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رکورد جهاین پرش طول در قسمت مردان  9/5متر است ،تقریبا  5برابر طول قد یک آدم! اما آیا یمدانید یک کک در پرش طول




خود چقدر یمجهد؟ کک در یک بار جهیدن خود یمتواند تا  200برابر طول بدن خود بپرد .این باور کردین نیست! زیرا هیچ








ماهیچهای نیمتواند برای اینقدر جهیدن نیروی الزم را فراهم کند .نحوۀ عمل کک در پریدن شبیه به یک نوع تیرکمان بچهگانه
است .در پاهای مخصوص پرش کک یک مادۀ ارتجاعی و قابل کش آمدن وجود دارد که توسط عضالت در حال استراحت کک










یمجهد .اما در بدن ما برای پرش به همکاری استخوانها و ماهیچهها نیاز است.



فشرده شده است .هنگایم که ماشۀ پریدن کشیده یمشود (!) ،مادۀکش مانند به حالت اول خود بریمگردد و کک به هوا

زیست
هشتم

در پایان این فصل انتظار می رود:
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} }کارهای دستگاه اسکلتی را بیان کنی.
} }ساختمان بافت استخوانی را توضیح دهی.
} }انواع مفصل ها را همراه با مثال تعرف کنی.
} }عمل غضروف ها در بدن را بیان کنی.
} }انواع ماهیچه ها را نام برده و مشخصات هر یک را بگویی.
} }اعمال اصلی ماهیچه ها در بدن را توضیح دهی.
} }بگویی ،عملکرد ماهیچه چگونه منجر به حرکت بخشی از بدن می شود.
} }رباط و زردپی را تعريف کنی.

فصل سوم
حرکت

استخوانی به اندازۀ یک دانۀ برنج

در بازی قشنگ والیبال و بسکتبال ،با استخوانهای دست سروکار داریم .این استخوانها ،به خصوص استخوانهای
ساعد و بازو ،استخوانهای دراز هستند .اما شما در بدنتان استخوانهای کوچکی حتی به اندازۀ یک دانۀ برنج
دارید .فکر میکنید جای این استخوانهای کجا است؟ مچ دست و پا؟ بند انگشتان؟ یا جمجمه؟
برای پاسخ به این سوال الزم است خودتان را آمادۀ اسبسواری کنید! تعجب میکنید؟ صبر کنید ،االن معلوم
میشود چه ربطی به اسبسواری دارد! شما برای باال رفتن از اسب پای خود را کجا قرار می دهید؟ درست است!
رکاب .حتما شکل رکاب را به خاطر دارید .کوچک ترین استخوان بدن در بخش میانی گوش قرار دارد و نام آن،
استخوان رکابی است .حاال میتوانید بگویید باریکترین ماهیچۀ بدن کجا است؟

باز هم باید سراغ گوش برویم .این ماهیچه هم به استخوانهای کوچک گوش متصل است و به تقویت صدا
کمک میکند .حاال که صحبت از استخوان ماهیچهها شد ،به سراغ بخشی از بدن میرویم که جایگاه استخوانها
و ماهیچهها است ،یعنی دستگاه حرکتی.
گوش میانی

گوش خارجی

گوش داخلی

عصب شنوایی
اللة گوش

مجاری
نیمدایرهای
حلزونی

پردة صماخ
رکابی

سندانی

چکشی

مجرای گوش
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دستگاه حرکتی
در بین جانوران ،بعضی ساکن و بعضی متحرکاند .جانورانی که ساکن هستند اغلب در دریا زندگی میکنند (فکر
میکنید چرا؟) .حتی جانداران تکسلولی با استفاده از اجزای سلولی مختلف ،نظیر پای کاذب ،مژک و تاژک حرکت
میکنند .انسان نیز به عنوان یک موجود متحرک ،توسط نیروی ماهیچهها و به کمک استخوان حرکت میکند.
هسته
شکاف دعائی
واکوئل غذایی

واکوئل ضرباندار

اوگلنا

آمیب آب شیرین

پارامسی

مژه

انواع دستگاه اسکلتی در جانوران

اسکلت در جانوران مختلف به سه شکل هیدروستاتیک ،خارجی و داخلی دیده می شود.
اسکلت هیدروستاتیک

این نوع اسکلت در جانورانی مانند کرم خاکی ،هیدر و کیسه تنانی مانند عروس دریایی دیده میشود .نقش اسکلت
هیدورستاتیک در شکل دهی به بدن جاندار ،مانند بادکنکی است که با آب پر شده است.
اسکلت خارجی

این نوع اسکلت ،ضمن استحکام دادن به بدن جانور ،قابل ارتجاع بوده و از اندامهای داخلی محافظت میکند.
اسکلت خارجی در بسیاری از گونههای خشکی نظیر بندپایان ،دارای مادۀ مومی شکلی است که از تبخیر آب بدن
جلوگیری میکند .از طرفی ،در بسیاری از گونههای آبزی ،اسکلت خارجی دارای کربنات کلسیم (آهک) است
و به نسبت ساختاری سنگین دارد .این موضوع باعث محدودیت در اندازۀ جانور میشود .در بندپایان پروازکننده،
اسکلت خارجی نازک و سبکتر شده است تا حیوان بتواند پرواز کند یا بپرد .از آنجا که اسکلت خارجی قابلیت
رشد ندارد ،جانور برای رشد مجبور است به طور متناوب پوستاندازی کند.
مزایا و معایب اسکلت خارجی را بیان کن.

پاسخگو
باش

اسکلت
خارجی

مزایا
معایب

اسکلت داخلی
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این نوع اسکلت در همة مهرهداران وجود دارد و در اکثر مهرهداران از نوع استخوانی ،و در بعضی دیگر مانند کوسه
ماهی ،از نوع غضروفی است .اسکلت داخلی در بیمهرههایی مانند خارتنان نیز دیده میشود .این نوع اسکلت -در
ستارۀ دریایی از مواد سخت ساخته شده است و در توتیای دریایی حالت چرمی دارد.

فصل سوم
حرکت

استخوان و كار آن

اسکلت انسان مانند سایر مهرهداران از نوع اسکلت داخلی است .در اسکلت انسان ،عالوه بر استخوانها ،غضروف
و اجزای دیگری نیز وجود دارد.
فکرش را بکنید اگر در کلۀ مبارک آدمیزاد استخوانهای جمجمه نبود ،چه پیش میآمد! دیگر نمیتوانستید هِد
بزنید! یا کافی بود به یک قسمت از این کله فشار میآمد؛ در این صورت در همان ناحیه فرو رفتگی پیدا میشد
و یک کلۀ کج و معوج به وجود میآمد! بدون استخوان ،آدمیزاد تودهای از پوست ،اندامها ،آب و مادۀ چسبنده و
لزجبود که روی زمین کشیده میشد (دور از جان!) و مثل کرم خاکی روی زمین ولو میشد! پس یکی از کارهای
اسکلت ،حفاظت از اندامهای مهم بدن مانند مغز ،قلب و ششها است .از طرف دیگر اسکلت به بدن شکل میدهد.
در عین حال استخوانها برای ماهیچههای بدن تکیه گاهی را فراهم میکنند تا آنها بتوانند موثرتر عمل کنند .در
نظر بگیرید میخواهید سنگ بزرگی را روی زمین بغلتانید .حتی تصورش هم سخت و غیر ممکن است .اگر یک
دیلم داشته باشید و در نزدیکی سنگ بزرگ یک تکیهگاه برای دیلم به وجود بیاورید ،میبینید جابه جایی سنگ
آسانتر می شود .این مجموعه ،یک نوع اهرم را به وجود میآورد .در بدن ،استخوان ها و ماهیچهها انواع اهرمها
را به وجود آوردهاند تا بخشهای مختلف بدن بتوانند بهتر حرکت کنند.
اسکلت کارخانۀ خونسازی بدن نیز هست .در هر ثانیه ،حدود یک میلیون گلبول قرمز در بدن ساخته می شود .این
واقعۀ بزرگ ،در مغز قرمز درون استخوانها اتفاق میافتد .عالوه بر این ،استخوانها در بدن ما ،معدن بعضی از
مواد معدنی مهم نظیر کلسیم هم هستند .یادتان که هست؟ کلسیم در انعقاد خون نقش مهمی دارد.
نیروی متحرک
نیروی متحرک

