
 

 

 بخش سوم

 پاسخنامه )دستگاه حرکتی(

 اسکلت -1

 (1) یجانب -2

 دست و پا -3

 محوری -4

 اسکلت محوری -5

 اسکلت محوری -6

 زند زیرین -زند زبرین     د -کتف    ج -جمجمه     ب -الف -7

 درشت نی -نازک نی      د -نیم لگن     ج -ترقوه       ب -الف -8

 اگر بدن نیاز داشت از ذخیره کلسیم استفاده می کند.ت نه تولید اسزیرا وظیفه استخوان ذخیره کلسیم  –نادرست  -9

 استخوان یک بافت محسوب می شود و سامانه هاورس در شکل گیری استخوان نقش دارد. –نادرست   -10

 (2استخوان های دراز دارای ساختمانی هستند که از دو سر پهن به نام اپی فیز و تنه به نام دیافیز تشکیل شده اند.) –درست   -11

البته کتاب درسی به طور دقیق به آن اشاره نکرده اما مطلب استخوان گوش را بعد از استخوان های نامنطم به کار برده  –نادرست  -12

است. اما چون سه استخوان اشکال متفاوتی دارند و معموال از استخوان های گوش میانی به نام استخوانجه نام برده می شود، لذا نمی 

 (3یک گروه قرار داد.) توان به طور کلی آن ها را در

 یاسفنج – فشرده -13

 متفاوت – زانیم -14

 هاورس ۀسامان -15

 یا نهیزم ۀمادّ -16

 مواد معدنی -کالژن -17

 رونیب – یرگ ها -18

 یاسفنج -19

 یوندیبافت پ -20

 یاسفنج -21

 نامنظم -22

 مغز استخوان -23

 مغز قرمز  -24

 یها اختهی لیو محل تشک کند یرا پر م یدرون استخوان اسفنج ی، فضاکند یاست که درون استخوان را پر م یبخش نرممغز قرمز -25

  است. یخون



 

 

 د،یشد یها یخون در کمو شده است لیتشک یاز چرب زیمغز زرد ن،بیشتر کندی را پر م های دراز است که درون استخوان یبخش نرم -26

 شود. لیتواند به مغز قرمز تبد یمغز زرد م

       شوند.  یسخت م میکلسی با افزوده شدن نمک ها جیو به تدر لیتشک ینرم یاستخوان ها از بافت ها ،ینیدر دوران جن -الف  -27

 وستهیبدن به طور پ یاستخوان ها -.     جشوند یمحکم تر م و متراکم تر م،یمانند ورزش، ضخ یبدن تیاستخوان ها در اثر فعال -ب

که کمتر مورد استفاده قرار  ییاستخوان ها -د       معمول بدن اند. حرکات جهیشوند که نت یم یکروسکوپیم یها یدچار شکستگ

 .شوند یتر م فیظر رندیگ یم

و اگر کسی از استخوان هایش استفاده نکنه همان شبیه  .ابدی یتراکم استخوانشان کاهش م یوزن یب طیدر فضانوردان در مح -الف  -28

 یاستخوان ۀتراکم تود -.      جشوند یمحکم تر م و متراکم تر م،یوزن ضخ شیافزااستخوان ها در اثر -فضانوردان خواهد شد.       ب

، کمبود کلسیم ،   Dکمبود ویتامین  -.      دشود یم استخوان یاز عوامل مهم استحکام استخوان هاست و کاهش آن باعث پوک

 ناستخوان در مردان و زنا یدر استخوان ها، باعث بروز پوک میاز رسوب کلس یریبا جلوگ اتیدخانمصرف نوشابه های گاز دار و 

 (4)شوند. یم

 پوکی استخوان  -29

 کلسیم  -30

یی که مفصل ها  سر استخوان ها در محل -مفصل های ثابت      ج -را مفصل گویند.      ب محل اتصال استخوان ها با هم -الف  -31

 دهد که یغضروف به استخوان ها امکان م یقلیو سطح ص یمفصل عیما -د     شده است. دهیپوش یغضروف بافت توسطمتحرکند 

 . نداشته باشند یبخورند و اصطکاک چندان زیدر مجاور هم ل یادیز انیسال

واصطکاک بین استخوان ها را  لغزنده است یمفصل عیما اند که پر از هتشکیل شد یرشته ا یوندیپسول از جنس بافت پاین ک -الف  -32

