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مجله های زیست شنایس
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 گفتار1: گیرنده های حسی
گیرندٔه حسی چیست؟  

گیرندٔه حسی،یکیاختهیابخشیازیکیاختهاستکهپسازدریافتاثرمحرکآنرابهپیامعصبیتبدیلمیکند.همانطورکهدرفصلیکگفتیمپیام
عصبیدرواقعپتانسیلعملیاستکهبهصورتنقطهبهنقطهویابهصورتجهشیدرطولنورونهدایتشدهاست.بنابراینگیرندٔهحسیتواناییتولید

پیام،هدایتوانتقالآنراداردوهمچنینتحریکنیزمیشود.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 1 یازدهم:گیرندههــایحســیاگــریاختــۀعصبــیدرنظــرگرفتــهشود،بخشــیازدســتگاهعصبــیمحیطیانــد)بخــشحســینــه
حرکتــی(کــهتوســطنورونهــایحســی،پیــامرابــهدســتگاهعصبــیمرکــزیارســالمیکننــد.

هشتگـــــــ  h.گیرندههایحسیکهیاختٔهعصبیکاملیهستندنیزممکناستازنوععصبی و غیرعصبیباشند

hچنانچــهگیرنــدهازنــوعیاختــۀعصبــیتمایــزیافتــهویــایاختــۀغیــرعصبــیتمایــزیافتــهباشــد،پیــامایجــادشــدهدرایــنگیرنــدهازطریــقســیناپسبــا
یاختــۀعصبــیپــسسیناپســیبــهدســتگاهعصبــیمرکــزیانتقــالپیــدامیکنــد.امــااگــرگیرنــده،دندریــتباشــدپیــامتحریکــیتوســطهمــانیاختــۀ

عصبــییعنــیبــدونبرقــراریســیناپسبــهدســتگاهعصبــیمرکــزیهدایــتمیشــود.

hاگــرگیرنــده،نوعــییاختــۀغیــرعصبــیتمایــزیافتــهباشــد،بــهعنــوانیاختــۀهدایــتکننــدهوانتقــالدهنــدهعمــلمیکنــد.بنابرایــنیاختــههــایغیــر
نورونــینیــزتوانایــیتحریــکپذیــری،هدایــتوانتقــالپیــامرادارنــدوایــنســهویژگــیفقــطمختــصیاختــههــایعصبــینیســت!!!

موشکافی  
آیــا گیرنده هــای حســی تنهــا در دســتگاه عصبــی محیطــی قــرار دارنــد؟ خیــر!هیپوتاالمــوسبــهعنــوانبخشــیازدســتگاهعصبــیمرکــزیدارایگیرندههــای �

شــیمیاییبــهنــامگیرندههــایاســمزیاســت.
ــهعنــوان � ــا پیــش سیناپســی؟گیرندههــایحســیهمــوارهب یاخته هــای گیرنــدۀ حســی بــه عنــوان یاختــۀ پــس سیناپســی در نظــر گرفتــه می شــوند ی

یــکیاختــۀپیــشسیناپســیدرنظــرگرفتــهمیشــوندکــههمــوارهبــایــکیاختــۀعصبــیحســیســیناپسبرقــرارمیکنــد.
ــه ــاراب ــوانگیرندهه ــوعمحــرکمیت ــراســاسن ــکمیشــوند.ب ــدوتوســطمحرکهــایخــاصتحری ــیدارن ــواعگوناگون گیرندههــایحســیدرانســانان

درد. 5 نوری 4 دمایی 3 شیمیایی 2 مکانیکی 1 پنجدستهطبقهبندیکرد:
نده های مکانییک: گیرندههاییکهتوسطمحرکهاییچونضربهویاایجادحرکتدرآنانتحریکایجادمیشود.  گ�ی

هشتگـــــــ  h:تمامگیرندههایحسیهمانندیاختههایعصبیدارایچهارویژگیمشترکهستند
تواناییتولیدپیامرادارند. 2 تواناییتحریکپذیرینسبتبهمحرکهایخاصرادارند. 1 

میتوانندپیامراانتقالدهند. 4 قابلیتهدایتپیامرادرطولخوددارند. 3 

موشکافی  
� 2 ارتعاشتحریکمیشوند. با که انسان بدن دایرهایدر نیم ومجاری گیرندههایمژکداربخشحلزونی 1 برای همیشه:  بار  تمامی گیرنده های مکانیکی!!یک 

گیرندۀتماسدرپوست 4 گیرندۀفشارموجوددرپوستکهبافشارتحریکمیشود. 3 گیرندههایمژکدارخطجانبیماهیهاکهباارتعاشامواجآبتحریکمیشوند.
گیرندۀموجوددرپاهایجلوییجیرجیرککهبهارتعاش 6 گیرندۀفشارموجوددردیوارۀبرخیسرخرگهاکهبافشارتحریکمیشوند. 5 کهباتماستحریکمیشود.
9 گیرندۀموجوددردیوارۀمثانۀانسانکهبهکششجدارمثانهحساساست. 8 گیرندۀحسوضعیتکهمحرکآنکششوتغییرطولماهیچهاست. 7 حساساست.
10گیرندههایموجوددرنوکپستانهاکهبهمکیدنهاینوزادحساساست. گیرندههایموجوددرماهیچههایجدارنایژههاونایژکهایانسانکهبهکششحساساند.

گیرندههایکششیازانواعگیرندههایمکانیکی � 1  گیرنده های کششی در کدام دسته از گیرنده ها قرار می گیرند و در کجای بدن واقع هستند؟
هستندکهدرماهیچههایصافدیوارۀنایژک،نایژه،مثانه،حلقومریقراردارند.اینماهیچههاتحتتاثیرفشارکشآمده،گیرندههایتماسیواقعدرآنها
زمانیکهغذاواردحلقمیشوددیوارۀآنکشیدهشده،گیرندۀتماسیموجوددرآنپیامیبهمرکزبلعدرنخاع 2 تحریکمیشوندوایجادپیاممیکنند.
زمانیکهغذاواردمریمیشوددیوارۀمریکشیدهشدهوپیامیازگیرندههایتماسی)کششی(موجوددر 3 ارسالمیکندوانعکاسبلعآغازمیشود.
زمانیکهحجمادرارجمعشدهدرمثانهاز 4 ماهیچههایمرکزبلعفرستادهمیشودتاحرکاتکرمیشکلدرمریشروعوغذابهسمتمعدههدایتشود.
حدمشخصیباالتربروددردیوارۀمثانهکشیدگیایجادمیشودکهباعثتحریکگیرندههایکششیآنوارسالپیامعصبیبهنخاعومغزمیشوددراین
زمانیکهششهاازاندازۀمشخصیبیشترازهواپرشوند،درماهیچههایصافدیوارهنایژههاونایژکها 5 حالتانعکاستخلیۀادرارفعالمیشود.
کشیدگیبیشازحدایجادمیشود،دراینصورتگیرندههایتماسیکهدراینماهیچههاقراردارندتحریکشده،پیامعصبیایجادشدهتوسطاین

گیرندههابهمرکزتنفسدربصلالنخاعارسالمیشودوبالفاصلهادامۀدممتوقفمیگردد.
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: ازدســتهگیرندههایــیکــهبــهنوعــیمــادۀشــیمیاییخــاصحســاساســتوبــراثــرتغییــرآنتحریــکمیشــوند.توجــهکنیــد نده هــای شــیمیا�ی  گ�ی
کــهایــنگیرندههــابــهصــورتاختصاصــیعمــلمیکننــدوهــرکــدامبــانوعــیخاصــیازمــوادشــیمیاییتحریــکمیشــوند.

موشکافی  
تمامی گیرنده های شیمیایی !!یک بار برای همیشه: �

5 ــزاناکســیژنخــون ــهمی گیرندههــایحســاسب 4 گیرندههــایاســمزیهیپوتاالموس 3 ــی گیرندههــایموجــوددربین 2 ــان گیرندههــایچشــاییزب 1
گیرندههــایچشــاییموجــوددرمــو 7 گیرندههــایحســاسبــهغلظــتیــونهــایهیــدروژنخــون 6 گیرندههــایحســاسبــهمیــزاندیاکســیدکربــنخــون

گیرندههایشیمیاییحساسبهفرومونهادرزبانمار. 8 هایحسیپاهایمگس

: گیرندههایدماییپوستوسیاهرگهایبزرگبدنکهبهترتیبحساسبهدمایسطحودرونبدنهستند. نده های دما�ی  گ�ی

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۵ یازدهم:بــاورودمیکــروبهــابــهبــدنبعضــیازترشــحاتآنهــاازطریــقخــونبــههیپوتاالمــوسمیرســد،طــیایــناتفــاقدمــای
بــدنبــاالرفتــهتــابــاایجــادتــبفعالیــتوتکثیــرمیکــروبهــاکاهــشیابــد.

یاختــههــایماهیچــهایبــدنانســانبــافعالیتهــایســوختوســازیگرمــایزیــادیایجــادمیکننــدکــهدرحفــظ 1 ترکیب با فصل ۳ یازدهم:
فعالیتمتابولیسمییاختههایماهیچهایباعثایجادگرمایزیادیمیشود. 2 دمایبدنموثراست.

ترکیب با فصل 7 یازدهم:درهنگامیائسگی،گرگرفتگیایجادشدهناشیازکاهشتولیداستروژناست.
ترکیب با فصل 4 یازدهم:پرکاریتیروئید)افزایشهورمونهایتیروئیدی(سببافزایشحرارتبدنمیشود.

موشکافی  
ـــه را  � ـــن جمل ـــما ای ـــت، ش ـــراد اس ـــانتی گ ـــه س ـــی 37 درج ـــرایط طبیع ـــان در ش ـــدن انس ـــف ب ـــای مختل ـــمت ه ـــام قس ـــای تم ـــند دم ـــما بپرس ـــر از ش اگ

ـــایآندرشـــرایط ـــدنانجـــاممیشـــودکـــهدم ـــرداندرکیســـۀبیضـــهخـــارجازب ـــدنم ـــیدرب ـــداســـپرمزای ـــط ؟ غلـــط! فرآین ـــا غل ـــد ی صحیـــح در نظـــر مـــی گیری
ـــیحـــدود34درجـــۀســـانتیگراداســـت. طبیع

مویرگها. � 5 بسیاریازسیاهرگهایبزرگ 4 سیاهرگهایکوچک 3 رگهایلنفی 2 سرخرگها 1 گیرنده های دمایی در کدام رگ های بدن حضور ندارند؟ 

ــورکــموزیادانــد،ازایــننــوعهســتند.توجــه ــهن ــهترتیــبحســاسب نده هــای نــوری: گیرندههــایاســتوانهایومخروطــیچشــمانســانکــهب  گ�ی
ــوریوجــوددارد. ــرچشــم(مــارزنگــی،گیرندههــاین ــی)زی کنیــدکــهدرچشــممرکــبحشــرات،چشــممــارزنگــیوســوراخهایجلوی

ــرعواملــیچــون ــهآســیببافتــیدراث ــدب ــوارٔهســرخرگهاوجــودداردکــهمیتوان نده هــای درد: درپوســتوبخشهــایگوناگــونبــدنمثــلدی  گ�ی
آســیبهــایمکانیکــی،دمایــیوافزایــشبرخــیمــوادشــیمیایینظیــرالکتیــکاســیدتحریــکشــود.

هشتگـــــــ  hــکل ــناگــرشــخصیال ــدنمیشــود.بنابرای ــهباعــثکاهــشاحســاسدرددرب ــنصــورتک ــهای ــامدرداســت،ب ــالپی ــکلکاهــشانتق ازپیامدهــایمصــرفال
ــرمتوجــهدردمیشــود. ــرادکمت ــاســایراف ــردهباشــد،درمقایســهب مصــرفک

h.گیرندۀدردتنهاگیرندۀواقعدرالیۀاپیدرمپوستاست

h.التهاب،نوعیپاسخموضعیاستکهبهدنبالآسیببافتیبروزمیکند.یکیازنشانههایالتهاب،درداست،بنابراینطیالتهابگیرندههایدردتحریکمیشوند

h.پاسخالتهابییکیازروشهایمبارزهدرخطدومدفاعیبدناست

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۵ دوازدهم:الکتیکاسیدطیتخمیرالکتیکیودریاختههایماهیچهایتولیدمیشود.
ترکیب با فصل ۵ یازدهم:درفرآیندالتهاب،گیرندههایدماییودردموجوددرناحیۀملتهبشدهتحریکمیشوند.

موشکافی  
یاخته هایی در بدن انسان نام ببرید که توانایی انجام فرایند تخمیر الکتیکی را دارند ؟ �

تولیدالکتیکاسیدطیتنفسبیهوازیدریاختههایماهیچۀاسکلتیممکناستصورتبگیرد.
چه عواملی ممکن است باعث تحریک گیرنده  های درد شود ؟ �

ســرمایشــدید،گرمــایشــدید،خالــیمانــدنبیــشازحــدمعــده،نشســتنهــایطوالنــیمــدت،ایجــادســنگکیســۀصفــراوبســتهشــدنمجــرایخــروجآن،
رســوباوریــکاســیددرمفصــلهــاوایجــادبیمــارینقــرس،تجمــعالکتیــکاســیددربافتهــایماهیچــهای،انقباضهــایرحــمدرهنــگامزایمــان،آســیبهــای

مکانیکــی،بریدگــی،گرفتگــیعــروق،ســکتۀقلبــیومغــزی.
در دیوارۀ سرخرگ های انسان چه گیرنده هایی را می توان یافت؟ �

ــش ــهافزای ــاسب ــایحس ــیژن،گیرندهه ــشاکس ــهکاه ــاسب ــایحس ــمزی،گیرندهه ــاراس ــهفش ــاسب ــایحس ــار،گیرندهه ــایفش ــایدرد،گیرندهه گیرندهه
ــدروژن. ــونهی ــشغلظــتی ــهافزای ــندیاکســید،گیرندههــایحســاسب کرب
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عملکرد گیرنده های حسی   

گیرندههایفشاردرپوست،انتهایدندریتیاختٔهعصبیحسیاندکهدرونپوششی چند الیه از نوعی بافت پیوندِی دارای انعطافقرارگرفتهاند.

ترکیبها    

ترکیب با فصل 1 یازدهم:ممکناستدراطرافرشتههایعصبیمربوطبهتارهایماهیچهای،غالفیپیوندیوجودداشتهباشد.

