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 عنوان : جانوران
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 مسئله :

 آشنایی دارید؟ و انواع آن جانوران با حد چه تا

 ؟دندار چه ویژگی هایی جانوران
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 و داران مهره اصلی زیرگروه دو از که هستند جانداران مهم انواع از یکی جانوران

 جانوران سلسله به شناسی زیست تعریف در.اند شده تشکیل مهرگان بی

Animalia، پُریاختگان Metazoa تعریف گونه بدین که شود می گفته هم 

 تکوین رویان از که پُریاخته های ارگانیسم از ای سلسله: »شود می

 است این بر باور.هستند یوکاریوتی و پُریاخته زنده موجودات جانوران،.یابند می

 بار اولین که شدند ایجاد سلولی تک های یوکاریوت از تکامل طی در جانوران که
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 یکی که پروکاریوت دو بین همزیستی کنند،ابتدا رشد هم کنار در توانستند

 حفظ را خود بقای میتوکندری نقش در شده دهبلعی سلول و بود بلعیده را دیگری

 آن تکاملی شایستگی که بود سلول دو هر برای سودآور ارتباطی این کرد،و

 از پس.یافت ادامه آن نسل و برد باالتر را- هاست یوکاریوت منشا که-سلول

 عطف ی نقطه(ها یوکاریوت منشا همان)دار میتوکندری سلول آمدن وجود به

 ماندند بیرون محیط با ارتباط در بود،گروهی سلولها بین پیام انتقال دیگر،توانایی
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 مثل تولید به نیز دیگر کرد،گروهی پیدا تکامل داخلی محیط به درونشان فضای و

 با بعد و شد ها پروتئین شامل سلولی های ارتباط ها بعد.یافتند اختصاص

 جانوران بدن ساختار.شد فراهم ها نورون تکامل بدن،زمینه اندازه افزایش

 ساختارها این از برخی هرچند گردد، می ثابت کنند می رشد زمانیکه سرانجام

 هستند، جنبنده جانوران تمامی. شوند می دگردیسی دچار حیاتشان طول در بعدها

 ٔ  همه.کنند حرکت توانند می خود زندگی از ای مرحله در حداقل که معنی بدین
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 نیازهای رفع و انرژی تأمین برای یعنی دهستن heterotroph دگرپَرورد جانوران

 .کنند می استفاده زنده موجوداتِ سایر ٔ  شده ساخته آلی مواد از خود غذایی

 

 تحقیق زمینه ای

 داران مهره

 .شوند می تقسیم ها مهره وبی داران مهره ی دسته دو به جانوران
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 .هستند مهره بی جانوران پشه،زنبور،مگس،پروانه،کرم مانند جانورانی

 .دارهستند دارندمهره خوداسکت بدن داخل در که جانورانی

 .دارند مهره باغهقور مانندسگ،ماهی،سوسمار،عقاب،اسب، ازجانوران گروه پنج فقط

 .شود انجام وسریع تر آسان بدن حرکات که شود می وموجب است استخوان از اسکلت جنس

 .است مهره ستون اسکلت قسمت ترین مهم

 .دارد می نگه رامحکم دهدوبدن می شکل بدن به اسکلت

 .جانوراست بدن ها،درپشت مهره ستون محل
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 ان،خزندگان،ها،دوزیست ماهی جانوران،یعنی از گروه پنج فقط

 .دارند ،مهره وپستانداران پرندگان

 .هستند مهره جانوران،بی ی بقیه

 داران مهره گروه پنج 

 ...و حلوا_،کپور ماهی انواع:مانند ها ماهی

 ...و قورباغه،وزغ:مانند دوزیستان

 ...و پشت مار،الک:مانند خزندگان
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 ...و کبوتر،عقاب:مانند پرندگان

 ...و سگ،وال:مانند پستانداران

 ها ماهی

 هوای راه از رانیز تنفس برای الزم واکسیژن دارند آبشش

 .گیرند می آب در محلول

 هم از جدا ها وپولک است شده پوشیده پولک از آنها بدن جنس

 .میباشد
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 .است درآب ریزی ها،تخم ماهی بیشتر مثل تولید

 متفاوت... و خوردن غذا شکل،رنگ،اندازه،طرز نظر از ها ماهی

 .هستند

 خوردن آب حال در همیشه ها ماهی که رسد می نظر به

 اطراف واز برند می خود دهان به را آب ها آن هستند،ولی

 .کنند می خارج ها شش آب

 داریم،با دیگر وجانوران ما که وپا دست جای به ها ماهی
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 .کنند می حرکت باله

