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 حس و حرکت

که فشار ، درد و دما را احساس  هاییگیرنده .کندمیاز محیط پیرامون خود اطالعات دریافت  گانهپنجانسان با حواس 
 آن پیچیده هایگیرنده؛ زیرا  اندویژه. در مقابل ، چشایی و بویایی حواسی  اندپراکنده، در تمام نقاط بدن  کنندمی

 .سازندمیخاص را آشکار  تحرکاتهستند و  ایمنطقهو 
 . شوندمیپیام عصبی تبدیل  به حسی دریافت و هایاندامگوناگون محیطی توسط  هایمحرک تذکر:

 مسیر انتقال محرک 

حسی ) حواس (  هایاندام

 ) بینایی ( چشم -1

را در اختیار مغز قرار  بیشترین اطالعاتدر مقایسه با سایر حواس  و چشم در واقع بخشی از مغز است که بیرون زده
رشته عصبی دارد.  میلیونیکدهد . هر عصب بینایی بیش از می

شوند. پرتوها وارد چشم می چشم ) قرنیه (ی کره یشفاف و برجستهپرتوهای نور از طریق قسمت  مراحل بینایی :
گذرد کنند. نور از مایع درون چشم میهای شفاف عبور میشوند و سپس از عدسیهنگام عبور از قرنیه کمی خم می

سلول میلیون  7و  سلول مخروطیمیلیون  120شود. شبکیه بیش از وی شبکیه ایجاد میرو تصویری واژگون 

ای در شبکیه های استوانهکنند. سلولهای عصبی تبدیل میانرژی نورانی را به پیام هالسلوین ادارد.  ایاستوانه
های مخروطی در لکه سلول. دهندها را تشخیص نمیولی رنگدهند های ضعیف نور پاسخ میو به شدت اندپراکنده

 دهند.جزئیات اشیاء را تشخیص میها و و رنگبرای فعال شدن به نور شدید نیازمندند  هاآن. اندمتمرکزشدهزرد 
شوند و ی شبکیه به یکدیگر متصل میهای واسطهای از طریق سلولهای مخروطی و استوانههای عصبی سلولرشته

منتقل  قشر مخ سریپسآورند. تصویر از راه این عصب به مرکز حس بینایی در قسمت عصب بینایی را پدید می
کند.شود و حالت طبیعی پیدا میواژگونی خارج می شود. در آنجا تصویر از حالتمی

حساسیت دارند  های اصلی ) قرمز، آبی و سبز (رنگبه یکی از  هرکداماند که های مخروطی سه نوعگیرنده نکته:
بینیم.های مختلف اجسام را میبا تحریک یک یا چند مورد از این سلول، رنگ

انواع محرک ها
–مزه –نور –بو ) 

سرما –گرما –صدا 
فشار و –لمس –

(درد 

اندام های 
حسی 

چشم ، گوش ) 
... ( و 

اعصاب 
حسی 

مراکز عصبی 
درک، تفسیر و ) 

( پاسخ مناسب 

اعصاب 
حرکتی

اندام هدف
غدد، ) 

ماهیچه ها و 
) ...
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 ) شنوایی (  گوش -2

 از :  اندعبارتگوش در انسان شامل سه بخش است که 
 الف ( گوش خارجی : 

 .کندمیجهت صدا را مشخص  :گوش یالله -1
  کنندمیامواج صوتی را به گوش میانی منتقل  :مجرای گوش  -2

 ب ( گوش میانی :

 .آیددرمیاین پرده در هنگام برخورد با امواج صدا به لرزه  : پرده صماخ -1
است که امواج صوتی را  رکابی، سندانی و چکشی هاینامشامل سه استخوان کوچک به  : استخوانچه ها -2

  .کندمیرا از هوا به مایع گوش داخلی منتقل  هاآنتقویت کرده و 
 ج ( گوش داخلی:

 .کنندمیرا به پیام عصبی تبدیل  هاآنصوتی که  هایپیامگیرنده  هایسلول بخش حلزونی: -1 
حس شنوایی  حلو به مکندمیو پیام عصبی تولید  شدهتحریکصوت  انرژی بابوده که  دارمژه هاسلولاین  نکته:

  می فرستد. گیجگاهی مخدر قسمت 
 .کندمیبدن کمک  حفظ تعادلاین بخش به  : ایدایرهنیممجاری  -2

