
هدف کلی

شناخت دستگاه عصبی طیور

8پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند:
1ـ ساختمان دستگاه عصبی را توضیح دهد.

2ـ وظایف دستگاه عصبی را بیان نماید.
3ـ قسمت های مختلف دستگاه عصبی را نشان دهد.

پیش آزمون
1ـ سلول عصبی را چه می نامند؟

2ـ تفاوت اساسی مغز پرندگان با مغز پستانداران در چیست؟
3ـ وظیفهٔ اصلی مخچه چیست؟
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دستگاه عصبی درتمام فعالیت های حیاتی بدن موجودات 
زنده دخالت دارد. در طیور نیز این دستگاه به عنوان رهبر بدن، 
در فعالیت های پرنده شرکت کرده ونقش کنترل کننده، تشدید کننده 
ویا بازدارنده را در اعمال مختلف بازی می کند. در واقع دستگاه 
ارتباطات داخلی وخارجی ونیز  برقراری وحفظ  عصبی مسئول 

سازش پرنده با محیط است.

ـ  8  ــ ساختمان دستگاه عصبی طیور 1ـ
سلول عصبی:

سلول عصبی را نرون١ گویند؛ نرون ها بسیار تخصص یافته 
هستند وواحد ساختمانی و کاری سیستم عصبی می باشند. هر نرون 
از جسم سلولی )پریکاریون(٢ تشکیل شده است که یک شاخه منفرد 
به نام آکسون٣ ویک یا چند شاخٔه منشعب به نام دندریت٤ از آن جدا 
می شوند. جسم سلولی حاوی هسته سلول عصبی می باشد. آکسون 

باعث انتقال تحریک از جسم سلولی می شود. )شکل 1ــ 8(
بافت های عصبی سیستم عصبی مرکزی عالوه بر نرون ها 
تغذیه  به  سلول ها  این  هستند.  نیز  پشتیبان5  سلول های  حاوی 

نرون ها کمک می کنند.
دو  از  عمل  و  ساختمانی  نظر  از  طیور  عصبی  دستگاه 
تشکیل  محیطی  عصبی  وسیستم  مرکزی  عصبی  سیستم  بخش 

شده است.
:6)CNS( سیستم عصبی مرکزی)الف

از دستگاه عصبی شامل مغز ونخاع می باشد  این قسمت 
که ساختمان های بسیار تخصص یافته ای هستند وبطور کامل در 
داخل محفظٔه استخوانی )جمجمه وستون مهره( محافظت شده 

وجای گرفته اند.

DendriteــAxon                         4   ــPerikaryon                                          3 ــ٢                                Neuron ــ١ 
             Central Nervous System ــGlial Cells                                6ــ5     

ـ  8  ــ سلول عصبی )نرون( شکل 1ـ

آکسون

دندریت

گره
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سیناپس
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مغز:
مغز تقریباً بطور کامل از بافت عصبی تشکیل شده است. 
حفره مرکزی مغز با مایع مغزی ــ نخاعی پر شده و به کانال مرکزی 
ماده  از  بخش هایی  مرکزی  حفره  اطراف  می باشد.  متصل  نخاع 
سفید وجود دارند وبخش خارجی مغز عمدتاً از ماده خاکستری 
نرون های  از  ونخاع  مغز  خاکستری  ماده  است.  شده  تشکیل 
بدون میلین١ تشکیل می شوند وماده سفید از نرون های میلین دار 
بوجود می آیند. مغز مرکز اصلی کنترل فعالیت ارادی وبسیاری از 

فعالیت های غیر ارادی می باشد.
مغز  پیشین٢)مخ(3،  مغز  از  عبارتند  مغز،  اصلی  بخش  سه 

میانی٤ ومغز پسین٥.
الیه  است.  تشکیل شده  راست وچپ  نیمکره  دو  از  مخ 

خارجی مخ قشر مخ٦ می باشد.
خودکار  عصبی  سیستم  جامع  کنترل  برای  پیشین،  مغز 

وچندین غدد درون ریز می باشد.
بینایی  تحریکات  که  است  پیچیده ای  ناحیه  میانی  مغز 
وشنوایی را می گیرد. آنها را هماهنگ کرده وواکنش های محیطی 

وحرکتی مانند واکنش دفاعی را کنترل می کند.
مؤثرترین نقطه برای تولید صوت در مغز میانی واقع شده 

است.
مغز پسین مخچه٧را در بر گرفته است. 

وهیپوتاالموس١٠سایر  تاالموس٩   بصل النخاع٨،  مخچه، 
مراکز عصبی می باشند.

عضالنی  حرکات  همزمانی  برای  مرکزی  اندام  مخچه 
که  باشید  داشته  توجه  می باشد.  پرندگان  بدن  تعادل  وبرقراری 

ـ  8( ـ   8 و 3ـ مخچه در پرندگان رشد زیادی دارد. )شکل های 2ـ

ـ  ٥                                   Midbrain   ــ٤                                          Cerebrum ــForebrain                                3 ــ٢  Hindbrain ـ
ـ  ٨                                         Cerebellum ــ٧                     Cerebral Cortex ــ6  Medulla Oblangata ـ
ـ ١٠                                 Thalamus   ــ٩   Hypothalamus ـ

١ــ  میلین ماده ای از جنس چربی است که آکسون بعضی از سلول های عصبی را احاطه کرده است.

