ساختار پر
Feather Structure

https://academy.allaboutbirds.org/feathers-article/
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همه چیز درباره پر
پرها که منحصر به پرندگان و اجداد دایناسورهای آنها هستند ،به ساختارهای بیولوژیکی چشمگیری تبدیل شده
اند و دارای تنوع رنگ و اشکال شگفت انگیزی هستند .اکنون با نگاه علمی به پرها از دیدگاههای مختلف از جمله
آناتومی ،عملکرد ،رشد و تکامل و زیستشناسی آنها را بررسی میکنیم.

از کرک پرهای جوجه قوها گرفته تا پیچ وخم درخشان دم در پرنده بهشتی ،پرها نه تنها آن طور که با چشم
غیرمسلح به نظر می رسند ،بلکه به دلیل ریزساختار پیچیده شان نیز قابل توجه هستند .درک آناتومی پرها در
سطح میکروسکوپی بینشی در مورد نحوه عملکرد آنها ارائه می دهد .به عنوان مثال ،ساختار درهم تنیده مانند
زیپ ( )Velcroروی بسیاری از پرهای پرندگان ،سطح صاف و انعطاف پذیری را ایجاد می کند که هم از پرواز پرنده
پشتیبانی می کند و هم آب گریز هستند.
همانطور که پرها رشد می کنند و به ساختارهای بسیار منشعب تبدیل می شوند .مطالعه دقیق این فرآیند فرضیه
های جدیدی را در مورد مراحل پیچیده تکامل پرها شکل میدهد .فسیل دایناسورهایی که به تازگی از چین و
کانادا کشف شدهاند ،نمونههایی از تاریخ تکامل ارائه کرده اند که از این فرضیهها حمایت میکنند .آنها نمونه هایی
واضح از ساختارهای بیولوژیکی هستند که میتوانند پیشرفتهای علمی در همه زمینه ها ایجاد کند.

2

زوایای پنهان در شناخت پر

درک کامل از ساختارهای بیولوژیکی نظیر پرها نیازمند بررسی از زوایای بسیار مختلف است .اکنون میدانیم که
نحوه عملکرد پرها و ساختار و نحوه رشد آنها به طرز پیچیدهای ارتباط تنگاتنگ با نحوه تکامل آنها دارد.
آنچه را که نیکو تینبرگن ،برنده جایزه نوبل  ،1973چهار سطح از تجزیه و تحلیل در زمینه درک رفتار حیوانات
نامید و توسعه داد ،زیست شناسان برای ساختار تحقیقات خود استفاده می کنند .او گفت برای اینکه بتوانیم هر
چیزی را در طبیعت به طور کامل درک کنیم ،باید به این چهار سوال پاسخ دهیم:
• چگونه شکل میگیرد؟ (سازوکار)
• چگونه عمل می کند؟ (انطباق)
• چگونه توسعه می یابد؟ (توسعه)
• چگونه تکامل یافت؟ (سیر تکاملی)
در اینجا ما از توصیه های تینبرگن استفاده کرده و هر یک از این سواالت را بررسی میکنیم تا درک جامعی از
زیست شناسی پر به شما ارائه دهیم.

عکس مرغ مگس خوار آتشین :جوزف اف .پسکاتور
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آناتومی پر :پرها چگونه شکل میگیرند؟
ساختار پر
اگرچه پرها دارای اشکال باورنکردنی هستند ،اما همه آنها از پروتئین بتا کراتین تشکیل شدهاند و از بخشهای
اساسی و ساختارهای منشعب تشکیل شدهاند .در پیچیده ترین پرها ،پایه پر1به دو قسمت ساقه2و ریشه3منشعب
می شود ،سپس ریشه ها به ریشک هایی4با قالب های5کوچک به ریشک های مجاور متصل شده و امتداد می
یابند .تنوع در پرها ناشی از تغییرات تکاملی در انشعاب ریز ساختارهای اولیه برای انجام عملکردهای مختلف است.

