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 نآ تواندیماست که اثر محرک را دریافت کرده ،  آناز  رخشیگیرنده حسی : یاخته یا 

 را ره پیام عصبی تبدیل کند

 نکته :  صدا ، فشار ، اکسیژن ، گرما و نور نمونه ای از محرک ها هستند 

 گیرنده های حسی شامل

 مکانیکی 

 گیرنده های ماهیچه ای صاف نایژه و نایژک 

 گیرنده تماسی 

 گیرنده فشار خون دیواره رگ ها 

 گیرنده فشار پوست 

 گیرنده حس وضعیت 

  ماهیچه های اسکلتی 

 زردپی ها 

  مفصل هاکپسول پوشاننده 

 شیمیایی 

 گیرنده چشایی زران 

 ناحیه گردن یهاسرخرگو  گیرنده میزان اکسیژن در ائورت 

 گیرنده میزان کرر  دی اکسید در رصل النخاع 

 گیرنده رویایی رینی 
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 دمایی 

 گیرنده گرما 

   ررخی سیاهرگ های ردن 

 پوست 

  نوری 

 گیرنده شبکیه چشم 

 درد 

 پوست 

 دیواره سرخرگ 

گیرنده های حسی : گیرنده های حسی توسط محرک های ازقبیل فشار ، دما و کار 

نسبت ره یون ها تغییر کرده و راعث ایجاد پتانسیل عمل و  گیرندهغشای مواد شیمیایی 

 ایجاد پیام عصبی و انتقال ان ره دستگاه عصبی مرکزی می راشد 

 گیرنده ها سازش پیدا می کنند

قرار می گیرند  ثارتیرعد از مدتی که گیرنده ها در معرض محرک  سازش گیرنده ها :

پیام عصبی کمتری ایجاد می کنند و یا اصال پیام ارسال نمی کنند ره ای  پدیده سازش 

 گیرنده گفته می شود

، موجب می شود وجود  مزایای سازش گیرنده : پدیده سازش گیرنده های فشار پوست

لباس را روی ردن حس نکنیم در ای  حالت اطالعات کمتری ره مغز ارسال می شود در 

 نتیجه مغز می تواند اطالعات مهم تری را پردازش کند

 انواع حواس
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  حواس پیکری 

 گیرنده تماسی 

 گیرنده دمایی 

 گیرنده وضعیت 

 گیرنده درد 

 حواس ویژه 

  رینایی گیرنده های 

  شنواییگیرنده های 

 گرنده های تعادل 

 گیرنده های رویایی 

 گیرنده چشایی 

 حواس پیکری

 حواس پیکری را می توان در موارد زیر یافت

  پوست 

 ماهیچه های اسکلتی 

 زردپی 

 گیرنده های حواس پیکری

 انتهای دندریت ازاد 

 مانند گیرنده های درد 

 انتهای دندریتی درون پوششی از رافت پیوندی 
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 گیرنده های فشار 

 مکانیسم تحریک گیرنده فشار پوست

  است که درون پوششی  نورون حسیگیرنده فشار انتهای دندریت یک

 قرار دارد رافت پیوندیچند الیه و انعطاف پذیر از نوع 

   و را تحت تاثیر قرار می دهد رشته های دندریتفشرده شدن ای  پوش

 ال های یونیدر ان تغییر ایجاد می کند و ای  تغییر راعث می شود که کان

غشای گیرنده راز و پتانسیل الکتریکی غشا تغیییر می کند ره ای  ترتیب 

 در دندریت پیام عصبی ایجاد و ره دستگاه عصبی مرکزی ارسال می شود

 

 می راشد فاقد غالف میلی نکته : انتهای دندریت گیرنده فشار 

،  ماست: گیرنده های مکانیکی در پوست و رافت های دیگرند که را  گیرنده های تماسی

 تحریک می گردند. ارتعاشیا  فشار

رخ  های گوناگون ردن متفاوت است و نکته : تعدا گیرنده های تماس در پوست  

س حسا انگشتان و لب هارخ  هایی که تعداد گیرنده های ریشتری دارند مانند نوک 

  ترند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

14048494190                    تدریسی خصوصی تضمینیجزوه   

 
6 

 پوستو سیاهرگ های رزرگ : در رخ  های از درون ردن مانند ررخی  گیرنده دمایی

 جای دارند

گیرنده های دمایی درون ردن ره تغییرات دمای درون ردن و گیرنده های دمایی نکته : 