شکل 2ــ 8 ــ نمای زیرین و فوقانی مغز مرغ

ـ  8 ــ مقایسه مغز طیور و پستانداران شکل 3ـ

طیور پستاندار

نیمکره های مغز

لب بینایی
مخچه

لب بویایی

بصل النخاع

نمای فوقانینمای زیرین

کیاسمای بینایی

هیپوفیز

هیپوتاالموس
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 بصل النخاع آخرین قسمت تنٔه مغز می باشد ومغز میانی را 
به نخاع متصل می کند.

بصل النخاع تعدادی از دستگاه های بدن را کنترل می کند 
که اهمیت اساسی دارند از جمله:

1ــ دستگاه تعادلی بدن.
2ــ دستگاه تنفس

3ــ دستگاه گردش خون
4ــ حرکاتی که به گرفتن، آماده کردن و انتقال غذا مربوط 

می شود.
تاالموس بین مغز پیشین ومغز میانی قرار دارد.

دارد.  قرار  تاالموس  شکمی  ناحیه  در  هیپوتاالموس 
هیپوتاالموس، مرکز اصلی مغز پیشین برای کنترل سیستم عصبی 
بین  مهم  ارتباطی  می باشد.  درون ریز  غده  وچندین  خودکار 
هیپوتاالموس وهیپوفیز در پرندگان وجود دارد که در بخش غدد به 

طور کامل مورد بررسی قرار می گیرد.
را  پستانداران  و  پرنده  مغز  تفاوت های  ـ  8  3ـ تصویر  در 
مشاهده می کنید. اختالف مغز پستانداران وپرندگان در رشد زیاد 
قسمت بینایی و مخچه به نسبت وزن بدن در مغز طیور می باشد. 
نهم  پیمانه  در  که  دارد  اهمیت  آل  پینه  غده  طیور  در  همچنین 
بررسی خواهد شد. در پستانداران بر خالف پرندگان مرکز حرکتی 

قشر مخ رشد بیشتری دارد.
نخاع:

آخرین  وتا  است  متصل  بصل النخاع  به  جلو  از  نخاع 
ـ  8( قسمت استخوان ستون مهره ها ادامه دارد. )تصویر4ـ

نخاع نیز مانند مغز مرکز پردازش وتقویت پیام ها است. از 
طرف دیگر نخاع وسیلٔه ارتباط بین مغز وبدن محسوب می شود. 
ترتیب قرار گرفتن ماده خاکستری وسفید در نخاع بر عکس مغز 
در  خاکستری  ماده  به  نسبت  سفید  ماده  که  ترتیب  بدین  است. 

شکل 4ــ   8 ــ نخاع مرغ

بیرون قرار گرفته است.
ارتباط بین نخاع وبافت های بدن از طریق اعصاب نخاعی 

انجام می شود.
عمدتاً  می شوند  خارج  نخاع  پشتی  ناحیه  از  که  اعصابی 
اعصاب  شکمی  ناحیه  از  شده  خارج  اعصاب  هستند.  حسی 
حرکتی می باشند. اعصاب حسی، احساسات مختلف مثل فشار، 
انتقال می دهند  به مراکز عصبی نخاع ومغز  گرما، سرما و... را 

واعصاب حرکتی پیام های مغز ونخاع را به عضو می برند.
:١)PNS(سیستم عصبی محیطی ) ب

به  از سیستم عصبی  قسمت هایی  محیطی  سیستم عصبی 

الشهٔ مرغ یا یک پرنده دیگر را تشریح کنید. با قیچی 

استخوان بر استخوان های سر و ستون مهره ها را جدا کرده 

و مغز، مخچه و نخاع را مشاهده و بررسی نمایید.

                    Peripheral Nervous System ــ١ 
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جز مغز و نخاع می باشد که از اعصاب مغزی و نخاعی که از مغز 
ونخاع خارج شده اند تشکیل شده است و تعداد زیادی گره )عقده( 
خودکار  عصبی  سیستم  با  ارتباط  در  که  عصبی  شبکه های  و 

می باشند، را شامل می شود.
)شامل  نخاعی  اعصاب  )12جفت(،  کاسه سر  اعصاب 
اعصاب نخاعی بازویی، کمری، خاجی و انتهایی( و سیستم عصبی 

خودکار قسمت های مختلف سیستم عصبی محیطی می باشند.
12 جفت عصب سری به ترتیب از 1 تا 12 شماره گذاری 
شده اند. این اعصاب شامل سه گروه عصب های اندام های حسی، 
عصب های احشایی واعصاب حرکتی می شوند. مهم ترین عصب 

این گروه عصب شماره 10 یا عصب واگ می باشد.