Calamus 1
Rachis 2
Barb 3
Barbules 4
Hooks 5
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کرک پرها 6،پرزدار به نظر می رسند ،زیرا دارای ریشه هایی با ساختار و چیدمانی شل همراه با ریشک های انعطاف
پذیر و نسبتاً بلندی که هوای گرم را نزدیک بدن پرنده به دام می اندازد .پرهای رو تنه (پناسئوس)7سفت و عمدتاً
مسطح هستند ،تفاوت بزرگی که ناشی از یک تغییر کوچک در ساختار آنها است .قالبهای میکروسکوپی روی
ریشک ها به هم متصل میشوند و مانعی ضد باد و ضد آب تشکیل میدهند که به پرندگان اجازه میدهد پرواز
کنند و خشک بمانند .بسیاری از پرها ،هم دارای نواحی پرزدار کرکی8هستند و هم ساختار پرهای رو تنه را دارند.

downy 6
pennaceous 7
plumulaceous 8
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انواع پر

پرها بر اساس ساختار و موقعیت آنها در بدن پرنده در یکی از هفت دسته بزرگ قرار می گیرند.
پرهای بال
پرهای مخصوص پرواز با سطح یکنواخت ضد باد و پره های دو طرفه شفت مرکزی که توسط ریزساختارهایی به
هم پیوسته ایجاد می شوند مشخص می شوند .این پرها که رمیج9نیز نامیده می شوند ،نامتقارن هستند و دارای
لبه جلویی کوتاه تر با انعطاف پذیری کمتری هستند که از پیچش و خمش آنها در هوا جلوگیری می کند.

remige 9
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پرهای دم
بیشتر پرهای دم یا رکتیس10دارای ساختاری در هم تنیده شبیه پرهای بال هستند .این پرها که به شکل بادبزن
چیده شده اند ،از دقت حرکت در هنگام پرواز پشتیبانی می کنند .به طور معمول ،پرندگان دارای شش جفت پر
در دم هستند که کاهش سطح عدم تقارن را نسبت به پرهای پروازی نشان می دهند .در برخی از پرندگان ،پرهای
دم به ابزار خودنمایی تبدیل شده اند که در پرواز بی فایده هستند.

پرهای پوششی
پرهای پوششی یا کانتور11همان چیزی است که بدن پرنده را می پوشاند و شکل آن را مشخص می کند .لبه
های ضد آب که با الگوی همپوشانی ،مانند خال جوش کنار هم چیده شده اند ،در کنار عناصر دیگر و پایه های
کرکی در نزدیکی بدن قرار می گیرند .پرهای کانتور با رنگ های درخشان یا یکنواخت می توانند به پرنده حالت

rectrice 10
contour 11
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12ی گویند با مسطح کردن ناحیه ای که پرهای پرواز به
استتار بدهند .پرهای کانتور روی بال که به آنها پوشپر م
استخوان می چسبند ،بالها را به یک ایرفویل13کارآمد تبدیل میکنند.

پرهای پوششی میانی
پرهای پوششی میانی14که عمدتاً در زیر پرهای دیگر بدن پنهان شدهاند ،دارای یک راچیس مرکزی توسعه یافته
هستند ،اما بدون قالب روی ریشک ها که ساختار عایق کرکی ایجاد میکنند.

coverts 12
 13ایرفویل سطح مقطع بال هواپیما برای تولید نیروهای آیرودینامیکی
Semiplume 14
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کرک پرها
کرک پرها مانند پرهای پوششی میانی با ساختاری منشعب حتی شل تر دارای کمی یا بدون راچیس مرکزی،
نسبتاً کوتاه هستند و در نزدیکترین فاصله به بدن قرار دارند که گرمای بدن پرنده بین آنها به دام می افتد.

