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 درباره پر یزهمه چ

 شده یلتبد یریچشمگ یولوژیکیب یآنها هستند، به ساختارها یناسورهایکه منحصر به پرندگان و اجداد دا پرها
مختلف از جمله  هاییدگاهبه پرها از د علمیبا نگاه  اکنونهستند.  یزیتنوع رنگ و اشکال شگفت انگ و دارایاند 

 .بررسی میکنیمرا  آنها یشناسیستزو عملکرد، رشد و تکامل  ی،آناتوم

 
با چشم  آن طور کهپرها نه تنها  ی،پرنده بهشت دردرخشان دم  پیچ وخمگرفته تا  هاجوجه قو کرک پرهایاز 
ر پرها د یقابل توجه هستند. درک آناتوم یزشان ن یچیدهپ یزساختارر یلرسند، بلکه به دل یبه نظر م یرمسلحغ

د مانن یدهدهد. به عنوان مثال، ساختار درهم تن میارائه  آنهادر مورد نحوه عملکرد  ینشیب یکروسکوپیسطح م
نده پراز پرواز هم کند که  یم یجادرا ا یریو انعطاف پذ پرندگان، سطح صاف یاز پرها یاریبس یرو (Velcro)زیپ 
 .گریز هستندآب هم کند و  یم یبانیپشت

 هیفرض یندفرآ ینا یقشوند. مطالعه دق یم یلمنشعب تبد یاربس یبه ساختارها و کنند یکه پرها رشد م همانطور
و  یناز چ یکه به تازگ یناسورهاییدا یل. فسدمیدهشکل تکامل پرها  یچیدهرا در مورد مراحل پ یدیجد یها

 هایی نمونهآنها  میکنند. یتحما هایهفرض یناز ا کرده اند که ارائه تکامل یخاز تار ییهااند، نمونهکانادا کشف شده
 کند. یجادادر همه زمینه ها  یعلم هاییشرفتپ دنتوانیم هستند که یولوژیکیب یساختارهااز واضح 
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 پر در شناخت زوایای پنهان 

  
که  دانیمیاست. اکنون م یار مختلفبس یایاز زوا یبررس یازمندپرها ن نظیر یولوژیکیب یساختارهااز کامل  درک

 رد.دا ارتباط تنگاتنگ با نحوه تکامل آنها اییچیدهبه طرز پساختار و نحوه رشد آنها  ونحوه عملکرد پرها 

 ناتیوادرک رفتار ح زمینه در یلو تحل یهچهار سطح از تجز ،1973نوبل  یزهبرنده جا ینبرگن،ت نیکوآنچه را که 
هر  یمبتوان ینکها یکنند. او گفت برا یخود استفاده م یقاتساختار تحق یشناسان برا یستزو توسعه داد،  یدنام
 :پاسخ دهیمچهار سوال  ینبه ا یدبا یم،درک کن لبه طور کام یعترا در طب یزیچ

 ؟ )سازوکار(شکل میگیردچگونه  •

 کند؟ )انطباق( یم عملچگونه  •

 )توسعه( یابد؟ یچگونه توسعه م •

 (یتکامل یر)س یافت؟چگونه تکامل  •

ز ا یتا درک جامع میکنیم یسواالت را بررس یناز ا یکاستفاده کرده و هر  ینبرگنت یها یهما از توص ینجاا در
 .یمپر به شما ارائه ده یشناس یستز

 
 : جوزف اف. پسکاتورینعکس مرغ مگس خوار آتش
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 ؟شکل میگیرندپر: پرها چگونه  یآناتوم

 پر ساختار

 یهااند و از بخششده یلتشک ینبتا کرات ینهستند، اما همه آنها از پروتئ یاشکال باورنکردن ارایپرها د اگرچه
منشعب  3ریشه و 2ساقه دو قسمتبه  1پایه پرپرها،  ینتر یچیده. در پاندشده یلتشکمنشعب  هایساختار و یاساس