 یقلیبخش ص -د       مفصل لغزنده-3 ییمفصل لوال-2کاسه  یمفصل گو-1 -رباط ها و زردپی ها      ج -کم می کند.     ب

. اگر کند یم میبدن دوباره آن را ترم یشود، ول یم بیها تخر یماریب یها و بعض بیضربات، آس اد،یغضروف ها در اثر کارکرد ز

 شود. یمفصل یها یماریب تواند باعث یباشد، م میاز ترم شیب بیسرعت تخر

33-  600 

 جفت  -34

 ساعد -35

 ساعد  -36

 یاراد ریغ - یاراد -37

 غیر ارادی – انعکاس  -38

 حالت بدن - حفظ شکل  -39

 ارتباطات – حرارت جادیا  -40

 درست  -41

 درست  -42

 هر تار ماهیچه ای که از سلول های ماهیچه ای ساخته شده غالفی از جنس بافت پیوندی رشته ای آن را پوشانده است. –نادرست   -43

 بازم اشاره به سلول شده است –نادرست   -44



 

 

 زردپی ها به استخوان های مختلف متصل می شوند. –نادرست   -45

 بازم به مفصل اشاره کرده نه استخوان –نادرست   -46

 اخته،یدرون هر  -ب    علت چند هسته دارد. نیهم و به شود یم جادیا ینیجن ۀدر دور اختهیچند  وستنیاز به هم پ اختهیهر  -الف  -47

 یتارچه ها از واحدها -.       جاند هقرار گرفت اختهیهم در طول  یکه مواز وجود دارد یا چهیرشت ه به نام تارچه ماه یادیتعداد ز

 Z (5)به وسیله خط  -می دهد.       د ظاهر مخطط یا هچیاند که به تار ماه هشد لیبه نام سارکومر تشک یتکرار

در کنار هم قرار  یخاص شیاست که با آرا نیوزیو م نیاکت ینیپروتئ ۀوجود دو نوع رشت لیها به دل اختهی نیظاهر مخطط ا -الف  -48

قرار  گریکدیکنار  نیوزیو م نیاکت یهارشته رهیت یوجود دارند و در نوارها نیاکت یهاروشن رشته یدر نوارها -ب       اند. هگرفت

اند. رشته  هشد دهیرشته ها به درون سارکومر کش نیاند. ا لمتص Z طرف به خط کیو از  نازک نیاکت یرشته ها -.     جرندیگیم

   نیوزی، م نیاکت -د      دارند نیاتصال به اکت یبرا ییرشته ها سرها نیاند. ا هجاگرفت نیاکت یرشته ها نیو ب میضخ ن،یوزیم یها

 سیناپس  -49

 یها رندهیگ -50

 یسرها -51

52-  Z  

 یانرژ  -53

 اتصال یپل ها  -54

در کوتاه مدت با  -گلیکوژن     ج -.      بدیآ یها از سوختن گلوکز به دست م چهیانقباض ماه یالزم برا یانرژ شتریب -الف  -55

 (  ATPکراتین+  ADP کراتین فسفات+ )کراتین فسفات  -سوختن گلوکز و در بلند مدت از سوختن اسیدهای چرب      د

 فعالیت در. دارد نیاز اکسیژن به گلوکز لکام تجزیۀ برای ها ماهیچه -با عمل تنفس توسط دستگاه تنفسی      ب –اکسیژن  -الف  -56

 واکنش این اثر در -ج     . شود می انجام هوازی بی صورت به گلوکز تجزیۀ رسد، نمی ها ماهیچه به کافی اکسیژن که شدید های

 باعث طوالنی، ورزشی تمرینات از پس اسید الکتیک شدن انباشته - .شود می انباشته ماهیچه در که شود می تولید الکتیک اسید ها

 گرفتگی و درد اثرات و شود می تجزیه تدریج به اضافی اسید الکتیکبا استراحت  -د        .شود می ای ماهیچه درد و گرفتگی

 (6).یابد می کاهش ای ماهیچه

 کند –تند   -57

 کند –تند   -58

 سرعت  -59

 میوگلوبین  -61

 ماهیچه تند ماهیچه کند  -60

 میوگلوبین کم میوگلوبین زیاد تفاوت ساختاری

 هوازی بی تنفس راه بیشتراز آورند می دست به هوازی روش به کسب انرژی

 کم زیاد تعداد میتوکندری



 

