


کرامالدینی،محمد سرشناسه:
بیمهرهها/محمدکرامالدینی؛تصویرگراکبرافشار؛ویراستارافسانهحجتیطباطبائی. عنوانونامپدیدآور:

تهران:نشرطالیی،۱۳۹5. مشخصاتنشر:
۶۴ص.:مصور)رنگی(؛۲۲×۲8سم. مشخصاتظاهری:
دانستنیهایجانورانایرانوجهان. فروست:

۱50000ریال:۹78-۶00-۶۲۲۹-57-7 شابک:
فیپا وضعیتفهرستنویسی:

واژهنامه. یادداشت:
نمایه. یادداشت:

بیمهرگان--ایران موضوع:
افشار،اکبر،تصویرگر شناسهافزوده:

حجتیطباطبائی،افسانه،ویراستار شناسهافزوده:
QL۳۶۲/۴/۹۱۳۹5ب۴ک ردهبندیکنگره:

5۹۲[ج] ردهبندیدیویی:
۳۹55۴8۹ شمارهکتابشناسیملی:

نشـر طـالیی

n a s h r e . t a l a e e @ g m a i l . c o m

w w w . t a l a e e . i r

هرگونه بهره برداري از اين اثر، به اجازة ناشر نياز دارد.

همة حقوق چاپ و نشر اين کتاب، براي نشر طاليي محفوظ است. 

66483066 ـ021  نمابر: 66415233 ـ021  تلفن همراه: 09126016419

 بی مهره ها
نويسنده:
مديرتوليدوبرنامهريز:
ويراستار:
ويراستارانعلمي:
نمايه:
تصويرگر:
طراحگرافيک:
عكاسانبخشايران:
كاريكاتور:
شابک:
چاپاول:
شمارگان:
آمادهسازيچاپ:

محمدکرامالدینی
کاظمطالیي

افسانهحجتیطباطبائی
عليرضاباقريجبلي،عليرضانادری

سارابخشی
اکبرافشار

مجيدکاظمي
عليرضانادری،هاتفهمایي،اميرجعفري

اللهضيایي
7ـ57ـ6229ـ600ـ978

1395
5000نسخه

واژهپردازاندیشه



 بی مهره ها
محمدكرامالدينی
تصـويرگر:اكبـرافشـار

دانستنی هاي جانوران ايران و جهان





»و نخواهيم مگس از سر انگشت طبيعت بپرد...«        
سهراب سپهری

ما از مگس و پشه گريزانيم،  عسل را دوست داريم 
و از خوردن ميگو لذت می بريم؛ از لباس ابريشمی 

خوشمان می آيد و از تماشای پروانه خوشحال 
می شويم. زندگی اين موجودات و به طور 

کلی همه ي جانوران بی مهره آن قدر 
بر زندگی ما تأثير داردکه بدون 
آن ها نمی توانيم زندگی کنيم. 
يادمان باشد که آفريدگار هيچ يک 

از موجودات زنده را بيهوده 
نيافريده است؛ پس جانوران 

بی مهره را دوست بداريم.
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بیمهرههابیاستخوان،بیغضروفوبیستوِنمهرهاند
وبهگروههایبسيارزيادیتقسيممیشوند.كرمها،
حشرهها،حلزونها،خرچنگها،عروسدريايیهاو

اسفنجهاهمگیبیمهرهاند.

بیمهره
چهنوعجانوریاست؟

ستاره ی طبيعی 450 ميليون ساله؛
اين فسيل يک ستاره ی دريايی است. 

بيشترستاره های دريايی پنج بازو دارند.

قديمترينجانوران
بی مهره ها بدنی نرم دارند؛ 

بنابراين، فسيل  آن ها بسيار 
کمياب است. البته آثاری از 

آن ها بر سنگ های يک ميليارد 
ساله به جا مانده است. نخستين 

فسيل های جانورانی که شبيه 
اسفنج ها، عروس های دريايی 

و کرم های حلقه دار هستند، از 
600 ميليون سال پيش به جا 

مانده اند.

اين فسيِل جانوری به 
نام »تريلوبيت« است که 
حدود 500ميليون سال 

پيش زندگي مي کرده 
است و جّد حشره های 

امروزی به شمار می رود.
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تقارن
بعضي از بي مهره ها، 

مانند شقايق دريايی، 
بدن دايره ای شکل 

دارند.

يک طرِف بدِن بعضي از 
بي مهره ها، مانند کرم 

خاکی، با طرف ديگر 
قرينه است.

کوچک ترين جانور بی مهره 
»روتيفر« نام دارد. طول 

هر روتيفر حدود يک هزارم 
ميلی متر  است. 

بزرگ ترين جانور بی مهره، نوعی 
نرم تن اسکوئيد است که 18 متر 

طول و 900 کيلوگرم وزن دارد.

ترينها

توليدمثل
بسياری از جانوران بی مهره به کمک سلول های نر و 

ماده ی خود توليد مثل می کنند. بسياری از آن ها تعداد 
زيادی تخم می گذارند و تخم هايشان را بدون مراقبت 
رها می کنند اما بعضی از آن ها از تخم هايشان مواظبت 

می کنند.

انواع
اسكلتبدن

بدن جانوران بی مهره نرم و 
بی استخوان است اما برخی از آن ها در 
بدن خود قسمت های سخت هم دارند.

اسکلت درونی
درون بدن قرار دارد و آهکی 

ياسيليسی يا شاخی است؛ مانند 
اسکلت اسفنج ها و مرجان ها.

اسکلت بيرونی 
اطراف بدن را می پوشاند؛ 
مانند صدف حلزون ها و 
پوشش سخت پوست ها.

اسکلت آبی 
در بعضی از بی مهره ها فشار آب 

داخل بدن شکل بدن را نگه 
9می دارد؛ مانند بسياری از کرم ها. 