نیروی مقاوم

نیروی مقاوم

نیروی متحرک

نیروی مقاوم

کارهای اسکلت در بدن را نام ببر.
  -1
-2
-3

پاسخگو
باش

-4
-5

در این قسمت با وظایف اسکلت داخلی آشنا شدید .در بخش بعدی در مورد استخوان ها ،شکل و کار آن ها مطالبی
می آموزید.
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زیست
هشتم

انواع استخوان بر اساس شکل (طبقهبندی عمومی استخوانها)

در بدن یک فرد بزرگسال  206استخوان وجود دارد که اسکلت انسان را به وجود میآورند .از نظر شکل میتوان
استخوانهای بدن را به چهار گروه تقسیم کرد:
} }استخوانهای دراز مانند استخوانهای
ران ،بازو و ساق پا .این استخوانها از یک
تنه (دیافیز) و دو انتهای برآمده (اپی فیز)
تشکیل شدهاند.
استخوان جناغ
} }استخوانهای کوتاه از قبیل استخوانهای
استخوان دراز (بازو)
مچ دست و پا.
} }استخوانهای پهن مانند استخوان جمجمه
مهره
و کتف.
استخوان کوتاه (مچ)
} }استخوانهای نامنظم که شکل معینی
ندارند ،مثل مهرهها و استخوان خارجی
(استخوان بین دو نیملگن در بخش پشتی).

نوزاد

جالب است بدانی

نوزاد انسان نسبت به یک فرد بزرگسال با استخوانهای
بیشتری به دنیا میآید (حدود  350استخوان) .اما با
بزرگتر شدن او ،بعضی از استخوانهایش به هم جوش
میخورند و تعداد آنها کمتر میشود.

دستگاه اسکلتی مانند هر دستگاه دیگری در بدن ،از اندامهای
متفاوتی تشکیل شده است که هر کدام از آنها بافتهای
مختلفی ساخته شدهاند .مهم ترین بافت سازندۀ دستگاه اسکلتی،
بافت استخوانی نام دارد.

بافت استخوانی

بافت استخوانی نوعی
بافت پیوندی است
که از مادة زمینهای
کلسیمدار سلولهای
استخوانی و رشتههای
پروتئینی ساخته
شده است.
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بافت استخوانی نوعی بافت پیوندی است .در هر بافت پیوندی ،سلول های مختلف به همراه رشته های پروتئینی ،در
یک مادۀ زمینه ای قرار گرفته اند .برای تجسم بافت پیوندی ،ژله ای را در نظر بگیرید که در داخل آن تکه های میوه
و رشته های نشاسته ای (مثل رشته های فالوده) وجود دارد .در بافت پیوندی ،ژله به عنوان مادۀ زمینه ای ،میوههای
خوراکی به عنوان سلولهای مختلف ،و رشتههای نشاسته ای به عنوان رشتههای پروتئینی محسوب میشود .مادۀ
زمینهای ،استخوان سخت و جامد است که شامل کلسیم ،فسفر و رشتههای پروتئینی است .سلولهای استخوانی
شامل سلولهای استخوانساز و ترمیمکنندۀ استخوان هستند .به شکل سلولهای استخوانساز در مادۀ زمینهای
اطراف آن توجه کنید .اگر استخوان را مانند یک ستون استوانهای سیمانی در نظر بگیرید ،مالت سیمانی به عنوان
مادۀ بین سلولی و میلگردهای درون آن مانند رشتههای پروتئینی خواهد بود .یک استخوان دراز ،در مقابل فشار و
شکنندگی نسبت به بسیاری از ساختهها یا سازههای همجرم خود ،محکم تر و قابل انعطافتر است .در ساختمان
استخوان ،دو نوع بافت استخوانی دیده میشود.
انواع بافت استخوانی

الف) بافت استخوانی متراکم :بافت سخت و محکمی است که دارای مجراهای باریکی به نام «مجاری هاورس»
م یباشد .در این مجاری اعصاب ،رگها و مقداری بافت پیوندی وجود دارد .این نوع بافت استخوانی در تنۀ استخوانهای
دراز و سطح همۀ استخوانهای بدن وجود دارد.

فصل سوم
حرکت

ب) بافت استخوانی اسفنجی :در این نوع بافت ،شبکۀ اسفنج یشکل از تیغههای استخوانی ،حفرههای کوچکی را
تشکیل م یدهند .در این حفره مغز استخوان و رگهای خونی ق رار دارند .این نوع بافت استخوانی را در وسط استخوانهای
پهن ،مثل استخوانهای جمجمه ،مهرهها و دندهها م یتوان دید .راستی! اگر بافت وسط استخوانهای جمجمه نیز از
بافت استخوانی مت راکمبود ،چه م یشد؟ درست است! آن وقت کلۀ مبارک آدمی زاد آنقدر سنگین م یشد که گردن بدبخت
بایستی سنگینی آن را به طور طاقتفرسایی تحمل م یکرد!
بافت متراکم
مجرای هاورس

بافت متراکم
استخوان
مغز استخوان
پرده

بافت اسفنجی
استخوانی

غضروفی

مادة زمینهای

سلول استخوان
(اُستئوسیت)

استخوان افراد سالخورده نسبت به کودکان شکنندهتر است

نسبت مواد پروتئینی به معدنی ،در کودکان و
بزرگساالن ،در مقایسه با سالخوردگان متفاوت
است .از ابتدای تولد تا سن  30الی  35سالگی،
تودۀ استخوان افزایش مییابد و از آن به بعد کاهش
تدریجی آن آغاز میشود .اگر کاهش تودۀ استخوان
سریع صورت بگیرد ،پوکی استخوان پدید میآید.

جدول زیر را کامل کن:
مواد غذایی که برای
استحکام استخوان
مفید هستند

نوع غذا

پاسخگو
باش

نوع ویتامین

تیتر
در بیماری پوکی استخوان بافت استخوانی از بین میرود و در بعضی از نقاط

جالب است بدانی

استخوان ،حفرههایی به وجود میآید .شکستگی ،یکی از عوارض پوکی استخوان
است و ممکن است در نقاط مختلف بدن مانند مفصلهای ران ،کمر ،ستون مهرهها
و  ...اتفاق بیافتد .عوامل مختلفی در پوکی استخوان نقش دارند که عبارتند از
جنسیت ،ارثُ ،جثه ،نژاد ،افزایش سن و بعضی از بیماریه ا مثل بیماریهای

تیروئیدی .بعضی کارها به جلوگیری از پوکی استخوان کمک میکند ،مثل کنترل
وزن ،ورزش کردن ،مصرف کلسیم کافی ،عدم استفاده از سیگار ،عدم مصرف
نوشابههای گازدار ،مصرف مواد پروتئینی و ویتامین ،به خصوص ویتامین .D

پوکی استخوان

استخوان سالم
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زیست
هشتم

یک قطعه استخوان مثل استخوان دنده ای گوسفند یا پای مرغ را در آب جوش قرار بده و آن را بپز .چه اتفاقی
میافتد؟ رنگ آن چه تغییری میکند؟ شکل ظاهری آن چطور؟ آیا سختی و مقاومت آن در برابر حرارت تغییر کرده

اول
ایمنی،
بعد
آزمایش

است؟ در حرارت مستقیم شعله ،حتی رشتههای پروتئینی هم میسوزند .در این شرایط استخوان قابلیت انعطاف
خود را از دست میدهد و ترد و شکننده میشود.
حاال یک قطعه استخوان مثل استخوان دندۀ گوسفند یا پای مرغ تهیه کن و آن را خیلی خوب تمیز کن .بعد از
تمیز کردن ،آن را وزن کرده و در جدولی یادداشت کن .سپس آن را داخل یک بطری دردار (مثل شیشۀ مربا) قرار
بده و به آن مقداری اسید رقیق (مثال سرکه) اضافه کن .بعد از یک هفته آن را از اسید خارج کن ،با آب شستشو
بده ،خشک کن و دوباره آن را وزن کن .آیا وزن آن نسبت به قبل از آن که آن را در اسید قرار بدهی ،تغییر کرده
است؟ حاال کمی از دو طرف به استخوان فشار وارد کن ،چه اتفاقی میافتد؟ بله! خم می شود .دلیل آن این است
که مواد معدنی استخوان (کلسیم و فسفر) در اسید ضعیف حل شده اند .استخوانی که مواد معدنی خود را از
دست میدهد نرم و انعطافپذیر میشود .کلسیم و فسفر موجود در مادۀ زمینۀ استخوان ،آن را در برابر فشار
مقاوم میکند و رشتههای پروتئینی موجود در آن ،باعث مقاومت استخوان در برابر ضربه و شکنندگی میشود.
آیا میدانی شیر ،ماست و لبنیات منابعی سرشار از کلسیم هستند؟ خوردن روزانه یک لیوان شیر یا پیالهای
ماست ،باعث حفاظت و نگهداری خوب استخوانها میشود .البته بهتر است برای جذب بهتر کلسیم ،لبنیات را
همراه با گردو بخوری و آن را با غذاهای گوشتی مصرف نکنی.

