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روان شناسي فيزيولوژيكروان شناسي فيزيولوژيكروان شناس فيزيولوژيكروان شناس فيزيولوژيك

غالمحسين جوانمرد غالمحسين جوانمرد : : مولفمولف روو جو رين جو ين
  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نورعضو هيات علمي دانشگاه پيام نور

مركز بناب –غالمحسين جوانمرد : طراح اساليد2



:   فصل اول

تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 :از دانشجو انتظار مي رود بعد از مطالعه فصل بتواند•
.  فيزيولوژي را تعريف نمايد1. ي ري ر وژي يزيو
.تعريفي از روانشناسي فيزيولوژيك ارائه نمايد2.
حكليتي از ريشه ها فلسفي روانشناسي فيزيولوژيك را توضيح 3.

.دهد
نظريه دوگانه گرايي دكارت را در رابطه با ارتباط  ذهن  و بدن  4.

.را توضيح دهد
كليتي از ريشه هاي علمي روانشناسي فيزيولوژيك را توضيح 5.
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.دهد



. . .ادامه هدف هاي رفتاري •

ف 6 ل ف  ا   ا ا ا   ا  ظ   نظريه جمجه شناسي را شرح داده و سه ايده اصلي فرنز جوزف 6.
.گال را بگويد

ح دهد7 ك را توض دان ت يه م نظ .نظريه ميدان تركيبي را توضيح دهد7.
.نظريه پيوند گرايي سلولي را توضيح دهد8.
.رشته علوم اعصاب و زيست روانشناسي را تعريف كند9. .رشته علوم اعصاب و زيست روانشناسي را تعريف كند9.

روشهاي پژوهشي روانشناسي فيزيولوژيك را نام برده و هر  10.
.كدام را تعريف نمايد م

رابطه بين علوم اعصاب، زيست روانشناسي و روانشناسي 11.
.فيزيولوژيك را توضيح دهد

د12 ا ف ن ا ت انشنا  ت  گ ز شاخه هاي د
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.شاخه هاي ديگر زيست روانشناسي را تعريف نمايد12.



ل ل ا :    فصل اول:    ف
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

تعريف ذهني فرآيندهاي و رفتار مطالعه علم را روانشناسي رشته 
 در كنيم تلقي رفتار نوعي نيز را ذهني هاي فرآيند اگر .كنند مي
ا ك آ ل   ا ا ف  همين به دارد، مختلفي ابعاد رفتار كه آن علت به صورت، اين   ا لف ا

 در .دارد وجود نياز مختلفي هاي رشته به آن بررسي براي جهت
ل ل ا ت ان  فتا ن ا ت ه ت ا ا ق ا  بنيادهاي دادي قرار صورت به توانيم مي رفتار، نهايي تحليل ن
  و زيستي بنيادهاي :كنيم تقسيم دسته دو به را رفتار اصلي

ادهاي ط بن   .محيطي بنيادهاي  مح
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:    فصل اولف
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

به مطالعه كار كرد ساختارهاي فيزيكي موجود زنده  فيزيولوژي به مطالعه كار كرد ساختارهاي فيزيكي موجود زنده  فيزيولوژي
مي پردازد، به عبارت ديگر واژه فيزيولوژي به معني علم به 

.اعمال بدن موجودات زنده است ز وجو ب
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيكتعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

ك اساس بر رفتار تبيين و توصيف علم فيزيولوژيك روانشناسي  
 را تعريف اين بخواهيم اگر ولي ."است فيزيولوژيك اصطالحات

ا " )2000(ل  ظ  ك ط  ا  روانشناسي " )2000(پينل  نظر در كنيم، مطرح تر واضح ا
 هاي مكانيسم كه است روانشناسي زيست از بخشي فيزيولوژيك

ت غز تق تكا ان  ا فتا  شات ت ا  آزمايشات تحت مغز، مستقيم دستكاري جريان در را رفتار عصبي آز

 ."دهد مي قرار مطالعه مورد شده، كنترل
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيكتعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

است معروف علوم مادر به فلسفه.  