ـ  8  ــ فیزیولوژی دستگاه عصبی 2ـ
اطالعات  کننده  منتقل  عامل  عصبی،  سلول  یا  نرون 
است. هر نرون درتماس با نرون های دیگر می باشد به نحوی 
را  پیوسته سیستم عصبی  وبه هم  از شبکٔه عظیم  که قسمتی 
تشکیل می دهد. محل اتصال نرون با نرون دیگر را سیناپس 
می گویند. برای انتقال اطالعات، جریان عصبی باید از یک 
نرون به نرون دیگر عبور کند که این اتفاق با اتصال آکسون 
دندریت های  یا  آکسون  به  دندریت های یک سلول عصبی  یا 

سلول عصبی بعدی امکان پذیر می شود.
سیستم عصبی خودکار١:

وقلبی،  صاف  ماهیچه های  اعصاب  سیستم،  این 
غده های بدن و رگ های خونی را تأمین می نماید.

اصلی،  مجموعه  زیر  دو  به  خودکار  عصبی  سیستم 
سمپاتیک و پاراسمپاتیک تقسیم بندی می شوند.

Truncus Sympathicusــ٢                                Autonomic Nervous System ــ١ 

عصبی  رشته های  از  طیور  در  سمپاتیک  عصب 
را  نخاع  شکمی  شاخه های  طریق  از  که  است  شده  تشکیل 
ترک وبه تنه های سمپاتیکی٢ که به موازات ستون مهره ها قرار 
دارد وارد می شوند وسپس در اندام های بدن توزیع می شوند. 
متعلق  نمی گیرند  منشأ  سمپاتیک  تنٔه  از  که  اعصابی  تمام 
همان  به  نیز  آنها  می باشند.  پاراسمپاتیک  عصبی  سیستم  به 
سمپاتیک  عصب های  که  می دهند  عصب  وبافت هایی  اندام 

عصب دهی می کنند.
تأثیر  بدن  اعضای  روی  اعصاب  این  دوی  هر  غالباً 
گذاشته وباعث تنظیم عمل وعکس العمل آنها نسبت به عوامل 

مختلف محیطی می شوند.
در بیان کلی می توان گفت که این دو سیستم کارهای 
متضادی روی اندام ها انجام می دهند. مانند افزایش یا کاهش 
به  پرنده  واکنش  تنظیم  باعث  که  اندام  یک  به  خون  جریان 

ـ  8( ـ  8 و 6 ـ محیط اطراف می شود. )تصاویر 5  ـ

ـ   8 ــ نخاع و تنۀ سمپاتیک شکل 5  ـ

نخاع

گره های
سمپاتیک

اعصاب نخاعی

تنۀ سمپاتیک
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ـ  8 ــ نخاع و تنۀ سمپاتیکی شکل 6   ـ

نخاع
تنه سمپاتیکی

گردن

قلب و ریه

روده

روده

سر

گردنی

بازویی

سینه ای

کمری

خاجی

انتهایی

پردازش پیام های عصبی:
پاسخ به محرک ها دقیقاً مطابق مثال فوق صورت می گیرد. 
پیام  هرگاه غذا )محرک( وارد دهان شود اعصاب حسی 
بررسی  آن محل موضوع  برده ودر  نُخاعی  ــ  مراکز مغزی  به  را 
)در  برای عضو هدف  پیامی  اعصاب حرکتی  واز طریق  می شود 
این مثال غدد بزاقی( می فرستد و آن را وارد به عکس العمل )ترشح 
بزاق( می نماید. بنابراین در هر عمل انعکاسی، پنج قسمت شرکت 

دارند: 
1ــ عضو گیرنده

2ــ اعصاب حسی
3ــ محل های پردازش )بصل النخاع(

4ــ اعصاب حرکتی
5ــ اندام یا عضو حرکتی 
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1ـ اهمیت دستگاه عصبی را در بدن طیور توضیح دهید؟
2ـ در سیستم عصبی، واحد سلولی … نامیده می شود.

3ـ سلول عصبی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
4ـ بصل النخاع کدامیک از دستگاه های بدن را کنترل می کند؟

5ـ سیستم عصبی مرکزی شامل … و … می باشد.
6ـ پاسخ به محرک ها در بدن طیور چگونه کنترل می شود؟

7ـ در هر عمل انعکاسی چند قسمت شرکت می نمایند؟ نام ببرید؟

آزمون پیمانه مهارتی 8



هدف کلی

شناخت غدد طیور

9پیمانه مهارتی

هدف های رفتاری 

درپایان این فصل هنرجو باید بتواند:

1ـ عملکرد غدد داخلی را توضیح دهد.

2ـ غدد درون ریز وبرون ریز را تعریف کند.

3ـ وظایف هر یک از غدد بدن را بیان کند.

4ـ با تشریح پرنده نر و ماده غدد بدن را نشان دهد.

