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علم تشریح و فیزیولوژی
علم تشریح (آناتومی) به علم شناسایی ساختمان و ساختار به مجموعه ای از سلولهای مشابه که کار مخصوصی
اندامهای موجودات زنده می  پردازد و علم فیزیولوژی انجام می دهند بافت گویند ،مانند بافت خونی یا بافت
اعمال حیاتی اندامها ،بافتها و سلولها را بررسی میکند .استخوانی.
بهطور مثال در عـلم تشریح با موقعیت ،شکل و اجزای
قلب آشنا شده و ارتباط بین آنـها مطالعه میگردد و در
علم فیزیولوژی نقش و وظایف هر بخش در ادامه حیات
حیوان بـررسی میشود .در ایـن فـصل ،بـا ساختمان و
غشای پایه
وظـایـف اندامهای بدن حیوان در حالت عادی و سالمت بافت پیوندی
آشنا میشوید و با داشتن این اطالعات میتوانید در جهت
پرورش ،شناخت و پیشگیری از بیماریهـای حیوانـات
بافتها نیز توانایی قرارگیری در یک گروه را دارا هستند و
گامهای مؤثرتری بردارید .بهطوریکه این معلومات منجر
به مجموعه بافتهایی که توأماً کار یکسانی انجام میدهند،
بـه بـازدهی بیشتر حیـوان و کـاهش تلفات و در نهایت
اندام گـویند و بـهطور مثال میتوان به اندام معده یا روده
افزایش تولید در دامپروری خواهـد شد.
اشاره کرد که از مجموعه بافتهای خونی ،عصبی ،عضالنی،
بنابراین با توجه به اهمیت علم تشریح و فیزیولوژی از
پوششی و غیره تشکیل شدهاند.
شما هنرآموزان و هنرجویان انتظار میرود جلسات پویا و
پرمحتوایی در جهت فهم ،درک و شناخت کامل ساختمان
اندامها و اعمال و وظایف هرکدام و ارتباط آنها با یکدیگر
در حیوانات ،برگزار نمایید.
در موجودات زنده به کوچکترین جزء بدن سلول گفته
اندام معده
میشود .سلولها هرکدام کار ویژه ای انجام می دهند .به
طور مثـال می تـوان به سلولهای خونی اشاره کرد که
مسئول حمل اکسیژن می باشند و یا سلولهای پوششی
پوست که حفاظت از بخشهای داخلی بدن را به عهده
دارند.

بـه مجموعه اندامهـای مختلـف کـه کار مشترکی انجام
میدهند دستگاه گویند مانند دستگاه گوارش که اندامهای
آن مسئول هضم و جـذب مـواد غـذایی میبـاشند و بدن
موجودات زنده نیز از دستگاههای متعددی مانند گردش
خون ،گوارش و تولیدمثل تشکیل شده است.
سلول

86

فصل پنجم :تشریح و فیزیولوژی

دستگاه گوارش مرغ

دستگاه تنفس دام

٣

١
٢

مشخصاتظاهرینشخوارکنندگان
در رده بندی جانوری نشخوارکنندگان جزو رده پستانداران می بـاشند .بدن نشخوارکنندگان از مـو یـا پشم
پوشیده شده است .نشخوارکنندگان چهار معده ای هستند و از ویژگی های خاص این گروه از چهارپایان ،داشتن
سم و وجود شاخ می بـاشد .دهان در نشخوارکنندگان مـانند سایر پستانداران دارای لب ،دندان و زبان میباشد
ولی نشخوارکنندگان در فک باال فاقد دندان های پیشین هستند و به  جای آن بالشتک دندانی دارند .دستگاه
گوارش نشخوارکنندگان حجم زیـادی از محوطـه شکمی را اشغال نموده است و تـوانـایی هضم مـواد غذایی
کم ارزش را دارد .پستان درگروهی از نشخوارکنندگان (گاو و گوسفند و بز) دارای ساختار خاص است که آنها
را در زمینۀ تولید شیر بهصورت صنعتی ممتاز نموده است .بافت ماهیچه ای با توجه به دارا بودن میوگلوبین به
رنگ قرمز است و از توده عضالنی قابل توجهی در اندامهای حرکتی برخوردار هستند.
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مشخصات ظاهری مرغ
مرغ از رده پرندگان می باشد و بدن آن از سر ،گردن ،تنه،
دو بال و دو پا تشکیل شده است.
دم
مرغ دارای سر نسبتاً کوچک و مشخصی است .گردن مرغ
تعداد زیادی مهره دارد که باعث درازی و حرکت آسان
آن می شود .مرغ در هر پا دارای سه انگشت رو به جلو و
یک انگشت رو به عقب است .انگشت ها ناخن دارند و مچ
و کف پا دارای پوششی از پولک های شاخی است .بدن
بال
مرغ از پر پوشیده شده است .همه پرها از بدنه مرکزی و
توخالی ساخته شده اند که به بدنه مرکزی تو  پر ،راشیس و
پا
به بخش تو  خالی ،کاالموس گفته میشود .دم کوتاه بوده و
از پرهای بادبزنی تشکیل شده است .در پرندگان به جای
لب و دندان ،نوک (منقار) وجود دارد و دست ها جای خود را به دو بال داده اند.

تاج
سر

بینی
گردن

ساختمان پر
راشیس
انشعابات پر

کاالموس

پای مرغ

سر مرغ :سر مرغ دارای اندامهای زیر است:
 1تاج :در انواع ساده ،گلسرخی ،نخودی ،بالشتکی ،توت فرنگی ،گردویی v ،شکل و آالله ای میباشد.
 2چشم ها :قویترین حس در پرندگان حس بینایی است .چشم مرغ دارای سه پلک باال ،پایین و پلک سوم
میباشد.
 ٣منقار :از دو بخش باالیی ثابت و پایینی متحرک تشکیل شده است.
 ٤ریش
 ٥الله گوش
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تاج

منقار

چشم

پلک سوم

الله گوش
ریش
نوک مرغ

دستگاه گوارش
دستگاه گوارش شامل مجموعه ای ازاندامها از قبیل دهان ،حلق ،مری ،معده ،روده ها و مخرج است که وظیفة
دریافت ،هضم ،جذب و دفع مواد هضم نشده را برعهده دارد.
10

٩

دستگاه گوارش نشخوارکنندگان:
 1دهان (دندانها ،زبان و غدد بزاقي)
٦ ٧
٥
 2حلق
٨
 ٣مري
 ٤معده چهار قسمتي شامل:
٤
 ٥شكمبه ()Rumen
 ٦نگاري ()Reticulum
 ٧هزارال ( )Omasum
تصویر شماتیک دستگاه گوارش گاو
 ٨شيردان ()Abomasum
 ٩روده باريك شامل :دوازدهه (دئودنوم) ،تهی روده  (ژژنوم) و دراز روده (ایلئوم) می باشد.
 10روده بزرگ یا فراخ شامل :روده كور (سکوم) ،روده بزرگ (کولون) و راست روده (رکتوم) میباشد.
فعالیت
گروهی

3

٢

١

هنرجویان به صورت گروهی مشخصات ظاهری مرغ و گوسفند را بررسی کرده و تفاوت آنها را بیان کنند.

دهان :حفره ای که شامل دو بخش داخلی و خارجی است .حفرۀ خارجی توسط لب ها ،گونه ها و فک
محدود میشود و بخش داخلی توسط دندان ها ،بالشتک دندانی ،سقف ،کف دهان و زبان احاطه شده است.
وظیفة اصلی دهان گرفتن ،خرد کردن و مخلوط کردن غذا با بزاق و بلع آن است .گرفتن غذا در گاو توسط
زبان و در گوسفند به وسیله لب ها ،بالشتک دندانی و دندان های جلویی انجام می گیرد.
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دندان ها :تعداد دندان شیری و دائمی در نشخوارکنندگان به ترتیب  20و  32عدد است .دندانهای شیری
پس از مدتی می افتند و جای خود را به  دندانهای دائمی می دهند .دندانهای شیری کوچک تر و ظریف تر از
دندان های دائمی هستند.

فعالیت

هنرجویان تفاوت وضعیت دندان ها در فک باال و پایین گاو را بیان کنند.

؟

؟
استخوان فک پایین در گاو

؟

؟

؟
استخوان فک باال در گاو

انواع دندان در نشخوار کنندگان
الف) دندانهای پیشین :دارای تاج با لبه باریک بوده و وظیفۀ گرفتن و بریدن غذا را برعهده دارند .نشخوار کنندگان
فاقد دندانهای پیشین روی فک باالیی هستند و به  جای آن بالشتک دندانی دارند.
ب) دندانهای آسیاب کوچک و بزرگ :داری تاج پهن بوده و وظیفۀ آنها خرد و له کردن غذا است.
زبان :زبان توده ای است ماهیچه ای که روی سطح آن برجستگی هایی به نام پرز وجود دارد .پرزها به   شکل های
نخی شکل ،برگی شکل ،قارچی شکل و پیاله ای شکل دیده می شوند .پرزها در حس چشایی ،کمک به گرفتن
غذا و مخلوط کردن آن با بزاق نقش دارند.
بزاق و غدد بزاقی :مقدار ترشح بزاق در گاو  50لیتر و گوسفند حدود 16ـ 6لیتر درمدت  24ساعت می باشد
غدد بزاقی عبارت اند از :غدۀ بناگوشی ،غدۀ زیر فکی ،غدد زیر زبانی.
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وظایف بزاق 1 :خیس و لغزنده کردن غذا  2تنظیم اسید و باز در معدۀ دام
جلوگیری از ایجاد کف در شکمبه مانع بروز نفخ می شود.

٣

کمک به هضم غذا

٤

بــا

فک باال و زبان در گاو

حلق :چهارراه عبور هوا و غذا است و بعد از دهان
و قبل از مری قرار دارد .و توسط کام نرم مانند
دریچه ای مجرای بینی را هنگام بلع غذا و مجرای
دهان را هنگام تنفس می بندد.
مری :رابط بین حلق و معده میباشد و محل آن در
ناحیۀ گردنی ،پشت نای و کمی مایل به چپ است.
دارای دو دسته ماهیچۀ حلقوی در داخل و طولی در
خارج است .مری با حرکات دودی باعث انتقال غذا
به معده می شود.

