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 خوانیداکنون که این متن را می.

 های شما، پیام های بینایی را به مغز ارسال می کنندچشم  .
 تگاه عصبی مرکزی صفحۀ کتاب دست می زنید، اطالعاتی از پوست به دسوقتی به

.  می رسد
 سیژن خون شما نیز عصبی از وضعیت نشستن شما و میزان اکحالت، دستگاه این در

.آگاه است
سوال
ی دهد؟ بدن چگونه اطالعات گوناگون را دریافت می کند و به آنها پاسخ م

م؟ چرا گاهی تماس ساعت یا عینک با پوست خود را احساس نمی کنی

چرا فردی که تحت عمل جراحی قرار دارد، دردی احساس نمی کند؟

استفاده از ابزار چرا برخی جانوران می توانند اطالعاتی را دریافت کنند که ما بدون
مناسب، نمی توانیم آنها را درک کنیم؟

تعریف
ی کند و اثر گیرندۀ حسی، یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت م

.محرک در آن به پیام عصبی تبدیل می شود

ه هر کدام صدا، فشار، اکسیژن، گرما و نور نمونه هایی از این محرک ها هستند ک
.گیرندۀ ویژه ای را در بدن تحریک می کنند

 گیرنده های حسی انسان گوناگون اند؛
سته می توان آنها را براساس نوع محرک، در پنج د

کلی طبقه بندی کرد

 مکانیکیگیرنده های

شیمیایی

دمایی

  نوری
درد
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  کار گیرنده های حسی

گیرنده چگونه اثر محرک را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می کند؟

 عصبی در یاخته های عصبی آشنا شدیدایجاد پیام چگونگی با  .
 رنده به یون ها و در نتیجه پتانسیل و تغییر دما، نفوذپذیری غشای گیمواد شیمیایی گوناگونی مانند تغییر شکل در اثر فشار، عوامل

.غشای آن را تغییر می دهند

 یک گیرنده فشار پوست را نشان می دهد1شکل ،.

ت پیوندی قرار دارداین گیرنده انتهای دندریت یک نورون حسی است که درون پوششی چند الیه و انعطاف پذیر از نوع باف  .
ه کانال های یونی غشای در نتیج.فشرده شدن این پوشش، رشتۀ دندریت را تحت فشار قرار می دهد و در آن تغییر ایجاد می کند

.گیرنده، باز و پتانسیل الکتریکی غشا تغییر می کند
به این ترتیب در دندریت پیام عصبی ایجاد و به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می شود.

مثال

نندگیرنده ها سازش پیدا می ک

نمی کنیمشاید توجه کرده باشید که بوی غذا یا عطر را پس از گذشت مدتی، دیگر احساس .
ت کار نمی  در این حالت، آیا مولکول های بودار در محیط کم می شوند، یا گیرنده های بو درس

کنند؟
ی ایجاد می کنند، یا اصالً  وقتی گیرنده ها مدتی در معرض محرک ثابتی قرار گیرند، پیام عصبی کمتر

.پیامی ارسال نمی کنند
 می نامندسازش گیرنده ها این پدیده را.

سازش گیرنده ها چه فایده ای دارد؟
دن حس نکنیمپدیدۀ سازش گیرنده های فشار در پوست، موجب می شود وجود لباس را روی ب.

در این حالت، اطالعات کمتری به مغز ارسال می شود.
در نتیجه مغز می تواند اطالعات مهم تری را پردازش کند  .

مثال های دیگری از سازش گیرنده ها را که تجربه کرده اید بیان کنید.
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ندحواس را به دو گروه تقسیم می کن
 د در بخش های گوناگون بدن پراکنده اندما گروهی از گیرنده ها مانند گیرنده های.

 مانند گیرنده های بینایی در.های بدن ما در اندام های ویژه ای قرار دارند از گیرنده گروهی
.  چشم

 تقسیم کرده اندرا به دو گروه رو، حواس این از:

1- پیکریحواس

2- ویژهحواس

1-حواس پیکری

ام گیرنده های حس در بخش های گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه های اسکلتی و زرد پی ها، گیرنده هایی به ن
:حس های پیکری شامل حسّ . های پیکری وجود دارند

1-تماس

2-دما

3-وضعیت

4-درد

گیرنده های حواس پیکری
یرندۀ فشار در پوست اندانتهای دندریت آزاد، مانند گیرنده های درد، یا انتهای دندریت هایی درون پوششی از بافت پیوندی مانند گ
گیرنده های  حواس پیکری، اغلب انتهای دندریت  ،دارای پوشش یا بدون پوشش هستند.
گیرنده های دارای پوشش ،سازگار می شوند
اما گیرنده های بهنه ،مانند درد سازگار نمی شوند.

