
 فلس چیست؟ آیا همه ماهی ها فلس دارند و جنس فلس از چیست؟

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

 در آب راحت تر شنا کند . پولک ها از جنس استخوان هستند . یکنند تا ماه یها کمک م

پولک ها بر  نیها پولک مشخص ندارند . خزنده ها هم پولک دارند اما ا یها مانند کوسه ماه یماه یبعض

 دهیپستاندار است که بدنش از پولک پوش یجانور نی. پانگول ستیها مرطوب و لغزنده ن یخالف پولک ماه

 شده است .

 

کارکرد  یسفت و محکم است که برا یاصفحه یشناختستیز یهاو نام یفلس در واژگان تخصص ایپولک 

 ،(شاپرک و پروانه) سانانپروانه ٔ  متعلق به راسته یها. در گونهدیرویم وانیح کیپوست  یرو یمحافظت

ها بخش . پولکدهندیم لیحشره را تشک یزیآمسطح بال حشره هستند و رنگ یبر رو یصفحات هاپولک

ا تفاوت در ساختار و کارکرد دچار فرگشت همگرا ب ندیهستند و چند بار در فرا یجیرا یو اندام یکالبدشناخت

فلس  یبدن جاندار هستند. انواع گوناگون یاز دستگاه پوشش یها بخشپولک ،یاند. به طور عمومشده یدگرگون

ها، مانند پروانه یحشرات ها،یاز ماه یاریدارد. بس دجاندار وجو یبندپولک بسته به شکل پولک و طبقه ای



پستانداران )مانند  یبرخ نیوسمارها(، اکثر پرندگان در قسمت پا و همچنمارها و س ریخزندگان )نظ شتریب

 فلس هستند. ایپولک  یخوار(( دارامورچه ی)نوع نیو پانگول لویآرماد

 

 و جنس فلس آن ها از چیست؟ دارندسایر جاندارانی که فلس 

از جنس  ییهاپوست خود فلس یاست که بر رو یدار است جانورخوار پولکمورچه گرشیکه نام د نیپانگول

ها در مناطق پوستنوع از پوشش بدن را دارا هستند. پولک نیهستند که چن یدارند و تنها پستانداران نیکرات

شونده رو جمع» یشده و به معن گرفته یاز زبان ماال نیو نام پانگول کنندیم یزندگ ایو آس قایآفر یریگرمس

حشرات در شب استفاده  افتنی یخود برا یقو ییایهستند و از حس بو یزجانوران شب نیاست. ا« به باال

 .کنندیم

 

در  یاو به صورت گلوله غلتندیو به هنگام خواب رو به باال م گذرانندیم دنیروز را به خواب شتریب هانیپانگول 

. پوشاندیرا م شیبازوها یجز شکم و سمت داخلبدن او به یهمه جا نیپانگول یها. فلسشوندیخود جمع م

سانان بزرگ و تنها کفتار و گربه کنندیم عجم یغیتها به هنگام احساس خطر خود را مانند جوجهپوستپولک

 ها هستند.آن یقادر به نفوذ به پوشش فلس

 



 آیا تمامی ماهیان فلس دارند؟

توان لباس ماهی دانست اما باید گفت که همه ماهی ها دارای فلس نمیباشند. اکثر یفلس را به گونه ای م

 ماهی های آب های شور و گرم آبی بدون فلس هستند و بجای آن بدنشان پوشیده از پوست است. 

 باینوع فلس بوده و تقر نیپست تر یدیگانوئ یفاقد فلس هستند . فلس ها یاستخوان یها یاز ماه یعده ا

 دیکتنوئ یشکل است . فلس ها یا رهیتکامل متوسط داشته و دا دیکلوئیس یشکل است . فلس ها یلوز

 اما خار داراست . دیکلوئیس هیشب ینوع فلس است و از نظر ظاهر نیتر افتهی تکامل

 دیفلس پالکوئ یاستخوان یها یاز ماه کی چینوع هستند . در ه نیها ازا یبدون فلس : مارماه یها یماه

 یاسکلت غضروف اریخاو یمثل ماه ییاستثنا یاما در نمونه ها یکامال استخوان یشود . اسکلت داخل ینم دهید

 شود . یم مشاهده

همچنین انواع ماهی ها عظیم الجثه مثل وال ها و نهنگ ها و کوسه ها و ماهیان میان جثه مانند دلفین ها و 

ماهی دارای پوشش فلس نمیباشند و در عوض بدن آن ها با پوست بعضی از ماهیان کوچک جثه مثل اردک 

 تکامل یافته است.

 

 

 