فعالیت

مری

نای
اپی گلوت

زبان

به همراه هنرآموز خود بخش های مختلف تصویر زیر را نام گذاری کنید.
1

٦
5

2

4

3
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معده :محل ذخیره و هضم مواد غذایی خورده شده است .معده یک راه ورودی و یک راه خروجی دارد که
ورودی آن به مری و خروجی آن به رودۀ باریک ختم میشود .در این دو محل دریچه هایی (اسفنگتر) وجود
دارد که ورود و خروج محتویات را کنترل می کنند.
معدۀ نشخوار کنندگان :از چهار قسمت اصلی به  ترتیب شکمبه ،نگاری ،هزارال و شیردان تشکیل شده است.
سه قسمت اول را پیش معده که فاقد غدد ترشحی می باشند و قسمت چهارم ،معدۀ اصلی (شیردان) است که
ترشحات غدد آن در عمل گوارش دخالت دارند.
پیش معدۀ نشخوارکنندگان خصوصاً شکمبه شرایطی را مهیا می کند تا آنها بتوانند از نوعی رژیم غذایی خاص
شامل مواد خشبی (علوفه های دارای سلولز باال مانند ساقه غالت) کم ارزش استفاده کنند که حیوانات دیگر
قادر به هضم آن نیستند 80 .درصد معدة گاو به شکمبه 5 ،درصد نگاری  8 ،ـ   7درصد مربوط به هزارال و   8ـ  7
درصد به شیردان اختصاص دارد.
شکمبه با توجه به حجم بزرگ آن و مقدار زیاد مواد خشبی خورده شده ،شرایط حضور و رشد میکروارگانیسم های
مفید را فراهم می کند .میکروب ها با عمل تخمیر باعث هضم مواد خشبی می شوند.
دستگاه گوارش گاو
مری
شکمبه

هزارال
دئودنوم

نگاری

شیردان

شکمبه (سیرابی) :کیسۀ حجیمی که تقریباً تمام حجم سمت چپ فضای بین سینه تا لگن خاصره از
هفتمین فضای بین دنده ای تا مدخل لگن خاصره را پر کرده است .فضای داخل شکمبه با دو چین خوردگی
طولی راست و چپ به دو قسمت به  نام کیسه های شکمی و پشتی تقسیم میشود .در کیسۀ پشتی گازهای
حاصل از تخمیر مواد غذایی ،انباشته می شود .سرتا   سر سطح داخلی شکمبه توسط پرزهای ریزی پوشیده شده
که در مخلوط کردن محتویات و جذب بعضی از مواد مغذی نقش دارند.
نگاری :کوچک ترین بخش معدۀ نشخوارکنندگان است که محل آن در حفرۀ شکمی و در سمت چپ مقابل
دنده های    6و 7و  8می باشد .سطح داخلی نگاری به   شکل چندضلعی (النه  زنبوری) است .نگاری در حد فاصل
مری ،شکمبه و هزارال قرار دارد و حرکت مواد  غذایی را به طرف هزارال و شکمبه کنترل می کند .برای نشخوار
مواد غذایی ،نگاری مواد را از شکمبه به طرف مری و غذای نشخوار شده را به طرف هزارال هدایت می کند.
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هزارال :هزارال در سمت راست شکمبه ،از یک طرف به شکمبه و از طرف دیگر به شیردان راه دارد .هزارال
از تعداد زیادی صفحات یا الیه های ماهیچه ای که دارای پرزهای ریز و متراکمی است ،تشکیل شده است.
وظایف هزارال عبارت است از :خرد کردن ذرات غذا ،جذب آب ،جلوگیری از ورود مواد غذایی درشت و اجسام
خارجی به شیردان.
شیردان :شیردان یا معدۀ اصلی به شکل کیسۀ کشیده و طویلی است که در طرف راست و کف حفرۀ شکمی
قرار دارد .شیردان تنها بخش معدۀ نشخوار کنندگان است که دارای غدد ترشحی است .این عضو از طریق
اسفنگتر پیلور به ابتدای رودۀ باریک (دوازدهه) راه می یابد.
وظایف شیردان :در هضم غذا و ترشح اسید و آنزیم های گوارشی ،ترشح هورمون گاسترین و انتقال مواد هضم شده
به دوازدهه نقش دارد.
فعالیت

به نظر شما هر کدام از بافت های زیر مربوط به کدام بخش از دستگاه گوارش گاو است؟

الف) ………………

ج) ………………

ب) ………………

د) ………………

عمل نشخوار :عملی است که طی آن حیوان ذرات درشت غذا را به دهان برگردانیده ،پس از جویدن کامل،
دوباره وارد معده می کند.
مراحل سیکل نشخوار:
ب) جویدن مجدد وکامل لقمۀ برگشت داده شده
الف) برگشت غذا از راه مری و از شکمبه به دهان   
د) بلع مجدد غذای جویده شده به معده
ج) مخلوط کردن غذای جویده شده با بزاق دهان
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خودآزمایی

شکل مقابل کدام بخش از معده  ٤قسمتی
نشخوارکنندگان را نشان می دهد؟

روده ها :پس از معده قرار داشته و مانند لوله ای تا مقعد کشیده شده اند .روده ها از نظر شکل و وظیفه به دو
بخش تقسیم می شوند 1 :رودۀ باریک (رودۀ کوچک)  2رودۀ فراخ (رودۀ بزرگ)
رودۀ باریک :قسمت های مختلف رودۀ باریک عبارت اند از :الف) دوازدهه (دئودنوم) ب) ژژنوم ج) ایلئوم.
طول تقریبی رودۀ باریک در گاو و گوسفند به  ترتیب  29و  24متر است.
وظایف رودۀ باریک 1 :ترشح آنزیم ها برای هضم کامل غذا  2جذب مواد غذایی  ٣حرکت مواد غذایی هضم
و جذب نشده به  طرف روده بزرگ.
رودۀ بزرگ :طول رودۀ بزرگ ،نسبت به رودۀ باریک کمتر و ساختمان آن ساده تر است .رودۀ بزرگ از
دو   قسمت تشکیل شده و عبارت اند از 1 :رودۀ کور  2قولون ها .قولون ها دارای سه قسمت الف) قولون
باال رونده ب) قولون عرضی (افقی) ،ج) قولون پایین رونده .قولون پایین رونده در انتهای خود راست روده را
تشکیل می دهد .رودۀ کور یک رودۀ بسته ای است که در محل اتصال رودۀ باریک به رودۀ بزرگ قرار دارد.
مقعد :انتهایی ترین بخش لوله گوارش بوده و دارای دو اسفنگتر است .الف) اسفنگتر داخلی که از جنس
ماهیچه های حلقوی صاف و غیر ارادی است .ب) اسفنگتر خارجی که از جنس ماهیچه های مخطط بوده و
قابل کنترل (ارادی) میباشد.
راست روده

سکوم

شکمبه

دئودنوم
قولون باالرونده

ایلئوم
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اندام های ضمیمۀ دستگاه گوارش
این اندام ها جزء دستگاه گوارش نیستند ولی ترشحات خود را داخل دستگاه گوارش می ریزند .و باعث کمک
به عمل هضم و جذب مواد غذایی می شوند .اندام های ضمیمه شامل  1غدد بزاقی  2لوزالمعده (پانکراس)
 ٣کبد (جگر) می باشند.
 1غدد بزاقی :ترشحات خود را (بزاق) در محفظۀ دهان ریخته و با غذای خورده شده مخلوط می شود .بزاق
دارای وظایف مهمی در فیزیولوژی گوارش است که قب ً
ال به آن اشاره شد.
 2لوزالمعده (پانکراس) :دارای دو نوع سلول های ترشحی است؛ دستۀ اول شیرۀ لوزالمعده را ترشح (ترشحات
خارجی) و دستۀ دوم هورمون ترشح می کنند.
ترشحات دستۀ اول یا شیرۀ لوزالمعده :الف) بیکربنات سدیم که باعث خنثی شدن اثر اسید معده می شود.
ب) آنزیم ها شامل :پروتئولیتیک ها (آنزیم های هضم کننده  پروتئین) و لیپاز  (آنزیم هضم کننده  چربی) و آمیالز  
(آنزیم     هضم کننده    نشاسته)
 ٣جگر (کبد) :بزرگترین غدۀ بدن است و از چند لب تشکیل شده است .کبد بالفاصله پشت پردۀ دیافراگم
و در سمت راست بدن قرار دارد.
وظایف کبد :الف) ترشح صفرا ب) تصفیه و سم زدایی خون.
پردۀ صفاق (پریتونیوم) :پرده ای است در حفرۀ شکمی که تمام اعضای این محوطه را در بر می گیرد و
اندام های حفرۀ شکمی را به ستون مهره ها متصل و آویزان نگه می دارد .قسمت های مختلف پردۀ صفاق
عبارت اند از 1 :روده بند مربوط به روده ها  2چادرینه مربوط به معده و سایر اندام های داخلی  ٣مزو واریوم
مربوط به اندام های تناسلی.