بهمسیرزیربرایدرکعملکردگیرندههایفشارتوجهکنید:
ــاز ــتFب ــهدندریتهــاFتحریــکدندری ــهپوســتFفشــردهشــدنپوشــشاطــرافگیرندههــایفشــارFواردشــدنفشــارب واردشــدنفشــارب
ــهرشــتٔه ــیب ــامعصب ــیFورودپی ــامعصب ــهFایجــادپی ــرپتانســیلالکتریکــییاخت ــاFتغیی ــیغشــایگیرندهه شــدنکانالهــایدریچــهداریون

ــهدســتگاهعصبــیمرکــزی. عصبــیFورودپیــامعصبــیب

موشکافی  
ــای � ــازشــدنکاناله ــر!ب ــرد ؟ خی ــی گی ــورت م ــده اش ص ــه گیرن ــی ب ــل عصب ــال ناق ــی اتص ــا در پ ــدیمی تنه ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــاز ش ــا ب آی

ــرد. ــزممکــناســتصــورتپذی ــدفشــارنی ــکمحــرک،مانن ــری دریچــهدارســدیمیتحــتتاثی

نکاتتصاویر  

پوشش از نوع بافت پیوندى

دارینه
(1)

فشار

(2)



(3)
پتانسیل
عمل

شــکل )1(: گیرنده هــای حســی فشــار در حالــت آرامــش قــرار دارنــد. بنابرایــن درون گیرنــدٔه حســی بــار مثبــت کم تــری نســبت بــه بیــرون 

آن وجود دارد )درون نسبت به بیرون منفی تر است(.

شــکل )2(: بــا وارد شــدن محــرک فشــار و تغییــر شــکل پوشــش پیونــدی بــه علــت بــاز شــدن کانال هــای دریچــه دار ســدیمی، پتانســیل 

غشاء تغییر می کند و درون یاخته نسبت به بیرون آن مثبت تر می شود.

ــت  ــه حال ــاء ب ــیل غش ــدیمی، پتانس ــه دار س ــای دریچ ــدن کانال ه ــته ش ــیمی و بس ــه دار پتاس ــای دریچ ــدن کانال ه ــا بازش ــکل )3(: ب ش

آرامش بازمی گردد و پیام ایجاد شده به اولین گرٔه رانویه موجود در پوشش پیوندی انتقال داده می شود.

ممکن است اولین گرٔه رانویه در بخش هایی از گیرندٔه فشار درون پوششی پیوندی قرار داشته باشد. 

پوشش پیوندی هم انتهای گیرندۀ فشار و هم بخشی از گیرنده را که میلین و گرۀ رانویه دارد می پوشاند.

سازش گیرنده ها  

دربعضــیشــرایطهنگامــیکــهیــکگیرنــدٔهحســیبــرایمدتــیدرمعــرضیــکمحــرکثابــتقــراربگیــرد،پیــامعصبــیکمتــریایجــادمیکنــدیــااصــاًل
پیامــیایجــادنمیکنــد.ایــناتفــاقباعــثســازشگیرندههــامیشــودکــهدرایــنصــورتمغــزفرصــتداردتــااطالعــاتمهــمتــرراپــردازشکنــد.مثــاًلبــه

طــورمعمــولبعــدازمدتــیوجــودســاعتیــادســتبندرادردســتانخــوداحســاسنمیکنیــد.

هشتگـــــــ  h.توانایجادسازشدرگیرندههایحسیمختلف،متفاوتاست.مثاًلگیرندههایدردسازشپیدانمیکنند

hاگــردرشــدتمحــرکتغییراتــیبــهصــورتمــداومایجــادشــود،دیگــرگیرنــدهســازشپیــدانمیکنــد.بنابرایــنشــدتمحــرکبایــددریــکبــازۀزمانــی
مشــخصپیوســتهویکســانباشــد.

ترکیبها    

خوگیــریکــهنوعــیرفتــاردرجانــورانبــهحســابمــیآیــدموجــبمیشــودکــهجانــوربــاچشــمپوشــیازمحــرک 1 ترکیب با فصل 8 دوازدهم:
ســازشگیرندههــایحســیتابــعتغییــرزمــاناســت.درواقــعهرچــهاززمــان 2 هــایبیاهمیــتانــرژیخــودراصــرففعالیــتهــایحیاتــیکنــد.

آغازتحریکگیرندهتوسطمحرکیثابتمیگذرد،پیامهایعصبیتولیدشدهتوسطمحرک،کاهشبیشتریمییابد.

حواس پیکری و ویژه   

ــای ــلگیرندهه ــد.مث ــادکردهان ــژهراایج ــدوحــواسوی ــرارگرفتهان ــژه ایق ــی وی ــای حس ــایحســیدراندام ه ــژه: بخشــیازگیرندهه ــواس وی  ح
ــد. ــرارگرفتهان ــژههمگــیدرســرق ــناندامهــایحســیوی موجــوددرچشــم،گــوش،بینــیو...،ای
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 حواس پیکری: گیرندههایحسیاینبخشدرتمامبدنپراکندهاندومختصاندامیخاصنمیباشند.

هشتگـــــــ  h.اندامهاییکهحواسویژهدارندممکناستحواسپیکرینیزداشتهباشند

h.هرگیرندۀنوریبدنانسانمربوطبهحواسویژهاست

h.هرگیرندٔهدردودماییمربوطبهحواسپیکریاست

hــهحــواسویــژه،امــاگیرندههــای ــژهباشــند.گیرندههــایشــنوایی–تعادلــیمربــوطب ــاوی ــهحــواسپیکــریی گیرندههــایمکانیکــیمیتواننــدمربــوطب
تماســیمربــوطبــهحــواسپیکــریهســتند.

درد. 4 حسوضعیت 3 دما 2 تماس 1  انواع حواس پیکری: انواعگیرندههایحواسپیکریعبارتانداز:

هشتگـــــــ  hــدن ــنگروهــیازگیرندههــایحســیب ــیجــزءحــواسپیکــریمحســوبنمیشــوند،بنابرای ــوادشــیمیاییدررگهــایخون ــهم گیرندههــایحســاسب
ــهفشــارخــون. ــژهنیســتند،ماننــدگیرندههــایحســاسب ــاوی جــزءهیچکــدامازحــواسپیکــریی

h.انتهایدندریتگیرندههایحواسپیکرییابهصورتآزاداندویاتوسطبافتپیوندیپوشیدهشدهاند

hــادرون ــنگیرندهه ــد.برخــیازای ــدهدارن ــدهرابرعه ــهنقــشگیرن ــیهســتندک ــایعصب ــهه ــتیاخت ــایدندری ــایحــواسپیکــریانته ــۀگیرندهه هم
ــدۀدرد(. ــایآزاددارند)گیرن ــرانته ــدۀفشــار(وبرخــیدیگ ــد)گیرن ــراردارن ــدیق ــتپیون پوششــیازباف

h.گیرندههایارتعاشیازانواعگیرندههایتماسیهستند.نمونهایازاینگیرندههادراطرافقاعدۀمو)پیازمو(قرارداردکهبهحرکتموحساساست

انواع گیرنده های حواس پیکری

دردوضعیتدماییتماسینوع گیرنده

می شودنمی شودمی شودمی شود در پوست مشاهده ....

ماهیچه های اسکلتی، زردپی و برخی سیاهرگ های بزرگبافت های دیگر بدنمحل قرارگیری به جز پوست
کپسول مفصلی

سرخرگ ها و ماهیچه ها

آسیب بافتیتغییر طول ماهیچهتغییر دماتماس، فشار و ارتعاشمحرک اختصاصی

نیست--- است است سازش پذیر ....

------دارد--- ارسال پیام به هیپوتاالموس

----دارد------ارسال پیام به مخچه

مکانیکی / شیمیاییمکانیکیشیمیاییمکانیکیاز نوع مکانیکی یا شیمیایی

دارددارددارددارد توانایی هدایت و انتقال پیام را...

نکاتتصاویر  

انتهاى
دارینه
آزاد

گیرندهٔ فشار

سطحی ترین گیرندٔه پوست، گیرندۀ درد است. 

عمقی ترین گیرندٔه پوست گیرندٔه فشار می باشد. 

در پایین ترین بخش درم غدٔه عرق یافت می شود. 

پوست فاقد هرگونه گیرندٔه حسی ویژه است. 

در الیٔه درم و بافت چربی، گیرنده های فشار یافت می شوند. 

تمامی گیرنده های پوست به جز گیرندٔه درد و گیرندٔه قاعدٔه مو فاقد پوشش پیوندی اند. 

در الیه های پوست )درم و اپیدرم( و الیٔه چربی عالوه بر عروق، اعصاب نیز وجود دارند. 

بخـش سـطحی اپیـدرم از یاخته های مرده تشـکیل شـده اسـت و به مـرور کنده می شـود و در اثر 

تقسیم یاخته های زیرین و جایگزینی آن ها این الیه به طور مداوم بازسازی می شود. 
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هشتگـــــــ  h.تعدادگیرندههایتماسیدرپوستبخشهایمختلفبدنمتفاوتاستمثالنوکانگشتاندستهاحساسیتبیشتریدارد

h.غالفپیوندیاطرافدستهتارهایماهیچهایدرانتهابهصورتطنابیبهنامزردپیدرمیآید

h.گیرندههایحسوضعیتباعثمیشودکهمغزازچگونگیقرارگیریقسمتهایمختلفبدننسبتبههمدرهنگامسکونیاحرکتاطالعیابد

موشکافی  
درســتهکــهتــوفصــلپنجــمبــاویژگیهــایاساســیپوســتآشــنامیشــیمامــاچــوناینجــادررابطــهبــاپوســتصحبــتشــدهبریــمببینیــمچــهویژگیهایــیروقــراره

بخونیــم،حواســتباشــهکــهدوالیــۀاپیــدرمودرمدرپوســتقابــلمشــاهدهانــد:
ســطحخارجــیاپیــدرمســلولهــای 2 الیــۀبیرونــینســبتبــهالیــۀدرونــینازکتــرمیباشــدوازجنــسبافــتپوششــیسنگفرشــیچنــدالیــهاســت. 1  اپیدرم:
ایــنالیــه 4 گیرندههــایحســیایــنالیــهفقــطدندریــتهــایمربــوطبــهگیرنــدۀدردهســتند. 3 مــردهایداردکــهدرخــطاولایمنــیبــدننقــشایفــامیکننــد
ــرا ــوراف ــازم ــرافپی ــوندواط ــۀدرممیش ــهواردالی ــنالی ــایپوششــیای ــهه بخشــیازیاخت 5 ــد. ــاسمیباش ــیدرتم ــۀداخل ــاالی ــودب ــۀخ توســطغشــایپای

مجاریغددعرقوچربیبهسطحاینالیهراهدارند. 7 دراینالیهرگخونیوجودندارد. 6 میگیرد.
ایــنالیــۀبــههمــراهبایــۀباالیــیســدینفــوذناپذیــردربــرایورودمیکــروبهــابــهبــدن 2 ایــنالیــهبافــتپیونــدیورشــتههــایکالژنواالســتیکدارد. 1  درم:
تعــدادزیــادیرگخونــیدرایــنالیــهدیــده 4 غــددعــرقدرایــنالیــهحضــوردارنــد،امــامجــرایایــنغــدددرهــردوالیــۀپوســتدیــدهمیشــود. 3 میباشــد.
ــهپراکنــده گیرندههــایتماســی،فشــاریودمایــیپیــازمــووبخشهــایمختلــفایــنالی 5 ــرمیشــوند. ــازکت ــدن ــاالمــیرون ــهســمتب میشــودکــههــرچــهب
درزیــرالیــۀدرمالیــۀچربــیحضــوردارد.گیرنــدۀفشــار 7 ضخامــتغــالفپیونــدیاطــرافگیرنــدۀفشــاربیشــترازســایرگیرندههــایتماســیاســت. 6 شــدهانــد.

ماهیچههایصافبهقاعدۀمواتصالدارندکهتاحدیموجبتغییرحالتمومیشوند. 8 دراینالیهنیزقابلمشاهدهاست.

نکاتتصاویر  

ماهیچهٔ دوسر

زرد پى

گیرندهٔ
 وضعیت 

زرد پى

در محــل اتصــال زردپــی و ماهیچه هــا بــه گیرنــدٔه حــس وضعیــت 

چندین انشعاب از گیرندٔه حسی وجود دارد. 

ــز در  ــی نی ــته های حس ــی، رش ــی حرکت ــته های عصب ــر رش ــالوه ب ع

ارتباط با یاخته های ماهیچه ای قرار دارند. 

استخوان های متصل به ماهیچٔه دو سر بازو: استخوان کتف + زند زبرین.

ا ستخوان های متصل به ماهیچٔه سه سر بازو: کتف + بازو + زند زیرین.

گیرنــدٔه حــس وضعیــت از نظــر موقعیــت در بخــش میانــی 

ماهیچه ها قرار دارد و از جنس دندریت نورون حسی می باشد. 

هشتگـــــــ  hـــهاســـتخوان ـــایاســـکلتیب ـــهباعـــثاتصـــالماهیچهه ـــلمشـــاهدهاســـتک ـــدیقاب ـــتپیون ـــسباف ـــیازجن ـــابهای ـــایاســـکلتیطن دربیشـــترماهیچهه
هـــا،غضـــروفودیگـــربافتهـــایبـــدنمیشـــوند،ایـــنطنـــابهـــارازردپـــیمـــینامیـــم.توجـــهکنیـــدکـــهتمامـــیماهیچههـــایاســـکلتیدارای
ــاًل ــتند.مثـ ــاهدهنیسـ ــلمشـ ــکلتیقابـ ــایاسـ ــیماهیچههـ ــزدرتمامـ ــتنیـ ــسوضعیـ ــایحـ ــتگیرندههـ ــوانگفـ ــنمیتـ ــتند،بنابرایـ ــینیسـ زردپـ

ـــدارد. ـــودن ـــدهرادرخ ـــنگیرن ـــرجای ـــیمخ ـــفنکترخارج اس

h.ـــدمیشـــوند ـــگاماســـتراحت،بلن ـــاهودرهن ـــاض،کوت ـــگامانقب ـــنبخـــشهـــادرهن واحدهـــایانقباضـــیماهیچههـــایاســـکلتیســـارکومرهـــاهســـتند.ای
ـــتباعـــثتحریـــکگیرندههـــایحـــسوضعیـــتمیشـــود. ـــاهوبلنـــدشـــدنواحدهـــایانقباضـــیدرنهای توجـــهکنیـــدکـــهکوت

موشکافی  
 آیا می توان گفت در تمامی مفصل های موجود در بدن انسان گیرنده های حس وضعیت قابل مشاهده است ؟  �

توجــهکنیــدکــهتمــاممفصلهــایموجــوددربــدندارایکپســولمفصلــینیســتند،مثــاًلمفصــلثابــتموجــوددرجمجمــۀانســانکپســولمفصلــینــدارد.بنابرایــن
گیرنــدۀحــسوضعیــتنیــزدرآندیــدهنمیشــود.

