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دﺑﯾرﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد

: @behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

فصل

۵

حس و حرکت

وقتـی وارد محیـط جدیدی مثل بوسـتان می شـوید ،بعضی از احسـاس های خود را بیـان می کنید.
چـه بـوی خوبـی؛ چه گل های زیبایی؛ هوا کمی سـرد اسـت؛ این صـدای چه پرنده ای اسـت؟ بیان این
ٔ
دهنده رسیدن اطالعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است .اطالعات چگونه
احساس ها نشان
از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد می شوند؟

ﺑﮭﻔر

ﻣﺣرک ﭼﯾﺳت؟ ﭘﯾﺎﻣﯽ ﮐﮫ از ﻣﺣﯾط ﺑﮫ ﺟﺎﻧدار ﻣﯽ رﺳد

اندام های حسی

محرک هـای مختلفـی در طبیعـت هسـت کـه روی بـدن مـا تأثیـر می گذارنـد؛ مثـل نور ،صـوت ،مواد
شیمیایی ،گرما و فشار.

ﺑﮭــــــﻔﺮ
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ٔ
فعالیت
پارچـه تیـره بـا احتیـاط ببندیـد.
چشـمان یکـی از اعضـای گـروه را بـا یـک
ٔ
فاصله ۱۵ـ ۱۰سـانتی متری بـه بخش های مختلف بدن
چراغ قـوه ای را روشـن کنیـد و نور آن را در
او بتابانید.
ﺧﯾر
ــ آیا دانش آموز نور را احساس می کند؟
ــ چراغ قوه را به پوست نزدیک تر کنید؛ آیا او نور را احساس می کند؟ ﺧﯾر ﻧور را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ ﮐﻧد
ٔ
فاصله نزدیک می فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟
ــ دانش آموز در
ٔ
زﯾرا ﭼراغ ﻗوه ﮐﻣﯽ ﮔرﻣﺎ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد
درباره نتایج این فعالیت با هم کالسی های خود بحث کنید.

و در ﻓﺎﺻﻠﮫ ی ﻧزدﯾﮏ ﻗﺎﺑل اﺣﺳﺎس اﺳت

آﯾﺎھر ﻣﺣرک در ھﻣﮫ ﺟﺎی ﺑدن ﺣس ﻣﯽ ﺷود؟

همان طور که از فعالیت باال نتیجه گرفتید ،هر محرکی در هر جایی از بدن احسـاس نمی شـود؛ بلکه
ً
فقط در محل های خاص حس می شود؛ مثال نور با چشم ،صوت با گوش و گرما و سرما با پوست احساس
می شوند .به اندام هایی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کنند ،اندام های حسی
می گویند .مهم ترین اندام های حسی بدن ما کدام اند؟
اﻧدام ﺣﺳﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﭼﺷم  ،ﮔوش ،ﺑﯾﻧﯽ ،زﺑﺎن ،ﭘوﺳت

چگونه اجسام و رنگ ها را می بینیم؟ 	

اﮔر ﻧور از ﺟﺳﻣﯽ وارد ﭼﺷم ﻣﺎ ﺷود آن ﺟﺳم را ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم

هـرگاه بخواهیم جسـمی را ببینیم به نـور نیاز داریم .در تاریکی
مـا چیـزی را نمی بینیـم؛ ولی در حضـور نور می توانیم اجسـام را با
رنگ های مختلف ببینیم .چه ارتباطی بین نور و دیدن هست؟
ً
ﭼﮕوﻧﮫ
نور اجسـامی مانند تلویزیون یا المپ روشـن مسـتقیما به چشـم
اﺟﺳﺎم را
ٔ
صفحه کتابی را ببینیم بازتاب نور تابیده
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم میرسد ّاما وقتی میخواهیم
ٔ
گیرنده نور چشم اثر
شـده به آن به چشـم میرسـد .نور بر یاختههای
میکند و پیام عصبی ایجاد میشود .این پیام از طریق عصب بینایی
به مغز مخابره میشود .مغز با اطالعات دریافتی تصویری از جسم را
مهیا میکند و ما آن را میبینیم (شکل .)۱

تصویر

نور

شکل ۱ـ چگونگی دیدن اجسام

اﺟﺳﺎم ﺑﮫ دو دﻟﯾل دﯾده ﻣﯽ ﺷوﻧد :ﯾﺎ ﻣﻧﯾر ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﻧور اﺟﺳﺎم ﻣﻧﯾر را ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﺎ ﺑﺎزﺗﺎب دھﻧد

فعالیت
با سـاختمان چشـم در کالس پنجم آشـنا شـدید .با اسـتفاده از موالژ چشـم
یا پوسـتر های موجود در مدرسـه شـکل سـاده ای از ٔ
کره چشم را ترسـیم و بخش های مختلف آن را
نام گذاری کنید.