 هاي بررسي با فلسفه حوزه در كه موضوعاتي از يكي 
.بود بدن و ذهن رابطه يابد، مي پيوند فيزيولوژيك روانشناسي

  322(سال پيش در يونان باستان ارسطو  2000بيش از -

، يا2فرض كرد كه چيزي بنام ذهن، روح) قبل از ميالد  384 ح م
  .مسئول ايجاد رفتار استروان
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيكتعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 هشيار قصد با توان نمي را انسان اعمال تمامي دكارت نظر به  
 : هستند دسته دو انسان اعمال بلكه داد، توضيح آزاد اراده و

 رويدادهاي به پاسخ در و باشند مي ارادي غير اعمال برخي
  دكارت نظريه در .افتند مي اتفاق مكانيكي صورت به بيروني

گ  ديگر اعمال برخي .شوند مي ناميده ها بازتاب اعمال اين
 به فرد آزاد اراده و هشيار  قصد تاثير تحت و هستند ارادي

  .آيند مي وجود
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:    فصل اول
ك ژ ل ز انشنا ف ش ها  ف   تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيكت

حواس
جهان فيزيكي

مغز
جسم  

صنوبري  
ذهن وبرياعصاب  ص

منبع  
اعمال 

عضالت
اعمال ارادي و  

منبع اعمال غير  غير ارادي
ادي ا
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اعمال 
ارادي

ارادي



ول:    فصل اول ل
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

،بنيانگذار روانشناسي علمي، اولين بار اصطالح   ويلهلم وونت
د كا ا  ك  ژ ل ز ا ً   ان شنا ف د  ي نا كتا خ وي نام كتاب خود را   . روان شناسي فيزيولوژيك را بكاربرد

  .اصول روانشناسي فيزيولوژيكً   گذاشت

 ا اگ اق ك انشنا ل ا ش خ ژ ل  را فيزيولوژيك روانشناسي علمي هاي ريشه بخواهيم اگر واقع در ا ف
 هاي يافته همه است الزم شد، گفته چنانكه هم كنيم، بررسي

ندان رد در مختلف هاي رشته در كه دانش ، دستگاه م  عصبي، دستگاه مورد در مختلف هاي رشته در كه دانشمنداني عص

 .دهيم قرار نظر مد را است شده حاصل رفتار و مغز رابطه بويژه
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

قرن اواخر در واقع در )2000( همكاران و كندل نظر به 
 زيست مفاهيم دادن پيوند براي ها تالش اولين كه بود هيجدهم زيست مفاهيم دادن پيوند براي ها تالش اولين كه بود هيجدهم
 .گرفت صورت رفتار مطالعه در شناسي

نز اصل ايده سه  ها تالش گونه اين جمله از  جوزف فرنز اصلي ايده سه  ها تالش گونه اين جمله از جوزف ف
 .بود آلماني نروآناتومي متخصص و پزشكگال
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

سرچشمه مغز از رفتارها همه - 1 : از بودند عبارت ها ايده اين  
 را خاصي كاركردهاي مغز قشر از خاصي مناطق  2 گيرند، مي را خاص كاركردهاي مغز قشر از خاص مناطق - 2 گيرند، م

  اثر در رواني كاركردهاي همه مركز -3 و كنند، مي كنترل
رزيربر .شوند مي بزرگتر زياد، كاربرد ويبزر

فيزيولوژيك روانشناسي و روانشناسي براي نظر اين از گال كار  
 قسمت  به را رفتاري هاي ويژگي و صفات كه است اهميت حائز قسمت  به را رفتاري هاي ويژگي و صفات كه است اهميت حائز

 .داد مي ارتباط مغز از خاصي هاي
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ول:    فصل اول ل
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 مورد فرانسوي، فيزيولوژيست ،پيرفلورنس توسط گال ديدگاه 
ا انتقاد فت ق ن گ ي اندا ا كه فل   و حيوانات مغز از برداري اندام با كه فلورنس .گرفت قرار انتقاد   انات غز از دا

 كه گرفت نتيجه داد، انجام آزمايشاتي آنها، رفتاري مشاهده
ال و ها دريافت ها، اراده ادراكات، همه   جايگاه مغز در اميال و ها دريافت ها، اراده ادراكات، همه  جايگاه مغز در ام

تركيبي حوزه نظريه به فلورنس  ديدگاه .دارند مشتركي
.شد معروف . روف
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:    فصل اول:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