پیش آزمون

1ـ لوزالمعده طیور در کدام قسمت از محوطهٔ شکمی قرار دارد ؟

2ـ تیموس در کدام ناحیه از بدن طیور قرار دارد؟ )گردن  ، شکم   ، سر  (

3ـ هورمون پاراتورمون از کدام غده ترشح می شود؟



غدد  در پرندگان همچون پستانداران از ساختمان پیچیده ای 
برخوردار است. در طیور نیز غدد داخلی به دو دسته کلی غدد 

درون ریز وغدد برون ریز تقسیم می شوند:

1ــ 9 غدد درون ریز
غدد درون ریز به غددی گفته می شوند که فاقد مجرا بوده 
و ترشحات خود را مستقیماً وارد جریان خون می کنند ترشحات 
روی  مستقیماً  هورمون ها  گویند.  هورمون  را  درون ریز  غدد 

بافت ها و سلول های اندام مورد نظر تأثیر می گذارند.
مهم ترین غدد درون ریز عبارتند از:

1ــ مجتمع هیپوفیزی ــ هیپوتاالموسی
2ــ گنادها

3ــ لوزالمعده
4ــ غدد فوق کلیوی )آدرنال(

   5ــ تیروئید
 6ــ پاراتیروئید

 7 ــ اولتیموبرانشیال1
1ــ مجتمع هیپوفیزی ــ هیپوتاالموسی

غده هیپوفیز ارتباط نزدیکی با هیپوتاالموس دارد به همین 
دلیل عملکرد آن تحت عنوان مجتمع هیپوتاالموسی ــ هیپوفیزی 
بررسی می شود. غده هیپوفیز دارای ساختمان پیچیده ای است. 
هیپوفیز در پرندگان به دو بخش جلویی2)قدامی( و پشتی3 )خلفی( 

تقسیم می شود.
غده هیپوفیز را در تصویر )1ــ9( مشاهده کنید.

1ــ1ــ هیپوفیز جلویی
در طیور عمده فعالیت هورمونی هیپوفیز جلویی مربوط به 
بخش انتهایی این غده بوده که هورمون های مهم و پیچیده ای را 

                         Neurohypophysis   ــAdenohypophysis                                  3 ــ٢                                                       Ultimobranchial ــ١ 
ـ  Follicle Stimulating Hormone                                5  ــ4        Thyroid stimulating hormon   ــ٦                            Luteinizing Hormone ـ
ـ  Thyroxine                                                                    8  ــ7     Feedback ـ
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شکل 1ــ9 ــ غده هیپوفیز

طناب نخاعی

مری

نای

مخ

بینی

زبان
هیپوفیز

هیپوفیز 
پشتی

هیپوفیز 
جلویی

تولید می نماید؛ مهم ترین آنها عبارتند از:
گناد وتروپین ها:

هورمون های گناد و تروپین شامل ٤LHو FSH ٥ می باشند 
هورمون FSH در جنس نر باعث تحریک اسپرم سازی شده و در 
جنس ماده سبب رشد تخمک ها می شود. هورمون LH در جنس 
نر ســبب تحریک ترشح هورمون جنســی نر )تستوسترون( و در 

جنس ماده باعث آزادسازی تخمک می گردد.
همچنین به نظر می رسد که کنترل ترشح هورمون ها در طیور 

توسط سیستم هیپوفیزی ــ هیپوتاالموسی مغز انجام می پذیرد.
تیروتروپین ها:

همانTSH ٦می شود.  یا  تیروئید  محرک  هورمون  شامل 
این هورمون بسیاری از فعالیت های غده تیروئید شامل تحریک 
رشد و نمو این غده و تولید و آزادسازی هورمون های تیروئیدی 
)تیروکسین(٧ را تحت کنترل دارد. همچنین هورمون های تیروئید 
دارای اثر بازخورد٨ منفی بر ترشح TSH طیور می باشد و موجب 

کنترل ترشح آن می شوند.
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پروالکتین:
بر  رفتار خوابیدن  با  ارتباط  در  پروالکتین  نقش  درطیور 
روی تخم )کرچی( به اثبات رسیده است. پروالکتین در طیور به 
هنگام کرچی موجب ممانعت از عمل گنادها شده و تخم گذاری 

را متوقف می کند.
افزایش  وهمچنین  چینه دان  ترشحات  تولید  هورمون  این 
سلول های موکوسی غدد این کیسه را در کبوتر تحریک می نماید.

1GH هورمون رشد
وساز  برسوخت  مدت  کوتاه  اثرات  دارای  رشد  هورمون 
پرندگان بوده واین نقش را بویژه در سوخت وساز چربی ها نشان 
می دهد. همچنین این هورمون بر روی استخوان ها و عضالت اثر 

داشته و موجب رشد بدن می گردد.
2ــ1ــ هیپوفیز خلفی

دو هورمون مهم  از این ناحیه هیپوفیز ترشح  می شوند این 
هورمون ها در قسمت هیپوتاالموس ساخته شده و در هیپوفیز خلفی 

انباشت و نگهداری می شوند و عملکرد آنها به شرح زیر است
:٢)AVT(آرژنین وازوتوسین

این هورمون شبیه هورمون آنتی دیورتیک )وازوپرسین( در 
پستانداران عمل نموده وتنظیم آب بدن یعنی نیاز برای مصرف این 

ماده ودفع کلیوی آن را تنظیم می نماید.
:٣)MT(مزوتوسین

تسهیل  و  رحمی  انقباضات  باعث  هورمون  این  عملکرد 
در تخم گذاری پرندگان شده و از این جهت شبیه هورمون اکسی 

