


  
1

  .فرستدمیهااندامبهمركزیعصبیدستگاهازرادستوراتحركتیبخش. استحسی وحرکتیبخشدوشاملمحيطیعصبیدستگاه

 ومغـزبه ودريافتبدنبيرونی ودرونیمحيطازهاگيرندهكمکبهراحسیاطالعاتحسیبخش وپيکری وخودمختارعصبیدستگاهشامل

  .دهدمیپاسخها آنبهاستممكن ونمودهپردازشرااطالعاتاينمركزیعصبی هدستگا. كندمیارسالنخاع

  
 :كههستندياختهازبخشیياياختهيک

  .كنندمیدريافترامحرکاثر
  . كنندمیتبديلعصبیپيامبهرامحرکاثر
غيرعـصبیياختـهيـکيـايافتهايزتمحسینورونتواندمیحسیگيرنده
  .باشدحسینورونيکدندريتحتیيا ويافتهتمايز

درفقـــــطمحــــــركاثـــــردرك وپـــــردازش
حـسيهـاي  گيرنـدهپس. شود  ميانجام. 

  .ندارندراهامحركتفسير ودركتوانايي

تـشكيلسـيناپس. نـورونيـكبـاحتمـًاهستند،افتهتمايزيعصبيغيرسلولكههايي  گيرنده
  .فرستندميمركزيعصبيدستگاهبرايراپيامآنكمكبه ودهندمي

بويـاييهـاي  گيرنـدهچشايي،هاي  گيرندهگوش،درموجودتعادلي وشنواييهاي  گيرندهها،  گيرندهاينتمامبيناز
  .هستندمژكدارايماهيجانبيخطدرموجودهايگيرنده )ننورو(

  مثال  حسیگيرندهانواع
    يافتهتمايزنورون

    نوروندندريت

    غيرعصبیسلول
  

  .شوندمیبندیتقسيمكلیدسته ۵بهمحرکنوعاساسبرحسیهایگيرنده: هاگيرندهانواع

  مثال  محرکنوع

  جيرجيرکپای ـماهیجانبیخط ـتعادل وشنوايی ـ)كشش (وضعيت ـ)لمس وارتعاشفشار،(تماسی  مکانيکی

  مگسپای ـبدندرونشيميايیهایگيرنده ـبويايی ـچشايی  شيميايی

سرما   گرما ـ  دمايی

بينايی   مركبچشم ـ  نوری

  داخلهایاندام وپوستدر  درد

مـثًال. )كنـدمـيعمـلاختـصاصي (دهد  ميپاسخخودشبهمخصوصمحركچنديايكبهتنهاحسيي  گيرندههر
  .شديدسرمايباهمشودميتحريكبافتيآسيبباهمدرديگيرنده
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تحريـكرادماي  گيرندههمشديدسرمايمثًال. كنند  ميتحريكراحسي  گيرندهنوعيكازبيشها،  محركبرخي
  .رادرديگيرندههم وكندمي

توليـد،پـذيري،تحريـكتوانايييعني. كندعملسيناپسيپيشياختهعنوانبهتواند  مينيزعصبيغيرگيرندهياخته
  .داردراعصبيپيامانتقال وهدايت

هدايتايجادغشا  تغييرمحرکبهوابسته  شدنبازگيرندهبرمحرک تأثير
عـصبیمركزبه )حسیپيام(تحريکپيامرسيدنسيناپسیپسسلولتحريکشدنآزادگيرندهياختهانتهایسویبهعصبیپيام

  مركزیعصبیدستگاهدرمربوطه

  
  

بـهفـشاراعمـالبـا» بمرحلـه«استقراربرآرامشپتانسيل) ۲ (و )۱(نقاطدر ونيستفشارتحتپيوندیغالف »الفمرحله«: شکلنکات

البتـه. )عمـلپتانـسيلآغـاز (شـودمیترمثبتبيرونبهنسبتياختهدرون وشدهبازسديمیداردريچههایكانال) ۱ (نقطهدرپيوندی،غالف
ادامهبا وهستندنورونازخروجدرحالپتاسيمهایيون) ۱ (ینقطهدر و »پمرحله «در. بردمیسربهآرامشپتانسيلدرهنوز) ۲ (ینقطه

دندريتطولدرعملپتانسيل و )شوندمینورونواردهاسديم (شودمیايجادغشاپتانسيلتغيير) ۱ (نقطهتأثيرتحتنيز) ۲ (نقطهدرفشار،
  .كندمیحركتجلوبهجهشیصورتبه

  .پوشاندميرارانويهگره وميلينغالفازبخشيهم ودندريتآزاديانتهاهمپيونديغالف

هايگيرندهساير ودارندپوششبدون وآزادانتهايباهايدندريتبويايي وموپيازوضعيت،حسدرد،هايگيرنده
  .باشندميپيونديبافتازاليهچندغالفيدارايدندريتي،

