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شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان 
به  اتکای  از  و  نباشید  غافل  خودتان  ایمانی  انسانی  یروی  ن از  سازید،  برآورده  را 

اجانب بپرهیزید.
ُه«   َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ
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مقدمه

تشریح یا آناتومی1 علمی است که شکل و ساختمان اندام های موجودات را مورد مطالعه قرار می دهد و فیزیولوژی2 
علمی است که اعمال و رابطٔه بین اندام های مختلف بدن موجودات زنده را بررسی می کند.

اگر چه هر کدام از موضوعات مورد بررسی در این کتاب )تشریح و فیزیولوژی طیور( تقسیم بندی های جداگانه و 
مفصلی را شامل می گردند؛ اما در این کتاب، سعی گردیده به تشریح بدن مرغ با تأکید بر فیزیولوژی اندام های گوناگون 

و به زبانی ساده پرداخته شود.
اطالعات موجود در این کتاب برگرفته از مطالب علمی موجود در کتاب ها و مقاله های مرتبط می باشد و در تدوین 
آن همواره تالش گردیده ضمن حفظ ماهیت علمی مطالب تا حد امکان به صورت روان و مصور برای آموزش بهتر ارائه 

گردد. کلیٔه مطالب در 9 پیمانه همراه با تصاویر مورد نیاز و فعالیت های عملی مرتبط، عرضه شده است.
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