كارل آلماني شناس عصب بوسيله بعداً جكسون مطالعات 
گگ  ي رامون و ،چارلزشرينگتون     نگليسيا  فيزيولوژيست     ،ورنيكه

 پيوند كه گرديد منجر مغز كاركرد از ديدگاهي به كاخال
ل گ   كدام هر ها نرون ديدگاه، اين طبق .شد ناميده سلولي گرايي  ك    گ  ط   ل

  گروه در كلي طور به كه هستند مغز دهنده عالمت واحدهاي
ك ا ق ا ش   اند اف نظ كا اط ق ت   باهم درارتباط دقيق اي شيوه به و اند يافته نظم كاركردي هاي  ا ا

  .باشند مي
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:    فصل اول:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

زيست  نام به بزرگتري حوزه به فيزيولوژيك روانشناسي 
ا ا     ا ا   ا  مطالعاتي حوزه به نيز خود شناسي روان زيست و روانشناسي طال
 .دارد تعلق اعصاب علوم نام به وسيعي

لظ است مغز هاي فعاليت اساس بر رفتار تبيين اعصاب علوم وظيفه. 
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ول:    فصل اول ل
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 رشته هاي نزديك به رشته روانشناسي فيزيولوژيك 

- روانشناسي به شبيه رشته اين  :داروشناسي - روان 
 به شناسي دارو - روان كه اين استثناي به است، فيزيولوژيك

ت كا  ا ل ال ا   ف  .پردازد رفتارمي و عصبي فعاليت دستكاري به دارو وسيله از ف
 آسيب روانشناختي اثرات مطالعه به  : روانشناسي عصب  -

اران در مغزي هاي ان ب دازد م ان  .پردازد مي انساني بيماران در مغزي هاي پ
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ول:    فصل اول ل
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

زيست هاي رشته خرده از يكي  :فيزيولوژي - روان 
 و فيزيولوژيكي فعاليت بين رابطه لعه مطا به كه است روانشناسي و فيزيولوژيك فعاليت بين رابطه لعه مطا به كه است روانشناس
 .پردازد مي انساني هاي آزمودني در روانشناختي هاي فرآيند

 - ن يبوم   اين وجود با ولي ترين، جوان :شناختي اعصاب علوم ي رين جو   ين وجو ب و
 زيست هاي رشته از حوزه ترين انگيز هيجان و فعالترين

 مطالعه مورد را شناخت عصبي بنيادهاي كه استروانشناسي
  .دهد قرارمي
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:    فصل اول:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 هاي مجموعه زير از يكي باز رشته اين  :تطبيقي روانشناسي -
ا    هاي مكانيسم به خاص طور به فقط كه است روانشناسي زيست  ا كا  ا ط  فقط ك ا ا
 رفتار شناسي زيست با كلي بطور بلكه پردازد، نمي رفتار عصبي
ان ا كا ق انشنا ش  ه تط ا  رفتار آزمايشي بررسي به تطبيقي روانشناسان .دارد سروكار فتا آز
  و تكامل، ژنتيك، به و كنند مي اقدام حيوانات متفاوت انواع

تند مند عالقه رفتاري سازگاري   .هستند مند عالقه رفتاري سازگاري  ه
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

استوار اساس اين بر روش اين : مغزي هاي ضايعه بررسي 
ي معين، مغزي ضايعه دچار انسان يا حيوان رفتارهاي كه است ر رييور ينزييچ
 نقص كه شود مي فرض چنين و گيرد، مي قرار مشاهده مورد

  بوده ضايعه تاثير تحت شده، مشاهده رفتاري هاي ويژگي و ها
.است

قسمت به الكترودي روش اين در :مغز الكتريكي تحريك 
ت غ از شخ  برقي جريان وسيله به و گردد، مي هدايت مغز از مشخصي ق ان ل   گ  دا

 رفتاري واكنش .شود مي تحريك مغزي ناحيه آن خفيفي
  شود م داده ربط مغز از ناحيه آن به حيوان، در حاصل
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  شود مي داده ربط مغز از ناحيه آن به حيوان، در حاصل



:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

  هاي سلول ها، نرون : )EEG( الكتروآنسفالوگرافي3.
يريري  امواج توليد به منجر آنها فعاليت .هستند پذيري تحريك يبجرهيپ جو و
  مغز الكتريكي شده ثبت عاليم به .شود مي الكتريكي

