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  دانيد آيا مي
  كند؟ چگونه پرندة شاخدار جفت خود را زنداني مي

  

هاي عجيب و غريبي هستند كه در آفريقا و در بخشهايي از آسيا  پرندهها  لهورن بي
آنها داراي منقارهاي بلند با تاج شاخدار برآمده هستند كه برآمدگي . كنند زندگي مي

درختان پرندة شاخدار معموالً النه خود را روي تنة . روي منقار مانند شاخ كرگدن است
خوابد و پرندة نر  گذاري، روي تخمها مي پس از تخمماده  پرندة. كند توخالي درست مي

پوشاند  ل مياطراف ورودي النه را براي حفاظت از جفتش از خطر جانوران مهاجم با گ
وقتي . خوراند النه به او مي وچككها از سوراخ  پرندة ماده را براي هفتهو غذاي 
كنند و به سوي آزادي  النه را خراب مي ها داراي پر شدند، با نوك قوي خود درِ جوجه
  .كشند پر مي
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  دانيد آيا مي
  كُشد؟ چگونه مار پيتون شكار خود را مي

  

حيوانات بزرگ در . كند پيتون، خزندة بزرگي است كه براي شكار كردن كمين مي مار
پيچد و با فشاري  شوند و سپس پيتون به دور قرباني خود مي دهان پيتون گرفتار مي
مار پيتون حتي ممكن است رگهاي طعمة خود را براي . كند جان مي سخت، طعمه را بي

  .حال كردن پاره كند و سرانجام آن را ببلعد و تا چند هفته از آن تغذيه كند بي
مار پيتون در منطقة بين هندوستان و چين و بخشي از آفريقا پيدا شده است و هيچ 

ر آمريكاي جنوبي و بوآ كه د مار. مار پيتوني در جنوب غربي آسيا ديده نشده است
  .كند كند، مثل مارهاي پيتون شكار مي مي  ماداگاسكار زندگي
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  دانيد آيا مي
  ؟ترين حيوان كدام است بزرگ

  

كند اما  فيل؟ فيل بزرگترين حيواني است كه در خشكي زندگي مي: آيا جواب داديد
ريا زندگي ترين حيوان روي كرة زمين، پستانداري به نام نهنگ آبي است كه در د بزرگ
تا  2اين حيوان قادر است . وزن يك نهنگ آبي برابر است با وزن بيست فيل. كند مي
اي بزرگ است كه  رگهاي نهنگ آبي به اندازه. تن غذا را در شكم خود جاي دهد 5/2

كيلوگرم وزن داشته  3000تواند  نوزاد اين حيوان مي. تواند از آن عبور كند يك بچه مي
اين حيوان از . م اندام بزرگش، حيواني بسيار آرام و نجيب استرغ نهنگ علي. باشد

براي اين حيوان به جاي دندان . كند تغذيه مي» كريل«به نام  بيه ميگوشو جانوراني ريز 
زماني كه . كند فاده مياي شكل كه در دهانش وجود دارد است هاي شانه شكار از آرواره
كند و هزاران  حمله مي »كريل«هاي  ستهشود با دهان باز به طرف د ه ميحيوان گرسن

كند سپس با بستن  جانور ريز را در يك زمان همراه با آب دريا وارد دهان خود مي
در گذشته اين حيوان . بلعد كند و جانوران را مي دهان، آبها را ازاطراف دهانش خارج مي

ش وجود دارد خاطر استفاده از گوشت و نوعي چربي كه در بدن اي به رحمانه طور بي به
اين حيوان . شد و هيچ نوع محدوديتي براي شكار اين حيوان وجود نداشت كشته مي

  .الجثة نجيب در معرض انقراض و نابودي قرار گرفته و نياز به حمايت ما دارد عظيم
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  دانيد آيا مي
  كنند؟ چگونه نهنگها در تهية عطر به ما كمك مي

  

تفاده قرار ر روغن با ارزشش مورد اسخاط در گذشته به» كاشالو«نهنگ عنبر يا 
عنبرماهي گاهي اوقات . هاي آن مورد حمايت واقع شد ونهگرفت ولي به سرعت گ مي
زماني كه اين ماده در . كند شود ترشح مي اي نرم و دودي رنگ كه عنبر ناميده مي ماده

ن به شود و رنگ آ گيرد، سخت و سفت مي مقابل نور خورشيد و هوا و آب دريا قرار مي
  .كند آيد و بوي خوشي از خود متصاعد مي شكل خاكستري روشن درمي

هاي تيز اين جانور شكم نهنگ  بلعد، زائده وقتي نهنگ عنبر، ماهيهاي مركب را مي
نبر غالباً به شكل جامد و به ع. شود كند و باعث ترشح عنبر مي يعنبر ماهي را تحريك م

. كيلوگرم وزن دارد 45ر تكة آن حدود و ه ،شود حالت شناور در اقيانوس يافت مي
كنند و بدين طريق، پايداري و ميزان تداوم عطر را افزايش  عنبر را با عطرها تركيب مي

  .دهند مي
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  دانيد آيا مي
  ؟ترسند چرا مردم از مارها مي

  

ها مار را  بيشتر بچه. اگر شما يك مار را به بچه نشان بدهيد بعيد است كه بترسد
. تر شدند، ترس از مار در آنها بيشتر مي شود كنند اما وقتي بزرگ يبدون ترس لمس م

  .شايد اين ترسيدن از والدين يا ديگران به آنها منتقل شده باشد
توانند در يك فرصت كوتاه به  فيلمها مارها را به صورت موجوداتي اهريمني كه مي

رسيدن مردم از مار در اين حقيقت ندارد اما دليل ت. دهند انسان حمله كنند نمايش مي
حتي بچه  ترسد طور غريزي از مار مي انزه بهبچه شامپ. همين نكته نهفته است

دهنده  اين نشان. اي كه در قفس و به دور از خطرات جنگل متولد شده است شامپرانزه
  .اين است كه ترس شامپانزه از مار غريزي است نه اكتسابي
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  دانيد آيا مي
  راني هستند؟داران چه نوع جانو كيسه

  

اي كه در زير شكم مادر قرار دارد  دار، نوزاد خود را داخل كيسه حيوانات كيسه
شود، خيلي كوچك و ناتوان  دار متولد مي وقتي نوزاد حيوان كيسه. دهند پرورش مي

. خورد كند و از شير مادر مي طور غريزي در داخل كيسه زندگي مي اين نوزاد به. است
. كند ز رشد رسيد كه بتواند از خود دفاع كند، كيسه را ترك ميحدي ا وقتي نوزاد به

خفاش و موش . اند داران مشهور و شناخته شده كانگورو، خرس كواال و وااليي، از كيسه
داران قبل از حيواناتي كه جنين خود را داخل شكم  كيسه. اند كور هم داراي كيسه

نين را در داخل شكم پرورش حيواناتي كه ج. اند وجود آمده دهند، به پرورش مي
همين دليل، نسل   به. توانند جنين خود را تغذيه نمايند داران مي دهند، بهتر از كيسه مي

  .داران در بيشتر نقاط دنيا از بين رفته است كيسه
هاي ديگر جدا شد، حيواناتي كه جنين خود را داخل رحم  هنگامي كه استراليا از قاره

تعداد حيوانات  ،به همين دليل. خود را به آنجا برسانند دادند نتوانستند پرورش مي
در آمريكا نيز اين نوع حيوانات يافت . دار در استراليا رو به افزايش گذاشت كيسه
  .شود مي
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  دانيد آيا مي
  ؟راه است چرا بدن گورخرها راه

  

راه در روي بدنشان، از اسب و االغ تشخيص  گورخرها به علت داشتن نوارهاي راه
هاي متعددي از گورخرها وجود دارد كه داراي نوارهاي متفاوتي  گونه. شوند ه ميداد

  .هستند
زماني كه يك حيوان درنده به . رود شمار مي از استتار به راه بودن گورخرها نوعي راه

تر زخمي يا كشته  تر يا جوان كند، معموالً گورخرها ضعيف گلة گورخرها حمله مي
  .شود مي

طور  زماني كه آنها به. شوند اي بزرگ در دشتهاي آفريقا ديده ميه گورخرها در گله
اين نوع . توان آنها را از هم تشخيص داد شوند، مشكل مي فشرده دور هم جمع مي

تواند به آساني هدف مورد نظر خود  حيوان درنده نمي. نامند مي 1»رنگ آزاري«استتار را 
  .بيند به شكل سياه و سفيد است چه ميرا براي تأمين غذاي خود انتخاب نمايد، چون هر

اين . توانيد گورخر را از نزديك مشاهده كنيد وحش ديدن كنيد مي اگر شما از باغ
  !بستگي به شما دارد كه آنها را سفيد با نوارهاي سياه و يا سياه با نوارهاي سفيد ببينيد

_________________________________________________________________________ 
1
. Disruptive colouration 
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  دانيد آيا مي
  فسيلهاي زنده كدامند؟

  

» هوتزين«كند كه  ئال در آمريكاي جنوبي زندگي مينوعي پرنده در مردابهاي ونزو
باشد كه آن را براي باال و  پرندة جوان داراي چنگالي در بالهاي خود مي. شود ناميده مي

اين پرنده حتي زماني كه كامالً بالغ . دهد پايين رفتن از درخت مورد استفاده قرار مي
كه به حداكثر رسيد، چنگالها از  تواند مسافت زيادي پرواز نمايد و وقتي شده است نمي
  .شود بالهايش جدا مي

ها در روي زمين ظاهر  به دليل اينكه وقتي پرنده. نامند را فسيل زنده مي» هوتزين«
شدند، نوعي پرنده وجود داشت كه داراي چنگال در بالهاي خود بود آكروپتريكس 

اين پرنده نيز مانند  احتماالً. فسيل اين پرنده قديمي يافت شده است. شد ناميده مي
  .رفته است هوتزين با چنگالهاي خود از درختان باال و پايين مي

ناميم وجود دارند كه ما فكر  انواع ديگري از حيوانات كه ما آنها را فسيلهاي زنده مي
ترين فسيل زنده  معروف. كرديم نسل آنها ميليونها سال پيش منقرض شده است مي

  .شود ت كه موئالكنت ناميده مياحتماالً يك ماهي قديمي اس
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  دانيد آيا مي
  ؟ترسند ها مي مردم از كوسهچرا 

  

. كنند ها از شنا كردن در دريا خودداري مي بيشتر مردم به دليل ترس از حملة كوسه
ها  از كوسهها در حالت عادي چندان خطرناك نيستند و تنها انواعي  اما در حقيقت كوسه

. كنند و كوسة فرشي گاهي اوقات به انسان حمله مي ببري مثل كوسة سرچكشي، كوسة
رسد كوسه سفيد ناميده  متر مي 5/7ترين كوسه كه حداكثر طول بدن آن به  ترسناك

هاي خطرناك را كه در دريا براي حمله به  كتابها و فيلمها تصاويري از كوسه. شود مي
باعث ترس مردم  اين يك تصور غلط است كه. دهند اند نشان مي شناگران كمين كرده

  ها شناگران را با خوك افتد كه كوسه در حقيقت بيشترين حمله زماني اتفاق مي. شود مي
  .گيرند اشتباه مي) فُك(آبي 

آنها . اند شناسان دريايي، كوسة سفيد بزرگ را از نزديك مورد مطالعه قرار داده زيست
است به آنها نزديك شود  كوسه ممكن. اند در داخل فقسهاي فوالدي به اعماق دريا رفته

  .تواند به آنها در داخل قفس صدمه بزند ولي نمي



 دانيد؟ آيا مي

 

15

  دانيد آيا مي
  بلعند؟ چگونه مارها طعمة خود را مي

  

