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:  (خت پَستبىحطزات ، ػٌکجَت٘بى ، ّشارپبٗبى ٍ س)اسکلت خبرجٖ *

 هبدُ سهٌِ٘ إ پزٍتئٌٖ٘ است. رضتِ ّبٕ پلٖ سبکبرٗذٕ ک٘ت٘ي در

 هَرچِ :سِ جفت پبٕ ثٌذثٌذ لَلٔ پبّبٕ

تَخبلٖ است کِ هفصل ث٘ي ثٌذّب اس ًَع 

 دٍهٖ ثبضذ ، درٍى ّز پب  کبسِگَٕ ٍ 

 هبّ٘چِ ٍجَد دارد.

اسفٌج ، کطتٖ چست ٍ ک٘سِ  :ػوَهبً آثشٕ اًذ سًذگٖ ثبثت چبًَاراًٖ ثب *

 .ق درٗبٖٗ سًذگٖ ثبثت دارًذّ٘ذر ٍ ضقبٗ تٌبًٖ هثل

: ثِ کوک تبرّب ٍ هبّ٘چِ ّبٕ حلقَٕ ٍ ؼَلٖ در  حزکت کزم خبکٖ*

سٗز پَست صَرت هٖ گ٘زد،ٍقتٖ هبّ٘چِ ّب ؼَلٖ هٌقجط ثبضٌذ ثذى کزم 

 هٌقجط ثبضٌذ ثذى کزم کط٘ذُ ضذُجوغ ضذُ ٍلٖ اگز هبّ٘چِ ّب حلقَٕ 

 ٌ٘ي تبرّب اس خبک جذا هٖ ضًَذ.ّوچ .ٍ سؽح تٌفس آى ث٘ص تز هٖ ضَد

 
: ثبلِ  دهٖ ثزإ حزکت ثِ جلَ است ،الجتِ هبّ٘چِ ّبٕ دٍ حزکت هبّٖ *

ًقص ثبلِ ّبٕ  ؼزف ستَى هْزُ ّب ً٘ش ثِ ًَثت ثِ اًقجبض در هٖ آٌٗذ.

 ثبدکٌک ضٌب هبّٖ ّب اس ثس٘برٕسٌِ٘ إ تٌظ٘ن سزػت حزکت است. در 

 جَد دارد کِ در حزکت ػوَدٕ ًقص دارد.ٍ

خشًذگبى ٍ  ثؼعٖ ، دٍسٗستبى تز ث٘ص

پزًذگبى ٍ پستبًذاراى چْبر اًذام  ّؤ

 دارًذ. حزکتٖ 

زٍاس هٖ کٌٌذ: راى پسِ گزٍُ اس جبًذا* 

. حطزات خفبضبى ٍ پزًذگبى،  حطزات

جشٍ اٍل٘ي گزٍّٖ اس جبًَراى ثَدًذ کِ 

 پزٍاس هٖ کزدًذ.

 

 پزًذگبى: سبختبر ثبل در

 
روی بال می  کبّص فطبر َّااست و سبب  پٌجِجزو در پرندگان  ثبلک 

 اگر بالک نباشد جریان هوا روی بال آشفته می شود. تا پرنده صعود کند. شود

هثل کَسِ هبّٖ  ثؼعٖ ّبدارًذ ٍلٖ در  اسکلت درًٍٖهْزُ داراى  ّؤ*

 غعزٍفٖ است.

ّوبى  (ّب )هَ٘ىّبتبرضَد. سلَل ّبٕ سًذُ دٗذُ هٖ ّؤ *حزکت در

اؼزاف ٍجَد دارد.  س٘وبى پًَ٘ذًٕذ کِ ث٘ي آى ّب سلَل ّبٕ هبّ٘چِ إ ا

را  سردپٖ احبؼِ هٖ کٌذ کِ در اداهِ غالف پًَ٘ذٕتبرّب  هجوَػِ إ اس

ثزإ اًتقبل  فذبهٌسبرکَلن دارإ ًبم دارد،  سبرکَلنغطبٕ تبر  هٖ سبسد.