  هاگيرندهسازش

گر درمدتیحسیگيرندها
قرارثابتی محرکمعرض
  بگيرد

  . يابدمیكاهشياشدهمتوقفمركزیعصبیدستگاهبهعصبیپيام ارساليابدمیسازشگيرنده
بويايیگيرنده وپوستسطحدرفشار گيرنده:مثال

  . يابدمیادامههمچنانعصبیپيام ارساليايدنمیسازشگيرنده
  دردگيرنده: مثال

فايد  ترمهماطالعاتپردازشدرمغزبهترعملكردمغزبهكمتراطالعاتارسالهاگيرندهبيشترپذيریسازش ه
كنششودمیمجبورفرددردايجادعاملكردنبرطرفبرایهاگيرندهازبرخیناپذيریسازشفايده   .دهدنشانمناسبوا
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كندهبدنمختلفهایبخشدرپيکری   .اندپرا

  حواس انسان
  .اندگرفتهقرارويژههایاندامدرويژه

  

  .هستند. همگيپيكريحواسهايگيرنده

شيميايي ومكانيكيهاي  محرك وويژههاي  گيرندهرويفقطنورپيكري،هاي  گيرندهرويفقطدما ودردهاي  محرك
  .بگذارنداثرتوانندميويژه وپيكريهايگيرندهنوعدوهرروي

  پيکریحواس
  گيرندهمحل  محرکنوع  گيرندهنوع

  تماسی  ارتعاشفشار،تماس،
ــوارهبرخی -پوســت ــهــایسـرخرگـدي  -عمــومیخــونردشگ
تجمـعمثانهديواره وهانايژکنايژه،ديوارهدرصافهایماهيچه

  مکانيکی  .استبيشترانگشتاننوک ولبمثلهايیبخشدرآنها

تغيير  وكششماهيچهطولضعيت   هامفصلپوشانندهكپسول وهااسكلتی،زردپیعضالتدرون  و

گرما و سرما   بزرگهایسياهرگخیبرمثلبدندرونیهایبخشپوست،  دمايی

سرمایياگرمااثردربافتیآسيب
شيميايیموادبرخیبريدگی،شديد،
كتيکمانند   هيستاميناسيد،ال

پوست
  درد

 دروهاسرخرگديوارهمثلبدندرونیهایبخش و
  بدنديگرهایاندامازبسياری

  شيميايی
شيميايیموادغلظتتغيير

،،O2مانند CO2H  

كهگردنناحيههایسرخرگ وآئورتالنخاع،بصلپوست،
  دارندعهدهبررامغز وسربهخونرسانی

خون غلظت   هيپوتاالموس  اسمزی

  

هم ۱فصل(. فرستند ىم. بهراخوداطالعاتازبخىشوضعيتهایگيرنده    )دياز

کـهاسـتغيراختـصاىصايمىنپاسخنوىعهم. . شوند ىمتحريک. دنبالبهدردگيرندههای

هم ۵فصل(. دهد ىم خربافىتآسيب عنوهربرابردر    )دياز

هم ۳فصل(. شود ىمدرد یگيرندهتحريک و. توليدباعثهاماهيچهدر. تنفس    )دياز

هم ۱فصل(. شوددردهایگيرندهپذيریتحريکاكهشموجبتواند ىم دفرتوسطمصرف    )دياز
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. ايجـاد . ونقـرسدرمفاصـلدر. هایبلورتجمعمانندمواردی
   )دهم ۵ و ۲فصل(. شونددردبروزموجبتوانند ىمꙭسترولمانندصفرادهندهتشکيلموادتجمععلتبه

  : كنيممیبررسیراآنیدواليهكهاستشدهساختهاليهسهازپوست
  :)درماپی (خارجیاليه

  .استچنداليهسنگفرشیپوششیبافتجنساز وبودهترنازکداخلیاليهاز

  .دارندنقشايمنیاولخطدركهداردهایياختهاليهاينخارجیسطح

  .هستنددردگيرندههایدندريتاليهايندرحسیگيرندهتنها

  .استتماسدرداخلیاليهبا جموایپايهغشایتوسطاليهاين

  .گيرندمیفراراموپيازاطرافوشدهدرموارداليهاينپوششیهایسلولازبخشی

  ندارد.خونیرگاليهاين

اليه  : )درم(ترداخلی
  .است )االستيک وكالژندارای )ایرشتهپيوندیبافت

  داردفروانخونیرگ

  .هاستميكروبورودازجلوگيریدرنفوذناپذيرسدی
  .هستپوستاليهدوهردرعرقمجرایامابودهاليهايندرعرقغدد

كندهاليهاينمختلفهایبخشدردمايی وفشاریتماسی،هایگيرنده   .اندپرا
  . استزيادفشارگيرندهاطرافپيوندیغالفضخامت

