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 آن حباب ك ي که رویکیژ نانیك است اولیژ که غضروف ندارد نای تنفسي مجرانی شش اولدر
  استيله ا مبادژكیوجود دارد نا

ی تنفسي انشعابات مجاربیترت  

یی انتهاژكی ناکی نای اصلژهی ناينا  

 

 

 

 

 

 

 

  استی حبابکسهی و کيا مل نازك مبادلهشا ي بودند اما بخش مبادله اي هادبخش

 عملکرد سلول ها نی هوا مخاط مژکدار ماکروفاژ وجود دارد همچني پاکسازيبرامبادله اي  بخش در
 و به جاي ان  و مخاط وجود نداردموسین ی مخاطهی الگریبابک ها دح شود دری محسوب مزین

 ماکروفاژ وجود دارد

کی کربندرازی انمی عملکرد آنزدر  به دی اسنی شوند ای مدی به اسلی تبدمیو آب با آنزدي اکسید 
  چسبدی منیثبت به هموگلوب م کربنات از سلول خارج هاشی شده بهی تجزرودیداخل گلبول قرمز م

 کربن به کمک دی اکسي مقدار دنیشتری رسد بی در پالسما منتقل شده و به حباب ها مکربناتیب ونی
 مولکول ربط نی به اابدی شی بدن افزاسمی و متابولی بدنیستی زتی است هرگونه فعالمی آنزنیا

 می آنزنی ورزش اگر ادیروئی تي شود مثال در پرکاری مشتری بمی آنزنی اتی که فعالدیی و بگودیبده
دهندی شکل داده و کار ناقص انجام مریی خون تغي هانینباشد پروتئ  

 اندام ي قسمت هاشتری قرار دارد بیعی ماهی دو النی باشد که در وسط ای مهی دو الي دارانب جپرده
 شش موسی انسان از قلب تنهی مثل پوست قفسه سمی است استثنا هم داري رشته ايوندیها بافت پ

  کندی ها حفاظت مهی کلییها و بخش باال
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 ها اهرگی ها سرخرگ ها و سژهی شود نای مدهی هنگامه مشاهده مقطع شش سه گروه سوراخ ددر
 شهی آنها همی محکمتر دارم و دهانوارهی ها درخرگس تیز دارند داشتن غضروف لبلی ها به دلژهینا

)ناي نایژه روزنه ابی همیشه بازند  ( اهرگهایباز است برخالف س  

 

 

 

 

 

 

 

  استقی قطعاً مربوط به تنفس عمشودی منقبض منهی در خارج از قفسه سي اچهی تنفس ماهندی فرادر

 و با آنها شود ی منیوزی منی وارد اکتمیسکل آن کوتاه شده ي سارکومر هاافراگمی انقباض ددر
ه  شکم بي هاچهی شود ماهی مسطح مافراگمی دشوندی روشن کوتاه مي کند نوارهایبرخورد م

  شوندیمقلب  کند و باعث حرکت خون به سمت یشار وارد مگ ها فهرایس

  رسدی به حبابک ها نمیعنی مرده ي جا به جا شده در هر دم و بازدم هوایعنی ي جاريهوا

 است قی که همان دم عمی دمرهی ضرب در تعداد تنفس در ذخي جاري هوایعنی ی تنفسحجم
 در شودی هوا وارد متری ل3 شود و حدود یبض م منقافراگمی و دی خارجي دنده انی بي هاچهیماه

شودی کار برعکس منی اقیبازدم عم  

 و سه کی ماندهی حجم باقتری و دو دهم لکی ی بازدمرهی ذختری له سی دمرهی ذختری لمی ني جاريهوا
تری ل5 به کی نزدیاتی حتی ظرفتریدهم ل  

 يره داراحنجحله بازدم است  باشد صدا در مری صدا مدی باشد محل تولی به سمت داخل مهحنجر
 ردیگی توسط لب ها و دهان صورت مي واژه سازندی گوی می صوتي است که به آنها تارهاییپرده ها

