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  هاي مبحث حركت بندي نكته جمع
  :شوند كلي به دو گروه تقسيم ميطور  بهجانوران 

تنان و  مهرگان فاقد اسكلت شامل كيسه بي : مهرگان بي - 1
شـامل   مهرگـان داراي اسـكلت خـارجي كـه     بيو  ها كرم
پوسـتان، هـزار پايـان و     پايان از جمله حشرات، سـخت بند

  .باشند عنكبوتيان مي
في اسـكلت غضـرو   :داراي اسكلت داخلـي   داران مهره - 2

هـاي   اسكلت استخواني مانند ماهيو   ها ماهي بعضيمانند 
  .استخواني، دوزيستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران

باشـد كـه داراي اسـكلت     مهرگان بندپا مـي  بيمورچه از  
جنس اسكلت خـارجي مورچـه از مـاده    .  باشد خارجي مي

  . باشد مي كيتينمحكمي به نام 
نـوعي پلـي سـاكاريد سـخت و مسـتحكم      هاي كيتين كه از جنس  رشته*

  .گيرند اي از جنس پروتئين قرار مي هستند، درون ماده زمينه
مفصل گـوي  انند با پاهاي مورچه بند بند، تو خالي و لوله م

و در دو دسته ماهيچه بسـيار قدرتمنـد   ، داراي  ايو كاسه
انقباض ماهيچه بااليي  .عكس هم عمل عين حال باريك با 

  .كند كند و انقباض ماهيچه پاييني پا را خم مي پا را بلند مي
 
 
 

  
 .شـوند  جـا نمـي   اند و جابه تعداد كمي از جانوران ثابت :نكته 

كرم  حركت هـا  اسفنج و )تنان از كيسه( مانند شقايق دريايي
هاي زيرپوست  كرم خاكي با حركت دادن ماهيچه :خاكي 
  .شود جا مي بهجاخود 

  
  
  

وضعيت 
  بدن 

وضعيت
  تارها

وعن
  ماهيچه

وضعيت 
  ماهيچه

 كوتاه
  تر

متصل 
  به سطح

  استراحت حلقوي
  انقباض طولي

  
وضعيت
  بدن

وضعيت
  تارها

نوع
  ماهيچه

وضعيت 
  ماهيچه

 كشيده
  رت

جدا از 
  سطح

  انقباض حلقوي
  استراحت طولي

.ــيش ــي راه    ب ــدام حركت ــار ان ــا چه ــتان ب ــر دوزيس ت
كتـي راه  بعضي از خزندگان با چهـار انـدام حر  .روند مي
تـي  كهمه پرندگان و پستانداران چهار اندام حر.روند مي

  .دارند
انـدام حركتـي عقبـي    :بررسي اندام حركتي عقب اسب

 –ران  –لگـن  (:اسب از قطعات زير تشـكيل شـده اسـت   
انگشـتان پـاي اسـب تحليـل     .)سـم  –كـف   –مچ  –ساق 
هـا در زيـر مـچ وجـود دارد و      مانده يكي از آن اند و باقي رفته
  .ط يك انگشت آن باقي مانده استفق
  
 

  
 
 

 ها در ماهي انواع باله:  
تنـدتر يـا كنـدتر كـردن     هـا   نقش آن : اي باله سينهدو  - 1

  . حركت ماهي و نيز كمك به تغيير جهت حركت

  . تغيير جهت حركتبراي :باله لگني يا مخرجيدو  - 2

  . تغيير جهت حركت براي :باله پشتييك  - 3

 حركـت باله ماهي بـوده بـا   ترين  گبزر: باله دمي يك - 4
  .به چپ و راست جهت حركت رو به جلو

هــا در حركــت  بــا توجــه بــه نقــش بالــه : گيــري نتيجــه
 وسيله بهتوان نتيجه گرفت كه تغيير جهت حركت ماهي  مي
و بالـه پشـتي   ) لگنـي (هـاي مخرجـي    اي، بالـه  هاي سـينه  باله

  .گيرد صورت مي

باله صـورت   5ط تغيير جهت حركت ماهي توس : تذكر
و يـك بالـه   ) لگنـي (، دو باله مخرجياي هدو باله سين :گيرد مي

 .پشتي

  
  
  
  
  

ماهي دو دسته ماهيچه وجود  هاي در دو طرف ستون مهره
شوند و باعث  متناوب منقبض و منبسط مي طور بهدارد كه 