حواس پیکری

1-گیرنده های تماسی

این گیرنده ها، . شوندگیرنده های مکانیکی اند که با تماس، فشار یا ارتعاش تحریک می
.مثالً در پوست وجود دارند

ست و بخش تعداد گیرنده های تماس در پوست بخش های گوناگون بدن متفاوت ا
.ب ها، حساس ترندهایی که تعداد گیرنده های بیشتری دارند، مانند نوک انگشتان و ل

2-گیرنده های دمایی
جای در بخش هایی از درون بدن، مانند برخی سیاهرگ های بزرگ و پوست

.  دارند
ه های دمایی گیرنده های دمایی درون بدن به تغییرات دمای درون بدن و گیرند

یا گرما را دریافت پوست به تغییرات دمای سطح بدن حساس اند؛ در نتیجه سرما
.می کنند
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3-وضعیتگیرنده های مکانیکی حس
 مت های مختلف بدن موجب می شود که مغز از چگونگی قرارگیری قسحسّ وضعیت فعالیت گیرنده های مکانیکی

.  نسبت به هم، هنگام سکون و حرکت اطالع یابد

محل قرار گیری گیرنده های حسّ وضعیت در:

1-ماهیچه های اسکلتی

2-زردپی ها

3-کپسول پوشانندۀ مفصل ها

چه ها تحریک گیرنده های وضعیت درون ماهی
به تغییر طول ماهیچه  یا کشش حساس اند

می شوندوقتی دست خود را حرکت می دهید، طول ماهیچه تغییر می کند و گیرنده های درون ماهیچه تحریک.

4-گیرنده های درد
در پوست و برخی بخش های دیگر ِبدن مثل دیوارۀ سرخرگ ها قرار دارند.
گیرنده های درد به آسیب بافتی پاسخ می دهند  .

متنوع ترین گیرنده ها هستند و به طیف وسیعی از محرک ها پاسخ می دهند.
ثل الکتیک اسید ایجاد می شودبریدگی، سرما یا گرمای شدید و برخی مواد شیمیایی م: آسیب بافتی در اثر عوامل مکانیکی مثل  .

گیرنده های درد سازش پیدا نمی کنند  .

اشددر نتیجه، این پدیده کمک می کند مادامی که محرّک آسیب رسان وجود دارد، فرد از وجود محرّک اطالع داشته ب.

اهمیت درد

درد یک ساز وکار حفاظتی است  .
اد درد، واکنش هرگاه یاخته ها در معرض تخریب قرار گیرند، درد ایجاد و موجب می شود که فرد برای برطرف کردن عامل ایج

.مناسب نشان دهد

بنابراین، فرد به طور . دمثالً نشستن طوالنی مدت ممکن است موجب آسیب دیدن بافت پوست در محل نشیمن گاه شو
.ناخودآگاه تغییر وضعیت می دهد ؛ در غیر این صورت، پوست در نقاط تحت فشار تخریب می شود
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عادل، بویایی گیرنده های حواس ویژه شامل گیرنده های حس بینایی، شنوایی، ت
.وچشایی اند که در اندام های حسّی قرار دارند

این گیرنده ها در کدام بخش هر یک از این اندام ها قرار دارند؟

بینایی

ینایی، یعنی بیشتر اطالعات محیط پیرامون را از راه دیدن و به کمک اندام حس ب
.چشم دریافت می کنیم

کرۀ چشم در حفرۀ استخوانی کاسۀ چشم قرار دارد  .

ماهیچه هایی که به کرۀ چشم متصل اند، آن را حرکت می دهند

ببینیداین ماهیچه های اسکلتی، را در فعالیت تشریح چشم می توانید.
حفاظت از چشم

پلک ها•
مژه ها•
بافت چربی روی کرۀ چشم •
اشک •

.از چشم حفاظت می کنند

ساختار کرۀ چشم

یدا می  می دانید نوری را که از اجسام بازتاب پ
.  ت می کنندکند، گیرنده های نوری شبکیه دریاف

ه نور برای رسیدن به این یاخته ها از چ
مسیری عبور می کند؟

 بخش های تشکیل دهندۀ کرۀ چشم چپ از باال4شکل
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الیه های کره چشم

ساختار کرۀ چشم

 بیّه و صُلخارجی ترین الیۀ کرۀ چشم از
.  تشکیل شده استقرنیّه 

م پرده ای سفید رنگ، محکصلبیّه

 ستپرد ۀ شفاف جلوی چشم اقرنیه  .

