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 نام پروژه:

 پوشش جانوران

 گردآورندگان:
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 : بپایه

 نام آموزگار:

 نام استان:

 خراسان شمالی

 نام شهرستان:

  

 مدرسه:
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 مدیر مدرسه:
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 :سپاسگزاری

 آموزگار       خانم سرکار عزیزمان معلم همچنین از مدیر مدرسه سرکار خانم          و منان  خداوند از سپاس با

 این نیاز مورد مطالب شدن تر کامل در و همراهی را ما پروژه این آخر تا ابتدا از که پدر و مادرانمان و        پایه

 نمائیم می را تشکر و تقدیر کمال نمودند مشورت و کمک پروژه
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 تحقیق زمینه ای 

 یحفظ خود از پوشش ها یانسان برا یزن دارد وندر حفاظت از بدن جانورا ینقش مهمپوشش بدن حیوانات 

 کند.   یم یهگوناگون ته یلاز جانوران،لباس و  وسا ی. انسان از پوشش بدن برخیکندمختلف استفاده م

 یآن جانور بستگ یزندگ یطبه مح ینمعموالً نوع پوشش بدن جانوران به ساختمان بدن و نوع جانور  و همچن

 . دارد

 باشد. یمو و ... م - تیغ – پولک – کرک – پشم –شامل : پر  یواناتانواع پوشش ح
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 انواع پوشش 

 پر
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مانند مرغ  یباشند  مانند انواع پرندگان اهل یشده است از نوع پرنده م یدهکه بدنشان از پر و کرک پوش یواناتیح

خوار و  یدک ، مرغ ماه، ار یمانند مرغاب یو پرندگان آبز ینمانند عقاب ، باز و شاه یو خروس و پرندگان وحش

پرنده  یپوشاند معموالً فقط نوک ، چشم ها ، ساق و کف پاها یقسمت بدن پرنده را م یهمه  یباً، تقر . پرقو

 ماند . یبدون پر م

 یغت
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 یو بعض یغیباشند مانند جوجه ت یم یدفاع ینو همچن یبه عنوان پوشش خارج یغت یاز جانوران دارا بعضی

 حشرات سخت پوست.

 پولک

باشد . فلس ها  یپوشش مراقب بدن آن ها م ینها را پوشانده است و ا یاز بدن ماه یادیپولک قسمت ز یافلس 

ها مانند  یماه بعضی. در آب راحت تر شنا کند . پولک ها از جنس استخوان هستند یکنند تا ماه یکمک م
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ها مرطوب  یک ها بر خالف پولک ماهپول ینها پولک مشخص ندارند . خزنده ها هم پولک دارند اما ا یکوسه ماه

 شده است . یدهپستاندار است که بدنش از پولک پوش یجانور ین. پانگول یستو لغزنده ن

  پشم و مو

 یها یژگیو یلمو هست که به دل یشود ، پشم و کرک هم نوع یم یدهپستانداران مو د ی همه یباًبدن تقر یرو

بدن پستانداران مشکل است . رنگ و  یمو ثابت نگه داشتن دما بدون. شود یم یدهآن اصطالحاً پشم نام یظاهر

 دارد . یتطرح موها اغلب در استتار جانور اهم
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 سخت پوستان

کند . مانند  یمحافظت م یباشند که از بدن آن ها به خوب یسخت و محکم م یپوشش یدارا یواناتاز ح یبعض

از آن  ی. برخ یستحفاظ ن یب یامهره کامالً نرم  یان ب. بدن جانور یگوالک پشت ، خرچنگ ، حلزون ، صدف و م

مهرگان مانند  یاز ب ی. زره برخ ندک یپوسته به صورت زره عمل م یندارند . ا یرونیسخت ب یپوسته  یکها 

ها ، نسبتاً سخت و از  مهرگان مانند حلزون ها و صدف یب یهخرچنگ ، عقرب و حشرات ، بند بند است . زره بق

شود که وزن آن  یدر آب سبب م یکنند و شناور یم یمهره ها ، در آب زندگ یاز ب یاری. بس جنس آهک است
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را  یتوانند وزن پوسته ا ی، جانوران بزرگ نم یخود را تحمل کند . در خشک هتا بتوانند وزن پوست یابدها کاهش 

 دارند ، تحمل کنند یازمحافظت از خود به آن ن یکه برا

 

وجود دارد . الک پشت  یدارند اما در داخل صدف بدن نرم ینو سنگ یمضخ یدف هااز نرم تنان ص یاریبس

توانند درون پوشش سخت  ینم یاز آن ها مدت طوالن یدارد . بعض یسخت و استخوان یهم پوشش یساکن خشک

وست ت پس از بزرگ شدن ، پیواناح یناز ا یشوند . بعض یاز آن خارج م یبمانند و پس از مدت کوتاه یخود باق
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که تازه درآمده در  ی. پوست یندگو یاتفاق پوست انداختن م ینآن را عوض کنند ، به ا یدسختشان تنگ شده و با

شوند تا  یم یمخف یدر سوراخ یواناتزمان ح ینباشد . در ا یدفاع م یلخت و ب یوانابتدا نرم بوده و بدن ح

 سخت و محکم شود . یدشانپوست جد
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 گیری نتیجه

 بستگی جانور آن زندگی محیط به همچنین و  جانور نوع و بدن ساختمان به جانوران بدن وششپ نوع معموالً

 . دارد

 از بعضی.  باشند می متفاوتی پوشش دارای ، کنند می زندگی خشکی یا آب در اینکه به توجه با گوناگون حیوانات

  . شوند می حیوانات داشتن نگه گرم باعث دو هر و هستند محکم و سخت وبعضی نرم ها پوشش این
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