  .هستقابلنيزچربیدرفشارگيرنده. داردحضورچربیاليهدرم،اليهزيردر

  . شودمیموحالتتغييرموجبحدیتاكهدارداتصالصافایماهيچهمو )پياز (قاعدهبه

  .است. گيرندهآنترينعمقي و. گيرندهپوستگيرندهترينسطحي

  .شودميمحسوب )هيپودرم (آنياليهترينداخليجزوپوستچربي

   )دهم ۱فصل(. دگير ىمقرارحياتياىبسازمان حسطوازسطحسوميندر واستانداميکپوست
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  :استاليه ۳شامل وگرفتهقرار )چشمكاسه (استخوانیكاسهيکدرونچشمكره
  .استشدهتشكيلقرنيه وصلبيهبخشدواز: خارجیاليه )الف

كـهاستپيوندیبافتجنسازشفافغير ومحكمرنگ،يدسفایپردهصلبيه

گرفتـهراچـشمیكـرهبيشتر زردپـی وچربـیپلـک،بـاخـارجازپـردهايـن. فرا
  . استماستدراسکلتیهایماهيچه

. شوندميمتصلصلبيهبهچشمكاسهدروناسكلتيهايماهيچه
  

درواقعدر

  

  .اندنشدهمتصلاستخوانبهمستقيماًكهكردمشاهدههاييزردپيتوانميبخشاين

چـشمي  كـرهداخلهاي  ماهيچه و )پيكرياعصابدهيعصبتحت (اسكلتينوعازچشمي  كرهاطرافهاي  ماهيچه
  هستند )خودمختاراعصابدهيعصبتحت (صافنوعازهمگي

       
. )داردنـورپرتوشدنهمگرادرمهمینقشقرنيهانحنای ودب (.داردتحدببيرونبهكهچشمجلویدرشفافایپردهقرنيه

ق

هـایتح ناي

كسيژن وغذايیموادرنيه ارتبـاطهـممژگـانیاجـسامبا ونداردخونیرگقرنيه. دهدمیتحويلآنبهراخوددفعیمواد وگرفتهزالليهازراا
  .استكردهبرقرارجزيی

  .شودميهمگراآندرنوركهاستچشمازحليماولينقرنيه

چازنيزمژهابرو وپلكچربي،اشك،درموجودليزوزيمبرعالوه  .كنندميمحافظتشم

 .داردجريـانقرنيـهرویمايعاين. داردنقش. ايمىندر واست. آنزيمحاویچشماشک

 ۵فصل(
  .استشدهتشكيلعنبيه ومژگانیاجساممشيميه،

هم    )دياز
از :ميانیاليه )ب

استفراوانخونیهایمويرگ ومالنينسياهرنگدانهدارای شـبكيهكه (مشيميه

جـزبـه (داخلـیبخشدر وصلبيهبابيرونیبخشدرمشيميه. )كنندمیتغذيهرا
 .استتماسدرشبكيهبا )شود یمختممژگانیاجسامبهكهاندكیبخش

بهستچوداررنگدانههایسلولآندرکهاستبدخيمسرطاننوىعمالنوما

هم ۶فصل (.شوند ىمتقسيمکنترل لقابغيرطور    )دياز
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  : شدهتشكيلاصلیبخشدواز و )تطابق (استعدسیقطرتغييردادنمسئول :مژگانیاجسام

   ).هستندغيرارادی وصافنوعاز هك(مژکیهایماهيچه
عدسـیبـهديگـریـوساز ومژكـیهایماهيچهبهسويکازكه (آويزیتارهای

هستندصل  ).كنندمیمنتقلعدسیبهرامژكیهایماهيچهنيروی ومت

بـهمـوازیصـورتبـهدوراجـساماز وواگـراصورتبهنزديکاجسامازنورپرتوی

شـبكيهدرنقطـهيـکرویتامودهنهمگرارانورپرتوهایعدسی. رسدمیماچشمان

 وضخامتنزديک ودوراجسامديدنواضحبرای. ببينيمواضحراتصوير وشوندمتمركز
  .كندمیتغييرعدسیهمگرايی

آويـزیتارهـایشـوندمیمنقبضمژگانیهایيچهماه: نزديکاجسامديدندر

 وعدسـیضـخامتافزايشعدسیرویازفشارشدنبرداشتهشوندمیلش
  شبكيهروینورپرتوهایشدنمتمركزآنهمگرايیقدرت

آويـزیتارهـای درونمیاستراحتبهمژگانیهایماهيچه: دوراجسامديدندر

 وعدسـیضـخامتکـاهشطـرفينازعدسیشدنكشيدهشوندمیشيدهک
  شبكيهروینورپرتوهایشدنمتمركزآنگرايیهمقدرت

سـوراخاينهايشماهيچهكمکبهعنبيه. استعنبيهوسطدرسوراخیمردمک. باشدمیچشمرنگیبخش وگرفتهقرارقرنيهپشت: عنبيه