کبد
کبد

کیسۀ صفرا
کیسۀ صفرا

دستگاه گوارش مرغ
بخشهای مختلف دستگاه گوارش مرغ عمل دریافت ،هضم ،جذب و دفع مواد غذایی گوارش نشده را انجام
می دهد .دستگاه گوارش شامل دهان ،حلق ،مری ،چینه دان ،پیش معده ،سنگدان ،روده باریک ،راست روده،
کلوآک و مخرج است .غدد ضمیمه آن لوزالمعده و کبد است.
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دهان شامل حفره دهانی و منقار میباشد .منقار مرغ از دو قسمت
ثابت (باال) و متحرک (پایین) تشکیل شده است که سوراخ های بینی
شکاف  Vشکل
بر روی بخش باالیی منقار قرار دارد.
پرندگان کام نرم ندارند .کام سخت با شکاف  Vمانند طولی در قسمت
انتهایی تقسیم میشود و دهـان و حـفرة بینی را بـه یـکدیـگر متصل
می کند .زبان مرغ مثلثی شکل است و در انتهای زبان برآمدگی حنجره
قرار دارد .پرندگان فاقد اپیگلوت و غدد بزاقی بزرگ هستند.
در پرندگان به  دلیل فقدان کام نرم و وجود شکاف در کام سخت باعث
می شود که پرنده نتواند هنگام نوشیدن آب در دهان خأل ایجاد کند
بنابراین پرندگان ابتدا آب را وارد دهان می کنند و با باال بردن سر خود
آب را به مری هدایت می کند.
مری :لوله ای عضالنی است که به سه بخش مری گردنی ،چینه دان و مری سینه ای تقسیم می شود .بخشی
از مری اتساع یافته و چینه دان را تشکیل می دهد .مری دارای غدد موکوسی است که شبیه غدد بزاقی عمل
می کنند.
اجرای ناحیه گردنی مرغ

چینه دان

مری

پیش معده (معده غده ای) :اندامی
دوکی شکل و ضخیم است و از دیواره
آن دو ترکیب پپسینوژن و هیدرو کلریک
اسید ترشح می شود.
سنگدان (معده عضالنی) :عضالنی ترین
بخش دستگاه گـوارش بوده و بـا عضالت
لوزالمعده
نیـرومنـد مـی تـوانـد نیرویـی در حـدود
پیش معده
بخشی از دستگاه گوارش مرغ
 100کیلوگرم بـر واحد سطح وارد کنـد.
سنگ  ریزه های درون سنگدان به خرد
شدن مواد غذایی کمک می کنند .سطح داخلی سنگدان بهطور دائم فاسد شده و جدا میشود.
دوازدهه (دئودنوم)
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رودههای کوچک :بخش اول روده کوچک که دارای خم  Uشکل میباشد ،دوازدهه یا دئودنوم نام دارد .در
داخل خم دوازدهه غده لوزالمعده قرار دارد که آنزیمهای آمیالز ،لیپاز و تریپسین از بخش برونریز این غده ترشح
میشود و به هضم قندها و پروتئینها کمک میکند .از بخش درونریز آن هورمونهای انسولین و گلوکاگون
جهت تنظیم قند خون ترشح میشود.
سکوم

راست روده

روده باریک

کلوآک

مری
چینه دان

کبد

پیش معده
دوازدهه
لوزالمعده

سنگدان

بعد از دئودنوم ،تهیروده یا ژژنوم قرار دارد .زائدۀ مکل که از تحلیل کیسه زرده به جای مانده است ،در این بخش
قرار دارد.
ایلئوم :بعد از دوازدهه قرار دارد و به منفذ سکوم اتصال می یابد .این بخش در حالت طبیعی مجاور دوازدهه
میباشد.
سکوم :در طیور دو عدد است که در هضم و جذب مواد  غذایی دخالت دارد.
کلوآک :بخش پیازی شکل مشترک بین دستگاه های گوارش و تولید  مثل و دستگاه ادراری است.
مخرج :بخش انتهایی دستگاه گوارش است.
ژژنوم

مدفوع

راست روده
سنگدان
سکوم

پیش معده
لوزالمعده

دئودنوم
دستگاه گوارش مرغ
زائده مکل

ژژنوم
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کبد :عمل اصلی کبد ترشح صفرا است .کبد مرغ از
لوبهای راست و چپ تشکیل شده که لوب راست
بزرگتر از لوب چپ است .سطح جلویی یا قدامی هر
دو لوب در تماس با قلب و سطح شکمی کبد با جناق
در تماس است .در حالت طبیعی کیسة صفرا در سطح
داخلی (احشایی) لوب راست قرار دارد و اغلب به شکل
گالبی یا استوانهای قابل مشاهده است .کیسه صفرا
محل ذخیرۀ صفرای ترشح شده از کبد میباشد.
کبد مرغ

فعالیت
گروهی

هنرجویان بهصورت گروهی نسبت به تهیه دستگاه گوارش مرغ و گوسفند اقدام کرده و تفاوت آنها را
بررسی نمایند.

دستگاه تولیدمثل
تـولیدمثل در پستانداران از نـوع جنسی است .بـه ایـن معنی که در اثر عمل جفتگیری و ترکیب دو سلول
جنسی نر   و  ماده ،سلول تخم (نطفه) در رحم حیوان ماده به  وجودآمده و بر اثر رشد و تکامل جنین تشکیل
می شود .سپس دوران بارداری را طی کرده و با عمل زایمان نوزاد به  دنیا می آید که در دوران اولیۀ زندگی نیاز
به غذای خاصی دارد که توسط غدد شیری مادر به نام پستان در اختیار آن قرار می گیرد .دستگاه تولید مثل
دام نر  و  ماده با توجه به وظایف و نقشی که دارند با هم کام ً
ال متفاوت هستند .در این قسمت با اجزا و نقش
آنها آشنا خواهید شد.
دستگاه تولیدمثل دام
دستگاه تـولیدمثل مسئول تولید سلول های جنسی نر (اسپرماتوزوئید) و ماده (تخمک) و ترشح هورمونهای
جنسی میباشد.
الف) دستگاه تولیدمثل دام نر :دستگاه تولید  مثل دام نر شامل بیضه ها ،کیسه بیضه ،اپیدیدیم ،غدد ضمیمه،
مجرای وابران یا لوله منی بر و آلت تناسلی (قضیب) است.
بیضه ها :بیضه ها عضو اصلی تولیدمثل دام نر هستند و به وسیلۀ کیسۀ بیضه پوشیده می شوند و در خارج از
محوطه شکمی و بین دو پا به وسیلۀ بند بیضه به حالت معلق قرار دارند .بیضه به شکل بیضی بوده و در گاو
  500ـ 400گرم و در گوسفند 300ـ 80گرم وزن دارد .بیضه از دو قسمت تشکیل شده است:
 1لوله های منی ساز  2سلول های بینابینی.
 1لوله های منی  ساز :لوله های منیساز  90درصد از حجم بیضه را اشغال کرده و حاوی اسپرم هستند و در
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گوسفند  1500تا  7000متر طول دارند .لولههای منی ساز دارای سلول های اسپرماتوگونی (سلول مادری
تولیدکنندۀ اسپرماتوزوآ) هستند .سلولهای سرتولی که محافظت و تغذیه سلولهای مادر اسپرم ساز را بر عهده
دارند .بهطور کلی وظیفۀ لولههای منیساز تولید سلول جنسی نر یا همان اسپرماتوزوآ میباشد.
 2سلولهای بینابینی :سلولهای بینابینی ،بین لولههای منیساز قرار دارند و هورمون های جنسی دام نر
شامل تستوسترون و آندسترون را تولید می کنند .این هورمون ها سبب بروز صفات ثانویه جنسی ،آثار بلوغ و
رفتار های جنسی در دام نر می شوند.
غدد ضمیمه :این غدد شامل 1 :غده پروستات  2غدد وزیکولی  ٣غدد کوپر  (بولبواورترال)  ٤آمپول
است.
ستون مهره
مخرج

راست روده
مثانه

بیضه

فعالیت

قضیب

هنرجویان بخش های مختلف مربوط به دستگاه تولید مثل دام نر را نامگذاری کنند:
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ب) دستگاه تولیدمثل دام ماده :شامل تخمدانها ،مجاری تخم بر (لولههای رحمی) ،رحم ،مهبل و فرج
می باشد.
تخمدانها :تخمدانها به رنگ خاکستری با سطح صاف هستند .وزن آن در گاو به  20گرم می رسد البته در
سنین مختلف اندازه آن متفاوت است.
تخمدان دارای دو الیه مرکزی و قشری است .الیه مرکزی از بافت اسفنجی بوده و دارای رگ های خونی
فراوان است .الیه قشری یا تخم زا فعال بوده و حاوی تخمک است و همچنین دارای برجستگی های فولیکولی
میباشد.
وظایف تخمدانها
 1تولید سلول جنسی ماده یا تخمک :تخمک از سلولهای مادری به نام اووگنی تحت پدیده اووژنز به وجود
می آیند .تخمک در تخمدان و قبل از ترک آن داخل فولیکول قرار گرفته و فولیکول به همراه تخمک رشد
می کند و به سطح تخمدان آمده و قابل مشاهده می شود .به تدریج فولیکول رسیده (فولیکول گراف) می ترکد
و تخمک آزاد می شود و به طرف مجرای تخم بر می رود .در محلی که فولیکول پاره شده ،لخته خونی تشکیل
می گردد که به آن جسم خونی گویند و سپس به جسم زرد تبدیل می شود .در صورت لقاح و آبستنی جسم
زرد تا پایان آبستنی باقی می ماند و در عدم آبستنی جسم زرد تحلیل رفته و جای آن را جسم سفید می گیرد.
با از بین رفتن جسم زرد ،رشد دوباره فولیکول آغاز شده و تا آزادسازی تخمک دیگر ادامه می یابد.
 2تولید هورمون های جنسی ماده :هورمون های جنسی متعددی در تخمدان تولید می  شود که مهم ترین
آنها استروژن و پروژسترون هستند .هورمون استروژن توسط فولیکول رسیده و هورمون پروژسترون توسط
جسم زرد ترشح می شود .این هورمون ها باعث ایجاد رفتار جنسی ،فحلی و بروز صفات ثانویه جنسی در دام
ماده می شوند.