 یامتداد م شده ومجاور متصل  یها ریشک به کوچک 5یها ببا قال 4ییها ریشکبه  ریشه ها سپس شود، یم
 مختلف است. یانجام عملکردها یبرا یهاول هایساختارریز انشعاب ی در تکامل ییراتاز تغ ی. تنوع در پرها ناشدنیاب

 

 
 

 

                                                      
1 alamusC 
2 achisR 
3 arbB  
4 arbulesB 
5 ooksH 
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انعطاف  های ریشکبا همراه شل  ییدمانچ و ساختارهایی با ریشه  یدارا یرارسند، ز یپرزدار به نظر م ،6کرک پرها
و عمدتاً  سفت 7رو تنه )پناسئوس( یاندازد. پرها یبدن پرنده به دام م یکرا نزد ی گرمکه هوا یو نسبتاً بلند یرپذ

 یرو یکروسکوپیم یهااست. قالبآنها  رکوچک در ساختا ییرتغ یکاز  یکه ناش یمسطح هستند، تفاوت بزرگ
پرواز  دهدیکه به پرندگان اجازه م دهندیم یلضد باد و ضد آب تشک یو مانع شوندیبه هم متصل م ریشک ها

 دارند. را رو تنه هم ساختار پرهایهستند و  8یپرزدار کرک ینواح یهم دارا ،از پرها یاریکنند و خشک بمانند. بس

 
 

 

 

                                                      
6 downy 
7 pennaceous 
8 plumulaceous 
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 انواع پر

 
 .یرندگ یاز هفت دسته بزرگ قرار م یکیآنها در بدن پرنده در  یتپرها بر اساس ساختار و موقع

 بال پرهای

به  هایییزساختارکه توسط ر یشفت مرکز هدو طرف یپره ها وضد باد  یکنواخت حمخصوص پرواز با سط پرهای
 یشوند، نامتقارن هستند و دارا یم یدهنام یزن 9یجپرها که رم ینشوند. ا یشوند مشخص م یم یجادا یوستههم پ

 کند. یم یریدر هوا جلوگآنها  و خمش یچشهستند که از پ یکمتر یریانعطاف پذ باکوتاه تر  ییلبه جلو

 
 

                                                      
9 remige 
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 دم یپرها

 بادبزنپرها که به شکل  ینبال هستند. ا یپرها یهشب یدهدر هم تن یساختار یدارا 10یسرکت یادم  یپرها بیشتر
شش جفت پر  یکنند. به طور معمول، پرندگان دارا یم یبانیدر هنگام پرواز پشت دقت حرکتشده اند، از  یدهچ

 یاز پرندگان، پرها ید. در برخنده ینشان م پرهای پروازیعدم تقارن را نسبت به  حسطکاهش در دم هستند که 
 هستند. هیدفا یشده اند که در پرواز ب یلتبد ییخودنما ابزاردم به 

 

 
 

 

 

 پوششی یپرها

 لبهکند.  یم مشخصپوشاند و شکل آن را  یاست که بدن پرنده را م یزیهمان چ 11کانتور پوششی یا پرهای
 یها یهو پا دیگرعناصر  کنارشده اند، در  یدهچکنار هم  جوش خالمانند  ،یهمپوشان یالگو باضد آب که  یها

 حالتتوانند به پرنده  یم یکنواخت یا رخشاند یکانتور با رنگ ها ی. پرهایرندگ یقرار م بدن یکیدر نزد یکرک

                                                      
10 rectrice 
11 contour 
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پرواز به  یکه پرها یا یهکردن ناح مسطحبا  یندگو یم 12پوشپرکه به آنها  بال یکانتور رو ی. پرهابدهنداستتار 
 .دنتبدیل میکنکارآمد  13یرفویلا یکرا به  بالهاچسبند،  یاستخوان م

 
 