 

  

 

 

 

 .هستند بیشتری تند ای تارماهیچه تحرک، کم افراد -نادرست   -63

 .شوند می تبدیل کند نوع به تند نوع تارهای ورزش، با -نادرست   -64

 کردن، شنامی توان به:  -ب   .کنند حرکت دیگری جای به جایی از توانند می خود زندگی از بخشی در حداقل جانوران بله ، -الف  -65

 -د     .کند وارد آن خالف در نیرویی باید جانور سو، یک در حرکت براییعنی  -اشاره کرد.      ج خزیدن و دویدن پروازکردن،

    .ای هستند ماهیچه و اسکلتی های ساختار نیازمند جانوران حرکت، انجام برای

 اسکلت دریایی عروس -.     جکرد بندی طبقه درونی-3 و بیرونی-2 ایستایی آب-1: گروه سه به را جانوران در اسکلت انواع -الف  -66

 حرکت مانند حالت این. کند می حرکت مخالف سمت به جانور بیرون، به آب جریان فشار با جانوران، این در. دارد ایستایی آب

 اسکلت داران مهره -د    .شود می هوا خروج جهت خالف در بادکنک شدن رانده باعث و آن است هوای شدن خالی هنگام بادکنک

 . مثل ماهیان و بقیه مهره داراندارند درونی

 .دارند بدن حرکت در بیشتری نقش محوری، اسکلتفقط  –درست   -67

 دراز: مانند ران ، کوتاه: مانند مچ دست و پا ، پهن: مانند جمجمه ، نامنظم: مانند مهره ها  -68

 به ها سامانه این است گرفته قرار هاورس سامانۀ نام به واحدهایی صورت به ران، استخوان طول در فشرده استخوانی بافت مثالً -69

 هایی پروتئین از های زمین مادّۀ. کند می احاطه را آنها ای زمینه که مادّۀ اند استخوانی های یاخته از مرکز هم هایی استوانه صورت

 بیرون با را زنده بافت ارتباط سامانه، هر مرکزی مجرای درون های رگ و اعصاب. است تشکیل شده معدنی مواد و کالژن مانند

 .کنندی برقرار م

70-  

 متراکم اسفنجی

به صورت نامنظم  یاستخوان یها غهیت ،یاسفنج یدر بافت استخوان دارای سیستم هاورس است

 اند هقرار گرفت

 هر سامانه، ارتباط بافت یمرکز یدرون مجرا یاعصاب و رگ ها
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 ارتباط دارند رونیبه ب ییمجرا هارگ ها و اعصاب از راه 
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 حیتوض فهیوظ
 یم جادیرا ا یچارچوب زیو ن نییاستخوان ها شکل بدن را تع یبانیپشت

 مستقر شوند. آنها یکنند تا اندام ها بر رو

به استخوان ها و انقباض آنها باعث  یاسکلت یها چهیاتصال ماه حرکت

 شود. یبه استخوان و حرکت آن م چهیماه یرویانتقال ن

 حفاظت اندام

 یدرونی ها

مانند نخاع، قلب، مغز و  ،یحساس یبخش ها ،یاسکلت استخوان

 .کند یم حفاظت شش ها را

 اختهی دیتول

 یخون یها

 یها اختهیبافت  نیاز استخوان ها مغز قرمز دارند. ا یاریبس

 .کند یم دیرا تول یخون

مواد  رهیذخ

 یمعدن

 اند. میمانند فسفات و کلس ،یمواد معدن ۀریاستخوان ها محل ذخ

کمک به 

 و تکلم دن،یشن

 گریاعمال د

آرواره  یو استخوان ها دنیکوچک گوش در شن یاستخوان ها

 دارند. نقش دنیدر تکلم و جو
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 توضیح وظیفه
 شوند می ارادی حرکت ایجاد باعث ها استخوان به اتصال با ها ماهیچه ارادی حرکات

 های دریچه کنترل

 بدن

 کنندی م ایجاد ها پلک و مخرج دهان، برای ارادی کنترل نوعی اسکلتی های ماهیچه

 بدن نگهداری و هم به ها استخوان اتصال باعث خود انقباض و ها استخوان به اتصال با ها ماهیچه بدن حالت حفظ