رشته پر
رشته پر15،پرهای ابتدایی وکوتاه با تعداد بسیار کمی ریشه هستند که مانند سبیل در پستانداران عمل می
کنند تا موقعیت پرهای کانتور را حس کنند.

filoplumes 15
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موی پر
موی پرها16ساده ترین نوع پر با راچیس سفت که معموالً فاقد ریشه هستند .پرهایی که بیشتر روی سر یافت می
شوند ،ممکن است از چشم و صورت پرنده محافظت کنند .همچنین این نوع پر کارایی حسی داشته و در اطراف
منقار پرندگانی مانند پرستوها که در حال پرواز از حشرات تغذیه می کنند و یا در قاعده منقار برخی از پرندگان
مثل کیوی به منظور کمک به یافتن کرمها هنگام کاویدن در البالی برگها دیده می شود.

عملکرد پر :پرها چه کار می کنند؟
هر پر روی بدن پرنده یک ساختار دقیق تنظیم و شده است که نقش مهمی در فعالیت های پرنده دارد .پرها به
پرندگان اجازه پرواز می دهند ،به آنها کمک می کند خودنمایی کنند ،با هم جفت شوند ،گرم و خشک بمانند.
برخی از پرها به عنوان ایرفویل تخصصی برای پرواز کارآمد تکامل یافته اند .برخی دیگر به اشکال زینتی برجسته
ای در آمدهاند که نمایش چشمگیری از خود ایجاد میکنند ،اما ممکن است مانع تحرک شوند .اغلب میتوانیم به
راحتی بگوییم که پر چگونه عمل میکند ،اما گاهی اوقات نقش پر مرموز است و برای رسیدن به یک جواب دقیق
به مطالعه علمی نیاز داریم.

Bristle 16
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پرواز
پرهای اولیه و ثانویه بال یا رمیج ها به پرندگان اجازه می دهد تا به آسمان بروند .بر خالف سایر پرها ،رمیج ها
توسط رباطهای قوی به استخوان متصل میشوند تا بتوانند نیازهای پرواز را برآورده کنند و دقیقاً در جای خود
قرار گیرند .پرهای اولیه بلند ترین پرهای پروازی هستند .آنها نیمه بیرونی بال را اشغال می کنند ،می توانند مانند
انگشتان سفت کنترل شوند و بچرخند و بیشتر نیروی رانش پرنده به جلو را فراهم کنند .در حالی که پرهای
ثانویه را نمیتوان بهطور گسترده کنترل کرد ،آنها بیشتر نیروی باالبر را با همپوشانی برای تشکیل یک ایرفویل
کارآمد فراهم میکنند .پرهای دم یا رکتیس ها نیز به عنوان پرهای پرواز طبقه بندی می شوند .آنها برای کنترل
فرمان ضروری هستند ،اما تنها دو پر مرکزی به استخوان متصل می شوند.

البته همه پرندگان پرواز نمی کنند .پرهای بال پرندگان بدون پرواز مانند شترمرغ معمولی ()Struthio camelus
به جای اینکه محکم به هم متصل شوند تا پرواز را پشتیبانی کنند ،کرکی و زینتی شده اند.تصویر:
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Nick Dean1