تخمدان

مهبل
تخمدان

بدنه رحم

شاخ رحم

شاخ رحم

پرده های

بدنه رحم

نگهدارنده
گردن رحم

گردن رحم

مهبل
بخش های مختلف رحم گاو
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مجاری تخم بر (لولههای رحمی) :یک جفت لوله کوچک که از یک طرف به شاخ های رحم متصل و از طرف
دیگر در مجاورت تخمدانها قرار دارند .تخمک پس از عمل تخمک افشانی یا اووالسیون وارد این مجرا شده
و در صورت حضور اسپرماتوزوآ ،عمل لقاح صورت می گیرد.
رحم :رحم عضوی است عضالنی که از انتهای مجرای تخم بر شروع و به مهبل ختم می شود.
قسمت های مختلف رحم عبارت اند از 1 :شاخ های رحم  2بدنۀ رحم  ٣گردن رحم
مهبل (واژن) :لولۀ استوانه ای شکل است که از یک طرف به گردن رحم و از طرف دیگر به لبه های فرج
منتهی می شود.
فرج :خارجی ترین قسمت دستگاه تناسلی دام ماده است.
آبستنی :پس از عمل لقاح ،تخم بارور شده مرتباً تقسیم شده و پس از چند روز به سمت یکی از شاخ های
رحم حرکت می کند .پس از مستقر شدن در رحم ،شروع به رشد و نمو می کند .مراحل مختلف آبستنی از
لقاح تا زایش عبارت اند از:
مرحلۀ اول :از لقاح تا استقرار در رحم.
مرحلۀ دوم :از استقرار تا چسبندگی به دیوارۀ رحم که در این مرحله ،موجود نطفه نام دارد.
مرحلۀ سوم :از چسبندگی تا زایش که در این مرحله ،موجود جنین نام دارد.
مدت زمان آبستنی در گاو 284ـ 279روز و در گوسفند 151ـ 149روز به  طول می انجامد .در این مدت جنین
نیازهای خود را از طریق بند ناف تأمین می کند.
زایش :در پایان آبستنی ،جنین رشد یافته در رحم ،از طریق دستگاه تولیدمثل دام ماده به بیرون هدایت شده
که این عمل زایش نام دارد .در اواخر آبستنی از پستان ها مایعی به نام آغوز یا ماک خارج میشود.
مراحل زایش:

مرحلۀ اول :دردهای زایمان.
مرحلۀ دوم :خروج نوزاد از بدن مادر.
مرحلۀ سوم :خروج جفت و پایان زایش.
فعالیت

هنرجویان بخش های مختلف دستگاه تولید مثل دام ماده را نامگذاری نمایند:
1
2

٩
10
11

8

7

5

6

4

3
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ساختمان و فیزیولوژی پستان
پستان یک غدۀ پوستی و مجموعـه ای از چند واحـد جـداگانه است .هر یک از ایـن واحـدها مستقل بـوده،
به وسیلۀ دیواره هایی ،از هم جدا می شوند .به هریک از این واحدها یک کارتیه گفته میشود .تعداد کارتیه ها
در دام های مختلف متفاوت است .پستان گاو چهار و گوسفند دو کارتیه دارد .مجموعۀ کارتیه ها در پستان
به وسیلۀ کیسه ای به نام پوست پستان احاطه می شوند و هر کارتیه از سلولهای ترشحی شیر و بافت پیوندی
یا نگهدارنده تشکیل شده است.
عرق خونی
مجاری شیر به هم می پیوندند و در پایین
کارتیه
کارتیه ،مجاری بزرگ تری را به نام دهلیز
یا اتاقک کارتیه تشکیل می دهند .دهلیز
هر کارتیـه ،محل ذخیره شدن بخشی از
شیر تولید شده است .در زیر دهلیز یک
سرپستانک قرار دارد.
ساختمان پستان گاو
سرپستانک :عبارت است از کانـالـی که
شیر تولید شده درهر کارتیه را از پستان
خارج کرده و خود دارای دهلیز سرپستانک و منفذ پستان میباشد .این منفذ نیز بهوسیلۀ یک اسفنگتر باز
شده و شیر را خارج میکند.
رگ های پستانی  :مواد الزم برای تـولید شیر
در سلولهای ترشحی شیر توسط خون تأمین
می شود .خونی که به بافت پستان می رسد،
به وسیلۀ یک جفت سرخرگ شرمگاهی تأمین
میشود .این رگها از مجرای مغابنی عبور
کارتیه
کرده و وارد پستان می شوند.
سیاهرگ ها
خون سیاهرگی پستان نیز ،به وسیلۀ یک جفت
سرپستانک
سیاهرگ شرمگاهی از نقاط مختلف آن جمعآوری
میشود .این رگها با عبور از مجرای مغابنی وارد
پستان گاو
حفرۀ شکمی شده ،سرانـجام بـه سیاهـرگهای
ناحیۀ دستگاه گوارش میپیوندند.
اعصاب پستانی :رشته های حسی و حرکتی ،از اعصاب سمپاتیک وارد پستان می شوند .تحریک این اعصاب
از طریق دستگاه عصبی مرکزی ،همیشه سبب حرکت شیر از سلولهای مولد شیر ،به طرف مجاری و در
نهایت باعث خروج شیر از پستان می شود.
چگونگی تولید شیر ( الکتوژنز) :یک هفته مانده به زایمان پستان آماده تولید شیر میشود .پس از زایمان
دوشش یـا خـوردن شیر تـوسط گوساله ،منجر به تحریک عصبی و هورمونی شده و در نتیجه سلولهای
مولد شیر تحریک می شوند .درفاصلۀ زمانی بین دو بار دوشش مجددا ً سلولهای آلوئولی (مولد شیر) ساخته
می شود .با تولید شیر آلوئول ها پاره شده و محتویات خود یعنی شیر را به مجاری شیر می ریزند.
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ترکیب شیر :شیر محتوی چربی ،آب ،پروتئین ،الکتوز ،مواد معدنی و ویتامین ها است.
فیزیولوژی خروج شیر :در حالت طبیعی ،تحریک پستان برای خروج شیر با مکیدن نوزاد انجام می شود و
در شرایط مصنوعی این تحریک با شست وشو و دوشیدن پستان توسط دستگاه شیردوشی صورت می گیرد.
خروج شیر از پستان یک عمل غیر ارادی است .بدین معنی که با ایجاد تحریک ،سبب ارسال جریان های
عصبی به بخش عقبی غدۀ هیپوفیز مغز حیوان شده و سبب ترشح هورمون اکسی توسین می شود .در نتیجه
اثر این هورمون بر روی ماهیچه های اطراف آلوئول ها ،باعث انقباض آنها شده و در نهایت منجر به خروج شیر
می شود.
هورمون ممانعت کنندۀ خروج شیر :هورمون آدرنالین ،هورمونی است که در موقع ترس و استرس ترشح
شده و مانع خروج شیر از پستان می شود .بنابراین وجود استرس و ترس مانع خروج شیر و اختالل در عمل
شیردوشی می شود.
فعالیت

هنرجویان تفاوت های پستان گاو و گوسفند را بیان کنند:

دستگاه تولیدمثل خروس
دستگاه تولیدمثل خروس :شامل دو عدد بیضه است که در محوطه شکمی قرار دارد و هرکدام از بیضه ها
در سطح شکمی و بخش قدامی کلیه ها قرار دارند .در سنین بعد از بلوغ چندین برابر بزرگ تر می شوند.
قسمت بیشتر بیضه از لوله های مارپیچی به نام لوله های اسپرم ساز ساخته شده و بین آن بافت بینابینی قرار
دارد .سلول های الیدیگ در همین بافت قرار داشته که هورمون تستوسترون را می سازند .ترشحات مایع
منی از طریق مجرای منی بر (دفران) از بیضه ها به کلوآک منتقل می شود.
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سیاهرگ پشتی
بیضه ها

بیضه

اپیدیدیم

لوب قدامی کلیه

آئورت
سرخرگ سیاتیک

لوب میانی کلیه

کلیه

وازدفران

میزنای

لوب خلفی کلیه
کلوآک

نمای شماتیک از دستگاه ادراری ـ تناسلی خروس

دستگاه تولیدمثل مرغ :تخمدان چپ در داخل محوطه بطنی و نزدیک کلیه ها قرار گرفته است و در پرنده
بالغ شبیه خوشه انگور می باشد که از زرده های متعدد به اندازه های مختلف تشکیل شده است.
مجرای اویداکت یا تخم بر ،می تواند به پنج بخش تقسیم شود.
 1شیپور :به شکل قیف و در زیر تخمدان چپ قرار دارد.
 ٢ماگنوم
 ٣ایستموس
 ٤زهدان یا رحم
 ٥مهبل
فولیکول
رحم (تشکیل پوسته آهکی)

مهبل (ترشح کوتیکول)

مگنوم (تشکیل سفیده غلیظ و
غشای شاالز)

ایستموس
(تشکیل سفیده رقیق و
دو غشای پوسته)

مخرج
روده

دستگاه تولیدمثل مرغ
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ایستموس

رحم

مهبل

شیپور

مگنوم

دستگاه تولیدمثل مرغ

ساختمان تخم مرغ
تخمدان مرغ بالغ ،شبیه خوشه انگور میباشد که در آن تعدادی فولیکول (اووسیت) در اندازه های کوچک تا
بزرگ وجود دارند .مراحل ساخته شدن تخم مرغ بدین قرار است که ،درحدود چند روز قبل از تخمگذاری
یکی از فولیکول ها رشد و تکامل یافته و بزرگ می شود (فولیکول ها شامل زرده و غشای زرده هستند) .وقتی
فولیکول به حد کافی رشد کرد ،غشای فولیکول از محلی که فاقد رگ خونی است (استیگما) ،پاره می شود و
زرده به درون شیپور می افتد که به این عمل آزاد سازی تخمک یا اووالسیون گویند .سلولهای اسپرماتوزئید،
می توانند در شیپور با تخمک لقاح یابند و سلول تخم بارور تشکیل شود .سلول تخم یا زرده از شیپور عبور کرده
و وارد ماگنوم شده و در این مکان سفیده غلیظ و شاالز روی زرده ترشح می شود .سپس به ناحیه ایستموس
می رسد و سفیده رقیق و دو الیه غشای اطراف سفیده را در برمی گیرد در ناحیه رحم پوسته آهکی و در برخی
نژادهای طیور رنگدانه ترشح می شود .اتاقک هوایی نیز در این ناحیه در بخش پهن تخم مرغ تشکیل می گردد
سپس تخم مرغ وارد مهبل می شود و الیه کوتیکول در اطراف تخم مرغ ترشح می گردد .ساختمان تخم مرغ
شامل صفحه رویشی ،زرده ،سفیده ،غشای پوسته و پوسته میباشد.
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زرده
سفیده

غشای بیرونی

اتاقک هوایی

شاالز
دیسک ژرمینال

فولیکول

غشای داخلی
غشای زرده

پوسته آهکی

ساختمان اجزای مختلف تخم مرغ

دستگاه ادراری (دفعی)
وظایف دستگاه ادراری شامل ،تشکیل و دفع ادرار ،تعادل اسید و باز بدن ،دفع مواد زائد سمی از بدن ،ترشح
بعضی از هورمون ها و تنظیم میزان آب بدن میباشد.
دستگاه ادراری شامل یک جفت کلیه ،دو میزنای و یک مثانه میباشد.