 .شوند می قائم صورت به

 چهره، مختلف حاالت ایجاد و شکل رسم یا نوشتن گفتن، سخن به کمک با اسکلتی های ماهیچه ارتباطات

 .کنند می نقش ایفای ارتباط برقراری در

 می که شود می زیادی گرمای ایجاد باعث ای ماهیچه های یاخته در ساز و سوخت های فعالیت بدن دمای حفظ

 .باشد مؤثر بدن مناسب دمای حفظ در تواند



 

 

 عصبی ناقل و رسد می ای ماهیچه یاختۀ به عصبی یاختۀ از ای ویژه سیناپس طریق از تحریک عصبی، مراکز از پیام رسیدن با-الف  -94

 در تحریکی موج یک ای، ماهیچه یاخته سطح در خود های گیرنده به ناقلین این اتصال با-ب  .شود می آزاد عصبی یاختۀ پایانۀ از

 .شوند می متصل اکتین های رشته به میوزین های پروتئین سرهای ای، ماهیچه یاختۀ تحریک با-ج  .شود می ایجاد یاخته غشای طول

 سارکومرها  -95

 می شوند. نزدیک هم به سارکومر  Z خط دو آن، شکل تغییر و اکتین به میوزین های پروتئین اتصال با -نادرست   -96

 سیناپس-ج       کُند ای ماهیچه های رشته-ب     تند ای ماهیچه های رشته-الف -97

 ماراتن دونده اما هستند بیشتری زیاد انقباض سرعت با سفید یا تند ای ماهیچه تارهای دارای (سرعتی) صدمتر دوی دونده-الف -98

 بیشتری اکسیژن به آرامی به اما تر طوالنی زمان در که ماراتن دونده-ب      .هستند بیشتری کند ای ماهیچه تارهای دارای( استقامتی)

 به ها سلول مدت طوالنی نیاز اکسیژن، ذخیره بیشترو میوگلوبین با کند ای ماهیچه تارهای ماراتن، دونده در-.        پدارد نیاز

 .کنند می فراهم را  اکسیژن

 وظیفۀ حرکت، به کمک بر عالوه اسکلت جانوران، این در. هستند بیرونی اسکلت دارای جانوران از هایی نمونه ها حلزون و حشرات -99

 باعث خارجی، اسکلت بودن بزرگ. شود تر ضخیم و باید بزرگتر هم آن خارجی اسکلت جانور، اندازۀ افزایش با. دارد هم حفاظتی

 بیشتر خاصی حدّ از جانوران این اندازۀ علت، همین به. کند می ایجاد محدودیت حرکات جانور در که شود می آن شدن تر سنگین

 .شود نمی

 اسکلت خارجی-جآب ایستایی     -اسکلت داخلی         ب -الف -100

101-  

 معایب محسنات اسکلت نوع

 می محدودیت ایجاد جانور ودرحرکات است سنگین دارد بهتری حفاظتی نقش بیرونی

 شود می جانور بدن اندازه افزایش از مانع کند

 ماهیچه گاه تکیه کند نمی جلوگیری جانور رشد از درونی

 دهد می سرعت بدن حرکات به و هاست

 در است زیادتر ساییدگی احتمال زیاد، مفاصل داشتن

 دارد محافظت به نیاز خود ها، قسمت بیشتر

در علوم مربوط به مواد، مهندسان را  شرفتیهمراه پ به ها، مفاصل و استخوان ها، چهیساختار ماه قیمطالعات دق-1گزینه  -102

 ناقص کنند. ای دهیبد یآس یها بخش نیگزیرا جا دهیچیپ یقادر ساخته تا اندام ها

 حرکت مربوط به هر دو اسکلت می باشد منتهی اسکلت جانبی بیشتر نفش دارد.– 1گزینه  -103

 طبق شکل – 4گزینه  -104

 

 

 

 

 



 

 

 چشایی از وظایف استخوان نیست بقیه گزینه ها از وظایف استخوان هاست-2گزینه  -105

 انگشتان پا و دست ظاهری کوچک دارند اما جزو شاختار دراز محسوب می شوند -3گزینه  -106

حالت،  نیا . مشابهشوند یتر م فیظر رندیگ یکه کمتر مورد استفاده قرار م ییاستخوان ها در کتاب گقته شده: -3گزینه  -107

و برای همین کسانی که دچار معلولیت هستند  .ابدی یتراکم استخوانشان کاهش م یوزن یب طیشود که در مح یم دهیدر فضانوردان د

که به خواب اشاره شده خواب زیاد نافی ورزش نکردن نیست   1در گزینه  –ار اندام حرکتی پا همین حالت برایشان پیش می آید. 