 میانیپرهای پوششی 

 یافته توسعه یمرکز سیراچ یک یاند، دارابدن پنهان شده یگرد یپرها یرکه عمدتاً در ز 14پوششی میانیپرهای 
 .کنندیم یجادا یکرک یقساختار عاها که ریشک  یهستند، اما بدون قالب رو

 
 

                                                      
12 coverts 
 نیروهای آیرودینامیکیسطح مقطع بال هواپیما برای تولید  ایرفویل 13
14 Semiplume 
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 هاکرک پر

 ی،مرکز سیبدون راچ یا یکمدارای شل تر  یحت منشعب یبا ساختار میانی پرهای پوششیمانند کرک پرها 
 .فتدا یبه دام مبین آنها پرنده بدن  یفاصله به بدن قرار دارند که گرما یکتریننسبتاً کوتاه هستند و در نزد

 

 
 

 رشته پر

 یپستانداران عمل مدر  یلمانند سب هستند که ریشهکمی بسیار تعداد کوتاه با وابتدایی  پرهای، 15رشته پر
 کانتور را حس کنند. یپرها یتکنند تا موقع

 
 

                                                      
15 filoplumes 
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 موی پر

 یم یافتسر  یرو یشترکه ب پرهایی. هستند ریشهسفت که معموالً فاقد  سیبا راچ پرنوع  ینساده تر 16موی پرها
داشته و در اطراف  یحس یینوع پر کارا یناهمچنین  شوند، ممکن است از چشم و صورت پرنده محافظت کنند.

از پرندگان  برخیدر قاعده منقار  یاو  کنند یم یهدر حال پرواز از حشرات تغذکه پرستوها  مانند یمنقار پرندگان
 شود. یم یدهبرگها د یالبال در یدنکرمها هنگام کاو یافتنبه منظور کمک به  یویمثل ک

 

 
 

 

 کنند؟ یعملکرد پر: پرها چه کار م

 پرنده دارد. پرها به یها یتدر فعال یشده است که نقش مهمو  یمتنظ یقساختار دق یکبدن پرنده  یپر رو هر
 شوند، گرم و خشک بمانند. جفتکنند، با هم  ییکند خودنما یدهند، به آنها کمک م یپرندگان اجازه پرواز م

رجسته ب ینتیز اشکالبه  یگرد یاند. برخ یافتهتکامل  مدپرواز کارآ یبرا یتخصص یرفویلاز پرها به عنوان ا یبرخ
به  توانیمی. اغلب مشوند حرکتاما ممکن است مانع  کنند،یم یجادااز خود  یریچشمگ یشاند که نمادر آمده ای

 دقیق رسیدن به یک جواب یاوقات نقش پر مرموز است و برا یاما گاه کند،یکه پر چگونه عمل م ییمبگو یراحت
 .یمدار یازن لمیبه مطالعه ع

 

 

                                                      
16 Bristle 

https://academy.allaboutbirds.org/wp-content/uploads/Bird_Biology-bristle_feather_type.png
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 پرواز

 هایج رم پرها، یردهد تا به آسمان بروند. بر خالف سا یها به پرندگان اجازه م یجرم یابال  یهو ثانو یهاول یپرها
خود  یدر جا یقاًکنند و دق برآوردهپرواز را  یازهایتا بتوانند ن شوندیبه استخوان متصل م یقو یهارباطتوسط 
وانند مانند ت یکنند، م یشغال مبال را ا یرونیب یمههستند. آنها ن یپرواز یپرها ینتر بلند یهاول ی. پرهایرندقرار گ

پرهای که  یرانش پرنده به جلو را فراهم کنند. در حال یروین یشترانگشتان سفت کنترل شوند و بچرخند و ب
 یرفویلا یک یلتشک یبرا یباالبر را با همپوشان یروین یشترها بطور گسترده کنترل کرد، آنبه توانیرا نم یهثانو