توسین در پستانداران می باشد.
2ــ جزایر خوشه ای لوزالمعده:

بین  ودر  حفره شکمی  راست  سمت  در  طیور  لوزالمعده 
خمیدگی دوازدهه واقع شده است.)شکل2ــ9(

لوزالمعده )98ــ99 درصد( مسئول ساخت  بخش عمده  

ـ  Epinephrine                           5 ــMesotocin                      4 ــArgininvasotocin                    3 ــ٢               Growth hormon ــ١         Norepinephrine ـ

آنزیم ها وترشح آنها از طریق مجاری ویژه به دوازدهه هستند  و فقط 
1 تا 2 درصد این بافت تحت عنوان جزایر خوشه ای خصوصیات 
غدد درون ریز را دارند و هیچ گونه ترشحی در مجاری لوزالمعده 
نداشته و ترشحات خود را مستقیماً وارد خون می کنند. این سلول ها 
انسولین وگلوکاگون را بصورت مستقیم تولید و ترشح نموده که قند 
خون )گلوکز( را در بدن ثابت نگه می دارند. بوسیلٔه این هورمون ها 
میزان ساخت وساز و مصرف قند در سلول های بدن تنظیم می شود. 

3ــ غدد فوق کلیوی:
یک جفت غده فوق کلیوی پرندگان در قسمت باال و میانی 
قشری  بخش  دو  به  غدد  این  گرفته اند  قرار  هم  نزدیک  کلیه ها، 
)خارجی( و مرکزی )داخلی( تقسیم شده که برخالف پستانداران 

کامالً از هم متمایز نیست.
ترشح  اپی نفرین)NE(٥   را  اپی نفرین)E(٤   ونور  غدد  این 
می کنند. اپی نفرین موجب تحریک در تجزیه قند پیچیده گلیکوژن 
و در نتیجه تولید گلوکز وافزایش قند خون می شود و نور اپی نفرین 
عکس این عمل را انجام داده و موجب ساخت و ذخیره سازی 

گلیکوژن می گردد.

شکل 2ــ9ــ لوزالمعده

لوزالمعده

دئودنوم
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دیگری  هورمون های  طیور  در  غده  این  قشری  بخش  از 
کورتیکوسترون١  از  عبارتست  آنها  مهم ترین  که  می شود  ترشح 

وآلدسترون٢.
کورتیکوسترون موجب تسهیل در تخمک گذاری می شود.

4ــ تیروئید
بیضی  غده  جفت  یک  بصورت  تیروئید  غدد  پرندگان  در 
اندازه  دارند.  قرار  نای  طرف  دو  در  تیره  قرمز  رنگ  به  شکل 
تیروئید طیور اهلی با افزایش سن به نسبت وزن بدن تغییر چندانی 
می شود.  زیاد  سن  افزایش  با  آن  خالص  وزن  هرچند  نمی کند، 
اندازه فعالیت غده تیروئید در فصول ودرجه حرارت مختلف تغییر 
می کند. در جوجه های جوان ومرغ تخم گذار لگهورن در تابستان 
میزان ترشح تیروئید نصف زمستان است. در اردک نر حداکثر 
تیروئید در ماه خرداد می باشد. در این موقع از سال که  فعالیت 
بیضه ها وشروع  فعالیت  نور وجود دارد، کاهش فصلی  حداکثر 
پر ریزی اتفاق می افتد. درجه حرارت پایین باعث افزایش ترشح 

هورمون های تیروئید می گردد.
مهم ترین هورمون های تیروئید T3وT4 می باشندکه نقش مهمی 
در تنظیم سوخت وساز )با حضور اکسیژن( در بدن پرندگان بعهده 

دارند و عالوه بر این باعث افزایش فعالیت غدد جنسی می شوند.
است. تیروئید  هورمون  فعال  )تری یدوتیرین(٣فرم    T3

)شکل 3ــ9(
5  ــ پاراتیروئید

چهار غده پاراتیروئید در پرندگان کمی پایین تر از تیروئید 
قرار گرفته اند. این غده ها هورمون پاراتورمون را ترشح نموده که 
از طریق تنظیم دفع کلسیم ادراری وهمچنین تأثیر بر آزادسازی 
کلسیم استخوانی، غلظت کلسیم را در سرم خون تثبیت می کند. 
همچنین این هورمون نقش مهمی در دفع کلیوی فسفات وتنظیم 

فسفر بدن را به عهده دارد.)شکل 3ــ9(

      Triiodotyrin ــAldestron                                         3 ــ٢                                             Corticostron ــ١ 

شکل 3ــ9 ــ غده تیروئید ـ پاراتیروئید و اولتیموبرانشیال

موقعیت قلب

غده اولتیموبرانشیال
غده پاراتیروئید

غده تیروئید

تیموس

آئورت
مری

بال

چینه دان

مری
نای

6  ــ غدد اولتیمو برانشیال
ایـن غـدد    در   پرندگـان    در  نـاحیه   پشتـی  و   در  دو طـرف 
 غده پاراتیروئید قرار گرفته اند. مهم ترین هورمون تولیدی این 
هیچ گونه  پستانداران  برخالف  که  بوده  تونین  کلسی  غده 
تأثیری در استخوان سازی ندارد. )شکل 3ــ9( این غدد در 

کاهش کلسیم خون مؤثرند.
7ــ گنادها

در  جنسی(  )غدد  باگنادها  مثل،  تولید  دستگاه  پیمانه  در 
جنس نر وماده آشنا شدید.

