تجاااة الئااتاء علاام ساابي  الم. المياايض

بوصول السمكة الم  او  ومساتةى دتناي معايي ت امي باي نجااح ق ااء 

رة  الئتاء والترالا اال اذا   ان  قد تغذ  ليدآ ويعم  انخواا درلاة حااا

 . الماء ميو آ لبدء تذت الرجاة

 

اسبابرا مي خالل االلابة  فيمكي تعا  اما فيما يخص تجاة التوايخ 

؟ لمااذا تراالا االساما  الام االنراار لوضاع البايضا دتعي السسال الذ  موا

 ويمكي تلخيص االلابة باالتي: 

 

  ماي ان االخاار التي تتعاا لرا بيوا االسما  في الميات العذبة اقا – 1

 . تلك التي في الميات البياية

يتعذر نمو البيض في الميات البياياة وتكاويي االلناة فقاد ولاد ان ااية  – 2

ا وفي نمو البيض المدفونة في قاع البياميات البياية تعيق االو سجيي في ال

ة حا اة المياات وارتاامرااا المناقاة السااحلية تتعاااا البياوا للراال  نتيجاا

 . بالاخور

 



 

وتنا  عدد مي العوام  التي تسثا في حا ا  الرجاة بما فيرا العودة 

 الم المو ي ويمكي تقسيمرا الم مايأتي :

  

عاااة ماااواد القعاااا مثااا  بعماااق المااااء وضاااغاي و بيعوامااا  في ياوياااة تت –  

 . د وعكورة الميات والياارة وال وءميات الموالتيارا  وحا ة 

عوامااا   يمياوياااة تت ااامي ملوحاااة المياااات وقلويتراااا وتا يااا  اياااون  –ن 

 . ة والاوائأ و عم الماء والملوثا الريدروليي والغازا  المذاب

ء ض الد  وحالة الغدد الااماعوام  حياتية تتمث  بالن ل الجنسي وضغ –ج 

 . والساعة الوسلجية ليياة السمكة

 

 

 تجاة الايور  – 3

وتقااع فاي تاذا السالو  ا علام الايااان لعلتاي متميا آ ان قدرة الايا       

مقاادرة عظيمااة فااي بنائرااا  الايااور مسااافا  ااسااعة فااي تجاترااا تاادل علاام

سانوية ماي اراضاي فلو اخذنا الاائا الذتبي نجد اني يعم  رحلة . التئاييي

تكاثات في امال اااا  نادا الام امايكاا الجنوبياة ويعاود ثانياة قا عاآ خاالل 

 يلااو متاا يسااافا خاللرااا عباا المياايض مااي  2600رحلتاي تااذت مايقاارن مااي 

 . ساعة علم الاغم مي صغا حجمي 48ة دون توق  مد

 : لايور منراوقد اخص الباحثون عدة اسبان وعوام  لرجاة ا

راار ا اول فاي ر في المكان الذ  يرجات الاائا واساتبدالي بنقاا النرا – 1

 . الموقع المرالا اليي

 . والعوام  المناخية غيا المناسبة الظاو  – 2

زياااادة افاااااز الرورموناااا  الجنساااية واقباااال الاياااور علااام التااا اوج  – 3

وقاد ثبا  اناي عناد استئااال يي الم الو ي فيالع اليي ثانياة. والئعور بالين

اليالااع الاام و نااي فااي تجاااة  لتناساالية لاااائا بعااد تجاااة الخاياا الغاادة ا

 . الابيع

     

 

  :الاتابة والساعة اليياتية -

 

تتكي  الكائنا  اليية فسلجيآ وسلو يآ اليقاعاا  ورتاباا  تياد  فاي 

ان تاذت الابيعة ت يد مي احتمالية حاولرا علم غذاء  افي وانتااج اليالراا. 