نمایش دادن

Wood Duck by Melissa Groo,

King Bird-of-Paradise by Tim Laman

برخی از پرها برای نمایش آنقدر تغییر کرده اند که تقریباً اصالً شبیه پر نیستند .به عنوان مثال ،دم مارپیچ پرنده
بهشتی رنگین کمانی ( ) Cicinnurus regiusبه عنوان یک زینت در نمایش معاشقه در نرها عمل می کند .این نوع
پر ،با راچیس برهنه به مارپیچ محکمی از ریشه ها و ریشک ها که فقط در یک طرف راچیس چیده شدهاند ،ختم
میشود تا با ساختار عجیب و غریب خود ،یک مدالیون (جواهر) درخشان و چشم نواز را تشکیل دهد.
پرهای کانتور اصالح شده روی سر نیز معموال در نمایش های خواستگاری استفاده می شود .به عنوان مثال ،تاج
اردک جنگلی نر ( )Aix sponsaیک بادبزن رنگارنگ را تشکیل می دهد که شکل سر خود را کامالً تغییر می دهد.
طی این دگرگونی ،پرنده هزاران پر ریز را با دستکاری ماهیچههای زیر پوست به طور هماهنگ باال میبرد.
همه پرهای فانتزی برای جذب شریک زندگی استفاده نمی شوند .برخی هنگام نمایش پرخاشگری استفاده می
 )Cyanocitta cristata17زمانی که در حال استراحت هستند یا با اعضای
شوند .به عنوان مثال ،جیجاق های آبی (
خانواده و گله هستند تاج خود را پایین نگه میدارند ،اما در هنگام تعامالت تهاجمی آنها را باال میبرند.

Blue Jay 17
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Blue Jay Image: Bill McMullen

HarmonyonPlanetEarth

 توسطCommon Potoo ،cuatrok77  توسطEclectus طوطی
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ممکن است پرهای خشک و خشن پوششی کانتور که بدن برخی از پرندگان را می پوشانند کم رنگ به نظر
برسند ،اما الگوهای قهوه ای ظریف آنها می تواند درجه قابل توجهی از استتار را برای پرنده در محیط های جنگلی
ایجاد کنند .بدن پوتو معمولی ( )Nyctibius griseusبا پرهایی پوشیده شده است که شبیه رنگ شاخه های درختی
است که روی آن نشسته است و به دلیل پنهان شدن ساده از دید ،بسیار مشهور است .عالوه بر این پوتو وضعیت
خود را تنظیم می کند و چشمان خود را شبیه به شکاف های کوچک می بندد و خود را به عنوان امتداد درخت
جلوه می دهد.
همه پرهای استتاری نباید بی رنگ باشند .به عنوان مثال ،پرهای سبز رنگ طوطی های نر پر جنب و جوش
اکلکتوس ( )Eclectus roratusدر طول سفرهای جستجوی غذا در تاج جنگل های بارانی عملکردی استتاری
دارند .در حفره النه ،جایی که رنگ سبز در برابر پوست قهوه ای درخت خودنمایی می کند ،رنگ سبز نرها در
رقابتی شدید با سایر نرها برای به دست آوردن جفت ماده کمک می کند .طوطی های اکلکتوس نر احتماالً رنگ
سبز خود را به عنوان مبادله ای بین استتار مؤثر و نمایش جفت یابی تغییر داده اند .این یک نمونه نادر از پرهایی
است که به پرندگان اجازه می دهد هم پنهان شوند و هم خودنمایی کنند.

جوجه قوهای گنگ اثر مایک اسکات
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عایق
آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا برخی از پرندگان برهنه از تخم بیرون می آیند در حالی که برخی دیگر در
پوششی از پرهای مبهم کرکی پوشیده شده اند؟ بسیاری از پرندگان آبزی جوان تقریباً بالفاصله پس از تولد باید
بتوانند در کنار والدین خود شنا کنند و به تغذیه بپردازند.
این جوجههای زودرس با یک الیه پر کرکی از تخم متولد میشوند تا در آبهای سرد بدن آنها را گرم نگه دارد .به
عنوان مثال ،قوهای گنگ جوان ( )Cygnus olorبا پوشش کرکی از تخم بیرون می آیند و پس از چند هفته ،یک
الیه داخلی از پرهای پرندگان بالغ و یک الیه بیرونی از پرهای کانتور جایگزین آنها می شوند .در مقابل ،جوجه
های بسیاری از پرندگان آوازخوان کامال برهنه به دنیا می آیند.

Purple Martins by OakleyOriginals

این گونههای آلتریشیال18با جذب گرمای والدین و جمع شدن با هم در یک النه عایق گرم میمانند .گونه های
آلتریشیال ،مانند مارتین های بنفش که کامالً در هنگام خروج وابسته به والدین خود هستند ،به مراقبت زیاد
والدین نیاز دارند.