کنترل  یرابشوند. آنها  یم یپرواز طبقه بند یبه عنوان پرها یزها ن یسرکت یادم  یپرها. کنندیکارآمد فراهم م
 شوند. یبه استخوان متصل م یهستند، اما تنها دو پر مرکز یفرمان ضرور

 
( Struthio camelus) یبال پرندگان بدون پرواز مانند شترمرغ معمول یکنند. پرها یالبته همه پرندگان پرواز نم

 Nick Dean1: یرشده اند.تصو زینتیو  یکنند، کرک یبانیمحکم به هم متصل شوند تا پرواز را پشت ینکها یبه جا
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 دادن یشنما

 

 
Wood Duck by Melissa Groo,                              King Bird-of-Paradise by Tim Laman 

پرنده  یچارپم دم . به عنوان مثال،یستندپر ن یهاصالً شب یباًکه تقر تغییر کرده اندآنقدر  یشنما یاز پرها برا یبرخ
 عنو اینکند.  یعمل م در نرهامعاشقه  یشدر نما ینتز یکبه عنوان  (Cicinnurus regius ) یکمان ینرنگی بهشت

ختم ، اندشده یدهچ سیطرف راچ یککه فقط در  ریشک هاها و ریشه از  یمحکم یچبرهنه به مارپ سیبا راچ ،پر
 د.ده یلچشم نواز را تشکو درخشان )جواهر(  یونمدال یک، خود یبو غر یبساختار عج باتا  شودیم

اج شود. به عنوان مثال، ت یاستفاده م یخواستگار یها یشمعموال در نما یزسر ن یکانتور اصالح شده رو پرهای
دهد.  یم ییردهد که شکل سر خود را کامالً تغ یم یلرنگارنگ را تشک بادبزن یک( Aix sponsa)نر  جنگلیاردک 

 .بردیپوست به طور هماهنگ باال م زیر هاییچهماه یرا با دستکار یزپرنده هزاران پر ر ی،دگرگون ینا یط

 یاستفاده م یپرخاشگر یشنماهنگام  یشوند. برخ یاستفاده نم یزندگ یکجذب شر یبرا یفانتز یپرها همه
 یبا اعضا یاکه در حال استراحت هستند  یزمان( Cyanocitta cristata) 17یآب اق هایجیجد. به عنوان مثال، نشو

 .برندیآنها را باال م تهاجمیاما در هنگام تعامالت  دارند،ینگه م یینخانواده و گله هستند تاج خود را پا

 

                                                      
17 Blue Jay 
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Blue Jay Image: Bill McMullen 

 

 
 HarmonyonPlanetEarthتوسط  cuatrok77 ،Common Potooتوسط  Eclectus یطوط
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پوشانند کم رنگ به نظر  یاز پرندگان را م یکه بدن برخپوششی کانتور خشک و خشن  یپرها ممکن است
 یجنگل یها یطدر محبرای پرنده از استتار را  ید درجه قابل توجهتوان یم آنها یفظر یقهوه ا یبرسند، اما الگوها

 یدرخت یرنگ شاخه ها یهشده است که شب یدهپوش هاییبا پر( Nyctibius griseus) معمولی پوتوبدن کنند.  یجادا
 یتپوتو وضع ین. عالوه بر امشهور استبسیار  ،یدد ساده ازپنهان شدن  یلبه دل و آن نشسته است یاست که رو
بندد و خود را به عنوان امتداد درخت  یکوچک م یبه شکاف هاشبیه کند و چشمان خود را  یم یمخود را تنظ

 دهد. یجلوه م

پر جنب و جوش نر  یها یسبز رنگ طوط یرنگ باشند. به عنوان مثال، پرها یب یدنبا یاستتار پرهای همه
 یاستتار یعملکرد یباران یدر تاج جنگل ها غذا یجستجو یدر طول سفرها  (Eclectus roratusاکلکتوس )