طول این مجرا کم است  به حلق راه دارد. در نوزادان چون شیپور ُاستاشگوش میانی از طریق مجرایی به نام  :1نکته
. به همین دلیل گوش درد در نوزادان شودمیعفونت از طریق این مجرا به گوش منتقل  گلو ، هنگام چرکین شدن

 .دهدروی میبیشتر 
 .کنندمیدر دنیای ساکتی زندگی  مهرهبیبیشتر جانوران  :2نکته
 بینی ) بویایی ( : -3

های بوداری مولکول درواقعتواند مواد شیمیایی را تشخیص دهد حس بویایی است. زیرا می حس شیمیاییبویایی یک 
تواند از قدرت چشایی اوست می ترقویاش که بسیار بویایی باقدرتدهد. انسان را که در هوا شناورند، تشخیص می

 قشر مخکنند و آن را به یهای بویایی در اثر تحریک، پیام عصبی تولید مبو را تشخیص دهد . گیرنده 10000
 بینی یحفرهباالی اعصاب حس بویایی در  هایپایانهدهیم. بوی مواد را تشخیص می ترتیباینبهفرستند. می

 است. های مخکرهنیمجلوی حس بویایی در  مرکزاندو  قرارگرفته
 مؤثرنیز  هانوشیدنیدر لذت بردن از غذاها و  –مانند احساس بوی گاز  -خطراعالمحس بویایی عالوه بر  :1نکته

 است.
از طریق بو وجود خون ناشی از یک  تواندمی ماهیکوسهاست . مثاًل  حس بویایی،  هاماهیحس  تریندقیق :2نکته

 جانور مجروح را از فاصله نیم کیلومتری تشخیص دهد. 
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برخوردار است. قدرت بویایی یک سگ حدود  ایالعادهفوقرت بویایی در بین پستانداران سگ از قد :3نکته

جالب است بدانید حس بویایی در خرس از سگ نیز قوی تر است بار از انسان بیشتر است. میلیونیک
) چشایی ( زبان -4

 شودمیچشایی تحریک و پیام عصبی ایجاد  هایگیرندهباید مواد غذایی در بزاق حل شوند سپس  هامزهبرای درک 
 کند.حس چشایی شبیه حس بویایی کار می.شودمیو مزه تشخیص داده  شدهمنتقل قشر مخو سپس به 

. کنیممیرا حس  شیرینی ، تلخی ، ترشی و شوریاصلی  یمزهحس چشایی ما چندان پیشرفته نیست. با زبان چهار 
 شود.مربوط میحس بویایی بیشتر درکی که از مزه غذاها داریم به 

 دهد.شود. زیرا بدن اولویت را بر امنیت قرار میمزه غذاهای بسیار سرد و داغ حس نمی : 1نکته
 خوبیبهرا نیز  هامزهمراکز حس بویایی و چشایی کنار هم قرار دارند به همین دلیل هنگام سرماخوردگی  :2نکته

.کنیمنمیدرک 
شود.کم می هاگیرندهسلول گیرنده چشایی دارد که با افزایش سن از تعداد این  10000یک کودک حدود در  :3نکته
پوست ) المسه (-5

هستند و در پوست یا  هانورون یشدهتخصصیانتهاهای های میکروسکوپی حسی، که حس المسه از طریق گیرنده
بدون  هاآنقرار دارند و برخی از  درون یک کپسولها کنند. برخی از این گیرندهقرار دارند، عمل می ترعمقیبافت 

توانند انواع های متفاوتی دارند و به همین دلیل ، میها و شکلهای میکروسکوپی حسی اندازه. گیرنده اندپوشش
های خود را از ها پیاما دریافت کنند. این گیرندهدرد ( ر و ، فشارسرمازیادی از تحریکات ) یک تماس ضعیف، گرما،

 فرستند. می المسهمرکز به نام  قشر مخی باریکی در راه نخاع ساقه مغز به منطقه
 دستگاه حرکتی :

 گاهیتکیه هااستخوان. اندالزمنیز برای حرکت کردن اعضای بدن  هااستخوانوجود  هاماهیچهدستگاه عصبی و  جزبه
 . شودمیباعث حرکت  هاآنی بدن است که اتصال و همکاری هاماهیچهبرای 