مار باريك است و . تر از خود را ببلعند توانند حيوانات بزرگ بعضي از مارها مي
ضي از مارها بع. تواند موشهاي چاق و تخم پرندگان را ببلعد سري نازك دارد اما مي

فكهاي باال و . توانند يك آهوي كامل را ببلعد؛ زيرا داراي فكهاي متحرك هستند مي
مار  ،بنابراين. شوند پايين مار به وسيلة رباطي كه قابل ارتجاع است به هم متصل مي

مارها پس از بلعيدن تخم پرندگان با . هاي خيلي بزرگ را ببلعد تواند طعمه مي
شكم . كنند طرفين گلو دارند به آن فشار وارد كرده، آن را خُرد مياستخوانهايي كه در 

شكل ماري كه . هاي خود را كامل ببلعد مار قابليت ارتجاعي دارد و قادر است كه طعمه
ي آيد؛ زيرا سر و گردن مار در حالت عاد نظر مي عجيب به يطعمة بزرگي را بلعيده خيل

طعمه، برآمدگي شكم به مرور كم  با هضم شدن. ولي شكمش داراي برآمدگي است
  .شود مي
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  دانيد آيا مي
  ؟اي بزرگي هستندهفيلها داراي گوشچرا 

  

آسيايي كمي متر هستند ولي فيلهاي  5/3فيلهاي آفريقايي داراي قدي بيش از 
اين گوشهاي . هر دو نوع فيل داراي گوشهايي با عرض بيش از يك مترند. ترند كوتاه

. براي يك فيل حس شنوايي بسيار اهميت دارد. دهند ام ميبزرگ كارهاي فراواني انج
هاي مختلف تشخيص  گوشهاي فيل قادرند امواج صوتي را از فواصل نسبتاً دور و جهت

  .بدهند
كنند و گرماي سطح وسيعي از  كننده عمل مي گوشهاي فيل همانند يك سيستم خنك

برند، زيرا به دليل  ه رنج ميفيلها از گرماي مناطق حار. دهند بدن حيوانان را كاهش مي
آنها با تكان دادن . درختان قرار دهندتوانند خود را در سايه  جثة بزرگي كه دارند نمي

فيل زماني كه . شوند شوند و بدين وسيله خنك مي گوشهاي خود باعث حركت هوا مي
ظر ن تر به تر و ترسناك دهد و بزرگ گيرد گوشهايش را تكان مي حالت حمله به خود مي

كردن حشرات از روي بدن اين  رهمچنين تكان دادن گوشها عاملي براي دو. رسد مي
  .حيوان است
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  دانيد آيا مي
  بافند؟ همة عنكبوتها تار نمي

  

ماند  تند و در آن منتظر مي اي تار مي يك تصور رايج اين است كه عنكبوت در گوشه
. بافند ا همة عنكبوتها تار نميشوند شكار كند ام تا حشراتي را كه به داخل تار وارد مي
رتيل كه . اندازند كنند و طعمه خود را به دام مي بلكه از روشهايي زيركانه استفاده مي

شود كه به  ميكند و منتظر حشراتي  نوعي عنكبوت است، خود را در سط گلها پنهان مي
يك . كند ينگاه با پرتاب كردن پايش به سوي طعمه آن را شكار مآ. شوند او نزديك مي

اين . سازد كه داراي يك در مخفي است اي در زير زمين مي نوع عنكبوت هم تله
خاشاك پوشاند و قسمت بيروني را با خار و  عنكبوت داخل تله را با تار ابريشم مي

ت طعمه را حس اربه محض عبور حشره، عنكبوت از فاصلة نزديك حر. كند استتار مي
  .كند شود و طعمة خود را شكار مي يكند و ناگهان از تله خارج م مي

بدين . كند تري استفاده مي برخي عنكبوتها هم براي گرفتن طعمه از روش عالقالنه
كنند و آنها را به داخل النه  ترتيب كه مايع چسبناكي را به طرف حشرات پرتاب مي

 سازد و همانند يك صياد يك نوع عنكبوت هم با بزاق دهانش تور كوچكي مي. كشند مي
  .كند كوچك، صيد درمانده را شكار مي
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  دانيد آيا مي
  توانند پرواز كنند؟ غير از پرندگان كدام يك از جانوران مي

  

توانند پرواز كنند اما حيوانات ديگري نيز  دانيم كه پرندگان و حشرات مي ما مي همة
  .تاً پرواز كنندبراي مثال خفاشها پستانداراني هستند كه قادرند حقيق. توانند پرواز كنند مي

شوند نيز  هاي متعددي از ماهيهاي پرنده كه در اقيانوس هند و اطلس يافت مي گونه
كنند و صرفاً روي آب مسافت  قادرند پرواز كنند اما آنها هرگز مانند پرندگان پرواز نمي

هايي كه در مناطق گرمسيري زندگي  بعضي از انواع قورباغه. خورند زيادي را سر مي
اي بين انگشتان دستها و پاها هستند و از يك درخت به درخت  داراي پرده كنند مي

. كنند جاي چتر نجات استفاده مي انگشتان دست و پا بهپرند و از پرده ميان  ديگري مي
پرد و با شناور  كند، از نوك درختان مي زندگي مي در ماالريامار درخت طاليي كه 

. رساند هاي پايين مي م خود را به شاخهساختن بدنش به شكل بادبان، خيلي مالي
سنجاب پرنده نيز دو زائدة پوستي در طرفين بدن خود دارد كه براي پريدن از يك 

انسانها براي پي بردن به راز پرواز پرندگان . كند درخت به درخت ديگر از آن استفاده مي
از كنند اما موفق اي سعي كردند مثل آنها پرو اند و حتي در دوره كوششهاي فراواني كرده

  .نشدند
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  دانيد آيا مي
  شود؟ چگونه مرواريد درست مي

  

دار به شمار  تنان صدف صدف مرواريد، نوعي صدف خوراكي است كه از گروه نرم
كند و زماني كه گرسنه  ها زندگي مي اين صدف در درياها و بستر رودخانه. رود مي
شود كه داراي جانداران  آن ميكند و مقداري آب وارد  شود صدف خود را باز مي مي

شود و درست مثل  گاهي اوقات يك دانه شن كوچك وارد صدف مي. بسيار ريزي است
اندازد، اين عمل باعث  شود و آن را به خارش مي اينكه گرد و غبار وارد چشم شما مي

» مادر مرواريد«كند كه به آن  اي ترشح مي شود و صدف ماده تحريك صدف مي
دانة . پوشاند تا بدن نرم جانور آسيب نبيند ماده دانة شن را به مرور مياين . گويند مي

شود و سرانجام يك مرواريد بسيار زيبا  شن به وسيلة مادة شفاف اليه به اليه پوشانده مي
  .گيرد شكل مي

به اين معنا كه عمداً دانة شن را . شوند صورت مصنوعي توليد مي بيشتر مرواريدها به
  .شود تن وادار به توليد مرواريد مي دهند و نرم ر ميدر داخل صدف قرا
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  دانيد آيا مي
  بينند؟ چگونه خفاشها در تاريكي مي

  

خفاشها جانوراني با بالهاي كوچكند كه در شب فعال هستند؛ چون داراي ردياب 
بينند  كند تا اشياء و موانعي را كه نمي انگيزي هستند كه به آنها كمك مي صوتي حيرت
كنند كه گوش ما به  خفاشها در حال پرواز صداهاي متعددي ايجاد مي. ندتشخيص ده

وقتي كه يك مانع در مسير امواج . دليل باال بودن شدت صداها قادر به شنيدن آنها نيست
خفاش با شنيدن صداي . گردد كند و برمي صدا با آن مانع برخورد مي صدا قرار بگيرد،

جالب توجه است . دهد مسير خود را تغيير ميدهد و  منعكس شده، مانع را تشخيص مي
كه مدتهاي زيادي قبل از اينكه ما ردياب صوتي را اختراع كنيم، اين حيوان كوچك از 

ردياب صوتي خفاش به قدري حساس است كه اين . كرده است اين روش استفاده مي
  .تواند تشخيص دهد كه با يك مانع روبروست يا يك چيز خوردني حيوان مي
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  دانيد مي آيا
  خوانند؟ چرا حشرات آواز مي

  

اند  حشرات مثل ما تارهاي صوتي ندارند اما بيشتر حشرات در سرتاسر دنيا آموخته
اگر شما در يك روز گرم به خارج از شهر برويد، با غروب . كه چگونه آواز بخوانند

ملخهايي بيشتر آنها . شنويد كردن خورشيد، به احتمال زياد صداي هزاران حشره را مي
هستند كه به وسيلة ماليدن پاهاي عقبشان روي برآمدگيهاي بالهاي جلو توليد صدا 

طور  توانيد همان كنند و مي مخصوصي ايجاد مي حشرات نتهايهر نوع از اين . كنند مي
حشرات نيز . دهيد، صداي آنها را نيز شناسايي كنيد كه صداي پرندگان را تشخيص مي

 .خوانند جويي آواز مي تعيين قلمرو خود و جفت مانند پرندگان به منظور
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  دانيد آيا مي
  طور همزمان هر دو جهت را ببيند؟ تواند به كدام حيوان مي

  

قا و در جنوب يبيشتر آنها در آفر. پرست در دنيا وجود دارد هشتاد نوع آفتاب
واحل محدودة زيستي اين حيوان از خاورميانه تا س. كنند زندگي مي» صحرا«بيابانهاي 

تحركي است كه حشرات  پرست بزمجة كم آفتاب. آفريقاي شمالي و جنوب اسپانياست
يكي از مشخصات ويژة اين جانور چشمهاي . كند ها شكار مي را روي درختان و بوته

توانند به صورت مستقل از  اند و مي اوست كه در دوحفرة مخروطي شكل قرار گرفته
سازد كه با يك چشم  پرست را قادر مي باين خصوصيت، آفتا. يكديگر حركت كنند

  .پشت و با چشم ديگر جلو را ببيند
پوست اين . اند دليل توانايي همرنگ شدن با محيط كامالً شناخته شده پرستها به آفتاب

 ،بنابراين. تواند تغيير رنگ بدهد و با محيط اطراف هماهنگ شود حيوانات مي
اين همرنگ . ها و برگها پيدا كرد ي شاخهتوان در البال پرست را خيلي مشكل مي آفتاب

اش را پيدا  پرست غذاي مورد عالقه زماني كه آفتاب. شدن با محيط را استتار مي گويند
كند و به سرعت  كرد، زبان بلند و چسبندة خود را از دهان به طرف طعمه پرتاب مي

  .گيرد حشره را مي
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  دانيد آيا مي
  زنجيرة غذايي چيست؟

  

اين مفهوم كه هر . كنند ات از گياهان و برخي از جانوران تغذيه ميبعضي از حيوان
شود  خورد و خودش توسط چه جانوري خورده مي ي چه چيزي را ميرموجود جاندا

خورد كه آن مار قبالً يك  براي مثال يك عقاب مار را مي. شود زنجيرة غذايي ناميده مي
و كرم برگهاي  ،تي را خوردهو آن پرنده يك كرم درخ ،پرندة كوچك را خورده است

اي به هم متصل كنيد،  صورت زنجيره اگر شما همة اينها را به. درخت را خورده است
زنجيرة غذايي بسيار پيچيده خواهد شد اگر رژيم غذايي . گيرد زنجيرة غذايي شكل مي

  .ديگري را مورد توجه قرار دهيد
شد كه او نيز يك پروانه را براي مثال، ممكن است كه مار يك مارمولك را خورده با