کدام محرک؟ کدام گیرنده؟ �
محــرکهــای 4 محرکهــایمکانیکــیوشــیمیاییFFگیرندههــایویــژه 3 محــرکنــورFFگیرندههــایویــژه 2 محــرکدردودمــاFFگیرندههــایپیکــری 1 
محــرکشــیمیایی 6 محــرکمکانیکــیصــوتوتعــادلFFگیرنــدههــایویــژهدرگــوش 5 مکانیکــیازنــوعتمــاس،فشــاروارتعــاشFFگیرنــدۀپیکــریتماســی

محرکهایشیمیاییبوFFگیرندۀبویایی. 7 اسیدالکتیکFFگیرندۀدرد
آیا هر ماهیچۀ اسکلتی دارای گیرندۀ حس وضعیت است ؟رباط ها چطور؟ �

جــوابهــردوســوالخیــراســت!مثــاًلماهیچههــایاســفنکترخارجــیمخــرج،ایــنگیرنــدهرونــدارن.توجــهکنیــدکــهرباطهــاگروهــیازبافتهــایفیبــرماننــد
هســتندکــهدرمحــلمفاصــل،اســتخوانیرابــهاســتخواندیگــرمنتقــلمیکننــد.
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گــفتار 2: حــواس ویـــژه

بینایی  

یکــیازمهــمتریــنحــواسبــدنانســان،حــس بینایــیاســت.مــابیشــتراطالعــاتپیرامــونراازراهدیــدنوتوســطچشــمهادریافــتمیکنیــم.کــرٔهچشــم
انســاندرحفــرٔهاســتخوانیکاســٔهچشــمقــراردارد.توجــهکنیــدکــهحرکــتچشــمتوســطماهیچههــایمتصــلبــهآنانجــاممیگیــرد.

استخوان. 5 اشک 4 بافتچربیبررویکرٔهچشم 3 مژهها 2 پلکها 1  عوامل حفاظ�ت از کرٔه چشم 
کرٔهچشم. 3 بافتچربی، 2 ماهیچههایاطرافکرٔهچشم، 1 بخشهایموردبررسیبرایچشمازخارجبهداخل:

موشکافی  
 هرچــی مــی دانــد دلتنگــت در رابطــه بــا پلــک هــا بگــو ؟ پلکهــادربــدنانســانبــهکمــکماهیچههــایاســکلتیبــازوبســتهمیشــوندودرکنتــرلمیــزان �

نــورورودیبــهچشــمموثرانــد،نــورورودیبــهچشــمدرتحریــکگیرندههــاینــوریدخالــتدارد.

هشتگـــــــ  h.کاسٔهچشمازچنداستخوانتشکیلشدهاستکهدارایمفصلهاییثابتاند

h.ماهیچههایاطرافکرٔهچشمازنوعاسکلتیاندوتوسطاعصابپیکریکنترلمیشوند

h.اشکداراینمکوآنزیملیزوزیماستکهمیتواندازچشممحافظتکند

h.پلکهابهکمکماهیچههایاسکلتیبازوبستهمیشوندودرمیزاننورورودیبهچشممؤثرهستند

 کرٔه چشم و ساختار آن: چشمازسهالیهتشکیلشدهاستکهعبارتانداز:
 الف( خارجی ترین الیه: اینالیهشاملصلبیهوقرنیهمیباشد.

1( صلبیه:پردٔهسفیدومحکمیاستکهدرخارجیترینالیۀکرٔهچشمقرارمیگیرد.اینبخشازبیروندراتصالبابافتچربیاست.

2( قرنیــه:پــردٔهشــفافیاســتکــهدرجلــویکــرۀچشــمقــرارمیگیــردواولیــنبخــشچشــماســتکــهنــورازآنعبــورمیکنــد.توجــهکنیــدکــهپلکهــا
ومایــعاشــکدرتمــاسمســتقیمبــاقرنیــهمیباشــند.

موشکافی  
دلیلــی بیاوریــد کــه بــه مــا نشــان دهــد قرنیــه برخــاف مشــیمیه رگ هــای خونــی و لنفــی نــدارد؟ شــفافبــودنقرنیــهبــرایچشــمحائــزاهمیــتاســت �

وپرتوهــاینــوردرهنــگامعبــورازقرنیــهنبایــدبازتــابشــوندویــاازمســیرخــودنبایــدمنحــرفشــوند.بنابرایــندرصــورتوجــودرگهــایخونــیولنفــیدرقرنیــه
ممکــناســتمســیرحرکــتنــوردچــارانحــرافگــردد.

هشتگـــــــ  h.)صلبیههمانندمشیمیهسرتاسربخشعصبیکرٔهچشمرانمیپوشاند)صلبیهدرمحلعصببیناییوجودندارد

h.بافتهایصلبیهوقرنیهزندههستندودریاختههایآنهاواکنشهایتنفسیاختهایانجاممیپذیرد

hیاختــههــایصلبیــهوقرنیــهماننــدتمــامیاختــههــایهســتهداربــدندرهــرهســتۀخــود46کرومــوزومدارنــد.همــۀژنهایــیکــهدریاختــههــایپیکــری
دیــدهمیشــونددرکرومــوزومایــنیاختــههــاهــمدیــدهمیشــوندولــیمســلمًاتمامــیژنهــادرایــنیاختــههــابیــاننمیشــوند.

 ب( الیٔه میانی: اینبخششاملمشیمیه،جسممژگانیوعنبیهمیباشد.

موشکافی  
ــزاشــکیترشــح � ــدٔهبرونری ــهازغ ــرق(ک ــدع ــم)همانن ــملیزوزی ــیحــاوینمــکوآنزی مایع 1 ــو؟!  ــک« بگ ــا »اش ــه ب ــت در رابط ــد دل تنگ ــه می خواه هرچ

تنظیمترشحآنتحتکنترلپلمغزیاست. 3 درنخستینخطدفاعیغیراختصاصیبدننقشدارد. 2 میشود.
تارهــای آویــزی جــزء چــه بخشــی از کــرٔه چشــم اســت؟عبــارت»جســممژگانــیتوســطتارهــایآویــزیخــودشبــهعدســیمتصــلشــدهاســت«گویــایایــن �

اســتکــهتارهــایآویــزیبخشــیازجســممژگانــیوعضــوالیــٔهمیانــیکــرٔهچشــممحســوبنخواهنــدشــد.
1( مشیمیه:الیهایرنگدانهدارودارایمقدارفراوانیمویرگخونیکهوظیفٔهتغذیٔهشبکیهرابرعهدهدارد.

موشکافی  
در مشــیمیه چــه رگ هایــی قابــل مشــاهده اســت؟ توجــهکنیــدکــهدرایــنالیــهمیتــوانســرخرگ،ســیاهرگ،مویــرگوحتــیرگهــایلنفــیرانیــزمشــاهده �

ــی ــدتمام ــهمیدانی ــلمشــاهدهاســت.مثاًلهمانطــورک ــهقاب ــنالی ــزدرای ــنجنسهــانی ــهای ــدک ــدوبدانی ــادبیاوری ــهی ــنبخــشهــاراب ــنجنــسای کرد.بنابرای
ســرخرگهاوســیاهرگهــایموجــوددربــدنانســاندردیــوارۀخــوددارایســهالیــۀاصلــیمیباشــندکــهدرایــنبیــندرالیــۀمیانــیمیتوانیــمماهیچــۀصــافرا
مشــاهدهکنیم.بنابرایــنبــهراحتــیمیتــوانایــناســتنباطراکــردکــهدرمشــیمیهچشــمانســانماهیچههــایصــاف،بافــتپیونــدی،بافــتپوششــیسنگفرشــی

تــکالیــهوغشــایپایــهقابــلمشــاهدهاســت.
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2( عنبیه: دربخشجلویچشمودرالیٔهمیانیکرۀچشم،عنبیهقرارداردکهبخش رنگین چشممیباشد.

۳( مردمــک:ســوراخیاســتکــهدرمرکــزعنبیــهقــرارگرفتــهاســتوتغییــرقطــرآنباعــثتغییــرمیــزاننــورورودیبــهچشــممیگــردد.درواقــععنبیــه
ــکمیباشــند. ــوراخ مردم ــادکنندٔه س ــده و گش ــهترتیــب تنگ کنن ــهب ــویوشــعاعیاســتک ــیحلق دارایماهیچههای

حالت یک:زیادبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایحلقویتوسطپاراسمپاتیکFتنگشدنمردمکFورودنورکمتربهچشم.
حالت دو:کمبودننوردرمحیطFتحریکماهیچههایشعاعیتوسطسمپاتیکFگشادشدنمردمکFورودنوربیشتربهچشم.

عدیس:درجلووپشتاینبخشدوفضاایجادشدهاست؛

مادۀپشتعدسیچشمکهزجاجیهنامدارد. 2 مایعجلویعدسیچشمکهزاللیهنامدارد. 1

موشکافی  
بنــدارۀ � 2 ماهیچههــایمژگانــیگروهــیازماهیچههــایموجــوددرعنبیــه، 1  ماهیچه هــای حلقــوی موجــود در کتــاب درســی!!!یکبار بــرای همیشــه: 

بنــدارۀداخلــیمخــرج، 6 بنــدارۀبیــندوروده، 5 ماهیچههــایصــافحلقــویموجــوددردیــوارۀلولــۀگــوارش، 4 بنــدارهابتــدایمــری، 3 انتهایــیمــری،
10ماهیچۀدیوارۀمثانهورحم. بندارۀخارجیمیزراه، 9 بندارۀداخلیمیزراه، 8 بندارۀخارجیمخرج، 7

انقبــاض کــدام یــک از ماهیچه هــای مژگانــی و عنبیــه بــه شــدت نــور بســتگی دارد؟توجــهکنیــدکــهتنهاانقبــاضماهیچههــایعنبیــهبــهشــدتنــوروابســته �
اســتوانقبــاضماهیچههــایمژگانــیبــهمیــزانوشــدتنــورربطــینــدارد.

آیــا در حالــت طبیعــی تحــدب عدســی و قرنیــه قابــل تغییــر اســت؟ توجــهکنیــدکــهدرحالــتطبیعــیتحــدبعدســیقابلیــتتغییــرراداردامــاتحــدبقرنیــه �
قابــلتغییــرنیســتودرصــورتتغییــرمیــزانتحــدبآنممکــناســتبیمــاریایجــادشــود.

هشتگـــــــ  h.همعدسیوهمقرنیهساختاریاختهایدارندونیازمندتغذیهمیباشند

h.عدسیوقرنیهرگخونیندارند

h.ماهیچههایعنبیهازنوعصافاندوتوسطاعصابخودمختارکنترلمیشوند

h.عدسیچشمازنوععدسیهمگراوانعطافپذیراستکهجزءهیچیکازسهالیٔهکرٔهچشمنمیباشد

نکاتتصاویر  

صلبیه
مشیمیه

شبکیه
خونىرگ هاى 
عصب بینایى

لکه زرد
زجاجیه

صلبیه
مشیمیه

شبکیه

جسم مژگانى
عدسى

عدسى

عنبیه
مردمک

قرنیه
مایع زاللیه

تار هاى
 آویزى

تار هاى
 آویزى

جسم مژگانى

ــا  ــا در تمــاس ب ــدارد ام ــرار ن ــه ق ــا زاللی مشــیمیه در تمــاس مســتقیم ب

جسم مژگانی و زجاجیه می باشد. 

ماهیچه هــای مژگانــی بــه دو دســتٔه صــاف و حلقــوی طبقه بنــدی 

می شوند که به وسیلٔه تارهای آویزی به عدسی وصل می شوند. 

الیــٔه خارجــی چشــم ضخامــت بیشــتری نســبت بــه ســایر الیه هــا دارد. 

اما شبکیه نازک ترین الیٔه چشم می باشد. 

ــه  ــدب آن ب ــا تح ــت، ام ــدب اس ــب مح ــو و عق ــمت جل ــی از س عدس

سمت زجاجیه بیشتر از سمت زاللیه می باشد.

شــبکیه در ســاختار عصــب بینایــی چشــم نقــش دارد و ضخامــت آن در 

قسمت های عقبی چشم بیشتر است.

ماهیچٔه مژگانی در تماس با قرنیه نمی باشد. 

عنبیه و عدسی با یکدیگر در تماس نیستند. 

جسم مژگانی بین عنبیه و مشیمیه قرار دارد. 

دور تا دور عدسی توسط جسم مژگانی احاطه شده است. 

تارهای آویزی در ارتباط با عدسی و ماهیچه های مژگانی می باشد. 

مردمک ماهیت یاخته ای ندارد و همان سوراخ وسط عنبیه می باشد. 

ضخامت مشیمیه کمتر از شبکیه است. 

عصب بینایی شامل اجتماعی از آکسون های یاخته های عصبی است. 

در محل نقطٔه کور، ضخامت شبکیه کم تر از سایر نقاط است. 

مایع زاللیه می تواند از طریق سوراخ هایی از محل اتصال صلبیه و قرنیه خارج اتصال دارد. 

صلبیه از طریق نوعی زردپی با ماهیچٔه حرکت دهندٔه کرٔه چشم در ارتباط می باشد. 

اگرچه عنبیه در تماس مستقیم با زاللیه قرار دارد اما به وسیلٔه رگ های خونی تغذیه می شود. 

مایع شفاف جلوی عدسی )زاللیه( می تواند از طریق دسته  تارهای آویزی )البه الی آن ها( با مادٔه ژله ای پشت عدسی در تماس باشد. 