  الزم استقی نقش دارند در سرفه و عطسه بازدم عمیکیلبها زبان دندان در گوارش مکان
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 آن با واسطه بصل ریه تأث بگذارد بلکری تاثی تنفسي هاچهی ماهي بر رومای مستقتواند ی نمي مغزپل
رابطه  (  دارندری تاثی تنفسي هاچهی ماهي بر رومی بصل النخاع به طور مستقيالنخاع است نورونها

 بصل النخاع با ماهیچه ها دوطرفه است یعنی چه ؟؟؟

 بصل النخاع نی همچنزی وجود دارد پس در اطراف بصل النخاع نی نخاعي مغزعی اطراف نخاع مادر
 کربن در دی اکسي حساس هستند مثل کاهش دهی مانی مواد ازانی دارد که نسبت به میی هارندهیگ
دهدی مشی حالت بصل النخاع آهنگ تنفس را افزانیا  

 می خون اگر بخواهژنی کربن خون است کاهش اکسدی اکسي دشی مرکز تنفس افزای اصلمحرك
میخطرات را حساب کن  

  خونژنیکاهش اکس)  کربن سوم دی اکسي دشیافزا)  دوم ژنی اکسدی افت شد ) 1

 ي است و براییای ماده قلنی است ای مرطوب بودن پوست با کمک ترشح ماده مخاطستانی دوزدر
 آب انی در سطح بدن ماهدهدی مشی را افزای تنفس پوستیی الزم است و کارايترشح آن انرژ

  وجود داردی ماده مخاطنیریش
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 رگی که با موو هم اندازه . با تعداد زیاد  هستندی کوچکي هایجستگ آبشش ها برییای ستاره دردر
 و تعداد محدود  خاص ی جانداران در نواحری آبشش ها در تمام بدن هستند در سایارتباط ندارند ول

  شوندی می داخلطی بلوغ آب شرای دارد طی آنها آبشش خارجي که الروهایانیاست در ماه

 پرنده ي پرنده وجود دارد در شش هاي تازه کفش هاي مقدار هواشهی توجه به تنفس پرنده همبا
 سهی است در پرندگان کی پرندگان تبادل گازها به صورت دائمي در شش هانیوجود دارد بنابرا

 هوادار با هم کوچک و بزرگ يسه هاکی دارند ی پرندگان اندازه ثابتي وجود ندارد شش هاییهوا
  و سرد استزی تمیب هوادار عقي هاسهی کي هواشوند یم

 دستگاه ها نی باشد اما ارتباط گازها بی ارسطو درست کار کردن قلب وابسته به تنفس مهی نظرطبق
  دانستیرا نم

شوند یشتر مبی می آب  به شکل بخار نسبت به دي مولکولهای بازدمي هوادر  

دي اکسید ل  کنی و همچنشود ی گرفته نمیتنفس سلولدر  خون توسط سلولها ژنی اکسزانی مکل
هر دو گاز وجود داردسیاهرگ چه سرخرگ  چه رهی در هر خون چه روشن چه تشودیمخون دفع ن  

]  شان ي تا به سلول هارندی گی خون روشن می اندام ها در گردش عمومریش ها مثل ساش و کبد
 با  توان گفت همه بخش های می کند ولی را با خون مبادله می تنفسي گازهايبدهند بخش مبادله ا

اغلب  ندارند دارند كژ می بعضینی بي ارتباط دارند سلولهایگردش خون به علت انجام تنفس سلول  

 یی ندارند هوای نقش دارند در مرطوب کردن آن نقشینی بي که در گرم کردن هوای خوني رگ ها
  نشودي شود تا وارد نای ملی به سمت جلو متماشودیکه وارد گلو م