پوست ره تغییرات سطح پوست حساس هستند درنتیجه سرما یا گرما را دریافت می 

 کنند

نکته : از جمله راال می توان نتیجه گرفت که گیرنده های گیرنده های دمایی پوست در 

 قرار دارند سطح پوست

فعالیت گیرنده های مکانیکی حس وضعیت موجب می : یرنده های حس وضعیت گ

شود که مغز از چگونگی قرار گیری قسمت های مختلف ردن نسبت ره هم ، هنگام 

 سکون و حرکت اطالع یارد.

  گیرنده های حس وضعیت را می توان در

  ماهیچه اسکلتی 

 زردپی ها 

 کپسول پوشاننده مفصل ها 

 هستند حساس چهیماه طول رییتغ ره ها چهیماه درون تیوضع یها رندهیگ:  نکته
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 گیرنده های درد

  در پوست 

   دیواره سرخرگ ها 

ا سرما ی،  رریدگیعوامل مکانیکی مثل گیرنده درد ره اسیب های رافتی که در اثر 

 ایجاد می شوند پاسخ می دهند الکتیک اسیدررخی مواد شیمیایی مثل  گرمای شدید

 پیدا نمی کنند سازشنکته : گیرنده های درد 

 نکته  : درد یک ساز و کار حفاظتی می راشد
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 در مورد پوست ینکات ترکیب

 نخستی  خط دفاعی سیستم ایمنی عمل می کند 

  چند الیهرافت پوششی سنگ فرشی  

  از پوست نازکی تشکیل شده است که مو های هوا در رینی ورورد ارتدای مسیر ،

 ان مانعی در ررارر ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند

 
 رینایی

 کره چشم

 درون حفره استخوانی کاسه چشم 

 حرکات چشم

 توسط ماهیچه های متصل ره ان 
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 محافظت از چشم

  پلک 

 می راشد دارای ماهیچه های اسکلتی 

 مژه 

 اشک 

 رافت چرری روی کره چشم 

 نکات ترکیبی در مورد اشک

 دارای نمک و لیزوزیم 

  ره عنوان نخستی  خط دفاعی سیستم ایمنی عمل می کنند 

 ساختار کره چشم

 خارجی تری  الیه چشم

 صلبیه 

 پرده ای سفید رنگ و محکم 

 قرنیه 

 پرده ای شفاف جلوی چشم 

 الیه میانی شامل

 مشیمیه 

 دانه دار چشم رخ  رنگ 

 پر از مویرگ های خونی 

 تغذیه شبکیه 
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 جسم مژگانی 

 حلقه ای ری  مشیمیه و عنبیه 

 دارای ماهیچه های مژگانی 

 عنبیه 

 رخ  رنگی  چشم در پشت قرنیه 

 وسط ان سوراخ مردمک 

  عنبیه مردمک رادارای دو گروه ماهیچه های صاف 

  در نور زیاد تنگ 

 توسط اعصاب پاراسمپاتیک 

  در نور کم گشاد 

 توسط اعصاب سمپاتیک 

روده و را رشته های ره نام تار های اویزی ره جسم مژگانی  همگرانکته : عدسی چشم 

 متصل است

 داخلی تری  الیه چشم

 شبکیه 

  دارای گیرنده های نوری 

   یاخته های مخروطی 

 در نور زیاد تحریک 

 تشخیص رنگ و جزییات اجسام 

 یاخته های استوانه ای 

  در نور کم تحریک 
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 نکته : درون گیرنده های نوری ماده حساس ره نور وجود دارد

 دارای یاخته های عصبی  

توسط اکسون یاخته های عصبی تشکیل می شود که پیام های رینایی را عصب رینایی : 

 ره مغز می ررد

 نقطه کور نامیده می شود نقطه کور : محل خروج عصب رینایی از شبکیه
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زرد : رخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد لکه زرد می لکه 

 گویند

 نکته : دارای گیرنده های مخروطی فراوان هستند

 عدسی توسط دو ماده شفاف پر می شود که شامل

 زاللیه 

 مایع شفاف فضای جلوی عدسی را پر کرده 

 از مویرگ ها ترشح می شود 

  ررای عدسی و قرنیه فراهم می کندمواد غذایی و اکسیژن را 

 و از طریق سیاهرگ  مواد دفعی انها را جمع اوری و ره خون می دهد

 زرری  وارد دهلیز راست می شود

 

