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  زمان
براى اينكه زمان 

تشكيل صخره اى را 
كه سنگواره ى هر 

دايناسور در ميان آن 
پيدا شده است بدانى، 

به چكش و عدد 
روبه روى آن نگاه كن. 
در جاهايى كه چكش 

را نمى بينى، به 
عددى كه درشت تر از 

بقّيه است، دّقت كن.
  تغذيه

آنچه در مقابل دايناسور يا در دهان 
او مى بينيد، غذاى مورد عالقه اش 

است.

  اندازه
مقايسه ى تصويرِى دايناسور با انسان 

و موجودات ديگر، اندازه ى تقريبى 
دايناسور را نشان مى دهد.

  وزن
ترازو نشان مى دهد كه هر دايناسور 

تقريباً چقدر وزن داشته، براى مثال، 
دايناسورى كه در اين ترازو مى بينيد 

تقريباً هم وزن يك اسب بوده است.

چون کودکان در جست وجوی شگفیت ها
وقیت شش سالم بود، پدرم کتایب درباره ی دایناسورها برایم خرید و من از تماشای عکس های آن 
غرق در شگفیت شدم. تفاوت دایناسورها با بقیه ی موجودات عجیب و غریب و محبوب سال های 
کودیک من این بود که اطمینان داشتم چنین موجودایت زماین روی زمین زندیگ یم کرده اند. همین 
ـ که اغلب  اطمینان، دایناسورها را برای من واقعی و شگفت انگیز یم کرد و آن ها را به دنیای آن روزهایم 
، مّتصل یم ساخت. برای همین، به دنبال دایناسورها گشتم؛   کسل کننده و خایل از شگفیت یم نمودـ 
اوایل در کتاب ها، بعدها در مستندهای علیم، سپس در مقاالت پژوهیش و اندیک بعد، در کوهستان ها 

و کویرها به دنبال سنگواره های آن ها.
جست وجوی پژوهشگران برای سنگواره های جانوران تاریخ گذشته ی زمین همچنان ادامه دارد، 
به خصوص در سرزمیین بکر چون ایران؛ اما جست وجوی بچه ها به دنبال شگفیت ها از 
صفحه های کتاب ها آغاز یم شود. چند ماهی از انتشار «فرهنگ نامه ی دایناسورها»  
توسط نشر طالیی در سال ۱۳۸۹ نگذشته بود که متوّجه شدیم گرچه 
مخاطبان موردنظر ما در آن کتاب، دبیرستاین ها و دانشجوها بوده اند، 
دانش آموزان بسیاری هم، که هنوز از کشف دنیا غرق شگفیت یم شوند، 
فرهنگ نامه را پسندیده اند. این استقبال برای من و محمد حقاین، 
تصویرگر چیره دست کتاب  «فرهنگ نامه ی دایناسورها» و نیز ناشر 
هنردوست و دانش پرور آقای کاظم طالیی، بزرگ ترین تشویق  بود 
تا قدم در راه نگارش و تولید کتاب حاضر بگذاریم. از هر دوی این 
عزیزان، همچنین از گرافیست خّالق این کتاب، آقای  آرش جهانگیری  
تشّکر یم کنم. به عالوه، از ویراستاران نکته سنج و تیزبین کتاب، 
آقای علیرضا باقری جبیل  و خانم افسانه حجیت طباطبایئ 
سپاسگزارم. اگر یاری و همراهی همه ی این عزیزان 

نبود، هرگز چنین کتایب شکل نیم گرفت.
طی دو سایل که از طراحی آغازین تا ویرایش پایاین 

این کتاب، روی آن کار یم کردیم، لطف خدا را 
فراوان در پشتیباین های پدر و مادر عزیزم 

و همراهی همسر مهربانم،  یافتم. 
این کتاب هدیه ناچیزی است 

برای ایشان.

عرفان خسروی
فروردین روز از ماه بهمن ۱۳۹۲

راهنمای استفاده از شناسنامه ی هر دایناسور

  مكان
اين نقشه محّل پيدا شدن سنگواره ى 

هر دايناسور را نشان مى دهد. 

فافا اا اا فافااا اا اا فااا ا ا ا

جج



بدن همه ى دايناسورها پر داشت. پرهاى 
دايناسورها خيلى متنّوع بود. بعضى وقت ها اين 

پرها شبيه مو يا تيغ جوجه تيغى بودند.

دايناسورهاى گوشت خوار 
سرهاى بزرگ و 

دندان هاى تيز داشتند.