ط اطراف، يبا مطالعة دقيق در مح. خورده و پروانه هم از شهد گلها تغذيه كرده باشد
بهتر است به جاي فكر كردن در مورد  ،بنابراين. شود پيچيدگي زنجيرة غذايي ظاهر مي

  .زنجيرة غذايي، به شبكة غذايي فكر كنيم
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  دانيد آيا مي
  ؟افتد قف ميمارمولك به ندرت از سچرا 

  

در بيشتر منازل جنوب شرق آسيا مارمولكهاي كوچكي هستند كه بر روي ديوار 
عموماً مردم دوست ندارند كه به اين نوع جانور صدمه وارد كنند؛ زيرا آنها . خزند مي

تواند از ديوار باال برود و در طول سقف به كمك  مارمولك مي. خورند حشرات را مي
ه در پاهايش وجود دارد و او را قادر به گرفتن سقفهاي صاف اي ك هاي مكنده ماهيچه

كند  ، كوچكترين ناصافي به او كمك ميهنگام باال رفتن از ديوار. كند، حركت نمايد مي
نامند و  هم مي» جكوس«بعضي از مارمولكهاي خانگي را . تر به ديوار بچسبد تا محكم

. اند بر او گذاشتهآورد  صدا در مي اين نام را به دليل اينكه اين جانور گاهي از خود
هاي ديگر توانايي توليد صداي سوت هم دارند اما تنها جكوس است كه واقعاً مارمولك

  .كند توليد صدا مي



 دانيد؟ آيا مي

 

25

  دانيد آيا مي
  اهميت دارد؟» نيم«چرا درخت 

  

بيشتر مردم هندوستان از . در هندوستان خيلي فراوان است (neem)درخت نيم 
آيد استفاده  از درخت نيم به دست مي ي كهو پمادهاي پوست صابون و خميردندان

اي  اين درخت مورد توجه مردم ساير كشورها نيز هست؛ به اين دليل كه شيره. كنند مي
خطر براي كنترل آفات  كشهاي بي شود كه در ساخت حشره از اين درخت تهيه مي

كه محصول درخت نيم اند  دانشمندان كشف كرده. گيرد گياهي مورد استفاده قرار مي
كنند بسيار  براي كنترل بيش از دويست گونه از آفات درختي كه به محصوالت حمله مي

بسياري از شركتها عميقاً در مورد فوائد درخت نيم در حال مطالعه و تحقيق . مؤثر است
هستند، آنها معتقدند كه حدود چهارده ميليون از اين درخت در هندوستان وجود دارد 

. تواند ساالنه حدود چهار تا پنج كيلوگرم بذر و پنجاه كيلوگرم ميوه بدهد ام ميكه هركد
ميوه و بذر اين درخت در تهية دارو و محصوالت دارويي مثالً صابون مخصوص 

  .گيرد پوست، مورد استفاده قرار مي
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  دانيد آيا مي
  توانند در قلة كوهها رشد كنند؟ چرا درختان نمي

  

زده  كنند؛ زيرا عمق خاك حاصلخيز خيلي نازك يا يخ رشد نميدرختان در قله كوهها 
در مناطق كوهستاني معموالً به وضوح خطي از . شود است و مانع تغذية گياه از زمين مي

اين خط درختي به آب . كند شود كه باالتر از آن ديگر درختي رشد نمي درختان ديده مي
ت با دور شدن از خط استوا، به دليل و هوا و شرايط خاكي بستگي دارد اما اغلب اوقا

در دورترين نقطة قطب شمال . يابد سرماي زياد، مرز بين درختان تا قلة كوه افزايش مي
 ،بنابراين. و جنوب، سرما به قدري شديد است كه رشد درخت در آنجا غيرممكن است

  .شود خط درختي در سطح دريا تشكيل مي



 دانيد؟ آيا مي

 

27

  دانيد آيا مي
  كنند؟ آرايش ميچگونه پرندگان خود را 

  

ما اين عمل را . كنند گاهي پرندگان با منقارشان پرهاي خود را تميز و مرتب مي
به همين دليل . كنند ضدآب ميها خود را با نوكشان تميز و آنها را  پرنده. ناميم آرايش مي

اي كه پرها در  آرايش يا مرتب كردن پرها از لحظه. ماند پرها صاف و تميز باقي مي
تر براي شانه كردن و خارج نمودن پرها از  هاي جوان جوجه. شود شروع مي آيند مي

پرندگان بالغ هم اين روش را ادامه . كنند پوست به وسيلة نوكشان زمان زيادي صرف مي
دهند و از غدد چربي كه در پشت آنها وجود دارد براي تميز كردن و چرب نمودن  مي

  .شود نرم شدن و نچسبيدن پرها به يكديگر مياين چربي باعث . كنند بالها استفاده مي
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  دانيد آيا مي
  در كدام دريا خطر غرق شدن بسيار اندك است؟

  

اي به نام بحرالميت را ببينيد كه  توانيد درياچه اگر به نقشة خاورميانه نگاه كنيد، مي
ترين دريا در سطح جهان است و  ارتفاع بحرالميت كم. بين اردن و اسرائيل قرار دارد

؛ تبحرالميت داراي آبي بسيار شور اس. تر از سطح درياست حدود چهارصد متر پايين
ريزند اما  زيرا چندين نهر و رودخانه همراه خود امالح معدني به درياچه بحرالميت مي

لذا تمام مواد معدني مثل نمك در آنجا جمع . شود اي از آن خارج نمي هيچ رودخانه
نمك موجود در آب . يش از درياهاي معمولي نمك داردبحرالميت شش برابر ب. شود مي

زيرا جرم حجمي آب . [كند تا روي آب شناور باقي بمانند درياچه به شناگران كمك مي
اگر روزي به بحرالميت رفتيد، در آب ] اين دريا بيشتر از آب درياهاي معمولي است

  .دريا به پشت بخوابيد و بدون ترس از غرق شدن، كتاب بخوانيد
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  دانيد آيا مي
  فسيل چيست؟

  

. شوند گاهي اوقات گياهان و حيوانات مردة مدفون شده در زير خاك، متالشي نمي
كند و امالح معدني مثل تركيبات آهن و سيليس و كلسيم را همراه  آب در خاك نفوذ مي

شوند و بر  اين مواد شيميايي در باقيماندة حيوانات و گياهان مرده جمع مي. برد خود مي
گيرند و  و شكل حيوان اصلي را به خود مي شوند ثر گذشت زمان، سفت و سخت ميا

در . هايي از حيات گذشته در روي زمين هستند فسيلها نشانه. شود فسيل تشكيل مي
كوههاي هيماليا فسيلهاي آمونياكي و جانوران دريايي ماقبل تاريخ پيدا شده است؛ زيرا 

انگيز و  كشف فسيل، سرگرمي هيجان. اند ار داشتهاين كوهها در گذشته زير اقيانوس قر
توان به اسرار زندگي روي كرة زمين كه از  با شناخت فسيلها مي. سودمندي است

  .ميليونها سال پيش وجود داشته است پي برد
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  دانيد آيا مي
  كدام حيوان خانة متحرك دارد؟

  

خرچنگ . دبيشتر خرچنگها براي محافظت از جان خود داراي پوششي سخت هستن
هرميت كه داراي بدني نرم است و پوششي براي خود ندارد، براي حمايت از خودش، 

سپس فقط پا و . شود كند و داخلش پنهان مي تن را پيدا مي صدف خالي يك جانور نرم
ستر دريا براي يافتن غذا به جستجو آورد و در اطراف ب ز صدف بيرون ميسرش را ا

هرميت، دوستش، ستارة درياي را به پشت خود حمل  بعضي وقتها خرچنگ. پردازد مي
ستارة دريايي از . كند شاخكهاي حساس ستارة دريايي خرچنگ را محافظت مي. كند مي
خرچنگ . گيرد كند و از او سواري مجاني مي ماندة غذاهاي خرچنگ تغذيه مي پس

اش خيلي  ماني كه جثهزتن عادت كرده است؛ به همين دليل  هرميت به همزيستي با نرم
تواند صدف ديگري را به تناسب  بزرگ شود و نتواند در آن صدف زندگي كند، مي

اين وابستگي خرچنگ و . تن بخواهد كه با او همراه شود اش پيدا نمايد و از نرم جثه
  .برند در اين وابستگي، هر دو جانور سود مي. شود ستارة دريايي، همزيستي ناميده مي
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  دانيد آيا مي
  ؟اي پرندگان به شكل بيضي استتخمهچرا 

  

تخمها بايستي . خوابند تا تخمها به جوجه تبديل شوند پرندگان روي تخمهايشان مي
شود  شكل ويژة تخمها باعث مي. آنقدر محكم باشند تا زير وزن والدينشان ترك نخورند

تا شود سالم بمانند  اي كه از بيرون به آنها وارد مي كه در مقابل فشار قابل مالحظه
ها با ضربه زدن به تخمها و شكستن تخمها خارج  جوجه. ها از تخم بيرون آيند جوجه
غالباً اگر تخمها . تر است بيشتر تخمها يك طرفشان گردتر و طرف ديگر باريك. شوند مي

  .افتند چرخند، به اين دليل از النه بيرون نمي بغلتند، روي قسمت باريك خود مي
شكل فنجاني النه از چرخش . كنند شبيه فنجان درست مي بيشتر پرندگان النة خود را

كند و در داخل النه، تخمها از قسمت باريك به سمت  تخمها به دور خود جلوگيري مي
كنند و خوابيدن پرنده و  جاي كمتري را اشغال مي ،بنابراين. گيرند پايين قرار مي

  .شود پوشاندن تخمها آسان مي
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  دانيد آيا مي
  گان با هم فرق دارد؟چرا منقار پرند

  

اگر به دقت به طوطي و مرغابي نگاه كنيد، متوجه خواهيد شد كه منقار آنها خيلي با 
بيشتر . كنند بستگي دارد نوع منقار پرندگان به غذايي كه آنها مصرف مي. هم تفاوت دارد

خورند شكل  خورند و منقار آنها متناسب با غذايي كه مي اي مي پرندگان غذاهاي ويژه
. عقابها، بازهاي شكاري و الشخورها داراي منقاري شبيه قالب هستند. مخصوصي دارد

هاي گوشت از شكار  اينها پرندگان شكاري هستند و منقارهاي آنها براي كندن تكه
منقار طوطي بهترين نوك براي خوردن ميوه و شكستن تخمها و . مناسب است

ن غذاهاي ريز از درون آب مورد منقار مرغابي پهن است و براي گرفت. هاست دانه
ترين منقار براي تغذيه از دانه  منقار مخروطي شكل گنجشك كامل. گيرد استفاده قرار مي
اي را ديديد، به منقارش دقت نماييد و نوع غذايي را  دفعة ديگر كه پرنده. گياهان است

  .مي خورد تشخيص دهيد
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  دانيد آيا مي
  كنند؟ چگونه درختان آب را جذب مي

  

توانيد آب را باال  كنيد، با استفاده از پمپ مي اگر شما در مناطق مرتفع زندگي مي
حتي برگهاي بااليي درختان هم نياز به آب دارند اما . بكشيد تا در شيرها جريان پيدا كند

رسد، لوله بسيار  پس چگونه آب به باالترين قسمت درخت مي. درخت فاقد پمپ است
ها بافت چوبي ناميده  اين لوله. كند ها و برگها عبور مي ه، شاخهنازكي از درون ريشه، ساق

آب از سطح برگها تبخير . رساند بافت چوبي آب را به باالي درخت مي. شوند مي
براي جايگزيني آبهاي تبخير شده، . نامند مي) عرق كردن(شود كه اين عمل را تعرق  مي

