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  حركت
  :شوند كلي به دو گروه تقسيم ميطور  بهجانوران 

  :شوند  اسكلت به دو دسته تقسيم ميمهرگان كه از نظر بي -1
  .ها تنان و كرم مهرگان فاقد اسكلت شامل كيسه بي) الف
  .باشند پوستان، هزار پايان و عنكبوتيان مي پايان از جمله حشرات، سخت شامل بندمهرگان داراي اسكلت خارجي كه بي) ب
  :اند داران داراي اسكلت داخلي هستند كه از نظر جنس اسكلت دو دسته  مهره-2

  .ها  ماهيبعضياسكلت غضروفي مانند ) الف
  .هاي استخواني، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران اسكلت استخواني مانند ماهي) ب

  .ختار با كار نشان داده شده استاي از هماهنگي سا بدن مورچه به عنوان نمونه: كتاب درسي 
  . باشد باشد كه داراي اسكلت خارجي مي مهرگان بندپا مي بيمورچه از 

  :در مورد مورچه به نكات زير توجه كنيد
  .هاي كره زمين به جز مناطق پوشيده از برف و يخ سراسر خشكي:  زيستگاه-1
  . اشدب  جنس اسكلت خارجي مورچه از ماده محكمي به نام كيتين مي-2

  .گيرند اي از جنس پروتئين قرار مي هاي كيتين كه از جنس نوعي پلي ساكاريد سخت و مستحكم هستند، درون ماده زمينه رشته :نكته 
  .گويند ها شش پايان مي  به آنًباشد كه اصطالحا  داراي سه جفت پا مي، مورچه مانند ساير حشرات-3
  .انند هستند و بين بندها مفصل گوي و كاسه وجود دارد پاهاي مورچه بند بند، تو خالي و لوله م-4
  .كنند بندهاي پاها، دو دسته ماهيچه بسيار قدرتمند و در عين حال باريك وجود دارد كه عكس هم عمل ميدهنده  هاي تشكيل  درون لوله-5
  .كند كند و انقباض ماهيچه پاييني پا را خم مي  انقباض ماهيچه بااليي پا را بلند مي-6
  .كنند ها دوبند پا را از داخل به هم وصل مي  ماهيچه-7
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توانند وزن زيـادي را تحمـل    كند، به همين خاطر مي     كند را تحمل مي      هر يك از شش پاي مورچه يك ششم وزن بدن مورچه و باري كه حمل مي                -8
  .كنند

  .جانوران نياز به حركت دارند
  :ندرجانوران به داليل زير به حركت كردن نياز دا

   يافتن جانوران ديگر-3   فرار از دشمنان-2   جستجوي غذا-1
 ها اسفنج  و)تنان از كيسه ( مانند شقايق دريايي.شوند جا نمي اند و جابه تعداد كمي از جانوران ثابت :نكته 

وردن غـذا بـه طـرف ايـن جـانوران،           حركـت آب و آ    . آورند  زي هستند و آب را در پيرامون خود به حركت در مي             آب جانوران ثابت عموماً  : توضيح
 .كنند حركت براي جستجوي غذا را جبران مي

  .كند بعضي از جانوران بدون پا حركت مي
  كرم خاكي: مثال

  .شود جا مي بهجاهاي زيرپوست خود  كرم خاكي با حركت دادن ماهيچه :روش حركت
  .هاي حلقوي است كرم خاكي از گروه كرم :نكته 

  :رم خاكي به نكات زير توجه كنيددر رابطه با حركت در ك
  .هاي حلقوي هاي طولي و ماهيچه  ماهيچه: در زير پوست كرم خاكي دو دسته ماهيچه وجود دارد-1
  .شود تر شدن يا دراز شدن بدن مي باعث باريكو استراحت ماهيچه طولي  انقباض ماهيچه حلقوي -2
  .شود تر شدن بدن مي ورشدن يا كوتاهباعث قطو استراحت ماهيچه حلقوي  انقباض ماهيچه طولي -3
 در هر نقطه از بدن كه ماهيچه طولي منقبض است ماهيچه حلقوي در حال استراحت است و در هر نقطه كه ماهيچه حلقوي منقبض است، ماهيچه -4

  .طولي در حال استراحت قرار دارد
  .تواند در حال استراحت باشند لي هر دو ميشوند و اي هر دو ماهيچه طولي و حلقوي با هم منقبض نمي  در هيچ نقطه-5
  .روند ميكار  بهجا شدن قطعات بدن  گاه براي جابه روند و به عنوان تكيه  در سطح شكمي كرم خاكي تارهاي كيتيني وجود دارد كه در خاك فرو مي-6
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  .ا دارندگاه ر شود، تارها با زمين تماس داشته و نقش تكيه  در نقاطي كه ماهيچه طولي منقبض مي-7
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :جمع بندي
  وضعيت ماهيچه نوع ماهيچه  وضعيت تارها وضعيت بدن كرم خاكي

 در حال استراحت  حلقوي
 متصل به سطح  تر كوتاه

  در حال انقباض  طولي
  

  وضعيت ماهيچه نوع ماهيچه وضعيت تارها وضعيت بدن كرم خاكي
  در حال انقباض  حلقوي

  جدا از سطح  رت كشيده
 در حال استراحت  يطول

  .كنند تر جانوران با كمك پاها حركت مي بيش: كتاب درسي
 .دهند حشرات مانند مورچه درون هر پا دو ماهيچه دارند كه عكس هم عمل نموده و پا را حركت مي

 .روند تر دوزيستان با چهار اندام حركتي راه مي بيش