  :هستندنوعدوعنبيههایماهيچه. شودتنظيمچشمبهورودینورميزانتاكندمیگشاد وتنگرا

ماهيچ  حلقویی ه  شعاعییماهيچه  ويژگی
ماهيچه ع       نو

      وظيفه

هیصب     د  ع

      تحريکزمان
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نـورهـایگيرنـدهدارایكـهاسـتنـازکبـسيارایاليـه: )شبكيه (داخلیاليه )ج

ینقطـه وزردیلكهبخشايندر. استديگرهاینورون و )تمايزيافتههاینورون(

خارجیبخشدر وزجاجيهباخودداخلیبخشدراليهينا. شودمیديدههمكور

تـاً كـامالشـبكيهبينيـدمیزيرشكلدركهطورهمان. استارتباطدرمشيميهبا

  . نداردامتدادچشمجلوی

  
ايـندنـدريتدركـه. هـستندایيافتـهشـكلتغييـرهاینورون: نورهایرنده گي

 وشـدهتجزيـهباعـثنـورتابيـدن وداردوجـودنـوریبـهحساسمادههاسلول

  .شودمیايجادسلولدرعملپتانسيل

ـــهحـــساسمـــادهســـازيشپـــ . ـــورب درن
  .استنورگيرندهايهياخته

شودنميديده. ياليهي   . بينايعصبساختاردر

هم ۶صلف(. دارنددخالتفتوسنتزدرآغازيان وهاباکتریازبرىخگياهان،درموجودهایرنگيزه    )ددواز

گي  ایاستوانههایرنده  مخروطیهایگيرنده  ويژگی
شبكدراد       يهتعد

      زردلكهدرتعداد

      نوربهحساسيت

      تحريکزمان

      وظيفه

دندري ل       تطو

كسونطول       آ

نوربهسقرارگمحل     ساحمادهيری

      نوربهحساسمادهمقدار
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  چشمهایبخشساير

  زردلکه
هـایسلولتعدادهابخشسايربرخالفبخشايندر. تناز وچشمیکرهنوریمحورامتداددر اسشبكيهبخشترينک

  . شودمیديده هتيرشبكيه،دربخشاين. دارداهميتتيزبينی ودقتدرزردلكهنتيجهدر واستفراوانمخروطی

  کورنقطه
ركز گر. نداردنوریگيرنده وبودهچشمبهخونیهایرگعبور وبينايیعصبخروجمحل متمنقطهدرايننوریپرتوهایا

   .اندكردهعبورآنازهارگكهشودمیديدهروشنیینقطهصورتبهشبكيهدربخشاين. شودنمیايجادتصويریشوند،

. شـودمـیتغذيهزالليهتوسط وبودهپذيریانعطافخاصيتباسلولیساختاردارایكهاستچشمهایبخشينمهمتراز
  عدسی

  ).استبيشترعقبسمتبهآنتحدب (.داردتحدبسمتدودر واستخونیرگفاقد وشفافعدسی

  زالليه
ايـن. كنـدمی ر پراعدسیجلویواستابخونآنمنشايعنی. شودمیترشحميانییاليههایازمويرگكهشفافمايعی

قرنيـه،بـامـايعايـن. داردنقـشقرنيـه وعدسیزائدمواددفع ورسانیاکسيژنتغذيه،در وجريانمردمکدرونمايع

  .نداردسلول واستتماسدرمژكیهایماهيچه وآويزیتارهایعدسی،عنبيه،

  زجاجيه
اليـهبـاتمـاسدر. گـرددمیچشموی کرشکلحفظباعث وكندمیپرراسیعدپشت وچشمكرهدرونكهایژلهماده

  .باشدمیعدسی وآويزیتارهایمژكی،ماهيچهمشيميه،ازبخشیشبكيه،داخلی
  

زيـادزجاجيهحجماستممكن .در
ــ و ــرهدازهانـ ــشميكـ ــزرگچـ ــودبـ ــلدر. شـ درمقابـ

 .شودكمزجاجيهحجم .

عقبيهاي  بخش ردصلبيه وشبكيهضخامتكليطوربه
مـورددرموضـوعايناما. استبيشترجلوييهاي  بخشازچشم

 .كندنميصدقمشيميه

زجاجيه وزالليهعدسي،قرنيه،شفافحيطمچهاردارايچشم
ه) الف

  . هستندسلولفاقددوم

  :موارداينبينازكهاست
. نشوندكدرتاندارندخونيرگ مگي

مورددو وزندهسلولداراياولمورددو )ب

  شبكيهزجاجيهعدسيزالليه←مردمكزالليهقرنيه: نورعبورمسير

هـربـهوروددرپس. برسدشبكيهبهتاكند  ميعبور )زجاجيه وعدسيزالليه،قرنيه، (چشمشفافناحيهچهارازنور
ناحيه

  زجاجيهبهدسي
كسوننه (شودمیكيل آ

  .شكندميبار 4حداقلچشمدرنورپس. شكندمي
ع )4عدسيبهزالليه )3زالليهبهقرنيه )2قرنيهبههوا )1

