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صدها�میلیون�سال�پیش،�بسیار�پیش�از�آنکه�انسان�ها�
از�موجودات�شگفت�انگیز� وجود�داشته�باشند،�گروهی�
از� بعضی� دایناسورها.� می�کردند:� فرمانروایی� زمین� بر�
عظیم�ترین�جانوران�و�همچنین�بعضی�از�و�حشتناک�ترین�
شکارچیانی�که�بر�زمین�گام�نهاده�اند،�دایناسور�بودند.

که� تروسورها� مانند� دیگری� شگفت�انگیز� جانوران�
مهلکی� دریایی� خزندگان� و� بودند،� آسمان�ها� فرمانروای�
که�در�دریاها�در�پی�شکار�بودند�نیز�در�کنار�دایناسورها�

زندگی�می�کردند.
را�به�ماجراجویی�در�روزگار�دایناسورها� کتاب�شما� این�
رفتارهای� با� را� تازه�ای� موجود� صفحه،� هر� در� می�برد.�
حیرت�آورش�مالقات�خواهید�کرد؛�از�روش�های�زیرکانه�ی�
شکار�گرفته�تا�شیوه�های�دفاعی�هوشمندانه�و�کوچ�های�
از�شگفتی�های� کنید؛�جهانی� قهرمانانه.�بیایید�و�تماشا�

پیشاتاریخی�در�انتظار�شماست!

لیالیناسوراموتابوراسوروس

ُاویرپتور

اسپینوسوروس

میکرورپتور

سینورنیتویدس

سیتاکوسوروس

کوسه ی جینسو

کارونوسوروس

آنتارکتوپلتا

جیگانتورپتور

آپاتوسوروساستگوسوروس

جیرافاتیتان کنتروسوروس سارکوسوکوس

داینونیکوس

پلزیوسوروس باریونیکس موزاسوروس هتسگوپتریکس

سیلوفیزیس

نوترونیکوس

تی رکس ترانودون آرکالن

تروداوسترو آرژانتینوسوروس جیگانوتوسوروس کایویاهارا

تریسراتوپس

ــی قـــــــــــــدم بــــــــگــــــــذاریــــــــد. ــ ــ ــخ ــ ــ ــاری ــ ــ ــات ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــش ــ ــ ــی ــ ــ ــی قـــــــــــــدم بــــــــگــــــــذاریــــــــد.بــــــــــه مــــــــاجــــــــراجــــــــویــــــــی  پ ــ ــ ــخ ــ ــ ــاری ــ ــ ــات ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــش ــ ــ ــی ــ ــ بــــــــــه مــــــــاجــــــــراجــــــــویــــــــی  پ
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دریای تتیس

گوندوانا

س 
اقیانو

پانتاالسا

س 
اقیانو

پانتاالسا

س 
اقیانو

پانتاالسا

لوراسیا

دریای تتیس

دوران� که� می�کردند� زندگی� زمانی� در� دایناسورها�
مرحله� سه� به� و� دارد� نام� )میان�زیستی(� مزوزوئیک�
تقسیم�می�شود:�دوره�های�تریاسه،�ژوراسیک�و�کرتاسه.�
آن�زمان�ها�جهان�با�آنچه�امروز�می�بینیم�بسیار�متفاوت�
نام� به� غول�پیکری� تکه�های� از� زمین� پوسته�ی� بود.�
شده��است.� تشکیل� )زمین�ساخت(� تکتونیک� صفحات�

جهان دایناسورهاجهان دایناسورها
زیِر�پوسته،�الیه�ای�از�سنگ�مذاب�قرار�دارد�که�آهسته�
می�چرخد�و�قاره�هایی�را�که�روی�آن�قرار�دارند،�به�تدریج�
حرکت�می�دهد.�حدود���2۵0میلیون�سال�پیش�قاره�ها�
به�صورت�یک�َاَبرقاره�ی�بزرگ�به�نام�پانگه�آ�به�هم�پیوسته�

بودند.