 جاجیهز 
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 ماده ای ژله ای شفاف در پشت عدسی 

 حفظ شکل کروی چشم 

 اثر نور رر شبکیه 

 مسیر پرتو های نور 

 قرنیه 

  زاللیه 

 سوراخ مردمک 

 عدسی 

 زجاجیه 

 شبکیه 

 نکته : عدسی ، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده نوری ان متمرکز می کند

  رودن قرنیه می راشدانحنا دار نکته : دلیل همگرا رودن پرتو های نور ره علت 

ه می را ررخورد نور ره شبکیه ماده حساس ره نور درون درون گیرنده های نوری تجزی

. پیام های اندازد که ره ایجاد پیام عصبی منجر می شود شود واکن  هایی را ره راه می

 کیاسمای ریناییاز مغز مانند رینایی قبل از رسیدن ره قشر مخ از رخ  های دیگری 

محلی که رخشی از اکسون های عصب رینایی یک چشم ره نیم کره مخ مقارل می روند 

قشر مخ و پردازش می  لوب پس سریمی رسند و از انجا وارد  تاالموسعبور کرده و ره 

 شوند
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 ختم می شود قشر مخپیام های حسی رینایی ره نکته : اخری  اکسون 

 ررای ساخت ماده دحساس ره نور الزم است Aنکته : ویتامی  

 ترکیب را گوارش دهم

 Aویتامی 

  محلول در چرری 

 انتقال از غشا را انتشار ساده 

  جذب ره همراه چرری 

  سنگ صفرا اختالل در جذب

 ویتامی  ها

 جذب رگ لنفی 
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 تطارق

ل تار های اویزی شرا انقباض ماهیچه های مژگانی ،وقتی ره اشیا نزدیک نگاه می کنیم 

ره اشیا دور نگاه می کنیم را استراحت ای  وقتی  عدسی چشم ضخیم می شود و

راریک تر می شود که چشم عدسی ، تار های اویزی کشیده تر و ماهیچه ها ی مژگانی 

تصویر در هر حالت روی شبکیه تشکیل می شود ره ای  فرایند تطارق گفته می شود
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 ریماری های چشم 

راید شکل ویژه ای داشته  نکته : ررای دیدن درست اجسام ، قرنیه ، عدسی و کره چشم

 راشند، تا پرتوهای نور ره طور دقیق روی شبکیه متمرکز شوند

 انواع ریماری های چشمی

 نزدیک رینی 

 دور رینی 

 استیگماتیسم 

 پیر چشمی 

 راست و پرتوهای نو رزرگری  از اندازه  کره چشم: در افراد نزدیک ری  ،  نزدیک رینی

فرد اجسام دور را واضح نمی  نتیجه متمرکز می شوند. در جلوی شبکیهر اجسام دور ، د

 می توان نزدیک رینی را اصالح کرد واگراو را عدسی  ریند
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شبکیه  جلویتصویر در  همگرا رودن ری  از حد عدسی راعث می شود که  نکته : 

 تشکیل شود که منجر ره نزدیک رینی می شود

 
ور است و پرتوهای ن کوچکتراز اندازه طبیعی چشم ری   کره: در فرد دورری   دور رینی

شبکیه متمرکز می شوند و فرد ای  اجسام را واضح نمی ریند و  پشتاجسام نزدیک در 

 می توان دوررینی را اصالح کرد همگرارا عدسی 

ود شبکیه تشکیل ش پشتعدسی راعث می شود که  تصویر در  کم رودن تحدبنکته : 

 رینی می شود دورکه منجر ره 
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ه نباشد ، پرتو های نور ر صافو  کرویسطح عدسی یا قرنیه کامال : اگر  استیگماتیسم

طور نامنظم ره هم می رسند و روی یک نقطه شبکیه متمرکز نمی شوند درنتیجه 

 تصویر واضحی تشکیل نمی شود در ای  حالت چشم دچار استیگماتیسم است

نکته : ررای اصالح دید ای  فرد از عینکی استفاده می کنند که عدسی ان عدم 

 را جبران کند یکنواختی انحنای قرنیه یا عدسی

 