تششبکيهیاليهترينداخلیهاینورونآکسونازعصباين :آنمسير و اطالعـات و )نـوریگيرندههایبينايیعصب

درری
كسونباهمراهبينايیعصبدر. رساندمیمغزبهً نهايتارابينايی  .)سياهرگهم وسرخرگهم (.هستندمشاهدهقابلهمخونیهایرگها،آ

سـپـسهـایلوب )اوليهپردازش (هاتاالموسازعبوربينايیكياسمایمقابلسمتبهعصبشدنخمكورنقطهازخروج
نيم  راست وچپهایكره
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  چشمهایبيماری

  بيماری  علت  عالئم  درمان

  بينینزديک

  ياچشمكرهدازهبيبودنبزرگ -۱

رتوهایپرتوهای(
  دوراجسامديدنناواضح

باعينکازدهاستفا

  

انازش

عدسیحدازبيشهمگرايی -۲

عدسی پ وشبكيهازجلوتردوراجسامنور

  ).شوندمیمتمركزشبكيهروینزديکاجسام

گرا مقعرياوا

  چشمكرهبودنكوچک -۱

عدسیكمارهمگرايی -۲  دوربينی

 وبكيهپرتوه(

  ).پرت

  نزديکاجسامديدنناواضح
باعينکازاستفاده

  بع

  يا

بسي
دسی

شپشتدرنزديکاجسامنوریای

شوندمیمتمركزشبكيهرویدوراجسامنوروهای

محدياهمگرا

آستيگماتيسم
 ).نيستكروی وصافً كامالقرنيهياعدسیسطح

  اجسامديدنناواضح

كهعينكیازاستفاده

  ).شوندنمیمتمركزنقطهيکدرنورپرتوهای
راانحنايكنواختیعدم

  .كندجبران

  سنافزايشباعدسیپذيریانعطافكاهش  چشمیپير

زمانافزايش وشدندشوار

ويژهعينکازاستفاده اجسامديدنبرایتطابق

مشابهيمعال (نزديک

  )استدوربينی

  )محدبعدسی(

  



10

  : استشدهتشكيلكلیبخش ۳ازگوش
جمـعوظيفـه. تاسـگـوشمجرای وگوشیاللهشامل :خارجیگوش )الف

درمجـراابتـدايیبخـش واللـه. داردراصـماخپردهبهاصواتانتقال وآوری

فاقـدمجـراانتهـای. هـستندجمجمـهبيـرون ودارنـدغـضروفخودساختار

  .شودمیحفاظتگيجگاهیاستخوانتوسط وبودهغضروف

 و )هـواتـصفيهيجهـت (مجـرادرونماننـدكـركموهاي
دارنـدمحـافظتينقـشبخـشايـندر زريـ  برونغددترشحات

  ).دفاعيخطنخستين(
بـهمتحـرکمفاصـلبـاكـه )هااستخوانكوچكترين (استرکابیِچکشی،استخوانسهشاملداخلبهخارجاز :ميانیگوش )ب

درهـااسـتخوانايـن. دارداتـصالیبيضدريچهپردهبهرکابیاستخوانکف وبودهمتصلصماخپردهوسطبهچکشیاستخودسته. وصلند

هـموسندانی

ان
  .دارنداهميتدقيقشنيدن

بيهواجايیجابهباكهاستحلق وميانیگوشبينمجرايی: استاششيپور

ابتدايهایبخشدرتنها وداردمتغيریقطرمجرااين. بلرزددرستیبهصماختا
ن

ی
كندمیبرابرصماخپردهسمتدودرراهوافشاربخش،دواين

  . شودمیحفاظتجمجمهاستخوانبا

  
  . است .استخوانكوچكترين و .ميانيگوشناستخوابزرگترين

متصل .بهخودخيمضبخشاز و .بهخودنازكبخشازسندانياستخوان
  . استشده

  . هستندمتصلخوداطرافبههاييرباطكمكبهميانيگوشهاياستخوان

هم ۳فصل(. هستندانسانبدن .اسꙹتجزومياىنگوشهایاستخوان    )دياز

  . باشدمیبخشدوشامل :داخلیگوش)ج
حفـرهدرتنهاشنوايیهایگيرندهكهاستحفرهسهدارایطولیبرشدر. استگرفتهقرارترپاييندايرهنيممجاریبهنسبت: حلزونیبخش

هـاگيرنـدهايـن. ستاژالتينییمادهنوعیپوششباارتباطدرآنهامژکكههستندعصبیغيرهایسلولهاگيرندهاين. شودمیديده نآميانی

  .كنندمیمنتقلهانوروناينبهراخودعصبیهایپيام ودارندسيناپسحسیهاینورونبا
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  .استارتباطدرميانيگوشبا .دريچهتوسطحلزوني

  .دارندقرار )اليهچنديايك (اياستوانهپوششيهايسلولاليالبهدرشنواييهايگيرنده

ديگـرسمتدر وحسيگيرندهيكحفرهاينسمتيكدر. شود  ميديدهحفرهيككورتي،ساختارميانيبخشدر
  .شودميديدهحسگيرندهسه