ها نيز آب را از  شاخه. كنند افت ميبافت چوبي دري برگها آب را از شاخة گياه از طريق
كند و آنها هم از  ها دريافت مي گيرند و تنه درخت آب را از طريق ريشه تنة درخت، مي

ناميده ) عرق كردن(عامل باال رفتن آب در درختان، كشش تَعرُّق . مكند خاك مي
  .شود مي
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  دانيد آيا مي
  گياهان گوشتخوار كدامند؟

  

بيشتر گياهان نيتروژن خود . خود به نيتروژن احتياج دارندگياهان براي حفظ سالمتي 
كنند كه  كنند اما بعضي از گياهان در زير زمين و مردابها رشد مي را از خاك دريافت مي

اين گياهان مجبورند گوشتخوار باشند؛ به اين معنا كه . داراي مواد نيتروژني كمتري است
  .كنند ن ضروري استفاده ميآنها از جانوران كوچك براي دريافت نيتروژ

اي براي به دام انداختن حشرات استفاده  تخوار از روشهاي زيركانهگياهان گوش
داراي برگهايي با تيغهاي تيز در اطراف لبه و » ونوس فالي«گياه گوشتخوار . كنند مي

سطح داخلي برگ داراي رنگ قرمز روشن براي جذب حشرات . است مفصلي در مركز
شود و حشره را در داخل  روي برگ نشست، ناگهان برگ بسته مي وقتي حشره. است

  .اندازد خود به دام مي
برگهاي اين گياه شبيه گلدان . مشهور است» اي كوزه«در بخشي از آسيا گياه پيچر يا 

اگر يك . اي لزج و لغزنده پوشانده شده است اي است كه درون آن از ماده گود يا كوزه
كند و  سپس گياه آنزيم توليد مي. چسبد د، پاهايش به آن ميحشره داخل اين گياه بيفت

  .گردد باعث حل شدن و هضم حشره مي
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  دانيد آيا مي
  در كدام نقطة فضا زندگي وجود دارد؟

  

گاهي فيلمها و كتابها تصاويري عجيب و غريب و خيالي از موجودات فضايي را 
رند كه حيات در كرات ديگر نيز دهند اما خيلي از دانشمندان حقيقتاً باور دا نشان مي
  .وجود دارد
شناسان بر اين باورند كه يك ستاره داراي چندين سياره است كه در حال  ستاره

البته تمام . گردش به دور آن هستند؛ مثل منظومة شمسي كه داراي اين وضعيت است
ا وجود سيارات وضعيت مشابه زمين را ندارند اما احتمال وجود حيات در بعضي از آنه

بيني در اين سيارات ديده شود، بدان معناست كه در  حتي اگر موجودات ذره. دارد
يشه شيفته بشر هم. شود كه داراي حيات هستند كهكشان ما سيارات زيادي يافت مي

ميالدي دانشمندان پيامي راديويي به  1974در سال . تكشف اين موضوع بوده اس
ارسال نمودند تا پاسخ احتمالي پيام را » هركولس«زبانهاي زندة دنيا به صورت فلكي 

دريافت نمايند، اما به دليل فاصلة زيادي كه هركولس با ما دارد، رسيدن پاسخي از كرات 
  .ميالدي ممكن نيست 50000ديگر، تا قبل از سال 
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  دانيد آيا مي
  خوانند؟ چرا پرندگان آواز مي

  

در حقيقت آواز . خوانند آواز مي ممكن است فكر كنيد پرندگان براي شاد كردن شما
با خواندن، پرندة ماده جفت خود را از وجودش . پرنده حامل پيامهاي گوناگوني است

اي هستند كه در آن به دنبال غذا و جفت  ها داراي محدوده بيشتر پرنده. سازد آگاه مي
. رو او نشوندكند كه وارد قلم هاي نر ديگر اخطار مي پرندة نر با خواندن به پرنده. دنهست
كنند كه آواز پرندگان در صبح زود، هشداري به پرندگان ديگر  شناسان فكر مي   پرنده
ش حضور خود را نپرنده پس از گذشت يك شب آرام، صبح زود با آواز خواند. است

خوانند و بعضي ديگر  ها در تمام سال آواز مي بعضي پرنده. كند در قلمروش اعالم مي
  .خوانند تابستان آواز ميفقط مدت كوتاهي در 
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  دانيد آيا مي
  انسان برفي چيست؟

  

و كند كه ا ود در هيماليا زندگي ميآل آمده است كه جانوري بزرگ و پشمها  در افسانه
 .اند خيلي از مردم تبت براي ديدن يِتي از كوه باال رفته. مندنا يا انسان برفي مي» يِتي«را 

جاي پاي بزرگي كه خارج از چادر آنها بود  سالهاي قبل كوهنوردان در هيماليا از
رود كه  اين احتمال مي. عكسبرداري كردند اما نتوانستند ثابت كنند كه به يِتي تعلق دارد

در نقاط دوردست هيماليا، حيواني باشد كه هنوز توسط انسان كشف نشده است اما تا 
ند، نمي توانيم ثابت كنيم كه زماني كه از يِتي عكسي وجود نداشته باشد يا او را پيدا نكن

انسان برفي واقعاً وجود دارد؛ زيرا داستانهاي زيادي در بارة جانوران اسرارآميزي مثل 
  .شنويم اما اين موجودات واقعاً وجود ندارند غولها مي
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  دانيد آيا مي
شود از فضا قابل  چيزهايي كه توسط جانوران در روي زمين ساخته مي

  ؟ديدن است
  

اين ديوار . شناسيد ال، ديوار بزرگ چين را كه ساخت دست بشر است ميشما احتما
همچنين چيزهايي كه توسط حيوانات بسيار كوچك روي زمين . از فضا قابل ديدن است

كه ) گريت ريف باربر(شود نيز از فضا قابل ديدن است؛ مثل جزيرة مرجاني  ساخته مي
اين جزيره از اجساد مرجانهايي به نام . استراليا تشكيل شده است» كويينزلند«در ساحل 

پوليپها مرجانهاي بسيار ريزي هستند كه به صورت جمعي . پوليپ تشكيل شده است
  .كنند و از خانوادة ستارة دريايي هستند زندگي مي

ميرند اجساد  سازند و زماني كه مي جانهاي سنگي ميپوليپها خانة خود را به شكل فن
صدها ميليون از اين فنجانها با هم . ماند هايشان باقي مي شود ولي خانه آنها تجزيه مي

ميليون سال تخمين زده  600سن اين جزيره به . دهند يك جزيرة مرجاني را تشكيل مي
اين . كيلومتر مربع است 20800كيلومتر و مساحت آن  2028طول اين جزيره . شود مي

ز ماهيها و جانوران دريايي ترين مكانهاست و خانة هزاران گونه ا جزيره يكي از جذاب
  .است
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  دانيد آيا مي
  ؟ترين جاي دنيا كجاست خشك

  

سانتيمتر باران يا برف در آنجا ببارد صحرا يا بيابان  25هر مكاني كه در سال كمتر از 
كنيم كه بيابانها پوشيده از شن هستند اما شنزارها كمتر  گرچه ما تصور مي. شود ناميده مي

از 
5
دهند و بقيه بيابانها از سنگهاي كوچك و تخته  كل بيابانهاي دنيا را تشكيل مي 1

مانند و سپس با شروع  بيشتر بيابانها همچنان خشك باقي مي. اند سنگها پوشيده شده
در » آتاكاما«صحراي  ،ترين جا در دنيا اما خشك. شود طوفان، سيل در آنها جاري مي

ترين  بزرگ. ت كه هيچ باراني در اين صحرا نباريده استچهارصد سال اس. شيلي است
در . باشد كيلومتر مربع مي 000/400/8نام دارد كه مساحت آن » صحرا«بيابان در دنيا 

طول روز هواي اين بيابان بسيار گرم و در شب بسيار سرد است؛ به دليل اينكه هيچ 
  .ي كندابري در آسمان وجود ندارد تا از فرار گرماي روز جلوگير
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  دانيد آيا مي
  شهاب آسماني چيست؟

  

ايد كه اگر شهابي را در آسمان مشاهده نماييد و آرزويي بكنيد، آرزوي  حتماً شنيده
ن اگر هم حقيقت داشته باشد، ستاره شهابي يك ستارة اين سخ. شود شما برآورده مي
. ايم، همان گرد و غبار فضايي است در واقع چيزي را كه ما ستاره ناميده. واقعي نيست

. شود با عبور گرد و غبار از اتمسفر زمين با سرعت زياد، اصطكاك باعث سوختن آن مي
از آنجا . كند در فضا ايجاد ميگيرد، يك خط بسيار نوراني  زماني كه گرد و غبار آتش مي

توانيد آن را به صورت واضح  سوزد، شما در حدود چند ثانيه مي كه شهاب به سرعت مي
در شبهايي كه آسمان خيلي صاف است، تعداد زيادي از شهابها را در طول يك . ببينيد

ز ميان گرد كرة زمين ا. نامند مي» متئورز«شناسان شهابها را  ستاره. توانيد ببينيد ساعت مي
شود و در  كند و در نتيجه بارانهاي شهابي حاصل مي دار عبور مي هاي دنباله و غبار ستاره

  .بينيد شماري را در آسمان مي اين مدت، شما شهابهاي بي
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  دانيد آيا مي
  اند؟ چرا دايناسورها از بين رفته

  

روي زمين  اند كه ميليونها سال پيش دايناسورها خزندگان بسيار غول پيكري بوده
. اند آنها خيلي پيش از اينكه انسان پا به دنيا بگذارد از بين رفته. كردند زندگي مي

احتماالً . دانيم از فسيل آنها به دست آمده است هرچه ما در بارة دايناسورها مي ،بنابراين
مرگ آنها بر اثر تغيير آب و هوا و دگرگوني پوشش گياهي روي زمين اتفاق افتاده 

احتمال . را بدن آنها قادر به هماهنگ شدن با آب و هواي جديد نبوده استاست؛ زي
سنگ بسيار بزرگي با زمين برخورد كرده و گرد و غبار ناشي  ديگر اين است كه شهاب

از آن مانند ابر بسيار وسيعي مانع تابش خورشيد به زمين شده باشد؛ به طوري كه 
و آنها قادر به تحمل سرماي زياد  ،ستبخشهاي زيادي از زمين را سرما فرا گرفته ا

آبي يا حتي پرتوهاي فضايي  همچنين ممكن است وزش بادهاي سرد يا كم. اند نبوده
  .باعث نابودي آنها شده باشد
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  دانيد آيا مي
  ؟آيد چرا حيوانات از نمك خوششان مي

  

هاي نمك را در  تكه وحش يا مناطق حفاظت شده، مسئولين در اكثر پاركهاي
حيوانات ليس زدن نمك را دوست دارند و به سرعت . دهند حيوانات قرار ميدسترس 

. مايع موجود در بدن حيوان همانند انسان داراي نمك است. شوند جذب آن مي
بدن آنها . كنند، مثل عرق كردن حيوانات اين نمك را به روشهاي مختلف از بدن دفع مي

باور . آنها تمايل به خوردن نمك دارند ،بايد نمك از دست داده را جبران كند؛ بنابراين
بر اين است كه حيوانات روي خشكي از نسل حيواناتي هستند كه در دريا زندگي 

در حقيقت مايع . كنند و مايع موجود در بدن آنها هنوز شبيه اجداد دريايي آنهاست مي
  .بدن حيوانات خيلي شبيه آب درياست

ندارند، به دليل اينكه نمك بدنشان را حيوانات گوشتخوار اشتياقي به خوردن نمك 
كنند نمك  حيوانات گياهخوار كه روي زمين زندگي مي. كنند از گوشت شكار تأمين مي