ﺑﮭــــــﻔﺮ
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ﺻﻠﺑﯾﮫ -ﻣﺷﯾﻣﯾﮫ و ﺷﺑﮑﯾﮫ و ﺑﺧﺷﮭﺎﯾﯽ
ﻻﯾﮫ ھﺎی ﭼﺷم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ از ﺑﯾرون ﺑﮫ داﺧل ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ُ
 ....ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗرﻧﯾﮫ  ،ﻣردﻣﮏ  ،ﻋﻧﺑﯾﮫ  ،ﻋدﺳﯽ  ،ﻣﺎﯾﻊ زﻻﻟﯾﮫ  ،ﻣﺎﯾﻊ زﺟﺎﺟﯾﮫ  ،رﮔﮭﺎی ﺧوﻧﯽ و
در داﺧل ﭼﺷم ھﺎ ﻗرار دارﻧد

ﯾﺎﺧﺗﮫ ھﺎی ﮔﯾرﻧد ه ی ﻧور در ﮐدام ﻻﯾﮫ ی ﭼﺷم ﻗرار دارﻧد و ﮐﺎر ھرﯾﮏ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ﻣر ﮐز
ﺣس
ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ
در
ﮐﺟﺎی
ﻣﺦ
اﺳت؟

الیه داخلی چشـم (شـبکیه) دو نوع ٔ
در ٔ
ٔ
گیرنده نوری مخروطی و اسـتوانه ای هست .این یاخته ها
یاخته
اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می کنند و از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قشر مخ می فرستند
(شکل  .)۲مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ قرار دارد.
گیرنده های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ های اصلی (قرمز ،آبی و سبز) حساسیت
دارنـد .بـا تحریـک یک یـا چند مورد از ایـن یاخته هـا ،رنگ های مختلف اجسـام را می بینیـم .گیرنده های
استوانه ای دید سیاه و سفید دارند و تعدادشان بیشتر است.
ﺗﻌداد ﮔﯾرﻧده ھﺎی اﺳﺗواﻧﮫ ای از ﻣﺧروطﯽ
ﺑﯾﺷﺗر اﺳت

مخروطی
استوانه ای
یاخته های عصبی شبکیه
یاخته های عصبی شبکیه

2

ﺑرﺷﯽ از ﺷﺑﮑﯾﮫ ی ﭼﺷم

ﺷﮑل ﻣﮭم

ﺑﮭــــــﻔﺮ

صلبیه

2

مشیمیه

 3شبکیه

ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎی ﺣرﮐت دھﻧدھﯽ
ﮐره ی ﭼﺷم
ﭘﻠﮏ

ﻣژه ھﺎ

ﺑرﺟﺳﺗﮕﯽ ﺷﻔﺎف ﺟﻠوی ﻗرﻧﯾﮫ
ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯾن ﻋدﺳﯽ و ﻗرﻧﯾﮫ ﮐﮫ ﻋدﺳﯽ ﭼﺷم را ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻗﺳﻣت داﯾره ای رﻧﮕﯽ ﺟﻠوی ﻣﺷﯾﻣﯾﮫ
ﻋﺿوی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻣرﮐز ﻧور روی ﺷﺑﮑﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
ﻣﺎﯾﻊ درون ﮐره ی ﭼﺷم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﮐروی ﺑودن ﭼﺷم
ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد

قرنیه
زاللیه
عنبیه
عدسی
زجاجیه

شکل ۲ـ گیرنده های نوری چشم

چگونه صداهای مختلف را می شنویم؟

عصب بینایی
ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﭘس ﺳری ﻣﺦ ﻣﯽ رود
ﭼﮫ ﺻداھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺷﻧوﯾم؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ ی ﺻدا ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﯾم؟

وقتـی در خیابـان راه می رویـم ،صداهـای مختلفـی را می شـنویم .صـدای بـوق ماشـین ،صـدای
ً
فروشـنده های دوره گـرد ،پرنـدگان روی درختـان و… بـه بعضی از آنها نیز پاسـخ می دهیم؛ مثلا از جلوی
ماشین به کنار می رویم یا به سمت فروشنده برای خرید می رویم.

ﺑﮭــــــﻔﺮ
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ﺻدا ﺑﮫ ﭼﮫ ﺻورت در اطراف ﻣﺎ وﺟود دارد؟

ﭼﮕوﻧﮫ ﺻدا را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟

صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند .هر کدام که به گوش ما برسد به پیام عصبی
تبدیل و به مرکز شـنوایی در قشـرمخ فرسـتاده می شـود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده
شود .مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.
ﻣرﮐز ﺣس ﺷﻧواﯾﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟
می دانید که گوش ما دارای سـه بخش اسـت که مهم ترین آنها گوش داخلی اسـت .در گوش داخلی
یاخته هـای گیرنـده وجـود دارنـد و پیام هـای صوتی را بـه پیام عصبی تبدیـل می کننـد .گیرنده های صوتی
یاخته هـای مـژه داری انـد کـه در بخـش حلزونـی گوش داخلی قـرار دارند و بـا انرژی صـوت مژه های آنها
تحریک می شوند و پیام عصبی تولید می کنند (شکل .)۳

