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 شکارچـي شـب 
 خـفـاش

 



با قيمت  طرح جابراين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

 www.asemankafinet.ir . تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه کنيد 0222فقط  

 

 نام پروژه:

 شکارچی شب

 :گردآورندگان

 متین بزرگی

 ابوالفضل حسن زاده

 امیرحسین هاشمی

 محمد جواد زارعی

 چهارم: پایه

 :نام آموزگار

 جناب آقای علی نژاد

 :نام استان

 خراسان شمالی

 :نام شهرستان

 اسفراین

 مدرسه:

 مرحوم حاج علیزاده

 مدیر مدرسه:

 جناب آقای توحیدی
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 :سپاسگزاری

 از که همچنین پدر و مادرانمان عزیزمان معلم همچنین از مدیر مدرسه و منان خداوند از سپاس با

 ومشورت کمک پروژه نیازاین مورد مطالب شدن تر کامل در و همراهی را ما پروژه این آخر تا ابتدا

 نمائیم می وتشکررا تقدیر کمال نمودند
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 تحقیق زمینه ای 

را با شیر  یشانهستند که پرواز می کنند. آنها بچه می زایند و بچه ها یپستانداران خفاش ها تنها

بیشتر در شب فعالند و در طول روز به صورت  یعنیخودشان تغذیه می کنند. خفاش ها شب کارند. 

زندگی و در سراسر جهان  یشوند، می خوابند. خفاش ها در همه انواع محیط ها یآویزان م نهوارو

 گونه مختلف از خفاش ها وجود دارد. 099طب ها یافت می شوند. به جز ق

گرم تر مهاجرت می کنند. بعضی از خفاش ها  یدر طول زمستان سرد، بعضی از خفاش ها به جاها

 یلی)مثل خفاش قهوه ای( در طول زمستان سرد به خواب زمستانی فرو می روند و به خواب خ

 وای گرم فرا می رسد.روند تا زمانی که آب و ه یفرو م یقیعم
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 زیستگاه خفاش ها 

 جهان سراسربه گستره  یستگاهشانباشند که ز یاست تا از پستانداران اجازه داده خفاش هاپرواز به 

خفاش ها  توان یم یانوسی،بدون سکونت اق های یرهجز برخی و جنوب و شمال قطب دو جز به. است

دارد. هر  جودخفاش ها و ینزم یعیطب های یستگاهدر تمام ز یباًکرد. تقر یدارا در سراسر جهان پ

 کند.  یم یدامناسب خود را پ های یستگاهمختلف سال، ز یها جانور در طول فصل اینگونه 

 یتوتهب یمناسب برا ییجا یستگاههر ز یدبرخوردار باشد: نخست با یژگیاز دو و یدبا خفاش زیستگاه

 شود. یافتها در آن منطقه  مناسب آن یغذا باید :دوم و باشد داشته( روز طول در) ها خفاش دسته
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 ییو شنوا یاییبو ینایی،ب

 یفیضع یناییها ب و آن است یشرفتهنچندان پ یکوچک و اندام یارها بس خفاش کوچک یشترب چشم

کمک  یابیاش در راه یناییخفاش از ب . کوچکیستندها کور ن از آن یچکدامحال ه یندارند با ا

 است.  یابی پژواککه فراتر از بازه  یطوالن یرهایسدر م یژهبو گیرد یم

 دهند. یصفرابنفش را هم تشخ یپرتوها توانند یم ها نهگو یشده که برخ یدهد یحت

 رود یها به شکار م جانور شب یندارند. چون ا ای یشرفتهپ یاربس ییو شنوا یاییها حس بو خفاش 

 کنن یغذا پرواز م یدر جستجو یلومترک ۰99تا  یها گاه که با پرندگان رقابت کند. آن یستناچار ن
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 مثل یدتول

خفاش، بهار  یها گونه یشترب یفصل برا یندارند؛ ا یریجفتگ یبرا ای یژهها فصل و خفاش بیشتر

 خفاشها به گونه  آورند، شمار بچه یاتا سه نوزاد به دن یک توانند یم یریها از هر بار جفتگ است. آن

دارد. خفاش ماده تا  یها بستگ آن یتوتهبه غذا و محل ب یدسترس زانیمانند م یطیمح شرایط و

 یجوان تا هنگام یها چون خفاش کند یم یها پرستار فرزندانش از آن بزرگسالیبه هنگامه  یکنزد

 .خود به شکار بروند یبرا ییبه تنها توانند یبه طور کامل رشد نکرده باشد نم یشانها که بال
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 یرو یگوناگون یها به روش زایمانو هنگامه  یدوران باردار یبند مانز یماده برا های خفاش

 یشب یبه مواد خوراک یتوان دسترس یمان،تا هنگام زا کنند یم یمها زمان را چنان تنظ . آنآورند یم

 گیرند یرا هم در نظر م یگرد یطیمح یها باشد البته عامل یشهاز هم

 خوارها خون

گفته  یخوراک ها خون حالت به خوراک آن ین. در اکنند یم یهن تغذتنها از خو خفاش هاسه گونه از 

آشام  و خون یدسف آشام بال خون ی،آشام معمول سه گونه عبارتند از: خفاش خون ین. اشود یم

آشام  که خون یدرحال مکد یخون پستانداران را م یشترب یآشام معمول (. خونیی)پامو یپاپشم

 مکند یرا مخون پرندگان  یدسف و بال اپشمیپ
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 ه گیری نتیج

 قابلیت دارای خفاش های بال.هستند پرواز به قادر که هستند بالداری پستانداران تنها ها خفاش

 دیگر همانند جانور این.است شده ساخته پرندگان دیگر از متفاوت ای گونه به که بوده ارتجاعی

 از ها خفاش بیشتر.است دندان و مو دارای و آورد می دنیا به بچه نسلش بقای برای پستانداران

 شب تاریکی در حشره ۰999 تا ۰999 بین آنها تغذیه حجم که کنند می تغذیه مهرگان بی و حشرات

 جانوران این های چشم به ارتباطی ها خفاش یابی جهت قدرت که معتقدند جانورشناسان امروزه .است

 .تاس مرتبط جانور این صوتی های اندام و ها گوش به بلکه ندارد
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  منابع

 سایت ویکی پدیا -۰

 مجله رشد بخش جانوران )خفاش(  -2

 .  ۰۰۰0کتاب جانورشناسی اثر مهندس مرادیان، فصل دوم )خفاش(، چاپ -۰

 

 

 

  

 