  .كنند از دست داده را به همان طريق كه گفته شد جبران مي
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  دانيد آيا مي
  شوند؟ چرا برخي پرندگان وارد دهان سوسمار مي

  

دليل اين نوع . آميز دارند م همزيستي مسالمتگاهي اوقات پرندگان و حيوانات با ه
ك و سپش رنج يهمزيستي آن است كه بيشتر حيوانات از داشتن انگلهايي مثل مگس، ك

شوند، ميزبان از  از آنجا كه اين حشرات سبب تحريك شديد در بدن حيوان مي. برند مي
. دگرد شوند خوشحال مي وجود كساني كه باعث از بين بردن اين مزاحمين مي

كنند داراي دهان بزرگ مسلح به  سوسمارهايي كه در ساحل رود نيل زندگي مي
كه از ورود به دهان سوسمار » مرغ باران«پرندة كوچكي به نام . دندانهاي تيز هستند

با . كند غذاهاي كوچك را از الي دندانهاي سوسمار خارج مي  انگلها و تكهترسي ندارد، 
. شود خورد و هم سوسمار داراي دندانهاي تميز مي ا ميهم پرنده غذاي خود ر ،اين كار

اي بر پشت گاوي نشسته است؛ اين صحنه، نوعي از  ممكن است ديده باشيد كه پرنده
خورد و سواري  پرنده حشرات مزاحم روي بدن گاو را مي. دهد همزيستي را نشان مي

  .شود گيرد و گاو از دست حشرات مزاحم آسوده مي مي
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  دانيد آيا مي
  خورند؟ چرا پرندگان ريگ مي

  

رسد كه به آنها آسيبي  و به نظر نمي ،خورند ها را همراه با ريگ مي پرندگان غالباً دانه
ريگ همراه دانه به داخل . كنند ريگها در حقيقت به هضم غذاي آنها كمك مي. برسد

قد چون پرندگان فا. اند هاي سفت تشكيل شده سنگدانها از ماهيچه. رود سنگدان مي
هاي مربوطه و دندانها،  جاي فك و ماهيچه توانند غذاها را بجوند، به دندان هستند و نمي

حركت ريگها در داخل سنگدان باعث . دهد سنگدان عمل خرد كردن غذا را انجام مي
. سنگدان در قسمت عقبي معدة پرنده قرار دارد .شود خُرد شدن غذاهاي سخت مي
غذاي . كند كننده ترشح مي ريزي است كه شيرة هضمهاي  بخش جلويي معده داراي غده
  .شود ها جذب مي رود و در روده هضم شده از سنگدان پايين مي
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  دانيد آيا مي
  ؟نما باهوش هستند ميمونهاي انسان

  

دم مثل شامپانزه به اندازة كافي باهوش هستند كه شكلها را بشناسند و  ميمونهاي بي
وضوح يك  توانند به آنها مي ،بنابراين. يص بدهندحتي شكلها و رنگها را از هم تشخ

تحقيقات آزمايشگاهي بر روي ميمونهايي كه . رنگ را از رنگهاي ديگر تشخيص دهند
دهد كه اين حيوان حتي قادر است قطعات غيرهمشكل  كنند نشان مي با انسان زندگي مي

استفاده از ابزار  نما با ميمونهاي انسان. را از ميان تعدادي قطعة همسان تشخيص دهد
آنها با استفاده از ابزار براي دسترسي به منابع غذايي . قادر به حل مشكالت خود هستند

  .كنند دور از دسترس اقدام مي
اند  اين ميمونها حتي آموخته. دهند هاي خود آموزش مي غالباً ميمونهاي مادر به بچه

. ها خط خطي كنند و مثل بچهكه چگونه از مداد رنگي براي نقاشي كردن استفاده كنند 
از آنجا كه ما آنها را در . نما برخالف ميمونهاي ديگر فاقد دم هستند ميمونهاي انسان

ايم، هنوز در مورد رفتار آنها در دنياي وحش دانش كمي  اسارت مورد تحقيق قرار داده
  .داريم
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  دانيد آيا مي
  چرا بعضي از ماهيها برق دارند؟

  

شود، بر اثر واكنشهاي شيميايي،  كه انسان هم شامل آن مي در بدن بيشتر حيوانات
آيد اما در بعضي از ماهيها جريان الكتريكي زيادي توليد  جريان برق ضعيفي به وجود مي

اهي مارم. از اين جريان استفاده كنند توانند براي حمله و دفاع از خود، شود و آنها مي مي
اين جريان . تواند ده المپ را روشن كند ميكند كه  آمريكاي جنوبي جرياني توليد مي

تواند شناگري را كه تصادفاً آن را لمس كند  ولت است، مي 500الكتريسيته كه ولتاژ آن 
مارماهي . كند حس كردن شكارچي از اين جريان استفاده مي مارماهي براي بي. بكُشد

سي ايجاد براي شناسايي و هنگام نزديك شدن دشمن، در اطراف خود حوزة مغناطي
ماهيهاي ديگر از اين الكتريسيته براي يافتن راه خود در آبهاي آلوده استفاده . كند مي
كنند، نسبت به ماهيهاي آب شيرين  ماهيهايي كه در آب شور زندگي مي. كنند مي

  .الكتريسيته استكنند؛ زيرا آب شور بهترين هادي  تري توليد مي الكتريسيتة ضعيف
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  دانيد آيا مي

  كنند؟ پرندگان پرواز ميچطور 
  

وقتي . دانشمندان براي ساخت هواپيما ابتدا ساختمان بال پرندگان را بررسي كردند
ان هواي زير بال يتر از جر كند، جريان عبور هوا از روي بال، سريع يك پرنده پرواز مي

شود  كند و باعث مي اين حالت ايجاد اختالف فشار بين روي بال و زير بال مي. است
پرهايِ بال پرنده . ار هواي زير بال افزايش يابد و پرنده به سمت باال حركت كندفش

اين سطح صاف و . اند و داراي سطحي صاف هستند خيلي مرتب روي هم قرار گرفته
ها داراي خصوصيات  پرنده. دهد با كمترين مقاومت هوا پرواز كند نرم به پرنده اجازه مي

كند؛ آنها داراي استخوانهايي سبك  آنها كمك مي ديگري نيز هستند كه در پرواز به
  .هستند و چشماني بزرگ دارند تا بتوانند فواصل را به خوبي تشخيص دهند
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  دانيد آيا مي
  ؟كنند چرا پرندگان كوچ مي

  

آنها در زمستان به مناطق . كنند ساالنه ميليونها پرنده در پايان تابستان كوچ مي
بيشتر . گردند ا بهتر شد، به جايي كه آمده بودند برميكنند و وقتي هو گرمسيري كوچ مي

  .شود مهاجرتها براي پيدا كردن غذا انجام مي
دانند چه وقت و به  چطور پرندگان مي. كوچ يكي از بزرگترين رازهاي طبيعت است

هاي مهاجر فرارسيدن فصلها را حس  كجا بايد كوچ كنند؟ دانشمندان معتقدند كه پرنده
. داند كه وقت حركت است ا رسيدن زمستان و كوتاه شدن روزها، پرنده ميبا فر. كنند مي

ها براي پيدا كردن مسير كوچ  رسد پرندگان از وضعيت خورشيد و ستاره به نظر مي
. كنند خيلي از پرندگان براي كوچ كردن فواصل زيادي را طي مي. استفاده مي كنند

در » بهارت پور«د، مسير سيبري تا درناهاي سيبري براي رسيدن به خانة زمستاني خو
 20000هاي مهاجر قطب شمال، مساحت بيش از  پرنده. كنند هندوستان را طي مي

حيوانات ديگر شامل زنبور . كنند كيلومتر را از قطب شمال تا قطب جنوب طي مي
  .ها و نهنگ خاكستري كاليفرنيا جزو حيوانات مهاجر هستند اي از پروانه وحشي و گونه
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  دانيد يآيا م
  ؟رقصند زنبورها ميچرا 

  

كنند از  آوري مي كنند و عسلي را كه جمع جمعي زندگي مي زنبورها به صورت دسته
آوري  تواند مقدار كمي شهد گل جمع يك زنبور فقط مي. آورند شهد گلها به دست مي

يك زنبور . كند و زمان زيادي الزم است تا مقدار زيادي عسل براي همة كندو تهيه شود
توانند  از آنجا كه زنبورها نمي. بايستي قادر به گفتن محل شهد به زنبورهاي ديگر باشد

گردد، با كمي رقصيدن محل شهد را  صحبت كنند، كاشف منبع شهد زماني كه برمي
گويد كه محل در فاصلة  شكل و سرعت رقص آنها به ديگر زنبوران مي .دهد نشان مي

بوي گلي كه از بدن . جهت مخالف خورشيد استنزديك يا دور و به سمت خورشيد يا 
. دنبال چه نوع گلي بايد بگردند فهماند كه به شود به ديگر زنبورها مي زنبور متصاعد مي

او . راز رفتار زنبوران عسل را كشف كرده است» فريچ –ون «دانشمند آلماني پروفسور 
ذايي نزديك كندو و دهد كه منبع غ دريافته است كه براي مثال، رقص چرخشي نشان مي

  .دهندة فاصلة دور منبع غذايي از كندوست رقص جنبشي نشان
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  دانيد آيا مي
  شنود؟ مار صداي افسونگرها را نمي

  

رسد، مار بدن خود را با  نظر مي نوازد، به زماني كه افسونگر مار، ساز خود را مي
و تنها ارتعاشات تواند بشنود  در حقيقت مار نمي. آورد شنيدن موسيقي به حركت در مي

وقتي كه افسونگر مار با ساز خود اقدام به افسون كردن مار . كند زمين را احساس مي
كند، يك حركت موجي به بدن خود مي دهد و مار همان حركت را نه به خاطر  مي

داي مار ص. دهد كند انجام مي نگاه مي موسيقي بلكه به خاطر اينكه در چشمان مرد
مار داراي چشمان تيزبين و . كند كوبد احساس مي كه به زمين ميهاي پاي مرد را  ضربه

حس بويايي بسيار قوي در قسمت پشت زبانش است و با بيرون آوردن و فرو بردن 
  .كند زبان خود، هواي اطراف را براي تشخيص خطر يا طعمه حس مي

. است خيلي از مردم بر اين باورند كه هندوستان سرزمين تردستيها و افسونگران مار
  .اند هاي هندوستان هنوز مار يا فيل را نديده در حقيقت خيلي از بچه
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  دانيد آيا مي
  قدر ارزشمند است؟ چرا طال اين

  

سنگ هم كمياب  اگر ذغال. خيلي گران استچون طال زيبا، مفيد و كمياب است، 
به  اولين فلزي كه انسان كشف كرد، طال بود و. شد و گران مي بود احتماالً با ارزش

كردند كه فلزات  كيمياگران سعي مي. هاي طال نشانة ثروت و قدرت شد مرور زمان، دانه
هاي  هفت قرن پيش از ميالد مسيح، سكه. پايه مثل سرب و نقره را به طال تبديل كنند

بيش از نصف طالي دنيا از معادن آفريقاي  ،تا چندي قبل. طال، پول رايج بوده است
شود؛ براي مثال  نوز هم طال حتي در جزاير انگلستان يافت ميه. شد جنوبي استخراج مي

بيشتر فرهنگهاي . از طالي سرزمين ولش ساخته شده است» ملكه دايانا«حلقة ازدواج 
  .دانند انداز و پشتوانة مالي خوب مي دنيا طال و جواهر را يك پس
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  دانيد آيا مي
  منبع اطالعات ما در بارة دايناسورها چيست؟

  