ﻣﺟﺎری ﻧﯾﻣداﯾره

ﮔوش دارای ﭼﻧد ﺑﺧش
اﺳت و ﻣﮭم ﺗرﯾن ﺑﺧش
آن ﮐدام اﺳت؟

ﻋﻠت ﺗوﻟﯾد ﭘﯾﺎم ﻋﺻﺑﯽ در ﮔوش داﺧﻠﯽ ﭼﯾﺳت؟

گوش داخلی

ﺣﻠزون ﮔوش

ﮔوش ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻣل
ﻻﻟﮫ ی ﮔوش و ﻣﺟرای ﺷﻧواﯾﯽ اﺳت
ﮔوش ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣل  :اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎی ﮔوش اﺳت
ٔ
گیرنده شنوایی
یاخته های

ﮔوش داﺧﻠﯽ ﺷﺎﻣل :ﻣﺟﺎری ﻧﯾﻣداﯾره و ﺣﻠزون اﺳت

شکل  ۳ـ گیرنده های شنوایی ﻣژه دار

فعالیت
با استفاده از موالژ گوش و پوستر های موجود در آزمایشگاه شکل ساده ای
از بخش های مختلف گوش خارجی ،میانی و داخلی را رسم و نام گذاری کنید.

ﺳوال از وجود بو در محیط چگونه آگاه می شویم؟ ﭘﺎﺳﺦ
وقتی گلی را بو می کنیم ،حالت خوشـایندی به ما دسـت می دهد و بوهای بد احساس ناخوشایندی در
ما پدید می آورند .همیشـه مقداری از مولکول های مواد بودار به حالت گاز در اطراف این مواد وجود دارند.
وقتـی ایـن مولکول هـا وارد بینی مـا می شـوند ،روی گیرنده های بویایی قـرار می گیرند .ایـن گیرنده ها پیام
عصبی تولید می کنند و به قشـر مخ می فرسـتند .به این ترتیب بوی مواد را تشـخیص می دهیم .مرکز حس
بویایی در جلوی نیمکره های مخ است.
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ﻣرﮐز ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﮐﺟﺎﺳت؟

ﭼرا اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑوھﺎی زﯾﺎدی را اﺣﺳﺎس و ﺗﺷﺧﯾص دھد؟
تنـوع گیرنده هایـی که در بافت پوشـش بینی قرار دارند ،زیاد اسـت و باعث می شـود بوهای مختلف را
احساس و از هم تشخیص دهیم (شکل .)۴
اﻧدام ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟ ﺑﯾﻧﯽ

ﺑﮭــــــﻔﺮ
یاخته بویایی

مژه های یاخته

ﻣﺣرک ﺣس ﺑوﯾﺎﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟

حفره بینی

مولکول های ماده بودار

شکل  ۴ـ گیرنده های بویایی

گفت وگوکنید

 .ﻣﺛﻼ ﺑﺎ اﺳﺗﺷﻣﺎم ﺑوی ﮔﺎز ﺷﮭری ﯾﺎ ﺑﻧزﯾن در ﻣﺣﯾط ﮐﺑرﯾت روﺷن ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم
ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺑوی ﺑد ﻏذا آﻧرا ﻧﻣﯽ ﺧورﯾم و ﻣﺳﻣوم ﻧﻣﯽ ﺷوﯾم

وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است .با ذکر مثال هایی
در این باره با هم کالسانتان گفت و گو کنید.

مزه دارد یا ندارد؛ یعنی چه؟

اﻧدام ﺣس ﭼﺷﺎﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟ زﺑﺎن

ﭼﮫ ﻣزه ھﺎﯾﯽ وقتی خودکار ،کلید یا جسـم پالسـتیکی تمیز
را اﺣﺳﺎس ﻧﻣﯽ
ﮐﻧﯾم؟ را در دهـان و روی زبـان می گذاریـم ،مـزه ای
احسـاس نمی شـود؛ چرا؟ اما مواد غذایی هرکدام
مزه ای دارند که احسـاس می شـودٔ .
مزه غذاهای
خیلی داغ و خیلی سرد هم احساس نمی شود.
ﻧﮑﺗﮫ ی ﻣﮭم  :ﺑرای اﺣﺳﺎس ﻣزه ی ﯾﮏ ﻣﺎده ﺣﺗﻣﺎ
ﺑﺎﯾد آن ﻣﺎده در ﺑزاق دھﺎن ﺣل ﺷود ﯾﺎ دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
شکل  ۵ـ گیرنده های چشایی

در ﺟواﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﺷﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻗرار دارﻧد