  مراحل از آمده بدست اطالعات .گويند مي الكتروآنسفالوگرام
ل ط  EEG از استفاده با مطالعات مديون بيشتر بيداري، و خواب

  .است

اف4 گ ت ت ژ  ش ا )CT ( كا ل  تكنولوژي بر روش اين .)CT ( كامپيوتري توموگرافي4. ك
  هاي فوتون .است استوار ايكس اشعه بوسيله برداري تصوير
  و گذشته مغزي بافت از و شود مي ساطع منبعي از ايكس اشعه
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  و گذشته مغزي بافت از و شود مي ساطع منبعي از ايكس اشعه
 .گردند مي آشكار راديوگرافيك فيلم روي



:    فصل اول:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

  با اتمي هر .)MRI( مغناطيسي رزونانس سازي تصوير5.
  نيروهاي به اش هسته هاي نوترون و ها پروتون تعداد به توجه  ا  ا  ا   ا  ا  

  زياد مغز در كه ها اتم اين از يكي .است حساس مغناطيسي
ت ژن ا ت د   .است هيدروژن است،  ا

  روش اين در .) PET( نشرپوزيترون توموگرافي6.

مغز نروني هاي فعاليت با مربوط سازي و سوخت تغييرات 

 .شود مي گرفتهاندازه 
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:    فصل اول
تعريف و روش هاي روانشناسي فيزيولوژيك

 .)fMRI( كاركردي مغناطيسي روزنانس سازي تصوير7.
ين مه كه دارد وجود MRI از مختلف هاي روش  آنها ترين مهم كه دارد وجود MRI از مختلفي هاي روش آنها ت

  .است )BOLD( خون اكسيژن سطح ثبت از استفاده

اد :مغز شيمياي مواد گيري اندازه يا دادن تغيير8  مواد :مغز شيميايي مواد گيري اندازه يا دادن تغيير8. م
 به عصبي هاي سلول .دارند زيادي اهميت مغز در شيميايي
  فرآيندهاي و كنند مي برقرار ارتباط هم با شيميايي مواد وسيله  فرآيندهاي و كنند مي برقرار ارتباط هم با شيميايي مواد وسيله

 به افتند مي اتفاق عصبي هاي سلول درون در كه فيزيولوژيكي

  .شوند مي كنترل شيميايي مواد وسيله
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ي ييوو ي ويرلي



:فصل دوم:فصل دوم

ك        ا    ا  ل  سلول هاي دستگاه عصبي  مركزي       ل
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ل  :    دف :    دومفصل 
 سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند:  
.انواع سلول هاي دستگاه عصبي را نام برده و توضيح دهد.   1 م ع

.قسمت هاي اصلي نرون را نام برده و توضيح دهد.  2

در درون و بيرون نرون را تشريح   چهار عامل توزيع يون ها .  3 يو وزيع ل ر ريحچه ر رو بيرو و رو ر
.نمايد

.انواع سيناپس ها را توضيح دهد.  4 وضيح ر پس ي ع و

دو دسته كلي انتقال دهنده هاي عصبي را نام برده و نحوه عمل .  5
.هر دسته را تشريح نمايد
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.هر دسته را تشريح نمايد

.پتانسيل تهييجي و منع كننده را توضيح دهد.  6



:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

گ هاي سلول :دارد وجود عصبي دستگاه  در اصلي سلول دسته دو 
 هاي سلول .)نوروگلي ها( گليال هاي سلول و )نرون ها( عصبي
ال ا گل ل  .هستند حمايتي سلول هاي گليال ا ل

 است نرون ها از بيشتر گليال سلول هاي تعداد.  