 
را افزای  س  ، انعطاف پذیری عدسی چشم کاه  می یارد و تطارق :  پیر چشمی

دشوار می شود. ای  حالت را پیر چشمی می گویند که ره کمک عینک های ویژه 

 اصالح می شود

 تشریح چشم

 رررسی ویژگی های ظاهری چشم

 تشخیص راال و پایی  چشم 

  در نظر گرفته ، سطحی که فاصله عصب تا فاصله عصب رینایی تا قرنیه را

 و سطح دیگر پایی  چشم است قرنیه ریشتر است راالی چشم است

 تشخیص چپ و راست رودن چشم 
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  چشم را طوری دردست گرفته که سطح راالیی رو ره راال راشد. قرنیه که

حالت تخم مرغی دارد رخ  په  تر ان ره سمت رینی و رخ  راریک تر 

 ار می گیردان ره سمت گوش قر

 ره سمت مخالف خم می شود عصب رینایی پس از خروج از چشم 

 رافت چرری قرار داردنکته : ری  کره چشم و ماهیچه ها 

 تشریح 

 شبکیه رسیار نازک است الیه 

  شامل  مژگانیاجسام 

  ماهیچه ها 

 تار های اویزی 

  دور محل استقرار عدسی قرار دارداجسام مژگانی ره شکل حلقه ای 

  عنبیه درون حلقه ماهیچه های مژگانی دیده می شود که نازکتر است و شامل

ماهیچه های صاف حلقوی ) تنگ کننده ی مردمک ( و شعاعی ) گشاد کننده ی 

 مردمک (

 سوراخ وسط عنبیه همان مردمک است 

  جسم مژگانی و عنبیه رقه اسانی جدا می شوند و زیر انها قرنیه شفاف و ررامده

 دیده می شود

 زاللیه ره طور کامل شفاف نیست چون 
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  مقداری از دانه های سیاه مالنی  از رخ  های دیگر چشم در ان رها شده

 اند

 و فضای کروی چشم را پرکرده و حالت  زجاجیه مقدار و حجم ریشتری دارد

 غلیظ و کامال شفاف و ژله ای دارد

 

 شنوایی و تعادل

 گوش شامل

  رخ  ریرونی 

 الله گوش 

  امواج صوتی را جمع اوری می کند 

 مجرای شنوایی 

 امواج صوتی را ره گوش میانی منتقل می کند 

 نق  حفاظتی توسط 

 موهای کرک مانند 

 ترشح مواد توسط غده های درون مجرا 
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جرم یا موم گوش مخلوطی از چرری ها و موم هاست که مجرای گوش را نرم می نکته : 

میکروب ها در مجرای شنوایی پیشگیری می کند و اسیدی رودن موم گوش از رشد 

. موهای درون گوش و موم گوش از ورود گرد و غبار ، حشرات ویگر جانوران ریز ره کند

 درون مجرای گوش جلوگیری می کنند.

 استخوان گیجگاهی حفاظت از 

  انتهای مجرا 

  رخ  میانی 

 رخ  درونی 

 پرده صماخ 

 قرار داردمیانی  در انتهای مجرای شنوایی و ری  گوش ریرونی و 

 و یازدم نکته ترکیبی را گوارش دهم

 غده ها از جنس رافت پوششی هستند  

 موم گوش نیز در  سیستم ایمنی اولیه نیز نق  دارد  

 رخ  میانی 

 گوش میانی محفظه استخوانی پر از هواست 

  سه استخوان کوچکدرون گوش میانی و پشت پرده ی صماخ 

 چکشی 

 سندانی 

 رکاری 

  استخوان راهم مفصل می دهندای  سه 

 شیپوراستاش 
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 حلق را ره گوش میانی مرتبط می کند 

  ار ان در ره گوش میانی منتقل می شود تا فشهوا از راه ای  مجرا

   پرده صماخ یکسان شود و پرده ره درستی رلرزد دو طرف

 نکته : دریچه ریضی جزو گوش میانی محسوب می شود

 نکات ترکیبی دهم

 حلق

  ماهیچه های اسکلتی و از نوع غیر ارادی استدارای 

 تحت کنترل اعصاب پیکری است 

 ارتدای حلق نزدیک استق رافت پوششی استوانه ای مژک دارالیه مخاطی حل (

 ( رینی

  ترشح ماده مخاطی که از قبیل 

 اب 

   موسی 

  گلیکوپروتئی 

 خ  درونیر 

  رخ  حلزونی 

  شنوایی 

 ) رخ  دهلیزی ) مجرای نیم دایره 

  تعادل 
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 پیام عصبی  رهتبدیل صدا 