2ــ9ــ غدد برون ریز
غددی هستند که دارای مجرا یا کانال بوده وترشحات خود 
می ریزند.  مورد هدف  بافت  ویا  درون خود  به  طریق،  این  از  را 

مهم ترین این غدد عبارتند از:
1ــ کبد

2ــ کلیه ها 
3ــ تیموس

 4ــ غده پینه آل یا صنوبری.
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1ــ کبد:
کبد در هضم  اساسی  نقش  با  پیمانه دستگاه گوارشی  در 

وجذب مواد غذایی طیور آشنا شدید.
2ــ کلیه ها:

با وظایف وجایگاه کلیه ها در پیمانه هفتم آشنا شدید. کلیه ها 
می کنند.  ترشح  رنین  بنام  هورمونی  مواد  برون ریز  غدد  نقش  در 
رنین در پاسخ به کاهش سدیم خون ویا کاهش حجم خون ترشح 

می شود.
3ــ تیموس١:

گردن  اطراف  در  مجزا  قسمت  هفت  صورت  به  تیموس 
قرار گرفته و در فعالیت های ایمنی بدن نقش دارد. )شکل4ــ9(

4ــ غده پینه آل یا صنوبری:
یک  صورت  به  ومخچه  مغز  کره های  نیم  بین  غده  این 
بیرون زدگی قرار دارد. غده پینه آل با ترشح هورمون مالتونین 
در حفظ درجه حرارت بدن، وزن غدد فوق کلیوی وهمچنین 
مؤثر  گنادها  بر  تأثیر  طریق  از  مثلی،  تولید  رفتارهای  کنترل 

می باشد.
عالوه بر این، غده پینه آل درتأمین سلول های ایمنی الزم 

برای محافظت از سیستم عصبی مرکزی نیز نقش مهمی دارد.

                 Thymous ــ١ 

شکل 4ــ9 ــ موقعیت غده تیموس در طیور

حنجره

تیموس

نای

مری

چینه دان

1ـ الشه مرغ را تشریح کنید و غدد تیموس ، پینه آل ، هیپوفیز ، فوق کلیه ، تیروئید ، پاراتیروئید 

و اولتیمو برانشیال را مشاهده نمایید.

2ـ الشه خروس بالغ را تشریح کنید و بیضه  ها را مشاهده کنید.
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1ـ غدد درون ریز طیور را نام ببرید؟

2ـ جزایر خوشه ای لوزالمعده ... و... ترشح می کنند.

3ـ مهم ترین هورمون غدد اولتیموبرانشیال چه نام دارد؟

4ـ هورمون غده پاراتیرویید ... نام دارد.

5ـ هورمون غده پینه آل کدام است؟

الف( مالتونین                   ب( پروالکتین                         ج( پاراتورمون                     د( رشد

6ـ هورمون های غده هیپوفیز جلویی را نام ببرید.

7ـ مهمترین غدد برون ریز را نام ببرید.

آزمون پیمانه مهارتی 9



پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )1(
ج1ـ بدن طیور از پر پوشیده شده ولی بدن پستانداران از مو پوشیده شده است.

ج2ـ نوک مرغ به دلیل دانه خوار بودن تیز است ولی نوک اردک به دلیل جستجوی غذا در آب پهن می باشد.
ج3ـ مرغ

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )2(
ج1ـ دو قسمتی )پیش معده و سنگدان(

ج2ـ راست روده و یک جفت رودۀ کور
ج3ـ بلی، در کلوآک

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )3(
ج1ـ برای سبک تر بودن بدن )چگالی بدن کمتر می شود( و پرواز کردن

ج2ـ ماهیچۀ پاها
ج3ـ بلی

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )4(
ج1ـ زیرا اسپرم سازی در خروس در دمای بدن صورت می گیرد.

ج2ـ تولید تخمک )زرده(
ج3ـ صفحه رویان، زرده، سفیده )رقیق و غلیظ(، پوسته های نازک )داخلی و خارجی(، پوستۀ صدفی و کیسۀ هوایی

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )5(
ج1ـ سیاهرگ، سرخرگ، مویرگ

ج2ـ پستانداران
ج3ـ دو نوع گردش خون بزرگ )عمومی( و گردش خون کوچک )ششی(

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )6(
ج1ـ نه عدد

ج2ـ از طریق دم و بازدم
ج3ـ در انتهای نوک باالیی قرار دارد
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پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )7(
ج1ـ نفرون