الیه میانی چشم

 سم مژگانی مَشیمیّه، جالیۀ میانی چشم شامل
.استو عنبیّه 

 ز مویرگ الیه ای رنگدانه دار و پر ا: مشیمیّه
.های خونی است

ه و عنبیّه و ، حلقه ای بین مشیمیّجسم مژگانی
. شامل ماهیچه های مژگانی است

 که در وسط بخش رنگین چشم در پشت قرنیه استعنبیّه
.قرار داردمردمک آن، سوراخ 

 نگ و ت( در نور زیاد)دو گروه ماهیچه صاف عنبیّه، مردمک را
.  گشاد می کنند( در نور کم)

و ماهیچه های ماهیچه های تنگ کننده را اعصاب پاراسمپاتیک
.نندگشاد کننده را اعصاب سمپاتیک عصب دهی می ک
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عدسی چشم

 ل استبه جسم مژگانی متصتار های آویزی عدسی چشم همگرا، انعطاف پذیر و با رشته هایی به نام

ز. شودمایعی شفاف به نام زاللیه فضای جلوی عدسی چشم را پر کرده است که از مویرگ ها ترشح می

 ه خون می مواد غذایی و اکسیژن را برای عدسی و قرنیه فراهم و مواد دفعی آنها را جمع آوری می کند و باللیه
. دهد

ظ می کندماده ای ژله ای و شفاف به نام زجاجیه در فضای پشت عدسی قرار دارد که شکل کروی چشم را حف.

زاللیه و زجاجیه

 ده های نوری، داخلی ترین الیۀ چشم است که گیرنشبکیه
خته های  و نیز یایاخته های مخروطی و استوانه ای یعنی

. عصبی در آن قرار دارند 

 ،شکیل می دهند را تعصب بینایی آکسون یاخته های عصبی
.  که پیام های بینایی را به مغز می برد

 ،ام داردننقطۀکور محل خروج عصب بینایی از شبکیه.
درون گیرنده های نوری مادۀ حساس به نور وجود دارد

الیه داخلی چشم

مسیر عبور پرتوهای نوری در چشم

مگرا می  پرتوهای نور از قرنیه می گذرند و به علّت انحنای آن ه
.شوند

ور می  این پرتوها از زاللیه، سوراخ مردمک، عدسی و زجاجیه عب
.کنند
آن عدسی، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده های نوری

.متمرکز می کند
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اثر نور بر شبکیه

ای یاخته های استوانه ای در نور کم و یاخته ه
.مخروطی در نور زیاد تحریک می شوند

یات گیرنده های مخروطی، تشخیص رنگ و جزئ
.  اجسام را امکان پذیر می کنند

لکۀ زرد
شم قرار دارد، بخشی از شبکیه را که در امتداد محور نوری کره چ

.  می نامندلکۀ زرد 
یرنده های  این بخش در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؛ زیرا گ

.مخروطی در آن فراوان ترند

لکه زرد

ایجاد پیام عصبی در گیرنده های نوری

ن گیرنده های با برخورد نور به شبکیه، مادۀ حساس به نور، درو
زد که به نوری تجزیه می شود واکنش هایی را به راه می اندا

.  ایجاد پیام عصبی منجر می شود
ویتامینAبرای ساخت مادۀ حساس به نور الزم است.
تطابق
را واضح دیدبا تغییر همگرایی عدسی چشم، می توان اجسام دور و نزدیک  .
دسى ضخیم  هنگام دیدن اشیاى نزدیک، با انقباض ماهیچه های مژگانی، ع

. مى شود
ه ها، عدسى باریک وقتى به اشیاى دور نگاه مى کنیم با استراحت این ماهیچ

.تر مى شود
این . می شودبه این ترتیب، تصویر در هر حالت روى شبکیه تشکیل

.نام داردتطابق فرایند ها 
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دیدن درست اجسام
نور به طور دقیق روی برای دیدن درست اجسام، قرنیه، عدسی و کرۀ چشم باید شکل ویژه ای داشته باشند، تا پرتوهای

.شبکیّه متمرکز شوند
بیماری های چشم
1-نزدیک بینی:
گ است در افراد نزدیک بین،کرۀ چشم بیش از اندازه بزر.
ز می شوندپرتوهای نوراجسام دور، در جلوی شبکیه متمرک  .
در نتیجه فرد، اجسام دور را واضح نمی بیند.