پاهاى چهارانگشتِى پرنده مانند

جانوراین که دیگر نیستند

دايناسورها خيلى متنّوع بود. بعضى وقت ها اين 
پرها شبيه مو يا تيغ جوجه تيغى بودند..د..د..د.

تُِنونُْتوُسوِرسالپيش

رباط هاى محكم كننده ى دم

بيشتر گياه خوارها شكم هايى گنده و 
سرهايى كوچك داشتند.

هر چيزى درباره ى دايناسورها مى دانيم، از روى 
سنگواره هاى آن هاست. سنگواره ى اين دايناسور پر 
هم دارد. دانشمندان بعد از ديدن اين سنگواره گفتند 
كه پرنده ها بازمانده ى نسل دايناسورها هستند.

ورهاى گوشت خوار 
ى بزرگ و 

هاى تيز داشتند.

ششيش ييپ تُِنونُْتوسُسورسال

هاى محكم كننده ى دم

يزى درباره ى دايناسورها مى دانيم، از روى 
واره هاى آن هاست. سنگواره ى اين دايناسور پر 
رد. دانشمندان بعد از ديدن اين سنگوارهگرد. دانشمندان بعد از ديدن اين سنگواره گفتند 
رنده ها بازمانده ى نسل دايناسورها هسستند.
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اگر همین االن با هم به قاّره ی آفریقا برویم، در آنجا شیر و زرافه و اگر همین االن با هم به قاّره ی آفریقا برویم، در آنجا شیر و زرافه و 
گورخر و فیل و کرگدن یم بینیم. البته نسل همه ی این جانوران عجیب و گورخر و فیل و کرگدن یم بینیم. البته نسل همه ی این جانوران عجیب و 
دوست داشتین به خاطر کارهایی که آدم ها انجام داده اند، به زودی منقرض دوست داشتین به خاطر کارهایی که آدم ها انجام داده اند، به زودی منقرض 
یم شود؛ کارهایی مثل قطع کردن درختان جنگل، ریختن فاضالب در یم شود؛ کارهایی مثل قطع کردن درختان جنگل، ریختن فاضالب در 
رودخانه ها و شکار جانوران برای خوش گذراین. دویست سال پیش الزم رودخانه ها و شکار جانوران برای خوش گذراین. دویست سال پیش الزم 
نبود برای دیدن شیرها به آفریقا سفرکنیم یا برای دیدن ببر به هندوستان نبود برای دیدن شیرها به آفریقا سفرکنیم یا برای دیدن ببر به هندوستان 
برویم. در همین ایران خودمان، هم شیر وجود داشت هم ببر. اما به خاطر برویم. در همین ایران خودمان، هم شیر وجود داشت هم ببر. اما به خاطر 
کارهایی مثل شکار، نسل این جانوران در ایران منقرض شد. حاال تصّور کارهایی مثل شکار، نسل این جانوران در ایران منقرض شد. حاال تصّور 
کنید به جای دویست سال، دویست میلیون سال به گذشته برگردیم؛ کنید به جای دویست سال، دویست میلیون سال به گذشته برگردیم؛ 

به زماین که دوره ی دایناسورها تازه داشت شروع یم شد.به زماین که دوره ی دایناسورها تازه داشت شروع یم شد.
بیشتر دایناسورها تا بیشتر دایناسورها تا ۶۵۶۵ میلیون سال پیش منقرض شدند. البته  میلیون سال پیش منقرض شدند. البته 
انقراض آن ها تقصیر آدم ها نبود؛ چون در آن زمان آدیم روی زمین انقراض آن ها تقصیر آدم ها نبود؛ چون در آن زمان آدیم روی زمین 
وجود نداشت، ویل ناراحت نباشید! هنوز هم در زمین ما دایناسور وجود نداشت، ویل ناراحت نباشید! هنوز هم در زمین ما دایناسور 
هست و باید مراقب باشیم که آن ها منقرض نشوند. بیایید با هم هست و باید مراقب باشیم که آن ها منقرض نشوند. بیایید با هم 
قصه ی بعیض از این جانوران عجیب قدییم را بخوانیم و ببینیم کدام قصه ی بعیض از این جانوران عجیب قدییم را بخوانیم و ببینیم کدام 

دایناسورها روی زمین باقی مانده اند.دایناسورها روی زمین باقی مانده اند.

        همه ى دايناسورها با هم   
خويشاوند بودند. يعنى همگى از نسل 

پدربزرگ دايناسورى بودند كه 250 ميليون 
سال پيش زندگى مى كرد. بچه هاى اين 

پدربزرگ شكل هاى خيلى متنّوعى پيدا 
كردند؛ بعضى گوشت خوار شدند و بعضى 
گياه خوار. با وجود اين، چيزهاى مشترك 

زيادى در بدن آن ها وجود داشت كه نشان 
مى دهد همگى با هم خويشاوند بوده اند. 