تويا  الخاليااا واالع اااء ولساام الكااائي التكيوااا  المنتظمااة تيااد  فااي مساا

وتنااا  انااواع مااي ا تااسثا فااي االيااض والوساالجة والساالو  اليااي الكلااي فرااي

 الاتابا  تي : 

 

 الاتابة اليومية او السا ادية :  – 1 

تابة او االيقاع يكاون ماتبااآ بالادورة اليومياة    ان تذا النوع مي الا       

لعالقااة باادورة يوميااة واحاادة تياا  انااي يت اامي النئااا ا  الساالو ية ذا  ا

فماثآل تناا   ائناا  حياة تماارس معظام فعالياتراا وانئااترا  او  ثابتاة ا 

ذلاك  خالل النرار وتنا  خالل اللي   في حيي تعم   ائنا  اخاى العكا مي

وفي الياال  لميعرا فان تذت الكائناا  اليياة . ) مث  البو  والخواش والوأر(

 . عة لتكار  يلة حياترااس 24ت اول عاداترا خالل 

 

 :الاتابة المدية  – 2

فعلاام ا مااع مواقااع بيئيااة معينااةان تااذا النااوع مااي الاتابااة يكااون ماتباااآ      

الي ذا  سبي  المثال نجاد ان اساما  الكااونيي تااتي الام السااح  خاالل الليا

وتذا مايساا ارتباا  سالو را التكااثا  ماع الماد ا البدرالكام  لت ع البيض

عنااد وصاول تااذت االساما  الاام السااح  تاادفي بيوضاي فااي الامااال والعااليا 

التاي تا يأ تاذت قان اعلم خض للماء خارج وصاول فعا  المولاا  اليومياة 

وييت ااي الباايض الماادفون فااي الامااال لاايوقا بعااد اساابوعيي البيااوا بعياادآ 

االساااما  بوساااا ة المااااء وخاااالل الماااد العاااالي التاااالي الاااذ  يجمااا  صاااغار 

ن سلو  التوايخ لرذا النوع مي االسما  ماتبض بااليقاع تنا نجد االمنسيب. 

ونجاد ان بعاض . الئراية لادوران القماا حاول االرا اليومي للمد والدورة

الييوانااا  ياااتبض ساالو را الغااذائي مااع المااد مثاا  النااواعم وتكااذا  ثيااا مااي 

 . لييوانا  تكون ماتباة بدورة المدسلو يا  ا

 

  : الاتابة السنوية والموسمية – 3

وماي ا موسامية باالحادا  ال اوئية الدورياةتاتبض الاتاباة السانوية وال       

بيي تذت االحدا  التي تقع تي  السيااة  ال وئية الدورية ت تيا االزتاار 

عددآ مي النباتا  وانبا  بعض البذور والتياول فاي دورة بعاض اليئااا  

وتجاااة  االنااواعوساابا  الوقايااا  واسااتئنا  دورا  تكاااثا فااي  ثيااا مااي 

أثا باالاول الظااتا  لليا  وقد ات اأ ان تاذت االحادا  تتا. الايور واللبائي

تغياا فاي فتااا   اول الليا  وقد اثبت  عادد ماي التجاارن اتمياة الا والنرار

فعلم سبي  المثاال نجاد ان ذ اا العااوور بيساب مااتو الياال فاي ا والنرار



س لادورة التكااثا  ثيا مي انواع الايور تكباا الخاام فياي عناد الابياع للتريا

وتذا التوسع يمكي ان ييا  علياي فاي المختباا بتعاايض الاياور ا السنوية

 . تما عئاة ساعا  او ا ثا في اليو لوتاا  ضوئية تس

 

 

 :الساعا  اليياتية -

  