 در هانرسبز رنگ  کند، یم ییخودنمادرخت  یکه رنگ سبز در برابر پوست قهوه ا ییجا ،دارند. در حفره النه
 اکلکتوس نر احتماالً رنگ یها یکند. طوط یبه دست آوردن جفت ماده کمک م ینرها برا یربا سا یدشد یرقابت

 ییز پرهاانمونه نادر  یک ینداده اند. ا ییرتغجفت یابی  یشاستتار مؤثر و نما ینب یسبز خود را به عنوان مبادله ا
 کنند. ییخودنما همدهد هم پنهان شوند و  یاست که به پرندگان اجازه م

 
 اسکات یکاثر ما گنگ یجوجه قوها
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 یقعا

در  یگرد یکه برخ یدر حال یندآ یم یروناز پرندگان برهنه از تخم ب یکه چرا برخ یدتا به حال فکر کرده ا آیا
 یداب تولدبالفاصله پس از  یباًجوان تقر یاز پرندگان آبز یاریشده اند؟ بس یدهپوشکرکی مبهم  یاز پرها یپوشش

 .به تغذیه بپردازندخود شنا کنند و  ینبتوانند در کنار والد

د. به دار رم نگهگ آنها رابدن  سرد هایتا در آب متولد میشونداز تخم  کرکیپر  یهال یکزودرس با  یهاجوجه ینا  
 یکو پس از چند هفته،  یندآ یم یروناز تخم ب کرکیبا پوشش ( Cygnus olorجوان )گ گن یعنوان مثال، قوها

جوجه ، شوند. در مقابل یم هاآن یگزینکانتور جا رهایاز پ یرونیب یهال یکبالغ و پرندگان  یاز پرها یداخل یهال
 .یندآ یم یااز پرندگان آوازخوان کامال برهنه به دن یاریبس های

 
Purple Martins by OakleyOriginals 

 ی. گونه هامانندیگرم م یقالنه عا یکو جمع شدن با هم در  ینوالد یبا جذب گرما 18شیالیآلتر یهاگونه ینا
 یادهستند، به مراقبت زبه والدین خود بنفش که کامالً در هنگام خروج وابسته  یها ینمانند مارت یال،یشآلتر
 دارند. یازن ینوالد

 

                                                      
 altricial .گونه هایی که باید توسط والدین تغذیه شوند 18
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Common Loon by U.S. Fish and Wildlife Service – Midwest Region 

 

 ضد آب

 و ضد آب را آشکار کنند یها لبهشده اند تا  یدهبدن پرنده چ یرو یهمپوشان یالگو یککانتور به صورت  یپرها
 یقآب خود را از طر . پرندگان به طور مداوم پوشش ضدبلغزدد تا درست از پشت پرنده نده یبه آب اجازه م

 هید. ساختار در هم تنقرار دارد مطلوبوضعیت حاصل شود که هر پر در  ینانکنند تا اطم ی، حفظ مدائمینظافت 
 ی. براکند یپرنده را غرق آب و درمانده م و پوشاندمیپرها را  یرو چربی ،آنقدر مهم است که هرگونه اختالل آنها

حفظ  دگذرانن یوقت خود را در آب م یشترکه ب Common Loon (Gavia immer)مانند  یاردک ها و پرندگان
 است. یاتیبقا ح یپوشش ضد آب برا
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 راز یکهنوز 

( Bubo virginianusشاخدار بزرگ ) یسر جغدها یرو یمانده است. پرها یراز باق یکپر  یاز عملکردها برخی
غدها جشنوایی د و به کانتور اصالح شده کامالً از گوش جدا هستن یپرها ینشود. ا یاغلب با گوش اشتباه گرفته م

 یشنهادپ یتافت ها وجود ندارد. برخ ینا رددر مورد عملک یاتفاق نظر علم یچحال ه ینکنند، با ا ینم یکمک
در روز  ستراحتاهنگام اند که جغدها کرده یشنهادپ یگرد یهستند. برخ یشنما یشاخ ها برااین کرده اند که 