 ساختار لوتی اپیگعنیهمرنگ هستند ي  ناي گلوت و غضروفهای شش راه دارد رنگ اپحلق
 و حفره دهان ساختار به نام کام وجود دارد که در قسمت جلو ینی حفره بنی دارد بیغضروف
 يوندی پهی الي توان گفت در ساختار نای مستندی صاف ني و ناي مری است سطح داخلیاستخوان

  هستنديوندی بافت پي دارای مخاطری زي اچهیغضروف ماه

 ی شود بافت پوششی مدهی دزی نی بافت پوششی است وليوندی بافت بافت پشتری مخاط بری زدر
  شودی مدهی در غده ها و رگ ها ديوندیموجود در بافت پ

 ی غضروفي است حلقه هاشتریتوان گفت تنوع آنها ب می سلول ها در مخاط مژکدار وجود دارند انواع
 مای مستقیی مواد غذاتی هداي شوند در مری م) اسم  ( تیمانع حساس هستند که يوندی بافت پينا
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 در ی نقشي اچهی ماهي انقباض هاي اما در ناردی گی قرار مي مروارهی دي انقباض هاریتحت تاث
  ندارندوا هتیهدا

 هی الی ترشحي غده هاي مخاط ناری زهی وجود دارند و هم در الی مخاطهی هم در الی ترشحيسلولها
 در قسمت عقب به ي نای خارجهی اليوندیاط به صورت پراکنده و مشخص هستند بافت پ مخریز

  چسبدی مي مريوندیبافت پ

 ي مري اچهی ماههی از الي مري مریرونی بهی توسط الي ناچهی غضروف ماههی الچهی غضروف ماههیال
 ضخامت يا از ني مری مخاطنی ترکی است بارچهی غضروف ماهي ناهی النی ترمی ضخشودیجدا م

  دارديشتری بوارهید

 قسمت ها ری در سای کامل وجود دارد ولی حلقه غضروفکی ی اصلژهی نای اصلهی ناحي در ابتدافقط
 انشعاب نی غضروف را دارد آخرنیشتری که بعاباتی انشنیغضروف به صورت قطعه قطعه است اول

نی کمترژهینا  

 با ی غضروفي حلقه هازی ها نژهی در ناينند نا شود همای کم مزانی می تنفسي تر شدن مجارکی باربا
 دم و بازدم ارتباط دارند اگر ي به طور قطع با هوای تنفسي مجاري بخش هاژهی و نايفاصله هستند نا

 باشد فی نباشد و ضعیعی با هوا ارتباط ندارد اگر تنفس طبینی در سرفه بایتنفس از راه دهان باشد و 
ستی غضروف نینی شوند علت بازماندن حفره بی ها از هوا پر مک از حبابیبعض  

 دستگاه ي حجم دهند در بخش هادریی توانند تغی مي بخش مبادله اي هاسهی و هم کي مجارهم
 ای و یی تنهابوزومهای توانند مثل ری حجم دهند حبابک ها مریی توانند تغی ها مژكی فقط نایتنفس

کیسه هاي  ي سلول هایمل سطح فعال از بعض شوند عای مدهی باشند که به شکل خوشه دیدسته جمع
 از آب ی نازکالیه ي ها ک حبابی ماند در سطح داخلی همه آنها مي بر روی ولشودی مهواي ترشح
  هم عامل سطح فعالووجود دارد 
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 ری غي آنها منافذ وجود دارد ماکروفاژ ها سلول هانی دارند بی ساختار اسفنجی حبابکي هاسهیک
 به ک ها  توانند حرکت کنند تعداد آنها در حبابی حبابک میند که در سطح داخل بزرگ هستیخون
  زیاد می شود هاکروبی م حضور کند مثالً درریی تغتواند ی مطیشرا

  استنی حبابک ها نازکترهی پاي دارند لذا منافع آنها کمتر است غشاوستهی پي هایرگ ها موشش

 نی ساده بزرگتری سنگ فرشنیاهده کرد فراوانتر مشنوع سلول 3 صحنه توان ی هر حبابک مدر
 ماکروفاژ