2-یدوربین
تمرکز می شوند و فرد این در فرد دوربین، کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی کوچک تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت شبکیّه م

.اجسام را واضح نمی بیند

 عدسی واگرا نزدیک بینی و عدسی هم گرا، دوربینی را اصالح می کنند7با استفاده از شکل ،.

شودهم گرا بودن بیش از حد عدسی، موجب نزدیک بینی و کم بودن تحدّب آن به دوربینی منجر می.
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3-یسمآستیگمات
،پرتوهای نور به اگر سطح عدسی یا قرنیه کامالً کروی و صاف نباشد

تمرکز نمی  طور نامنظم به هم می رسند و روی یک نقطۀ شبکیّه م
.شوند

حالت، چشم دچار در این. در نتیجه تصویر واضحی تشکیل نمی شود
.آستیگماتیسم است 

ند که عدسی آن برای اصالح دید این فرد از عینکی استفاده می کن
.ندعدم یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی را جبران می ک

4-پیر چشمی

دبا افزایش سن، انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می کند و تطابق دشوار می شو  .

این حالت را پیر چشمی می گویند که به کمک عینک های ویژه اصالح می شود.
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ینایی آن دارد؟بخش رنگین عقب کره ی چشم گاو که در هنگام تشریح دیده می شود چه نقشی در ب

 این الیه درخشش آبی سبز دارد وTaptum Lusidum نامیده می شود.
ه شبکیه بر می گرداندتپتوم لوسیدم بخشی از مشیمیه است که نور تابیده شده را ب.

گاو وجود دارد و این الیه در چشم جانورانی که در شب دید خوبی دارند ، مثل گربه و
.به همین دلیل چشم این جانوران در تاریکی می درخشد

نکات در مورد تشریح چشم

1 ) صله ی عصب تا قرنیه بیشتر است فاصله عصب بینایی تا قرنیه را در نظر گرفته، سطحی که فا: تشخیص باال و پایین چشم
.باالی چشم است

2) تشخیص چپ یا راست بودن چشم  :
خش پهن تر آن به سمت قرنیه که حالت تخم مرغی دارد، ب.چشم را طوری در دست گرفته که سطح باالیی رو به باال باشد(الف

.بینی و بخش باریک تر آن به سمت گوش قرار می گیرد
عصب بینایی را در نظر گرفته که پس از خروج از چشم به سمت مخالف خم می شود(ب.
3)جسم مژگانی به شکل حلقه ای دور محل استقرار عدسی قرار دارد.
4)تنگ کننده )عنبیه درون حلقه ماهیچه های مژگانی دیده می شود که نازک ترست و شامل ماهیچه های صاف حلقوی

.سوراخ وسط مردمک است.است(گشادکننده مردمک)و شعاعی(مردمک
5)زیر آن ها قرنیه شفاف و برآمده دیده می شود. جسم مژگانی و عنبیه به آسانی جدا می شوند.
ویژگی های هریک از سه الیه چشم و بخش های تشکیل دهنده آن ها را بیان کنید(الف.

زجاجیه و زاللیه را باهم مقایسه کنید) ب.
نیست و دانه های رنگی از زاللیه بخش جلوی عدسی را پر می کند و مایع رقیقی است که هنگام تشریح کامال شفاف

.بخش های دیگر چشم در آن دیده می شوند
له ای داردزجاجیه مقدار و حجم بیشتری دارد و فضای کروی چشم را پر کرده و حالت غلیظ، کامال شفاف و ژ.
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شنوایی وتعادل

ادل بدن گیرنده های مکانیکی درون گوش، در شنیدن و حفظ تع
.نقش دارند

این گیرنده ها در کدام بخش های گوش قرار گرفته اند؟

ده استگوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل ش.

 پرده صماخبین بخش بیرونی و میانی گوش کدام ساختار قرار دارد؟

 گوش میانیاستخوان های کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟

 گوش درونیحلزون گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟

ساختار گوش

اللۀ گوش و مجرای آن بخش بیرونی گوش را تشکیل می دهند.

