
 مرکسی عصبی دستگاه

 ٍ هغس زرترگیرًسُ ٍ است ػصثی زستگاُ ترص تسرگتریي هرکسی ػصثی ساهاًِ یا هرکسی ػصثی زستگاُ

 هحفظِ زر هغس. ضًَس هی هحافظت غطایی ٍ استرَاًی ّای سازُ تَسظ ًراع ٍ هغس. است ًراػی عٌاب

 تِ هرتَط ػصثی ّای رضتِ. گرزز هی تطکیل هغس ساقِ ٍ هرچِ هد، از ٍ ضَز هی ًگْساری جوجوِ زرًٍی

 .ّستٌس هغسی ٍ ًراػی ػصثی ّای رضتِ هرکسی، ػصثی ٔ  ساهاًِ

 هغس تاالیی ٍ( هغس ساقِ ٍ ًراع زرترگیرًسُ) زیریي هراکس ترص زٍ تِ تَاى هی را هرکسی ػصثی زستگاُ

 .ّستٌس پیًَس زر ػصثی ّای رضتِ راُ از هغس تا زیریي هراکس. کرز ترص

 

 ًُراع-۳ پل هغس ٍ پیاز هغس- ۲ هغس-۱

  مرکسی عصبی دستگاه کارکرد

 زستگاُ. زارز اًساى رفتار کٌترل زر تٌیازیٌی ًقص پیراهًَی، ػصثی زستگاُ ّوراُ تِ هرکسی ػصثی زستگاُ

 .زارز ػْسُ تر را ٍرٍزی زریافت تِ پاسد زر هٌاسة حرکت هحاسثِ ٍ اعالػات پرزازش هرکسی ػصثی
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  مرکسی عصبی دستگاه های بخش

  مغس

 کِ اًس گرفتِ جای تاالیی ػصثی هراکس( هغس پیص زر) هغس زاذل. زارز جای جوجوِ کاسِ زاذل زر هغس

 ػصثی هراکس هکاى هغس ساقِ. زارًس زٍش تر را تسى حرکتی ٍ حسی ّای زستگاُ کرزى ّواٌّگ ٍظیفِ

 .است پاییٌی

 

 مخ

. گرزز هی تقسین ترص زٍ تِ ضَز، هی ذَاًسُ عَلی ضیار تٌام کِ ػویقی ترک تا هغس تاالیی قسوت یا هد

 هغسی، پَستِ ًیوکرُ زٍ ایي زاذل زر. کٌس هی تقسین راست ٍ چپ ًیوکرُ زٍ تِ را هد عَلی ضیار

 ای پیٌِ جسن کِ ػصثی فیثرّای رضتِ یک تسست ًیوکرُ زٍ. زارًس قرار لیوثیک سیستن ٍ تٌیاًی گاًگالیای

 زرتارُ ٍ است تسى چپ سوت هسٍَل راست سوت ًیوکرُ. هتصلٌس ّن تِ ضًَس هی ًاهیسُ( کالَسن کَرپس)

 ترص: ضًَس هی تقسین هجسا ترص چْار تِ ًیوکرُ زٍ از ّرکسام. است صازق قضیِ ایي ػکس چپ کرُ ًین

 کِ( پاریتال) جساری ترص زارز، زٍش تر را تازگَ قسرت ٍ ریسی ترًاهِ یازگیری، ٍیژُ، حرکات هْار پیطیي

 لة ٍ زارز ػْس تِ را تیٌایی قَُ هْار کِ اسیپتال ترص زارز، زٍش تر را جسوی حسی فؼالیتْای هْار

 زر گیجگاّی لة اػواق زر ایٌسَال. است ضسُ ریسی پایِ گَیایی از ترطی ٍ ضٌَایی هراکس از کِ گیجگاّی

 .است گرفتِ قرار هد

 

 مغس پل

 .تاضس هی ارتثاط زر هرچِ تا ٍ گیرز زرترهی را تاززارًسگی ٍ تٌفسی هْار هراکس پًَس یا هغسی پل

 

 مخچه

 کٌس هی هْار را ّا استرَاى ّای هاّیچِ هرچِ. زارز قرار هغس پل ٍ هسٍال پطت کِ است هغس از ترطی هرچِ

 ٍ ّا هاّیچِ گَضْا، چطواى، از را تسى کًٌَی چگًَگی هرچِ. گرزز هی هتَازى ٍ ًرم حرکات ایجاز هایِ ٍ

 را تاضس، هی اػضا ایي زلرَاُ هحل گیرًسُ تر زر کِ را هغس پَستِ ازذرٍچی هرچِ. کٌس هی زریافت هفاصل

 ّای هاّیچِ تِ هغس ساقِ از را حرکتی فرهاًْای هرچِ اعالػات، ایي پرزازش از پس. کٌس هی زریافت ًیس

 هرچِ آى تر افسٍى. است حرکتی اًساهْای کرزى ّواٌّگ هرچِ اصلی ٍظیفِ. کٌس هی ارسال ّا استرَاى



 هاًٌس حرکتی، جسیس ّای هْارت آهَذتي زر اًساى تِ هرچِ. زارز زٍش تر را ایستازى رٍش ٍ تؼازل ٍظیفِ

 .کٌس هی کوک هَسیقی سازّای ًَاذتي ٍ ٍرزش

 

 مغس پیاز

 ًراع تِ هغس پیاز اًتْای. است جوجوِ استرَاى زر ٍاقغ ػصثی هرکس تریي پاییي( هسٍال الٌراع، تصل) هغس پیاز

. زارز قرار هغس ٍ ًراع هیاى کِ است ضسُ تطکیل اػصاتی رضتِ ٍ سفیس هازُ از هغس پیاز تیطتر. است هرتثظ

 هغس اجسای هْوتریي از یکی زلیل ّویي تِ. تاضس هی گَارش ٍ قلثی تٌفس، فؼالیتْای تٌظین هرکس هغس پیاز

 .زارز زًثال تِ را هرگ آى تِ ٍارزُ آسیة ٍ است

 

  نخاعی طناب

 ًراػی عٌاب. زارز قرار ّا هْرُ ستَى زاذل زر کِ است هرکسی ػصثی زستگاُ از ترطی(ًراػی عٌاب)ًراع

 هْرُ زٍهیي یا اٍلیي سغح تا( Foramen magnum) سری پس سَراخ از( Spinal cord: اًگلیسی تِ)

 .یاتس هی اهتساز کوری