استخوان  بیماران پوکی 4اشاره به ورزش حرفه ای شده که ممکن است شخص ورزش کند اما نه حرفه ای و گزینه  2و در گزینه 

 فبلش دچار  کمبود تراکم شده اند و بعد بیمار اما فضانورد به مرور امکان دارد دچار پوکی شود

توجه داشته باشید در کن خونی شدید  4در گزینه  -غلط است زیرا نمک کلسیم در استجکام استخوان نقش دارد 3گزینه  -108

 ی شود.که می تواند در اثر سوانح رخ دهد مغز زرد به قرمز تبدیل م

 اپی فیز که سر برآمده استخوان است با تنه زاویه دار می باشد که مشخصه استخوان ران است. -4گزینه  -109

 استخوان های جمجمه با مفصل ثابت به هم جوش خورده اند پس قابلیت حرکت ندارند -1گزینه  -110

 طبق شکل  -2گزینه  -111

 

 

 

 

 

 

 طبق شکل  – 1گزینه  -112

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ۀاستخوان به انداز چه،یماه در طول یکوتاه رییاست که معموالً با تغ یبه استخوان طور چهیاتصال ماه ۀنحو - 4گزینه  -113

 .کند یحرکت م یادیز ۀبازو، ساعد دست به انداز یجلوۀ چیمتر ماه یسانت کیشود. مثالً با کوتاه شدن حدود  یجابه جا م یادیز

شده اند.  دهیکش سارکومررشته ها به درون  نیمتصل اند. ا   Zطرف به خط  کینازک و از  اکتین یرشته ها - 2گزینه  -114

 جاگرفته اند. اکتین یرشته ها نیو ب میضخ میوزین، یرشته ها

 طبق شکل – 2گزینه  -115

 

 

 

 

 

 تمام گزینه ها به بخشی از شکل اشاره دارند اما شکل کلی به مکانیسم انقباض اشاره دارد. – 3گزینه  -116

سرعت  براساس یبند میتقس نیکرد. ا میتند و کند تقس یها اختهیتوان به دو نوع  یرا م یا چهیماه یها اختهی - 1گزینه  -117

 .شوند یمنقبض م عیسر(دیسف ای)تند  یا چهیماه یتارها -انقباض است.

 هم کوسه و هم ماهی خاویار از ماهیان غضروفی هستند -1گزینه  -118

قرار گرفته و از استخوان های دراز محسوب می شود. سر استخوان های  ه ی ساعداستخوان زند زیرین در ناحی -4گزینه  -119

 اند. هنامنظم در کنار یکدیگر قرار گرفتاستخوانی اسفنجی ساخته شده است. در بافت اسفنجی سلول ها به طور  دراز از بافت

کربن دی  بیشتری تولید می کند و CO2 اسیدالکتیک در مسیر بی هوازی در انسان تولید می شود. مسیر هوازی - 2گزینه  -120

یکربنات می شوند. اگر فرد وارد مسیر بی هوازی و تولید اسیدالکتیک شود، بی کربنات خونش به علت تبدیل به باکسید ها در خون 

 کربن دی اکسید کم می شود. کاهش تولید

چون (کیزوتونیا)با کشش ثابت هعضل که در هنگام انقباض یقرار گرفته به طور Zدو خط  نیهر سارکومر ب - 1 نهیگز -121

 شود. یسارکومرها کاسته م روشن شوند از طول نوار یم کیبهم نزد Zخطوط 

عضالت  یها سلول  ستیاست که به استخوان متصل ن یدور چشم از جمله عضالت مخطط اراد یحلقو چهیماه-4گزینه  -122

روشن فقط رشته  نوار که یرا دارد ،در حال مینازک و ضخ ی،هر دو رشته عضالن رهیو روشن دارند. نوار ت رهیت یمخطط، نوارها