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

ضد آب
پرهای کانتور به صورت یک الگوی همپوشانی روی بدن پرنده چیده شده اند تا لبه های ضد آب را آشکار کنند و
به آب اجازه می دهند تا درست از پشت پرنده بلغزد .پرندگان به طور مداوم پوشش ضد آب خود را از طریق
نظافت دائمی ،حفظ می کنند تا اطمینان حاصل شود که هر پر در وضعیت مطلوب قرار دارد .ساختار در هم تنیده
آنها آنقدر مهم است که هرگونه اختالل ،چربی روی پرها را میپوشاند و پرنده را غرق آب و درمانده می کند .برای
اردک ها و پرندگانی مانند ) Common Loon (Gavia immerکه بیشتر وقت خود را در آب می گذرانند حفظ
پوشش ضد آب برای بقا حیاتی است.
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هنوز یک راز
برخی از عملکردهای پر یک راز باقی مانده است .پرهای روی سر جغدهای شاخدار بزرگ ()Bubo virginianus
اغلب با گوش اشتباه گرفته می شود .این پرهای کانتور اصالح شده کامالً از گوش جدا هستند و به شنوایی جغدها
کمکی نمی کنند ،با این حال هیچ اتفاق نظر علمی در مورد عملکرد این تافت ها وجود ندارد .برخی پیشنهاد
کرده اند که این شاخ ها برای نمایش هستند .برخی دیگر پیشنهاد کردهاند که جغدها هنگام استراحت در روز
برای استتار کاملتر از آنها استفاده میکنند ،اما عملکردهای دیگری نیز امکانپذیر است و هیچکس هنوز مطالعه
دقیقی برای کشف این موضوع انجام نداده است.

جغد شاخدار بزرگ تصویر :جن سنت لوئیس

رشد پر :پرها چگونه رشد می کنند؟
پرها ساختارهای مرده ای هستند که در صورت آسیب دیدن ،نمی توانند خود را ترمیم کنند .از آنجایی که پوشش
سالم و کاربردی برای بقای پرنده ضروری است ،هر ساله پرهای قدیمی پرندگان می ریزد و سپس یک مجموعه
کامالً جدید رشد میکند .این فرآیند پوست اندازی یک امر با دقت زمان بندی شده است که در آن پرها به نوبه
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خود در طی چند هفته می ریزند و بازسازی می شوند تا پرنده بتواند الیه محافظ بیرونی و توانایی پرواز خود را
حفظ کند .هنگامی که مجموعه پرهای جدید رشد کردند ،پوست اندازی کامل می شود و رشد مجدد فقط زمانی
رخ می دهد که پرها به طور تصادفی از بین بروند.
فرآیند رشد

نگاهی دقیق به رشد پر نشان می دهد که چگونه این ساختارهای پیچیده شکل می گیرند.
 .1هر پر جدید از سطح کوچکی از پوست به نام پاپیال19رشد می کند.
 .2با رشد پرها ،لبه آنها از پاپیال ،جایی که جدیدترین قسمت های پر تشکیل می شود ،دور می شود .مانند موی
انسان ،پرها در پایه خود جوانتر هستند.
 .3ساختار پر با قرار گرفتن پروتئین ها در اطراف سطح برجسته پوست ایجاد می شود .اینجاست که الگوهای
انشعاب توسط شاخههای کوچکتری که در پایه به هم میرسند شاخههای ضخیمتری میسازند و شکل میگیرند.
ریشک ها به ریشه ها و ریشه ها به راچیس تبدیل میشوند.
 .4همانطور که پر رشد می کند ،غالفی در اطراف پاپیال پیچیده می شود تا زمانی که از ناحیه رشد دور شود.
 .5غالف محافظ شکل استوانهای پر را تا زمانی که نوک آن شروع به متالشی شدن کند حفظ میکند و به قسمت
در حال رشد پر اجازه میدهد باز شود.
 .6غالف می افتد و روند رشد کامل می شود.