  رده صماخ ررخورد و ان را ره ارتعاش در می عبور صدا از مجرای شنوایی ره پرا

 اورد 

 ای  ارتعاش ره استخوان های چکشی و سندانی و رکاری منتقل می شود 

 ارتعاش از استخوان رکاری ره دریچه ریضی منتقل می شود 

  را لرزش دریچه ریضی مایع درون حلزون گوش را ره ارتعاش در می اورد 

   در رخ  حلزونی یاخته های مژک داری هستند که مژک هایشان را پوش

 ژالتینی در تماس هستند

  یاخته های مژک دار گیرنده های مکانیکی هستند که را ارتعاش مایع حلزون

ه یام عصبی رانها تحریک و پ گوش تحریک شده و را راز شدن کانال یونی غشای

 تاالموس یا قشر مخ فرستاده می شوند

 هستند تماسینکته : یاخته های مژک دار از نوع گیرنده های 
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 حفظ تعادل

مجرای نیم دایره ای شکل عمود رر هم وجود دارد  سهدر رخ  دهلیزی گوش داخلی 

را حرکت سر ای  یاخته  درون انها قرار گرفته اند و تعادلکه یاخته های مژک دار حس 

ها تحریک می شود. درون مجرای نیم دایره از مایعی پر شده است و مژک های یاخته 

ز در ماده ای های گیرنده نیز در مایعی پر شده است و مژک های یاخته گیرنده نی

ژالتینی قرار دارند. را چرخ  سر ، مایع درون مجرا ره حرکت در می اید و ماده ی 

و ای  گیرنده  ه یک طرف خم می کند. مژک های یاخته های گیرنده ، خمژالتینی را ر

ها تحریک می شوند. اکسون یاخته های عصبی حسی که شاخه دهلیزی ) تعادلی ( 

و ان را از می ررند  مخ قشرو عصب گوش را تشکیل می دهند پیام را ره مخچه 

 موقعییت سر اگاه می کنند

یز ن وضعیت های گیرندهنکته : ررای حفظ تعادل ردن مغز از گیرنده های دیگر مانند 

 پیام دریافت می کند
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 می راشد تماسینکته : یاخته های مژکدار از نوع گیرنده های 

 

 بویایی 

رینی قرار دارند وای  گیرنده ها یاخته های عصبی  سقف حفرهگیرنده های رویایی در 

. ملکول های رودار هوای تنفسی ای  یاخته مژکدار می راشد هایشاندندریت هستند که 

ها را تحریک می کنند.اکسون ای  یاخته ها پیام های رویایی را ره لوب رویایی مغز که 

در جلوی دستگاه لمبیک قرار دارد می ررند و ررای پردازش نهایی پیام های رویایی ره 

 قشر مخ ارسال می شود 

 دارد قرار شیار لوب پیشانیعدد و در  دونکته ترکیبی را فصل اعصاب : لوب رویایی 

 هستند  شیمیایینکته : گیرنده های رویایی جزو گیرنده های 

 وجود دارد پیکریو هم در حواس  ویژهنکته : گیرنده های شیمیایی هم در حواس 
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 نکات ترکیبی رینی را دهم 

  جزو رخ  هادی 

  پوششی سنگ فرشی چند الیه و و استوانه ای تک الیهدارای رافت 

   وقتی هوا از رینی وارد حلق می شود زران کوچک ره سمت پایی  روده و وارد

رنداره مری  و اپی گلوت ره سمت راال رفته و دهانه حنجره راز وحلق می شود 

 هوا وراد نای می شود  رسته روده و 

 تی  خط دفاعی سیستم ایمنی عمل پوست ویاخته های مژک دار ره عنوان نخس

 می کنند 

 

 شاییچ
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در دهان و ررجستگی های زران جوانه های چشایی و درون ای  جوانه ها گیرنده های 