ًبه٘ذُ هٖ  سبرکَپالسنس٘تَپالسن تبر،  .استپ٘بم ثِ ضجکٔ آًذٍپالسوٖ 

، ه٘تَکٌذرٕ ٍ دٗگز اجشإ سلَلٖ ٍجَد  چٌذٗي ّستِد کِ درٍى آى ضَ

ًَع اس دٍ  ٍ سن قزار دارًذدرٍى سبرکَپال )هَ٘ف٘جزٗل ّب( ّب تبرچِدارد.

رضتِ  اٗي ظخ٘ن ٍ ًبسک پزٍتئٌٖ٘ سبختِ ضذُ اًذ ، ؼزس قزار گزفتي رضتٔ

ٍ ت اس Zخػ را هٖ سبسد ، ٍسػ ًَار رٍضي  ت٘زُ ٍ رٍضيّبٕ ًَار ّب 

 Mخػ ت٘زُ ، ٍسػ ٌّسي  ٍجَد دارد ٌّسيرٍضي  ًَار ت٘زُ  صفحٔ ٍسػ

ًبه٘ذُ هٖ ضَد.  (ٍاحذ اًقجبض)سبرکَهزثؼذٕ  Zتب  Zاست.اس ٗک خػ 

کِ در احبؼِ هٖ کٌذ  پالسوَٖضجکِ سبرک (هَ٘ف٘جزٗل)تبرچِ ّز ف اؼزا

 ثب. ػزظٖ ثِ درٍى تبرچِ هٖ فزستذ ّبٕ ضذُ ٍ لَلِپْي تز  Zکٌبر خػ 

 ضَد.هٖ  سجت اًقجبض هبّ٘چِ،  سبرکَپالسن اس آى ثِ کلس٘نًطت 

 :در اثز کطص ؼَل هبّ٘چِ تغ٘٘ز ًوٖ کٌذ. اًقجبض اٗشٍهتزٗک

حزکبت  :ثب کطص ثبثت ؼَل هبّ٘چِ تغ٘٘ز هٖ کٌذ. اًقجبض اٗشٍتًَ٘ک

 ثذى اس اٗي ًَع ّستٌذ.

تبرّبٕ ًطذى ػعالت پلک ٍ گزدى ،  ثزإ خستِ :تًََس هبّ٘چِ إ

 هٖ ضًَذ. ٌّگبم خَاة تًََس اس ث٘ي هٖ رٍد. ثِ ًَثت هٌقجط هبّ٘چِ إ
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 استخَاى ّب

استخَاى ّب ػالٍُ ثز ًقص اسکلتٖ ٍ حفبظتٖ)ثزإ هغش ، ضص ّب ٍ قلت( ، 

 .در هغش استخَاى خَد ّستٌذ ث٘ص تزٗي ػٌبصز سلَلٖهحل تَل٘ذ 

در ثذى اًسبى ٍ سبٗز هْزُ داراى سِ ًَع استخَاى ، کَتبُ )ثٌذاًگطتبى( ، 

اٗي استخَاى ّب اس دٍ ًَع ثبفت  دارد ّؤى( ٍ پْي )جوجوِ( ٍجَد دراس)را

 استخَاًٖ سبختِ ضذُ اًذ :  

س٘ستن ّبٕ اس اجتوبع در تٌٔ استخَاى دراس  :ثبفت استخَاًٖ هتزاکن

هزکشٕ هغش  درٍى حفزُدر اؼزاف حفزُ هزکشٕ اٗجبد هٖ ضَد   ّبٍرس

استخَاى است،ّز س٘ستن ّبٍرس حبٍٕ سلَل ّبٕ استخَاًٖ است  سرد

ثصَرت داٗزُ ّبٕ هتحذالوزکش  کِ اؼزاف  (کبًبل هزکشٕ)هجزإ ّبٍرس 

 هبدُ سهٌِ٘ إ در س٘ستن ّبٍرس حبٍٕ کالصى ٍ کلس٘ن است. قزار دارًذ.