ل می کنداللۀ گوش امواج صوتی را جمع آوری و مجرای شنوایی، آنها را به بخش میانی منتق  .

ی دارندموهای کرک مانند درون مجرا و موادی که غده های درون مجرا ترشح می کنند، نقش حفاظت  .

انتهای مجرا و بخش های میانی و درونی گوش را استخوان گیجگاهی حفاظت می کند

پردۀ صماخ
وایی پردۀ صماخ در انتهای مجرای شن

قرار و بین گوش بیرونی و میانی
.دارد

گوش میانی
گوش میانی محفظۀ استخوانی پر از هواست  .
 یب قرار دارند و به هم به ترترکابی، و چکشی،سندانی درون گوش میانی و پشت پردۀ صماخ سه استخوان کوچک

.مفصل شده اند

 حلق را به گوش میانی مرتبط می کندشیپوراستاش، بخشی به نام  .
ود و پرده به هوا از راه این مجرا به گوش میانی منتقل می شود، تا فشار آن در دو طرف پردۀ صماخ یکسان ش

.درستی بلرزد

نقش شیپور استاش
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گوش درونی

 خش دهلیزی در تعادل بخش حلزونی در شنوایی و ب. تشکیل شده استبخش حلزونی و دهلیزی گوش درونی از دو
.نقش دارد

صبیتبدیل صدا به پیام ع

اش درمی آوردامواج صوتی پس از عبور از مجرای شنوایی، به پردۀ صماخ برخورد می کنند و آن را به ارتع.
ندانی و رکابی را دستۀ استخوان چکشی روی پردۀ صماخ چسبیده و با ارتعاش آن می لرزد و استخوان های س

. نیز به ارتعاش درمی آورد
ن، دریچه را می کف استخوان رکابی طوری روی دریچه ای به نام دریچۀ بیضی قرار گرفته است که لرزش آ

.لرزاند
این دریچه پرده ای نازک است که در پشت آن، بخش حلزونی گوش قرار دارد  .
بخش حلزونی را مایعی پر کرده است  .
لرزش دریچۀ بیضی، مایع درون حلزون را به لرزش درمی آورد.
وایی می شوداین ارتعاش گیرنده های مژکدار موجود در حلزون شنوایی را تحریک و منجر به ایجاد پیام شن.

م عصبیتبدیل صدا به پیا

مژک در بخش حلزونی یاخته های مژک داری قرار دارند که
.  هایشان با پوششی ژالتینی تماس دارند

رزش مایع این یاخته ها، گیرنده های مکانیکی اند که با ل
.درون بخش حلزونی، مژک های آنها خم می شود

یاخته ها در نتیجه کانال های یونی غشای آنها باز و این
.تحریک می شوند

بی ایجاد شده را در نتیجه بخش شنوایی عصب گوش پیام عص
.به مغزمی برد

جرم یا موم گوش مخلوطی از چربی ها و موم هاست که مجرای گوش را نرم می کند.

اسیدی بودن موم گوش از رشد میکروب ها در مجرای شنوایی پیشگیری می کند.

ی کنندموهای درون گوش و موم گوش از ورود گرد و غبار، حشرات و دیگر جانوران ریز به درون مجرای گوش جلوگیری م.
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مسیر عصب تعادل
 یام را به مغز وبه ویِژه عصب گوش را تشکیل می دهند، پ( تعادلی )که شاخۀ دهلیزی آکسون یاخته های عصبی حسّی

.  مخچه می برد و آن را از موقعیت سر آگاه می کنند

کندبرای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های دیگر مانند گیرنده های وضعیت نیز پیام دریافت می  .

 نوری نیز پیام دریافت می نمایدهایبرای حفظ تعادل بدن، مغز از گیرنده های دیگر مانند گیرنده.