يجه مـاهي  حركت باله دمي به چپ و راست شده و در نت
 .كند رو به جلو حركت مي

  
  
  
  
 
  

  
  

ها درون بـدن خـود، يـك     بسياري از ماهي :بادكنك شـنا 
اندام داخلي كيسه مانند دارند كـه بادكنـك شـنا ناميـده     

ها باعث سبك و  اين اندام با مبادله گاز با مويرگ. شود مي
  .شود سنگين شدن ماهي مي
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 هاي مبحث حركت بندي نكته جمع

كمـك بـه   نقش بادكنك شنا، تنظيم عمق شنا و :  نتيجه
  .حركات عمودي است

نوع
  حركت

ام حركتي اند
  مربوطه

زوج يا فرد
  بودن

رو به 
  جلو

هاي دو  ماهيچه
طرف ستون 

  ها مهره

دو(زوج
دسته 
  )ماهيچه

رو به
  جلو

  فرد  باله دمي

  

شكل و نوع
  حركت

اندام حركتي 
  مربوطه

زوج يا
  فرد بودن

تند و كند
  كردن حركت

  زوج  اي هاي سينه باله

تغيير جهت 
  حركت

  اي هاي سينه باله
  باله پشتي

باله 
  )لگني(مخرجي

  زوج
  فرد
  زوج

حركات
  عمودي

  فرد  بادكنك شنا

پرواز  
 تشريح بال پرنده :  

 
 

  
 

  
 بازو داراي يك استخوان و  فاقد پر :1ي  نكته. 

 سـتخوان زنـد زبـرين و زنـد     ساعد شامل دو ا :2ي  نكته
 .داراي پر زيرين و 

 استخوان  پنجه شامل چندين قطعه :3ي  نكته.  

 هوا در سطوح فوقاني و  تغيير فشار ،علت پرواز :تذكر
هنگام صعود، پرنده بال خود را به .زيرين بال پرنده است

بـال خـود    دهد، در نتيجـه هـوا را در زيـر    پايين فشار مي
متراكم نموده و اين امر منجر به افزايش فشار هوا در زيـر  

ها  در همان حال از فشار هواي باالي بال. شود بال پرنده مي
 .شود كاسته مي

 
 
 
 
 
 
 

 بالك از آشفتگي جريان هـوا در  : نقش بالك در پرواز
در اكثـر  . كند زير و روي بال در هنگام پرواز جلوگيري مي

  .گيرد مواقع، بالك هم سطح بال قرار مي
 پرنده با باال و پايين بردن بالك، بين پرهاي  :1ي  نكته

هـوا در زيـر    بال شكاف و فاصله ايجاد كرده در نتيجـه فشـار  
در نتيجه پرنده به آرامي و بدون سقوط  ،يابد بال كاهش مي

جريـان هـوا در    ،بـدون بالـك   .دهد ارتفاع خود را كاهش مي
شـود و ايـن امـر از ادامـه پـرواز       زير و روي بال آشفته مي

 .كند جلوگيري مي

 ساختار ماهيچه مخطط  
 ماهيچه مخطط را ماهيچه ارادي يا ماهيچه اسـكلتي نيـز  (

دو ،شكل خارجي عضله جلوي بازو دوكـي شـكل   )نامند مي
 به طناب سفيد رنگ دو انتهاي بازو زردپي. سر آن باريك 

هـاي   روي ماهيچـه و درون بخـش   .گويند مي) تاندون(
كـه اتصـال و   داردبنام غالف پيونـدي وجـود    اي هپرد ،آن

 .سازد زردپي را مي ،ها در دو انتهاي ماهيچه اجتماع آن

از چندين دسته تار ) از جمله ماهيچه جلو بازو(ه هر ماهيچ
به عبارت ديگر هر ماهيچه  ،تشكيل يافته است اي هماهيچ
هـر   . باشـد  مي اي ههاي ماهيچ تار هاز دست اي همجموع

ساخته شـده   اي هاز چندين تار ماهيچ ،اي هدسته تار ماهيچ
اسـت كـه آن را    اي هتار ماهيچه همان سلول ماهيچ .است

ــ  ســلول = ميـون  =  اي هتـار ماهيچــ (. نامنــد ز مـي ميـون ني
 )ميوفيبر اي هماهيچ