ﺳﺮﮐﻪ

با اطالعاتی که به دست آوردی ،مشخص کن کدام ماده در انعطافپذیری استخوان و جلوگیری از شکنندگی
آن نقش مهمتری دارد؟

پاسخگو
باش

 )1کلسیم

 )2پروتئین

 )3مغز استخوان

 )4ویتامین

درست متوجه شدی! پاسخ پروتئین است.

تیتر
جالب است بدانی
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بعضی از دانشآموزها به سالمت خانواده شان فکر میکنند .به طور مثال ،به خانواده توصیه میکنند از گوشت کم چرب
استفاده کنند تا دچار بیماریهای قلب و رگها نشوند .بعضی هم توصیه میکنند افراد خانواده از لبنیات بیشتر استفاده کنند
تا استخوانبندی محکمی داشته باشند.

فصل سوم
حرکت

مغز استخـــوان
اسفنجی سر ،لگن ،جناغ سینه ،مهرهها و همچنین
استخوانی
الف) مغز قرمز استخوان :در حفرههای متعدد بافت
ِ
ِ
در برجستگیهای استخوانهای دراز قرار دارد و دارای رگهای خونی فراوانی است .وظیفۀ اصلی آن خونسازی
است .یعنی پالکتها و گلبولهای قرمز و سفید را میسازد .البته بعد از  5سالگی ،گلبولسازی به طور عمده توسط
مغز قرمز بعضی استخوانها مثل استخوانهای جمجمه ،لگن ،دندهها و جناغ سینه صورت میگیرد.
ب) مغز زرد استخوان :در مجرای میانی استخوانهای دراز قرار دارد .جنس آن از بافت پیوندی نرمی است که
دارای تعاد زیادی سلول چربی است .با افزایش سن ،در بعضی از استخوانها مانند استخوانهای دراز ،مغز زرد
استخوان جایگزین مغز قرمز استخوان میشود.
آفرین! زود دست به کار شو! یک سؤال! این روزها
دربارۀ سلولهای بنیادی زیاد میشنوی .تحقیق کن
سلولهای بنیادین خون چه نوع سلولهایی هستند
و آنها را چگونه از مغز استخوان میگیرند و چه

تولید گلبولهای خون از
سلولهای بنیادی مغز
استخوان

کاربردهایی دارند.

محققین
مشغول
تحقیقند

رشد استخـــوان
همۀ استخوانهای انسان در دوران جنینی به صورت بافت پیوندی اولیه شکل میگیرند و استخوانی شدن آنها
به دو شکل صورت میگیرد:
 )1بعضی از استخوانها مانند استخوانهای سر و صورت به طور مستقیم ،از بافت پیوندی به بافت استخوانی
تبدیل میشوند.
 )2بیشتر استخوانها مثل استخوانهای دراز ،ابتدا از حالت پیوندی به غضروف ،و سپس به حالت استخوانی تبدیل
میشوند.
روند استخوانی شدن این استخوانها تا سن  20سالگی ادامه دارد .نزدیک دو سر استخوانهای دراز ،بافتی به نام غضروف
اتصال وجود دارد .از تقسیم غضروف اتصال ،سلولهای جدید  تولید میشود و در نتیجه طول استخوان درازتر میشود.
تمام سطح استخوان ،به جز در محل مفصلها ،به وسیلۀ پردۀ سفید رنگی به نام پردۀ ضریع (پریاستئوم) پوشیده شده است.
این پرده دارای رگهای خونی است و در تغذیه و رشد استخوان اهمیت دارد .با تقسیم سلولی پردة ضریع ،سلول جدید تولید
شده و قطر استخوان افزایش پیدا میکند .به اینترتیب ،استخوان رشد طولی و قطری دارد.
غضروف

کانون استخوانی

استخوان
غضروف
اتصال

استخوانی شدن

رگ

رگ

غضروف

غضروف

صفحه استخوانی
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تقسیمبندی اسکلت

اسکلت را به دو بخش تقسیم میکنند:
الف) اسکلت محوری :شامل استخوانهای جمجمه ،ستون مهره ها ،دنده ها و جناغ.
ب) اسکلت جانبی :شامل استخوانهای شانه (کتف و ترقوه) ،بازو ،ساعد ،دست و استخوانهای لگن و پا.
البته نوع دیگری از تقسیمبندی هم وجود دارد که در آن ،اسکلت به سر ،تنه ،دست و پا تقسیمبندی میشود.
آهیانه

الف ـ اسکلت محوری
اسکلت جانبی

اسکلت محوری

پروانهای

استخوانهای سر

پیشانی

ن است که به هم چفت
جمجمه ،شامل هشت استخوا 
(مفصل) شدهاند و مثل یک کاله ایمنی مغز را حفاظت
میکنند .استخوانهای صورت هم شامل  14قطعه استخوان
پس سری
است که به جز فک پایین ،بقیه بدون حرکت هستند.
بعضی از استخوانهای جمجمه و صورت را در شکل باال میبینید.

مهرههای
گردن

مهرههای
پشت

گیجگاهی
پیشانی

حفرة بینایی
بینی
گونهای
آروارة باال
آروارة
پایین

ستون مهرهها

در اسکلت انسان یک ستون مرکزی به نام ستون مهرهها یا ستون فقرات وجود دارد .ستون فقرات از نیم رخ چهار
انحنا دارد و به کمک همین انحناها عضالت اطراف و رباطها میتواند فشار زیادی را تحمل کند .طول ستون
مهرهها در مردان به طور متوسط  70سانتیمتر و در زنان  60سانتیمتر است.
در افراد سالخورده به علت تشدید انحناهای ستون مهرهها و کاهش قطر دیسکهای بین مهرهها ،طول ستون
مهرهها کاهش مییابد.
در امتداد ستون مهرهها مجرایی وجود دارد که نخاع در آن قرار میگیرد .بین مهرهها ،صفحههای غضروفیای
وجود دارد که آنها را دیسک مینامند .دیسکها مانند بالشهایی در بین مهرهها هستند و فشار به مهرهها را به
حداقل ممکن میرسانند.

دیسک
بین مهره

مهرههای
کمر
خاجی
دنبالچه

بیماری دیسک کمر چیست؟ چه عواملی باعث دیسک کمر میشود و راههای پیشگیری و درمان آن چیست؟
راستی! تعداد مهرههای گردن انسان چند تا است؟

محققین
مشغول
تحقیقند

جواب 7 :تا !
تعداد مهرههای گردن دایناسور االسموزاروس چند تا است؟  30تا؟  50تا؟ نه!  76تا!
ای وای! اگر تعداد مهرههای گردن ما هم  76تا میشد ،چی میشد؟!