فااي االحاادا  تئاايا الدراسااا  الاام ان ال ااوء يمثاا  العاماا  االساااس      

باااحثيي ولااود ساااعة المتكااارة لاادى الييوانااا  ولكااي يوتاااا عاادد مااي ال

داخلية حياتي تورمونية تستقا في ا ثا ماي لا ء ماي الجسام  االمخ وتيا  

اقد  احد العلماء  1792وفي عا  . الغدة النخامية والجسم الانوبا المراد و

وتم  مااقباة سالو  الوانسييي علم وضع نبا  المستيية في غافة مظلمة 

لنراار للي  واوراا وغلقرا في افلوح  اني لم يتغيا اذ استما توتأ االا النبا 

توصااا  احاااد العلمااااء  1983وفاااي العاااا  . مماااا يس اااد ولاااود سااااعة حياتياااة

االمايكان الم دلي  لديد علم ولود ساعة حياتية مي خالل اساتعمالي نوعاآ 

في تجابة في الو اء الخارلي بعيدآ عي العوام   Neurosporaمي الواا

 . لة بالجاذبية وضوء الئماا المتمثالبيئية المولودة علم ساأ االر

 

ان اخااتالل عماا  الساااعة اليياتيااة يااسد  الاام  رااور اعااااا غيااا 

فعلام ا اضية وتنا تكماي اتمياة تاذت السااعة بيعية واخاى توص  بانرا م

سبي  المثال فان العيش فاي اماا ي مظلماة ذا  اضااءة اصااناعية التتاوافا 

عليرااا مااي التعاااا فيرااا اال ااوال الموليااة المالوبااة التااي يمكااي الياااول 

يعاااني الااذيي يعيئااون فااي تااذت االمااا ي مااي عاادة اعااااا الاااعة الئااما ا 

 .لق وفقدان الوعي والئعور بالنعاسماضية متمثآل بالكآبة والق

  

تئااايا الدراساااا  الااام ان تناااا  عالقاااة وثيقاااة بااايي ال اااوء والجسااام 

وتوقا  افااازت  الانوبا  عي  ايق افااز تورمون الميالتونيي في الليا 

وان عااد  ولااود ضااوء الئااما يجعاا  مااي الجساام ا خااالل ساااعا  النرااار

لاام زيااادة الااانوبا  مسااتماآ فااي افااااز الرورمااون اذ تئاايا الدراسااا  ا

 . منسون الرورمون في الد 

 

عدد مي الباحثيي مي بيانرم وورثماان وا سايلاود الام ان  ثيااآ يئيا 

لام سابي  المثاال فعا معا ل عاي اليياوانمي غدد اللبائي تظرا رتابة يومية ب



خارج لسم الكائي اليي ال را  دورا  غدة الكظا للرامستا لو استديم  

فوااي الييااوان . تجاااى بوسااا ة دورا  ضااوئية ومعتمااة اي ااية يمكااي ان

الكاماا  يواااز الرورمااون بوسااا ة رتابااة يوميااة فااي غاادة الكظااا ويباادو انااي 

ونئا  ا دض الكاليكوليي في الكبيسياا علم عدد مي انتظاما  الجسم  أي

االنقسا  الخياي فاي البئااة وتتوقا   ا  تاذت لاو ازيلا  غادة الكظاا ولكاي 

انتظا  النئا  للرامستا يستما مسااآ ان غدة الكظاا ليسا  الموقاع للسااعة 

اليياتية الرامونية الائيسة واخياآ بد  الباحثون يئياون الم احتمالية ولود 

وتذت السااعا  قاد تكاون ا اسب الييوانا  الاييةعدد مي الساعا  التي تن

 . ان تعم  باستقالل تا  عي بع راقادرة 

 

 :السيادة الرامية في المجاميع الييوانية -

   

تئاايا الدراسااا  الاام ان الساالو  االلتماااعي يتماااي  ويختلاا  تبعااآ       

الخااتال  وتماااي  اسااا التنظاايم االلتماااعي فااي الييوانااا  ومااي باايي تااذت 

وتاااي تمثااا  الاايقاااة التاااي تمناااع براااا  االساااا تنظيماااا  السااايادة الرامياااة