  واحـد   ):اي هيا سلول ماهيچ اي هتار ماهيچ(ميون
 100تـا 10ساختاري ماهيچه مخطط بـوده و قطـري بـين    

ها به وسـيله سـيماني از    ميون.هاي متفاوت با طولميكرون 
 قرار دارند و غالف پيوندي ديگر يكبافت پيوندي در كنار 

 .                          پوشاند ها را مي مجموعه آن

 

  
  
  
  
  
  
  

 تار يا ميون( اي هيك سلول ماهيچ بررسي ساختار ( 

هـاي سـوماتيك داراي    مثل ساير سـلول  اي هسلول ماهيچ

 يغشـا   .باشد هاي اساسي يك سلول پيكري مي بخش
  .نامند را ساركولم مي اي هسلول ماهيچ سيتوپالسمي

 را ساركوپالســـم  اي هســـلول ماهيچـــ ســـمسيتوپال

را  اي هسـلول ماهيچـ   ندوپالسـمي آ شـبكه  .نامند مي
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  هاي مبحث حركت بندي نكته جمع
داراي  اي ههر سلول ماهيچـ  ..نامند شبكه ساركوپالسمي مي

  .باشد چند هسته مي
هاي فراواني است كه انرژي  هر سلول داراي ميتوكندري 

درون ساركوپالسـم   .كننـد  مورد نياز انقباض را فـراهم مـي  
در كنار هم و موازي قرار ) ميوفيبريل(يادي تارچه تعداد ز
 .دارند

 پالسمي صاف ندوآ منشاء شبكه ساركوپالسمي، شبكه
گسترش زياد يافته و اطراف  اي هاست كه در سلول ماهيچ

اين شبكه در فواصل منظم . هر تارچه را احاطه كرده است
شـود و   ي متسـع مـي  يها در هر ساركومر، به صورت كيسه

  . كند عرضي به درون ساركولم وارد مي هاي لوله
 هاي اين شبكه ذخيره يون كلسيم است كه  يكي از كار

وقتي پيام عصبي به سلول . براي انقباض ماهيچه الزم است
رسـد،يون كلسـيم از شـبكه ساركوپالسـمي      مي اي هماهيچ

به درون ساركوپالسم وارد و موجب انقباض ، كند نشت مي
كلسيم به وسيله اين شبكه  ،انقباضدر پايان . شود سلول مي

  .شود فعال باز جذب مي طور به
 در زيـر  ) يـا ميـون   اي هسـلول ماهيچـ  ( اي هتار ماهيچ

طور  بهكه . هاي تيره و روشن است داراي اليه ميكروسكوپ
 .شوند متناوب تكرار مي

 ماهيچه اسكلتي ارادي است ولي ماهيچه مخطط  :تذكر
 .قلبي غير ارادي است

نوار روشن توسـط   هر تر ميكروسكوپ، يشگنمايي بدر بزر
اين . به دو بخش قرينه تقسيم شده است ييك خط عرض

  .نامند مي Zخط عرضي را نوار 
  .نامند مجاور را يك ساركومر مي Zفاصله دو نوار

 

  

 كومررهـر تارچـه از تـوالي تعـداد زيـادي سـا       :1ي  نكته 
چــه ســاركومر را واحــد انقباضــي ماهي  .درســت شــده اســت 

 هر ساركومر داراي يك نوار تيـره در وسـط و دو  .نامنـد  مي
 در وسـط نـوار تيـره،   .نيم نـوار روشـن در طـرفين اسـت    

روشن به نام صفحه هنسن وجود دارد كـه نـوار    اي هصفح
در وسط صفحه هنسن، .كند تيره را به دو بخش تقسيم مي

  . وجود دارد Mخط تيره

ته شـده  تارچه از دو دسته پروتئين ساخطبق شكل هر 
. شـوند  هاي ضخيم كه ميوزين ناميـده مـي   پروتئين :است

از يـك  .شـوند  هاي نازك كـه اكتـين ناميـده مـي     پروتئين
شـود و   بعدي يك ساركومر ناميده مـي Zتا خط  Zخط

  .هاي زير است شامل بخش
نـيم   نيم نوار تيـره نيم نوار روشن Zخط (( 

نـيم نـوار   نيم نوار هنسنMخط نوار هنسن
  ))Zخط نيم نوار روشنتيره
يـه  بقمنفـرد بـوده و    Mدر هـر سـاركومر خـط    : توجه
  .ها زوج و قرينه هستند بخش