زبان

یاختۀ گیرنده چشایی
مژه های ریز
رشته عصبی

ذره های مواد
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ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﻣزه ی ﻏذا در دھﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد

ٔ
روی زبان و ٔ
گیرنده چشـایی قرار دارند .مواد غذایی پس از حل شـدن در بزاق
دیواره دهان یاخته های
روی این گیرنده ها قرار می گیرند و پیام عصبی ایجاد می کنند .پیام به قشـر مخ فرسـتاده ،و مزه تشـخیص
داده می شود (شکل .)۵

ﺑﮭــــــﻔﺮ

گفت وگوکنید

دربـاره انـواع ٔ
ٔ
مـزه اصلـی و اینکـه در کجـای زبـان بهتر احسـاس می شـوند با هم کالسـی های خود
ﻣزه ی ﺷﯾرﯾﻧﯽ در ﻧوک زﺑﺎن -ﻣزه ی ﺷوری و ﺗرﺷﯽ در ﮐﻧﺎره ھﺎی زﺑﺎن و ﻣزه ی
گفت وگو کنید.
ﺗﻠﺧﯽ در ﺗﮫ زﺑﺎن اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود
ٔ
نتیجه بحث خود را به صورت گزارش ارائه کنید.
ﺑوﺳﯾﻠﮫ ی ﭼﮫ اﻧداﻣﯽ ﺳردی و ﮔرﻣﯽ  ،زﺑری ﯾﺎ ﻧرﻣﯽ را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾم؟

سرد است یا گرم؟ نرم است یا زبر؟

وقتی وارد محیطی می شـویم ،گرمی یا سـردی آن را حس می کنیم .همچنین وقتی به جسـمی دست
می زنیـم ،می توانیـم گرمـی ،سـردی ،نرمی یا زبری آن را احسـاس کنیـم .درک این موارد با کمک پوسـت
صورت می گیرد (شکل .)۶
در ﭘوﺳت ﭼﮫ ﮔﯾرﻧده ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
ٔ
در پوسـت ،یاخته هـای گیرنـده متفاوتـی
هسـت کـه اثـر محرک های مختلـف را بـه پیام
عصبی تبدیل می کنند و به قشر مخ می فرستند.
گیرنده هـای پوسـت شـامل گرمـا ،سـرما،
لمـس ،فشـار و درد می شـوند کـه با کمـک آنها
تغییرات محیط را احساس می کنیم.
گیرنده های
پوست

گیرنده های پوست

دﻗت ﮐﻧﯾدﮐﮫ ﮔﯾرﻧده ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ در زﯾر ﭘوﺳت وﺟود دارد
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شکل  ۶ـ پوست

گفت وگوکنید

وﺟود ﮔﯾرﻧده ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت در ﭘوﺳت ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد؟

ٔ
درباره نقش هر یک
وجود گیرنده های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن ما کمک می کند.
از گیرنده ها در سالم ماندن بدن با هم کالسی های خود گفت و گو کنید.
ﻣﺛﻼ ﺑﺎﮔﯾرﻧده ھﺎی دﻣﺎﯾﯽ ﻣﺗوﺟﮫ دﻣﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﺑدن از ﮔرﻣﺎ و ﺳرﻣﺎی ﺷدﯾد در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد
 40و ﺑﺎ ﭘوﺳت ﺧود ﻣﺗوﺟﮫ ﺗﻣﺎس اﺟﺳﺎم ﻧوک ﺗﯾز ﻣﯽ ﺷوﯾم و ﭘوﺳت ﻣﺎ از آﺳﯾب ﻣﺣﻔوظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد

ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺣرﮐت در ﺑدن ﻣﺎ وﺟود ﭼﮫ دﺳﺗﮕﺎه ھﺎﯾﯽ ﻻزم اﺳت؟دﺳﺗﮕﺎه ﻋﺻﺑﯽ -ﻣﺎھﯾﭼﮫ ای و اﺳﺗﺧوان ھﺎ

دستگاه حرکتی

ﭘﯾﺎم ھﺎی ﻋﺻﺑﯽ ﭼﮫ ﺗﺎﺛﯾری ﺑر ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎ دارﻧد؟

دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎی ﺣرﮐﺗﯽ

در فصل هـای گذشـته گفتیـم کـه پیام های حرکتـی از طرف
دسـتگاه عصبـی مرکـزی برای ماهیچه ها فرسـتاده می شـود تا با
انقباض آنها حرکت اتفاق بیفتد؛ اما برای ایجاد حرکت در بدن ما
چه قسمت های دیگری دخالت دارند؟
بـه جـز دسـتگاه عصبـی و ماهیچه هـا وجـود اسـتخوان ها
نیـز بـرای حرکـت کـردن اعضـای بـدن الزم انـد .ماهیچه هـا و
ً
اسـتخوان بندی (اسکلت )1بدن مجموعا دسـتگاه حرکتی بدن را
می سازند (شکل .)۷
دﺳﺗﮕﺎه ﺣرﮐﺗﯽ ﺑدن ﺷﺎﻣل ﭼﯾﺳت؟
در ٔ
ٔ
درباره سـاختمان و عمل اسـتخوان بندی،
ادامه این فصل
ماهیچه ها و چگونگی همکاری آنها مطالبی را خواهید آموخت.
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شکل  ۷ـ دستگاه حرکتی
 1جمجمه
 10چهره