اگــر بخواهیــم از نظــر گســتردگی الیه هــای درون چشــم را بررســی کنیــم می تــوان گفــت بیشــترین گســتردگی مربــوط بــه صلبیــه و کمتریــن 

گستردگی مربوط به الیۀ شبکیه است.

ــی  ــۀ درون ــت و الی ــترین ضخام ــی بیش ــۀ بیرون ــت الی ــوان گف ــم می ت ــی کنی ــم را بررس ــای چش ــت الیه ه ــاظ ضخام ــم از لح ــر بخواهی اگ

کمترین ضخامت رادر بین الیه های چشم دارد.
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زاللیه و زجاجیه

زجاجیهزاللیه بخش مرتبط با عدسی

فضای پشت عدسیفضای جلوی عدسیمحل قرارگیری

----مویرگ های خونی عنبیهمنشاء

مادۀ ژله ای و شفافمایع شفافجنس

 تغذیۀ قرنیه و عدسی وظیفه
حفظ شکل کرۀ چشم جمع آوری مواد زائد قرنیه و عدسی

 عدسی، عنبیه، قرنیه، ماهیچه های مژگانی،ساختارهای در تماس
تارهای آویزی و مردمک

 عدسی، ماهیچه های مژگانی، 
تارهای آویزی و شبکیه

----می کنداز مردمک عبور ...

خیربلهقرارگیری در دو طرف عنبیه

----می شودجزء محیط داخلی محسوب ....

نکات
ترکیب شیمیایی مشابه پالسمای خون

----)همانند لنف و مایع میان بافتی( دارد.

موشکافی  
اگــر از شــما بپرســند هــر ماهیچــٔه صــاف موجــود در چشــم انســان را نــام ببریــد، پاســخ شــما چیســت؟ ماهیچههــایصــافدرونچشــمعبارتانــداز؛ �

ماهیچــٔهمژگانــیوعنبیــه.دقــتکنیــدکــهماهیچههــایخــارجازچشــمکــهباعــثحرکــتآنمیشــوندازنــوعاســکلتیهســتند.
یاختههــای � 1 از آنجایــی کــه ماهیچه هــای اســکلتی در انجــام حــرکات چشــم موثرنــد، ویژگی هــای آن هــا را بیــان کنیــد؟ ماهیچههــایاســکلتیدارای

ازهــرصفــتتــکژنــیدر 3 ایــنیاختــههــاچنــدهســتهایبــودهوهــرهســتهبــهصــورتمجــزادومجموعــهکروموزومــیدارد. 2 اســتوانهایشــکلهســتندکــه
غشــایتارهــایماهیچــهای 5 دریاختههــایماهیچــۀاســکلتیخطــوطتیــرهوروشــنبــهوضــوحقابــلمشــاهدهانــد. 4 یــکیاختــهبیــشازدوآلــلوجــوددارد.
ایــنیاختــههــاتوانایــیذخیــرهســازیگلوکــزبــهصــورتگلیکــوژنرادارنــد،امــاتوجــهکنیــدکــه 6 بــرایهورمونهایــیچــونتیروئیــدیوانســولینگیرنــدهدارد.
تارهــایماهیچــهایآدنوزیــنتــریفســفاترادرســطحپیــشمــادهطــیفراینــدگلیکولیــزو 7 هورمــونگلوکاگــونتنهــابــررویگلیکــوژنکبــدتاثیــرگــذاراســت.
توجــهداشــتهباشــیدکــهگلوکــزذخیــرهشــدهدرآنهــاممکــناســتدرصــورتوجــوداکســیژنطــیتنفــس 8 بــااســتفادهازکراتیــنفســفاتتولیــدمیکننــد.
یاختــهایمصــرفشــودویــادرصــورتکــمبــودیــانبــوداکســیژنطــیتخمیــرالکتیکــیمــورداســتفادهقــراربگیــرد.درواقــعایــننکتــهرامیتــوانایــنگونــهبیــان
کــردکــهکاهــشپیــروواتدرمحیــطوتولیــدالکتیــکاســیدباعــثبازســازینیکوتیــنآمیــدآدنیــندینوکلئوتیــد)+NAD(درمــادۀزمینــهایسیتوپالســممیشــود.
10درزمــاناســتراحتایــنیــونرابــاانتقــال ماهیچههــایاســکلتیدرهنــگامانقبــاض،یــونکلســیمراطــیفرآینــدانتشــارتســهیلشــدهخــارجمیکننــد. 9
12ممکــناســتبــهصــورتارادیدر 11ایــنراهــمبدانیــدکــهتمامــیماهیچههــایاســکلتیتحــتکنتــرلاعصــابپیکــریانــد. فعــالبــهآنبــازمــیگرداننــد.

حرکاتمعمولبدنویاغیرارادیدرانعکاسهاعملکند.
یاختــههــایماهیچههــای � 1  از آنجایــی کــه ماهیچــه هایــی صــاف در چشــم اعمــال مختلفــی را انجــام مــی دهنــد، ویژگــی هــای آن هــا را بیــان کنیــد ؟ 

ــه فقــطب 4 ــارمیباشــند. ــههــاتنهــاتحــتکنتــرلاعصــابخودمخت ــنیاخت ای 3 ــد. خطــوطتیــرهوروشــنندارن 2 ــدنانســاندوکــیشــکلاند. صــافدرب
دربافــتماهیچــهایصــافبــهدلیــلاینکــهمتراکــمتریــنوبهتریــنآرایــشیاختــهایایجــادشــودبخــشباریــکهــریاختــه 5 صــورتغیــرارادیعمــلمیکننــد.

درمجاورتبخشپهنیاختۀدیگرقرارمیگیرد.

عدسی. � 4 قرنیه 3 زجاجیه 2 زاللیه 1 محیط های شفاف چشم کدام اند؟
مـادۀژالتینی � 3 مـادۀژالتینـیموجـوددرمجـارینیمدایـرهایگوش 2 زجاجیـه، 1 سـاختارهای ژلـه ای در کتـاب هـای درسـی!!!یکبار بـرای همیشـه!! 

مـادۀمخاطیموجـوددردیـوارۀلولۀ 6 پکتینگیاهـیپسازجـذبآب 5 مـادۀژالتینـیموجـوددرکانـالجانبـیماهـیهـا 4 موجـوددربخـشحلزونـیگـوش
الیۀاطرافاووسیتدیوارۀتخمکجانورانیکهدارایلقاحخارجیاندمانندتخمهایقورباغه. 7 گوارشکهازترکیبموسینوآبایجادشدهاست.

ــیکــهدرپشــت � حلقــۀمیان 2 ــامدارد. ــیمیباشــدومردمــکن حلقــۀجلویــیعنبیــهکــهوســطآنخال 1 در جلــوی چشــم، چنــد حلقــه دیــده می شــود؟ 
حلقــهآخــرمشــیمیهکــهرویجســممژگانــیرامــیپوشــاندوکامــاًلبــهآنمتصــلاســت.توجــهکنیــدکــهوســط 3 عنبیــهقــرارمــیگیــرد،جســممژگانــینــامدارد.
حلقــۀمیانــیعدســیقــرارگرفتــهاســت.بنابرایــنازایــنســهحلقــهایکــهپشــتســرهــمقــراردارنــد.فقــطوســطحلقــۀمیانــییعنــیحلقــۀجســممژگانــیبــا

عدسیپرمیشود،وسطحلقۀجلویی)مردمک(زاللیهقراردارد.
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 ج( شــبکیه: داخلیتریــنالیــٔهکــرٔهچشــمکــهداراییاختــههــایعصبــیوگیرندههــاینــوریاســت.پرتوهــاینــوریبــاعبــورازایــنالیــهبــهگیرندههــای
نــوریمیرســندکــهمــادٔه حســاس بــه نــوردارنــد.برخــوردنــوربــهایــنمــاده،گیرندههــاراتحریــکمیکنــدوپیــامعصبــیراتولیــدمیکننــد.درنهایــت

آکســونیاختــٔهعصبــیکــهعصــببینایــیراتشــکیلمــیدهــد،پیــامبینایــیراازچشــمخــارجکــردهوبــهلــوبپــسســریمــخمیبرنــد.
نقطٔه کور:محلخروجعصببیناییازچشمانسانرانقطٔهکورمیگویند.

موشکافی  
عصــببینایــیمجموعــهایازآکســونهــایبلنــدیاختــههــایعصبــیاســتکــهجســمیاختــهایآنهــادرشــبکیه � 1  آنچــه بایــد در مــورد عصــب بینایــی بدانیــم!

اینعصــبیــکعصــبحســی،حــاویآکســونهایبلنــداســتکــهرگهــایخونی)ســیاهرگوســرخرگهــا(درآنقابــلمشــاهدهاســت. 2 واقــعشــدهاســت.
آکســونهاییاختههــایعصــببینایــیازنقطــۀکــورشــبکیه 4 غــالفپیونــدیپوشــانندۀعصــببینایــیبــهالیــۀخارجــیکــرۀچشــم)صلبیــه(متصــلاســت. 3

خارجمیشوندوعصببیناییراتشکیلمیدهند.
محــور نــوری کــرۀ چشــم چیســت؟ پرتوهــاینــوریکــهبــهچشــمانســانواردمیشــوند،مســیریراطــیمیکننــدکــهبــهشــبکیهمــیرود.ایــنمســیرطــیشــده �

توســطنورکــهدرنهایــتبــهلکــۀزردمــیرســدرامحــورنــوریکــرۀچشــممیگوینــد.
ــا آکســون آن هــا؟ دقــتکنیــدکــهایــن � پرتوهــای نــوری بازتــاب شــده از اجســام بــه چشــم انســان بــر روی دندریــت گیرنده هــا تاثیــر مــی گذارنــد و ی

ــیدردندریتهــاموجــودهســتند. ــزههــایبینای ــهرنگی ــدچراک ــوریموثران ــتگیرندههــاین ــررویدندری ــوریب پرتوهــاین

هشتگـــــــ  h!گیرندٔهنوریرانمیتوانیمیکیاختٔهعصبیدرنظربگیریم،امامیتوانآنرابخشیازیکیاختٔهعصبیدرنظرگرفت

h.یاختههایعصبیموجوددرشبکیهدارایمادۀحساسبهنورنیستند

h.برخوردنوربامادٔهحساسبهنورباعثتجزیٔهاینمادهوراهاندازییکسریواکنشهاوتولیدپیامعصبیمیشود

 عملکــرد چشــم در انســان: بــرایدیــدنیــکجســمبایــدبازتابــیازپرتوهــایبرخــوردکــردهبــهآنبــهشــبکیٔهچشــمبرســد.بــهطــرحزیــرتوجــه
ــوررانشــانمیدهــد: کنیــدکــهمســیرعبــورن

مسیرعبورنور: قرنیهFمردمکFزاللیهFعدسیFزجاجیهFیاختههایعصبیشبکیهFگیرندههاینوری
 تطابــق: فرآینــدیاســتکــهبــاتغییــرعملگرایــیعدســیمنجــربــهتشــکیل تصویــر بــر روی شــبکیهمیشــود.درواقــعبــرایاینکــهبتوانیــماجســامدور

ونزدیــکرابــهطــورواضــحببینیــم.ایــنامــرباعــثتشــکیلپرتوهــاینــوریدریــکنقطــهبــررویشــبکیهمیشــود.
 دیدن اشیای نزدیک: برایدیدناشیاینزدیکالزماستهمگراییعدسیافزایشپیداکند.برایاینکارالزماست:

الف(ماهیچٔهمژگانیمنقبضب(تارهایآوندیشلوج(عدسیضخیمشود.
 دیدن اشیای دور: برایدیدناشیایدور،الزماستهمگراییعدسیکاهشیابدوبرایاینکارالزماست:

الف(ماهیچٔهمژگانیاستراحتب(تارهایآوندیکشیدهو ج(عدسیباریکشود.
توجهکنیدکهچهدردیدناشیایدوروچهدرهنگامدیدناشیاینزدیکگروهیازماهیچههایعنبیهمنقبضمیشوند.

هشتگـــــــ  h.توجهکنیدکهدرچشمانسانسالمچهدرصورتمشاهدۀاشیایدوروچهاشیاینزدیکمحلتشکیلتصویربررویشبکیهمیباشد

h.برایساختمادٔهحساسبهنورالزماستAویتامین

h.نوعیویتامینمحلولدرچربیاستکهجذبآندررودۀباریکدرصورتاختالالتکبدی،بیماریسلیاک،سنگکیسٔهصفراو...باکاهشروبهرومیشودAویتامین

نکاتتصاویر  

عدسى

تار هاى
 آویزى

جسم مژگانى

الف) در هنگام
 دیدن اشیاء

 نزدیک

ب) در هنگام
 دیدن اشیاء

 دور
عدسى
جسم مژگانى

تار هاى
 آویزى

در هنــگام دیــدن اشــیای نزدیــک میــزان همگرایــی عدســی بیش تــر از حالــت 

دیدن اشیای دور است.

در هنــگام دیــدن اشــیای نزدیــک ماهیچه هــای مژگانــی منقبــض می شــوند و 

ــن  ــود. در ای ــاد ش ــبکیه ایج ــر روی ش ــر ب ــا تصوی ــده ت ــر ش ــی ضخیم ت عدس

حالت تارهای آویزی شل می شوند. 

تنهــا بخش هایــی از چشــم کــه در هنــگام عمــل تطابــق دچــار تغییــر وضعیــت 

می شوند، ماهیچه های مژگانی و عدسی می باشند. 

در هنــگام دیــدن اشــیای دور، ماهیچه هــای مژگانــی در حالــت اســتراحت قــرار 

دارنــد و عدســی باریــک می شــود تــا تصویــر بــر روی شــبکیه ایجــاد شــود. در 

این حالت تارهای آویزی کشیده تر می شوند. 
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نده های نوری شبکیه   انواع گ�ی
اســتوانهایکــهدرنــورکــمتحریــکمیشــود.دندریتایــنگیرندههــابــهشــکلاســتوانهاســت.حساســیتگیرندههــایاســتوانهاینســبتبــهگیرندههــای 1

مخروطیبیشتراستوبهاینخاطردرنورضعیفتحریکمیشوند.
مخروطیکهدرنورزیادتحریکمیشود.دندریتاینگیرندههابهشکلمخروطاست.فعالیتاینگیرندههابانوررابطۀمستقیمدارد. 2

درواقعحساسیتوتعدادیاختههایاستوانهایبیشترازمخروطیاست.
ــٔهزردمیگوینــد. ــٔه زرد: بــهبخشــیازشــبکیهکــهدرامتــدادمحــورنــوریکــرٔهچشــمقــرارداردودارایتعــدادفراوانــیگیرنــدٔهمخروطــیاســتلّک  لک
توجــهکنیــدکــهگیرندههــایمخروطــیدرتشــخیصرنــگوجزئیــاتظریــفاجســاممؤثــرهســتند.بنابرایــنلکــٔهزرددردقــتوتیزبینــیداراینقــشاســت.