 60ميليون سال پيش در روي زمين ظاهر شدند و در حدود  180ها حدود دايناسور
قبل از اينكه اولين انسان قدم بر روي كرة . ميليون سال پيش نسل آنها منقرض شد

اطالعات ما در  ،بنابراين. ترين جانوران روي زمين بودند خاكي بگذارد، دايناسورها قديم
هاي  م از باقيماندة فسيلهاي آنهاست كه در اليهداني تقريباً آنچه مي. بارة آنها كم است

ترين آنها فسيلهايي هستند  معروف. فسيلها انواع مختلف دارند. ها يافت شده است صخره
و بررسي اين  ،ها اند و فسيلهاي استخوانها و دندان كه در طول زمان به سنگ تبديل شده

با مطالعة فسيلها، . اند ردهشات پي ب فسيلها به شكل واقعي دايناسورها در زمان حيات
گاهي اوقات حتي جاي پاي دايناسورها در گل هم به فسيل . نظرية تكامل شكل گرفت

به . رفتند ا چگونه راه ميگويند كه دايناسوره اين نوع فسيلها به ما مي. تبديل شده است
سيل در باقيماندة فسيلها، غالباً ف. ل تخمهاي اين حيوانات يافت شده استيسف ،ندرت

حيوان ديگري نيز وجود دارد كه نشان دهندة آن است كه اين حيوان، حيوانات ديگري 
  .را شكار كرده است
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  دانيد آيا مي
  تواند سنگ را بشكند؟ آب مي

  

يعني آب سرد فضاي . شود شوند، حجمشان كمتر مي بيشتر مايعات وقتي سرد مي
ا سرد كنيد، مولكولهاي آب اگر شما آب ر. كند كمتري را نسبت به آب گرم اشغال مي

اين خاصيت . كنند شوند و سپس شروع به انبساط مي تا چهار درجة سانتيگراد فشرده مي
در تابستان وقتي هوا گرم . شود ويژة آب، باعث ترك برداشتن سنگ در جاهاي سرد مي

وقتي هوا رو به سردي گذاشت مولكولهاي آب . كند است، آب در ترك سنگها نفوذ مي
انبساط مولكولهاي يخ داراي قدرت . شوند نگ از هم باز شده، به يخ تبديل ميداخل س

در قديم، براي استخراج سنگ از معادن و . شود زيادي است و باعث تركيدن سنگ مي
  .كردند شكستن سنگها از اين روش استفاده مي
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  دانيد آيا مي
  دهند؟ چگونه سن ماهي را تشخيص مي

  

  :را تشخيص داد توان سن ماهي به سه روش مي
ها از مركز هر فلس، ميزان رشد را  با نگاه كردن به فلسهاي ماهي؛ فاصله حلقه -1

ها از يكديگر  در تابستان، زماني كه ماهي در حال رشد است، فاصلة حلقه. دهد نشان مي
يك حلقة پهن و يك حلقة باريك . شود ها كمتر مي زياد است و در زمستان فاصلة حلقه

  .دهد از عمر ماهي را نشان مي يك سال تمام
با نگاه كردن به گوشهاي ماهي كه آبششها را پوشانده و با قرار دادن آن در زير  -2

يك نوار روشن و يك . كنيد ميكروسكوپ نوارهاي روشن و تيرة روي آن را مشاهده مي
  .نوار تيره در اين قسمت، مساوي يك سال از عمر ماهي است

هايي است كه سن ماهي را از  مغز ماهي نيز داراي حلقه استخوانهاي باريك پشت -3
  .توان تشخيص داد روي آنها مي
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  دانيد آيا مي
  كنند؟ افشاني مي چگونه گياهان دانه

  

كنند و مجبور نيستند با هم براي  گياهان و درختان فضاي پيرامون خود را قسمت مي
ها در مناطقي  نده شدن دانهخيلي از گياهان با پراك. روشنايي و هوا و آب رقابت كنند

. ها استفاده از باد است سازي دانه بهترين روش پراكنده. اند دورتر از گياه مادر رشد كرده
هاي گل زرد يا قاصدك كه كُركدار و خيلي سبك هستند، به وسيلة باد تا مسافتهاي  دانه

. كنند ا استفاده ميه سازي دانه بعضي از گياهان از آب براي پراكنده. شوند دور پراكنده مي
تواند با  دانة اين گياه مي. دانة نارگيل داراي پوشش فيبري و محتوي مقداري هواست

. حيوانات هم در پراكندن دانة گياه نقش دارند. جريان آب مسافتهاي طوالني را طي كند
هاي آن  خورد و دانه شود، ميوه را مي براي مثال، خرس كه گاهي باغبان طبيعت ناميده مي
  .كند را در فاصلة بسيار دوري از گياه مادر، پراكنده مي
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  دانيد آيا مي
  گردباد چيست؟

  

نها طوفانهاي سخت و دهد كه بيشتر آ در كرة زمين رخ ميطوفان  45000روزانه 
توانند بسيار  شوند مي فرسايي هستند اما بعضي طوفانها كه گردباد ناميده مي طاقت

فشار بر روي منطقة استوايي يا اقيانوس قرار  هواي كمزماني كه جبهه . خطرناك باشند
چرخد و با نزديك  فشار مي باد در اطراف منطقة كم. شود گيرد، گردباد تشكيل مي مي

به سمت خشكي پرتاب تواند امواج دريا را  گردباد مي. شود شدن به خشكي، ويرانگر مي
. گيرد بنگال، شكل ميطور معمول در بخشهايي از دريا مثل خليج  گردباد به. كند

ميالدي چنين  1970در سال . افتد شديدترين گردباد اغلب در بنگالدش اتفاق مي
گردبادها نامهاي مختلفي دارند؛ مثل . گردبادي بيش از يك ميليون نفر را كُشت

ما قادر . وجود دارد» ويلي نيلي«در استراليا هم گردبادي به نام . »تيفون«يا » هاريكن«
توانيم زندگي انسانهاي  بيني دقيق هواشناسي مي اد را كنترل كنيم ولي با پيشنيستيم گردب

  .زيادي را نجات دهيم
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  دانيد آيا مي
  سن زمين چقدر است؟

  

در قرن هفدهم يك . كردند سن زمين را حدس بزنند قرنها مردم سعي مي
از » راتوت«شناس، سن زمين را با محاسبة فاصلة زماني زندگي اقوام در كتاب  باستان

ها، سن  در قرن نوزدهم دانشمندان با مطالعة صخره. ده استزمان آدم و حوا، تخمين ز
تري  با پيشرفت دانش، روشهاي دقيق. اند زمين را حداقل چند ميليون سال تخمين زده

دانشمندان با استفاده از اشعة . ها و سنگها كشف شده است براي تعيين عمر صخره
سنگها  و شهاب هبا مطالعه سنگهاي كرة ما. كنند گيري مي اندازه راديواكتيو سن سنگها را

دانشمندان بر اين باورند كه . توانيم سن زمين و كل منظومة شمسي را حدس بزنيم مي
  .ميليون سال است 3600سن زمين در حدود 
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  دانيد آيا مي
  چرا حشرات داراي شاخك هستند؟

  

حشرات از . خود را حس كنيمكند تا بوي محيط اطراف  بيني به ما كمك مي
حساسيت اين شاخكها خيلي . كنند شاخكهاي خود خيلي شبيه به بيني انسان استفاده مي

ملكة ماده مقدار كمي مادة شيميايي به نام . بيشتر از حساسيت بيني انسان است
ملكة نر با استفاده از شاخكهاي خود از فاصله حدود دو . كند ترشح مي» فرومون«

شاخكها بزرگ و پر مانند هستند و اين حالت . كند ي فرومون را حس ميكيلومتر بو
اي كه در تابستان نزديك  ن حشرهجيرجيرك، هما. دهد حس بويايي حشره را افزايش مي

براي . كند شنويد، از شاخك بلند خود براي يافتن غذا استفاده مي ب صداي آن را ميغرو
ر مي كنند مدتها وقت خود را صرف اينكه حشره مطمئن شود كه شاخكهايش خوب كا

  .كند تميز و مرتب كردن آن مي
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  دانيد آيا مي
  نشخوار كردن يعني چه؟

  

. شوند و آهو به گروه پستانداران تعلق دارند و نشخواركننده ناميده مي گاو، گاوميش
آنها علفهاي زيادي . جوند نشخواركنندگان قبل از بلعيدن، تمام غذاي خود را مثل ما نمي

امن و در زمان استراحت، غذاي داخل معده را به  سپس در جاي. بلعند به سرعت مي را
اين عمل را نشخوار . بلعند دهانشان برمي گردانند و كامالً مي جوند و دوباره مي

اين مرحله در . شود پس از اينكه غذا براي بار دوم بلعيده شد، وارد معده مي. نامند مي
كند، منظورمان  گوييم كسي دارد نشخوار مي وقتي مي .شود مي تمام مواد مغذي جذب

كند حتي زير لب با خودش حرف  اين است كه دارد در مورد چيزي به دقت فكر مي
  .زند مي
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  دانيد آيا مي
  ؟شوند حشرات جذب نور ميچرا 

  

ايد كه با تاريك شدن هوا حشرات زيادي  كنيد، ديده اگر شما در روستا زندگي مي
خيلي از اين حشرات حتي ممكن است بر اثر . كنند مپها پرواز مياطراف چراغ يا ال
شود جمع  راستي چرا حشرات در اطراف چراغ كه باعث مرگشان مي. حرارت بسوزند

گيرند؛ زيرا  رسد كه حشرات نور مصنوعي را با نور ماه اشتباه مي شوند؟ به نظر مي مي
نور مصنوعي حشرات را گيج . نندك آنها با استفاده از نور ماه مسير خود را پيدا مي

  .گيرد نها ميآيابي را از  كند و توانايي جهت مي
هاي حشرات  آوري گونه هاي حشرات از اين ويژگي حشرات براي جمع كننده جمع

دانشمندان براي مطالعة . نيستند زيرا حشرات قادر به ديدن رنگ قرمزكنند؛  استفاده مي
  .كنند قرمز استفاده ميتغذيه و جفتگيري حشرات از المپهاي 
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  دانيد آيا مي
  جمعيت جهان چقدر است؟

  

توانيد بگوييد كه  و مي ،تعداد انسانهاي روي زمين به سرعت رو به افزايش دارد
ميليون نفر  200هزار سال پيش جمعيت كرة زمين  دو. انفجار جمعيت رخ داده است

. ليون نفر رسيده استسال جمعيت به دوبرابر يعني چهارصد مي 1400بوده و پس از 
كمتر از دو قرن پيش جمعيت كرة زمين . افزايش جمعيت همچنان با سرعت ادامه دارد

حال آن كه امروز جمعيت هند به تنهايي نهصد ميليون نفر . نهصد ميليون نفر بوده است
 10200اند كه بيست سال ديگر جمعيت كره زمين به  دانشمندان بر اين عقيده. است

جهان از نظر افزايش جمعيت و كمبود غذا دچار مشكل و  ،خواهد رسيدميليون نفر 
اين مشكل در حال حاضر در بعضي از كشورهاي آفريقايي اتفاق افتاده . خواهد شد

براي اينكه انسان جنگلها و . كند هاي ديگر را نيز تهديد مي انفجار جمعيت گونه. است
به داليل . آنها نمي دهد ازسازي بهكند كه فرصت ب مراتع را چنان به سرعت تخريب مي

مردم كشورهاي فقير بر اثر كمبودها و گرسنگي به كشورهاي ثروتمند  اقتصادي
  .محيطي زمين است ترين مشكل زيست اين مهم. كنند مهاجرت مي
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  دانيد آيا مي
  زند؟ چرا چشم حيوانات در شب برق مي