ج2ـ ترشح، بازجذب و تصفیه
ج3ـ اردک

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )8(
ج1ـ نرون

ج2ـ رشد زیاد قسمت بینایی
ج3ـ حفظ تعادل بدن

پاسخ پیش آزمون پیمانۀ مهارتی )9(
ج1ـ بین خم دوازدهه

ج2ـ گردن
ج3ـ پاراتیروئید

پاسخ آزمون پیمانۀ مهارتی )1(
ج1ـ کمک به پرواز، کمک به حفظ درجه حرارت بدن، حفاظت از برف و باران، استتار، جذابیت پرنده در بین پرندگان همان 

گروه
ج2ـ 1ـ پرهای بزرگ یا شاه پرها، 2ـ پرهای کوچک یا پوش پر، 3ـ پرهای سوزنی شکل

ج3ـ دو الیه: 1ـ اپیدرم، 2ـ درم
ج4ـ به دلیل ذخیره باالی مالنین در پوست

ج5  ـ به میزان رنگ دانه گزانتوفیل در جیره غذایی و همینطور میزان تخم گذاری
ج6ـ زیرا غدد عرقی ندارند

ج7ـ تاج بالشتکی، تاج نخودی، تاج گل سرخی، تاج ساده، تاج توت فرنگی، تاج V شکل
ج8  ـ لب

پاسخ  آزمون پیمانۀ مهارتی )2(
ج1ـ دهان، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ )روده کور و راست روده( و کلوآک

ج2ـ سه الیه: 1ـ الیه سروزی، 2ـ الیه عضالنی، 3ـ الیه مخاطی
ج3ـ دو قسمت: 1ـ پیش معده، 2ـ سنگدان

ج4ـ پیش معده
ج5  ـ سه قسمت: 1ـ دئودنوم، 2ـ ژژنوم، 3ـ ایلئوم



ج6ـ دو ناحیه: گوارشی و ادراری، تناسلی
ج7ـ گرفتن غذا، عبور غذا از مجرای گوارش، هضم و جذب، دفع مواد زائد

ج8   ـ گرفتن غذا و بلع آن
ج9ـ ذخیرۀ غذا

ج10ـ چون فاقد چینه دان است
ج11ـ غذا در این قسمت با ترشحات اسیدی معده و شیره آن آغشته می گردد.

ج12ـ ُخرد کردن غذا
ج13ـ جذب غذا

K و B ج14ـ هضم سلولز و تبدیل آن به گلوکز و تولید ویتامین های گروه
ج15ـ محل تجمع غذاهای هضم نشده و دفع آن
ج16ـ چون طول دستگاه گوارش کوتاه است.

پاسخ آزمون پیمانۀ مهارتی )3(
ج1ـ تأمین تعادل و حرکت

ج2ـ 1ـ به بدن حیوان شکل می دهد.
       2ـ در تولید سلول های خونی دخالت دارد.

       3ـ مواد معدنی مورد نیاز را ذخیره می کند.
       4ـ در تعادل بدن و حرکت های حیوان نقش اساسی دارد و نقطۀ اتکاء ماهیچه های بدن است.

ج3ـ از به هم پیوستن استخوان ها و غضروف ها اسکلت به وجود می آید.
ج4ـ چهار گروه: 1ـ استخوان های دراز ـ استخوان های کوتاه 3ـ استخوان های پهن 4ـ استخوان های نامنظم

ج5  ـ دو نوع: 1ـ بافت استخوانی متراکم 2ـ بافت استخوانی اسفنجی
ج6  ـ شامل دو استخوان گیجگاهی، شب پره، پرویزنی، آهیانه پس سری و استخوان پیشانی

ج7ـ اطلس، آسه
ج8  ـ تا تخم به آسانی خارج گردد

ج9ـ کمربند سینه ای و بال
ج10ـ کتف، ترقوه و کوراکوئید یا غرابی

ج11ـ استخوان های بازو، زند زبرین، زند زیرین، استخوان های مچ، استخوان های قلم دست و سه انگشت
ج12ـ استخوان های ران، ساق پا، قلم پا، انگشتان
ج13ـ سه نوع: ماهیچه های صاف، قلبی و مخطط

ج14ـ در تمام حرکات به ویژه در پرواز نقش اساسی دارد
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پاسخ آزمون پیمانۀ مهارتی )4(
ج1ـ بیضه ها و مجرای منی بر

ج2ـ بیضه چپ
ج3ـ تولید اسپرم

ج4ـ دو قسمت: تخمدان و مجرای تخمدان، وظیفه مجرای تخمدان که از پنج قسمت تشکیل شده، عبارت است از: تولید تخم 
و هدایت آن به خارج از بدن

ج5  ـ بزرگ و فعال، کوچک و غیر فعال
ج6ـ تولید تخمک

ج7ـ شیپور فانل، ماگنوم، تنگه، رحم یا زهدان، مهبل
ج8  ـ زیرا جنین در پستانداران داخل رحم و در پرندگان خارج از رحم رشد و نمو می کند.