موشکافی  
 بــر روی نقطــۀ کــور تصویــر تشــکیل می شــود یــا لکــۀ زرد ؟ هــمبــرروینقطــۀکــوروهــمبــررویلکــۀزردتصویــرقابــلتشــکیلاســت،امــاتوجــهکنیــدکــهدر �

نقطــۀکــورگیرنــدهایوجــودنــداردتــاپیــامعصبــیرابــهمغــزانتقــالدهــد.

لکۀ زرد و نقطۀ کور

لکۀ زردنقطۀ کورمورد مقایسه

 بخشی از شبکیه در امتدادمحل خروج عصب بینایی از شبکیهتعریف
 محور نوری چشم

دارد )اغلب مخروطی(نداردگیرندۀ نوری )استوانه ای – مخروطی(

می باشدمی باشددارای نورون حسی ....

داردنداردنقش در دقت و تیربینی ...

می باشدمی باشدمحل عبور رگ خونی

وضعیت ظاهری در هنگام مشاهدۀ با دستگاه ویژه 
از مردمک

بخش تیرهبخش روشن

نکاتتصاویر  

محل قرارگیرى
مادة حساس

به نور

هسته گیرندة
مخروطى

گیرندة
استوانه اى

تعداد گیرنده های استوانه ای از گیرنده های مخروطی بیش تر می باشد. 

تعــداد صفحــات حــاوی مــادٔه حســاس بــه نــور در گیرنده هــای مخروطــی 

کم تر از گیرنده های استوانه ای است. 

گیرنده های نوری اکسون و دندریت منشعب و غالف میلین ندارند. 

آکسون گیرنده های مخروطی طویل تر از آکسون گیرنده های استوانه ای است. 

دندریت گیرنده های استوانه ای طویل تر از دندریت گیرنده های مخروطی است. 

و  استوانه ای  گیرنده های  از  مخروطی  گیرنده های  آکسون  طول  که  کنید  توجه 

همچنین طول دندریت یاخته های استوانه ای از یاخته های مخروطی بلندتر است.

رگ هاى
خونى 

 محل خروج
عصب بینایى

لکۀ زرد

ـــژه ای،  ـــتگاه وی ـــک دس ـــه کم ـــر ب ـــه تصوی ـــه ب ـــا توج ب

ــی  ــه بررسـ ــک بـ ــوراخ مردمـ ــق سـ ــوان از طریـ می تـ

ـــورت  ـــه ص ـــٔه زرد ب ـــت لک ـــن حال ـــت. در ای ـــبکیه پرداخ ش

یـــک ناحیـــٔه تیـــره و نقطـــٔه کـــور بـــه صـــورت یـــک 

ناحیٔه روشن دیده می شود.

1
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بیماری های چشم  

 1( نزدیک بی�ن 
نحوه اصاح: عینکواگرا علت:بزرگتربودنکرٔهچشمازاندازٔهطبیعییاافزایشغیرطبیعیهمگراییعدسی.  

محل تشکیل تصاویر اجسام دور: جلویشبکیه محل تشکیل تصاویر اجسام نزدیک: بررویشبکیه     

موشکافی
عدسیضخیمترمیگردد. � 2 تارهایآویزیبیشترازحالتطبیعیشلمیشود. 1  افزایش غیرطبیعی همگرایی عدسی باعث چه اتفاقاتی می شود؟! 

نحؤهاصالحاستفادهازعدسیواگرا. 5 محلتشکیلتصویراجسامنزدیکصحیحوبررویشبکیهمیافتد. 4 محلتشکیلتصویراجسامدورجلویشبکیه 3
 2( دوربی�ن

نحوه اصاح: عینکهمگرا علت:کوچکتربودنکرٔهچشمازاندازٔهطبیعییاکاهشغیرطبیعیهمگراییعدسی.
محل تشکیل تصاویر اجسام دور: بررویشبکیه محل تشکیل تصاویر اجسام نزدیک: پشتشبکیه     

موشکافی  
عدسـیباریکترمیشـود. � 2 تارهایآویزیبیشترازحالتطبیعیکشـیدهمیشـوند. 1 کاهـش غیرطبیعـی همگرایـی عدسـی باعـث چه اتفاقاتی می شـود؟! 

نحؤهاصالحاستفادهازعدسیهمگرا. 5 محلتشکیلتصویراجسامنزدیکپشتشبکیه 4 محلتشکیلتصاویراجسامدوربررویشبکیه 3

 ۳( آستیگماتیسم 
نحؤه اصاح:عینکیکهبتواندانحنایعدسی،قرنیهویاهردوراجبرانکند.  علت:کاماًلکرویوصافنبودنسطحعدسییاقرینهیاهردو

محل تشکیل تصاویر اجسام دور:بررویبیشازیکنقطهدرشبکیه نکاتتصاویر  محل تشکیل تصاویر اجسام نزدیک: بررویبیشازیکنقطهدرشبکیه

اندازه کرة چشم طبیعى

اندازه کرة چشم طبیعى

اندازه کرة چشم کوچکتر
 ازحالت طبیعى

اندازه کرة چشم بزرگتر
(١) از حالت طبیعى (٢)

(٣) (٤)

شکل )1( : چشم بیمار نزدیک بین دارای کره ای بزرگ تر از حالت طبیعی.

شکل )2( : درمان بیماری نزدیک بینی به کمک عینک واگرا.

شکل )3( : چشم بیمار دوربین دارای کره  ای کوچک تر از حالت طبیعی.

شکل )4( : درمان بیماری دوربینی به کمک عینک همگرا.

عدســی مؤثــر در اصــالح نزدیک بینــی یــک ســطح)طرف داخلــی( 

مقعر و یک سطح )طرف بیرونی( صاف دارد. 

ــر دو  ــه دارد )از ه ــای دوطرف ــی انحن ــالح دوربین ــر در اص ــی مؤث عدس

طرف محدب(. 

ــر  ــکیل تصوی ــکان تش ــی ام ــی و نزدیک بین ــاری دوربین ــر دو بیم در ه

ناواضح وجود دارد. 

ــی  ــر همگرای ــی تغیی ــی و دوربین ــک بین ــت نزدی ــراد عل ــی اف در برخ

عدسی می باشد.

اندازهٔ طبیعى
قرنیه

(ب)

اندازهٔ غیر طبیعى(الف)
قرنیه

فــرد دارای آستیگماتیســم ممکــن اســت در دیــدن اشــیای دور هماننــد 

اشیای نزدیک دچار مشکل  شود. 

ــم  ــه آستیگماتیس ــال ب ــراد مبت ــبکیٔه اف ــده در ش ــکیل ش ــر تش تصاوی

ناواضح و حالت چند بعدی دارد. 

چشمی: پیرچشمیبهنوعیدوربینیمحسوبمیشودزیرادراینحالتانعطافپذیریعدسیوضخامتآنکمترمیگردد.  4( پ�ی
نحؤه اصاح:عینکهایویژه علت:باافزایشسنوکاهشانعطافپذیریعدسی،درتطابقاختاللایجادمیشود.

محل تشکیل تصاویر اجسام دور:بررویشبکیه    محل تشکیل تصاویر اجسام نزدیک:پشتشبکیه

موشکافی  
اگــر از شــما پرســیده شــود کــه در بیــن بیماری هــای چشــم، کــدام بیمــاری در صــورت اختــال در عدســی ایجــاد می شــود، پاســخ شــما چیســت؟  �

هــرچهــاربیمــاریچشــمیذکــرشــدهممکــناســتدراثــراختــاللدرعدســیایجــادشــوندامــابیمــاریپیرچشــمیقطعــًابــهخاطــراختــاللدرعدســیاســت.

اگرزمانیکهباچشمسالمبهدورخیرهشدهایمناگهانبهنزدیکنگاهکنیمدراولینلحظه،پرتوهایآنجسمدرپشتشبکیهمتمرکز � 1 نگاه های ناگهانی؟ 
میشودودرادامهماهیچههایمژگانیبهانقباضدرآمده،تارهایآویزیشلشده،عدسیضخیمترشدهوعملتطابقرخمیدهد.بنابراینپرتوهایآنجسمروی

اگرزمانیکهباچشمنزدیکبینبهجسمدورخیرهمیشویمناگهانبهنزدیکنگاهکنیمدرلحظۀاولیهعدسیضخیمترمیشود. 2 شبکیهمتمرکزمیشوند.
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تشریح چشم گاو   

 های ظاهری چشم 
گ

 الف( ویژ�

باال

پایین

عصب بینایى

 1( تشــخیص بــاال و پاییــن چشــم: بــرایتشــخیصبــاالوپاییــنچشــمبــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهتوجــه
کنیــد.ســطحیکــهفاصلــٔهعصــببینایــیتــاقرنیــهبیشــتراســت،بــاالوســطحدیگــرپایینچشــماســت.

گوش

باال

پایین

بینى ــهمســیر ــاال(وب  2( تشــخیص چشــم چــپ و راســت: چشــمراازســطحباالیــیدردســتخــودبگیرید)طبــقروشب
خــروجعصــببینایــیتوجــهکنیــد.ایــنعصــبپــسازخــروجازچشــمبــهســمتمخالــفمــیرود.درواقــعچشــمراســتعصبــش
رابــهســمتچــپخــممیکنــدوبرعکــس.راهدیگــرایــناســتکــهبــهقرنیــهتوجــهکنیــد.زیــراقرنیــهتخــممرغــیشــکلاســت.

بخــشپهــنقرنیــهبــهســمتبینــیوبخــشدیگــربــهســمتگــوشمیباشــد.

جسم مژگانى
عنبیه

مردمک

قرنیه
زاللیه

عدسى صلبیه
مشیمیه

شبکیه
عصب بینایى

نقطه کور
زجاجیه

 3( بافت احاطه کنندٔه کرٔه چشم: بافتچربیوبافتماهیچهایدراطرافچشموجوددارند.

یح   ب( نحؤه ت�ش
جداکردنماهیچهازکرٔهچشم)ماهیچههاییکهباعثحرکتکرٔهچشممیشوند.( 1

برشدادنکرٔهچشم:درحیناینکارالیٔهنازکشبکیهممکناستجمعشود. 2
بررسیعدسی:ماهیچههایمژگانیوتارهایآویزیعدسیرااحاطهکردهاند. 3

ــداری ــرامق ــاًلشــفافنیســت،زی ــهکام ــنصــورتزاللی ــه:درای ــهوزجاجی ــردنعدســیوبررســیزاللی ــارجک خ 4
مالنینازعنبیهدرآنرهاشدهاست.دقتکنیدکهمالنین)نوعیرنگدانه(رامیتواندرعنبیهیافت.

بررسیجسممژگانیوعنبیه:درزیرجسممژگانیوعنبیه،قرنیهبهصورتشفافوبرآمدهمیباشد. 5

موشکافی  
مالنومــا:نوعــیتومــور � 2 مالنیــن:نوعــیرنگدانــهموجــوددربخشهــایرنگــیچشــم)بــهرنــگســیاه( 1 مانیــن، ماتونیــن و مانومــا مســئله ایــن اســت؟ 

مالتونین:هورمونمترشحهازغدٔهدرونریزاپیفیز. 3 بدخیمکهبراثرتقسیمبیرویٔهیاختههایرنگیپوستایجادمیشود.

هشتگـــــــ  h.شبکیهنازکترینالیهازکرٔهچشموبیرنگاست

h.مشیمیهبهدلیلداشتنرنگیزٔهمالنینبهرنگآبیتیرهومشکیدیدهمیشود

h.صلبیهسفیدرنگوضخیمترینالیٔهکرٔهچشماست

ساختار گوش   

ایناندامهمدرشنواییوهمدرتعادلنقشداردوازسهبخشبیرونی،میانیودرونیتشکیلشدهاست.
: اینبخشازگوشدارایدوقسمتاللٔه گوش و مجرای شنواییاست. و�ن  1( گوش ب�ی

 الف( اللٔه گوش: بهجمعآوریامواجصوتیمیپردازدوتوسطاستخوانگیجگاهیحفاظتنمیشود.

ــنقســمتدارایدوســازوکار ــد.ای ــتمیکن ــیهدای ــهبخــشمیان ــوشراب ــٔهگ ــعآوریشــدهتوســطالل ــیجم ــواجصوت ــنوایی: ام ــرای ش  ب( مج
حفاظتــیبــرایجلوگیــریازورودناخالصیهــاوذراتخارجــیبــهبخشهــایداخلیتــرمیباشــدکــهعبــارتانــداز:

موادترشحشدهتوسطغدههایدرونمجرا. 2 موهایکرکمانندکهموادخارجیرابهداممیاندازد. 1

هشتگـــــــ  h.استخوانگیجگاهیبخشیازجمجمهاست)نوعیاستخوانپهن(وازانتهایمجرایشنوایی،گوشمیانیودرونیحفاظتمیکند

h.ابتدایمسیربینینیزپوستنازکموداریداردکهازنفوذناخالصیهاجلوگیریمیکند

h.موهایکرکمانندوموادترشحشدهدرمجرایگوشبخشیازنخستینخطدفاعیغیراختصاصیهستند

: محفظــهایاســتخوانیوپــرازهــواکــهباعــثانتقــالامــواجصوتــیازگــوشبیرونــیبــهگــوشدرونــیمیشــود.بیــنگــوشمیانــیو  2( گــوش میــا�ن
بیرونــی،پــردٔهصمــاخقــرارگرفتــهاســت)درانتهــایمجــرایشــنوایی(کــهدرپشــتآنبــهترتیــبســهاســتخوانچکشــی، ســندانی و رکابــیوجــوددارنــد.