مجتمعا  حيوانية  ثياة السالو  العادواني الاذ  يكاون ساببآ فاي تاد  وحادة 

المجموعاة السااكانية للنااوع وتاذا النظااا  ينئااأ علاام اسااس ان يأخااذ  اا  بااالب 

 . وسيالم    بالب آخا مي النوع ن موقعآ التماعيآ مثبتآ بالنسبة 

 

فاالمعاو  ان . ماع الساكاني للادلاججتولنأخذ مثآل تذا التنظيم في الم

الدلاج حيوان الوي االنسان مناذ زماي بعياد والحا  لواناب عادة ماي سالو ي 

او ذا  اال ان العااالم الناويجااي  بيعااة تااذا الساالو  مااي دون مياولااة لوراام 

الدرون ابي ااتد ضمي مجموعة ماي الادلاج فاي  ا  حظيااة تقاو  بادور 

اى ماااي غياااا ان تااااد عليراااا الخاااالماااتيكم فراااي دائماااة النقاااا للااادلالا  ا

والح  االدرون اباي ان  ا  دلاالتيي تاأ الن معاآ تنقاا واحادة ا الدلالا 

ا وقاد امكناي ان ذت االساءة فال تاد عليرا بمثلرامنرما االخاى التي تخ ع لر

واسااتااع ان يتوصاا  الاام ان ا باايي الاادلالا   اا  بلونرااا ومظراتااا يمياا 

 . الرياارايةسيادة التنا  نوعآ مي التاتيب في النقا او 

 

النقا بيي الدلاج والسيادة الريااراية المولاودة فياي يمكاي  ان سلو    

م مجموعاة ساكانية تعايش معاآ مادة مالحظتي بوضوح عند ادخال دلالاة الا

اذ تستقب  الدلالة الدخيلة بالنقا فتاد عليرا بال ان واالعتداء الام ان ا ما



يظراا ماي خاللراا ماي الاذ  يساود تستقا بعد سلسلة مي اليا ا  العدوانياة 

 القايع . 

لقد اوضي  نتائل البيو  والدراساا  عاي السايادة  لادى الادلاج ان 

 ثيااا باا  لميااع الوقايااا  ف ااآل عااي  ثيااا مااي الالفقايااا  مثاا  اليئاااا  

ويمثا  تاذا احادى حااال  ا والعنا ب وغياتا مثا  تاذا النظاا  والسا انا 

 ا .تنظيم السلو  االلتماعي لدى الييوان

  

. العادوان ضامي المجموعاة االلتماعياةان نظا  السيادة الرامي يقلا  

وتظرا المجموعا  السكانية للييوانا  بأنواعرا المختلوة صايغة معيناة ماي 

التخاص في االدوار الو يوية وتبنم تذت علم فاوقا  حياتية تئار  فيراا 

فاأذا  انا  . ةالاغار والبالغون مي الذ ور واالنا  ويتم ذلك بااائق مختلو

المجموعة السكانية مسسسة علم ا ثا مي زوج واحد بالب ومت وج فاأن  ا  

وعلام الااغم ماي ان ولاود ا تذت المااح  تيتو  افاادآ عديادييواحدة مي 

التجمعاااا  االلتماعياااة يعناااي انقااااص التناااافا والتوااااعال  العدوانياااة بااايي 

ماايبقم التناافا علام  االفااد المتكاافئيي اال اناي اليكاون معادومآ  لياآ وعاادة

المالقا  واالزواج ومواقااع التعئاايش وتسااتما المااوارد المئااتا ة والغااذاء

 . يبية والسلو ية للعاوا العدوانيةالتا 

 

بغيااة تقلياا  او اليااد مااي التنااافا والساالو  العاادواني فااي تااد  وحاادة 

المجموعة السكانية يتم تنظيم نظا  سيادة تامي وتو نظا  يملك    بالب فيي 

  . نسبة لك  بالب آخا مي الجنا نوسيعآ التماعيآ مثبتآ بالموق
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