ِ سلَل ّبٕ استخَاًٖ درٍى هبدُ سهٌِ٘ إ ثثبفت استخَاًٖ اسفٌجٖ :در 

حفزُ ّبٕ  ٕ هبدُ سهٌِ٘ إقزار گزفتِ اًذ ٍ ث٘ي ت٘غِ ّبؼَر ًبهٌظن 

استخَاى دٗذُ هغش قزهش ٍ  هتؼذدٕ ٍجَد دارد کِ درٍى آى رگ خًَٖ

جوجوِ ، کتف ، هْزُ ، لگي ، ثخص ه٘بًٖ استخَاى ّبٕ پْي ) .هٖ ضَد

 است. اسفٌجٖاس اس ًَع ٖ سز استخَاى ّبٕ درٍ ثخص درًٍ (جٌبؽ ، کتف

 

 

 

 

 

 

 

هحل هفصل در است.  (ٗب دٍغعزٍفاتصبل دٍ استخَاى )هفصل ّب هحل 

 ّبٕ هتحزک هبٗغ ثس٘بر لغشًذٓ هفصلٖ ثزإ کبّص اصؽکبک ٍجَد دارد.

است. در هحل هفصل دٍ رضتِ إ سبسًذٓ اٗي هبٗغ غطبٕ سٗز کپسَل 

 کپسَل رضتِ إ ٍ هبّ٘چِ ّب ًگْذارٕ هٖ ضًَذ.، رثبغ ّب استخَاى تَسػ

 

 

 

 

 لگيگَٕ ٍ کبسِ در  هفصل در ساًَ ٍ هفصل لَالٖٗ

زدُ ّ ب  ّ٘چ ًَع اًزصٕ سٗستٖ  هصزف ًوٖ ضَد،  چَى در اغلت اٗي حزکت ّب سلَل ّبٕ ضزکت کٌٌذُ هزدُ اًذ هثل ثبسضذى ّبگذاى ، پزاکٌذگٖ گ   حزکت غ٘زفؼبل

 تَسػ ثبد ..

 

 

 حزکت فؼبل

 ( ATP)ثب هصزف

پ٘چص ًَک ثزگ ٍ سبقِ گ٘بّبى ت٘زُ پزٍاًِ ٍاراى )سَٗب ، لَث٘ب ، ، هثل  تَرصسبس ٍ پالسوَل٘ش در سلَل ّب  خَدثخَدٕ: هحزک آى درًٍٖ است.

 .هسبٍٕ ثخص ّب در ّز سهبى است ،کِ ػلت آى رضذ ًبثبدام سهٌٖ٘ ، ضجذر ، ًَٗجِ( 

 

 القبٖٗ: هحزک ث٘زًٍٖ است.

 ٍ... ، ض٘وٖ گزاٖٗ اًذام ثِ سَٕ هحزک ٗکؽزفِ(: ًَرگزاٖٗ، سه٘ي گزاٖٗ، آة گزاٖٗ رضذ) گزاٗطٖ

ٗب هحزک ض٘و٘بٖٗ هثل حزکت گبهت ًز ثِ سوت آرکگي  ًَرحزکت سلَل گ٘بّٖ ثِ سوت  تبکت٘کٖ

 درخشُ ٍسزخس

 

 تٌجطٖ

 تبرٗکٖگل اثزٗطن ٍ اقبق٘ب در ثزگ هزکت ثستِ ضذى ثزگچِ ّبٕ  ضت تٌجٖ

 گ٘بُ حسبس در اثز هحزک لوسثزگ  هزکت ثستِ ضذى ثزگچِ ّبٕ  لزسُ تٌجٖ

 ثستِ ضذى ثزگ گ٘بُ گَضتخَار دًَِٗ ثسبٍش تٌجٖ