استخوان بندی ﭼﯾﺳت؟

ﺑرﺧﯽ از اﺳﺗﺧوان ھﺎی
ﺑدن را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

18

ٔ

بـه مجموعـه اسـتخوانها2 ،

کتف

3

بازو

غضروفهـا و اتصـاالت آنهـا در بدن
استخوان بندی می گویند (شکل .)۸
 4مهره ها
اﺳﺗﺧوان
بیشـتر اسـتخوان های مـا ابتـدا 5زند زبرین
از غضـروف سـاخته شـده اند .ایـن 6زند زیرین
ﭼﮕوﻧﮫ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ بخش های غضروفی در هنگام رشد 7مچ دست
ﺷود؟
بـا جذب مـواد معدنی مثل کلسـیم و
فسـفر ،سخت و به اسـتخوان تبدیل  8کف دست
می شوند.
 9انگشتان
اسـتخوان ها در بدن مـا وظایف
گوناگونـی را بـر عهـده دارنـد .از
اندام هـای مهـم مثـل قلـب ،مغـز و
شکل  ۸ـ استخوان بندی

ﺑرﺧﯽ از ﻓواﯾد اﺳﺗﺧوان در ﺑدن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

ترقوه

 19جناغ سینه
 20دنده ها

21

11

12

نیم لگن

ران

کشکک

 13نازک نی
 14درشت نی

15
16

مچ پا
کف پا

 17انگشتان پا

 Skeletonـ١
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شش ها محافظت می کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک می کنند
ٔ
و همچنین
ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته های خونی را انجام می دهند.
در ساختــار استخوان بنــدی ،استــخوان و غضـروف
بافت اسفنجی
به کار  رفتـه اسـت .می دانید که این دو بافـت ،انواعی از بافت
پیوندی انـد .یاخته هـای این بافت ها در ماده ای بـه نام ٔ
ماده
در اﺳﺗﺧوان ﭼﮫ
زمینه ای قرار دارند .در ٔ
ماده زمینه رشته های پروتئینی و مواد
بافت متراکم ﺑﺎﻓت ھﺎﯾﯽ وﺟود دارد؟
معدنی وجود دارد.

استخوان

در ﻣﺎده ی زﻣﯾﻧﮫ ای اﺳﺗﺧوان
ﭼﮫ ﻣوادی وﺟود دارد؟

مغز استخوان

پوشش روی
استخوان
رگ های خونی

اسـتخوان اسـتحکام و مقاومـت زیـادی دارد و در ٔ
مـاده
ٔ
زمینه آن کلسـیم و فسـفر فراوان است .در ساختار استخوان
بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار (اسفنجی)
دیده می شود.

شکل  ۹ـ بافت های استخوان

ﭼﮫ ﻣوادی ﺑﺎﻋث ﻣﻘﺎوﻣت و اﺳﺗﺣﮑﺎم اﺳﺗﺧوان ھﺎ ﻣﯽ ﺷود؟

ﮐﻠﺳﯾم و ﻓﺳﻔر

اطالعات جمع آوری کنید
ٔ
دربـاره عوامـل مؤثـر بـر پوکـی اسـتخوان و منابـع غذایـی دارای کلسـیم و فسـفر اطالعاتـی را

جمع آوری ،و نتایج را به صورت پرده نگار در کالس ارائه کنید.

آزمایش کنید

ﺟﻧﺳﯾت :زﻧﺎن ﺑﯾﺷﺗر از ﻣردان در ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ھﺳﺗﻧد
ﺳن :اﻓراد ﻣﺳن ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران در ﺧطر اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ·
.ﻧژاد :اﻓراد ﺳﻔﯾدﭘوﺳت و ھﻣﭼﻧﯾن آﺳﯾﺎﯾﯽ ھﺎ در ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار دارﻧد ·
.ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ :اﺑﺗﻼ ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺧواھر و ﺑردار ﺑﮫ ﭘوﮐﯽ اﺳﺗﺧوان ﺧطر اﺑﺗﻼی ﺷﻣﺎ را ﻧﯾز اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد ·
ﺟﺛﮫ :اﻓرادی ﮐﮫ ﺟﺛﮫ ﮐوﭼﮑﯽ دارﻧد در ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗرار دارﻧد ·
.ﭼراﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎﺧت اﺳﺗﺧوان در اﯾن اﻓراد ﮐم ﺗر ﺑﺎﺷد ،