هنوز مطالعه  کسیچاست و ه یرپذامکان یزن یگرید یکنند، اما عملکردهامیها استفاده تر از آناستتار کامل یبرا
 موضوع انجام نداده است. ینکشف ا یبرا یقیدق

 
 یس: جن سنت لوئیرجغد شاخدار بزرگ تصو

 

 

 کنند؟ یرشد پر: پرها چگونه رشد م

که پوشش  ییکنند. از آنجا یمتوانند خود را ترم ینمدیدن،  یبهستند که در صورت آس یمرده ا یساختارها پرها
مجموعه  یکو سپس  دیزر یمپرندگان  یمیقد یاست، هر ساله پرها یضرور ی پرندهبقا یبرا یسالم و کاربرد

شده است که در آن پرها به نوبه  ندیامر با دقت زمان ب یک یپوست انداز یندفرآ ینند. اکیرشد م یدکامالً جد
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پرواز خود را  ییو توانا یرونیبمحافظ  یهشوند تا پرنده بتواند ال یم یو بازساز یزندر یچند هفته م یخود در ط
 زمانیفقط  مجددشود و رشد  یکامل م ی، پوست اندازرشد کردند یدجدپرهای که مجموعه  یحفظ کند. هنگام

 بروند. یناز ب یدهد که پرها به طور تصادف یرخ م

 رشد فرآیند

 
 .یرندگ یشکل م یچیدهپ یساختارها یندهد که چگونه ا یبه رشد پر نشان م یقدق ینگاه

 کند. یرشد م 19یالپوست به نام پاپ از سطح کوچکی از ید. هر پر جد1

 یومشود. مانند  یشود، دور م یم یلپر تشک یقسمت ها یدترینکه جد ییجا یال،آنها از پاپ لبهپرها،  رشد. با 2
 تر هستند.خود جوان یهانسان، پرها در پا

 یکه الگوها ینجاستشود. ا یم یجادپوست ا هبرجستها در اطراف سطح  ینساختار پر با قرار گرفتن پروتئ. 3
 .گیرندیشکل م سازند ویم ترییمضخ یهاشاخه میرسندبه هم  یهکه در پا یترکوچک یهاانشعاب توسط شاخه

 .شوندیم یلتبد سیبه راچ ریشه هاها و ریشه به ریشک ها 

 .رشد دور شود یهکه از ناح یشود تا زمان یم یچیدهپ یالدر اطراف پاپ غالفیکند،  یپر رشد م . همانطور که4

و به قسمت  کندیشدن کند حفظ م یکه نوک آن شروع به متالش یپر را تا زمان یا. غالف محافظ شکل استوانه5
 باز شود. دهدیپر اجازه م در حال رشد

 شود. یافتد و روند رشد کامل م ی. غالف م6

                                                      
19 papilla 
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 یشود. پرنده در طول سال پرها یم یلآن به طور کامل تشک یدهشود، ساختار در هم تن یکه پر باز م هنگامی
پرنده از  شوند،یم اختالل و قالب ها دچار هاریشک کند. هر زمان که  یمراقبت منظم حفظ م یقخود را از طر

 یاز پرها یاریبس یبعد پرریزیدر فصل اما کند.  یتداخود ه یتا آنها را با دقت به جا کندیمنقار خود استفاده م
بختانه د. خوشند ساختار خود را حفظ کننتوان ینم یگرد ورا تجربه کرده اند  یو پارگ یشسا یپرنده به اندازه کاف

 کند. یرشد ماز پرها  یدیمجموعه کامال جد پرریزی، فرآیند یدر ط

 
Osprey losing primary feather photo by: Laurie-B 
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 یافتند؟تکامل پر: پرها چگونه تکامل 