  

اي چشمان برّاق هستند اما خيلي از حيوانات كه احتياج به ديدن در شب دارند، دار
اما اين حيوانات از نور . توانند ببينند اين حقيقت ندارد كه حيوانات در تاريكي مطلق مي

براي مثال، يك گربه با كمك نور يا چراغ . كنند بسيار ضعيف خيلي خوب استفاده مي
ها و خيلي از حيوانات وحشي، يك الية مخصوص در پشت  گربه. خيابان عبور كند

اگر در . كند در نور كم، اين اليه، تأثير نور را چندبرابر مي. بكية چشم خود دارندش
نگي خواهند رها درخشش سبز  تاريكي، نور چراغ را در چشمان جانور بيندازيد، اليه

  .يافت كه قابل ديدن است
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  دانيد آيا مي
  شود؟ چگونه آبشار تشكيل مي

  

هنگامي كه . شود هايي سخت تشكيل مي هاي نرم يك صخره، اليه گاهي بر روي اليه
شود، الية سخت در برابر فرسايش پايداري  هايي جاري مي آب روي چنين صخره

لبة سخت در باالي آبشار شكل  ،بنابراين. شود كند، اما الية نرم زيرين متالشي مي مي
 بعضي از آبشارها در باالي. كند هاي زيرين را متالشي مي سرعت اليهگيرد و به  مي

يا آبشار » انجل فالز«بلندترين آبشار دنيا . ها گيرند، مثل سراشيبي دره پرتگاه شكل مي
گاهي از نيروي آبشار براي توليد برق . فرشته نام دارد كه در كشور ونزوئال قرار دارد

شود و به همين دليل است كه نيروگاههاي برق آبي در كنار آبشارها ساخته  استفاده مي
  .شوند مي
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  دانيد يآيا م
  دانيد سياهچاله چيست؟ آيا مي

  

ميرد، شروع  شود مي ناميده مي» سوپرانوا«كه  پيكر تي كه ستارة بسار بزرگ و غولوق
فشردگي . آيد شود كه به حالت فشرده درمي كند و آنقدر منقبض مي به منقبض شدن مي

تارة ن از اين سهيچ چيز حتي نور هم توان گريخت ،بنابراين. كند نيروي جاذبه را زياد مي
هاي بسيار بزرگ از  سياهچاله. ناميم ما آن را سياهچاله مي مرده را ندارد؛ به همين دليل

ها هر جسمي را كه به  به دليل جاذبة بسيار زياد، سياهچاله. ترند ميليونها خورشيد سنگين
كه  وقتي. بلعند شود، مثل گازها و سياراتي كه در حال گذر هستند، مي آنها نزديك مي
رسد و سپس  شوند، حرارت آنها به ميليونها درجه مي اهچاله مكيده مييگازها به داخل س

هايي كه توسط انسان به فضا  بعضي از ماهواره. كنند شروع به انتشار اشعه ايكس مي
  .اند را تأييد كرده  اند، اين اشعه را كشف و وجود سياهچاله پرتاب شده
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  دانيد آيا مي
  ة زمين كدام است؟ترين سنگ كر قديم

  

ميليون سال عمر دارند پيدا  2800توانيد سنگهايي را كه تا  اي شما مي در هر قاره
بعضي از . شوند ميليون سال به ندرت يافت مي 3500اما سنگهايي با بيش از . كنيد

ميليون سال قدمت  3800لند داراي  سنگها در ايالت مينوسوتا در آمريكا و در گرين
اند و  ترين سنگها در قسمتي از استراليا پيدا شده اند كه قديم نشمندان گفتهدا. باشند مي

 رسد تمام سنگهاي دنيا همسن هستند اما به نظر مي. ميليون سال قدمت دارند 4200
اخته بودند سپس به مرور سرد شدند و پوستة وقتي كرة زمين شكل گرفت سنگها گد

  .سخت زمين را تشكيل دادند
از پوستة سخت شكسته شد و دوباره شروع به ذوب شدن  سپس بخش اعظمي

توان  به سختي مي ،بنابراين. گرفتند شكل ميليون سال پيش 2500ها در حدود  قاره. نمود
اقيانوسها در مقايسه با خشكيها نسبتاً . سنگي يافت كه بيشتر از اين قدمت داشته باشد

هاي روي زمين به هم پيش همة خشكي ،ميليون سال 275در حدود . جديد هستند
ميليون سال پيش  180رة بزرگ در ااين ق. پيوستند و يك قاره بزرگ را تشكيل دادند

قدمت . ها به آهستگي حركت كردند و در وضعيت فعلي قرار گرفتند شكافته شد و قاره
  .شود سنگهاي اقيانوس در حدود دويست ميليون سال تخمين زده مي
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  دانيد آيا مي
  بيني كنيم؟ زلزله را پيش توانيم چگونه مي

  

هاي طبيعي است و هزاران نفر بر اثر وقوع زلزله كه  ترين فاجعه زلزله يكي از دردناك
اگر . دهند شود، جان خود را از دست مي باعث ويراني شهرها و روستاها و مزارع مي

و اشياء  بيني كنيم، اين امكان وجود دارد كه مردم طور دقيق وقوع زلزله را پيش بتوانيم به
برد و  هاي هولناك رنج مي كشور چين از وقوع زلزله. قيمتي را به نقطة امني منتقل كنيم

در سال . بيني زلزله هستند دانشمندان اين كشور هميشه در پي يافتن راههايي براي پيش
هاي «آنها شهر . بيني كردند آميزي زلزله را پيش ميالدي چينيها به طور موفقيت 1975
اي  اما هنوز هيچ روش تأييد شده. و ساعت قبل از وقوع زلزله تخليه كردندرا د» چنگ

تواند به عنوان  زلزله با ايجاد تكانهاي كوچك كه مي. بيني زلزله نداريم براي پيش
  .شود هشدار عمل كند، شروع مي پيش

كند و اغلب  ها ايجاد مي زلزله، تغييراتي در خواص مغناطيسي و الكتريكي صخره
رادون در آب حل . نامند مي» رادون«شود كه آن را  تصاعد شدن گازي ميباعث م

ها يكي از عالئم  افزايش خروج گاز رادون از چاههاي آب و درياچه ،بنابراين. شود نمي
بعضي از مردم زوزة سگها و فرار حيوانات از ساختمانها و بيرون . وقوع زلزله است

ان چيزهايي را رشايد اين جانو. اند گزارش كرده افتادن ماهي از آب را قبل از وقوع زلزله
  .توانيم حس كنيم كنند كه ما نمي حس مي
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  دانيد آيا مي
  ميرند؟ چگونه كوهها مي

  

اما اين حقيقت . آيد يكسال ميبه نظر وقتي شما يك كوه را سال به سال نگاه كنيد، 
اي طبيعي مثل باد، نيروه. شوند وسيلة فرسايش خورده مي ندارد بلكه كوهها هر روز به

ذره اجزاء سنگها  نيروهاي طبيعي ذره. فرسايند طور مداوم كوهها را مي باران و يخبندان به
  .دهند كنند و شكل آن را تغيير مي را از كوه جدا مي

نحوي  فرسايش روي خاك و مزارع به. گيرد فرسايش طبيعت به آهستگي صورت مي
يون سال طول بكشد تا يك كوه كامالً محو گذارد كه ممكن است صدها ميل تأثير مي

  .بخشند انسانها هم به فرسايش زمين سرعت مي. شود
برند، خاك را در معرض  برند يا گياهان را از بين مي وقتي كه مردم درختان را مي

گذارند و  دهند و نيروهاي فرساينده به سرعت تأثير خود را برجاي مي فرسايش قرار مي
گونه دخالتهاي انسان در طبيعت، باعث ايجاد  اين. كنند مي خاك غيرقابل استفاده

  .مشكالتي در دامنه هيماليا ـ بلندترين كوه جهان ـ شده است
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  دانيد آيا مي
  ؟سال نوري چيست

  

ترين ستاره به زمين  نزديك. كند كيلومتر در ثانيه حركت مي 000/300نور با سرعت 
. بيليون كيلومتر دورتر از زمين است 42است كه » پروكسيما سنچوري«پس از خورشيد 

كشد تا نور اين  سال طول مي 25/4گرچه سرعت نور خيلي زيادتر است،  ،بنابراين
سال نوري با ما فاصله دارد؛ يعني  25/4پروكسيما سنچوري  ،بنابراين. ستاره به ما برسد

پيش از آن  سال 25/4بينيد  كنيد نوري كه مي وقتي شما در آسمان به پروكسيما نگاه مي
شناسان داراي تلسكوپهاي بسيار قوي هستند كه براي مطالعة  ستاره. ساطع شده است

بعضي از اين . هايي طراحي شده است كه ميليونها سال نوري از ما فاصله دارند ستاره
با داشتن يك تلسكوپ ساده و يك . ستارگان ممكن است سالها پيش از اين مرده باشند

  .توانيد در بارة شگفتيهاي آسمان چيزهاي زيادي بياموزيد ها مي نقشه از ستاره
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  دانيد آيا مي
  تواند برگها را بسوزاند؟ چرا آفتاب نمي

  

اگر يك تكه از شيشه يا فلز را در معرض آفتاب قرار دهيد، در مدت كوتاهي گرم 
شود اما برگها كه تمام روز در معرض تابش خورشيدند همواره خنك هستند، چون  مي

اين سوراخها شبيه سوراخهاي ريز . اي ريز زيادي استهبرگها داراي سوراخ سطح
قطرات آب از . كند پوست بدن شماست كه با عرق كردن، دماي بدن شما را كنترل مي

اين پديده را مرحلة . شود هاي ريز وارد و سپس تبخير ميخسطح برگ به اين سورا
برگها  ،بنابراين. شود ماي برگها مياين عمل باعث ثابت نگهداشتن د. نامند تعريق مي

عنوان  دهند كه از درخت به برخي از مردم ترجيح مي. هميشه خنك و با طراوت هستند
  .كنندة طبيعي استفاده كنند دستگاه خنك
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  دانيد آيا مي
  ؟نامند چرا نارگيل را جواهر گرمسيري مي

  

ي و نيمه درخت نارگيل در قسمت گرمسير. زيرا نارگيل ثروت با ارزشي است
شود و حدود بيست متر درازا دارد و برگهايي به شكل پر  گرمسيري جهان يافت مي

از برگهاي درخت نارگيل براي پوشاندن بامها و . بزرگ و پهن، درخت را پوشانده است
از الياف ميوه و نارگيل نيز براي بافتن . شود ساختن كاله و سبد و حصير استفاده مي

. شير نارگيل يك نوشيدني تازه و مفيد براي سالمت بدن است .كنند طناب استفاده مي
خيلي . كنند عنوان منبع روغن استفاده مي نامند و از آن به مي» كوپرا«نارگيل خشك را 

درخت نارگيلي كه از آن خوب . كنند خانمها از روغن نارگيل در آشپزي استفاده مي
ز آنجا كه اين درخت بسيار مفيد ا. دهد مراقبت شود، حدود صد نارگيل در سال ثمر مي

در  .خيلي با ارزش است. كنند است، نزد مردمي كه در مناطق گرمسيري زندگي مي
اند كه باالي درخت بروند و ميوة نارگيل را پايين  مناطقي از دنيا به ميمونها آموخته

  .بياورند
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  دانيد آيا مي
  توانيد آب شيرين پيدا كنيد؟ در كجاي اقيانوس اطلس مي

  

اما در بخشهايي از آن . اقيانوس اطلس هم مثل همة اقيانوسها داراي آب شور است
به نقشة . توان يافت كيلومتر از خشكي فاصله دارد، آب شيرين مي 150كه حدود 