ب) اسکلت جانبی

دستی به شانۀ خود بکشید .این بخش از
اسکلت از دو استخوان تشکیل شده است،
یک استخوان در بخش باالیی و پشت شانه
که کتف نام دارد و یک استخوان در جلو و
پایین گردن که بخش کمانی آن را در بخش
جلویی شانه به خوبی میتوانید لمس کنید.
60

ترقوه
کتف

جناق

ترقوه
غضروف
کتف
دنده

دنده

غضروف

فصل سوم
حرکت

دیگر استخوانهای اسکلت جانبی ،شامل استخوانهای بازو ،ساعد ،دست ،استخوانهای لگن و پا است.
اشتباه نکنید! تصویر مقابل شیپور جنگ یا گرز یک پهلوان افسانهای نیست!
این استخوان ترقوه است (یکی از استخوانهای شانه) .به شکل دستگاه اسکلت نگاه کنید و ببینید ترقوه کجای
اسکلت آدمیزاد قرار میگیرد.
مفصل

مفصل

به محلی که دو یا چند استخوان به یکدیگر متصل میشوند ،مفصل (بند) گفته میشود ،خواه حرکت داشته باشد
یا نداشته باشد .به طور کلی ،مفصلها ،بخشهای انعطافپذیر بین استخوانهای شما به حساب میآیند.
انواع مفصل
 )1مفصل ثابت

در مفصلهای ثابت ،قطعات استخوانی توسط رشتههای محکمی از بافت پیوندی به یکدیگر متصل شدهاند .این
رشتهها به تدریج به استخوان تبدیل میشود ،مانند استخوانهای کاسۀ سر.
بیا استخوانهای جمجمه را از هم باز کنیم! اگر توانستی یک کلۀ درستۀ گوسفند تهیه کن و پس از نوش جان
کردن گوشتهای خوشمزۀ روی سر و بناگوشش (مواظب باش پرخوری نکنی!) و تاس شدن کلۀ مبارک گوسفند
و بدون گوشت شدن آن ،یک میلهای گیر بیاور و از سوراخ زیر جمجمه ،مغز آن را تخلیه کن تا برای از هم جدا
کردن استخوان هایش آماده شود .برای این کار به یک کاسه نخود خشک نیاز
داری .نخودها را دانه دانه از سوراخ زیر جمجمه به داخل جمجمه بفرست.
بعد از پر شدن جمجمه از نخود ،با سرنگ مقداری آب روی نخودهای داخل
جمجمه بریز ،به طوری که همۀ نخودها خیس بخورند .هر روز کار خیس کردن
نخودها را ادامه بده .باالخره یک روز استخوانهای جمجمۀ گوسفند ناگهان از
هم جدا میشوند .به همین راحتی! راستی! فکر میکنی چرا این اتفاق میافتد؟
پاسخ آن در این است که وقتی نخود خشک آب میخورد ،حجیم میشود .با
زیاد شدن حجم نخودها ،به استخوانهای جمجمه فشار وارد می شود و این
فشار ،آنها را از محل مفصلشان ،از هم جدا میکند.

پاسخگو
باش

 )2مفصل نیمهمتحرک یا غضروفی:

در این نوع مفصلها ،یک صفحۀ غضروفی در بین دو قطعۀ استخوان وجود دارد ،مثل مفصل بین دندهها و جناغ
سینه یا مفصل بین مهرهها در ستون مهرهها.
 )3مفصل متحرک:

این نوع مفصل نسبت به دو نوع مفصل دیگر کاملتر است .در این مفصل
دو استخوان مجاور توسط کپسولی به نام کپسول مفصلی دربرگرفته شده
است و به وسیلۀ نوارهایی از بافت پیوندی به نام رباط به هم متصل شدهاند.
سطح استخوانها در محل مفصل توسط غضروف پوشیده شده است و
آزادانه حرکت میکنند .غشای نازکی از بافت پیوندی به نام غشاء مفصلی،
سطح داخلی کپسول مفصلی و بخشهایی از استخوانها که در کپسول
مفصلی وجود دارد را میپوشاند .این غشاء ،مایع مفصلی (مایع سینویال)
ترشح میکند که موجب کاهش اصطکاک دو سر استخوان در ناحیۀ مفصل
میشود و همچنین دارای مواد غذایی الزم برای غضروفهای مفصلی است.

رباط
مایع مفصلی
غضروف
کیسه مفصلی
غشاء

ساختمان مفصل متحرک
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آب آوردن زانو
جالب است بدانی

در بعضی بیماریها ،یا به دلیل وارد شدن بعضی ضربهها به مفصل در ورزش،
غشاء مفصلی شروع به ترشح مقدار زیادی مایع مفصلی میکند .با تجمع این
مایع در زانو ،مفصل متورم میشود .در زبان مردم به این وضعیت آب آوردن زانو
میگویند .وقتی زانو آب میآورد ،معموال همراه با آن درد زانو هم می آید .گرچه این
وضعیت میتواند بدون درد هم باشد .وقتی آب زیادی در مفصل جمع میشود،
ممکن است زانو خوب خم نشود .استراحت و حرکت ندادن زانو ،دراز کشیدن ،باال
نگه داشتن پا و سرد کردن زانو کمک میکند تا آب آن زودتر جذب شود ،اما بهتر
است به پزشک مراجعه شود تا درمان مناسب برای آن تجویز شود.

زانو آب آورده و متورم شده است.

انواع مفص لهای متحرک

مفصل لوالیی
ﻣﻔﺻﻝ ﻟﻭﻻﻳﯽ

مفصل بیضی شکل

 )1مفصل لواليي :کف دستتان را به سمت خودتان بگیرید و ساعد را در محل آرنج به طرف بازو ،باز و بسته کنید.
به یاد چه چیزی میافتید؟ درست است! لوالی در.
ساختار این نوع مفصل ،مانند لوالی در ،امکان حرکت رفت و برگشتی را فراهم میکند؛ مثل آرنج و انگشتان.
 )2مفصل گوی و کاسهای :سطوح مفصلی در این نوع مفصل مانند گوی و حفره است .این مفصل حول محور
خود در جهات مختلف میچرخد ،مانند استخوان ران و لگن یا بازو و کتف.
انسان به کمک استخوان و مفصلها ،با استفاده از نیروی ماهیچه ،حرکات مختلف انجام میدهد که عبارتند از تا
شدن ،دور و نزدیک کردن ،چرخش و دوران .تصور کنید اگر مفصل زانو نداشتید ،باید با پاهای دراز سفت و سخت
راه میرفتید و قادر نبودید چمباتمه بزنید و گالب به روی ماهتان سر کاسۀ توالت بنشینید! یا از پلهها باال بروید.
اگر مفصل بین استخوان بازو و کتف وجود نداشت ،آبشارهای موشکوار در والیبال و پرتابهای بلند ،در محوطۀ
 6قدم فوتبال ممکن نبود!

مفصل مسطح (لغزشی):
مچ دست یا پایت را خم و راست کن .حدود  8قطعه استخوان در مچ دستت روی هم م یلغزند تا مچت را خم و راست کنی .به این نوع

جالب است بدانی

مفصل ،مفصل لغزشی م یگویند .وجود این مفصلها ،به والیبالیستها این امکان را میدهد تا در مقابل حریف دفاع کنند و توپ را در
زمین مقابل فرود بیاورند.

مفصل محوری:

ُرباط

دستت را در محل بازو نگهدار و ساعدت را به چپ و راست بچرخان .به این نوع چرخش
محوری میگویند .در این حالت یک استوانه ،درون حلقهای ناقص یا کامل م یچرخد.
در دست انسان ،یکی از استخوانهای ساعد در ناحیۀ آرنج ،در یک حلقۀ ناقص به چپ
و راست م یچرخد و نوعی مفصل را به نام مفصل محوری به وجود م یآورد.

غضروف
زند زیرین

مفصل محوری

مفصل زینی:

سطوح این نوع مفصل مانند زین اسب است و سطوح مقعر هر یک ،درون هم فرو
رفتهاند؛ مانند مفصل موجود بین استخوانهای مچ با کف دست.

مفصل بیضیشکل (لقمهای):

در این مفاصل انتهای یک استخوان که به شکل بیضی و تخم مرغی است ،در حفرۀ
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مفصل زینی

زند رویی
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دو نوع مفصل در ناحیۀ آرنج نام ببر
پاسخ ـ لوالیی و محوری

پاسخگو
باش
روماتیسم
گاهی به دلیل بعضی بیماریها ،دستگاه دفاعی بدن دچار اشتباه میشود و گلبولهای سفید ،کپسول مفصلی در مفاصل
این الیه ،مایع مفصلی بیشتری هم ترشح شده و مفصل متورم میشود که به آن روماتیسم مفصلی یا روماتو آرتریت میگویند.
اگر دستگاه دفاعی بدن به اشتباه پردۀ داخلی قلب را مورد حمله قرار دهد ،روماتیسم قلبی پیش میآید که از عواقب آن خراب
شدن دریچههای قلب است .گفته میشود عدم درمان گلو دردهای چرکین میتواند منجر به روماتیسم شود.