ازبيشها  بخشبرخيدرحتي. استمتفاوتهمباحلزونيمختلفهاي  بخشدراي  استوانههاي  سلولاندازه وشكل
  .شودميديدههاسلولاينازاليهيك

انرژیبهصوتیانرژیتبديل (صماخارتعاشصماخپردهبهخارجیگوشتوسطصداانتقال وآوریجمع :عصبیپيامبهصداتبديلمراحل
حلزونـیمجـاریدرونمايعحركت وارتعاشبيضیدريچهپردهارتعاشركابی وسندانیچكشی،هایاستخوانارتعاش )حركتی

 )الكتريكـی هحركتـیانرژیتبديل (عملپتانسيلايجاد )مكانيكیگيرنده (مژكدارسلولهایمژکشدنخمژالتينیمادهارتعاش

  )شنوايیعصب (غزپانتقال
بـ

كسونتوسطشنوايیپيامانتقالحسیهاینورونبهيام مسمتبهحسیهاینورونآ

هم ۱فصل(. دارددخالتشنواىيدرهم )نهꙘ ۴هایبرجستꙗ (مياىنمغز  )دياز

ايـنازبخـشیدر. اسـتيع

مجاری

  .دارندسيناپسحسیهاینورونباهاياختهين

مـاازپـرمجـاریايندرونكهبودههمبرعمودمجرایسهدارایگوشهر: )دايرهنيممجاری (دهليزیبخش

. هـستندمژکـداری وعصبیغيرهایسلولی،حلزونهایگيرندهمثلهاگيرندهاين. دارندقرارتعادلیهایگيرنده )دايرههرپايينیبخش(

ااندرفتهفروای ژلهیمادهدرونهامژک



12

بـهژالتينـیمـادهشدنخممخالفسمتبهدايرهنيممجاریدرونمايعحركتسمتيکبهسرچرخش: تعادلپيامتوليدمراحل

پيـامارسـالحـسینـورونتحريک وعصبیناقل نشدآزادعملپتانسيلايجادمژكدارهایسلولهایمژکشدنخمسويک
كسونطريقازحسی   مغزسویبه )تعادلیعصب (دهليزیشاخههایآ

عصبازباالتردهليزيعصب.)تعادلي (دهليزيشاخه وشنواييشاخه. استبخشدودارايگوشازخروجيعصبي
  :استصورتاينبهبخشاينمسير. استشنوايي

 )گيجگاهيلوب (مخقشرتاالموسشنواييعصب )الف
  مخقشرمخچهدهليزيعصب )ب

  .نيستبرابرهمبا )دايرهنيممجاريدرچه وحلزونيدرچه (هاگيرندههايمژكياندازه

هـا  سـلولايـن. دارنـدقراراليهتكاي  استوانهپوششيهايسلولالي  البهدردايره  نيممجاريي  گيرندههاي  سلول
  .دارند .اندازه

دم  .شو .بروزبهمنجرتواند يدايرهنيمهايگيرندهعملكرددراختالل

  .هستند .هايسلوللزوني،ح وايرهدنيممجاريدهندهتشكيلهايسلولبيشترين

نقـش وبـودهمژكـدارآنهـاهـایدنـدريتانتهـایكهاندگرفتهرارقهايینورونه، اليتکایاستوانههایسلولالیالبهدر وبينیحفرهسقفدر
  .كنندمیايفارابويايییگيرنده

  
  

درموجـوديـونیهایكانالشدنباز وگيرندهتحريکبينیسقفمخاطیمادهدربودارهایمولكولشدنحل: بويايیپيامتوليدمراحل

كسونتوسطپيامهدايتحسیورونندرعملپتانسيلتوليدهادندريتغشای كسونعبورمغزسمتبهگيرندههایآ منافـذازهاآ
كسونسيناپساولينبرقراریجمجمهاستخوان ليمبيـکسـامانهبهبويايیپيامارسالبويايیپيازدرديگرنورونیباگيرندهنورونا

  )نهايیپردازش (مخقشربهپيامارسال
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  :شکلازنکتهچند

  .نداردقرارایاستوانههایسلولالیالبهدرهانورونهایمژک

  .استمتصلجمجهكفاستخوانبهپيوندیبافتنوعیكمکبهای انهاستوپوششیبافت

كسونیپايانه   .نمايدايجادسيناپسبويايیپيازدرنورونيکازبيشباتواندمیگيرندهنورونهرا

  .ندارندمژکبويايیمخاطمجاورتدرامابودهمژکدارایبينیبخشبيشتردرایاستوانههایسلول

  .گذاردمیتأثيرغذایمزهدرکبرمخقشربراثربابويايیسح

كسون وكوتاهدندريتدارایبويايی،گيرندهحسیهاینورون   .هستندبلندآ

كسوندندريتخروج وورودمحلول   . نيستيكسانبويايیگيرندهدرسلولیجسمبهآ

سـلولتعـدادیهمـراهبـهچشايیگيرندهسلولچندينشاملچشايیجوانههر. داردوجودچشايیهایجوانهزبان