نخستین دایناسورها در دوره ی 
بیشتر  در  آمدند.  پدید  تریاسه 
به صورت  قاره ها  دوره،  ایــن 
َاَبرقاره ی پانگه آ به هم پیوسته 
خشک  و  گرم  آب و هوا  بودند. 
بزرگی  بیابانی  نواحی  و  بود 
وجود داشتند. نزدیک به پایان 
از هم گسستِن  تریاسه،  دوره ی 

پانگه آ آغاز شد.

پانگه آ  ژوراسیک،  دوره ی  در 
لوراسیا  قــاره ی  دو  و  گسست 
شدند.  تشکیل  گوندوانا  و 
به  را  بیابان ها  بــاران  ــارش  ب
و  کرد  تبدیل  انبوه  جنگل های 
و  آمدند  باال  کم عمق  دریاهای 
پوشاندند.  را  خشکی ها  برخی 
دایناسورها  جهاِن  غول های 
دوره ی  در  -ســـاروپـــودهـــا- 

ژوراسیک پدید آمدند.

جهان تریاسه
 )۲۵۲ تا ۲۰۱  میلیون سال پیش(

جهان ژوراسیک
 )۲۰۱ تا ۱۴۵  میلیون سال پیش(

گــهآ
پان

اقیانوس 
اطلس 
جنوبی

اقیانوس 

اطلس 

شمالی

اقیانوس

هند

اقیانوس 
اطلس
جنوبی

س 
اقیانوس اطل

شمالی

استرالیا

استرالیا

اروپا آسیا

آمریکای جنوبی

هند

آمریکای 
جنوبی

آمریکای 
شمالی

آمریکای 
شمالی

آفریقا

اوراسیا

دریای
تتیس

اقیانوس
آرام

آفریقا

جنوبگان

جنوبگان

هند

اقیانوس
آرام

آراماقیانوس

یافته های 
فسیلی

چگونه راجع  به دایناسورها می دانیم؟ چون فسیل هایشان )بقایای آن ها( را درون زمین 
این بقایا می توانند درباره ی موجوداتی که میلیون ها  یافته ایم. دانشمندان با مطالعه ی 
سال پیش می زیستند، چیزهای زیادی کشف کنند. بهترین فسیل ها در مناطقی به وجود 

آمده که دایناسورها بالفاصله پس از مرگشان در گل و الی دفن شدند.

1( دایناسوری می میرد و جسدش را سیل 
رودخانه ای  یا  دریاچه  درون  یا  می برد،  
می شود.  غرق  آن  اعماق  در  و  می افتد 
پوست  و گوشت جانور می پوسد و فقط 

استخوان هایش باقی می ماند.

2( گل و ماسه استخوان ها را می پوشانند. 
هم  روی  الیه ها  ســال،  میلیون ها  طی 
می شوند.  تبدیل  سنگ  به  و  انباشته 
مواد معدنی به درون استخوان ها رسوخ 
می کنند و آن ها را به سنگ تبدیل می کنند.

را  فسیل ها  زمین  پوسته ی  تحرکات   )3
الیه های  می دهند.  ُهل  سطح  روی  به 
باالیی با باد و باران فرسوده می شوند و 
فسیل ها را نمایان و آماده ی یافته شدن 

می کنند.

از هم  ــدن  بــه دورشـ قــاره هــا 
اقیانوس های  و  دادند  ادامه 
بزرگ آن ها را از هم جدا  کردند: 
چیزی  آن  شبیه  کم کم  جهان 
می شناسیم.  امــروزه  که  شد 
بسیاری از گونه های دایناسوری 
و  رکس  تیرانوسوروس  ازجمله 
اما  آمدند.  پدید  تریسراتوپس 
در پایان دوره ی کرتاسه، همه ی 

دایناسورها از بین رفتند.

قاره هایی که امروزه می شناسیم 
دایناسورها  ظهور  آغاز  زمان  از 
فاصله  هم  از  بسیار  کنون،  تا 
حال  در  هــنــوز  و  گرفته اند 
زمین  صفحه های  حرکت اند! 
با سرعتی حدود 12  پایمان  زیر 
به آهستگی  سال  در  سانتی متر 
صد  میلیون  می کنند.  حرکت 
سال دیگر سیاره ی ما باز هم با 

امروز متفاوت خواهد بود.