papilla 19
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هنگامی که پر باز می شود ،ساختار در هم تنیده آن به طور کامل تشکیل می شود .پرنده در طول سال پرهای
خود را از طریق مراقبت منظم حفظ می کند .هر زمان که ریشک ها و قالب ها دچار اختالل میشوند ،پرنده از
منقار خود استفاده میکند تا آنها را با دقت به جای خود هدایت کند .اما در فصل پرریزی بعدی بسیاری از پرهای
پرنده به اندازه کافی سایش و پارگی را تجربه کرده اند و دیگر نمی توانند ساختار خود را حفظ کنند .خوشبختانه
در طی فرآیند پرریزی ،مجموعه کامال جدیدی از پرها رشد می کند.

Osprey losing primary feather photo by: Laurie-B
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تکامل پر :پرها چگونه تکامل یافتند؟
پرهای پرواز با ساختار پیچیده خود ،نمونه های چشمگیری از مهندسی طبیعی هستند .اما چگونه آنها تکامل
یافتند؟ از روی فسیل ها می دانیم که پرندگان از دایناسورهایی تکامل یافته اند که برخی از آنها پر داشتند .اما
آن پرهای اولیه هیچ ربطی به پرواز نداشتند و احتماالً به دایناسورها کمک میکردند تا خودنمایی کنند .دانشمندان
اخیراً فرضیه ای را برای توضیح چگونگی تکامل پرهای پرواز ارائه کردند .پرها احتماالً به صورت تافت های ساده
شروع و سپس به تدریج در طی مراحل مختلف و افزایش فرآیند پیچیدگی به ساختارهای به هم پیوسته ای تبدیل
شدند که قادر به پشتیبانی از پرواز هستند.

مراحل تکامل

 .1اولین پر یک لوله توخالی ساده بود.
 .2لوله ساده به خوشه ای از ریشه ها تبدیل شد.
 .3پایه ریشه ها در هم آمیخته شده و راچیس مرکزی را تشکیل می دهد.
 .4ریشک ها ،قالبهایی را برای اتصال ایجاد کردند تا پرهای مسطح را مانند پرهای کانتور فعلی بسازند.
 .5ساختار پر نامتقارن با ویژگی های آیرودینامیکی پرهای پروازی امروزی تکامل یافته است.
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شواهد فسیلی که اخیراً در چین و کانادا کشف شده است تأیید می کند که اجداد پرندگان واقعاً دارای پرهایی از
هر یک از مراحل این مسیر تکاملی پیشنهادی بوده اند .با کمال تعجب ،بسیاری از دایناسورهای تروپود دارای
پرهای ساده مرحله  1بودند که بدنشان را پوشانده بود .این "دینو فوز" حتی بستگان نزدیک تیرانوزاروس رکس
بزرگ را نیز پوشش میداد .این پرهای اولیه ممکن است عایق بوده باشند ،یا اگر رنگارنگ بوده اند به دایناسورها
کمک کرده اند تا خودنمایی یا استتار کنند .همچنین شواهد جالبی از پرهای پیچیده تر مرحله  3و  4از یافته
هایی مانند  Ornithomimus edmontonicusوجود دارد .در بزرگسالی ،این موجودات بزرگ و حجیم دارای پرهایی
بودند که در امتداد ساختارهای بال مانند قرار گرفته بودند ،اما هیچ اثری از پرهای بالی در میان نمونه های جوان
یافت نشده است .این موضوع نشان می دهد که حتی زمانی که دایناسورها شروع به تکامل بال کردند ،پرهای بال
احتماالً برای معاشقه یا نمایش قلمرو استفاده می شدند ،نه پرواز.