جالب است بدانی

متحرک را مورد حمله قرار میدهند و موجب تغییراتی در آن میشوند .در نتیجه این الیه ،ضخیم و متورم میشود .همراه با ورم

راستی! می دانستی قد تو صبحها یکی تا دو سانتیمتر بلندتر از شبها است؟ باورت نمیشود؟! دلیل آن جذب آب توسط
غضروفهای بین مهرهها در طول استراحت و خواب شبانه است.

استخوان المی

دستبکار شو

تنها استخوانی در بدن که با دیگر
استخوان المی در جلوی گردن

استخوان المی

است.

جالب است بدانی

استخوانها مفصل نشده است،

دو قطعه گچ را به هم بمال
و ببین اگر در محل مفصل
انتهای استخوانها
غضروف وجود نداشت،
چه اتفاقی میافتاد.

وسایل موجود در جدول مقابل را تهیه کن.

تعداد

وسایل

توجه :این فعالیت با استفاده از تیغ انجام میشود .مواظب دستت باش!

1

دستکش پالستیکی

اول ببین انگشتان دستت چگونه حرکت میکند .سپس مطابق شکل

1

پای مرغ

برشی را در پوست و گوشت پای مرغ ایجاد کن .گوشت و پوست مرغ

1
1

قیچی
موچین یا پنس

را بگیر و به سمت خود بکش .ببین چه اتفاقی میافتد.این نوارها تاندون

1
1

تیغ
سینی پالستیکی

را کنار بزن و به نوارهای سفید در پای مرغ توجه کن .یکی از این نوارها
هستند.

اول
ایمنی،
بعد
آزمایش

اگر ماهیچههای اطراف یکی از مفصلها را باز کنی ،میتوانی ساختار مفصلهای متحرک پا و غضروفهای
موجود در آنجا را ببینی .حتی به کمک معلمت میتوانی برشهایی از استخوان و غضروفهای محل مفصل
تهیه کنی و به کمک ذرهبین دستی یا میکروسکوپ به ساختار آنها نگاهی بیندازی.
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زیست
هشتم

رباط

رشتۀ محکمی از جنس بافت پیوندی است که دو یا چند استخوان را به هم مربوط میکند.
تاندون (زردپی)

نواری از بافت پیوندی رشتهای و محکم است که ماهیچهها را به استخوان مربوط میکند.
غضروفها نوعی بافت
پیوندی هستند که در
محل مفصلها مانع از
اصطکاک استخوانها
میشوند.

غضروفها

فکرش را بکنید! اگر بین مهرهها بافت انعطافپذیر وجود نداشت چه م یشد؟ فکر کنم یاد عمو یادگار افتادید! درست
است! مثل یک چوب خشک باید راست راست راه میرفتید و معلوم نبود در سرتان چه جای سالمی باقی م یماند.
یا اگر در سر استخوانها ،در محل مفصلها ،بافت صاف و مخملی وجود نداشت تا از ساییده شدن استخوانها در
هنگام حرکت جلوگیری کند ،چه اتفاقی م یافتاد؟ فکر کنم با من موافق باشید که روز به روز قد آدم آب م یرفت!
اما خداوند فکر همه چیز را کرده و در خلقت ما بافتی به نام غضروف را آفریده است که خیلی به دردمان م یخورد!
غضروفها نوعی بافت پیوندی هستند .یادتان م یآید که بافت پیوندی چه اجزایی داشت؟ مادۀ زمینهای ،رشتههای
پروتئینی و سلولهای مختلف .مادۀ زمینهای غضروف ،عمدتا از ترکیباتی قندی است که به آن حالت ژلهای م یدهد.
غضروف به بخشهایی از بدن مانند بینی ،حنجره ،نای و اللۀ گوش شکل م یدهد یا انتهای استخوانها را در یک
مفصل م یپوشاند و حرکت آن را آسان م یکند (کمی نوک بینی یا اللۀ گوش خود را به چپ و راست حرکت دهید و
انعطاف پذیری آنها را بررسی کنید).
ماهیچه

ﻗﻭﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﮑﻣﮏ ﻧﻳﺭﻭی ﺣﺎﺻﻝ ﺍﺯ ﻣﺎﻫﻳﭼﻪ
ﻫﺎی ﺧﻭﺩ  20ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻁﻭﻝ ﺑﺩﻥ ﺧﻭﺩ ﻣﯽ ﭘﺭﺩ.

قورباغه به کمک نیروی حاصل از
ماهیچهها میتواند  20برابر طول
بدن خود بپرد.

حدود  1تا  1وزن بدن را ماهیچهها تشکیل میدهند .ماهیچهها عامل اصلی حرکت هستند .با کمک ماهیچهها
2 3
است که غذا در طول لولۀ گوارش پیش میرود و هضم و جذب میشود ،خون در رگها جریان مییابد ،استخوانها
حرکت میکنند و ما میتوانیم فعالیتهای خود را انجام دهیم.
در اندامهایی مانند چشمها ،زبان ،دیوارۀ لولۀ گوارشی ،مثانه و قلب ماهیچهها وجود دارند ،اما شیوۀ کنترل
فعالیتهای آنها متفاوت است.
ماهیچهها را میتوان بر اساس ساختار ،موقعیت و شیوۀ کنترل ،به سه دستۀ
بیشتر ماهیچههای بدن
اسکلتی ،صاف و قلبی تقسیمبندی کرد.
را ماهیچههای ارادی در

پاسخگو
باش

برمیگیرند یا غیر ارادی؟

 )1ماهیچۀ قلبی:این ماهیچه شامل سلولهای منفرد ،منشعب یا طویلی
است که به موازات یکدیگر قرار گرفتهاند و دارای خطوط عرضی هستند.
انقباض آنها غیر ارادی ،قوی و منظم است.

 )2ماهیچ ههای صاف:
ماهیچههای صاف
فاقد نوارهای تیره و
روشن هستند و به
طور غیرارادی عمل
میکنند.
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تارها یا سلولهای این ماهیچه ،دراز و دوکیشکل
هستند و در مرکز دارای هسته میباشند .این ماهیچه ،در
ساختمان دیوارۀ رگهای خونی ،مری ،معده ،روده ،مثانه
و  ...قرار دارد و انقباض آن موجب حرکت محتویات آنها،
در مسیر این لوله و اندامها میشود .حرکات این ماهیچه
ارادی نیست .تارهای این ماهیچه ،نوارهای تیره و روشن
عرضی ندارند .در نتیجه به ماهیچههای صاف و غیرارادی
مشهور هستند.

تار ماهیچهای
هسته

هسته
تار ماهیچهای

تار ماهیچهای
نوار تیره روشن

فصل سوم
حرکت

 )3ماهیچۀ اسکلتی (مخطط):

بیشترین تعداد ماهیچههای بدن را این نوع ماهیچهها تشکیل میدهند .بیش از  40%وزن بدن مربوط به
ماهیچههای اسکلتی است .البته ورزش میتواند این مقدار را افزایش دهد .ماهیچۀ مخطط ،شامل دو قسمت
است .بخش میانی آن ،به رنگ قرمز و گوشتی است و بطن ماهیچه نامیده میشود .قسمتهای انتهایی را تاندون
(زردپی) تشکیل میدهد .انقباض این ماهیچه ،سریع ،پر قدرت و تحت کنترل ارادۀ ما است .هر سلول ماهیچهای،
تار ماهیچه نام دارد که دارای تعداد زیادی رشتههای پروتئینی است و در زیر میکروسکوپ ،مناظر تاریک و روشن
منظمی را تشکیل میدهد .علت نامگذاری این ماهیچهها ،وجود همین نقاط تاریک و روشن در آنها است.
تارهای ماهیچهای اسکلتی از نظر ساختار و عملکرد به دو دسته تقسیم میشوند:
الف) قرمز

این نوع تارها مقدار زیادی میوگلوبین دارند ،نیرومند هستند و میتوکندری زیادی دارند ،اما سرعت انقباض آنها
نسبت به نوع دیگر کمتر است .این نوع سلول در ماهیچۀ سینۀ پرندگان مهاجر و اندامهای پستانداران وجود دارد.
ماهیچههای دراز پشت انسان که باعث انقباضهای طویل و کند میشوند و عامل نگهدارندۀ وضعیت بدن نیز
هستند ،از این سلولها درست شدهاند.