  باشدی ماکروفاژ منی سازد کمتری دوم عامل سطح فعال را منوع

 به شکل رگی هر موجهی توانند مشترك باشند در نتی در اطراف حبابک  می خوني هارگیمو
بابک را دارد حهمزمان تبادل گاز چند  

 کی  هم متصل است هر گروههم  به نام ینی پروتئریگروه غ کی هر رشته به نی مولکول هموگلوبدر
 کربن دی اکسي شود اما دی متصل مژنی مولکول اکسکی به ریاتم آهن دارد که به شکل برگشت پذ

 کربن اتصال دی است مونوکسی متفاوتي تواند متصل شود محل اتصال آن جای مکان نمنی به اقایدق
 کربن و گروه هم به دی را اتصال مونوکسژنید نه عبور اکس سازی را مشکل منی هموگلوببه ژنیاکس

  باشدی آهن در بدن ما گلبول قرمز کبد مغز استخوان و طحال ممکان  استریصورت برگشت پذ

 است ی وجود دارد در استخوان دنده وسط آن اسفنجی به شکل متراکم و اسفنجی استخوانبافت
 احاطه ي دنده انی بي هاچهی توسط ماهنییباال به پا دنده از سمت ياطراف متراکم است استخوانها

 به طور افراگمی تر است دمی ضخی نسبت به داخلنب جی خارجپرده  ي و آخری شوند به جز اولیم
 هر دو توسط بافت ی هستند ولافراگمی دي در ارتباط است شش ها و قلب رونب با پرده جمیمستق

 برابر است قفسه باًی تقري دنده انی و بافراگمی دچهیاند ضخامت ماه  شدهدهیشپو ی خارجيوندیپ
ردی گی بخششها را نمنی باالترنهیس  
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 همان شش شود فقط جادی انب جي در هر فضای مستقل است اگر اختاللش هر شي براجنب پرده
 12 از نهی باشند قفسه سي ارادری غای ي توانند ارادی می اسکلتي هاچهی ماهندی بی مبیقسمت آس

 هن دنده ها پری و سا12 و 11 ي شده است دنده هالی استخوان پهن جناغ تشککینده و جفت د
 به شکل مشترك هستند دنده هی چسبند بقیهستند پنج جفت اول پنج جفت اول مستقل به جناغ م

ستندی متصل ن12 و 11 يها  

 نهی قفسه سيد قطر عموشی نقش دارد افزاقی عمزی و ني مخطط در دم و بازدم عادچهی ماهافراگمید
 در دم ی و گردنی خارجي دنده انی شکل است عضالت بيبدگنرا بر عهده دارد در حالت استراحت 

 رونی جناغ را بی دومدهدی دنده ها را حرکت می کنند اولی نقش دارند در باز هم استراحت مقیعم
 بر عهده دارند  رانهی نقش دارند و کاهش حجم قفسه سقی در بازدم عمی و شکمي دنده انی بکشدیم

 شش ها مربوط به ی کشسانیژگیدنده ها از عقب به ستون مهره ها متصل اند و در جلو به جناغ و
 مقاومت در شی آب باعث افزای کشش سطحباشد ی من ای از آب در سطح داخلی نازکهیوجود ال

شش  اتصال نهی شش ها حرکات قفسه سيروی علت پ ها می شود شدن ش شیعی باز شدن طببرابر
  استنهی به قفسه سمی مستقریها غ

 دای پشی جنب افزاي و فشار در فضاکندی مدای کاهش پنهی مرحله بازدم حجم قفسه سي ابتدادر
 است در ی دردم فشار شش منفرندی گی قرار ميشتریا تحت فشار بفشار شش ه جهی در نتکندیم

  استادی شدت ززانی مقی مثبت است در دم و بازدم عمم بازد

 نج دم سیعنی رومتری اسپماندهی و باقیاتی حي تام عبارت است از مجموعه همه هواهاای کامل تیظرف
 فی شش ها کاهش ترشح عامل سطح فعال ضعی کشسانیژگی کاهش وی منحنیعنی روگرامیاسپ