نوایی و تجویز سمعک و بررسی ساختار گوش و تشخیص اختالالت ش. علم مراقبت از شنوایی است:شنوایی سنجی
.وسایل کمکی دیگر برای کمک به شنوایی  هست

 ی تشخیص اختالالت بینایی و بررسی چشم وساختارهای مربوط به آن برا.علم مراقبت از بینایی است : بینایی سنجی
ای جبران اختالالتتجویز عدسی مناسب یا وسایل دیگر کمک کننده به بینایی و نیز تمرین های چشمی بر

نیم دایرهچگونگی تحریک گیرنده های تعادلی در مجاری

ک درون مجاری نیم دایره از مایعی پر شده است و مژ
.رار دارندهای یاخته های گیرنده نیزدر ماده ای ژالتینی ق

د و با چرخش سر، مایع درون مجرا به حرکت در می آی
.  مادۀ ژالتینی را به یک طرف خم می کند

حریک مژک های یاخته های گیرنده، خم و این گیرنده ها ت
می شوند

حفظ تعادل
 یم مجرای ندر بخش دهلیزی گوش داخلی سه

(  ادر سه جهت فض)شکل عمود برهم دایره ای 
وجود دارد 

ر یاخته های مژک دار حسّ تعادل درون آنها قرا
.گرفته اند

دحرکت سر این یاخته ها را تحریک می کن.
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چشایی
 شایی قرار و درون این جوانه ها گیرنده های چجوانه های چشایی در دهان و برجستگی های زبان

گرفته اند

 دهای غذا در بزاق حل می شوند و یاخته های گیرندۀ چشایی را تحریک می کننذره.

انواع مزه
می کندانسان پنج مزۀ اصلی شیرینی، شوری، ترشی، و تلخی و مزۀ اومامی را احساس.
 ،ب که با چهار مزۀ کلمه ای ژاپنی به معنای لذیذ است که برای توصیف یک مزۀ مطلواومامی

لوتامات دارند دیگر تفاوت دارد، به کار می رود، اومامی مزۀ غالب غذاهایی است که آمینواسید گ
.  مانند عصارۀ گوشت

گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند.

ی .ک می کنندمولکول های بودارِ هوای تنفسی این یاخته ها را تحری
.بعد منتقل شوند

ک این مولکول های بو درماده مخاطی حل می شوندو پس از تحری
گیرنده ها می توانند  به سول ها  

(  پیازهای)آکسون این یاخته ها پیام های بویایی را به لوب های
.  رندبویایی مغزکه در تشریح مغز آنها را مشاهده کردید، می ب

پیام بویایی سرانجام به قشر مخ ارسال می شود

بویایی

مسیر حس بویایی

قشر مخپیاز بویایی،لوب بویایی،سامانه لیمبیک،تاالموس،
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نده های گوناگون با وجود یکسان بودن ماهیت پیام عصبی که از گیر
آنها را به شکل بدن به دستگاه عصبی مرکزی می رسند، مغز چگونه
؟کندهای متفاوتی مانند صدا، تصویر، یا مزه تفسیر می

نند، به پیام هایی که هر نوع از گیرنده های حسی ارسال می ک
قشر مخ بخش یا بخش های ویژه ای از دستگاه عصبی مرکزی و

.وارد می شوند

پردازش اطالعات حسی

آدمک حسی

مسیر ارسال پیام های بینایی

 می گذرند( تاالموس)پیا م های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخش های دیگری از مغز مانند نهنج  .

 خشی از آکسون های عصب که در فعالیت تشریح مغز آن را مشاهده کردید، محلی است که ببینایی ( کیاسمای)چلیپای
.  بینایی یک چشم به نیم کرۀ مخ مقابل می روند

 قشر مخ وارد و در آنجا پردازش می شوندلوب های پس سری پیام های بینایی سرانجام به.

ارتباط بویایی و چشایی

حسّ بویایی در درک درست مزۀ غذا تأثیر دارد.

زۀ غذاها را به مثالً وقتی سرماخورده و دچارگرفتگی بینی شده ایم، م
.درستی تشخیص نمی دهیم

به حفره به  انتهای حفره بینی و ارتباط آن از طریق زبان کوچک
دهانی دقت نمایید
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گیرنده های حسی انسان می توانند محرک های گوناگون محیط را دریافت کنند  .
 می تواند آنها را نیز وجود دارد که انسان به کمک دستگاه های ویژه ایفرابنفشاما محرک هایی مانند پرتو های

.دریافت کند

سی در جانوران می در ادامه به برخی گیرنده های ح. در حالی که برخی جانوران گیرنده های دریافت کنندۀ آنها را دارند
.پردازیم

نبیگیرنده های مکانیکی خط جا

در دو سوی بدن ماهی ها ساختاری به نام خط جانبی وجود دارد.