یاخته های گیرنده  را حل شدن ذره های غذا در رزاق دهان چشایی قرار گرفته اند و

 تلخی،  رشیت،  شوری،  شیرینیمزه اصلی  5می شوند. در انسان  های چشایی تحریک

مزه  را چهار مزه دیگر تفاوت دارد و غالب و مزه اومامی را احساس می کند. مزه اومامی

 دارند می راشد گلوتاماتغذاهایی از قبیل عصاره گوشت که امینواسید 

در درک درست مزه غذا تاثیر دارد وقتی سرما خورده و دچار  رویایینکته : حس 

 را ره درستی تشخیص نمی دهیمشده ایم مزه غذا ها گرفتگی رینی 

 هست شیمایینکته : گیرنده چشایی جزو گیرنده های 
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 گیرنده های مکانیکی خط جانبی 

وجود دارد. ای  ساختار کانالی در  خط جانبیدر دو سوی ردن ماهی ها ساختاری ره نام 

زیر پوست جانور است که از راه سوراخ هایی را محیط ریرون ارتباط دارد. درون کانال ره 

قرار دارند که ره ارتعاش اب حساس هستند و مژکای ای  یاخته  مژک دارییاخته های 

ره حرکت در می ، ماده ژالتینی را ها را ماده ژالتینی در تماس اند. جریان اب در کانال 

اورد و راعث می شود که یاخته های گیرنده را تحریک کند و ماهی ره کمک خط 

 جانبی از وجود اجسام و جانوران دیگر در پیرا مون خود اگاه می شود.

خط  مشارهنکته : ساختار سلول های مژک دار درون رخ  حلزونی و مجرای نیم دایره 

 جانبی در ماهی می راشد

 
 و یازدهمنکات ترکیبی ماهی را دهم 

  تنفس اب ششی 
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  الروی ررخی از ماهیان دارای ارش  های خارجی ریرون زده از سطح ردن می

 راشند

  ماهیان رالغ دارای ارش  های داخلی هستند 

  جهت حرکت جریان خون در مویرگ ها و عبور اب در طرفی  تیغه های ارششی

 یکدیگر اند. رر خالف 

 انجزو مهره دار 

 گردش خون رسته و از نوع ساده 

  و در شکم دارای قلب دو حفره ای 

  دارای سرخرگ پشتی و سیاهرگ شکمی 

  ماهیان غضروفی مثل کوسه ماهی و سفره ماهی عالوه رر کلیه دارای غدد راست

 روده ای هستند که محلول نمک رسیار غلیظ را ره روده ترشح می کنند 

  در ماهیان اب شیری 

  مایعات ردن ریشتر از اب ریشتر استفشار اسمزی 

  اب کمتری می نوشند 

  اب ره روش اسمز را انتشار ساده رخ می دهد           جذب 

  ردن ماهی های اب شیری  را ماده مخاطی پوشیده شده است که مانع

 ورود اب ره ردن می شود 

 جذب نمک و یون ها را انتقال فعال از رش  ها می راشد 

 ه صورت ادرار رقیق دفع می شود حجم زیادی از اب ر 

 در ماهیان اب شور 

 فشار اسمزی مایعات ردن کمتر از اب دریا است 
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  اب تمایل ره خروج از ردن دارد 

 ررای جبران اب زیادی می نوشند 

  ررخی از یون ها از طریق یاخته های ارش  و ررخی توسط کلیه ره صورت

 ادرار غلیظ دفع می شوند 

 اسکلت درونی دارند 

  جنس اسکلت از نوع غضروفی می راشد ونه اسکلتی کوسه ماهی در 

  دارای ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی 

 دارای لقاح 

  داخلی 

o  مثل کوسه و اسبک ماهی 

  خارجی 

  مغز ماهی 

  لوب رویایی 

 محل دریافت پیام های عصبی از گیرنده های رویایی است 

 ماهی از انسان رزرگتر می راشد 

 یی ماهی قوی تر از حس رویایی انساناسترویانکته : در ماهی حس 

  مخ 

  ندارد یخوردگ  یچ یماه مخ 

 لوب رینایی 

 مخچه 

 رصل النخاع 
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 گیرنده های شیمیایی در پا