 .شوند می تقسیم وفرد زوج گروه دو به ماهی های باله

 و دارند قرار ماهی مخرج ونزدیک پشت،دم در فرد های باله

 .آیند می کار به ماهی تعادل حفظ برای بیشتر

 وتوقف وحرکت دارند قرار ماهی وسینه شکم زوج،روی های باله

 .کنند می اداره را ماهی

 دارند دخالت جلو به رو و سریع حرکات انجام دمی،در های باله
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 .هستند استخوان دارای و

 .کند می شنا آب در خود یها باله کمک به ماهی

 .دارند باله 8یا7 ها ماهی وبعضی دارند مخرج نزدیک باله1دمی، باله1و سینه روی باله2شکمی، باله2و کنند می حرکت باله با

 .هستند داران مهره جزو ها آن

 .هستند گذار تخم ها ماهی از بعضی

 .ددار قرار ها ماهی سر طرف دو ودر است آبشش ها ماهی تنفسی اندام

 .است آب داخل کوچک های وماهی گیاهان ها ماهی غذای
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 .کند می ولغزنده لیز را ماهی بدن که گردد می ترشح ای ماده ماهی های پولک البالی

 .ندارد پلک ماهی

 ودم سر،تنه است قسمت3 دارای ماهی

 .باشد می وسفید ،آزاد آال قزل ،ماهی وخوراکی شیرین آب های ماهی معروفترین

 .باشد می پروتیین از رسرشا ماهی

 دوزیستان

 .باشند می دوزیستان ازگروه وسمندرووزغ قورباغه
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 به سپس کند می زندگی کندودرآب می تنفس آبشش با قورباغه نوزاد. است مرطوب داردومعموال وظریف نرم پوستی دوزیستان بدن

 عقب پاهای وابتدا کند می زندگی خشکی در بالغ ی قورباغه .                                         شود می تبدیل کامل ی قورباغه

 به وششها گیرد می صورت بدن داخل در شودوتغییراتی می گرددوناپدید می بدن جذب ودم شود می ظاهر جلو پاهای وسپس

 .                 آید می وجود

 .گویند دوزیست دارند زندگی دوره دو که جانوران از گروه این به

 .گیرد می صورت تغییراتی بالغ به نابالغ جانور تبدیل برای یعنی دارد دگردیسی قورباغه

 خزندگان 

 .گویند می خزنده پشت ومار،سوسمار،الک کروکودیل،تمساح مانند جانورانی به
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 .کشند می زمین روی خودرا شکم حرکت درهنگام چون

 است چسبیده بدنشان اطراف به که دارد کوتاه وپای دست چون پشت والک دارند کوتاهی وپای یادست وپاندارند دست آنها

 ، بکشد زمین روی را خود شکم حرکت هنگام است مجبور جانور ندارد،بنابراین را جانور بدن وزن وتحمل

 .است خزندگان درگروه پس

 .گویند می اندازی پوست عمل این به که ریزند خودرامی های پولک بار چندین فصل ودریک شده پوشیده پولک از مارها بدن

 هضم تا بلعند می چون را وغذا شوند می گرسنه کمتر است کم آنها فعالیت چون کنند می تنفس شش وبا گذارند تخم خزندگان

 .کشد می طول مدتی شود وجذب

 .کند می تغییر محیط با آنها بدن دمای ،یعنی هستند خونسرد خزندگان
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 پرندگان

 .دارد می نگه گرم را جانور ،بدن وپرها است شده پرپوشیده از بدنشان 

 .هستند داران مهره جزؤ

 .کنند می پرواز آنها از بعضی

 .دارد نام کیوی کند نمی پرواز که ای پرنده تنها

 .هستند گرم خون

 .شوند تبدیل جوجه شوندوبه گرم خوابند،تا می خود های تخم روی بر هستند گذار تخم
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 .آورند دست به را خود نیاز مورد یغذا تا دارند نوک یا منقار دهان جای به

 .است قوی خیلی آنها شنوایی حس

 لک لک در اما.است کم اندامش سنگینی به نسبت مرغ بالهای وسعت زیرا کند تواندپرواز داردونمی غذایی مصرف خانگی مرغ