هستند. اما چگونه آنها تکامل  یعیطب یاز مهندس یریچشمگ یخود، نمونه ها یچیدهپ ساختاربا  پرواز پرهای
شتند. اما از آنها پر دا یاند که برخ یافتهتکامل  یییناسورهاکه پرندگان از دا یمدان یها م یلفس یاز رو یافتند؟
 انشمنداند کنند. ییکردند تا خودنمامیکمک  یناسورهادا بهاحتماالً  و به پرواز نداشتند یربط یچه یهاول یآن پرها

ساده  یااحتماالً به صورت تافت ه پرهاپرواز ارائه کردند.  یتکامل پرها یچگونگ یحتوض یرا برا یا یهفرض یراًاخ
 یلتبد یا یوستهبه هم پ یبه ساختارها یچیدگیپفرآیند  یشافزا مختلف و مراحل یدر ط یجشروع و سپس به تدر
 از پرواز هستند. یبانیشدند که قادر به پشت

 

 تکامل مراحل

 
 ساده بود. یلوله توخال یکپر  ین. اول1

 شد. یلها تبدریشه از  ی. لوله ساده به خوشه ا2

 دهد. یم یلرا تشک یمرکز یسشده و راچ آمیختههم  در ریشه ها یه. پا3

 .بسازند یکانتور فعل یمسطح را مانند پرها یهاتا پر کردند برای اتصال ایجادرا  ییهاقالب ریشک ها،. 4

 است. یافتهتکامل  یامروز یپرواز یپرها یرودینامیکیآ یها یژگیتقارن با ونام. ساختار پر 5
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از  ییپرها یکند که اجداد پرندگان واقعاً دارا یم ییدو کانادا کشف شده است تأ یندر چ یراًکه اخ یلیفس شواهد
 یتروپود دارا یناسورهایاز دا یاریبوده اند. با کمال تعجب، بس یشنهادیپ یتکامل یرمس یناز مراحل ا یکهر 
س رک یرانوزاروست یکبستگان نزد یحت "فوز ینود" ینبودند که بدنشان را پوشانده بود. ا 1ساده مرحله  یپرها

 یناسورهابه دا بوده اندرنگارنگ  اگر یابوده باشند،  یقممکن است عا یهاول یپرها ین. ادادیوشش مپ یزبزرگ را ن
 تهیافاز  4و  3تر مرحله  یچیدهپ یاز پرها یشواهد جالب ین. همچنکننداستتار  یا ییخودنماتا کمک کرده اند 

 ییپرها یدارا یمموجودات بزرگ و حج ینا ی،وجود دارد. در بزرگسال Ornithomimus edmontonicusمانند  ییها
جوان  یها نمونه یاندر م یبال هایاز پر یاثر یچبال مانند قرار گرفته بودند، اما ه یبودند که در امتداد ساختارها

ل با یبه تکامل بال کردند، پرها روعش یناسورهاکه دا یزمان یدهد که حت ینشان مموضوع  ین. اه استنشد یافت
 شدند، نه پرواز. یقلمرو استفاده م یشنما یامعاشقه  یاحتماالً برا

 

 
Illustration: Yutyrannus and other smaller dinosaurs from the Cretaceous by Brian Choo 

 

 ینا عادت کنند، اما دارپر یا کرکیگوشت خوار  یناسورهایدا یدهاگرچه ممکن است زمان الزم باشد تا مردم به ا
 یشقابل آزما یها یهفرض یدمتعدد به تول یسواالت از منظرها یدنکند که پرس یم یادآوریما  به یعلم یشرفتپ

ه بر کشف گذشت (یتوسعه ا-یتکامل) یشناس یستز یتحوزه فعال کند. در واقع یکمک م یدجد یو دانش علم
 کند. یساختار با مشاهده روند رشد و توسعه آن تمرکز م یک یتکامل
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 کنند؟ یاستفاده م ینبرگنپرها: دانشمندان چگونه از چهار سوال ت مطالعه