 دهند یهش مکارا   تا متی هستند که ظرفی عواملشش ها  يزی خونری تنفسي هاچهیبودن ماه
کندی مادی را زه و مردي جاريتام و هوا تی سن ظرفشیافزا  

 ی گردني هاچهی است در تنفس آرام ماهزی شود مرده بود و تمی که در بازدم خارج میی هوانیاول
 ی مثل  تنفسهیچه هاي همه ماقی در حال استراحت هستند در بازدم عمی و شکمی داخلي دنده انیب

 و ی داخلي دنده انی بچهی ماهقیدرد عم کنند ی استراحت می و شکمی داخلي دنده انی بیگردن
  کنندی استراحت می و گردنافراگمی دی خارجي دنده انی بقی در بازدم عمکندی متراحت اسیشکم
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 ی دمرهی ذخي شود هوای خارج مش از شقی با بازدم عمي بازدم عادکی پس از ی بازدمرهی ذخيهوا
رد کش ها وارد شقی دم عمکیتوان با  می ي دم عادکیپس از   

 دم کی جابجا شده ي انسان عبور کند مجموعه هوای تنفسي از همه مجارتواند ی می دمرهی ذخيهوا
 شود ی از بدن خارج مقی دم عمکی که پس از یی است هر هواي جاريو بازدم برابر با دوبرابر هوا

  استیاتی حتی از ظرفیبخش

 در شش دو نوع جهی دارند در نتازی بدن به خون روشن ني سلول هاری  شش ها مانند ساي هاسلول
 در رندی گی و گلوکز مژنی شش ها و کبد در گردش بزرگ اکسیعنی شود ی مدهیگردش خون د

 قی هم در عرصه هم در سرفه مواد از طری تنفسي از مجرایعنی کند ی عبور نمینیسرفه هوا از ب
 که راندی خود به حلق مايژك ه و ذرات اضافه را با مهای ناخالصی تنفسي شوند مجاری خارج مهاند

  شوندیمجزیه  تدیاز آنجا به معده رفته و  با اس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . رودی منیی عکس پابقیه بر نی همچنزی و استفراغ نلع در برود یتکلم و سرفه باال م در  کوچک زبان
کندی در بلع استفراغ استراحت مي مري اسفنگتر ابتدارود ی منیی و استفراغ پادر بلع يبر چاکنا  

 تواند مدت دم را کم کند پل مغز با اثر بر بصل ی در مغز است که می مرکز تنفسنی مغز باالترپل
  .... دم افتنی انی با پادهدی کار را انجام منیالنخاع ا
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 ها به حالت استراحت انجام چهی با بازگشت ماهی عصبامی به پازی بدون نیعنی فعال ریبازم به شکل غ
 ی ارسال کند بلکه با اثر بر بصل النخاع باعث توقف ادم مامیافراگم پی به دندتوا یمغز نم  شود یم

 شود

 
 

  .دارند (ای پریاخته جانداران )یاخته تعدادی دیگر، بعضی و (ای یاخته تک جانداران )یاخته یک جانداران، بعضی

  . بوم سازگان ھای زمین درحال تخریب ونابودی اندبعضی

دیگر از انسانھا نه تنھا مؤثر نیست، بلکه اثرھای بعضی مان حتما می کنند؛ درحالی که ھمان دارو در  افراد به آسانی دربعضیدر 
  جانبی خطرناک دارد

  . یاخته ھا می توانند ذره ھای بزرگ، را با فرایندی به نام درون بری جذب کنندبعضی

  . افزایش ترشح اسیدمعده وپپسینون می شود یاخته ھای دیوارۀ معده که درمجاورت پیلور قراردارندترشح وباعثبعضیاز

   ازیاخته ھای حبابک ھا ترشح می شودبعضیکه از)سورفاکتانت(ماده ای به نام عامل سطح فعال 