ﺍﺳﮑﻠﺗﯽ
ﻣﺎﻫﻳﭼﻪ ی
اسکلتی
ماهیچه

دو سر
بازو

سه سر
پشت بازو

زردپی

ب) سفید

این نوع تارها نسبت به سایر آنها بزرگتر و قطورتر هستند و میتوکندری و میوگلوبین کمتری دارند .سرعت
انقباض آن ها زیاد و نیروی آنها کم است .گوشت مرغ و عضالتی که کرۀ چشم را حرکت میدهند از ماهیچههای
اسکلتی سفید هستند.
بافت پیوندی بین رشتهها و روی ماهیچهها ،تا دو سر آن ادامه مییابد و طناب سفید رنگی به نام زردپی (تاندون)
را میسازد که معمو ًال به استخوان متصل میشود .زردپی ها دارای رشتههای پروتئینی زیادی هستند .زردپی با
اتصال به استخوان ،نیروی ماهیچه را به استخوان منتقل میکند و باعث حرکت آن میشود.
ماهیچههای اسکلتی حرکت متقابل دارند .یعنی ماهیچههایی که در دو طرف یک استخوان قرار دارند ،عکس یکدیگر
عمل میکنند و موجب حرکت اندام میشوند .مثال وقتی ماهیچۀ دو سر بازو منقبض و کوتاه میشود ،استخوان ساعد
را به سمت بازو میکشد .اما این ماهیچه به هنگام استراحت خود نمیتواند استخوان ساعد را به جای قبلیاش خود
برگرداند .این عمل را باید ماهیچۀ پشت بازو در سمت دیگر استخوان انجام دهد .بنابراین بیشتر ماهیچههای اسکلتی
عمل متقابل دارند و جفت جفت کار میکنند.

هر ماهیچهای که به
صورت ارادی عمل
کند ،از نوع ماهیچة
اسکلتی است.

میوگلوبین
سلولهای ماهیچۀ اسکلتی ،رنگدانههایی به نام میوگلوبین دارند .میوگلوبین مولکولی شبیه هموگلوبین است .آیا میتوانی

جالب است بدانی

بگویی میوگلوبین چه نقشی در سلول ماهیچهای دارد؟

اکتین و میوزین

در سلولهای ماهیچۀ اسکلتی ،دو نوع رشتهی پروتئینی به نامهای اکتین و میوزین
قرار دارد .رشتههای میوزین ضخیم و اکتین نازک هستند .وقتی ماهیچه فعال
میشود ،بستهها یا مولکولهای پر انرژی سلول به نام آدنوزی 
ن تری فسفات

نازک

ضخیم
ُسرخوردن و انقباض

( )ATPمیشکنند و انرژی آنها آزاد میشود .انرژی آزاد شده باعث ُسر خوردن
رشتههای اکتین و میوزین بر روی هم میشود و انقباض صورت میگیرد.
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زیست
هشتم

1ـ وقتی بازو میگیری و عضلۀ بازوی خود را به رخ دوستت میکشی ،کدام ماهیچهات در این کار نقش مهمتری
دارد؟

پاسخگو
باش

2ـ اگر یک تار (سلول) ماهیچهای بازو را در زیر میکروسکوپ بررسی کنی ،کدامیک از موارد زیر را میتوانی
ببینی؟
 )1انقباض ارادی آن

 )2قدرت انقباض زیاد

 )3نوارهای تیره و روشن

 )4هر سه مورد درست است.

پاسخ :آفرین! خوب جواب دادی .حواست کجاست؟ بغل دستیات را میگویم! وقتی داری سلول را زیر
میکروسکوپ بررسی میکنی ،انقباض ارادی و قدرت انقباض سلول ماهیچه را نمیتوانی ببینی و فقط نوارهای
تیره و روشن را میبینی .البته هستهها هم قابل مشاهده است.

شکل
نوع ماهیچه

اسکلتی

صاف

قلبی

رنگ ماهیچه

قرمز

سفید

قرمز

ویژگی
سلول

رشتهای ،چند هستهای ،دارای خطوط
تیره و روشن (مخطط)

دوکی شکل ،یک هستهای

رشتهای ،منشعب ،دارای یک یا دو
هسته ،مخطط

نوع عمل

ارادی

غیرارادی

غیرارادی

رگ به رگ شدن
ب به رباطها رگبهرگ شدن میگویند .معموال یک رباط با کشیده شدن در طول یک حرکت ناگهانی ،صدمه
رگبهرگ شدن ـ به آسی 

جالب است بدانی

م یبیند .رباطهای اطراف استخوان قوزک پا از نوعی هستند که در اکثر مواقع پیچ م یخورند.
ضربدیدگی ـ معموال ضربدیدگی به معنی کشیدگی یا پارگی عضالت است .در یک ضربدیدگی ممکن است فقط چند بافت
عضالنی کشیدگی پیدا کرده یا پارهشود ،یا آسیب دیدگی خیلی وسیعتر باشد.
در رفتگی ـ نوعی از آسیب به مفصل است که در آن استخوانهایی
که در مفصل در حالت طبیعی روبهروی هم قرار دارند ،از هم
جدا شده و جابهجا شوند .در نوع خفیفتر این حالت ،سطح
استخوانهای مفصل هنوز با هم در تماس هستند ،ولی در جای
طبیعی خود قرار ندارند .این مشکل برای مفاصل شانه ،زانو ،و
ستون فقرات بیشتر پیش م یآید .دررفتگی کامل حالتی است
که استخوانهای محل مفصل کامال جابهجا می شوند و دیگر
در جای خود قرار نداشته و با هم تماس ندارند.
علت گرفتگی ماهیچهها هنگام شنا چیست؟

پاسخگو
باش
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فصل سوم
حرکت

متخصص ارتوپدی که به آن متخصص استخوان و

دکتر شهرام یزدانی

مفاصل ،یا جراح استخوان و مفاصل ،یا ارتوپد هم
میگویند ،سعی میکند تا با استفاده از روشهای جراحی
و غیر جراحی ،به درمان مشکالت سیستم حرکتی
بدن بپردازد .مشکالتی مانند آسیبهای استخوانها
و مفصلها ،شکستگی ،دررفتگی ،کشیدگی ،پاره شدن
تاندونها و رباطها ،خراب شدن مفاصل بدن مثل آرتروز،
ساییدگی مفصل و بیماریهای مادرزادی اندامها.

مفصلها

ماهیچهها

محل اتصال استخوان ها به یکدیگر مفصل
میگویند .مفصلها را میتوان به ثابت و
متحرک تقسیم کرد .غضروف ها نرم و قابل
انعطاف هستند و مانع اصطکاک استخوان ها
در مفاصل می شوند.

اسکلت و وظایف آن

حدود  1تا  1وزن بدن ما را ماهيچهها تشكيل ميدهند.
2 3
ماهيچهها عامل اصلي حركت هستند .ماهيچهها را ميتوان
براساس ساختار ،موقعيت و شيوۀ كنترل ،به سه دستۀ
اسکلتی ،صاف و قلبی تقسيمبندي كرد .ماهیچۀ قلبی و صاف
به طور غیرارادی عمل می کنند ،در حالی که ماهیچههای اسکلتی
ماهیچههایی هستند که میتوانند به صورت ارادی عمل کنند.