 .گویندمیاست  کامالً زندهکه یک بخش  دستگاه اسکلتی هاآنو اتصاالت  هاغضروف،  هااستخوان یمجموعهبه 
استخوان است که همچون فلز استیل ، محکم و مانند ، آلومینیوم سبک است.  بافت پیوندیاستخوان نوعی  استخوان :

و نه ساکن است و نه میرا بلکه دائمًا تجزیه و  شدهساختهپروتئینی و مواد معدنی  هایرشتهویژه و  هایسلولاز 
قرار گرفتن دوباره رشد  فشارتحتیا ، هر استخوان پس از صدمه دیدن  کندمیو خود را بازسازی  شودمیتخریب 

 . آوردمیطبیعی خود را به دست  یاندازهو شکل و  کندمی
 ساختار استخوان: 

  است نوع سلول 3استخوان سالم دارای  : الف ( سلول
 پروتئینی  هایرشته -2مواد معدنی ) کلسیم و فسفر (  -1این ماده شامل  : ایزمینه یمادهب ( 

 شودمی ضربهموجب استحکام استخوان در برابر  هارشتهاین پروتئینی :  هایرشتهنقش 
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کم شده و  ضربهمقاومت این استخوان در برابر  شودمی هاپروتئینگرما و پختن چون باعث از بین رفتن  نکته :

.شودمیدر اثر ضربه خرد  راحتیبه
 .شودمی فشارکلسیم و فسفر  موجب استحکام در برابر  نقش مواد معدنی :

قرار گرفتن استخوان در ظرف حاوی اسید ) مانند سرکه ( سبب حل شدن کلسیم و فسفر در اسید شده و این  نکته:
استخوان نرم شده و تحمل خود را در برابر فشار از دست دهد . شودمیامر سبب 

 در بدن وظایف استخوان 

 که بتوانیم راست بایستیم. شوندمیو باعث  دهندمیبه بدن شکل  هااستخوانالف ( 
  هاشش، مغز، داخلی بدن مانند : قلب هایاندامب ( محافظت از 

 هستند . هاماهیچه گاهتکیهج ( 
.شوندمیتولید  خون هایگلبولها ، جناغ و لگن یی مانند دندههااستخواند ( در مغز 

زم حرکت کنند.مناسب و با سرعت ال طوربهحرکتی  هایاندامتا  شودمیو ( باعث 
است. کلسیم ویژهبهمعدنی ی مواد ه ( منبع مهم ذخیره

انواع بافت استخوانی :

الف ( متراکم  
 ب ( اسفنجی 

 :  هااستخوانانواع 

  وپادستبندهای انگشتان  الف ( کوتاه :
 جمجمه، لگن، کتف ب ( پهن :
  نینازکو  نیدرشتران ، بازو،  ج ( بلند:
 غضروف: 

 . اندآمدهاز غضروف به وجود  گوش یاللهنوک بینی و از استخوان است .  ترنرمغضروف 
 .شودمیاست به همین دلیل آسیب در این نقاط دیر ترمیم  فاقد شبکه مویرگیغضروف  :1نکته
 هستند. بافت پیوندیغضروف و استخوان هر دو نوعی  :2نکته

کمر ، به نخاع و اعصاب اطراف آن فشار آورده و  هایمهرهغضروفی ) دیسک ( بین  یصفحه جاییجابه دیسک کمر :
.باشدمیاول خود  جایبهبرگشت دیسک  هایراه. استراحت و ورزش یکی از  کندمیدرد شدیدی ایجاد 

 تبدیل غضروف به استخوان :

از همان دوران جنینی  هاآننی شدن که استخوا اندشدهساختهبدن ما در ابتدا از غضروف  هایاستخوان تربیش
 .کندمیبا جذب کلسیم و فسفر ادامه پیدا  سالگی 20 حدود و این فرآیند تا سن شدهشروع
 .ها بیشتر  دیده می شوداست که در پیری به ویژه در خانمپوکی استخوان یکی از بیماریهای شایع استخوان ،  نکته:
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 جلوگیری از پوکی استخوان :  هایراه

 الف ( ورزش منظم 
 .در این تغذیه باید مواد غذایی حاوی کلسیم و فسفر کافی باشد ب ( تغذیه سالم :

خوراکی مثل : گردو ،  هایدانهآن ، کنجد ، پونه ، زیره ، کلم بروکلی ، ماهی ساردین ،  هایفرآوردهشیر و  نکته:
 بادام ، پسته و ... حاوی کلسیم و فسفر فراوان هستند.