این ساختار، کانالی در زیر پوست جانور است که از راه سوراخ هایی با محیط بیرون ارتباط دارد.

درون کانال، یاخته های مژک داری قرار دارند که به ارتعاش آب حساس اند.

مژک های این یاخته ها در ماده ای ژالتینی قرار دارند  .
ه را تحریک می کند و حرکت مادۀ ژالتینی، یاخته های گیرند. جریان آب در کانال، مادۀ ژالتینی را به حرکت در می آورد

.وددر پیرامون خود آگاه می ش( شکار و شکارچی)ماهی به کمک خط جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر 

گیرنده های شیمیایی در پا

قرار در مگس، گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پا های آن
.دارند

می دهندمگس ها به کمک این گیرنده ها انواع مولکول ها را تشخیص.

  نوع مزه از مزه های اصلی می باشد4مگس قادر به تشخیص.
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ر پاگیرندۀ مکانیکی صدا د
ه پردۀ روی هریک از پای های جلویی جیرجیرک یک محفظۀ هوا وجود دارد ک

.  صماخ روی آن کشیده شده است

شت پردۀ لرزش پرده در اثر امواج صوتی، گیرنده های مکانیکی را که در پ
.صماخ قرار دارند،تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند

گیرنده های نوری چشم مرکب
 چشم مرکب که در حشرات دیده می شود، از تعداد زیادی واحد

.  بینایی تشکیل شده است
ری داردهر واحد بینایی، یک قرنیه، یک عدسی و تعدادی گیرندۀ نو.
ایی را  هر یک از این واحد ها تصویر کوچکی از بخشی از میدان بین

.  ایجاد می کنند
وزاییکی دستگاه عصبی جانور، این اطالعات را یکپارچه و تصویری م

.  ایجاد می کند
فش را گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبور، پرتو های فرابن

.نیز دریافت می کنند

گیرندۀ فروسرخ مار زنگی
برخی مار ها می توانند پرتو های فروسرخ را تشخیص دهند  .
های فرو در جلو و زیر هر چشم مار زنگی سوراخی است که گیرنده های پرتو

.  سرخ در آن قرار دارند
کار را دریافت به کمک این گیرنده ها، مار پرتو های فرو سرخ تابیده از بدن ش

.و محل آن را در تاریکی تشخیص می دهد
 برای گیرنده فروسرخ  در مارها به کار می روددیدن گرما اصطالح.
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مغز ماهی
1-زرگ ترلوب های بویایی ماهی از لوب های بویایی انسان ب

اهی نشان این مطلب چه واقعیتی را درباره حس بویایی م. هستند
می دهد؟ 

مغز ماهی چین خوردگی ندارد:نکته شکل.
ا نیمکره لوب های بینایی در مغز ماهی هم راستا ب: نکته

.های مخ می باشد
ستمخچه  نیز همانند مخ دارای چین خوردگی نی: نکته.

حس بویایی ماهی قوی تر از حس بویایی انسان است.
تگی داردماهی شکارچی هست  ،زندگی ماهی  به حس بویایی بس.

ایسه کنیدساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مق .

ید را بروی در چشم انسان یک عدسی تصویری کامل از میدان د
احد بینایی شبکیه تشکیل می دهد اما در چشم مرکب تعدادی و

یدان وجود دارد که هرکدام واحدها تصویر کوچکی از بخشی از م
.بینایی را ایجاد می کند

ان وجود دارد ،که در تصویر یکپارچه با قابلیت تطابق در چشم انس
.چشم مرکب این ساختار موجود نیست

ماهیچه مژگانی نیز در این ساختار وجود ندارد.
صویری موزاییکی دستگاه عصبی جانور این اطالعات را یکپارچه و ت

.ایجاد می کند

اهت دارد؟خط جانبی در ماهی با کدام ساختارها در انسان شب

م دایرهگیرنده های تعادلی در مجاری نی
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یازدهم 2آزمون فصل دبیرستان:  هو العالم       نام و نام خانوادگی 

حساس هستند.تغییر طول ماهیچه ضعیت درون ماهیچه به  های حسی و گیرندۀ-1

پوشیده شده باشد. پیوندیممکن است انتهای دندریت های حواس پیکری به وسیله ی پوششی از بافت  -2