 در مورد انقباض به نكات زير توجه نماييد:  
هــاي نــازك و  در هنگــام انقبــاض ماهيچــه پــروتئين  - 

بـه هـم   ATP ضـخيم در حضـور كلسـيم  و بـا مصـرف      
 .دهند مي هاي عرضي تشكيل پل متصل شده و

  Zدر هنگام انقباض ساركومرها كوتـاه شـده و خطـوط    - 
 .شوند به هم نزديك مي

در هنگام انقباض اندازه نواحي تيره سـاركومر تغييـر    - 
نـوار روشـن و صـفحه    ( كند،اما اندازه نواحي روشن نمي

 .شود تر مي كوچك )هنسن

) ميــوزين(ضــخيم  هــاي پــروتئين ،در هنگــام انقبــاض  - 
 . متحرك هستند) اكتين(نازك هاي  اند و پروتئين ثابت

  
  
  
  
  

  
  

  انواع انقباض
در برابــر  :)بــا كشــش ثابــت( انقبــاض ايزوتونيــك- 1

ماهيچه نيروي مقاوم وجود ندارد و ماهيچـه آزادي عمـل   
طول ماهيچه در طي انقبـاض تغييـر كـرده و كوتـاه      .رداد

  .حركات بدن: مثال.شود مي

ت شديد در برابر ماهيچه مقاوم:انقباض ايزومتريـك   - 2
ــود دارد ــه.وج ــده   ماهيچ ــبض مش ــا منق ــاه   ه ــي كوت ول

 .داشتن يك وزنه بدون حركت دادننگاه : مثال.شوند نمي

هـا در حالـت    انقباض خفيفي كه در ماهيچـه :تونوس - 3
شـود،   مـي  ها آرامش، وجود دارد و باعث سختي نسبي آن

باعـث  .غير ارادي است .شود خوانده مي اي هتونوس ماهيچ
باعــث تحــرك  . شــود يچــه نمــي كوتــاه شــدن ماه 

 اي هتونوس ناشي از انقباض متناوب تارهاي ماهيچ.شود نمي
بـه نوبـت بـه انقبـاض در      اي هاست، يعني تارهاي ماهيچ

آينـد و در   آيند و سپس به حالـت اسـتراحت در مـي    مي
 ،در هنگام به خواب رفتن.شوند ها خسته نمي نتيجه ماهيچه

ليل هنگام به خواب به همين د. شوند ها متوقف مي تونوس
  .افتند ها به پايين مي پلك گردن و ،رفتن
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هاي بدن انسان ماهيچهترين  بررسي شكل مهم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  

 بافت استخواني

 حفاظـت از  ( حفاظـت  ،اسـتحكام :ها وظايف استخوان
قفسـه سـينه و حفاظـت از مغـز      وسـيله  بهها و قلب  شش
هاي خوني در مغز  تر سلول ساخت بيش ،)جمجمه وسيله به

 منبع ذخيره مواد معدني مثل كلسيم ،استخوان

ماننـد   ي درازهـا  استخوان:از نظر شكلانواع اسـتخوان  
هـاي   ماننـد بنـد   هـاي كوتـاه   اسـتخوان ران، بازو و ساق و 
 هـاي پهـن   اسـتخوان ها و  هاي ستون مهره انگشتان و مهره
 .و لگن ، جناغمانند جمجمه

 بافـت متـراكم   :ز نظر بافت استخوانيانواع استخوان ا
ــتخوان  ــه اس ــل تن ــاي دراز و بخــش مث ــا ه ــارجي ه ي خ

مثـل دو سـر    بافت اسـفنجي  هاي كوتاه و پهن و  استخوان
هـاي كوتـاه و    هاي دراز و بخش ميـاني اسـتخوان   استخوان

هاي دراز بافت اسفنجي دارد و تنـه   سر استخوان دو ((.پهن
هـاي كوتـاه و    بخش ميـاني اسـتخوان   م و ها بافت متراك آن

ــارجي آن  هــا بافــت  پهــن بافــت اســفنجي دارد و بخــش خ
 )).متراكم

 هـايي از   شـامل مجموعـه   :بافت استخواني متراكم
 تخواني بـه صـورت دوايـر متحدالمركزكـه     هاي اسـ  سلول