آمريكاي جنوبي نگاه كنيد؛ در نيمة شمالي آن، رودخانه طويلي وجود دارد كه آمازون 

شود ناميده مي
5
اين رود از سرچشمة . آب سطح زمين در رودخانه آمازون جاري است 1

در بيشتر جاها خيلي . كند كيلومتر راه را طي مي 6500خود در كوههاي پرو، تقريباً 
  .توانند طرف ديگر را ببينند اند، نمي رودخانه پهن است و مردمي كه در ساحل آن ايستاده

ريكاي جنوبي و ديدن خشكي، از يافتن آب رسيدن به آم قبل از كاشفان اسپانيايي،
آنها همچنان كه در حال دريانوردي . شيرين در اقيانوس اطلس بسيار متعجب شدند

  .بودند، دريافتند كه در دهانة رودخانه آمازون قرار دارند
كيلومتري داخل  150فشار جريان آب پرقدرت آمازون آب شيرين را تا فاصلة 

  .كند اقيانوس اطلس جاري مي
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  دانيد آيا مي
  كنند؟ ها حركت مي چرا قاره

  

به نقشة اقيانوس اطلس نگاه كنيد؛ شكل سواحل آمريكاي جنوبي و آفريقا كه خيلي 
توان گفت كه آنها مثل  آيا مي. كردبه هم شبيه هستند توجه شما را جلب خواهد 

  اند؟ پيكر به هم متصل بوده هاي يك قيچي برش غول دندانه
ها را  مند آلماني به اسم آلفرد وگنر نظرية حركت قارهدي يك دانشميال 1912در سال 
ها به هم متصل و  او بر اين باور بود كه دويست ميليون سال پيش تمام قاره. مطرح كرد

ها از  قاره. سپس آنها به آهستگي به وضعيت كنوني خود درآمدند. يك پارچه بودند
. دروني زمين مذاب يا مايع هستنداند اما سنگهاي  سنگهاي سفت و سخت تشكيل شده

با حركت . اند ها شده سنگهاي مذاب به آهستگي حركت كرده و باعث تغيير مكان قاره
شكل گرفته  ردن به قارة آسيا، كوه هيماليازمين در هندوستان به طرف شمال و فشار آو

ها در حال حركت هستند و دنياي صد ميليون سال بعد تفاوت  هنوز هم قاره. است
  .سياري با دنياي امروز خواهد داشتب
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  دانيد آيا مي
  ؟شود چگونه ابر تشكيل مي

  

شود، آنگاه بخار آب موجود در هوا فشرده  رود، سرد مي وقتي كه هواي گرم باال مي
توانند  اين قطرات بسيار ريز هستند و نمي. آيد هاي آب درمي شود و به صورت قطره مي

شوند  سپس در سطوح باالتر خيلي سرد مي. مانند ي ميطور معلق در فضا باق بيفتند و به
هاي تشكيل شده از كريستالهاي ريز يخ  ابرها توده. دهند و تشكيل كريستالهاي يخ مي

اند كه به آنها ابرهاي كومولوس  بعضي از ابرها شبيه پشم يا پنبة پف كرده. هستند
برهاي استراتوس يعني هاي نازكند كه به آنها ا بعضي ديگر همانند صفحه. گويند مي

ابرهاي سيروس نيز در سطوح خيلي باالي زمين تشكيل . گويند هاي نازك مي صفحه
شوند خاكستري  رنگ ابرهاي بارانزا يا ابرهايي كه در فصول باراني تشكيل مي. شوند مي

  .افتند است و داراي رطوبت بسيار بااليي هستند و به صورت قطرات باران به زمين مي



 دانيد؟ آيا مي

 

74

  انيدد آيا مي
  قطبهاي مغناطيس كجا هستند؟

  

. قطب شمال و قطب جنوب: دانيد كه زمين داراي دو قطب جغرافيايي است حتماً مي
دانستيد كه زمين داراي دو قطب مغناطيسي هم هست؟ زمين يك آهنرباي  اما آيا مي

بزرگ است و حالت مغناطيسي آن احتماالً بر اثر حركت مواد مذاب داخل زمين به 
قطب . اين خاصيت مغناطيسي در دو قطب زمين متمركز شده است. مده استوجود آ

مغناطيسي كيلومتر از قطب شمال حقيقي، و قطب جنوب  1600شمال مغناطيسي حدود 
وضعيت هر دو قطب به مرور زمان و . كيلومتر از قطب جنوب حقيقي فاصله دارد 2570

بري بسيار مفيد و مؤثرند؛ زيرا هر دو قطب مغناطيسي در ناو. كند به تدريج تغيير مي
انگيزي  اما به شكل شگفت. دهد نما هميشه قطب شمال را نشان مي هاي قطب عقربه
خاطر  اين حالت به. داد نما قطب جنوب را نشان مي سال پيش عقربه قطب 30000

سال پيش  30000معكوس شدن متناوب حوزة مغناطيسي زمين است و آخرين تغيير 
  .افتد داند كه اين حالت چرا اتفاق مي كس نمي چهي. رخ داده است
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  دانيد آيا مي
  آيند؟ ها از كجا مي ستاره

  

ابر بسيار بزرگي از » نبوال«. كلمة نبوال از يك واژة التيني به معني مه گرفته شده است
خورشيد ما هم . شوند ها در داخل نبوال متولد مي ستاره. گاز و گرد و خاك در فضاست

» اوريون«اكنون در صورت فلكي . يون سال پيش، از نبوال متولد شده استميل 4600در 
با مطالعه نبوال در صورت فلكي اوريون  ،بنابراين. شوند ستارگاني از نبوال متولد مي

آيد كه  نظر مي در نگاه اول به. وجود آمده است خواهيم فهميد كه خورشيد چگونه به
ما اغلب آنها در حقيقت دوقلو و يا سه قلو و يا درخشند، ا بيشتر ستارگان به تنهايي مي

  .عضو يك خانواده بزرگ هستند
  .ها رنگهاي متفاوتي دارند و رنگ هر ستاره به دماي آن وابسته است ستاره 

درجه سانتيگراد است، به رنگ  5500طور متوسط  خورشيد كه درجة حرارت آن به
ه سانتيگراد به رنگ جدر 10000االي ها با حرارت ب ترين ستاره گرم. شود زرد ظاهر مي
  .شوند درخشند و سردترين آنها به رنگ قرمز ظاهر مي آبي روشن مي
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  دانيد آيا مي
  بادهاي غالب كدامند؟

  

هواي گرم از مناطق حاره . كند ت ميكهاي مختلف در اطراف زمين حر باد در جهت
اين سيستم . شود به طرف قطب و هواي سرد از قطب به سوي مناطق حاره جابجا مي

بادهاي غالب و معمولي بادهاي متداولي . گيرد جابجايي گرما، از خورشيد نيرو مي
در خط استوا، گرماي خورشيد در سطح . وزند هستند كه درعرض جغرافيايي خاصي مي

شود كه  افزايش دما باعث به وجود آمدن يه منطقة كم فشار مي. زمين خيلي شديد است
درجه شمالي  30در اطراف عرض جغرافيايي . گويند مي) منطقة راكد(» دولدرامز«به آن 

كند كه به  رود و دو منطقة پرفشار ايجاد مي درجه جنوبي، هوا به طرف پايين مي 30و 
يا منطقة » هورس لتي تيود«هوا از . گويند يا عرضهاي اسبي مي» هورس لتي تيود«آن 

. رود براي جايگزين شدن هواي گرم ميفشار  يا منطقه كم» دولدرامز«پرفشار، به سمت 
نامند و همين جريانات است كه به بادهاي متداول  مي» مبادلة باد«اين جريانات هوا را 
  .منطقه معروف است
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  دانيد آيا مي
  كنند؟ چرا علفهاي هرز سريع رشد مي

  

علف هرز نوع خاصي از گياه نيست . علفهاي هرز از گياهان پرطاقت و پايدار هستند
به نظر . ناميم ايم برويد، آن را علف هرز مي ه اگر در جايي گياهي كه ما آن را نكاشتهبلك
علفهاي هرز . كنند رسد كه خيلي از علفها براي بقاء خود از راههاي ويژه استفاده مي مي

اين علفها چندين هزار دانه . رويند نخستين گياهاني هستند كه در يك زمين عادي مي
توانند بيست هزار دانه در يك  طوري كه برخي از علفهاي هرز ميبه . كنند توليد مي

  .فصل توليد كنند
كنند و حتي اگر  علفهاي هرز، خودشان را با شرايط آب و هوايي منطقه سازگار مي

  .كنند منطقه گرم و خشك باشد، رشد و توليد مثل مي
نند و اجازه پوشا بعضي از گياهان داراي برگهاي پهن هستند و زمين را كامالً مي

بعضي از علفهاي هرز داراي ساقة . دهند هيچ گياه ديگري در ساية آنها رشد كند نمي
دار هستند كه از خورده شدن آنها توسط حيوانات  تيز با برگهاي تيغ خاردار و نوك
  .كند جلوگيري مي
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  دانيد آيا مي
  چرا كرمهاي خاكي براي خاك مفيد هستند؟

  

كرم . كند ردن سر خود، در خاكهاي نرم حفره ايجاد ميكرم خاكي با پهن و باريك ك
كرم خاكي . كشد تا وقتي كه ناپديد شود ذره بدن خود را به داخل سوراخ مي خاكي ذره

زيرا بدن تواند انجام دهد؛  خاطر داشتن بدني كه قابل تغيير شكل است مي اين عمل را به
اگر خاك . رم تشكيل شده استهاي به هم وصل شده توسط مواد ن اين جانور از حلقه

بدين طريق هوا به جريان . سازد خيلي سفت باشد، كرم خاكي با خوردن خاك، حفره مي
دهد كه داراي اكسيژن شود؛ زيرا خاك براي رشد  افتد و اين عمل به خاك اجازه مي مي

مادة از اين رو كرم خاكي مثل يك باغبان يا كشاورز، خاك را آ. گياه نياز به اكسيژن دارد
  .كند ميكشت 
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  دانيد آيا مي
  وجود آورد؟ چگونه شكسپير براي آمريكا مشكل به

  

او يكي از مشهورترين شاعران و . كرد ويليام شكسپير در قرن شانزدهم زندگي مي
در پايان قرن نوزده يكي از دوستداران شكسپير تصميم . نويسان جهان بود نمايشنامه

. هاي شكسپير وجود دارد، در آمريكا معرفي كند شنامههايي را كه در نماي گرفت كه پرنده
اين سارها، اولين سارهايي . او همراه اين پرندگان، چهل جفت سار هم با خود آورد

بودند كه وارد آمريكا شدند سارها خيلي زود جزء پرندگان ملي شناخته شدند و هيچ 
و به سرعت آشيانه و گذاري كردند  دشمن طبيعي در آمريكا نداشتند لذا شروع به تخم

مردم هنوز . تخمهاي پرندگان ديگر را از بين بردند و به محصوالت زيادي صدمه زدند
در فكر يافتن راهي هستند كه آنها را از بين ببرند، مشابه همين مشكل براي كشور 
. استراليا اتفاق افتاد و اين زماني بود كه مهاجران خرگوش را همراه خود به آنجا بردند

اليا فاقد حيوان گوشتخوار بود و به همين سبب خرگوشها به سرعت زاد و ولد استر
  .كردند و تعادل حيات وحش را به هم زدند

طور طبيعي در سرزمين  هايي از گياهان يا حيوانات يا پرندگان را كه به اگر ما گونه
ديگري وجود ندارند به جايي ببريم، باعث بر هم خوردن تعادل حيات وحش آنجا 

  .شويم يم