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

اگرچه ممکن است زمان الزم باشد تا مردم به ایده دایناسورهای گوشت خوار کرکی یا پردار عادت کنند ،اما این
پیشرفت علمی به ما یادآوری می کند که پرسیدن سواالت از منظرهای متعدد به تولید فرضیه های قابل آزمایش
و دانش علمی جدید کمک می کند .در واقع حوزه فعالیت زیست شناسی (تکاملی-توسعه ای) بر کشف گذشته
تکاملی یک ساختار با مشاهده روند رشد و توسعه آن تمرکز می کند.
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مطالعه پرها :دانشمندان چگونه از چهار سوال تینبرگن استفاده می کنند؟

ما از نظریه تینبرگن برای مشاهده پرها از چندین دیدگاه مختلف استفاده کردهایم ،اما این فقط یک تمرین برای
یادگیری نیست .دانشمندان فعال در زمینه جمعیت های (تکاملی-توسعه ای) ،دقیقاً به همین روش با پیوند دادن
یافتهها از تمام رشتههای زیستی ،اکتشافاتی را انجام میدهند.
یکی از این دانشمندان کیم بوستویک است که از این نظریه یکپارچه برای کشف اسرار پرنده ای که پرهایش مانند
یک ساز موسیقی کار می کند ،استفاده کرد ،این ممکن است یک ایده ظالمانه به نظر برسد .اما ماناکینهای نر
آمریکای مرکزی و جنوبی از یک ساختار پر بسیار اصالح شده برای نواختن یک آهنگ تک نت قدرتمند استفاده
میکنند .فشار شدید تکاملی روی این نرها برای جذب مادهها ،آنها را در دنیای پرندگان منحصر به فرد کرده است.
تحقیقات علمی بوستویک20و همکارانش سال ها طول کشید تا داستان کاملی در مورد چگونگی و چرایی آواز
خواندن این پرندگان با بالهای خود را پیدا کنند.
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آواز بالها
این کار را چگونه انجام می دهند؟ ماناکین های نر با مالیدن بال های تخصصی خود به یکدیگر آواز می خوانند.
یکی از این پرها به شکل چماق است که در لبه آن برجستگی هایی دارد .پر مجاور باریک و با زاویه  45درجه خم
شده است .این پر خم شده به عنوان یک مضراب عمل می کند ،در حالی که همتای لبه دار آن به عنوان یک شانه
برای تولید یک آهنگ تک نت عمل می کند .این روش تولید صدا را (تولید صدای ناهنجار)21می نامند و در
حشرات مانند جیرجیرک نیز وجود دارد.
داستان کیم بوستویک

کیم بوستویک مطالعه خود را در مورد ماناکین ها با پرسیدن سواالتی در مورد نحوه آواز خواندن با بال آغاز کرد.
او سالها وقت صرف کرد تا دریابد این پرندهها چگونه این شاهکار را به صورت مکانیکی اجرا میکنند ،اما در همین
جا متوقف نشد .از آنجایی که کیم همیشه به تکامل عالقه داشت ،او سواالتی در مورد چگونگی تکامل پرهای
تخصصی و رفتارهای مرتبط با آنها پرسید .این امر او را بر آن داشت تا پرندگان دیگری را که از نزدیک با ماناکینها
مرتبط بودند مطالعه کند تا ببیند چه نوآوریهای رفتاری در تاریخ تکاملی آنها رخ داده که به نمایشی که امروز
میبینیم کمک کرده است .به نظر می رسد که این رفتار از طریق یک سری مراحل کوچک ،از جمله کلیک های
کوتاه بال و پریدن به عقب ،به یکی از غیر معمول ترین نمایش ها در دنیای حیوانات تبدیل شده است .مانند
تینبرگن ،کیم بوستویک نیز یکی از دانشمندانی است که ترجیح میدهد سواالت علمی را از زوایای مختلف بپرسد
و از مکانیک فراتر رفته و در مورد عملکرد ،توسعه و تکامل اکتشافاتی انجام دهند.

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

 21تولید صدای گوش خراش از طریق مالش دو جسمstridulation .
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