در مگس گیرنده شیمیایی که مزه ها را تشخیص می دهند در مو های حسی روی 

را تشخیص می . مگس ها ره کمک ای  گیرنده ها انواع ملکول ها پاهای ان قرار دارند

 دهند

 ها صد ره تواند یم که دارد وجود یملکول وهیم مگس در:  یمنیا فصل را یبیترک نکته

 کند یم ییشناسا را یمختلف یها ژن یانت و دیا در مختلف در شکل
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 گیرنده مکانیکی صدا در پا 

روی پای جلویی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد که پرده ی صماخ روی ان 

رده متصل ره پکشیده شده است. لرزش پرده در اثر امواج صوتی ، گیرنده های مکانیکی 

 را تحریک کرده و جانور صدا را دریافت می کند

 
 

 گیرنده های نوری چشم مرکب

چشم مرکب در حشرات دیده می شود و از تعداد زیادی واحد رینایی تشکیل شده 

 است. 

 هر واحد رینایی شامل 

 قرنیه 

  عدسی 

 گیرنده های نوری  تعدادی 
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ز میدان رینایی را ایجاد می کنند. هریک از ای  واحد ها تصویر کوچکی از رخشی ا

 دستگاه عصبی جانور ای  اطالعات را یک پارچه و تصویر موزاییکی ایجاد می کند 

نکته : گیرنده نوری ررخی حشرات مثل زنبور ، پرتوهای فرارنف  را نیز دریافت می 

 کنند 

چشم مرکب در حشرات از تعدادی واحد های رینایی و عدسی های متعدد نکته : 

شکیل شده  و تصویر موزاییکی حاصل می شود ولی در چشم انسان یک عدسی وجو ت

 دارد و تصویر یکپارچه ای را ایجاد می کند

 
 

ازدهمی و دهم را یبیترک نکات  

 حشرات شامل 

 ملخ 

  قلب لوله ای 

  گیاه خوار 

  زنبور 
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 از فرومون ررای هشدار خطر حضور شکارچی ره دیگران استفاده می کند 

  مثل از نوع رکرزاییتولید 

 مگس 

 جیرجیرک 

 پروانه مونارک 

 حشرات

  گردش خون راز 

 دارای همولنف 

  سیستم تنفسی نایدیسی 

  دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گاز های تنفسی ندارد 

 دارای لوله های مالپیگی که سامانه دفعی متصل ره روده هستند 

 اوریک اسید دفع می کنند 

  دارای چشم مرکب 

  اسکلت ریرونی 

 ایمنی غیر اختصاصی 

  لقاح داخلی 

  طناب عصبی شکمی 

 گیرنده فروسرخ مارزنگی

در جلو و زیر هر چشم مار  ررخی مار ها می توانند پرتوهای فرو سرخ را تشخیص دهند.

زنگی سوراخی است که گیرنده های پرتو فروسرخ در ان قرار دارند که ره کمک ای  
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فروسرخ تاریده از ردن شکار را دریافت و محل ان را در تاریکی گیرنده ها ، مار پرتوهای 

 تشخیص می دهد

 درجه سانتی گراد می راشد 22الی  22نکته : دمای فروسرخ در محدوده 

 را دهم و یازدهم خزندگاننکات ترکیبی 

 مار جزو خزندگان 

 دارای تنفس ارششی و خشکی زی 

  جزو مهره داران 

  حفره ای  2گردش خون رسته و قلب 

 ررخی خزندگان مثل کروکودیل جدایی کامل رط  ها رخ می دهد 

 دارای پیچیده تری  شکل کلیه هستند 

 توانمندی رازجذب زیاد اب هستند 

  ررخی از خزندگان غذای نمک دار مصرف می کنند نمک اضافه از طریق غدد

 دفع می کنند نمکی نزدیک چشم یا زران ره صورت قطره های غلیظ

 دارای سیستم ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی هستند 

 دارای اسکلت درونی 

  مار ها قادرند را گیرندههای شیمایی زرانشان ، فرومون های موجود در هوا را

 تشخیص دهند  واز وجود جانوران در اطراف خود اگاه شوند

  رکرزایی در رعضی مار ها 

 لقاح داخلی 
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 قید های فصل حواس

  سیاهرگ های  برخیگیرنده های دمایی در رخ  هایی از درون ردن ، مانند

 رزرگ و پوست جای دارند

 دهند تشخیص را فروسرخ های پرتو توانند می ها مار برخی 
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