درانتهــایگــوشمیانــینیــزپــردهاینــازکبــهنــامدریچــٔهبیضــیقــرارگرفتــهاســت.بــهمســیرزیــرتوجــهکنیــد:
اللۀگوش FمجرایشنواییFپردۀصماخFاستخوانچکشیFاستخوانسندانیFاستخوانرکابیFدریچۀبیضی
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ترکیبها    

اســتخوانهــایموجــوددر 2 ــملگــندرســاختارخــودســوراخدارد. ــدســتونمهــرهونی ــیهمانن اســتخوانرکاب 1 ترکیب با فصل ۳ یازدهم:
گوشمیانیازدستهاستخوانهایاسکلتمحوریبدنبودهودرگروهاستخوانهایکوچکقرارمیگیرند.

نکاتتصاویر  

استخوان 
گیجگاهى

چکشى
سندانى

رکابى

(بخش دهلیزى)
مجارى نیم دایره

شاخه هاى عصب شنوایى

بخش حلزونى

شیپور اُستاش
محل دریچه

 بیضى

پردهٔ 
اللهٔ گوشمجراى شنوایىصماخ

ــط  ــی توس ــوش میان ــک گ ــتخوان های کوچ اس

رباط هایی به استخوان گیجگاهی متصل اند. 

ــی در  ــب تعادل ــمتی )عص ــوش دو قس ــب گ عص

باال و عصب شنوایی در پایین( می باشد.

ــتخوان  ــی، اس ــوش میان ــتخوان گ ــن اس بزرگتری

چکشــی و کوچک تریــن اســتخوان آن رکابــی 

است.

ــی  ــٔه بیض ــر روی دریچ ــی ب ــتخوان رکاب ــف اس ک

قرار دارد. 

دســتۀ اســتخوان چکشــی بــر روی پــردۀ صمــاخ 

قرار دارد.

ــا  ــم خــود ب اســتخوان ســندانی از بخــش ضخی

اســتخوان چکشــی و از ســمت باریــک خــود بـــا 

استخوان رکابی در تماس است. 

پردٔه صماخ به حالت مایل )ایجاد زاویٔه تقریبًا 45 درجه(در مجرای شنوایی قرار گرفته است.

هشتگـــــــ  h.پردٔهصماخجزءهیچیکازبخشهایگوشمیانی،درونیوبیرونینمیباشد،بلکهبینگوشبیرونیومیانیقراردارد

hتعــدادمفاصلــیکــهاســتخوانســندانیبــاســایراســتخوانهاتشــکیلمیدهــد)دوعــدد(بیشتــرازتعــدادمفاصلــیاســتکــهاســتخوانچکشــی)یــک
عــدد(یــارکابــی)یــکعــدد(بــادیگــراســتخوانهایگــوشبرقــرارمیکنــد.

h.استخوانهایکوچکگوشمیانیدرشنیدندقیقمؤثرمیباشند

h.پردٔهصماخداراییاختههاییزندهاستوتاحدودزیادینسبتبههوانفوذناپذیرمیباشد

ترکیبها    

ترکیب با فصل ۳ دهم:هوایدرونگوشمیانیوهوایدرونشیپوراستاشنوعیهوایمردهاست)بخشیازهوایدمی(.

 شیپوراســتاش: گــوشمیانــیتوســطمجرایــیبــهنــامشیپوراســتاشبــاحلــقدرارتبــاطاســت.هــواازطریــقایــنمجــرابــهگــوشمیانــیرفتــهوفشــار
هــوایبیــندوطــرفپــردٔهصمــاخبــهایــنصــورتتنظیــممیشــود.توجــهکنیــدکــهتنهــابخــش ابتدایــی شیپوراســتاشتوســطجمجمــهحفاظــتمیشــود.

حلــقگذرگاهــیماهیچــهایاســتکــهمحــلعبــورغــذاوهــوااســت.

: دارایدوبخشحلزونیودهلیزیاستکهبهترتیبدرشنواییوتعادلمؤثرهستند.  ۳( گوش درو�ن
 الــف( بخــش حلزونــی )مؤثــر در شــنوایی(: درپشــتدریچــٔهبیضــیبخــشحلزونــیقــرارگرفتــهاســتکــهدرونآنتوســطنوعــیمایــعپــرشــده

اســت.لــرزشدریچــٔهبیضــیباعــثلــرزشمایــعودرنهایــتمنجــربــهایجــادپیــامعصبــیمیشــود.بــهمســیرزیــرتوجــهکنیــد:
ــرزشدریچــٔهبیضــی ــیFل ــردٔهصمــاخFاســتخوانچکشــیFاســتخوانســندانیFاســتخوانرکاب ــٔهگــوشFمجــرایشــنواییFپ الل
FلــرزشمایــعدرونحلــزونFلــرزشمــادٔهژالتینــیFلــرزشمــژکهــایگیرندههــایشــنواییFتحریکگیرندههــایشــنواییFبــازشــدن
کانالهــاییونــیموجــوددرغشــایگیرندههــاFایجــادپتانســیلعمــلFایجــادپیــامعصبــیFورودپیــامبــهعصــبشــنواییوانتقــالآنبــهمغــز

Fتحلیــلپیــامدربخــشگیجگاهــیقشــرمــخ
هشتگـــــــ  h.گیرندههایشنوایییاختههاییمژکداراندکهدرتماسبامادهایژالتینیمیباشند

h.مغزمیانیبخشیازساقٔهمغزاستکهدرشنوایی،بیناییوحرکتنقشدارد

h.یاختههایمژکداردرتمامطولمجرایگوشدرونیوجودندارند،وتنهادربخشیازآنقابلمشاهدهاند

موشکافی  
 همانطــور کــه می دانیــد در بخــش حلزونــی گــوش درونــی انســان یاختــه هــای مژکــدار قابــل مشــاهده اند ، ویژگی هــای اساســی آن هــا را بیــان کنیــد.  �

توانایــیتولیــدوترشــح 3 درغشــایخــودکانالهــاییونــیوپمــپسدیم-پتاســیمدارنــد. 2 1 نوعــییاختــۀپوششــیتخصــصیافتــهبــهحســابمــیآیــد.
بانورونهایحسیشنواییسیناپسبرقرارمیکنند. 4 ناقلعصبیرادارند.
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نکاتتصاویر  

مادهٔ ژالتینى

عصب 
شنوایى

عصب شنوایى

گیرنده هاى 
مژك دار شنوایى

استخوان 
رکابى

محل دریچهٔ بیضى

ــراف  ــی اط ــای حس ــا نورون ه ــنوایی ب ــدٔه ش ــای گیرن یاخته ه

خود تشکیل سیناپس می دهند.

ــنوایی  ــادل و ش ــس تع ــدٔه ح ــای گیرن ــدام از یاخته ه ــر ک ه

چندین مژک غیرهم اندازه دارند. 

اغلــب یاخته هــای بخــش دهلیــزی و حلزونــی گــوش از نــوع 

یاخته های پوششی اند. 

دریچــٔه بیضــی تقریبــًا در بــاالی حلــزون گــوش و زیــر مجــاری 

نیم دایره ای قرار گرفته است. 

فضای درونی بخش حلزونی گوش به سه بخش تقسیم بندی شده است که با یکدیگر موازی هستند. 

اندازٔه مجاری بخش حلزونی با یکدیگر یکسان نمی باشند. 

در اطراف یاخته های گیرندٔه شنوایی، یاخته های بافت پوششی حضور دارند. 

یاخته های مژکدار بخش حلزونی با نورون حسی شنوایی سیناپس تشکیل می دهند. 

ســه عــدد مجــرای نیم دایــره ای دارای شــش انتهــا هســتند امــا دو تــا از ایــن بخش هــا بــا یکدیگــر اتصــال پیــدا کــرده انــد، بنابرایــن شــش 

انتها و پنج اتساع در این شکل قابل مشاهده است. 

در محــل هــر یــک از اتســاعات مجــاری نیــم دایــره ای یــک شــاخۀ عصــب تعادلــی ایجــاد شــده اســت، بنابرایــن پنــج شــاخه بــه یکدیگــر 

متصل شده و عصب تعادلی را ایجاد می کنند.

فاصلٔه شیپور استاش تا استخوان رکابی کم تر از فاصلٔه این بخش تا بخش حلزونی گوش می باشد. 

 ب( بخــش دهلیــزی مؤثــر در تعــادل: درایــنبخــشســهمجــراینیمدایــرهایعمــودبــرهــم)درســهجهــتفضایــیy،xوz(وجــوددارنــدکــه
ــانرا ــانوعــی مــادٔه ژالتینــیدرتمــاسهســتند.اطــرافآن درونآنهــاگیرندههــایتعادلــیوجــوددارنــد.ایــنگیرندههــانیــزیاختههایــیمژکدارانــدوب

مایعــیفــراگرفتهاســت.بــهمســیرزیــرتوجــهکنیــد:
حرکتسرFلرزشمایعدرونمجراهایعمودبرهمFلرزشمادٔهژالتینیFخمشدنمژکهایگیرندههاFتحریکیاختٔهعصبیFبازشدن
کانالهاییونیدریچهدارFایجادپتانسیلعملFایجادپیامعصبیFآکسونعصبشنواییFورودپیامبهمغزFآگاهشدنمغزازموقعیتسر

موشکافی  
آیــا ارتعــاش مایــع بخــش دهلیــزی و حلزونــی بــه صــورت مســتقیم باعــث لــرزش مژک هــا می شــود؟خیر!توجــهکنیــدکــهابتــدامــادۀژالتینــیبــهلــرزش �

ــد. ــامیلرزن ــپسمژکه ــدوس درمیآی

هشتگـــــــ  h.آکسونهایخارجشدهازبخشدهلیزیوبخشتعادلیعصبشنواییرامیسازند

h.گیرندههایشنواییوتعادلیهردوازنوعگیرندههایمکانیکیاند
تنظیــم تعــادل:پیــامحســیتعــادلبــهمخچــهمــیرودوســپسپــردازشمیشــود.امــاتوجــهکنیــدکــهمخچــهعــالوهبــربخــشتعادلــیگــوش)دهلیــزی(
ازگیرندههــایحســیدیگــرنیــزپیــامدریافــتمیکنــد.مثــاًلبینایــینیــزدرحفــظتعــادلمؤثــراســتوگیرندههــایحــسوضعیــتنیــزبــهایجــادتعــادل

کمــکمیکننــد.اختــاللدرهــرکــدامازایــنبخشهــاباعــثاختــاللدرتعــادلمیشــود.

هشتگـــــــ  h.مغزمیانیهمانندتاالموس،مخچهوقشرمخ،همازگوشوهمازچشمپیامدریافتمیکند

h.مخچههمانندمغزمیانیدرحرکت)حفظتعادلحینحرکت(نقشدارد

نکاتتصاویر  

مجارى 
نیم دایره محل قرار

 گرفتن گیرنده ها
عصب تعادلى

مایع درون مجراى
 نیم دایره

پوشش ژالتینى

یاخته مژك دار
مژك

یاختۀ
 پوششى

حلزون

رشته عصبى
جریان مایع درون مجرا

در قاعــدٔه مجــاری نیم دایــره ای یاخته هــای مژکــدار 

مؤثر در حفظ تعادل قرار دارند. 

ــدار  ــای مژک ــوش یاخته ه ــزون گ ــی حل ــش میان در بخ

مؤثر در شنوایی قرار دارند. 

تمــام بخش هــای مژک هــا مربــوط بــه گیرنده هــای 

تعادلی درون مادٔه ژالتینی قرار دارند. 

ــدٔه شــنوایِی  ــه مژک هــای گیرن ــی  اســت ک ــن در حال ــد. ای ــرار دارن ــی ق ــادٔه ژالتین ــی درون م ــام بخش هــای مژک هــا گیرنده هــای تعادل تم

بخش حلزونی تنها در تماس )نه درون آن ها( با  مادٔه ژالتینی هستند. 

در بخش های دهلیزی و حلزونی گوش تعداد یاختٔه پوششی بیش تر از گیرنده ها می باشند. 

جهت حرکت مایع درون مجاری نیم دایره ای عکس جهت حرکت سر می باشد. 
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هشتگـــــــ  h.گیرندههایمکانیکیدرونمجارینیمدایرهاینوعییاختٔهپیشسیناپسیهستندونورونحسیمحسوبنمیشوند

حس بویایی  

بینــیاندامــیاســتکــهعــالوهبــرنقــشدرتنفــسدربویایــینیــزمؤثــراســت.گیرنــدٔهبویایــیدرســقفحفــرٔهبینــیقــراردارنــد.مولکولهــایبــوداِرهــوای
تنفســیایــنیاختههــاراتحریــکمیکننــد.ایــنیاختههــاپیامهــایبویایــیرابــهلوبهــای)پیازهــای(بویایــیمغــزکــهدرتشــریحمغــزآنهــارامشــاهده

کردیــد،میبرنــد.پیــامبویایــیســرانجامبــهقشــرمــخارســالمیشــود.
الیۀمخاطــیکــهشــامل 1 ــدهمیشــوند: ــردی ــههــایزی ــااســتخوانجمجمــهالی دربررســیســاختاربافتــیســقفحفــرۀبینــیازفضــایحفــرۀبینــیت
ــون ــیازآکس ــدیوبخش ــتپیون ــاملباف ــهش ــیک الیۀمیان 2 ــت. ــدهایاس ــایقاع ــهه ــتیبانویاخت ــایپش ــهه ــدۀمژکدار،یاخت ــایگیرن ــهه یاخت

الیهدرونیکهبخشیازاستخوانجمجمهمیباشد. 3 یاختههایعصبیبویاییمیباشد.
ــد. ــهایوآکســونرادارن ــتجســمیاخت ــهبخــشدندری ــرس ــوده ــاختارخ ــهدرس ــدک ــزیافتهان ــیتمای ــایعصب ــیازیاختهه ــیانواع ــایبویای گیرندهه
ــهترکیبــاتشــیمیاییدرســطح ــهحفــرۀبینــیواردمیشــود.بخــشحســاسب دندریــت:ایــنبخــشواردمخــاطبینــیشــدهومــژکهایــیداردکــهب 1
جســم یاختــه ای:ایــنســاختاردرالبــهالییاختههــایپوششــیاســتوانهایمخــاطبینــیقــرارگرفتــهاســتکــه 2 غشــایایــنبخــشقــرارمــیگیــرد.
آکســون:ایــنرشــتۀعصبــیبــاعبــورازمنافــذاســتخوانجمجمــهکــهدرمجــاورتپــردۀ 3 دندیــتوآکســونازدوبخــشمتفــاوتآنخــارجمیشــوند.