دستگاه ادراری دام
کلیه ها :کلیه ها مسئول تشکیل و ترشح ادرار و به رنگ قرمز مایل به قهوه ای هستند .در گوسفند و بز لوبیایی
شکل و در گاو لُب لُب است .کلیه ها در دو طرف ستون مهره ها ( 2یا  3مهرۀ اول کمری) و در میان توده ای
سمی خون
از بافت چربی قرار دارند .عمل کلیه ،تنظیم آب و غلظت امالح بدن است .همچنین در دفع مواد ّ
نقش دارد .کلیه ها در خارج از کیسه صفاقی قرار دارند.
در برش طولی کلیه دو ناحیه قشری و مرکزی قابل تشخیص است ،در ناحیه قشری جسمک کلیوی قرار دارد.
ناحیه مرکزی دارای خطوط شعاعی رنگ پریده تر است.
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بخش قشری کلیه
میزنای
میزنای
لگنچه کلیه

لگنچه کلیوی

بخش مرکزی کلیه

سرخرگ و سیاهرگ کلیوی
کلیه گوسفند و بز

برش طولی کلیه گوسفند و بز

کلیه گاو

نفرون :بافت کلیه از تعداد زیادی نفرون تشکیل شده
است .هر نفرون یک واحد کار کلیه محسوب میشود
و قادر است به  تنهایی ادرار تولید کند .نفرون هـا به
مجاری جمع کننده ادرار منتهی می شوند و مجاری
جمـع کننده بـه لگنچه کلیه و نهایتـاً ادرار بـه طرف
میزنـای حرکت می کند.
میزنای :قسمت باریک مجرای تخلیه ادرار که از لگنچه
کلیوی تا مثانه امتداد دارد .دو میزنای انشعاب یافته از
دو کلیه ،از سطح پشتی مثانه وارد آن می شوند.
مثانه :مثانه به منزلۀ مخزن ادرار است .اندازه و شکل
متغیر است.
آن بسته به میزان ادرار جمع شده در آن ّ
مثانه به وسیلۀ سه مجرا با خارج ارتباط دارد .دو
میزنای که از کلیهها به مثانه وارد میشوند و مجرای
سوم ،مجرای میزراه است که در پایین و جلوی مثانه
قرار دارد.

کپسول بومن

سرخرگ وابران
سرخرگ آوران

لوله پیچ خورده
نزدیک
شاخه ای
از سیاهرگ
کلیه
سیاهرگ
کلیه

سرخرگ کلیه

بخش نازک
پایینرونده
لوله هنله

شبکه مویرگی کلیه

لوله جمع کننده ادرار
ادرار به سمت لگنچه
ساختمان نفرون
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میزراه :مجرایی است که ادرار جمع شده در مثانه را به خارج منتقل میکند .این مجرا دارای مخاط ظریفی
است که در ابتدای آن در محل اتصال به مثانه ماهیچۀ حلقوی وجود دارد که اسفنگتر میزراه را میسازد .میزراه
در حیوانات نر نسبت به ماده طویلتر است.
تخلیۀ ادرار :به تدریج ادرار در مثانه تجمع می یابد و احساس ادرار کردن زمانی ایجاد میشود که به علّت
حجم ادرار موجود در مثانه به جدار آن فشار وارد شود .تخلیه ادرار یک عمل انعکاسی عصبی است که به وسیله
مغز کنترل میشود.
فعالیت

با توجه به تصاویر زیر تفاوت های کلیه در گوسفند و گاو را نام ببرید:

مطالعه
کنید

کدام غده در نزدیکی کلیه ها وجود دارد؟

دستگاه دفعی مرغ
دستگاه دفعی مرغ شامل دو عدد کلیه است که بهطور قرینه در دو طرف سطح شکمی استخوان های مهره (بخش
سین ساکروم) قرار دارند و می تواند به سه بخش قدامی و میانی و خلفی تقسیم شوند .از کلیه ها بهطور مجزا
دو عدد لوله خروج ادرار یا میزنای خارج شده و ادرار را از کلیهها به کلوآک انتقال می دهند .کلیه ها مسئول
تصفیه خون ،ترشح یا تراوش و بازجذب مواد هستند .اسید اوریک مهم ترین محصول حاصل از سوخت و  ساز
در بدن است که توسط ادرار دفع می شود.
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غده فوق کلیوی
بیضه ها

میزنای

سیاهرگ کلیوی

کلیه
مجاری دفران
میزنای
کوپرودئوم
یورودئوم
کلوآک
پروکتودئوم

فعالیت

آئورت پشتی
بزرگ سیاهرگ زیرین

روده بزرگ

دستگاه ادراری (دفعی) مرغ چه تفاوت هایی با گوسفند دارد؟

دستگاه تنفس
تمام موجودات زنده برای تداوم حیات خود نیاز به اکسیژن دارند .زیرا انجام فعالیت های مختلف نیاز به انرژی
دارد و انرژی از ترکیب مواد انرژی زا (غذا) با اکسیژن حاصل می شود.
تعریف تنفس :گرفتن و انتقال اکسیژن موجود در هوا (دم) ،سپس مصرف اکسیژن در سلولها و دفع
دی اکسید  کربن حاصل از سوخت و ساز بدن (باز دم) را تنفس گویند.
اندام های اصلی دستگاه تنفس دام

نای
ریه (شش)

دستگاه تنفس دام
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الف) شش ها :محل مبادلۀ گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن) به رنگ ارغوانی درخشان و به صورت
بافت اسفنجی نرم در قفسه سینه (شش راست و شش چپ) قرار گرفته است .ششها به وسیله دو شاخه نای
به هم مربوط اند و به وسیله فضای بین سینه ای از هم جدا می شوند.
ب) مجاری تنفسی:
 1منخرین (سوراخ های بینی) :که در سطح خارجی فاقد مو و از جنس غضروف است.
 2حفره های بینی :مجاری استوانه ای شکل که در جلو به دو سوراخ منخرین و درعقب به حلق منتهی
می شوند.
 ٣حنجره :عضو دریچه دار غضروفی که در باالی نای و عقب حفرۀ بینی بعد از حلق قرار گرفته و به استخوان
المی شکل متصل است .حنجره از  9غضروف تشکیل شده و در تولید صدا و تنظیم حجم هوای تنفسی
دخالت دارد.
 ٤نای :عضوی غضروفی که بهصورت مجرای طویل از حنجره تا شش ها کشیده شده و دارای غضروف های
نعلی شکل است.
 ٥نایژه ها :نای در باالی قلب به دو مجرای کوچک تر به نام نایژه تقسیم شده و وارد شش ها می شوند.
 ٦نایژک ها :نایژه پس از ورود به ششها به مجاری کوچک تر به نام نایژک تقسیم می شوند و نهایتاً به
آلوئول ها ختم می شوند.

ریه

نای

حنجره

منخرین

دستگاه تنفس دام

ج) پردههای جنب :دارای دو الیه است که یک الیه روی ششها را پوشانده و الیه دیگر به دندهها چسبیده است.
حد فاصل قفسه سینه و حفره شکمی قرار گرفته
د) پردۀ دیافراگم :ماهیچۀ وسیع و منفردی است که در ّ
و در عمل تنفس نقش دارد.
هـ) قفسه سینه :شامل دنده ها ،جناق سینه ،ماهیچه های تنفسی بین دنده ای خارجی و داخلی و پردۀ
دیافراگم است.
حرکات تنفسی شامل:
الف) دم :کشیدن هوا به داخل ششها با انقباض ماهیچه های بین دنده ای خارجی انجام میشود.
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ب) بازدم :بیرون دادن هوا از شش با انقباص ماهیچه های بین  دنده ای داخلی انجام میشود.
تنفس داخلی و تنفس خارجی :تنفس داخلی همان تبادل گازهای تنفسی در سطح سلولهای بدن یا
تنفس سلولی می باشد و گازهای تنفسی توسط دستگاه گردش خون جابه جا میشود .تنفس خارجی همان
تبادل گازهای تنفسی در سطح کیسه های هوایی (آلوئول های شش) توسط عمل انتشار و عبور اکسیژن از
دیوارۀ مرطوب کیسههای هوایی و سپس عبور از مویرگها و ورود اکسیژن به خون و خروج دی اکسیدکربن از
خون و دیوارۀ مویرگها و سپس عبور از دیوارۀ کیسههای هوایی و دفع دی اکسید کربن با عمل بازدم میباشد.
مطالعه
کنید

نقش و نحوه عملکرد پرده های جنب و دیافراگم در کمک به عمل تنفس چیست؟

دستگاه تنفس مرغ
شامل بینی ،حنجره ،نای ،شش ها و کیسه های هوایی ضمیمه شده است.
بینی با دو منفذ ،بر روی قطعه باالیی منقار قرار دارد .سوراخ های بینی به حفره بینی ختم می شوند و بینی
دارای سه عملکرد بوییدن (استشمام) ،فیلتر اجرام خارجی و تنظیم حرارت هوای ورودی است .حفره بینی از
طریق شکاف  Vشکل شوان به حفره دهانی راه دارد.
در انتهای زبان ،شکاف حنجره ای قرار دارد که دریچه حنجره به داخل نای میباشد .نای از حلقه های غضروفی
روی هم تشکیل میشود ،نای پرندگان نسبت به پستانداران طوالنی تر و پهن تر میباشد .سیرینکس (جعبه
صوتی) در ناحیه دو شاخه شدن نای و داخل حفره سینه ای قرار دارد .نای به برونش های اولیه و سپس به
برونش های ثانویه تقسیم می شود .در پرندگان کیسه های هوایی وجود ندارد و برونش های ثانویه در انتها شبیه
کیسه هایی هستند که از یک الیه سلولهای پوششی تشکیل شده و محل تبادالت گازی بین خون و هوای
تنفسی هستند.کیسه های هوایی در مرغ  9عدد است و شامل کیسه های هوایی زوج گردنی ،سینه ای جلویی،
سینه ای عقبی ،شکمی و کیسه های منفرد ترقوه ای هستند .ریه ها در مرغ از ناحیه پشتی در بین دنده ها قرار
گرفته و بدون پرده جنب و دیافراگم هستند.