تروسورها يا خزندگان پروازگربه 
پرندگان امروزى ربطى نداشتند. 

آن ها حتى از نسل پدربزرگ 
دايناسورها نبودند، ولى با 

دايناسورها خويشاوند بودند.

پاهاى دايناسورهاى 
گوشت خوار بسيار شبيه 

پاهاى پرندگان بوده است.

تروسورها يا خزندگان پروازگربه
پرندگان امروزى ربطى نداشتند. 

آن ها حتى از نسل پدربزرگ 
دددايناسورها نبودند، ولى با

ددايييناسورورورها خويشاوند بودند.

پاهاى دايناسورهاى 
گوشت خوار بسيار شبيه 

پاهاى پرندگان بوده است.

اغلب دايناسورهاى 
گوشت خوار دست هايى 

سه انگشتى داشتند.

اسپايُنوُسوِرس
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  وقتى مى گوييم دايناسور، منظورمان فقط 
همان حيوان هايى است كه از نسل پدربزرگ 
دايناسورى باشند. خيلى از جانوران ديگر ماقبل 
تاريخ، كه هم زمان با دايناسورها مى زيسته اند، 
دايناسور به حساب نمى آيند. مثل خزنده هاى آبزى 
كه نسلشان همراه با دايناسورها منقرض شد.

رنگ ها نشان دهنده ى اختالف دما در نقاط 
مختلف بدن مارمولك هستند.

   دايناسورها خزنده بودند اما با 
مارمولك ها فرق داشتند. دماى جاهاى 
مختلف بدن مارمولك تفاوت زيادى دارد، 
چون مارمولك نمى تواند خودش را گرم كند و 
به اصطالح، خون سرد است اما دايناسورها، 
مثل پرنده ها و پستان داران، خودشان را 
گرم مى كردند؛ يعنى خون گرم بودند.



پدربزرگ دایناسورها خودش یک دایناسور کوچولو به اندازه ی بوقلمون بود و 
غذای اصیل اش حشره ها و بندپایان دیگر بودند. از نسل این دایناسور گروه های 
مختلفی از دایناسورها به وجود آمدند که ظاهر بعیض هایشان خییل تغییرکرده 
بود؛ هرچند همیگ ویژیگ های اصیل پدربزرگشان را داشتند. مثالً هیچ کدام 
مثل مارمولک ها  نیم خزیدند؛ یعین، شکمشان را روی زمین نیم کشیدند، 

روی بدن همه ی آن ها مقداری پر وجود داشت و همیگ خون گرم بودند.

شكل شاخ هاى 
دايناسورهاى شاخ دار 
در گونه هاى مختلف 

متفاوت بود.

دايناسورهاى گردن دراز يك خانواده ى 
ديگر از دايناسورهاى گياه خوار خيلى 
بزرگ و گردن دراز بودند. پوست بعضى از 
آن ها مثل فيل بود و بعضى ها روى پشتشان 

زره هاى محكم استخوانى داشتند.

آمپلوسورس

دايناسورهاى خاردار گياه خوار بودند. اين خانواده شامل 
چندين گونه با ظاهرى كمابيش مشابه بود كه از نظر اندازه و 

تعداد خارها، و صفحات پشتى با هم تفاوت داشتند. 

فرزندان یک پدربزرگ
ه ی بوقلمون بود و 
یناسور گروه های 
ن خییل تغییرکرده 
ند. مثالً هیچ کدام 
ین نیم کشیدند، 

ون گرم بودند.

شكل شاخ هاى 
دايناسورهاى شاخ دار 
در گونه هاى مختلف 

متفاوت بود.

دايناسورهاى گردن دراز يك خ
ديگر از دايناسورهاى گياه خو
بزرگ و گردن دراز بودند. پوست
آن ها مثل فيل بود و بعضى ها روى
زره هاى محكم استخوانى داشتند

خانواده ى 
وار خيلى 
ت بعضى از 
 پشتشان 

د.

و م ىب پ و ر
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استگوسوِرس

بزرگ ترين دايناسورها جزء دايناسورهاى 
گردن دراز بودند، اما به خاطر كيسه هاى 
هوايى بزرگى كه از شش هايشان به درون شكم 
و گردنشان مى رفت وزن بدن آن ها نسبت به اندازه شان خيلى 
سنگين نبود. پرنده هاى امروزى هم، چنين كيسه هايى دارند.