 
برای  نیتمر یکفقط  یناما ا ،یمامختلف استفاده کرده یدگاهد ینپرها از چند مشاهده یبرا ینبرگنت نظریهما از 

دادن  یوندپبا  روش ینبه هم یقاً، دق(یتوسعه ا-یتکامل) های یتجمعزمینه در  فعال . دانشمندانیستن یادگیری
 .دهندیانجام م را یاکتشافات یستی،ز یهارشته تماماز  هایافته

مانند  یشکه پرها یکشف اسرار پرنده ا یبرا یکپارچه نظریه یناست که از ا یکبوستو یمدانشمندان ک یناز ا یکی
نر  هایینماناک اما .ظالمانه به نظر برسد یدها یکممکن است  ینا ،کند، استفاده کرد یکار م یقیساز موس یک
آهنگ تک نت قدرتمند استفاده  یکنواختن  یاصالح شده برا یارساختار پر بس یکاز  یو جنوب یمرکز یکایآمر

 .فرد کرده است به پرندگان منحصر یایها، آنها را در دنجذب ماده ینرها برا ینا یرو یتکامل ید. فشار شدکنندیم
 وازآ ییو چرا یدر مورد چگونگ یتا داستان کامل یدطول کشا سال هو همکارانش  20یکبوستو یعلم اتیقتحق

 کنند. یداپرا خود  یهاپرندگان با بال ینخواندن ا

 
 

                                                      
20 Bostwick 

https://academy.allaboutbirds.org/wp-content/uploads/Club-Winged_Manakin_feather.jpg
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 هاآواز بال

خوانند.  یآواز م یکدیگربه  خود یتخصص یبال ها یدنبا مال نر یها یندهند؟ ماناک یم ونه انجامگچاین کار را 
درجه خم  45 یهو با زاو یکدارد. پر مجاور بار ییها یپرها به شکل چماق است که در لبه آن برجستگ یناز ا یکی

شانه  یکلبه دار آن به عنوان  یکه همتا یکند، در حال یعمل م مضراب یکپر خم شده به عنوان  ینشده است. ا
نامند و در  یم 21(ای ناهنجارتولید صد) صدا را یدروش تول ینکند. ا یآهنگ تک نت عمل م یک یدتول یبرا

 وجود دارد. یزن یرجیرکحشرات مانند ج

 یکبوستو یمک داستان

 
غاز کرد. در مورد نحوه آواز خواندن با بال آ یسواالت یدنها با پرس ینمطالعه خود را در مورد ماناک یکبوستو یمک

 ین، اما در هماجرا میکنند یکیورت مکانشاهکار را به ص ینها چگونه اپرندهاین  دریابد ها وقت صرف کرد تااو سال
 یتکامل پرها یدر مورد چگونگ یعالقه داشت، او سواالت کاملبه ت یشههم یمکه ک ییجا متوقف نشد. از آنجا

 هاینماناک با یکرا که از نزد یگریامر او را بر آن داشت تا پرندگان د ین. ایدمرتبط با آنها پرس یو رفتارها یتخصص
که امروز  یشیرخ داده که به نما نهاآ یتکامل یخدر تار یرفتار هاییچه نوآور یندمرتبط بودند مطالعه کند تا بب

 یها یکمراحل کوچک، از جمله کل یسر یک یقرفتار از طر ینرسد که ا یکمک کرده است. به نظر م بینیمیم
د شده است. مانن یلتبد یواناتح یایها در دن یشنما ینمعمول تر یراز غ یکیبه عقب، به  یدنکوتاه بال و پر

د پرسمختلف ب یایرا از زوا یسواالت علم ددهیم یحاست که ترج یدانشمندان از یکی یزن یکبوستو یمک ینبرگن،ت
 انجام دهند. یفراتر رفته و در مورد عملکرد، توسعه و تکامل اکتشافات یکو از مکان

 
https://academy.allaboutbirds.org/feathers-article/ 
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