ج9ـ ورود زرده تخم مرغ آزاد شده به داخل شیپور مجرای تخم بر را تخمک گذاری می نامند.
ج10ـ 1ـ گرفتن زرده از تخمدان 2ـ محل برخورد اسپرماتوزوئید با تخمک

ج11ـ سفیده تخم مرغ
ج12ـ ایستموس

ج13ـ پوسته های صدفی، بین 19 تا 20 ساعت
ج14ـ مهبل

ج15ـ 26/5، 14، 75
ج16ـ هورمون های جنسی و عوامل خارجی

ـ کیسه هوایی ج17ـ 1ـ صفحه رویان، 2ـ زرده 3ـ سفیده 4ـ پوسته های نازک )داخلی و خارجی( 5ـ پوسته صدفی 6 
ج18ـ به دلیل حرارت کمتر محیط نسبت به بدن مادر، رشد جنین متوقف می گردد.

پاسخ  آزمون پیمانۀ مهارتی )5(
ج1ـ انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی و مواد زائد

ج2ـ 1ـ انتقال اکسیژن به سلول های بدن و پس گرفتن دی اکسید کربن 
        2ـ انتقال مواد غذایی از دستگاه گوارش به سلول های بدن

        3ـ انتقال مواد زائد از سلول ها به اندام های دفعی
        4ـ رساندن هورمون ها به بخش های مختلف بدن

        5 ـ تنظیم آب بافت های بدن
        6 ـ تنظیم درجه حرارت بدن

ج3ـ حرکات قلب را تسهیل می کند
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ج4ـ سه الیه: درونی، میانی و بیرونی
ج5  ـ ایجاد فشار ُاسمزی در خون

ج6ـ جلوگیری از خونریزی
ج7ـ قلب، خون و رگ های خونی

ج8  ـ تأمین انرژی الزم برای سوخت و ساز بدن و ضربان تند آن

پاسخ آزمون پیمانۀ مهارتی )6(
ج1ـ انتقال اکسیژن به سلول ها و باز گرداندن دی اکسید کربن

ج2ـ بینی، حفره های بینی، حنجره، نای، جعبه صوتی، نایژه ها، شش ها، کیسه های هوایی
ج3ـ 1ـ تأمین اکسیژن مورد نیاز

        2ـ دفع دی اکسید کربن اضافی
       3ـ خارج کردن حرارت اضافی بدن

       4ـ کمک به ایجاد صوت
ج4ـ به دو روش هدایتی یا جریان مستقیم حرارتی و تبخیری چون در مرغ غدد عرق وجود ندارد، لذا دفع تبخیری در پایین 

آوردن حرارت بدن مؤثر است
ج5ـ ج( 9

پاسخ  آزمون پیمانۀ مهارتی )7(
ج1ـ کلیه، میزنای

ج2ـ مرغ
ج3ـ غده نمکی یک کانال مرکزی دارد که تعدادی مجرای ترشحی به صورت شعاعی از آن جدا می شوند که به وسیلٰۀ

سرخرگ ها و سیاهرگ های کوچکی احاطه شد و انتهای آنها مسدود است.
کپسول  و  مویرگی  شبکه های  گیرنده  بر  در  کلیوی  جسمک  شده  تشکیل  لوله  یک  و  کلیوی  جسمک  یک  از  نفرون  هر  ج4ـ 

گلومرولی است.
ج5ـ اسید اوریک
ج6ـ اسید اوریک

 ج7ـ به علت تصفیه بیش از 90 درصد آب بدن قندهای ساده و الکترولیت ها مجددًا از نفرون ها باز جذب شده و به خون برگشت 
داده می شود.

پاسخ  آزمون پیمانۀ مهارتی )8(
ج1ـ این دستگاه به عنوان رهبر بدن در فعالیت های پرنده و کنترل، تشدید یا بازدارندگی اعمال دخالت دارد.
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ج2ـ نرون
ج3ـ جسم سلولی ـ آکسون ـ یک یا چند شاخه منشعب به نام دندریت.

ج4ـ 1ـ دستگاه گوارش
       2ـ دستگاه تعادل بدن

       3ـ دستگاه تنفس
       4ـ دستگاه گردش خون

ج 5  ـ مغز و نخاع
ج6  ـ به وسیلۀ پردازش پیام های عصبی از طریق اعصاب حسی و اعصاب حرکتی در مراکز مغزی ــ نخاعی

ج7ـ 1ـ عضو گیرنده
        2ـ اعصاب حسی

        3ـ محل های پردازش
        4ـ اعصاب حرکتی

        5  ـ اندام یا عضو حرکتی

پاسخ  آزمون پیمانۀ مهارتی )9(
ج1ـ 1ـ مجتمع هیپوفیزی ـ هیپوتاالموسی

        2ـ گنادها 
        3ـ لوزالمعده 

        4ـ فوق کلیوی
        5  ـ تیروئید

        6  ـ پاراتیروئید
         7ـ اولتیمو برانشیال
ج2ـ انسولین ـ گلوکاگون

ج3ـ کلسی تونین
ج4ـ پاراتورمون

ج5  ـ مالتونین
ج6ـ گناد و تروپین ها، تیرو تروپین ها، پروالکتین

ج7ـ 1ـ کبد
        2ـ کلیه ها

        3ـ تیموس
        4ـ پینه آل
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