 مینازک و ضخ یانقباض یرشته ها به درون میبا آزاد کردن کلس یشبکه سارکوپالسم یعرض ینازک را دارا است. لوله ها یعضالن

 در تماس میرشته نازک و ضخ دو نیشوند. پس هنگام انقباض ا یم نازک باعث انقباض یبه رشته ها میضخ یرشته ها ،و اتصال

 . رندیگ یقرار م میبا کلس میمستق

شود. تار  یم دهید یجانور یها سلول یسلول میتقس نزیتوکیسلول هنگام س انیدر م ینیپروتئ یاز رشته ها یکمربند لیتشک -4گزینه  -123

وجود آمدن سلول ه کار ب نیندارد. حاصل ا نزیتوکیس یانجام دهد ول هسته در توزیم میتواند تقس یفرد خردسال م کی یاسکلت چهیماه

  است. یچند هسته ا

 ایزومتریک کشش عضالت بدون تغییر طول است نه ایزونونیک – 2گزینه  -124



 

 

 یران است و از خار خاصره قدام یقدام هیاز عضالت ناح (Sartorius muscle) وسیسارتور ای اطهیخ چهیماه- 1گزینه  -125

عضله  نی. اشودیمتصل م یناستخوان درشت یشروع شده به ابتدا (Anterior superior iliac spineاستخوان لگن ) یفوقان

ران  یابتدا جلو اطهیخ چهیماهبرداشته شده است. یاطیهنگام خ یلصند یبر رو اطیعضله بدن است و نام آن از کار خ نیدرازتر

در  ایبیت یسطح داخل یبه قسمت فوقان تاً یادکتور( حرکت کرده و نها ی( و سپس داخل ران )سقف مجرایمثلث ران ی)ضلع خارج

 .ابدییاتصال م (Pes Ancerinusپنجه غاز ) هیناح

 شتریب یبخش محصور شده بدن است. اسکلت اصل کیتحت فشار در  عیما کیشامل  کیدروستاتیاسکلت ه– 2گزینه  -126

 نوع است نیاز ا یحلقو یو کرم ها یلوله ا یپهن، کرم ها یتنان، کرم ها سهیک

. دهد یم شیآزاد را افزا یها نیو پروتئ دهاینوکلئوت زانیم یسرطان یها مرگ سلول شیدارو و افزا نیمصرف ا- 2گزینه  -127

 .شوند یخون م دیاس کیاور منجر به کاهش ها نهیگز ریاما سا

 

 

 

 سکوی پرتاب
محور  یمحور یبنداستخوانکرد. میتقس یامهیو ضم یمحور یبنداستخوان یبه دو بخش محور توانیبدن را م یبنددستگاه استخوان -1

 29است ) یو استخوان الم ییشنوا یها و شامل سر که خود شامل جمجمه، صورت، استخوان دهدیم لیبدن را تشک یعمود

مهره  5 ،یکمرمهره  5 ،یهره پشتم 12 ،یمهره گردن 7ها )( و ستون مهرهنهیجفت دنده و استخوان جناغ س 12) نهیاستخوان(، قفسه س

چون حفاظت  یفیوظا یدارا یبنداسکلت نیاستخوان( است. ا 26هم جوش خورده دنبالچه مجموعاً مهره به 4و  یهم متصل خاجه ب

 .باشدیپاها م ییاز وزن بدن در بخش باال تیحما نه،ینرم حفره س یهاو بافت یحس یهااندام ،یاز مغز، نخاع خار

وجود دارد و هر انگشت سه استخوان دارد بجز شست که از دو  Metacarpدر کف دست انسان پنج استخوان دراز به نام متاکارپ  -2

. هر متاکارپ و هر فاالنکس از سه قسمت سر، ندیگویم Phalanxانگشت، فاالنکس  یشده است. به استخوان ها لیاستخوان تشک

 Sesamoid دیسزاموئ یبا نام استخوان ها یگرد کوچک یاز نقاط کف دست استخوان ها یبعض در تنه و قاعده درست شده است.

bones در دست  دییسزامو یاستخوان ها نی. تعداد اکنندی م شتریآنها را ب ییتاندون ها قرار گرفته و کارا ریوجود دارد که در مس

باشند . به جز بند انگشتان شست  یشابه بند انگشتان دست مم یبند انگشتان پا از نظر تعداد و طرح کل افراد مختلف متفاوت است.