و پتانسیل عمل ایجاد کند.باز کند  محرک می تواند کانال های یونی غشاء گیرنده را  -3

و عنبیه قرار دارد. مشیمیه جسم مژگانی بین  -4

تأمین می گردد.زاللیه   اکسیژن برای عدسی وقرنیه از مایع  مواد غذایی -5

قرار دارند. مشیمیه یاخته های موجود در شبکیه که پیام عصبی تولید می کنند در مجاورت  -6

قرار دارد.بینی  م مرغ است. و بخش پهن آن به سمت قرنیه به شکل یک تخ-7

از اندازه ه طبیعی است.  کوچکتردر فرد دوربین کره چشم  -8

را به ارتعاش در می آورد.  حلزونارتعاش دریچه بیضی مایع درون   -9

پوشیده شده است.پردۀ صماخ  محفظۀ هوا در جیر جیرک به وسیلۀ   -10

Bبخش 

صکدام گیرندۀ درد فاقد بافت پیوندی است.  -1

غ هر گیرنده مخصوص در یافت یک محرک است البته  بجز دردهر گیرندۀ حسی در انسان می تواند محرک های گوناگون را از محیط در یافت کند. -2

غ تمام آنها چشم مرکب دارند و برخی گیرندۀ پرتو فرابنفش وجود دارد.در برخی از حشرات،چشم مرکب و گیرنده های پرتو فرابنفش وجود دارد.  -3

ص مراجعه به شکل کتاباولین سیناپس بین گیرندۀ های بویایی و یاخته های عصبی در پیاز بویایی ایجاد می شود.  -4

غعصب گوش از دو بخش حلزونی و دهلیزی تشکیل شده است که دندریت های بلند آن پیام را به مغز می برند . -5

ص  مراجعه به شکل کتابای مژک دار و ماده ی ژالتینی در کف آن دیده می شود.  از سه فضای حلزون گوش فضای میانی کوچکتر و گیرنده ه-6

صدر حلزون گوش یاخته های مژکدار بیرون و پوشش ژالتینی و مجاری نیم دایره درون پوشش ژالتینی قرار دارند. -7

صابتدای عصب شنوایی و عصب تعادلی متورم است.  -8

غ روی شبکیه. پشت شبکیه تشکیل می شود ردر افراد دوربین تصویر اشیاء دو-9

غ قطر عدسی نه مردمکدر عمل انطباق عضالت مژگانی باعث تغییر قطر سوراخ مردمک می شوند. -10

غ عدسی یا قرنیهدر آستیگماتیسم سطح عدسی و قرنیه کروی و صاف نیست.   -11

ص  در هنگام دیدن اجسام نزدیک تار های آویز شل و کوتاه می شوند. -12

صپس از برخورد نور به شبکیه ابتدا ماده حساس به نور تجزیه شده و سپس پیام عصبی ایجاد می شود.  -13

صگیرنده های حس وضعیت در ماهیچه های اسکلتی زرد پی ها و کپسول پوشاننده مفصل وجود دارد.  -14

غ چند الیه=گیرندۀ فشار دارای پوشش یک الیه و انعطاف پذیر است . 15

غ مادون قرمز )فرو سرخ(چشم های خود نور فرا بنفش را دریافت می کند.   جلویمار زنگی به وسیلۀ سوراخ های در-16

صدر حشرات هر واحد بینایی بیش از یک یاخته گیرندۀ نور وجود دارد.   -17

صبرخالف انسان مخچه از سایر نقاط مغز باالتر قرار دارد.   در ماهی-18

صشایی دارای منفذ چشایی است.   هر جوانۀ چ -19

غچکشی است .     –سندانی  -ترتیب استخوان های گوش میانی از خارج به داخل به ترتیب رکابی -20

غ زاللیه رگ خونی ندارد.  زاللیه با رگ های خونی عدسی و قرنیه را تغذیه می نماید-21

صو کوچک شدن چشم سبب دوربینی می شود.    راد دوربین واگرایی زیاد  عدسی در اف-22

صدر ماهی در مقایسه با اندازۀ مغز لوب بویایی نسبت به این لوب در انسان بزرگتر است .    -23
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Cسواالت شکل 

بخش های خواسته شده را در شکل های زیر نام گذاری نمایید-1

……………………………………………………………………………………………………….

سواالت جا خالی

12345678910سوال

پاسخ

سواالت درست غلط

1234567891011121314151617181920212223سوال

پاسخ

سواالت جا خالی شکل

1234567سوال

پاسخ

با تشکر احمد جوکار 
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