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 تحقيق زمينه اي

 ماقبل خزندگان انواع از يكي دايناسورها،. داشتند وجود دايناسورها باشد، زمين روي بشري كه آن از پيش مدتها قبل، سال ميليونها

 .زيستند مي خزندگان، عصر مزوزوييك، دوران در كه هستند تاريخ

 اند كرده نمي پرواز دايناسورها از هيچيك. اند كرده مي مثل دتولي گذاري تخم طريق از آنها، اكثر و بوده خزندگان جزء دايناسورها

( متر 00)فوت 01 از بيش و طول( متر01)فوت011 از بيش دايناسورها، بزرگترين. اند كرده نمي زندگي آب در آنها از هيچكدام و

 دايناسور، كوچكترين(. سسوپرزارو و براكيوزاروس الترازاروس، سيزموزاروس، آرژنتينوزاروس، مانند)اند داشته ارتفاع

 .است بوده حد دو اين بين. دايناسورها، اكثر اندازه. است بوده جوجه يك اندازه به  ،( Compsognathus) كومپوزوگناتوس

 نهنگهاي اما اند زيسته مي زمين روي تاكنون كه هستند موجوداتي بزرگترين خوار، گياه( sauropodomorpha)ساروپودهاي

 است، بوده چگونه آنها حركات و رفتار اند، داشته صدايي چه دايناسورها اينكه تصور! هستند سنگينتر دايناسورها، اعانو همه از  آبي،

 .باشد مي مشكل بسيار ماده، يا است نر آنها فسيل اينكه تعيين حتي يا و ان، بوده رنگي چه اند، كرده مي جفتگيري چگونه
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 .است بوده چگونه آنها بدن نگار و نقش يا اند بوده رنگي چه دايناسورها كه داند نمي كس هيچ

 :اند كرده مي زندگي ازدايناسورها مختلفي انواع مختلف، زمانهاي در

 چهارپا دايناسورها، اين)رفتند مي راه پا چهار روي بعضي ،(بودند دوپا دايناسورها، اين)اند رفته مي راه پا دو روي آنها از بعضي

 .پا چهار روي هم و بروند راه پا دو روي توانستند مي هم آنها از بعضي(. بودند

 پرنده دايناسور نخستين سينوزاروپتريكس اند، آمده وجود به( درومائوزاريدها) تروپودها از پرندگان مخلوقات، تكامل زنجيره در

 .است مانند

 سنگين و كند بسيار آنها از بعضي ،(Velociraptor _ولوسيراپاتور مانند)كردند مي حركت سريع بسيار دايناسورها از بعضي

 (.Ankylosaurus _آنكيلوساروس مانند)كردند مي حركت

 دايناسورها، از بعضي پوست. داشتند ديگري زوائد يا ميخ يال، هم بعضي بودند شاخدار بعضي  داشتند، زره  دايناسورها، از بعضي

 كه)بودند گياهخوار دايناسورها، اكثر.داشتند اي اوليه پرهاي دايناسورها، از ديگر بعضي حاليكه در بود ناهموار و ضخيم بسيار
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 ناميده گوشتخوار كه)بودند گوشتخوار دايناسورها، از بعضي.بود گياهخوار دايناسوري تريسراتوپس، مثال(. شوند مي ناميده گياهخوار

 بر سال ميليون 060 حدود زوزوييك،م دوران طي در دايناسورها،.بود گوشتخوار دايناسوري ،( T_rex)ركس تي مثال(.شوند مي

 درباره آنها، فسيلي بقاياي مطالعه با شناسان، ديرينه. شدند منقرض مرموزي طور به قبل، سال ميليون 60 اما كردند، حكمفرمايي زمين

 به دركنارهم همه زمين هاي قاره زيستند، مي دايناسورها كه هنگامي.اند رسيده انگيزي حيرت هاي يافته به تاريخ ماقبل دنياي

 دايناسورها،. بود حاضر حال از گرمتر بسيار هم زمين هواي عالوه به. شود مي ناميده ، آ پانگه كه بودند بزرگ ابرقاره يك صورت

 مورد در. شدند منقرض داد، رخ متعددي ساختي زمين و آتشفشاني فعاليتهاي كه كرتاسه، دوره انتهاي در قبل، سال ميليون 60 حدود