جهان کرتاسه
 )۱۴۵ تا ۶۶  میلیون سال پیش(

جهان امروز

اقیانوس شمالگان

اقیانوس شمالگان
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جهان کرتاسه

جهان ژوراسیک

جهان تریاسه

آنکیسوروس  گام های سنگین و آهسته با 
)کانادا(

در دوره ی کرتاسه، اقیانوس کم عمقی 

شرق و غرب آمریکای شمالی را 

از یکدیگر جدا کرده بود 

که مملو از موجودات دریایی باستانی بود.

دریای سارگاسو

آمریکای شمالیآمریکای شمالی

اقیانوس 

اطلس 

برموداشمالی

دریای کارائیب

ایاالت یوتا، وایومینگ، مونتانا 

و کلرادو مناطق اصلی شکارچیان 

فسیل هستند؛ زیرا نواحی بزرگ 

و خشکی از صخره ها دارند که در 

است.آن سطح زمین فرسایش یافته 

رؤیای فسیل، از غنی شمالِی آمریکای
بهویژه است، دایناسوری شکارچی هر
غرب در »بدبوم« دارای ایالتهاِی در
سنگها کــه آمریکا متحدهی ایـــاالت
یافتههایپیشاتاریخِیدیدنیایبهدست
شمار زندگی محل قــاره این میدهند.
بوده، پیشاتاریخی موجودات از زیادی
ازجملهبرخیازشاخصتریندایناسورها:
تا گرفته وحشتانگیز ــیرکــس ت از

استگوسوروِسمیخدار.

 چیرگی کامل با 
کارنوِفکس 

)ایاالت متحده ی آمریکا(

نعره زدن با 
والفرانس 
)مکزیک(

ی با 
 اوج گیر

س 
واتلو

ِکتزالک

ک(
)مکزی

نوترونیکوس در جست وجوی آذوقه با 
)ایاالت متحده ی آمریکا(

یادگیری پرواز با 
بچه ترانودون 

)ایاالت متحده  ی آمریکا(

تنگه ی دیویس

ایاالت متحده
آمریکا

اقیانوس شمالگان

گرینلند

آالسکا

خلیج آالسکا

کانادا
خلیج 

هادسون

س 
اقیانو
آرام 
شمالی

خلیج مکزیک

مکزیک

پرسه زدن در شمالگان با 
نانوکسوروس )آالسکا(

 تعقیب شبانه با ترودون 
)آالسکا(

در دوران کرتاسه، دایناسورها 

احتماالً از روی پلی زمینی که 

آمریکای شمالی را به آسیا 

پیوند  داده بود، گذر می کردند. 

به  همین  دلیل است که 

دایناسورهای آمریکای شمالی 

بسیار شبیه خویشاوندان 

آسیایی شان هستند.

سر کوبیدن با 
پکی سفالوسوروس 

)کانادا(

 موج سواری با پلزیوسور 
)ایاالت متحده ی آمریکا(

 شکار گله ای با 
داینونیکوس 

)ایاالت متحده ی 
آمریکا(

 شکار اردک منقاران با 
آلبرتوسوروس 

)مکزیک(

 به پیش با 
سنتروسوروس 

)کانادا(

 پرورش نوزاد با مایاسورا 
)ایاالت متحده ی آمریکا(

 ازتخم درآمدن با 

آپاتوسوروس 

)ایاالت متحده ی آمریکا(

)کانادا(تیرانوسوروس  پاییدن طعمه با 

 سرشاخ شدن با تریسراتوپس 
)ایاالت متحده ی آمریکا(

هشدار به دشمنان با 
استگوسوروس 

)ایاالت متحده ی آمریکا(

دریانوردی با 
آرکالن )ایاالت 
متحده ی آمریکا(

خنک شدن با 

هادروسوروس 

)ایاالت متحده ی آمریکا(
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