نای مرغ
کیسه های هوایی در مرغ

111

شکاف حنجره ای

جعبه صوتی
(سیرینکس)

ریه چپ

ریه راست

لوب قدامی کلیه
سوراخ های بینی

فعالیت

تفاوت دستگاه تنفس مرغ با گاو چیست؟

دستگاه گردش خون
تشریح و فیزیولوژی دستگاه گردش خون
دستگاه گردش خون از سه بخش عمده خون ،قلب و رگها تشکیل شده است و به طور کلی با کار مداوم
خود ،مواد غذایی و اکسیژن را برای عمل تغذیه و تنفس بافت ها در سراسر بدن توزیع می کند و مواد زائد را
از دسترس بافت ها خارج می سازد.
وظایف خون
 1انتقال مواد غذایی از دستگاه گوارش به اعضای بدن
 2انتقال اکسیژن از ششها به اعضای بدن
112

فصل پنجم :تشریح و فیزیولوژی

 ٣انتقال مواد زائد دفعی به کلیه ها
 ٤انتقال دی اکسید کربن دفعی از بافت های بدن به ششها
 ٥انتقال هورمون ها و ایجاد ارتباط هورمونی بدن
 ٦انتقال آنزیم  های حیاتی در بدن
 ٧انتقال سلولهای دفاعی و شرکت در فعالیتهای ایمنی بدن و دفاع در مقابل عوامل بیماریزا و تنظیم درجه
حرارت بدن
خواص عمومی خون
رنگ خون :رنگ خون به واسطه وجود گلبول ها کدر است .رنگ خون سرخرگی که دارای اکسیژن بیشتری
است قرمز درخشان و خون سیاهرگی که شامل اکسیژن کمتری است ،قرمز تیره میباشد pH .خون 7/4
است.
سلولهای خونی :سلولهای خونی شامل گلبول های قرمز ،گلبول های سفید و پالکت ها میباشد که در پالسما
به حال تعلیق قرار گرفته اند .پالسما یا همان مایع میان بافتی خون ،حدود  55درصد حجم خون را تشکیل
می دهد.
گلبول های قرمز :گلبول های قرمز سلولهایی
بـدون هسته هستند کـه توسط مـغز استخوان
گلبول سفید
ساخته می شوند و طول عمر آنها  120تا 140
روز است و تعداد آن در هر میلی متر مکعب از
خون گاو  7میلیون و در گوسفند  8میلیون عدد
است .گلبول قـرمز حـاوی هموگلوبین است که
حاصل اکسیژن میباشد.
گلبول قرمز
وظایف گلبول قرمز :رساندن اکسیژن از ششها
به بافتهای مختلف ،انتقال گاز دیاکسید کربن از
پالکت
بافتها به ششها ،ایجاد خاصیت بافری (تامپونی)
به خون از جمله وظایف گلبول قرمز میباشد.
سلول های خونی دام
گلبول سفید :سلولهـای هسته داری هستند که
توسط مغز استخوان و گره های لنفاوی بدن ساخته
میشوند.
وظایف گلبول های سفید خون :این سلولها در حقیقت واحدهای متحرک سیستم دفاعی بدن محسوب
می شوند و به کمک حرکات آمیبی ،توان حمله به میکروب ها و بیگانه خواری را دارا هستند .بنابراین هنگام
وقوع بیماری تعداد گلبول های سفید خون افزایش می یابد.
پالکت ها :پالکت ها در مغز استخوان ساخته می شوند و وظایف آنان عبارت اند از :جلوگیری از خونریزی با اثر
انقباضی در رگها ،شرکت در پدیدۀ انعقاد خون ،التیام زخم های ایجاد شده در رگها.
پالسما :بخش مایع خون پالسما نام دارد و حاوی یون ها ،مواد معدنی و مولکول های آلی میباشد .پالسما
با عبور از قسمت های مختلف باعث انتقال سایر مواد به بافت های بدن میشود .پروتئین های پالسما شامل
آلبومین ،گلوبولین و فیبرینوژن است.
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لنف :لنف همان مایع بین سلولی است که در رگ های لنفاوی جریان دارد و غلظت پروتئین های آن کمتر
از پالسما است.
قلب :عضو اصلی دستگاه گردش خون و در حقیقت ،پمپ ماهیچه ای است که در حفره قفسه سینه قرار
گرفته است .قلب با عمل انقباض و انبساط قسمت های دهلیزی و بطنی خود باعث ایجاد فشار خون مناسب و
رساندن خون به دورترین بافت های بدن می گردد و در مواقع کار بدنی شدت فعالیت خود را باال می برد (قلب
در مرحله سیستول و دیاستول فقط دارای انقباض است و انبساط ندارد).
قلب
آئورت

آئورت

دهلیز چپ

سیاهرگ
زبرین

سرخرگ ریوی
دهلیز راست

میترال
دریچه سینی آئورت
بطن چپ

بطن چپ
دریچه سینی
سرخرگ ریوی

بطن راست
سیاهرگ زیرین

دریچه سه لتی

بطن راست

جایگاه قلب :قلب در باال و جلوی قفسه سینه قرار دارد و رأس قلب عقب ،پایین و کمی به سمت چپ تمایل
دارد .قلب تقریباً در زیر دنده سوم تا ششم جای دارد و  3آن به طرف چپ کشیده شده و ششها آن را در
5
بر می گیرند.

استخوان کتف

طحال

کبد

ریه
قلب
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قسمت های مختلف قلب:

 1قلب در پرده  ای به نام پریکارد قرار دارد .پریکارد دوالیه بوده و مایعی به نام آبشامه درون آن وجود دارد.
قلب دارای سه الیه اپی کارد (بیرونی) ،میوکارد یا عضله قلبی (میانی) و آندوکارد (الیه داخلی) است.
 2قلب از طول به دو قسمت مجزا شامل قلب راست و قلب چپ تقسیم میشود .هر قسمت قلب دارای دو
حفره است که حفره باالیی دهلیز و پایینی بطن نام دارد.
پریکارد
قلب
 ٣دریچهای که در محل ارتباط بطن چپ و دهلیز چپ
واقع است دریچه دولتی میترال نام دارد و از بازگشت خون
به دهلیز جلوگیری میکند و دریچهای که بین بطن راست
و دهلیز راست واقع شده دریچه سهلتی نام دارد .همچنین
دریچههای بین بطنها و سرخرگهای خروجی از قلب یعنی
مایع آبشامه
سرخرگهای ششی و آئورت قرار دارند که به دریچههای
نیمه هاللی معروفاند و از بازگشت خون به بطنها جلوگیری
می کنند.

الیه پریکارد

عروق یا رگهای خونی
مجاری کوچک و بزرگی هستند که در آنها خون و لنف جریان دارد و در سرتاسر بدن کشیده شده اند .رگ های
خونی عبارت اند از :سرخرگها یا شریان ها ،سیاهرگها یا وریدها ،مویرگها و رگهای لنفاوی.
سرخرگها :رگهایی هستند که از طریق آنها خون از قلب به اعضای بدن برده می شوند .سرخرگهای گردش
خون عمومی حاوی خون روشن و سرخرگهای گردش خون ششی دارای خون تیره است .سرخرگ ها به دلیل
دارا بودن دیواره های قابل ارتجاع و قطور همواره حتی در صورت خالی بودن به شکل استوانه دیده می شوند.
سیاهرگها :سیاهرگها ،خونی که از مویرگها برمی گردد را جمع آوری و به طرف قلب می برند .سیاهرگ ها
به دلیل ساختمان نازک تر نسبت به سرخرگها هنگام خالی بودن روی هم می خوابند.
مویرگها :رگهای بسیار نازکی هستند که دیواره آنها فقط از یک الیه سلول سنگفرشی پوشیده شده و محل
مبادله مواد با سلولها محسوب میشود.
رگهای لنفاوی :یک مسیر فرعی حرکت مایع لنف و نیز مولکول های درشت مانند پروتئین ها و چربی ها از
فضاهای سلولی به طرف خون هستند و در تمام بدن به جز پوست ،مغز ،نخاع و استخوان ها گسترش دارند.
رگهای لنفاوی مواد خود را به سیاهرگها می ریزند.
گره های لنفاوی :سیستم هایی هستند که مانند صافی عمل کرده و مانع از ورود مواد خارجی مثل میکروب ها
و سموم آنها به دستگاه گردش خون می شوند .در داخل گره های لنفاوی سلولهای بیگانه خوار وجود دارند.

115

سیستم دفاعی بدن :شامل بافت ها و سلولهایی است که قادر به بلع باکتری ها ،ویروس ها و اجسام خارجی
هستند و نیز می توانند بر علیه این عوامل پادتن بسازند .اجزای این سیستم عبارت اند از:
 1سلولهای بیگانه خوار مغز استخوان ،طحال ،کبد و گره های لنفاوی
 2گلبول های سفید خون
 ٣سلولهای بیگانه خواری که به طور سیار در بافت های مختلف بدن وجود دارند و همواره در جستجوی عوامل
مهاجم هستند.
پادگن یا آنتی ژن :عاملی مهاجمی را که سبب ایجاد واکنش ایمنی و پیدایش پادتن در بدن میشود را پادگن
میگویند.
پادتن :پروتئین خاصی است که در بدن ایجاد شده تا پادگن را خنثی کند.
واکنش ایمنی :واکنشی که بین پادگن و پادتن ایجاد میشود را واکنش ایمنی می گویند.
فعالیت

در گاو ممکن است عارضهای بهنام نفوذ جسم خارجی به داخل پریکارد ایجاد شود .در مورد آن تحقیق کنید.