  . دارددخالتغذامزهدرکدرداردمخقشررویكهاثریبابويايی

هایرجستگیب ودهان ر

داردمنفـذيکچشايیجوانههر. دارندسيناپسحسیعصبیهایسلولباكههستندعصبیغيرهايیسلولچشايیهایگيرنده. استپشتيبان

ايـنغـشایبـهآنهـااتـصال و )موسـين وليزوزيمكربنات،بیآب، (بزاقدرغذايیموادشدنحل. گيردمیقرار نآدرونهاگيرندههایمژکكه

حس.شودمیتحريكشانباعثهاگيرنده

د

مـزهپـنجانـسانچشاييهاي  گيرنده. شوند  ميكتحريمختلفيهاي  گيرندهباشدغذادراي  مادهچهاينكهبراساس

آمينو (اومامي وتلخيترشي،شوري،شيريني،رااصلي  .كنندمياحساسرا )گوشتعضارهدرگلوتاماتاسيد

  .اندگرفتهقرارچنداليهسنگفرشيپوششيهايسلولاليالبهدرچشاييهايجوانه

بـهتنهاچشاييگيرندههراما. دباشحساسمزهچندينبهتواند  مياييچشي  گيرندهنوعچندينداشتنباجوانه هر

  .استحساسمزهيك

  .شودميديدهشكلVشياريك وطوليشيارزبانسطحدر
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  نگاهيکدرويژهحواس

  مربوطعصبیمراکز  گيرندهنوع  گيرندهمحل  محرکنوع  حواس

  بينايی
تاالم

درسریپسلوبمخچه،گانه،  تمايزيافتهنورون  چشمشبكيه  نور
  مخقشر

 ۴هایبرجستگیها،وس

  شنوايی
ارتعاش (مكانيكی
  )صوتازحاصل

درونیگوش
  )حلزونیبخش(

  مژكدارسلول
 ۴هایبرجستگیها،تاالموس

  مخقشردرگيجگاهیلوبگانه،

تعادل
  

ارتعاش (مكانيكی
جايیجابهازحاصل

  )سر

مجاری (درونیگوش
  )دايرهنيم

  مخقشر ومخچه  مژكدارلولس

  شيميايی
  م(

  حسینوروندندريت  بينیحفرهسقف
ليمبيک،سامانهبويايی،پياز بويايی

)بوهایولكول  مخقشر   

  چشايی
هایمولكول (شيميايی

   )بزاقدرشدهحل

يیج
كنده  ودهاندرپرا

رویهایبرجستگی
  زبان

  مخقشرمغز،ساقه  مژكدارسلول

چشاهایوانه

ها،تاالموس

آناثـردريافـتتوانـايیانـسانكـهكنندمیدريافتراهايیمحرکبنابراين. نداردراآنهاانسانكهدارندخاصیحسیهایگيرندهجانورانبرخی
  .نداردراهامحرک
دارایكانـالاتابششیداپوستخططمكاگيرنده
درژالتينـیژالتساختاركانالهر. اردآدرآب وبهكهاهايیسوراخ

درون ونيـستبرابـرهـمبـاهـامژکاندازه. استپشتيبانسلولتعدادی و )مكانيكییگيرنده (مژکدارسلولتعدادیدارایخودزيرينبخش

راجـانبیكانـالبـاموازیعصبيک وپيوستههمبههارشتهاينكهبودهارتباطدرعصبیهایرشتهباهاياختهاين. اندرفتهفروژالتينییماده
  . دهندمیتشكيل

ايـن )دمـیبالهبتدایماهیهر :ماهیجانبیخنيكی
ساختارهر. داردينی

آشكافاز (رد
چندينجانبی

زيردر )كانال (جانبی
دجرياننها

دو
شودمیبازپوستسطح ست
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دارمـژکهـایسلولدرعملپتانسيلايحادهامژکشدنخمژالتينیمادهحركتكانالدرونآبجريان :عصبیجريانليد

 .مغزسمتبهمجاورعصبیهایرشتهطريقازپيامارسال

تو

ميماهي  .شودآگاه )شكارچيياشكار (متحركجانوران و )متحركغير (اجساموجود زاهاگيرندهاينكمكبهتواند

  . است .گيرندههايسلولازپشتيبانهايولسلتعداد

هسته  . است . و .گيرندههايسلولازپشتيبانهايسلولي

  . نداردقرارگيرندهسلولباتماسدرلزومًاپشتيبانسلولهر
  .استانساندرونیگوشدرتعادل وشنوايیهایگيرندهمشابهعملكرد وساختارنظرازگيرندهنوعاين :انسانبامقايسه