است شده گرفته يوناني "چسب" واژه از سلول ها اين نام.
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

  تقسيم اصلي دسته دو به مهره داران عصبي سيستم در گليال هاي سلول
.ماكروگلي ها و ميكروگلي ها :مي شوند

گ گ ميكروگلي  ها عمل فاگوسيتوزي انجام مي دهند كه بعد از آسيب، عفونت ك

.و يا بيماري به فعاليت درمي آيند
ا  ا ا  ا گل ك      اك ا  ل  ل سه نوع از سلول هاي ماكروگلي كه در سيستم عصبي مهره داران داراي   ا 

اليگودندروسيت ها، سلول هاي شوان و : اهميت هستند، عبارتند از

ا ت  .آستروسيت هاآ
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

آستر وسيت                               سلول شوان                          آليگودندروسيت
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

جسم :دارد مشخص ناحيه چهار معمولي نرون يك شكل شناسي نظر از  
.سيناپسي پيش انتهاهاي و آكسون دندريت ها، سلولي،

 هسته، حاوي ناحيه اين .است سلول سازي و سوخت مركز سلولي جسم-
  .است آندوپالسمي شبكه و مي كند، نگه داري را سلول ژن هاي كه

 يك و كوتاه دندريت چند :دارد زايده نوع دو معموالً سلولي جسم-
م .آكسون بنام بلند زايده

  پيام گيرنده اصلي دستگاه و هستند شبيه درخت شاخه هاي به هادندريت  -

  .مي باشند ديگر سلول هاي از

29
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

درون آكسون يك سلول   تكانه ي عصبي يك رويداد الكتريكي در
  است عصبي

و درون طرف در يون ها مي گويد كه دارد وجود عامل چهار حداقل  
ع  وجود )2 غشا، نيمه تراوايي )1:مي شوند توزيع چگونه نرون يك بيرون
الكترواستاتيك دفع -جذب )4 و پراكندگي، فشار )3 سديم، پمپ

ي  مي شوند، جمع جا يك در ذراتي وقتي كه اين يعني فشارپراكندگي يعيينيپ
   .شوند پخش محيط در كه دارند تمايل
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

از راحتي به يون ها از برخي كه مي شود باعث نرون غشاي نيمه تراوايي 
  كنند، عبور غشا

Cگ پتاسيم .كنند عبور نتوانند ديگر برخي ولي )K(+ كلر و )Cl-( قادرند 
 حالت در سديم ولي يابند انتشار نرون درون به غشا از راحتي به

احت ون است اند سخت به ن د غشا داخل م ت ش .شود غشا داخل مي تواند سختي به نرون استراحت

خروج ناتواني كه دارند اشاره امر اين به الكترواستاتيكي نيروهاي 
 الكترواستاتيكي دافعه ي يك به منجر آكسون از منفي پروتئين هاي الكترواستاتيكي دافعه ي يك به منجر آكسون از منفي پروتئين هاي

 الكترواستاتيك ي دافعه .مي شود كلر هاي يون و ها آن بين بزرگي
  .دارند ديگر هم دفع به تمايل همنام ذرات كه اين يعني
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

است الكترواستاتيكي جذب الكترواستاتيكي، نيروهاي از ديگر يكي. 
 جذب اين .مي ربايند را ديگر يك غيرهمنام بارهاي كه اين يعني
دا ا از ت ن ن  ا ا ن   .مي كشد نرون درون به را پتاسيم يون هاي از تعدادي  كشد ن

در تفاوت اندازه و غشا طرف دو در سديم يون هاي توزيع تعادل 
زيع ن هاي ت زيع در مكان است الزم است پتاس ي  دو اين توزيع در مكانيسمي است الزم .است پتاسيم يون هاي توزيع دو اين ت
  عامل اين .شود عمل پتانسيل آماده نرون تا كند دخالت يون

شزو كه است پتاسيم - سديم پمپ بنام شيميايي واكنش هاي از مجموعه اي ييو ي مي پب يميمپ پ
  و غشا از بيرون به را سديم يون هاي تا مي كند كار مداوم طور به

  .براند غشا درون به را پتاسيم يون هاي
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

ايجاد امكان استراحت، پتانسيل وجود علت به شده تحريك نرون 
  شد، تحريك نروني كه اين مجرد به .مي گردد حاصل عصبي تكانه ي

ً   كامالً سديم يون هاي به نسبت غشا يعني مي شوند، باز سديم كانال هاي
 به سديم هجوم موجب سديمي كانال هاي بازشدن .مي شود پذير نفوذ
ك  ك         ل  الكتريكي جريان يك ايجاد موجب خود نوبه به اين و نرون داخل لك

.گويند عصبي تكانه ي يا ايمپالس آن به كه مي گردد
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

 آكسون در را عمل پتانسيل هدايت سرعت كه دارد وجود عامل چند 
 عنوان به .است آكسون قطر اندازه عوامل اين از يكي .مي دهد افزايش