  . است وبنابراین به زحمت نفس می کشند  ازنوزادانی که زودھنگام به دنیا آمده اندعامل سطح فعال به مقدارکافی ساخته نشدهبعضیدر

  . ھای ماھیچه قلبی دوھسته ای اند از یاختهبعضی

  .از آنھا حلقه ای ماھیچه ای ھست که میزان جریان خون در آن ھا را تنظیم می کندوبه آن بنداره مویرگی گویندبعضی در ابتدای 

  . بیماریھا، افزایش قابل توجھی پیدا می کندبعضینشت این مواددرجریان ورزش و

 از ھورمون ھا از غدد درون ریز مثل بعضیل نگرانی، ترس واسترس امتحان قرار می گیریم، ترشح وقتی در حالت ھای ویژۀ فشار روانی مث
  .فوق کلیه، افزایش می یابد

  . اندام ھامثل قلب وکلیه،ضربان قلب وفشارخون را افزایش می دھندبعضیاین ھورمونھا با اثرروی 

  .ث تنگی رگ ھا می شود ازموادمانندیون کلسیم به درون مایعات بدن نیز باعبعضیورود

  . از داروھامثل پنیسیلین نقش داردبعضیدر حفظ فشار اسمزی خون و انتقال 

  . ازمواد،بیش از حد الزم یا کمتراز حدالزم  یاخته ھامی رسندبعضیاگروضعیت درونی بدن ازتعادل خارج شود

ٔ ترشح دفع میبعضی   . شوند ازسموم،داروھاویون ھای ھیدروژن وپتاسیم اضافی به وسیل

  . یاخته ھای گیاھی، الیه ھای دیگری نیزساخته می شودکه به مجموع آن ھادیوارۀ پسین می گویندبعضیدر 

  .. گیاھان به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله ھای گیاھی استفاده  می کنندبعضیمقدار پکتین در 

  . را اشغال می کند یاخته ھای گیاھی کریچه درشتی دارندکه بیشترحجم یاختهبعضی
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  . افرادبا خوردن فراورده ھای گلوتن دار،دچار اختالل رشد و مشکالت جدی درسالمت می شوندبعضیاما 

  . رنگ ھابه علت وجود موادرنگی درکریچه استبعضی

   دیسه ھا رنگیزه ندارندبعضی

  . گیاھان تغییرمی کندو به رنگ دیسه تبدیل می شوندبعضیساختار سبزدیسه ھادر 

  . یاخته ھای گیاھی، الیه ھای دیگری نیزساخته می شودکه به مجموع آن ھادیوارۀ پسین می گویندیبعض

 ٔ   . گیاھان به مقدارفراوانی وجوددارندبعضیآلکالوئیدھا از ترکیبات گیاھی اندودر شیراب

  . آلکالوئیدھا اعتیادآورندبعضیاما 

   گیاھان پوستک ضخیم دارندبعضی

  . یاخته ھای نگھبان روزنه،کرک ویاخته ھای ترشحی، تمایز می یابند ی دراندام ھای ھوایی گیاه، به یاخته ھای روپوستبعضی

  . ساخته شده اند) تراکئید( آوندھای چوبی از یاخته ھای دوکی شکل دراز به نام نایدیسبعضی 
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 براي تهیه جزوات 
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 براي تهیه جزوات 
 
 
 
 
 
  