 باعث آسماني، شهابسنگ يك برخورد كه دارند قبول را نظريه اين دانشمندان اكثر. دارد وجود مختلفي نظريات ايناسورها،د انقراض

 سال ميليون 60 دايناسورها،.  دهند وفق جديد شرايط با را خود اند نتوانسته دايناسورها و است شده هوايي و آب شديد تغييرات

 .شدند منقرض  بود، زمين به شهابسنگ يك برخورد از ناشي كه حيطي،م زيست شديد تغييرات علت به قبل،

. پرندگان احتماال و آنهاست فسيلهاي مانده باقي دايناسورها از كه چيزي تمام. هستند دايناسورها باقيمانده امروزي، پرندگان احتماال

 زندگي شما كه باشد جايي نزديكي در آنها فسيلهاي از يكي است ممكن حتي دارند، وجود دنيا جاي همه در دايناسورها، فسيلهاي

 .باشند امروزي پرندگان اجداد دايناسورها است ممكن و بودند امروزي پرندگان شبيه بسيار دايناسورها، از بعضي! كنيد مي
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 و وحشتناك معني به سدينو) دايناسور نام اما اند، گرفته قرار بررسي مورد و كشف 0101 سال از حداقل دايناسورها، فسيلهاي اگرچه

 آن در. شد داده موجودات اين به  اوون، ريچارد سر انگليسي كالبدشناس توسط ،0181 سال در ،(است سوسمار معني به ساروس

 .بودند بزرگي بسيار دايناسورهاي كه بود شده شناسايي هيالئوزاروس و ايگوانودون مگالوزاروس، دايناسور نوع سه تنها زمان

 كنون، تا. است زيسته مي قبل سال ميليون 111 و بوده گوشتخوار دايناسوري كه است اوراپتور شده، شناسايي ناسورداي قديميترين

( بار يك هفته چند اوقات گاهي)يكبار ماه چند تقريبا. است شده شناسايي دايناسور از گونه بيشتري خيلي تعداد و جنس 011 حدود

 .آيد مي بيرون خاك زير از جديدي فسيل

 : دايناسورها از برخي هوشي بهره -

 دايناسورها خصوصيات

 :از عبارتند ديگر كلي ويژگيهاي عمومي شكل جز به. داشتند انگشت 0 و كوتاه اندام 8 و دراز دم و بدن اوليه كوچك خزندگان

 .برونتوزورها در بزرگ بسيار نسبتهاي به اندازه افزايش «
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 .دينوزرها بعضي در سر خارهاي يا و شاخها و پوستي صفات جمله از دفاعي سالح و جوشن آمدن بوجود «

 .دينوزرها ساير در پا 1 يا 8 با تند دويدن منظور به سبك ساختمان «

 .پتروداكتيلها در پوست پرشي هاي پرده تكامل و دم و پيشين اندام درازاي شدن افزودن بوسيله پرواز با سازش «

 .ايكتيوزرها در شكل دوكي بدن و مانند بالشتك پاهاي كمك به آبي زندگي با پوست شديد سازش «

 دايناسورها رفتن بين از دليل

 نظريه يك طبق بر. دارد وجود فراواني هاي گفته شدند ناپديد ناگهان چگونه شناسي زمين ديد از قديم خزندگان اينكه درباره

 مانند هوا و آب تغييرات. است تر پذيرفتني كه ديگر نظريه موجب به و اند خورده را بزرگ خزندگان تخمهاي پستانداران ترين ابتدايي

 دوره اواخر در خزندگان رفتن بين از نتيجه در. است گذارده مخالف تاثير مسكنشان و خزندگان در متغير رطوبت و دما شدن كم

 تكامل به شروع سوم دوره در و بوده كوچك پستانداران اندازه موقع آن در آمده بوجود مناسبي موقعيت پستانداران براي مزوزوئيك

 .اند نموده آوري شگفت
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 ((herbivores Dinosaur  گياهخوار دايناسورهاي

 در خود از حفاظت براي و اند كرده زندگي زمين روي بر كنون تا كه بودند حيواناتي بزرگترين جمله از خوار گياه دايناسورهاي