  .نامند مجموعه را يك سيستم هاورس مي
 بـه   متصل هاي استخواني سلول: سيستم هاورس شامل

در وسط كه محل عبور عصب و رگ  مجراي هاورسهم ، 
 .خوني است

 هـاي اسـتخواني بـه     سلول:بافت استخواني اسفنجي
از  يهاي قرار دارند و تيغه ديگر يكصورت نامنظم در كنار 

هـاي   حفـره . ها وجود دارد ماده زمينه استخواني در بين آن
  .شود ها توسط مغز استخوان پر مي متعدد بين تيغه

    مغـز قرمـز    :.در استخوان دو نـوع مغـز وجـود دارد
هـاي دراز يـا درون    كـه در دو سـر اسـتخوان   : استخوان
هاي پهن و كوتاه وجود دارد مغز قرمز اسـتخوان   استخوان

كه : زرد استخوان مغز.هاي خوني است محل ساخت سلول
تـر از چربـي    اي دراز وجـود دارد بـيش  ه در تنه استخوان

  .تشكيل شده است
صلمف  
ايـن نـوع مفصـل حركـت     : اي مفصل گـوي و كاسـه   - 1

مفصـل  سازد مانند  ها را در تمام جهات ممكن مي استخوان
 .نيم لگن مفصل ران با و همچنين بازو و با كتف

ها را به  اين نوع مفصل حركت استخوان: مفصل لواليي - 2
كـار   بـه كار اين مفصل شـبيه  . سازد جلو و عقب ممكن مي

 نيـز  و درشـت نـي   استخوان ران با: لمثا. لوالي در است
 .بازو با زند زيرين

هـا   در اين نوع مفاصل اسـتخوان : مفصل نيمه متحرك - 3
شـوند و حركـت    توسط غضروف شفافي به هم متصل مي

 .جناغ سينهو   ها مفاصل بين دندهكمي دارند مثل 

ها به هـم جـوش    در اين حالت استخوان: مفصل ثابت - 4
مفصــل بــين مثــل . ي ندارنــدانــد و هــيچ تحركــ خــورده
 .هاي جمجمه استخوان
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  هاي مبحث حركت بندي نكته جمع
هاي زير هستند مفاصل متحرك داراي ويژگي  : 

 ها در محل مفصل  انتهاي استخوان دو: غضروف مفصلي
اند كه نقش مؤثري در ضربه گيري و خنثي  غضروفي شده

 .كردن فشارهاي مكانيكي دارند

  بافـت   ضـخيم از جـنس   اي هپـرد : اي هكپسول رشـت
غشاي دروني  .كند باشد كه مفصل را احاطه مي پيوندي مي

 .كند كپسول مايع مفصلي را ترشح مي

  فضـاي بـين دو اسـتخوان در محـل      : حفره مفصـلي
 .مفصل كه توسط مايع مفصلي پر شده است

 توسط غشـاي درونـي    در حفره مفصلي:مايع مفصلي
خون منشأ آن از پالسماي  ترشح شده و  اي هكپسول رشت

اســتخوان  كــاهش اصــطكاك ميــان دو آننقــش .اســت
  .مفصل استدر
ــتخوان ــال اس ــا اتص ــدن  :ه عوامــل متصــل مان

زردپـي   وسيله به( ها ماهيچه - 1: ديگر يكها به  استخوان
 اي هكپسـول رشـت   - 2).شـوند  هـا متصـل مـي    به استخوان

  .ها رباط - 3.مفصلي
 كننـد  ها را به هـم وصـل مـي    ها استخوان رباط :نكته. 
مثـل ربـاط   . هـا در خـارج از مفصـل قـرار دارنـد      عضي رباطب

ها  بعضي رباط  استخوان ران و درشت نيدهنده  اتصال
ــد   ــرار دارن ــاط اتصــال .در درون مفصــل ق ــل رب ــده  مث دهن

مفصل استخوان ران و  : توجه.استخوان ران و نيم لگن
  .درشت ني هم رباط داخلي دارد و هم رباط خارجي

  
  
  
  
  

 

 حركات غير فعال - 1:در گياهان حركتانواع 

 حركات فعال - 2

 شود كـه زنـده    به حركاتي گفته مي :حركات غير فعال
. هـا ضـروري نيسـت    بودن بافت يا اندام براي انجـام آن 

  .اند اين حركات مردهدهنده  هاي انجام سلول
 :2مثـال  .ها باز شدن هاگدان و پراكنده شدن هاگ :1مثال 

