
 دستگاه عصبی و اندام های حسی

 ّوبٌّگی بِ جبًَساى بذى دس( Nervous System) ػػبی ٔ سبهبًِ یب ػػبی سیستن یب ػػبی دستگبُ

 بِ هشبَط ّبی ٍسٍدی تَقّف ٍ ایجبد ٍ دسآٍسدُ، ًظبست تحت سا گًَبگَى اًذام پشداختِ، ّب هبّیچِ ّبی فؼبلیت

 دسًٍی ای غذُ ٍ ػػبی ٔ سبهبًِ دٍ ٔ ػْذُ بش بذى اػوبل کٌتشل ٍظیفِ. ضَد هی ببػث سا هختلف حَاس

 .است ضذُ تطکیل کوکی ّبی یبختِ ٍ ػػبی ّبی یبختِ اص ػػبی، ٔ سبهبًِ هیبى، ایي اص کِ ببضذ، هی

 ّب سلَل اػوبل بیي ّوبٌّگی ایجبد جْت دس داسد، کِ ای ٍیژُ کبس ٍ سبختبس بب ػػبی، دستگبُ تشتیب ایي بِ

 بِ ًسبت تأثیشپزیشی اص اًذ ػببست آى ٔ  ٍیژُ خَاظ. است یبفتِ تکبهل ٍ توبیض بذى هختلف ّبی اًذام ٍ

 یک اص ػػبی جشیبى ّذایت است، هحشک تأثیش ًوبیبًگش کِ ػػبی جشیبى یک ایجبد خبسجی، ّبی هحشک

 .دیگش ٍاحذ یک بِ ػػبی ٍاحذ یک اص آى اًتقبل سشاًجبم ٍ دیگش ٔ  ًقغِ بِ دستگبُ ٔ ًقغِ

 

 اندام های حسی

 دستگبُ اجضاء. ببضذ هی حسی اعالػبت اسصیببی آى هسئَلیت ٍ است ػػبی دستگبُ اص بخطی حسی دستگبُ

 احسبس ٍ ادساک قَُ بِ هشبَط کِ هغض اص بخطی ٍ ػػبی هسیشّبی حسی، ّبی گیشًذُ: اص ػببستٌذ حسی

. دّذ هی تطخیع سا بَیبیی ٍ چطبیی الهسِ، ضٌَایی، بیٌبیی، ًظیش ّبیی حس حسی، دستگبُ. ببضذ هی

 دستگبُ. ضَد هی هٌتقل هغض رٌّی ًبحیِ بِ فیضیکی دًیبی اص حسی دستگبُ عشیق اص احسبس خالغِ بغَس

 آٍسی جوغ سا هحیغی ّبی هحشک بِ هشبَط اعالػبت کِ است پیشاهًَی ػػبی دستگبُ اص بخطی حسی

 اًجبم حسی ّبی گیشًذُ تَسظ ٍظیفِ ایي. ًوبیذ هی هٌتقل ًخبع ٍ هغض بِ پشداصش بشای ٍ کٌذ هی

 چطن،) حسی ّبی اًذام دس تش بیص اهب ضًَذ، هی یبفت بذى ًقبط اکثش دس حسی ّبی گیشًذُ چٌذ ّش.گیشد هی

 .ببضٌذ هی هب پٌجگبًِ حَاس هسئَل حسی ّبی اًذام.اًذ ضذُ هتوشکض( پَست ٍ بیٌی صببى، گَش،

 .است الکتشٍهغٌبعیس اهَاج اص قسوتی ًَس. صًذُ هَجَد تَسظ ًَس دسک یؼٌی بیٌبیی

 .است هختلف فشکبًسْبی بب َّا جٌبص ّوبى غذا. غذا دسک یؼٌی ضٌَایی

 خَد اص بیطتشی رسات یؼٌی. داسًذ ضذیذتشی بَی اجسبم بؼضی. َّا دس هؼلق رسات ٍجَد دسک یؼٌی بَیبیی

 .کٌٌذ هی هتػبػذ

 داسد ٍجَد حسبسیت خبغی ّبی هَلکَل بِ صًذُ هَجَدات دس. است هَاد دس خبغی هَلکَلْبی دسک چطبیی

 دس( کلسین کلشیذ) ًوک ٍجَد یؼٌی ضَسی ٍ. آى دس اسیذی حبلت ٍجَد یؼٌی هبدُ یک بَدى تشش هثال

 .هَاد



 ّن خبسش.است فطبس ٍ سختی ٍ صبشی ٍ سشهب ٍ گشهب حس ضبهل کِ. است حشاستی - هکبًیکی حسی الهسِ

 .است حس ّویي جضٍ