، که شامل  اتسیاتورینیاستخوان دراز م کیفلنکس به شکل  ایبندها از بند انگشتان دست کوچکترند . هر بند انگشت  ی هیپا ، بق

 )سر( است .  ستالید ی)قاعده( ، تنه و انتها مالیپراکس یانتها

ها از نوع متراکم هستند و فاقد حفره مغز استخوان چه نیاست. ا یانمی گوش  گانهسه یهااز استخوانچه یکی یاستخوان چکش -3

سطح کاو  یدارا یاستخوانچه چکش یقرار دارد. قسمت خلف یدر عقب استخوانچه چکش ی. استخوانچه سندانباشندیاستخوان م



 

 

ها از نوع استخوانچه نیاست. ا یانمی گوش  گانهسه یهااز استخوانچه یکی یسِندان. شودیمفصل م ینداناست که با س یکوچک

تنه  کی یقرار دارد و دارا یدر عقب استخوانچه چکش ی. استخوانچه سندانباشندیمتراکم هستند و فاقد حفره مغز استخوان م

 یاست که با سندان یسطح کاو کوچک یدارا یاستخوانچه چکش یخلف تزائده کوتاه است. قسم کیزائده بلند و  کی شکل،یمکعب

مرتعش شده به گوش  یپستانداران است که در انتقال صدا گریانسان و د یانیدر گوش م یاستخوان یاستخوان رکاب. شودیمفصل م

ارتعاشات  یاست. استخوان رکاب یانیموجود در گوش م یهااز استخوانچه یکیشکل  یدخالت دارد. استخوان کوچک رکاب یدرون

استخوان  .کندیمنتقل م یوسط شکل یضیب چهیو آنرا به در کند،یم افتیمتصل است در یکه به آن بطور افق ،یرا از استخوان سندان

 سهیمقا: نکتهشده است.  دهینام نطوریاستخوان بدن انسان است و به خاطر شباهت به رکاب ا نیو سبکتر نیکوچکتر یرکاب

 انیها در آبزاستخوانچه نیا یکه وزن و چگال دهدینشان م یمانند نهنگ با جانوران خشک یجانوران آبزگانه سه یهااستخوانچه

از انسان  شتریدرصد ب 10ها آن یبرابر و چگال 200ها در وال استخوانچه نیکه وزن ا یااست به گونه انیزیاز خشک شتریب اریبس

 .است

 یآنها کشکک م نیکه مهمتر شوندیمفصل ظاهر م کیتاندون نزد در(:دی)سزاموئ یاستخوان کنجدنکته قابل توجه: 

 یدر مجاورت استخوانها یکنجد یکوچک بوده و معموال گرد و مدورند. استخوانها اریبس یکنجد یباشد.استخوانها

تاب و  نیسنگ اریبس یها یروین ایشوند و در مقابل وزن  یم افتیدست و پا(  یها )معموال در مجاورت استخوانگرید

معموال در درون وترها قرار دارند. استخوان کشکک  یتک یکنجد یها استخوان و معموال کوچک اند. ندارند یتوان

تا فرد  یاز فرد یکنجد یها از کشکک محل استخوان ریاست. به غ یمعروف اریکامال شناخته شده و بس یاستخوان کنجد

 .کند یفرق م گرید

ها است که آن نیا تیواقع یول ندیایسخت و محکم بدن به نظر ب یهاها قسمتدر نگاه اول استخوان دیشا هاکاهش تراکم استخوان -4

استخوان با  شود،یاستخوان م تیباعث تقو یاز مواد مغز گرید یو برخ میاز عوامل مثل کلس یازنده هستند و مجموعه یهابافت

 دانیم دیجالب است که بدان .شودیآن م میترمشده باعث  گفته یمواد معدن هک دهدیخود را از دست م یهااز بافت یگذر زمان بخش

 شودیاستخوان م یهابافت میترمکه از قبل گفته شد باعث  یدارد و با کمک عوامل ریشما تأث یهادر تراکم استخوان زین یسیمغناط

