
 

 

 !به مراتب باهوش تر از آن هستند که تصور می کنیدپرندگان 

 
 تپرندگان دارای خصوصیا هستند. یچیدهو پ یاجتماع ی،عاطف اندازه سایر پستانداران،به ما  "دوستان پرنده"

 انجام دهند!ای هند رفتارهای فریبنده ند برای رسیدن به آنچه که می خواهستند و قادر ییزمتما

راز با ت هم یو تعامل اجتماع یعاطف یچیدگی، پپرندگان از نظر سطح هوش یگونه ها یبرخمشاهده شده 

وجه ج یاجتماع خصوصیات و رفتارهایشناخت، احساسات، بر روی  یعلم اتمطالعنتایج . هستند پستانداران

 یوانات، در حخویشتن داریو  یاجتماع یادگیری ی،شناخت اثرات ی،آگاه در محدوده مورد بررسی نظیرها، 

ده پیچی یگرپرندگان و پستانداران د باندازه یو عاطف یشناخت ها از لحاظکه جوجه  هنشان داد، مورد مطالعه

 استفاده کنند! به نفع خود شانیچگونه از مهارت ها نددان یمبه خوبی و  هستند

 یب!فرحیله و استادان 

مورد  ین، در اهرچند د.نیک نمایش انجام می دهجذب جنس ماده  یبرادر زمان یافتن خوراک نر  پرندگان

 . مواجه هستندغالب  طرف نرخطر حمله از با آنها 

گاهی آنها را به سمت غذا فرا می خوانند در حالیکه هیچ غذایی  را فریب می دهند مثلا  جنس ماده گاهی هانر

 .سایر نرها محافظت کننداز آنها در برابر  کنند وتعامل  می سازد که با جنس مادهآنها را قادر  ینا !وجود ندارد

خود  یکه به وعده ها نرهاییبه دهی و پاسخ  اند خورده یبفر می فهمند کهبه سرعت ها حال، ماده  ینا اب

 عمل نمی کنند را متوقف می سازند!!

 تبادل اطالعات

تر  چیدهیپ یاربس ارتباطات آنها، سایرین مطلع می شوند یدگاهد ی نیست که طیور از طریق آن ازتنها راه ینا

 تصور است. حداز 

 ینشان ماین ، را منتقل کنند خاص یاطلعات ترجیح می دهندمحرک،  یکبه  ساده واکنش یجا بهپرندگان 

 یورط. ارتباطات فاده می کننداست ها که از کلماتانسان  در پس هر رفتار آنها معنایی نهفته است شبیهدهد 

 اشد.به هیچ وجه یک واکنش ساده نمی بو  انه و از روی شناخت استآگاه، یاراد

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

در اغلب پستانداران، . آن خطر از محدوده دید آنها خارج باشدکه  یزمان یحت خطرات هستندقادر به درک  طیور

جوجه شواهد نشان می دهد وجود دارد و  1شیءیا بقای پایداری  برای دستیابی به درکشش مرحله رشد 

طول می  یتا سن دو سالگ المعمو به مرحله شش نوزاد انسان یدنرس. می رسندمرحله چهار  بهجوان  یها

 کشد!

 پایه ای یاربس مفاهیم یبرخ و همچنیناز اعداد  یا یهدرک پا دارای طیورکه  هنشان داد اتمطالع ینابعلوه، 

 .را دارندو ارزشیابی و کنترل خود  یخود آگاه قابلیتو  هستند حساب علم

باالی  که هوش یدر حال، شده است انگاشتهپستانداران  مغزساده تر از  همواره یخمغز پرندگان در طول تار

 به نظردر حال حاضر اما  شده است به روشنی اثبات ی،، به خصوص کلغ و طوطپرندگان گونه های مختلف

 که تا به امروز دست کم گرفته شده، بپیوندند!، بایستی به جایگاه واقعی خود طیوررسد  یم

 

 

                                                           
 چنان وجود دارندکنیم همادراک نمی گانهحواس پنج دانیم اشیاء حتی زمانی که دیگر آنها را بادارد که می موجودات اشاره به این درک در 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B3_%D9%BE%D9%86%D8%AC%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