مننژقرارگرفتهاستبهلوببویاییواردمیشودودرآنمحلبادندریتنورونهایمغزیسیناپستشکیلمیدهد.

نکاتتصاویر  

پیاز یا لوب بویایىیاخته عصبى

آسه

گیرنده
 بویایى

مولکول هاى بودار

مولکول هاى
 بودار

پیاز بویایى
حفره بینى

تمایــز  نــورون حســی  نوعــی  بویایــی  گیرنده هــای 

نورون هــای حســی،  برخــالف ســایر  امــا  یافته انــد. 

دندریت کوتاه و آکسون بلند دارند.

هســتٔه یاخته هــای پوششــی اســتوانه ای در پایین تریــن 

سطح آن قرار دارد.

بافــت  نــوع  بینــی یــک  اســتخوان ســقف حفــرٔه 

استخوانی اسفنجی است. 

یاختـۀ  نوعـی  بینـی  حفـرٔه  سـقف  یاخته هـای  بیشـتر 

پوششـی اند کـه مـژک ندارنـد، بنابرایـن نـوع یاخته هـای 

پوششی در سقف حفرٔه بینی متفاوت اند. 

گیرنده های بویایی در البه الی یاخته های پوششی قرار دارند. 

نورون های حسی موجود در لوب های بویایی دندریت هایی با انشعابات فراوان دارند.

غدٔه هیپوفیز از نظر موقعیت، درون استخوان کف جمجمه و پشت حفرٔه بینی قرار دارد. 

انواعی از یاخته های عصبی در پیاز بویایی حضور دارند. 

هشتگـــــــ  h.پیامبویاییباعبورازمنافذاستخوانجمجمهوازطریقاکسونیاختههایگیرندهبهمغزواردمیشود

h.تنهاگروهیازیاختههایبافتپوششیمخاطبینیدرتماسبامولکولهایبودارقراردارند

h.عصبخروجیازحفرٔهبینی،اجتماعیازآکسونهایبلندگیرندههایبویاییمیباشد

h.درمسیرگیرندههایبویاییتایاختههایعصبیجسمیاختهاینورونهایمربوطبهترتیبدرسقفحفرٔهبینیوپیازبویاییقراردارند

h.توجهداشتهباشیدکهحسبویایینقشیدرتحریکشدنویاتحریکنشدنگیرندههایچشایینداردبلکهدردرکدرستمزهغذانقشدارند

ترکیبها    

ــایحســیدر ــبپیامه اغل 2 ــراردارد.  ــکق ــامانٔهلیمبی ــوسوس ــوس،هیپوتاالم ــاتاالم ــاسب ــیدرتم ــازبویای پی 1 ترکیب با فصل 1 یازدهم:
تاالموسگردهممیآینداماپیامهایبویاییمستقیمًابهپیازبویاییواردشدهوازتاالموسعبورنمیکنند.

حس چشایی  

دردهــانوبرجســتگیهایزبــانجوانههــایچشــاییودرونایــنجوانههــاگیرندههــایچشــاییقــرارگرفتهانــد.ذرههــایغــذادربــزاقحــلمیشــوندو
یاختههــایگیرنــدٔهچشــاییراتحریــکمیکننــد.ســطحزبــانتوســطبافــتپوششــیسنگفرشــیچنــدالیــهپوشــیدهشــدهاســت.توجــهکنیــدکــهوجــود
مایــعبــزاقبــهدرِکدرســتمــزهوتشــخیصدرســتمزههــاتوســطجوانههــایچشــاییکمــکمیکنــد.انســانپنــجمــزٔهاصلــیشــیرینی،شــوری،ترشــی،
تلخــیومــزٔهاومامــیرااحســاسمیکنــد.اومامــیکلمــٔهژاپنــیبــهمعنــایلذیــذاســتکــهبــرایتوصیــفیــکمــزٔهمطلــوبکــهبــاچهــارمــزٔهدیگــرتفــاوت

دارد،بــهکارمــیرود.اومامــیمــزٔهغالــبغذاهایــیاســتکــهآمینواســیدگلوتامــاتدارنــد،ماننــدعصــارٔهگوشــت.
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ترکیبها    

ــاایجــادیــکجهــشجانشــینیدگــرمعنــابــهجــایآمینــواســیدگلوتامیــک ترکیب با فصل 2 دوازدهم:دربیمــاریکــمخونــیداســیشــکلب
اســیددریــکپروتئیــنهموگلوبیــنآمینــواســیدوالیــنقــرارمــیگیــرد.

نکاتتصاویر  

یاختهٔ پشتیبان

منفذ

رشتهٔ 
عصبى

گیرندةچشایى
جوانهٔ چشایى

برجستگى روى زبان

جوانهٔ چشایى
ــه  ــوط ب ــٔه چشــایی مرب بیشــترین تعــداد یاخته هــا در جوان

یاخته هــای پشــتیبان اســت. یاخته هــای پشــتیبان نســبت 

به گیرنده های چشایی اندازٔه بزرگ تری دارند. 

ــذ  ــرف منف ــه در ط ــایی ک ــای چش ــمت گیرنده ه ــک س در ی

جوانه قرار دارد، ریزپرز یافت می شود. 

چشــایی  جوانه هــای  زبــان،  برجســتگی های  ســطح  در 

حضــور ندارنــد )هماننــد یاخته هــای اســتوانه ای رودۀ باریــک 

و یاخته های مکعبی لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک نفرون(.

موشکافی  
نحــوه ترشــح بــزاق را چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد ؟ بــزاقترکیبــیازآبویونهــایمختلفــیماننــدبیکربنــاتوانواعــیازآنزیمهــا)آمیــالزولیزوزیــم(وموســین �

اســتکــهتوســطســهجفــتغــدۀبزاقــیبــزرگوغدههــایبزاقــیکوچــکســاختهمیشــوند.نوعــیانعــکاسچشــاییوجــودداردکــهدرآنگیرندههــایچشــایی
پیــامهــایحســیرابــهســاقۀمغــزارســالمیکننــد.ســاقۀمغــزنیــزبــهکمــکاعصــابخودمختــارباعــثترشــحبیشــتربــزاقازغــددبزاقــیدهــانمیشــود.

گیرندههــایچشــاییمژکدار:نوعــییاختــۀغیــرعصبــیوتمایــزیافتــهاســتکــهبــادندریــت � 1 ســاختار جوانــۀ چشــایی شــامل چــه بخــش هایــی اســت؟
یاختههایپشــتیبان:بیشتریــنیاختــههــای 2 یاختــۀعصبــیچشــاییســیناپسبرقــرارمیکنــدوبــهوســیلۀمنفــذجوانــهبــامولکــولهــایغــذادرتمــاساســت.
یاختــههــایقاعــدهای:کــم 3 موجــوددرجوانــههــاهســتندکــهبــامنفــذجوانــۀچشــاییدرتمــاسهســتندامــاایــنیاختههــابــامــزۀغــذاتحریــکنمیشــوند.

ترینوکوچکترینیاختههایموجوددرهرجوانهچشاییاستوباگیرندههایچشاییویاختههاینگهباندرتماساند.
بافتپوششـیدر � 3 توسـطالیۀمخاطیپوشـیدهشـدهاسـت. 2 ازجنسماهیچۀاسـکلتیاسـت. 1 هـر چـی مـی خواهـد دل تنگت راجع به ))زبان((بگو!؟

جوانـههـادرالبـهالیبافـت 5 بـررویهـربرجسـتگیتعـدادیزیـادیجوانـهچشـاییوجـوددارد. 4 بخـشهایـیاززبـانبـهصـورتبرجسـتگیدرآمـدهاسـت.
گیرندههابایاختههایپوششیدرارتباطنیستند. 7 یاختههایپشتیبانویاختههایقاعدهایبایاختههایپوششیدرتماساند. 6 پوششیاند.

خالصٔه مس�ی تشخیص مزٔه غذا:
حلشدنمولکولهایشیمیاییموادغذاییدربزاقFاتصالمولکولهایغذابهغشایگیرندههایچشاییوتغییرنفوذپذیریآنهاFتولیدپتانسیل

عملوایجادپیامعصبیFمنتقلشدنپیامعصبیبهیاختههایعصبیحسیوسپستاالموسFارسالاطالعاتبهمغزوپردازشآن

پردازش اطالعات حسی  

اینبخشرابایکموشکافیشروعمیکنیم!!!

موشکافی  
بــا وجــود یکســان بــودن ماهیــت پیــام عصبــی کــه از گیرنده هــای گوناگــون بــدن بــه دســتگاه عصبــی مرکــزی می رســند، مغــز چگونــه آن هــا را بــه  �

ــژهایاز ــایوی ــابخشه ــهبخــشی ــد،ب ــالمیکن ــدۀحســیارس ــرگیرن ــهه ــیک ــد؟ پیامهای ــیر می کن ــزه تفس ــا م ــر ی ــدا، تصوی ــد ص ــی مانن ــکل متفاوت ش
ــرد. ــهدرســتیصــورتمیپذی ــدوناشــکالوب ــردازشاطالعــاتحســیب ــنپ دســتگاهعصبــیمرکــزیوقشــرمــخدادهمیشــوند.بنابرای

باتوجــهبــهمســیرارســالپیامهــایبینایــی،میتــوانگفــت چلیپــای )کیاســمای( بینایــیکــهدرفصــلیــکیازدهــمدرفعالیــتتشــریحمغــزآنرامشــاهده
ــهلوبهــایپــس ــد.پیامهــایبینایــیســرانجامب ــهنیمکــرٔهمقابــلمــخمیرون کردیــد؛محلــیاســتکــهبخشــیازآســههایعصــببینایــییــکچشــمب

ســریقشــرمــخواردودرآنجــاپــردازشمیشــوند.پیــامهــایبینایــیقبــلازرســیدنبــهقشــرمــخازبخشهــایدیگــریماننــدتاالمــوسمیگذرنــد.

موشکافی  
بخش هایی که در پردازش پیام های بینایی نقش دارند، کدام اند؟ �

مغزمیانی 1
تاالموس 2
مخچهو 3

بخشقشریلوبهایپسسری. 4



 برای جمع بندی، آزمون های جامع 10یس را بخوان!

17

گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران
گیرندههــایحســیدرانســانتوانایــیدریافــتمحرکهــایگوناگونــیرادارنــد؛انســانمحرکهایــیماننــدپرتوهــایفرابنفــشرانیــزمیتوانــدبــهکمــک

دســتگاههایویــژهایدریافــتکنــد.امــابرخــیازجانــورانگیرندههــایدریافتکننــدٔهپرتــوغیــرمرئــیماننــدفــرابنفــشرانیــزدارنــد.

ماهی  

نده های مکانییک خط جان�ب گ�ی
 بررســی خــط جانبــی و موقعیــت آن: دردوســویبــدنماهــیســاختاریبــهنــامخــطجانبــیوجــوددارد.ایــنســاختارکانالــیدرزیــرپوســت

ــا،گیرندههــایمکانیکــیوجــوددارد. ــنکاناله ــاطدارد.درونای ــرونارتب ــطبی ــامحی ــهازراهســوراخهاییب ــوراســتک جان
 ســاختار گیرنده هــا و عملکــرد آن: درونکانالهــایاختههــایمژکــداریوجــوددارنــدکــهبــهارتعــاشآبحســاساند.درواقــعســاختاروعملکــرد
گیرندههــایخــطجانبــیتــاحــدودیمشــابهگیرندههــایتعادلــیدرانســانمیباشــد.جانــوربــاکمــکخــطجانبــیمیتوانــدازوجــوداجســاموجانــوران
دیگــر)شــکاروشــکارچی(دراطــرافخــودمطلــعشــود.هنگامــیکــهآببــهکانــالخــطجانبــیواردمیشــود،جریــانآبدرکانــالمــادٔه ژالتینــیرابــه
ــهمغــزارســالمیشــود.تحلیــلوتفســیراطالعــات،درتشــخیص ــامعصبــیب ــدهتحریــکشــدهوپی ــتیاختههــایگیرن ــنحال حرکــتدرمــیآوردودرای

اجســاممتحــرکوحتــیغیرمتحــرکبــهجانــورکمــکمیکنــد.

هشتگـــــــ  h.یاختههایمژکدارخطجانبینوعییاختٔهتمایزیافتهمیباشندکهتواناییتشکیلسیناپسیارشتٔهعصبیرادارند

h.هرپوششژالتینیچندینیاختٔهمژکداررادربرگرفتهاست.توجهکنیدکهزجاجیه)مادۀموجوددرپشتعدسی(نیزمادهایژلهایاست

نکاتتصاویر  

خط جانبى

پولکمنفذ کانال

کانال خط جانبىعصب

پوشش
ژالتینى 
 یاختهٔ

مژك دار

یاختهٔ
پشتیبان 

رشتهٔ
عصبى 

ــی  ــای دم ــه باله ه ــبت ب ــری نس ــت پایین ت ــی در موقعی ــط جانب خ

قرار دارد و تا باله های عقبی امتداد پیدا می کند. 

از  گروهــی  جانبــی،  خــط  حســی  گیرنده هــای  مجــاورت  در 

تــک  یاخته هــا  ایــن  دارنــد.  حضــور  پشــتیبان  یاخته هــای 

هسته ای اند و مژک ندارند. 

تعداد گیرنده های حسی از تعداد یاخته های پشتیبان کم تر است. 

هر گیرندٔه حسی با دو رشتۀ عصبی ارتباط برقرار می کند. 

یکســان  جانبــی  خــط  مژکــدار  گیرنده هــای  مژک هــای  طــول 

ــٔه  ــه یاخت ــبت ب ــری نس ــطح باالت ــا در س ــن مژک ه ــند و ای نمی باش

پشتیبان قرار دارند. 

در محل منافذ کانال خط جانبی ماهی، پولک های ماهی قابل مشاهده نیستند. در واقع در این محل پولک ها قطع شده اند. 

آکســون یاخته هــای عصبــی حســی در ارتبــاط بــا گیرنده هــای مکانیکــی قــرار دارد و پــس از خــروج از کانــال در بیــرون از آن بــه یکدیگــر 

ملحق شده و عصب حسی را می سازند. این اعصاب پیام را به دستگاه عصبی مرکزی ماهی می برد. 