 هاآنرفتن  نیکمتر از سرعت از ب یاستخوان یهابافت میترمسن اشخاص سرعت  شیاست که با افزا نیا نهیزم نیدر ا گریحال نکته د

 میترمسرعت یسیمغناط دانینبود م لیدر فضا به دل زیحال فضانوردان ن گذارندیها رو به ضعف ماستخوان جهیدر نت شودیم

ها رفتن استخوان نیرعت از بس شتریب شیموضوع به خاطر افزا نیا یاصل لیدل قتیدر حق شود،یها همانند افراد مسن مآن یهااستخوان

 %20در فضا حدود  یها پس از چند ماه زندگکه آن دهدیفضانوردان روس نشان م یبر رو قاتیتحقاست. یسیطمغنا دانیدر نبود م

در کاهش  یمخصوص سع یهاورزش نیو همچن ییغذا یهامیداده بودند، امروزه پزشکان با رژخود را از دست  یهاتراکم استخوان

 مشکالت عدم جاذبه را برطرف کنند. یصورت کلنتوانستند به  امروزتا  یفضانوردان دارند ول یبر رو یسیمغناط دانیعدم م راتیتأث
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. ردیگیقرار نم توزیم یاست و در طبقه بند یسلول میتقس ندیاز فرا رینا پذ ییمستقل و جدا یجزئ یتوپالسمیس میتقس ای نزیتوکیس

. ابدییتکامل م ییدر سطح سلول در محل دوک استوا یتو رفتگ گر،ید یبه عبارت دهد،یرخ م« برش اریش» یبا توسعه نزیتوکیس

 میسلول پدر و مادر خود را تقس توپالسمیس ن،ی. هم چنکندیهر کدام جا به جا م یهسته برا کیرا با  ردرون دو سلول دخت یهاهسته



 

 

عالئم  نیدو سلول دختر مجزا وجود دارد و ا ،یتوپالسمیس میتقس انیدر پا ن،یدهد. بنا بر ا لیدو هسته دختر تشک یبرا یاهیکرده تا پا

 قیدق لیو تحل هیرو، تجز نیدر موجودات مختلف متفاوت است و از ا یسلول میتقس ندیفرا.دهدیخبر م یسلول میتقس ندیاز اتمام فرا

 است. یرورمربوط به واحد خاص ض توزیاز مراحل م

 ؟ ستیچ کیالکت دیاس

 یتجمع م چهیشده و درماه دیتول کیالکت دیدر دسترس نباشد اس یکاف ژنیاست . اگر اکس یهواز یب زیکولیگل یمحصول فرع کیالکت دیاس

 چهیماه نهیعملکرد به بیترت نیگردد و به ا یو ورزش م تیفعال یها در ط چهیاحساس سوزش در ماه جادیموجب ا کیالکت دیاس نی. ا ابدی

 است . یعضالن تهیدیدر اس رییاز تغ یناش ( burning sensationاحساس سوزش )  نی. ا رددگ یمختل م زیها ن

 یکیآستانه الکت ای (anaerobic threshold)  یهواز یآستانه ب دینما یدر خون م عیشروع به تجمع سر کیالکت دیکه در آن اس یا نقطه

lactic threshold = LT)  )تیسبک تر بعد از فعال یرا با انجام ورزش ها کیالکت دیاس عیسر دیتواند تول یشود . شخص م یم دهینام 

 و آهسته شود. افتهیکاهش  زیکاهش دهد . مثال حرکت مداوم به شکل آهسته تر تا سرعت تنفس ن دیشد یها

 تیاز فعال یبدنبال آن دوره ا دیشد یها تیروز در هفته که شامل دوره فعال 3 ای 2به مدت  ییمثل ورزش ها نیمع یزمان یبا ست ها یناتیتمر

که  ردیگ یم ادیفرجه دار  ناتیتمر نیا یکند در واقع بدن در ط یها کمک م چهیدر ماه کیالکت دیاس دیبه کاهش تول زیمتعادل تر است ن یها

خود  دیشد یها تیبه فعال جیتواند به تدر یفرد م بیترت نی. در واقع به ا دیرا مصرف نما ندیفرآ نیا یشده در ط دیتول دیاس کیالکت نهچگو

 متعاقب آن . یو درد عضالن یگونه کوفتگ چیتر ادامه دهد بدون ه یبه مدت طوالن

 