هـاینـورونمگـس،پاهایرویحسیهای مودرون :مگسپایدریشيميايهایگيرنده
  .دهندمیتشخيصراهامولكولانواع ودارندحضورچشايیگيرندهعنوانبهحسی

  .هستندراستايكدرحسيهايگيرندهاينآكسون ودندريت

  . استبلندترهاآندندريتازهانوروناينآكسون

  . شودميخارجپاانتهايمنفذازدندريتازبخشي

مغـزبـهكـهدهندميتشكيلنهايتدرراعصبيهاگيرندهكسونآ
  . رودميجانور

  . كندنميايفاجانوردرراشيمياييگيرندهنقشتنهاييبهدندريت
ح هـوامحفظـهيکجلويیپاهایرویشرهاين: جيرجيرکپایدرصدامكانيكیگيرنده

  .استشدهپوشيدهصماخپردهباكهدارد
مراح

نمايدمیتحريکرامكانيكیگيرندهمستقيماصماخپردهجيرجيرکدر: انسانبامقايسه

اندراما

هـایگيرنـدهتحريـکصماخپردهارتعاشصوتیامواج :صداريافتد  ل
  مغزدرصدادرکعصبیپيامتوليدصماخبهمتصلمكانيكی

  .نيستچنيناينسان
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پهـن،قرنيـهک
  .دهندمیتشكيلراچشمعصبی

يـواحدهر. استبينايیمستقلواحدزيادیتعدادشاملچشمهر.داردوجودحشراتدرچشماين :مركبچشمنوریگيرنده
كسون. داردنوریگيرندهتعدادی وضخيمنسبتاعدسیيک هایرشتهنوری،هایگيرندهآ

مغـز. داردنقـشبينـاييميدانازكوچكيبخش رويتصايجاددرمغز،بهعصبيپيامجداگانهارسالبابيناييواحدهر
تصوينهايتدر ونمودهيكپارچهرامختلفواحدهايازدريافتيت  .كندميايجادموزاييكي راطالعا

دعدسيباقرنيهانسانچشمبرخالفمركبچشمدر  . داردقرارمستقيمتماس ر

هبهکهکند ىمدريافتنيزرانفشفرابپرتوهایزنبور،مثلحشراتبرىخنوریهایگيرنده هم ۸فصل (.کند ىمکمکحشراتافشاىن دگر    )دياز

  
 )گرمـاگيرنـده(فروسرخگيرندهتعدادیسوراخهردرون واست )دهانی

  .كندمیدريافتراطعمه ن

باال (خودهایچشمزيردرسوراخدودارایزنگیمار :فروسرخگيرنده
بداز )شدهبازتابيدهنه (شدهتابشفروسرخپرتوهایهاگيرندهاينكمکبهمار. داردوجود

         

  
چشم   : گاوتشريح -۱

عـصببـاكـهسطحیگيريم،میتدسدرراچشم: چشمپايينی وبااليیسطحتعيين

  .استچشمپايينديگرسطح وبااليیسطحدارد،فاصلهبينايی
  :روشدوبهراست وچپچشمتعيين

بخـشاسـتباالبهروبااليیسطحكهحالتیدرپس. استشكلمرغیتخمقرنيه )الف

گوشسمتبه )بيشترانحنا (ترباريکبخش وبينیسمتبه )كمترانحنا (قرنيهترپهن
  .است
منظـوربـه (شـودمـیخـمخـودمخـالفسمتبهچشمازشدهخارجبينايیعصب )ب

تشكيل )بينايیكياسمای
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سـايرازكـه )مالنـين(سـياههـایدانـهمقـاديریوجـود: زالليـهشـفافيتعدمعلت

  .استشدهرهازالليهداخلبهچشمهایبخش
   : نکتهچند

  . داردحفاظتینقشنيزانساندر )چشمكرهازخارج (اسكلتیعضالترویچربیایاليه
  .دارندحضورمژگانیاجسامعدسیاطراف
  . استترنازکمژگانیاجسامازعنبيه

بجلوازترتيببهماهیمركزیعصبیدستگاه :ماهیمغزنكات -۲
ايیبينـهـایلـوبمـخ،نيمكرههـایبويـايی،لـوببويـايی،عصبشامل

نـسبتهمچنـين. اسـتنخـ والنخـاعبصلمخچه، ، )بخشبزرگترين(
بيشترانسانمغزدرنسبتهمينازماهیمغزبه

ا

عقب ه

اع
ماهیبويايیلوباندازه
  .ماستازترقویماهیبويايیحسپس. ست

  

  
  :۲۱صفحه ۱فعاليت

  گيرنده  نوع
  زبانرویچشايیگيرنده  شيميايی

كسيژنميزانیگيرنده   شيميايی  آئورتدرا

  نوری  چشمیشبكيههایگيرنده

  دما  گرمایگيرنده

  مكانيكی  پوستدرفشاریگيرنده

  بينیدربويايییگيرنده  شيميايی

  مكانيكی  هارگیديوارهدرخونشارفیگيرنده
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