به مجموعة استخوان ها ،غضروف ها و
اتصاالت آن ها در بدن ما اسکلت می گویند.
اسكلت انسان مانند ساير مهره داران از نوع
اسكلت داخلي است .استخوان ها در بدن ما
وظایف گوناگونی بر عهده دارند؛ از اندام های
مهم بدن محافظت میکنند ،به بدن ما شکل و
فرم می دهند ،در حرکت بدن به ماهیچه ها کمک
می کنند ،مواد معدنی را ذخیره میکنند و تولید
سلول های خونی را انجام می دهند.

ترجمه

اسکلتی
استخوان

فارغالتحصیل عالمه حلی  1تهران
دکترای تخصصی ارتوپدی ،دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
در مدارس تیزهوشان ،دانشآموزان از من میپرسند که
بهتر است پزشک بشوم یا مهندس یا ....؟
به آنها میگویم هر رشتهای میخواهید انتخاب
کنید ،فقط هر کجا که میروید ،مصلح سیستم
خودتان بشوید.

جمع بندی کن.

بافت استخوانی

همۀ استخوان هاي انسان در دوران جنيني به صورت بافت
پيوندي اولیه شكل مي گيرند و به تدریج به استخوان
تبدیل می شوند .بافت سازندۀ استخوان ،بافت استخوانی
نام دارد که نوعی بافت پیوندی است .در ساختمان
استخوان ،دو نوع بافت استخوانی ديده می شود ،بافت
استخوانی متراکم که بافت سخت و محکمی است و بافت
استخوانی اسفنجی که در آن شبکهای اسفنجی شکل از
تيغه های استخوانی ،حفره های کوچکی را تشکيل می دهند.
در حفره های اين بافت ،مغز استخوان و رگ های خونی

ترجمه

واژه علمی

واژه علمی

Skeletal

ماهیچه

Muscle

Bone

مفصل

Joint

بافت

Tissue

مغز استخوان

Bone Marrow

رباط

Ligament

ماهیچه صاف

Smooth Muscle

زردپی

Tendon

ماهیچه قلبی

Cardiac Muscle

دستگاه

System

ماهیچه اسکلتی

Skeletal Muscle

غضروف

محققین
مشغول
تحقیقند

لغتنامــــه

Cartilage
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شهر فرنگ

زیست
هشتم

پیشنهاد بازدید
موزۀ عصر آهن
موزۀ عصر آهن تبریز محوطه ای باستانی است که در شمال مسجد کبود تبریز قرار دارد .این موزه شامل گورستان و آثار سفالی
مربوط به عصر آهن است .سایت موزۀ عصر آهن یکی از شگفتآورترین موزههای کشور بوده که مردگانی با قدمت چهار هزار سال،
در آن ،همراه با لوازم زینتیشان خفتهاند .سنگ چینی دور اجساد نمادی از دیوارۀ رحم است و اجساد به حالت جنینی یا چمباتمهای
دفن شدهاند که جهت بدن و صورتشان متفاوت است .به دلیل اعتقاد دینی این قوم (مهرپرستی) اجسادی که قبل از ظهر دفن
میشدند به سمت شرق و اجسادی که بعد از ظهر دفن میشدند به سمت غرب بودهاند .اما بدون توجه به جهت دفن ،همواره صورت
جسد به سمت شمال قرار میگرفته است .کودکان با اسباببازیهایشان دفن می شدهاند ،زنها با جواهرات و مردها با ابزار جنگیشان
(به نقل از سایت موزة تبریز).
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تمرینها
ساختمان و رشد استخوان
1 .1حیوانات برای حرکت کردن باید بر جاذبۀ زمین غلبه کنند .اسکلت در این امر به آنها کمک میکند .حیواناتی که بر روی
زمین حرکت می کنند ،باید اسکلتی داشته باشند که وزن بدن را تحمل کند .حیوانی که پرواز میکند باید اسکلتی داشته باشد
که بتواند بر جاذبۀ زمین غلبه کرده و پرواز کند .یک برش طولی از یک قطعه استخوان گاو یا گوسفند ،به عنوان حیوانی که
بر روی زمین حرکت میکند ،و یک برش طولی از یک قطعه استخوان مرغ (پای مرغ) ،به عنوان یک پرنده را تهیه کنید و
به کمک ذرهبین آنها را بررسی کنید.
الف) توضیح بدهید ساختمان استخوانهای حیوانی که بر روی زمین حرکت میکند با حیوانی که پرواز میکند چه تفاوت هایی
دارد؟
ب) فکر میکنید استخوان گاو و مرغ ،چه سازگاریهایی متناسب با نوع زندگی آنها دارد؟ چرا؟

برش طولی استخوان گاو

برش طولی استخوان مرغ

2 .2در جدول مقابل تغییر قد یک کودک ،از زمان تولد تا  8سالگی او آورده شده است.
با استفاده از اطالعات جدول:
الف) تغییرات قد این کودک را بر روی یک نمودار رسم کنید.
ب) تفاوت تغییر قد این کودک از یک سالگی تا  5سالگی و از  5سالگی تا  8سالگی
چقدر بوده است؟
ج) سرعت رشد این کودک تا چند سالگی زیاد بوده است؟
د) توضیح دهید تغییرات رشد این کودک از یک سالگی تا  8سالگی چگونه بوده است؟

سال

قد

تولد
1
2
3
4
5
6

24 cm
05 cm
68 cm
29 cm
401 cm
211 cm

7

421 cm

8

811 cm
821 cm

3 .3استخوان آفریقاییها نسبت به استخوان اسپانیاییها توپرتر و محکمتر است .آیا میتوانید یک دلیل علمی و زیست محیطی
در مورد آن بیان کنید؟
4 .4دو عنصر اصلی بافت استخوانی عبارتاند از ................................................ -1 :و -2

................................................

5 .5دور هر جملهای که در مورد غضروف درست است ،دایره بکشید:
ب) متراکم و نازک است.
الف) رگهای خونی فراوان دارد.
د) بسیار انعطافپذیر است.
ج) نقشی در تحمل وزن بدن ندارد.
ر) در صورت آسیب دیدن خیلی سریع ترمیم میشود.
6 .6فکر میکنید چرا استخوانهای دراز ،مثل ساق یا ران پا ،استوانهای شکل هستند؟ یا ستونهای ساختمانها اغلب به شکل
استوانه است؟
7 .7شکل مقابل تشریح بخشی از پای مرغ را نشان میدهد .ساختار نواری شکلی که با
پنس یا انبرک گرفته شده است ،چه نام دارد و عملکرد آن چیست؟
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رشد قطری و تغذیۀ استخوانها از چه طریقی انجام میگیرد؟
8 .8خونسازی بیشتر در کدام استخوانهای بدن صورت میگیرد؟
9 .9در جملۀ زیر ،جاهای خالی را در ارتباط با مراحل رشد استخوان بازو کامل کنید:
بافت پیوندی

.........................................

.........................................