 گياهان روي بر چريدن به را روز اوقات بيشتر آنها. بودند متكي خود مسلح بدن و خود بزرگ جثه به شكاري حيوانات مقابل

 ديگر براي كه هايي رستني به رسيدن رادر او بلندش گردن.  داشت وزن تن 66 و طول متر 10 الجثه عظيم براكيوزاروس. گذراندند مي

 .كرد مي ياري بودند باال دايناسورها

 ( carnivores Dinosaur) گوشتخوار دايناسورهاي

 آنها. داشتند قدرتمندي پاهاي و سنگين بدني روس نازا تري نظير برخي. كردند مي حركت خود عقبي پاي دو روي بر دايناسورها اين

 ، كوچكتر چوس دينوني نظير دايناسورها بعضي. كردند مي استفاده خوار گياه دايناسورهاي كشتن براي تيز دندانهاي و چنگالها از

 بر غلبه براي چابك شكارچيان اين. خوردند مي را حشرات و پستانداران ، خوار گياه دايناسورهاي آنها. ندبود سريعتر و سبكتر

 دريدن براي شكار طي كه بود اي پيچيده بهم چنگالهاي و ها پنجه داراي چوس دينوني.  كردند مي شكار گروهي صورت به شكارخود

 .آمد مي در حركت به جلو سمت به طعمه
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 مسئله :

آشنایی  و انواع آن دایناسورها با حد چه تا

 دارید؟

 خونگرم بودند؟دایناسورها آیا 
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 تعریف

 کوچک غالبا باشند، می فراوان آنکه وجود با زنده خزندگان مقدمه دایناسورها

 دوره به که مزوزوئیک دوره در. دارند کوچکی نقش موجود جانوران میان و بوده

 مسلط داران مهره خزندگان( باالیی کرتاسه تا تریاسیک) است مشهور خزندگان

 نیمه در که بطوری. بودند کرده اشغال را زیست محلهای بیشتر بخش و بوده

 انتشار اقیانوسها و مردابها و باتالقها در خشک مرتفع سرزمینهای و صحراها

 خیلی فیل از آنها از بعضی وزن و درازا و بوده بزرگ و کوچک جانوران این. داشتند

 آنها میان بزرگی تفاوتهای نیز عادات و ساختمان لحاظ از و است کرده می تجاوز
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 شکل کنونی داران مهره با مقایسه در آنها از بسیاری تاریخچه. است شتهدا وجود

. اند بوده زیبایی حرکات و جالب ظاهر دارای دیگران که حالی در اند داشته خاصی

 این شناسایی که داشتند شباهت اولیه دوزیستان به آنقدر خزندگان ترین ابتدایی

 منشا و اصل نمودن پیدا برای حال این با. است دشوار یکدیگر از گروه دو

 قطعا که سنگواره بقایای و آثار تعدادی. هستند باارزشی شاهد و دلیل خزندگان

 زمان در خزندگان. است شده یافت پنسیلوانیا رسوبات در باشند می خزنده

 پیدا فراوانی های شاخه زندگی راه ساختمان لحاظ از و نهادند ازدیاد به رو پرمین
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 وسیعی مقیاس به دوره آن انتهای در خزندگان خزندگان لتکام زمان.کردند

 .شدند دوزیستان جانشین
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 نتیجه گیری

 بیش برای که بودند داری مهره خزندگان از گروهی( Dinosaur: انگلیسی به) دایناسورها

 سال میلیون ۰۳۱ حدود) تریاسه دوره از قبل. بودند زمین بر حاکم سال میلیون ۰۶۱ از

 رویداد در ها آن تر بیش( پیش سال میلیون ۶۶ حدود) کرتاسه دوره آخر تا( پیش

 .شدند منقرض[ ۴ پ]پالئوژن-کرتاسه انقراض

 بین رابطه یک دهنده نشان ۰۶۶۰ در( آرکئوپتریکس) بال کهن های بازمانده بررسی

 که را استخوانی پرندگان اسکلت در امروزه دانشمندان. است پرندگان و دایناسورها

 اثرهای حضور از نظر صرف. اند کرده پیدا است داشته وجود دایناسورها در فقط

 .است(کوچک درنده دایناسور)آرواره آراسته مانند به خیلی نیاپرنده شده، سنگواره
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

.تشكر نمامیي اند   
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