مواد و وسایل

سه قطعه استخوان مشابه مرغ  ،چراغ الکلی ،سرکه
روش اجـرا :یـک قطعـه از اسـتخوان ها را در سـرکه بیندازیـد و بگذارید چنـد روزی بماندٔ .
قطعه
دیگر را روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید .سپس سه استخوان
را از لحاظ نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.
۱ــ کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟
اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﮐﮫ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎﻧده اﺳت
42
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.اﺳﺗﺧواﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳرﮐﮫ ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت زﯾرا ﮐﻠﺳﯾم و ﻓﺳﻔر آن در ﺳرﮐﮫ ﺣل ﺷده و ﻣﻘﺎوﻣت آن ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت
اﺳﺗﺧواﻧﯽ را ﮐﮫ روی ﺷﻌﻠﮫ ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ اﯾم زﯾرا
ﭘروﺗﺋﯾن آن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ و در اﺛر ﺿرﺑﮫ ﻣﯽ ﺷﮑﻧد

۲ــ کدام استخوان نرم تر است؟ چرا؟
۳ــ کدام استخوان شکننده تر است؟ چرا؟
ٔ
درباره علت هرکدام با هم کالسی های خود گفت و گو کنید.

ﻋﻠت ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷد

ﺑرﺧﯽ از ﻓواﯾد ﻏﺿروف در ﺑدن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

غضروف

در نوک بینی ،اللۀ گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد .غضروف نرم و قابل انعطاف
است و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.
ﺗﻔﺎوت  4ﻧوع ﻣﻔﺻل را از ﻧظر ﺣرﮐت ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد

مفصل را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾد
محـل اتصـال اسـتخوان ها به یکدیگـر را مفصل می گویند .مفصل هـا در بدن ما انـواع متفاوتی دارند.
بعضی از مفصل ها در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و شانه .بعضی از آنها فقط در
یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل آرنج.
بعضی از آنها حرکت محدودی دارند؛ مثل مفصل بین دنده ها و ستون مهره ها .بعضی از مفصل ها نیز
ً
حرکت ندارند و کامال ثابت اند؛ مثل مفصل بین اسـتخوان های جمجمه (شکل .)۱۰
بافـت پیونـدی محکمی که اسـتخوان ها را در محـل مفصل های متحرک به هم وصـل می کند ،رباط
نام دارد.
رﺑﺎط ﭼﯾﺳت؟

 -1ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺗﺣرک
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 -3ﻟوﻻﯾﯽ
 -2ﮔوی و ﮐﺎﺳﮫ ای شکل  ۱۰ـ انواع مفصل

 -4ﺛﺎﺑت

اﻧواع ﻣﻔﺻل را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد

گفت وگوکنید

ٔ
درباره انواع مفصل با افراد هم گروه خود
با توجه به میزان حرکت در قسـمت های مختلف بدن
گفت و گو کنید.

ﻣﯾزان ﺣرﮐت در ﯾﮏ ﻗﺳﻣت از ﺑدن ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﻧوع ﻣﻔﺻﻠﯽ دارد ﮐﮫ در ان ﻗﺳﻣت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت
43ر زاﻧو
ﻣﺛﻼ ﺑﺎزوھﺎ و ﭘﺎھﺎ ﺣرﮐﺎت ﺑﯾﺷﺗری از ﺑﻘﯾﮫ ی ﻗﺳﻣت ھﺎی ﺑدن دارﻧد و اﯾن ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﻔﺻﻠﮭﺎی ﮔوی و ﮐﺎﺳﮫ ای آﻧﮭﺎﺳت .اﻣﺎ د
ﻓﻘط در دو ﺟﮭت ﺣرﮐت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﻣﻔﺻل ﻟوﻻﯾﯽ در آن اﺳت .ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺣرﮐت ﮐم ﺗری دارد ﭼون ﻣﻔﺻل ﻧﯾﻣﮫ
ﻣﺗﺣرک دارد و در اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎی ﺟﻣﺟﻣﮫ ھﯾﭻ ﺣرﮐﺗﯽ ﻧﯾﺳت ﺑﮫ دﻟﯾل وﺟود ﻣﻔﺻل ﺛﺎﺑت در ان اﺳت

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ
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ﭼﻧدﺗﺎ از ﻋوارض ﻣﻔﺻﻠﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد و ﻋﻼﺋم ھر ﯾﮏ ﭼﯾﺳت؟

آیا می دانید؟
ــ هنگام دررفتگی ،استخوان از محل مفصل خارج شده است.
ــ در پیچ خوردگی ،مفصل در جهت خالف حرکت خود حرکت کرده است.
ــ در بیماری مفصل آماس (آرتروز )1غضروف یا سراستخوان در محل مفصل تخریب شده است.