 آن انواعو مفصل 

 مفصل وجود دارد  300. در بدن بیش از گویندمیبه هم را مفصل  هااستخوانمحل اتصال  مفصل :
 انواع مفصل :

 :ت االف ( مفاصل با حرک

و ستون فقرات هادنده محدود : -1
: آرنج و زانو  جهتیکدر  2-2بازو  –در جهات گوناگون : شانه  2-1 حرکت زیاد : -2
 جمجمه  مفاصل ثابت :ب ( 

تا در هنگام دارند . را در ناحیه مفصل متحرک کنار هم نگه می هااستخوانمحکمی که  بافت پیوندی رباط ) تاندون (:
 مفصل زانو :مانندحرکت از هم جدا نشوند. 

 انواع بیماری مفاصل:

در اثر ضربه یا فشار جایی استخوان در ناحیه مفصلجابه :دررفتگی -1
شود.: در اثر فشار یا نیرو مفصل دردناک میدیدگیضربو  خوردگیپیچ -2
.غضروف ناحیه مفصل دچار سایش شده است  آرتروز: -3

 ها: ماهیچه

تار ای به نام های ویژهها از سلولست. ماهیچههاماهیچهبدن انسان مربوط به  وزن سومیکتا  دومیکحدود 

 شوند.های یک اندام، باعث حرکت میها و استخوان. اتصال و همکاری بین ماهیچه اندشدهساخته ایماهیچه
و  آینددرمیبرای بازگشت به شکل اولیه به حالت استراحت  هاآنمنقبض و کوتاه شوند.  توانندمیفقط  هاماهیچه
. آیدمیحرکت در بدن به وجود  هاتاندونعضالت اسکلتی ) ارادی  ( و  ی انبساط و انقباضشوند . درنتیجهیطویل م

ها:انواع حرکت ماهیچه

بدن ما وجود دارد. هایدر ماهیچهدو نوع حرکت  طورکلیبه
 الف ( حرکت ارادی :

شود.های اسکلتی انجام میباشد و توسط ماهیچهما میاین نوع حرکت تحت کنترل  

صفحه 21 هشتم) علوم آموزشى همگام درس|hamgamdars.com(جزوه دانلود از اپلیکیشن رایگان همیار

http://www.sefidsoft.comفصل/
http://www.sefidsoft.comفصل/
http://www.sefidsoft.comفصل/


www.SefidSoft.com  علوم هشتم    فصل پنجم        
:  غیرارادیب ( حرکات 

ی قلبیهاماهیچهتپش قلب :  توسط  -1
ی صافهاماهیچهحرکات دستگاه گوارش : توسط  -2

 زردپی آشیلکند برای نمونه را به استخوان متصل می ماهیچه اسکلتیمحکمی که  بافت پیوندی زردپی یا تاندون:
 که از ساق پا تا کف پا امتداد دارد. تاندون بدن است. ترینقویو  بلندترین

 :  هاماهیچهانواع 

قلبیصافاسکلتینوع  –نام 
غیرارادیغیرارادیارادیعمل 
قرمزصورتی –سفید قرمزرنگ 
ایچندهسته  هاسلول

ایاستوانه
ایهستهتک

شکلدوکی
ایچندهستهیک یا 

منشعب ایاستوانه
عضالت متصل به اسکلت  محل 

ی هاماهیچهبدن مانند: 
بازو و زبان و ...

و دستگاه  هارگدیواره 
 گوارش و تنفس

قلب

و قفسه سینه را از  چسبدمی هامهرهانتهایی و  هایدندهکه به  بدن است غیرارادیتنها ماهیچه اسکلتی  دیافراگم:
 دارد. تنفس غیرارادیکند . انقباض این ماهیچه نقش مهمی در انجام محوطه شکم جدا می

است تا بتوانند یک  یکدیگر عملشان عکسکه کنند جفت، جفت کار می صورتبه های اسکلتیماهیچه عمل متقابل:
 اندام ) دست ( را باز و بسته کنند .
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