قلب

قلب

پریکارد
کبد

دستگاه گردش خون مرغ
وظایف مهم دستگاه گردش خون عبارت اند از:
 1حمل اکسیژن از ریه ها به سطح سلولهای سرتاسر بدن
 2حمل هورمونها و آنزیم ها به بخش های مختلف بدن
 ٣حمل گاز دی اکسید کربن از سطح سلولها به ریه ها
 ٤حمل مواد زائد دفعی حاصل از متابولیسم سلولها به کلیهها
 ٥حمل مواد مغذی از دستگاه گوارش به سلولهای بدن
 ٦تنظیم میزان آب بافت های بدن
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دستگاه گردش خون مرغ
دستگاه گردش خون در مرغ شامل قلب ،عروق خونی و سلولهای خونی میباشد.
قلب در حفرۀ سینه ای و در قسمت خلفی مدخل سینه ای قرار دارد .محور قلب سالم به صورت خیلی جزئی
از خط میانه به سمت راست انحراف دارد .سطح شکمی و قـدامی قلب بـا استخوان جناق در تماس است و
بخش هایی از کبد ،قسمت قدامی قلب را می پوشاند .دو حفرۀ دهلیزی و دو حفرۀ بطنی ،حفرات قلب را تشکیل
می دهند دهلیز های قلبی دیواره نازکی داشته و حلـزونی شکل هستند .دریچۀ دهلیزی ـ  بطنی راست بهصورت
عضالنی واحد است .در داخل سرخرگ های آئورت و ریوی دریچه های سینی وجود دارد .دریچه دهلیزی  ـ   بطنی
چپ غشایی است و لت های مشخصی ندارد .دریچه ها توسط طناب های تاندونی به عضالت پاپیالری دیواره
داخلی بطن ها متصل اند .قوس آئورت در پرندگان به سمت راست میباشد (برخالف پستانداران) .مرغ نسبت به
حجم بدن ،قلب بزرگی نسبت به پستانداران دارد .قلب درون کیسه ای بـه نام پریکارد قرار دارد که حد فاصل
دیواره قلب و پریکارد را مایع آبشامه ای پر می کند.
بطن ها و دهلیزها در مرغ توسط دیوارۀ بین بطنی و دهلیزی از یکدیگر جدا می باشند .در یک گردش عمومی،
خون حامل اکسیژن از بطن چپ و از طریق دریچه های سینی وارد آئورت شده و از طریق سرخرگ ها به
بافت های بدن می رسد .مویرگ ها خون را به سطح سلولها می رسانند و در نهایت خون به سمت دهلیز
راست هدایت می شود .فشار اکسیژن در خون برگشتی به قلب کمتر است .در گردش ریوی خون کم اکسیژن
که دی اکسید  کربن باالیی دارد از بطن راست به سمت ریه ها و کیسه های هوایی منتقل شده و پس از انجام
تبادالت گازی خون ِحاوی اکسیژن به سمت دهلیز راست انتقال می یابد .تعداد ضربان قلب در مرغ باال است.
خون ترکیبی از مایع پالسما ،امالح ،مواد شیمیایی و سلولهای سفید و قرمز میباشد .سلولهای قرمز در
پرندگان هسته دار هستند و سلولهای سفید در سیستم دفاع بدن نقش مهمی دارند.

سیاهرگ زبرین

آئورت

قلب

سیاهرگ ششی
دهلیز راست

دهلیز چپ

بطن راست

بطن چپ

سیاهرگ زیرین

سلول های خونی (سفید ـ قرمز) مرغ
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دستگاه حرکتی استخوانها
ساختمان و عمل استخوان
اهمیت شناخت علم تشریح و فیزیولوژی از جنبه های مختلف پرورشی ،بیماری شناسی و تشخیص و درمان
دارای اهمیت است.
ساختمان استخوان :استخوان نوعی بافت پیوندی است که بخش بین سلولی آن را ماده سختی تشکیل
می دهد.
علت سختی و مقاومت استخوان ،به دلیل وجود مواد معدنی و رشته های پروتئینی خاصی در ساختمان آن
است .در ساختمان استخوان دو نوع بافت دیده میشود:
الف) بـافت استخوانی متراکم :بـافت سخت و محکم که دارای مجاری است ،یکی از این مجاری هاورس نام
داشته که با حفرۀ مرکزی استخوان به طور موازی قرار گرفته اند .اعصاب ،رگها و مقداری بافت پیونـدی در
ایـن مـجرا وجود دارد ،اطراف این بافت استخوانی به وسیلۀ تیغه های متحد المـرکزی احاطه شده است .مجرای
هـاورس و تـیغـه های اطراف آن را سیستم هـاورس می نامند.

ب) بافت استخوانی اسفنجی :در این بافت شبکه درهمی از تیغه های استخوانی ،حفره های کوچکی را تشکیل
می دهند .در حفره های این بافت ،مغز استخوان و رگهای خونی قرار دارند.
مغز استخوان را با توجه به محل قرار گرفتن و وظیفه آن به دو نوع تقسیم می کنند:
الف) مغز قرمز استخوان :در حفره های متعدد بافت استخوانی اسفنجی سر ،لگن خاصره ،جناغ سینه ،مهره ها
و همچنین در برجستگی های استخوان های دراز قرار دارند و دارای رگهای خونی فراوان است .وظیفه اصلی
آن خون سازی یعنی ساخت پالکت ها ،گلبول های قرمز و بعضی از انواع گلبول های سفید است.
ب) مغز زرد استخوان :در مجرای میانی استخوان های دراز قرار دارند و جنس آن از بافت پیوندی نرم است
که دارای سلول های چربی زیادی میباشد.
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فعالیت

هرکدام از هنرجویان تعدادی از استخوان های دراز ،کوتاه ،پهن و بی شکل را در کالس درس آورده و
توضیح دهند.
فیزیولوژی استخوان
مهم ترین عنصر تشکیل دهنده استخوان کلسیم است .استخوان ها کلسیم را ذخیره می کنند تا بدن برای
ادامه فعالیت های خود از آن استفاده کند .کلسیم در سختی و مقاومت استخوان مؤثر است به طوری که تغییر
غلظت یون کلسیم در خون موجب اختالل عمل ماهیچه های قلب و سایر ماهیچه های بدن و نیز رشته های
عصبی میشود .قسمت اعظم کلسیم بدن در ساختمان استخوان ها و در درجه کمتری در پالسمای خون و
آب میان بافتی قرار دارد.
مفصل
محل اتصال دو یا چند استخوان به یکدیگر مفصل نامیده میشود .سه نوع مفصل در بدن وجود دارد:
الف) مفصل ثابت :که حفاظت عضو از حرکت و ضربه را بر عهده دارد مانند مفاصل استخوان های جمجمه.
ب) مفصل نیمه متحرک :که دارای حرکت جزئی است و در تحمل وزن بدن نقش دارند.
ج) مفاصل متحرک :این مفاصل حرکت زیادی دارند مثل مفاصل استخوان های دست و پا.
رباط
رشته محکمی از جنس بافت پیوندی است که دو یا چند استخوان را به هم مربوط می کند.
کپسول مفصلی
الیه ای از جنس پیوندی است که اطراف مفصل را می پوشاند .کپسول مفصلی مایع لزجی (مایع سینوویال)
ترشح می کند که موجب روانی و لغزندگی سطوح مفصلی میشود.
119

اسکلت استخوانی دام

دستگاه حرکتی
دستگاه حرکتی چیست؟ دستگـاه حـرکتی اعمـال
فیزیولوژی بسیار مهمی بر عهده دارد .وظیفه اصلی این
دستگاه ،تعادل و حرکت حیوان برای انجام فعالیتهای
مختلف حیاتی است.
این دستگاه از مجموعۀ پیچیدهای شامل استخوانها،
مـفاصل ،مـاهیچهها ،رباط ،تاندونها ،رگها و اعصاب
تشکیل شده است.
استخوان چیست؟ عضو سخت و مقاوم بدن حیوانات
است و همانند سایر اعضای بدن ،ساختمان و فیزیولوژی
مخصوص خود را دارد.
از به هم پیوستن مجموعه ای از استخوان ها و
غضروف ها اسکلت نگهدارنده حیوان به وجود می آید
که اسکلت یا استخوان بندی نامیده می شود.
وظایف استخوان ها چیست؟
 1به بدن حیوانات شکل می دهد.
 2درساخت سلولهای خونی دخالت دارد.
 ٣مواد مغذی مورد نیاز بدن مثل کلسیم و فسفر را
ذخیره می کند.
 ٤اعضای حساس و داخلی بدن را حفظ می کند.
 ٥بعضی از استخوان ها عهده دار تعادل بدن و حرکات
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حیوان و نقاط اتکای ماهیچه ها هستند.
رشد استخوانها چگونه انجام میشود؟ رشد از طریق
تکثیر و نمو تدریجی طبقات زاینده استخوانها صورت
میگیرد.
اسکلت دام ها را به دو بخش تقسیم می کنند:
الف) اسکلت محوری :شامل استخوان های جمجمه،
ستون مهره ،دنده و جناغ است.
ب) اسکلت جانبی :شامل استخوان های اندام های
جلویی و عقبی است.
استخوانهای انـدام جلویی از شانـه ،بـازو ،ساعـد و
دست تشکیل شده است .استخـوانهـای انـدام عقبی
یا پشتیـ  لگنی شامل استخوانهای لگن خاصره ،ران،
ساق و پا میباشد.
ماهیچه ها
ازمشخصات اصلی ماهیچهها ،انبساط و انقباض
آنهاست .ماهیچههابهوسیله این انقباضها و انبساطها
فعالیتهای متنوع زیستی حیوان را ممکن میسازند
و انرژی شیمیایی حاصل از سوخت و ساز را به انرژی
مکانیکی تبدیل میکنند .ماهیچهها نزدیک به  45تا
 50درصد وزن بدن را تشکیل میدهند.
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انواع ماهیچه

الف) ماهیچههای مخطط :این ماهیچهها ارادی هستند
و به اندامهای متحرک بدن موجود زنده متصل میشوند
تا با انقباض خود آنها را وادار به فعالیت کنند .ماهیچۀ
مخطط شامل دو بخش است ،بهطوریکه بخش میانی
آن قرمز رنگ و گوشتی است و بطن ماهیچه نامیده
میشود .قسمتهای انتهایی را تاندون (زردپی) تشکیل
میدهد.
ب) ماهیچه صاف :تارهای ایـن ماهیچه دراز و دوکی
شکـل و در مـرکـز دارای هسته است .ایـن مـاهیـچـه
غیر ارادی بوده و در دیواره رگ های خونی ،مـری ،معده،

روده ،مثانـه و غیـره قـرار دارد.
ج)ماهیچه قلب :رشتههـای مـاهیچه قـلب به صورت
مخطط و غیر ارادی است .تفاوت عمدۀ ماهیچه قلب با
ماهیچه مخطط و ماهیچه صاف در کوتاه بودن تارهای
ماهیچهای این عضو است.
فیزیولوژی ماهیچه :عمل اصلی ماهیچه ،انقباض
است .انقباض ماهیچه نتیجه تحریک پذیری آن توسط
ی باشد.
رشتههای اعصاب م 
تاندون (زردپی) :ن ـواری از بافت پیوندی رشتهای و
محکم است که ماهیچهها را به استخوان مربوط میکند.