  عمل پتانسيل هدايت سرعت آكسون قطر افزايش با قاعده يك  عمل پتانسيل هدايت سرعت آكسون قطر افزايش با قاعده يك
  عامل نيز غشا در ولتاژ به وابسته كانال هاي تعداد .مي يابد افزايش
  .مي دهد قرار تاثير تحت را آكسون تحريك پذيري كه است ديگري
ا اژ  ا كانال  ا ل ا نگا ك ند كانال   تكانه ي ايجاد هنگام كه هستند كانال هايي ولتاژ، به وابسته كانال هاي تكان  ا
 نقش نرون داخل به سديم انتقال در ويژه به و مي شوند باز عصبي
يي سرعت باشد، بيشتر ها كانال اين تعداد اندازه هر .مي كنند ايفا اساسي
.شد خواهد بيشتر نيز آكسون هدايت
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

بودن ميلينه مي برد، باال را عصبي هدايت سرعت كه عاملي سومين 
 يك سرتاسر ميلين شد، گفته كه طور همان .است نرون آكسون
ن د شش ا آك ا ن  ن نقاط ان گ   و هستند ميلين بدون نقاط رانويه گره هاي نمي دهد، پوشش را آكسون  ند ل د

 .يافته اند تجمع نقاط اين در سديم كانال هاي

 ت ن هاي د هدا اي آك ن دا ن ثل ل ت ا د كه ا  مسير فرد كه است اين مثل ميلين داراي آكسون هاي در هدايت   ف
  پتانسيل ميلين دار آكسون هاي در .مي پيمايد پرشي صورت به را

 پتانسيل شدن پخش نوع اين .مي پرد ديگر گره به گرهي از عمل پتانسيل شدن پخش نوع اين .مي پرد ديگر گره به گرهي از عمل
.مي نامند پرشي هدايت را عمل
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

الزم آكسون، يك طول در آن هدايت و عصبي تكانه ي ايجاد از بعد 
 يك سيناپس .يابد انتقال غدد يا عضالت نرون ها، به تكانه است

 با آكسوني انتهاي يك جا آن در كه است يافته اي تخصص شكاف
  انتقال در .مي كند برقرار ارتباط ديگري هاي سلول يا نرون يك

 نرون سوي به آكسون انتهاي از اطالعات معمولي جهت سيناپسي    آك   طال ل  
  .است هدف

كً ك  ًبيشتر .شيميايي و الكتريكي :دارد وجود سيناپس نوع دو معموال  
  ساده تر الكتريكي سيناپس اما هستند، شيميايي پستانداران سيناپس هاي

ل ظ ا  ا ق  كا
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

بالغ انسان عصبي سيستم در سيناپسي انتقال قاعده، يك عنوان به 
  .است شيميايي

دسته سه داخل در شيميايي ساختار نظر از عصبي دهنده هاي انتقال  
  .پپتيد ها و آمين ها آمينه، اسيدهاي :مي گيرند قرار شيميايي مواد

قال ا ان ا نظ از    ا ا ل  ش   دسته سه داخل در شيميايي ساختار نظر از عصبي دهنده هاي انتقال    ا
.پپتيد ها و آمين ها آمينه، اسيدهاي :مي گيرند قرار شيميايي مواد

ل دن ا  دهند انتقال شدن آزاد اي ه ل تان  انتهاي به عمل پتانسيل رسيدن با عصبي دهنده انتقال شدن آزاد انت
   .مي شود آغاز آكسون
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

AA

N

M
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

آزاد اگزوسيتوز نام به فرآيندي با را خود محتويات ويزكول ها 
 ويزكول غشاي كه مي گيرد صورت شكل اين به فرآيند اين .مي سازند
  جوش پيش سيناپسي آكسون انتهاي فعال منطقه غشاي به سيناپسي
 .مي ريزد سيناپسي شكاف به ويزكول محتواي ترتيب بدين و مي خورد

در كليد گرفتن جاي شبيه گيرنده، به عصبي دهنده انتقال چسبيدن  
 آن عمل تغيير و پروتئين در تغييراتي موجب فرآيند اين است قفل