انجام  ی نحوه نقش یا وظیفھ ویژگی ظاھری 	محل 
 وظیفھ

محل دریافت 
 پیام حسی

محل ارسال 
 عالئم اختالل پیام حرکتی

 مخ
ترین  بزرگ

و باالترین 
 بخش مغز

کره با با   نیم دو
ی خارجی  الیھ

خورده  چین
مدگی دارای برآ

و شیار بسیار ـ 
قشرخاکستری و 

 درون سفید

یادگیری، حافظھ، 
ادراک و عملکرد 

 ھوشمنانھ

پردازش 
اطالعات 
حسی و 

حرکتی در 
قشر 

 خاکستری مخ

ھای  تمام قسمت
 بدن

تمام 
ھای  قسمت

 بدن

ھای  فرد توانایی
ذھنی ضعیفی پیدا 
خواھد کرد و قادر 

بھ عملکرو 
ھوشمندانھ بھ 
طور صحیح 

 .نیست

 مخچھ
ی  پشت ساقھ

مغز و زیر 
 مخ

کره ـ   نیم دو
قشرخاکستری و 

 درون سفید

ترین مرکز  مھم
ھماھنگی و 

یادگیری حرکات 
الزم برای تنظیم 
 حالت بدن و تعادل

پردازش 
اطالعات 

حسی مربوط 
بھ حرکات 
بدن و تولید 

فرامین 
 حرکتی الزم

ھا،  ماھیچھ
ھا،   مفصل

ھا  پوست، چشم
+ ھا  و گوش

ھایی از  بخش
ز و نخاع کھ مغ

مربوط بھ 
حرکات بدن 

 .ھستند

  ارسال
ھایی بھ  پیام

مغز و نخاع 
و تصحیح 
یا تغییر 

 حرکات بدن

تلوتلو خوردن 
ھنگام راه رفتن و 

انجام 
ی  غیرماھرانھ

عدم / اعمال 
توانایی انجام 
/ حرکات دقیق 

ناتوانی در رسم 
یک خط مستقیم و 

کوبیدن چکش 
 روی میخ

مغز 
 میانی

 ی مغز ساقھ پل مغزی
النخ بصل
 اع

سمت پایینی ق
بین / مغز 

نخاع و 
ھای  ه کر نیم

 مخ و مخچھ

نقش در تنظیم  ــــــــــ
 ھای بدن فعالیت

انتقال 
اطالعات 

درون دستگاه 
عصبی 
 مرکزی

دستگاه عصبی 
 مرکزی

دستگاه 
عصبی 
 مرکزی

اختالل در تنظیم 
ھای  برخی فعالیت

بدن و انتقال 
اطالعات د 

دستگاه عصبی 
 مرکزی

 تاالموس

مراکز 
مھم 

تقویت و 
انتقال 

ھای  پیام
  عصبی

رد و بدل 
کردن 

اطالعات  

در باالی 
ی مغز  ساقھ

و 
 ھیپوتاالموس

 ــــــــــ
دارای نقش مھم در 
پردازش اطالعات 

 حسی

آوری  جمع
اغلب 

اطالعات 
حسی، تقویت 
و ارسال بھ 

ھای  بخش
در  مربوطھ

 مخ رقش

 قشر مخ اغلب نقاط بدن

اختالل در 
پردازش اغلب 
اطالعات حسی 

در بویایی (بدن 
اختاللی ایجاد 

 )شود نمی
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ھیپوتاالمو
 س

بین 
ھا بخش
ی 

مختلف 
ی  باالی ساقھ مغز

مغز و زیر 
 تاالموس

 ــــــــــ

تنظیم بسیاری از 
اعمال حیاتی بدن 

 النخاع بصل با کمک
مانند تنفس و 
/ ضربان قلب 

مرکز احساس 
گرسنگی و تشنگی 
/ و تنظیم دمای بدن 

از   تنظیم بسیاری
ھای  اعمال غده

 ریز درون

 ــــــــــ

ھای  گیرنده
/ فشار در خون 

ریز  غدد درون

 	...و
  ــــــــــ

 ــــــــــ دستگاه لیمبیک
ی  شبکھ
ای از  گسترده

 ھا نورون

حافظھ، یادگیری و 
احساسات مختلف 

مانند احساس 
رضایت، عصبانیت 

 و لذت

اتصال 
وس و تاالم

ھیپوتاالموس 
ھایی  بھ قسمت

 از قشر مخ

تاالموس و 
ھیپوتاالموس و 

 ھای بویایی لوب
ھایی  قسمت

  از قشر مخ
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