عضالت اسکلتی دام

دستگاه عضالنیـ   اسکلتی(حرکتی) مرغ
عضالت بهطور کلی به سه دسته ساده (غیر مخطط و غیر ارادی) ،مخطط (ارادی) و قلبی دستهبندی میشوند.
عضالت ارادی یا مخطط در ساختمان عضالت اسکلتی و حرکتی قرار دارند و عضالت ساده در جداره عروق
خونی ،دیوارۀ رگهای خونی و دیواره دستگاه گوارش یافت میشوند که بهصورت غیر ارادی و در کنترل سیستم
عصبی خودکار سمپاتیک و غیرسمپاتیک هستند .عضله قلبی در قلب یافت میشود که دارای انشعاباتی در درون
عضالت است .عضالت حرکتی مرغ دارای دو نوع عضله قرمز و سفید است و باعث پدید آمدن گوشت تیره و
روشن میشود .گوشت قرمز دارای چربی و میوگلوبین (اجزای حامل اکسیژن و آهن) بیشتری است .گاهی اوقات
عمل عضالت تعیین کننده رنگ عضالت می باشد به طور مثال در مرغ عضالت پاها به دلیل تحمل فشار زیاد
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صفحه رشد

تیره تر و در پرندگان شکاری عضالت سینه تیره تر است.
استخوانها از نظر شکل ظاهری به چهار دسته استخوان دراز مانند ران و
استخوان کوتاه مانند استخوان مچ و استخوان پهن مانند استخوان کتف
و استخوان نامنظم مانند استخوانهای مهرهها طبقهبندی میشوند.
به بدنه استخوانهای دراز دیافیز و به دو انتهای استخوان دراز اپیفیز
اپی فیز
اطالق میگردد.
وظایف استخوان ها عبارت اند از:
 1استخوان های مرغ ،نگهداری بدن را به عهده دارد.
 2استخوانهای جمجمه ،بازو ،سینه ،ترقوه و تعدادی از استخوانهای
دیافیز
ستون مهرهها میان تهی هستند و به سیستم تنفسی کمک میکنند
(بیشتر استخوانها تو خالی ولی محکم هستند).
 ٣مغز اسفنجی استخوان های ران ،جناغ ،دنده ها ،درشت نی و نازک نی به عنوان منبعی از کلسیم هستند.
فعالیت

با توجه به شکل بخش های مختلف اسکلت بدن مرغ را نام گذاری کنید.

13

12

٢
٣
٤
٦
٨ ٩
11

١
٥
٧

10

15

14

21

17

18
19

16

20

دستگاه عصبی
دستگاه عصبی در تمام فعالیت های حیاتی بدن موجودات زنده دخالت دارد .این دستگاه تحریکات عصبی را
از سطح بدن به مراکز درونی و بالعکس انتقال می دهد و نقش کنترل کننده ،تشدید کننده و یا بازدارنده را در
اعمال مختلف موجود زنده ایفا می کند .در واقع دستگاه عصبی مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و
خارجی و نیز سازش موجود زنده با محیط است.
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دستگاه عصبی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟
 1سیستم عصبی مرکزی :شامل مغز که در سر قرار گرفته و نخاع که در ستون مهره ها قرار دارد.
 2سیستم عصبی محیطی :شامل رشته اعصاب مغزی و رشته اعصاب نخاعی است.
 ٣سیستم اعصاب خودکار :آن دسته از سلولهای عصبی است که فعالیت عضالت صاف ،ترشح غدد ،ریتم
قلب و در مجموع فعالیت اندامهای داخلی را تنظیم میکنند.
سیستم عصبی مرکزی
مغز :مغز به وسیله کاسۀ سر و غشاهای مننژ محافظت میشود و شامل مخ ،ساقه مغز و مخچه است.
 1مخ شامل دو نیم کره راست و چپ است .قسمت قشری آن رنگ خاکستری و قسمت عمقی تر آن به
رنگ سفید می باشد .هریک از نیمکره های مخ اعمال حرکتی نیمه مقابل خود را بر عهده دارند .در قاعده مخ
هسته های مدور کوچکی به نام تاالموس و هیپوتاالموس قرار دارد .تاالموس وظیفه دریافت ،تقویت و انتقال
پیام های حسی را برعهده دارد .در مقابل هیپوتاالموس مرکز بسیاری از اعمال غیر ارادی بدن از قبیل تشنگی،
خواب ،بیداری و تنظیم دمای بدن است.
 2ساقه مغز :قسمتی از مغز است که نیمکرههای مخ را به نخاع متصل میکند و شامل بصلالنخاع ،مغز میانی و
پل مغزی است.
بصل النخاع عقبی ترین قسمت ساقه مغز است که در بسیاری از اعمال حیاتی بدن نقش دارد.
 ٣مخچه :در حفره عقبی جمجمه قرار دارد که در حفظ تعادل بدن نقش دارد.
نخاع :بخشی از دستگاه عصبی مرکزی است که در قسمت عقبی مغز و در کانال ستون مهره ها قرار دارد.
نخاع تا اواسط مهره خارجی واقع در لگن خاصره امتداد دارد.
عمل نخاع :رابط بین مغز و سایر قسمت های بدن و همچنین مرکز برخی از اعمال انعکاسی بدن است.
سیستم عصبی محیطی :شامل اعصاب مغزی و رشته اعصاب نخاعی است.
 1رشته اعصاب مغزی :شامل دوازده جفت عصب است که از نواحی مختلف مغز سرچشمه گرفته و برحسب
وظیفه ای که دارند نامگذاری می شوند :عصب بویایی ،عصب بینایی ،عصب حرکتی چشم (اکولوموتور) ،عصب
اشتیاقی کره چشم ،عصب سه قلوی صورت و فک ،عصب دور کننده کره چشم ،عصب صورت و عضالت صورت و
گوش ،عصب شنوایی و تعادل ،عصب زبانی ـ حلقی ،عصب واگ (گوارشی) ،عصب شوکی ،عصب نگهدارنده سر
و عصب زیرزبانی.
سیستم عصبی خودکار
این دستگاه به کنترل فشار خون ،حرکات و ترشح دستگاه گوارش ،عمل عرق کردن ،کنترل درجه حرارت
بدن ،دفع مدفوع و ادرار کمک می کند .اعصاب خودکار به دو قسمت تقسیم میشود :اعصاب سمپاتیک و
اعصاب پاراسمپاتیک  .
تحریکات اعصاب پاراسمپاتیک و سمپاتیک باعث بروز چه عکس العمل هایی می شوند؟
اعصاب سمپاتیک باعث افزایش میزان ضربان قلب ،افزایش تنفس ،انقباض رگها و کاهش فعالیت دستگاه
گوارش و انبساط مثانه و کاهش فعالیت جنسی میشود و اعصاب پاراسمپاتیک در مقابل اعصاب سمپاتیک بوده
و در هنگام آرامش ،فعال میشود.
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لوب بینایی

نیم کره راست

مخچه

لوب بینایی
نیم کره مخ

مخچه
نیم کره چپ
لوب بینایی

بصل النخاع

اجزای تشکیل دهندۀ مغز

رشته عصبی سیاتیک

نرون چندقطبی
عصب سیاتیک
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ارزشیابی شایستگی تشریح و فیزیولوژی
تکالیف عملکردی استاندارد عملکرد
(کیفیت)
(واحدهای یادگیری)

نتایج
مورد
انتظار

استاندارد (شاخص ها  /داوری /
نمره دهی)

بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور،
1ـ جداسازی و تعیین بررسی مشخصات
تعیین سن دام براساس دندانهای پیشین،
نقش بخشهای مختلف ظاهری دام و طیور،
باالتر از
جداسازی بخشهای مختلف دستگاههای
دستگاههای بدن دام و تعیین سن دام
حد انتظار
بدن دام و طیور (گوارش ،تولیدمثل،
طیور (گوارش ،تولیدمثل ،براساس دندانهای
ادراری ،گردش خون و حرکتی)
ادراری ،گردش خون و پیشین ،جداسازی
بخشهای مختلف
حرکتی)
بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور،
بدن
های
دستگاه
در حد
تعیین سن دام براساس دندا ن های
دام و طیور (گوارش،
انتظار
پیشین
تولیدمثل ،ادراری،
گردش خون و
حرکتی) و تعیین پایین تر از
بررسی مشخصات ظاهری دام و طیور
حد انتظار
نقش آنها

نمره
هنرجو

3

2

1

نمره مستمر از 1
میانگین نمره تکالیف عملکردی از 3
نمره پودمان از 4
نمره پودمان از 20

زمانی هنرجو شایستگی کسب می کند که  2نمره از  3نمره میانگین نمره تکالیف عملکردی را اخذ کند.
نمره کلی درس زمانی لحاظ می شود که هنرجو در کلیه پودمان ها شایستگی را کسب کند.
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 10خواجه علیرضا ،مجموعه قوانین و مقررات نگهداری ،پرورش و بهداشت دام ،انتشارات البرز فردانش.۱۳٩۱،
 11خواجويي امير ،بهناز ضميريان ،غالمحسين پرمون ،ارگونومي عمومي ـ تخصصي ،انتشارات فن آوران،
.۱۳۹۴
 12ضمیری محمد جواد ،فیزیولوژی تولید مثل ،چاپ سوم ،انتشارات حق شناس.1391 ،
 13ضمیری محمد جواد ،فیزیولوژی دام ،چاپ پنجم ،انتشارات حق شناس.1383 ،
 14لک محمد باقر ،كشاورزي نوين ،انتشارات روز اندیش.1386 ،
 15مساحي و نقشه برداري ،سال سوم هنرستان رشته امور زراعي و باغي ،شركت چاپ و نشر كتاب هاي
درسي.1387 ،
 16مستوفی سرکاری محمدرضا ،احمد شریفی مالواجردی ،یاسمن امانلو ،کشاورزی دقیق ،انتشارات دیباگران
تهران.1392 ،
 17نظام دامپروری کشور (جلد ا ّول) ،وزارت جهاد کشاورزی معاونت امور دام.١٣٨٦ ،
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