تغيير ميزان رطوبت هوا صـورت   در اثر((.ها باز شدن ميوه
  )).گيرند مي
 شـوند كـه فقـط در     به حركـاتي گفتـه مـي    :حركات فعال

حركات كننده  عوامل ايجاد. گيرند هاي زنده گياه صورت مي بخش
  .شوند فعال به دو دسته تقسيم مي

هـاي   برابر بخـش رشـد نـا  : ماننـد گياه  عوامل دروني )الف
ل به علت جذب يـا  مختلف يك اندام، تغيير در حجم سلو

نور و نيـروي  : مانند عوامل بيروني) ب.از دست دادن آب
  .جاذبه
 1.شـوند   حركات فعال به دو دسته تقسيم مـي  :نكته - 

بدون دخالت محـرك محيطـي روي   : خـودي  حركات خودبه
ماننـد  . هاي دروني قـرار دارنـد   و تحت تأثير محرك ادهد

  .ها پيچش
 هـاي بيرونـي   رككه تحـت تـأثير محـ    :حركات القايي - 2
  .دهند روي مي)محيطي (
 ها شچپي : خودي  ش مثال بارز حركات خودبهپيچ

 ،به رشد مارپيچي نـوك سـاقه گياهـان پيچنـده     .است
 .شوند پيچش گفته مي

 در هر زمان سرعت رشد در بخشي از  :علت پيچش
نـوك بـرگ بعضـي     .هاسـت  تر از سـاير بخـش   ساقه، بيش

مانند پـيچش نـوك بـرگ    . (دهدگياهان نيز پيچش انجام مي 
  )ارانو روانهگياهان تيره پ

 هاي بيروني  اين حركات بر اثر محرك:حركات القايي
  .شود و از گروه حركات  فعال هستند انجام مي

ــروه    ــه گ ــايي در س ــات الق ــتحرك ــي  حرك ــاي گرايش  ،ه
  .گيرند قرار مي هاي تنجشي حركتو  هاي تاكتيكي حركت

 هـاي در حـال    سخ اندامشامل پا:هاي گرايشي حركت
جاذبه ، آب، خارجي مانند نور ،گرما هاي رويش به محرك

زمين و مواد شيميايي است و به صورت رشـد بـه سـمت    
گـرايش بـه    .كنـد  ها بروز مي آنها و يا به جهت مخالف آن

يـب، نـورگرايي،   تسمت هـر يـك از عوامـل بـاال را بـه تر     
  .ندنام مي …گرايي و  گرايي و زمين گرماگرايي، آب

گرايش به سمت محـرك را گـرايش مثبـت و گـرايش در      
  .نامند جهت مخالف را گرايش منفي مي

  
  
  
  
  
 هاي گياهي  شامل حركت سلول:هاي تاكتيكي حركت

ــنايي  ــوي روش ــه س ــره   ، ب ــيميايي و غي ــواد ش ــي م بعض
گياهان ) يدئآنتروزو( جذب شدن سلول نر :مثال.باشد مي

در دو گروه  .ي آنهاي ماده و حركت به سو به سوي سلول
هاي تاكتيكي  يد متحرك است و حركتاز گياهان آنتروزوئ

  .ها ها و سرخس خزه: شود مشاهده مي
 اين حركات به سه گـروه دسـته   :هاي تنجشي حركت

  .تنجي و بساوش تنجي شب تنجي، لرزه :شوند بندي مي
 هاي مركب گل ابريشم و اقاقيـا در   برگ : شب تنجي

و در طول شب جمع شده و  ه هستندطول روز باز و گسترد
در گياهان گل ابريشم و اقاقيـا هـر بـرگ     :.شوند بسته مي

شامل چندين برگچه اسـت كـه در شـب هنگـام هـر دو      
  .شوند خورند و بسته مي برگچه روي هم، تا مي

 ي گياه حساسها لمس كردن يكي از برگ :لرزه تنجي 
  .شود يباعث تا خوردن و بسته شدن فوري آن م  )ميموزا(

  
  

 برگ گياهان گوشتخوار مانند ديونـه،   : بساوش تنجي
در اثر تماس بدن حشره يا جـانور كوچـك ديگـر، حـول     

  .افتد دام ميه شود و حشره ب رگبرگ اصلي تا مي
  

 
 