ترکیبها    

ترکیب با فصل 2 دهم:ماهیهمانندسایرمهرهدارانلولٔهگوارشدارد.
ــا ــد.درماهیه ــدمیباش ــیارکارآم ــی،بس ــطوحآبشش ــقس ــاازطری ــادلگازه ــغتب ــتاننابال ــغودوزیس ــانبال ترکیب با فصل ۳ دهم:درماهی

ــد. ــریمیکن ــکافآبششــیجلوگی ــیازش ــوادغذای ــروجم ــایآبششــیازخ خاره
ترکیب با فصل 4 دهم:ماهــی،گــردشخــونســادهوبســتهدارد.بنابرایــنخــوندرهــربــارگــردشدربــدنفقــطیــکبــارازقلــبدوحفــرهای

ماهــیعبــورمیکنــد.قلــبایــنجانــوردرســطحشــکمیقــراردارد.
ماهیــانغضروفــی)کوســهماهــیوســفرهماهــی(عــالوهبــرکلیــه،غــددراســترودهاینیــزدارند.ایــنغــددمحلــول 1 ترکیب با فصل ۵ دهم:
ــانآب ــادینمینوشــند.درماهی ــانآبشــور،آبزی ــانآبشــیرینبرخــالفماهی ماهی 2 ــد. ــهداخــلرودهترشــحمیکن نمکــیبســیارغلیــظراب

شیرین،حجمزیادیازآببهصورتادراریرقیقدفعمیشود.
اغلــبماهیهــالقــاح 2 طــولدورانجنینــیومیــزاناندوختــٔهغذایــیدرتخمــکماهــیانــدکمیباشــد. 1 ترکیب با فصل 7 یازدهم:

خارجیدارند.درحالیکهبرخیازماهیهامانندکوسهماهیلقاحداخلیدارند.
ترکیب با فصل 8 دوازدهم:درصورتــیکــهارتعاشهــایدائمــیآبســودوزیانــیبــرایجانــورآبــزیماننــدماهــینداشــتهباشــد،درایــنحالــت

رفتــارخوگیــریانجــاممیشــودوجانــورنســبتبــهمحــرکهــاپاســخنمیدهــد.
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 مغز ماهی: 
ــراســت.در ــیانســانبزرگت ــیماهــیازلوبهــایبویای ــوببویای ــیمیباشــد.ل ــیازگیرندههــایبویای ــتپیامهــایعصب ــی،محــلدریاف لوبهــایبویای
واقــعدرماهی)نســبتبــهانســان(بخــشبیشتــریازمغــزبــهپــردازشاطالعــاتحاصــلازپیامهــایبویایــیاختصــاصدارد.ایــنموضــوعنشــاندهندٔه

ایــنواقعیــتاســتکــهحــسبویایــیدرماهــیقویتــرازانســاناســتودرزندگــیماهــیاهمیــتبســیاریدارد.

نکاتتصاویر  

نخاع

لوب بینایىمخچه

مخ
لوب هاى (پیاز)

 بویایى

عصب بویایى عصب بینایى بصل النخاع

کوچک ترین بخش مغز ماهی، مخ می باشد. 

قشر مخ در ماهی برخالف انسان چین خوردگی ندارد. 

ــرار دارد و در  ــخ ق ــاورت م ــی در مج ــی ماه ــای بویای لوب ه

ارتباط مستقیم با عصب بویایی می باشند. 

بین مخ و مخچه لوب بینایی قرار دارد. 

نیمکره های مخچه باالترین بخش مغز ماهی به شمار می روند. 

اندازٔه لوب های بینایی و مخچه از مخ بیش تر است.

در بخش پایین تر از لوب بینایی، عصب بینایی واقع شده است.

ــی  ــد. در حال ــاع می باش ــت بصل النخ ــه در پش ــان مخچ در انس

که در ماهی مخچه در باالی بصل النخاع قرار دارد.

حجیم ترین بخِش مغز ماهی لوب های بینایی آن می باشد که از مخ تفکیک شده اند. 

در بخش پایین تر از لوب بینایی، عصب بینایی واقع شده است.

گیرنده های شیمیایی در پای مگس  

مگــسنوعــیحشــرهاســت،پــسشــشعــددپــادارد.درایــنجانــورگیرندههــایشــیمیاییکــهمــزهراتشــخیصمیدهنــد،درموهــایحســیرویپاهــای
آنقــراردارنــدکــهجانــوربــهکمــکایــنگیرندههــا،مــزۀانــواعمولکولهــاراتشــخیصمیدهــد.درواقــعدرپــای مگــستعــدادیمــویحســیوجــوددارد

وهــرمــویحســیدارایتعــدادیگیرنــدٔهشــیمیاییاســت.

موشکافی  
ــطاســت. � ــرونمرتب ــطبی ــامحی ــهب ــودداردک ــذیوج ــومناف ــرم ــت؟ دررویه ــه اس ــس چگون ــای مگ ــزۀ پ ــیمیایی م ــای ش ــرد گیرنده ه ــم عملک  مکانیس

زمانــیکــهپــایحشــرهبــررویمــادٔهغذایــیقــرارمیگیــرد.دارینــٔهایــنگیرندههــاازطریــقمنفــذانتهــایمــویحســی،مولکولهــاراتشــخیصمیدهــدومــزه
ــود. ــاییمیش شناس

هشتگـــــــ  h.آکسونوجسمیاختهایگیرندٔهشیمیاییدرخارجازمویحسیقراردارند

h.گیرندٔهشیمیاییدرپاهایمگسازجنسیاختٔهعصبیمیباشد

نکاتتصاویر  

رشته هاى عصبى

گیرنده هاى
 شیمیایى
موى حسى

منفذ

مولکول های مواد غذایی از طریق منفذ به دندریت های سطح گیرنده ها متصل می شوند. 

بخشــی از آکســون گیرنده هــای شــیمیایی رشــتٔه عصبــی را می ســازند، دندریــت ایــن گیرنده هــا 

غیرمنشعب است. 

گیرنده های شیمیایی دوکی شکل اند و یک هستۀ مرکزی دارند.

گیرندٔه مکانیکی تشخیص صدا در پای جیرجیرک  

ــن ــررویآنکشــیدهشــدهاســت.درونای ــردٔهصمــاخب دررویپاهــایجلویــیجیرجیــرک)بیــنبنــداولوبنــددوم(یــکمحفظــٔههــواوجــودداردکــهپ
ــر ــیایجــادمیشــوددراث ــطصدای ــهدرمحی ــیک ــد.هنگام ــرارگرفتهان ــاخق ــردٔه صم ــه پ ــل ب ــاشمتص ــهارتع ــایمکانیکــیحســاسب محفظــهگیرندهه

ــد. ــتمیکن ــورصــدارادریاف ــکمیشــودوجان ــدٔهمکانیکــیتحری ــاش،گیرن ــاخوایجــادارتع ــردٔهصم ــهپ ــواجب برخــوردام

ترکیبها    

ــد. ــابمیکن ــتراانتخ ــنجف ــردازدوبنابرای ــلمیپ ــدمث ــریدرتولی ــٔهبیشت ــرهزین ــورن ــرکجان ــیجیرجی ترکیب با فصل 8 دوازدهم:درنوع
جیرجیــرکنــراســپرمهایخــودرادرونکیســهایبــههمــراهمقــداریمــوادمغــذیبــهبــدنجانــورمــادهمنتقــلمیکنــد.جانــورمــادههنــگامتشــکیل

تخــموبــرایرشــدونمــوجنیــنبــهمــوادمغــذیدرونکیســهنیــازدارد.
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نکاتتصاویر  

پردهٔ صماخ

پاهای جلویی جیرجیرک کوتاه ترین پاهای جانور محسوب می شود.

جیرجیرک  همانند انسان دارای دو پردٔه صماخ است. 

گیرنده های صدا در پاهای جلویی جیرجیرک در اتصال به سمت داخلی )نه خارجی( پردٔه صماخ هستند. 

پردٔه صماخ در گیرندۀ صدای جیرجیرک ظاهری بیضی شکل دارد. 

گیرنــدٔه مکانیکــی تشــخیص صــدا در جیرجیــرک از نظــر موقعیــت در مفصــل بیــن بنــد اول و دوم پاهــای جلویــی 

قرار دارد، اما کمی متمایل تر به بند دوم است. 

گیرندٔه نوری، چشم مرکب حشرات  

حشــراتچشــممرکــبدارنــدکــهازکنــارهــمقرارگیــریچندیــن عــدد واحــد بینایــی مســتقل از هــمتشــکیلشــدهاســت.هــرواحــدبینایــییــکعدســیو
یــکقرنیــهوتعــدادیگیرنــدٔهنــوریدارد.هریــکازایــنواحــدهــاتصویــرکوچکــیازبخشــیازمیــدانبینایــیایجــادمیکنــد.ایــناطالعــاتبــهدســتگاه
عصبــیجانــورارســالمیشــودودرآنجــااطالعــاتیکپارچــهوتصویــریموزاییکــیایجــادمیشــود.توجــهکنیــدکــهمغــزحشــراتازچنــد گــرۀ بــه هــم 

جــوش خــوردهتشــکیلمیشــود.

نکاتتصاویر  

قرنیه

یاخته های
گیرندۀ نور 

عدسی

 رشته های
عصبی

چشم مرکب قرنیه در سطح باالتری نسبت به عدسی قرار دارد. 

ــد در  ــی می توان ــد بینای ــک واح ــوری در ی ــای ن ــتٔه گیرنده ه هس

یک سطح قرار نداشته باشد. 

عدسی در سطح باالتری نسبت به یاخته های گیرندٔه نور قرار دارد. 

یاخته هــای گیرنــدٔه نــوری طویــل می باشــند 

اما از جنس نورون نیستند. 

ترکیبها    

ــدکــه ــد.همچنیــنایــنگلهــاعالئمــیدارن ــردازدکــهشــهدقــویدارن ــهگردهافشــانیگلهایــیمیپ ترکیب با فصل 8 یازدهم:زنبــورعســلب
ــورفرابنفــشدیــدهمیشــود.زنبــورعســلدرچشــمخــودگیرندههــایتشــخیصپرتــویفرابنفــشرادارد. فقــطدرن

چشم انسان و حشرات

ویژگی مشترک
چشم مرکب همانند چشم انسان با دریافت پیام عصبی از گیرنده های نوری  1

عدسی و قرنیه  دارند. 3 هردو رنگیزه دارند.  2 آن را به مغز ارسال می کند. 

وجه تمایز
در چشم مرکب حشرات برخالف چشم انسان، عنبیه، شبکیه و مردمک وجود ندارد.  1

در چشم مرکب برخالف چشم انسان واحدهای بینایی متعددی وجود دارد. 2

در چشم انسان برخالف چشم مرکب تصویر واحد و یک پارچه ای ایجاد می شود.  3

گیرندٔه فروسرخ در مار زنگی  

ــر هــر چشــم مــار زنگــیســوراخیوجــودداردکــهواجــدگیرندههــایپرتوهــای ــو و زی ــوفروســرخراتشــخیصدهنــد. در جل برخــیمارهــامیتواننــدپرت
فروســرخمیباشــد.بــهکمــکایــنگیرنــدهمــارمیتوانــدپرتــویفروســرختابیــدهشــده)نــهبازتــابشــده(ازبــدنشــکاررادریافــتومحــلآنرادرتاریکــی

تشــخیصدهــد.توجــهکنیــدکــهپرتوهــایفروســرخبازتــابنمیشــوندوازخــودبــدنشــکاردریافــتمیشــوند.

هشتگـــــــ  h.انسانپرتوفروسرخرابهصورتگرماحسمیکند

h.مارزنگیدرروزازگیرندههایفروسرخبرایتشخیصشکاراستفادهنمیکند،بلکهدرروزبهکمکچشمهایخودشکارراتشخیصمیدهد

ترکیبها    

ترکیب با فصل 4 دوازدهم:مــارپیتــونبــااینکــهپــانــداردامــابقایــایپــادرلگــنآنبــهصــورتوســتیجیالموجــوداســتوایــنحاکــیازوجــود
رابطــهایمیــانآنودیگــرمهــرهداراناســت.توجــهکنیــدکــهمارهــاازسوســمارهاپدیــدآمدهانــد.

ترکیب با فصل 7 یازدهم:بکرزایینوعخاصیازتولیدمثلجنسیاست.برخیازمارهاتواناییبکرزاییدارند.
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نکاتتصاویر  

چشم

محل گیرندهٔ 
فروسرخ

٢٦
٢٦/٢

٢٤

٢٢

٢٠

١٨/٦

٠C

٠C

در هنگامـی کـه دمای بدن شـکار از دمای محیط بیشـتر باشـد، 

این جانور می تواند موقعیت شکار را شناسایی کند. 

ــکار آن  ــدن ش ــای ب ــه دم ــبت ب ــی نس ــار زنگ ــدن م ــای ب دم

)موش( کم تر می باشد. 

دمای بدن موش بین 24 تا 26 درجه است.

مغز موش دارای بیشترین دما است.

دم موش دمایی را نشان نمی دهد.

سطح بدن موش)به جز دم موش( دارای بیشترین دما است.

آموزشمویرگی 

غیر نورونىانواع گیرنده هاى حسى

نورونى

بخشى از یاخته هاى عصبى

 در ارتباط با یاخته هاى عصبى حسى مى باشند .

یک یاختۀ کامل محسوب مى شوند .

مثال ها

مثال ها

گیرنده هاى چشایى زبان و دهان
گیرنده هاى شنوایى ـ تعادلى گوش میانى

گیرنده هاى مکانیکى خط جانبى ماهى

نوعى نورون تمایزیافته مى باشند  .

نورون حسى به حساب نمى آیند .

 در ارتباط با یاختۀ عصبى حسى اند و با آنان سیناپس برقرار مى کنند .

گیرنده هاى مخروطى و استوانه اى چشم انسان
گیرنده هاى بویایى در سقف حفرة بینى

گیرنده هاى شیمیایى در موهاى حسى مگس

 یک یاختۀ کامل نیستند .

 بخشى از انتهاى  یاختۀعصبى حسى اند .
 سیناپسى تشکیل   نمى دهند  .

مثال ها

 حس وضعیت و گرما
گیرندة فشار و سرما

گیرندة تماسى
گیرندة اسمزى در هیپوتاالموس
گیرندة حساس به غلظت خون

گیرندة درد و اطراف قاعدة مو درون پوست انسان