.مي شود
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

 چسبيدن موجب كلسيم ورود    
ل   انتقال شدن ا  ا زگ

 عصبي هاي پايانه در عمل پتانسيلباز شدن كانال هاي گيرنده موجب  
  انتقال شدن رها و ها ويزگول
  شود مي عصبي دهنده

ورود سديم به سلول پس سيناپسي مي 
شود  

  مي كلسيمي كانالهاي شدن باز موجب
  شود
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:    دومفصل 
ك گا   ا  ل  سلول هاي دستگاه عصبي مركزيل
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

ي شدن رها تاثير تحت پس سيناپسي، غشاي مدت كوتاه دپالريزاسيون

 فعاليت .نامند )EPSP( تهييجي پس سيناپسي پتانسيل را دهنده انتقال
 EPSP به منجر گلوتامات و كولين استيل به وابسته يوني كانال هاي
مي شوند
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

تكانه
آكسونآك

انتهاي آكسون

يدندريت پس سيناپسي پ پ

مولكول هاي انتقال دهنده ثبت كننده ي ولتاژ
عصبي 

شكاف 

انتقال به وابسته يوني كانالهاي

درون سلول 

سيناپسي

نا ش ل ل تان از ا انتقالز به وابسته يوني كانالهاي يوني وابسته به انتقالكانالهاي
دهنده لزمان از پتانسيل عمل پيش سيناپسيزمان از پتانسيل عمل پيش سيناپسي ب ب  ي و ي يو ه
دهنده
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:    دومفصل 

Clگ

:    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

كلر به دهنده، انتقال به وابسته كانال هاي اگر )Cl -( داشته نفوذپذيري  
 غشاي درون منفي بار شدن اضافه به منجر ها آن شدن باز باشند،

ناپ احت حال در غشاي درون چون م شود پ س  خودي به استراحت حال در غشاي درون چون .مي شود پس سيناپسي خودي به است
 به نسبت غشا درون شدن منفي تر معني به كلر ورود است، منفي خود
يينبير .مي نامند هايپرپالريزاسيون را فرآيند اين .است آن بيرون يور يز ييپرپ

 تحت كه پس سيناپسي غشاي پتانسيل مدت كوتاه هايپرپالريزاسيون
  پتانسيل مي افتد، اتفاق پيش سيناپسي ي انتقال دهنده شدن رها تاثير

ا ا )IPSP(  ك   ال    ا ا ف ال    كانال هاي سيناپسي فعاليت  .مي نامند )IPSP( منع كننده پس سيناپسي  كا
  .مي گردد منجر IPSP به گابا يا گليسين به وابسته يوني
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

تكانهتكانه آكسون

انتهاي آكسون

دندريت پس سيناپسي

شكاف سيناپسي

ثبت كننده ي ولتاژ

ي

درون سلول 

ا  ش  ل  ل  ان ان از  قالز ا ا ا ال كا كانالهاي يوني وابسته به انتقال دهندهزمان از پتانسيل عمل پيش سيناپسي 
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:    دومفصل  :    دومفصل 
سلول هاي دستگاه عصبي مركزي

نحوي به بايد سيناپسي شكاف در شده پخش عصبي دهنده هاي انتقال 
 صورت سيناپسي انتقال بعدي مراحل تا شوند دور شكاف اين از

 انتقال ساده پخش سيناپسي، شكاف شدن پاك راه هاي از يكي .پذيرد
  دهنده انتقال مجدد جذب .است سيناپسي شكاف از دور به دهنده

ك         جذب .گيرد صورت پخش اين به كمكي عنوان به مي تواند نيز عصبي  ذ گ     ك
 در عصبي دهنده انتقال كننده حمل پروتئين هاي عمل وسيله به مجدد
نا غشا ن اك گ ا  گ ت ش   شكاف كردن پاك ديگر راه .مي گيرد صورت پيش سيناپسي غشاي شكاف ك

.است آنزيم ها وسيله به ها آن انهدام دهنده، انتقال از سيناپسي
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                    :فصل سوم                    :فصل سوم

نانا                                      بيناييبينايي                                     
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سوم وم:فصل :ل 
بينايي        

هدف هاي رفتاري فصل
از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند:  

ا    1 ا   1  .خصوصيات نور را توضيح دهد.
2  .سه نوع تعامل نور را با محيط را توضيح دهد.
3   ا نا ش  ا  اخ ل  زا ا ا 3  .اجزاء اصلي ساختار چشم را نام ببرد.
4  .انواع نرون هاي شبكيه را نام ببرد.
5  ح دهد نده هاي نوري را توض تفاوت دو نوع گ 5  .تفاوت دو نوع گيرنده هاي نوري را توضيح دهد.
6  .مدل هاي موجود از سيستم بينايي را توضيح دهد.