1 010هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید:
الف) دررفتگی استخوان
ب) پیچ خوردگی استخوان
ج) رگ به رگ شدن
1 111میدانید اسکلت از اندامهای نرم و ظریف بدن محافظت میکند ،اما قادر به محافظت از بدن در برابر اشعههای مضر نیست.
یکی از نگرانیهای سازمانهای فضانوردی هم تأثیر این اشعهها بر بدن فضانوردان طی اقامت در ایستگاههای فضایی و
راهپیمایی آنها در فضا است .در فضای خارج از زمین انواع مختلفی از اشعهها وجود دارد که به سطح زمین نمیرسند و
آنها را اشعههای کیهانی مینامند .اشعههای کیهانی از
خورشید و ستارگان ساطع میشوند .دانشمندان از اثرات زیانبار اشعههای کیهانی آگاه
هستند .این اشعهها فرآیندها یا عملکرد زیستی سلولها را تغییر میدهند و باعث سرطانی
شدن یا مرگ آنها میشوند .به همین جهت ،دانشمندان اخیرا جمجمۀ اهدایی یکی از
فضانوردان مرحوم که بارها با سفینههای فضایی به فضا رفته است را به فضا فرستادهاند.
این جمجمه با پالستیکی حاوی حسگرها و سنجشگرهای بسیار ریزی پر شده است که
قادرند انواع و اقسام پرتوها و مقدار آنها را اندازهگیری کنند .هدف دانشمندان این است
که اثرات پرتوهای زیانآور را بر روی بدن انسان ،تا آنجا که ممکن است بررسی کنند.
الف) هدف دانشمندان از استفاده از جمجمۀ انسان (نه حیوان) در این آزمایش چه بوده است؟ چرا از بخشهای دیگر
اسکلت استفاده نکردند؟
ب) جای خالی را در جملۀ زیر با کلمات مناسب پر کنید:
دانشمندان در آزمایش خود نه تنها میخواهند  ........................پرتوهای دریافتی را شناسایی کنند ،بلکه  ........................آنها را
نیز میخواهند بشناسند.
ج) از آنجا که یکی از اثرات پرتوهای زیانبار ،کاهش تعداد پالکتها و گلبولهای سفید است ،مشخص کنید اشعهها به
چه بخشی از استخوان صدمۀ بیشتری وارد میکنند و پیامد آن برای فرد چه خواهد بود؟
1 212تفاوت نرمی و پوکی استخوان را بیان کنید.
1 313فکر میکنید کدام استخوان سنگینتر است؟ استخوانی که مدتی در سرکه قرار داده شده ،یا همان استخوان قبل از قرار
گرفتن در سرکه؟ چرا؟
1 414سختی استخوان ،مربوط به  ........................و انعطافپذیری (مقاومت در برابر شکنندگی) آن مربوط به  ........................است.
1 515با توجه به شکل مقابل ،در جاهای خالی نوع مفصل را مشخص کرده و برای آن مثال بزنید.
نوع مفصل ............................. :مثال............................. :
نوع مفصل ............................. :مثال............................. :
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1 616بخشهای شمارهگذاری شده در اسکلت اسب معادل کدام بخش در اسکلت انسان
است؟

1

2

3

4

1 717الف) چه بخشی از استخوانهای دراز ،به وسیلۀ غضروف پوشیده شده است؟
ب) با کم شدن مواد معدنی ،انعطافپذیری استخوان بیشتر میشود یا کمتر؟

1

1

2

2

1 818شکل مقابل بخشی از یک استخوان پهن را نشان میدهد .بخشهای شمارهگذاری شده از
چه نوع بافت استخوانی است؟
1 919شکل مقابل ساختمان یک مفصل متحرک را نشان میدهد .بخشهای شمارهگذاری شده را
نامگذاری کنید.

1
2
3
4
5

2020به نظر شما کدام نوع بافت استخوانی در پوکی استخوان زودتر آسیب میبیند؟ استخوان متراکم یا اسفنجی؟ چرا؟
2121شکل مقابل بخشی از یک استخوان را نشان میدهد .بخشهای شمارهگذاری شده
چه نقشی در استخوان دارند؟

هاورس
مجرای
ﻫﺎﻭﺭﺱ
ﻣﺠﺮﺍﻱ

11
22

2222شکل مقابل بخشی از بافت استخوان را نشان میدهد بخش های شماره گذاری چه
نقشی در استخوان دارند؟

1
2

نام دو نوع بیماری را ذکر کنید که در اثر آسیب دیدن بخش  1روی میدهد.
2323خوب به دو شکل مقابل که توسط اشعۀ ایکس( )Xگرفته شده است توجه کنید .مشخص کنید کدام یک مربوط به یک فرد
بزرگسال است .از کجا متوجه شدید؟
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مفص لها
2424دست خود را مانند شکل مشت کنید .بخشهایی که در شکل با شمارههای  1و  2نمایش داده
شدهاند ،چه هستند و چه نقشی دارند؟

ماهیچ هها
2525ماهیچههای بدن بر اساس
میشوند.

........................ ........................

یا

........................

ﻣﻌﺩﻩ

تقسیمبندی

2626هر یک از بخشهای زیر توسط چه نوع بافتی به یکدیگر متصل میشوند؟
الف) سلولهای ماهیچۀ اسکلتی
ب) استخوانهای جمجمه
2727چه تفاوتی بین ماهیچۀ اسکلتی و صاف وجود دارد؟
2828شکل روبهرو ،پای یک ورزشکار دونده هنگام شروع مسابقه (لحظۀ بلند شدن برای
دویدن) را نشان میدهد ( -1ماهیچۀ روی ران -2 ،ماهیچۀ پشت ران -3 ،ماهیچۀ
روی ساق پا و  -4ماهیچۀ پشت ساق پا) .کدامیک از ماهیچههای ران او در حال
انقباض است؟ طول کدام ماهیچه در ساق پای او در حال افزایش است؟

ﻣﺭی

؟
1
2
4
3

2929چرا در یک ورزش سنگین که گرفتگی و خستگی عضالنی روی میدهد ،عضلۀ قلب دچار چنین مشکالتی نمیشود؟
3030دیافراگم عضلهای است که نقش مهمی در تنفس پستانداران دارد .آیا عمل دیافراگم ارادی است یا غیر ارادی یا هر دو؟
در این صورت دیافراگم در کدامیک از سه گروه ماهیچه قرار میگیرد؟
3131هر یک از ماهیچههای زیر از چه نوع بافت ماهیچهای ساخته شدهاند؟
 -1زبان  -2مثانه  -3ماهیچۀ به حرکت درآورندۀ پلک
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پرسشهای چهارگزینهای
3232استخوانها چه نقشی در مقاومت بدن ما در برابر عوامل بیماریزا دارند؟
 )2کلسیم و فسفر الزم را فراهم میکنند.
		
 )1از اندامها محافظت میکنند.
		
 )3به بدن استحکام میبخشند.
 )4خونسازی میکنند.
3333استخوان لگن افراد کهنسال در مقایسه با افراد جوان  ........................؟
 )1متراکمتر است ،زیرا کلسیم بیشتری دارد.
 )2رشد طولی ندارد ،زیرا رشد طولی استخوانها در کهنسالی متوقف می شود.
 )3بافت استخوانی متراکم بیشتری دارد.
)4خونسازی ندارد ،زیرا بعد از بلوغ ،مغز قرمز استخوانهای آنها به مغز زرد تبدیل میشود.
ی و محکم هستند و میتوانند در برابر فشار زیاد و خمیدگی مقاومت کنند ،زیرا:
3434استخوانهای بلند دست و پای شما قو 
 )1آنها از میلههای جامدی از بافت استخوان متراکم ساخته شدهاند.
 )2مادۀ زمینهای خارج سلولی آنها از تعداد زیادی سلول استخوانی تشکیل شده است.
 )3مادۀ زمینهای خارج سلولی آنها دارای پروتئین و ترکیبات قندی زیادی است.
 )4دارای تیغههای استخوانی اسفنجی بسیار سبک و توری شکل هستند.
3535کدام مورد درست است؟
 )1ترمیم غضروفها بعد از  18سالگی نیز انجام میشود.
 )2در ترمیم غضروف شکسته ،ابتدا لختۀ خون تشکیل میشود.
 )3ترمیم استخوان به سختی انجام میگیرد ،زیرا استخوان رگ خونی ندارد.
 )4بخشی از سلولهای خون توسط غضروفها ساخته میشود.
3636ماهیچۀ ران  ........................ماهیچۀ قلب
 )1برخالف ـ مخطط است.
 )2همانند ـ فاقد سلولهای منشعب است.
 )3برخالف ـ به تاندون متصل است.
 )4همانند ـ سلولهایی دارد که بدون بافت پیوندی در کنار هم قرار گرفتهاند.
........................

3737سلولهای ماهیچهای موجود در شکل مقابل که با عالمت؟ مشخص شده است ،دارای کدام ویژگی زیر است؟
 )1غیر رشتهای اما مخطط هستند.
 )2منشعب هستند و طول آنها به کندی کوتاه میشود.
 )3رشتهای و دارای بخشهای تیره و روشن هستند.
 )4غیر منشعب هستند و به طور غیر ارادی عمل میکنند.
3838ماهیچههای صاف،
 )1بیشتر در اندامهایی قرار دارند که نیاز به سرعت باالیی ندارند.
 )2سلولهای رشتهای و منشعب دارند.
 )3باعث حرکت استخوانها و جانداران میشوند.
 )4همگی در انتهای خود زردپی دارند ،زیرا ماهیچه نمیتواند بدون زردپی باشد.
........................
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