 ها دانه                            .کنند توانند،پرواز می راحتی وبه است زیاد اندامشان سنگینی به نسبت هایشان بال وسعت وعقاب

 .است پرندگان غذای وحشرات

 .هاست آن زندگی محیط دلیل به پرندگان غذای تفاوت

 .هستند خوار دانه خواروبعضی گوشت خوار،بعضی ماهی بعضی

 میکنند(مهاجرت)     کوچ پرستو مانند پرندگان از بعضی
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 .باشد می شش آنها تنفسی اندام

 روش به خوردن غذا برای پرندگان از یک هر و خورند می چیزی چه پرندگان که دریافت توان می رندگانپ نوک شکل روی از

 .کنند می استفاده خود نوک از خاصی

 .دارند گوشت کردن پاره برای مناسب منقاری عقاب مانند شکاری وپرندگان دارند پهن منقار اردک مانند بعضی

 .کند می کمک آن به مخصوص جاهای رد کردن زندگی برای پرندگان های پنجه

 .است مناسب کردن صید برای نیز وبعضی کردن شنا برای بعضی است مناسب وگل نرم جاهای در رفتن راه برای بعضی

 .است مناسب دویدن برای وبلند قوی مرغ شتر ی پنجه
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 .است مناسب شاخه روی نشستن برای طوطی پنجه

 .است مناسب رفتن راه برای مرغ پنجه

 .است مناسب کردن شکار برای عقاب جهپن

 .است مناسب کردن شنا برای اردک ی پنجه

 .است شده پوشیده ازمویاپشم پستانداران بدن پستانداران

 آنها وپادارندوبیشتر دست دوجفت بیشترپستانداران.  کنند می تنفس دهندوباشش خودشیرمی های بچه زایندوبه می بچه پستانداران

 .  نندک می زندگی خشکی در
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 وسنجاب کوهی موش.  هستند خوار حشره تیغی وجوجه کور گوشتخواروموش خواروببروشیر علف مانندگاوواسب پستاندارانی

 وگراز ودلفین نهنگ.  باشد می پرنده پستاندار داروخفاش سم وشتر دارواسب پستاندارخرطوم فیل.   دارند زمستانی خواب زمینی

 .هستند دریایی پستاندار دریایی

 .آیند می آب سطح به کشیدن نفس ،برای کنند می تنفس شش وبا هستند دریایی پستانداران که ها وفوک ها دلفین مانند انورانیج

 .هستند ومفید اهلی حیوانات وشتر واسب وبز وگوسفند گاو

 .                      هستند خونگرم پستانداران

 ها مهره بی

 .دارندن فقرات ستون خود دربدن ها مهره بی
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 .هستند حشرات ندارند فقرات ستون خود بدن در که گروهی تنها

 .دارند کوچکی جثه حشرات

 .دارند بال دو پروانه مانند حشرات از بعضی

 .دارند دگردیسی حشرات از بعضی

 .است شدن دیگر حالت به حالتی معنای به دگردیسی

 . دارد دگردیسی که است حشراتی جمله از پروانه

 .گردد می تبدیل پروانه به مدتی از وبعد گیرد می قرار ابریشم پیله در بعد باشد می کرم شکل به ابتدا در او
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 .گویند می دگردیسی عمل این به

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
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انفجارطولدردریاییهایگونهبهمربوطهایفسیلدرشاخهجانورانترینمعروف

هایگروهزیربهجانوران.شدندپیداپیش،سالمیلیون۲۴۵حدودکامبرینٔ  دوره

پرندگان،)حیواناتشاملدارانمهره.۱:استقراراینبهکهشوندمیتقسیممختلفی

هایصدف)تناننرمشاملمهرگانبی.۵؛(هاماهیخزندگان،تان،دوزیسپستانداران،

هزارپاها،)بندپایان؛(حلزونمرکب،ماهیپا،هشتخوراکی،هایصدفای،دوکفه

اسفنج؛؛(زالوخاکی،کرم)هاکرم؛(میگوهاشاهمیگوها،خرچنگها،عقربها،عنکبوتها،حشرات،

.ایژلهماهیو
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بیولیتمساح,کبوتر,شیرمثالمیشوداطالقدارانمهرهبهعمومافارسیزباندرحیوان

.شوندنمینامیدهحیوانمهرگان

 

:گزاری  سپاس   
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هك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      
. تشكر نمامیي رسانيده اند با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرح   
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