رﺑﺎط ھﺎ ی ﺑدن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ ﺗﻌدادی از آﻧﮭﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از
.رﺑﺎطﮭﺎی ﮐﭘﺳوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﭘﺳول ﻣﻔﺻﻠﯽ ﭼﺳﺑﯾده اﻧد و ﺑﺧﺷﯽ از ﮐﭘﺳول ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد
.رﺑﺎطﮭﺎی ﺧﺎرج ﮐﭘﺳوﻟﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎرج ﮐﭘﺳول ﻣﻔﺻﻠﯽ ﻗرار دارﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﻣﻔﺻل ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ از ﻣﻔﺻل دور ﺑﺎﺷﻧد •
.رﺑﺎطﮭﺎی داﺧل ﮐﭘﺳوﻟﯽ ﮐﮫ در داﺧل ﮐﭘﺳول ﻣﻔﺻﻠﯽ واﻗﻊ ﺷده اﻧد •
ﻣﺛﺎل ھﺎﯾﯽ از ﻟﯾﮕﺎﻣﺎن ھﺎی ﮐﭘﺳوﻟﯽ
ﻟﯾﮕﺎﻣﺎن ﮔﻠﻧوھوﻣرال •
ﻟﯾﮕﺎﻣﺎن آﮐروﻣﯾوﮐﻼوﯾﮑوﻻر •

اطالعات جمع آوری کنید

ٔ
درباره انواع رباط در مفصل ها اطالعاتی را جمع آوری و به صورت گزارش در کالس ارائه کنید.

ماهیچه ها ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﺣرﮐت اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
اسـتخوان بندی به تنهایـی قادر به حرکت نیسـت .اتصـال و همکاری بین ماهیچه ها و اسـتخوان های
اندام ،باعث حرکت می شوند .ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط
باعث حرکت آنها می شوند.
ﺣرﮐﺎت ارادی ﺑدن ﺗوﺳط ﮐدام ﻧوع ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
حرکات ارادی بدن ،که می توانیم آنها را واپایش کنیم ،توسـط ماهیچه های اسـکلتی یا مخطط انجام
می شـود؛ ولـی بـدن ما حـرکات غیـر ارادی نیز دارد؛ مثـل تپش قلب که توسـط ماهیچه هـای قلبی انجام
می شود .حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه های صاف انجام می دهند .در
جدول زیر انواع ماهیچه های بدن با هم مقایسه شده اند .قسمت های خالی آن را تکمیل کنید .ﺣرﮐﺎت ﻏﯾر ارادی
ﻣﺧطط

ﭼﻧد ھﺳﺗﮫ ای
شکل

نام ـ نوع
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اسکلتی

ﯾﮏ ھﺳﺗﮫ ای
دوﮐﯽ ﺷﮑل

ﺑﮭــــــﻔﺮ
صاف

عمل

ارادی

رنگ

قرمز

سفید ــ صورتی

محل

ﻣﺗﺻل ﺑﮫ اﺳﺗﺧواﻧﮭﺎ

دیوار ٔه دستگاه گوارش ،تنفس
…

غیرارادی

ﺑدن ﺗوﺳط ﭼﮫ ﻧوع
ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﻧﺗرل
ﻣﯾﺷود؟

ﻣﻧﺷﻌب
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد
ھﺳﺗﮫ ای

قلبی

ﺟدول ﻣﮭم

ﻏﯾر ارادی

قرمز
ﺑﺎﻓت ﻣﺎھﯾﭼﮫ ای ﻗﻠب
 Arthiritisـ١

ﻧﺎم ﺳﮫ ﻧوع ﻣﺎھﯾﭼﮫ ی ﺑدن را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﻧوع ﻋﻣل ،رﻧﮓ و ﻣﺣل ھر ﻣﺎھﯾﭼﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد

یاخته ماهیچه ای

بافت در ماهیچۀ اسکلتی ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﺷود؟

ﺑﮭــــــﻔﺮ
رگ خونی

یاخته هـای ماهیچـه ای دراز و نازک انـد و در طـول
در کنـار هـم قـرار گرفتـه اند .بافـت پیونـدی ،یاخته های
پوشش روی
ماهیچـه ای را به هـم متصـل می کنـد و دسـتجات
ماهیچه
ٔ
مجموعه
ماهیچـه ای بـزرگ و بزرگ تری را می سـازد که
دستجات
آنها ماهیچه را تشکیل می دهند.
یاخته  ای
بافـت پیونـدی بیـن رشـته ها و روی ماهیچه ها تا دو
زرد ﭘﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎﻧدون سـر آن ادامه می یابند و طناب سـفیدرنگی بـه نام زردپی
ً
ﭼﯾﺳت؟
(تانـدون )1را می سـازند کـه معموال به اسـتخوان متصل
زردپی
می شود.
استخوان
ﻣﺎھ ٔﯾﭼﮫ ھﺎی اﺳﮑﻠت ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﺣرﮐت اﺳﺗﺧوان ﻣﯽ ﺷوﻧد؟
وقتـی همـه یاخته هـا بـا هـم منقبـض می شـوند،
شکل  ۱۱ـ ساختار ماهیچه اسکلتی
ماهیچـه کوتاه تر و ضخیم می شـود و چـون زردپی آن به
زردپی
استخوان متصل است ،باعث حرکت آن می شود (شکل
.)۱۱
دوسر در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﮐﺎر
ً
ﭼرا ماهیچه هـا معموال به صورت جفت و عکس هم کار در ﺣﺎل اﺳﺗراﺣت سه سر
می کنند.؟
وقتـی ماهیچـه ای منقبـض و کوتـاه می شـود،
اسـتخوانی را به یک سمت حرکت می دهد .این ماهیچه
در حالت اسـتراحت نمی تواند اسـتخوان را به جای قبلی
دوسر در ﺣﺎل اﺳﺗراﺣت
خـود برگردانـد .ایـن عمـل را باید یک یا چنـد ماهیچه در
سه سر
در ﺣﺎل ﮐﺎر
سمت دیگر استخوان انجام دهند .به همین دلیل بیشتر
ماهیچه های اسـکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت
کار می کنند (شکل .)۱۲

ﺑﮭــــــﻔﺮ

شکل  ۱۲ـ عملکرد ماهیچه ها به صورت جفت

فعالیت

تشریح بال مرغ

یک بال مرغ کامل و سـالم ،تهیه و با کمک وسـایل تشـریح آن را بررسـی کنید و انواع ماهیچه های
جفت جفت و مفصل ها را در آن تشخیص دهید.
ﺑﺎل ﻣرغ داری ﺑﺎزو  ،ﺳﺎﻋد و اﻧﮕﺳﺗﺎن اﺳت وﻟﯽ ﺷﮑل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻧﺳﺎن ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت

 Tendonـ١
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ﻣﺎھﯾﭼﮫ ھﺎی اﺳﮑﻠت را ﺑر ﭼﮫ اﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد؟

آیا می دانید؟
ماهیچه های اسکلتی بدن بر اساس شکل ،محل قرار گیری یا کاری که انجام
می دهند ،تقسیم بندی می شوند .مهم ترین ماهیچه های بدن را در شکل زیر می بینید.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻣﺎھﯾﭻ ھﺎی اﺳﮑﻠت اﻧﺳﺎن را ﻧﺎ م ﺑﺑرﯾد

 4ذوزنقه

ﺑﮭـــﻔﺮ

 5دلتایی
 6سه سر
 1سینه ای
 3شکمی

 2توأم

7

 10دوسر

 9چهارسر

دوسر

ُ 8س ِرینی

.ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻣﻌدﻧﯽ و ﯾﺎ ﺗﺣرﯾﮏ ﭘذﯾری اﻓراطﯽ ﻋﺻب ﻋﺿﻼت ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﻋﺿﻼت ﺷوﻧد
.ﮐﺷﯾدﮔﯽ ﻣﺎھﯾﭼﮫ ﻋﺎﻣل ﺑروز آﺳﯾب ﺑﮫ ﻋﺿﻠﮫ ﯾﺎ ﺗﺎﻧدون اﺳت

تحقیق و پژوهش
ٔ
دربـاره گرفتگـی ماهیچه ،کشـیدگی ماهیچه و درد ماهیچه ای ،اطالعاتـی را جمع آوری کنید و

به پرسش های زیر پاسخ دهید:
ــ چگونه می توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟
ــ در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟

ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن ﻋﻠل درد ﻋﺿﻼﻧﯽ ،ﮐﺷﯾدﮔﯽ ،اﺳﺗرس ،آﺳﯾب ﺑﯾش از
ﺣد و ﺿﻌف ﻣﺧﺗﺻر ﻋﺿﻼﻧﯽ ھﺳﺗﻧد .اﯾن ﻧوع درد ﻣﻌﻣوﻻ ﻧﻘطﮫ ای اﺳت
.و ﻓﻘط ﭼﻧد ﻋﺿﻠﮫ ﯾﺎ ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از ﺑدن را ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻣﯽ دھد
) درد ﺳﯾﺳﺗﻣﯾﮏ ﻋﺿﻼت )درد در ﺗﻣﺎم ﺑدن
.اﻏﻠب ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﻋﻔوﻧت ،ﺑﯾﻣﺎری ﯾﺎ ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ دارو اﺳت

ﺑﮭﻔر
دﺑﯾرﻋﻠوم ﺗﺟرﺑﯽ ﺗﯾزھوﺷﺎن ﻧﺎﺣﯾﮫ دو ﺧرم آﺑﺎد
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: @behfaroloum8ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕرام

ﺑﮭــــــﻔﺮ