7  پديده هاي كور رنگ و كور بيناي را توضيح دهد
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7  .پديده هاي كور رنگي و كور بينايي را توضيح دهد.



سوم وم:فصل :ل 
بينايي         

استفاده نور از ما، اطراف جهان از تصاوير تشكيل براي بينايي سيستم  
 انرژي از موجي عنوان به تواند مي الكترومغناطيسي تشعشع .كند مي
ض   .دشو داده توضيح  ش ا ت

 شود مي شامل را نانومتر 700 الي 400 امواج تشخيص، قابل نور.

 ا گ   ا اط الك ل ك ا  طول يك داراي ديگري موج هر مانند مغناطيسي الكترو تشعشع ط
 يعني فركانس، متوالي، فرورفتگي دو يا اوج دو فاصله يعني موج،
ا تعداد ه، ه در ام ن تفاوت يعن شدت، و ثان ك تا وسط ب  نوك تا وسط بين تفاوت يعني شدت، و ثانيه، هر در امواج تعداد ن
   .باشد مي موج
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سوم وم:فصل :ل 
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سوم وم:فصل :ل 
بينايي        

 و جو هاي مولكول و ها اتم با كه زماني نيز ما محيط در نور پرتوهاي 
 حركت مستقيم سير خط يك در نكنند تعامل زمينه در موجود اشياي
 مطالعه ،است انكسار و جذب انعكاس، شامل ها تعامل اين .نمايند مي مطالعه ،است انكسار و جذب انعكاس، شامل ها تعامل اين .نمايند مي

.نامند مي اُپتيك را محيط با ها آن تعامل و نور پرتوهاي
،طريقه .شود مي گفته سطح يك از نور پرتوهاي برگشت به انعكاس  

گكككك
ح

 دارد بستگي اي زاويه به كند مي پيدا انعكاس نور از پرتو يك كه اي
   .نمايد مي برخورد سطح به زاويه باآن نور  كه
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،شود مي گفته سطح يا ذره يك به نور انرژي انتقال به جذب. 
يي روي در روزآفتابي يك در را انرژي انتقال اين توانيد مي شما بييرينو

 رويت قابل نور كه طوري به كنيد، احساس خود پوست
ب .گردد مي شما بدن شدن گرم موجب و شده بدن جذب نج ننرموجبوب ريب

 هاي موج طول تمام انرژي رسند مي نظر به سياه كه سطوحي
  .كند مي جذب را رويت قابل  .كند مي جذب را رويت قابل
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شدن خم يعني انكسار .گيرند مي شكل چشم در انكسار با تصاوير 
  ي ديگر سطح به رسانه سطح يك از پرتوها كه زماني در نور پرتوهاي
  .شوند واردمي

 . ع  بين تفاوت هرچقدر و كند مي سير آب از تر سريع هوا در نور
  انكسار زاويه اندازه همان به باشد، بيشتر محيط دو در نور سير

مح تشكيل براي چشم در رسانه شفاف سطح .شد خواهد تر بزرگ
  .كند مي خم را نور پرتوهاي شبكيه روي بر تصاوير دادن
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ا نعكاسا نعكاسك

جذب  جذب  

ا نكسار ا نكسار 
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 را از دو جهت مي توان مورد بررسي قرار داد چشم ساختار :

        كالبد شكافي در سطح درشت  - 1

ريزكالبد شكافي در سطح ريز - 2 ح ر ي ب
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:درشت سطح در شكافي كالبد
 آن  رسيدن و چشم داخل به نور ورود كه است منفذي مردمك           
ك  كا ا ش اط   ا ك ا  ذ ا  است شده احاطه  عنبيه با مردمك .سازد مي پذير امكان را شبكيه به ا ش ا
 مي ناميده چشم  رنگ كه را چه آن  آن، در موجود هاي رنگدانه كه

 اندازه تواند مي كه است اي عضله دو حاوي عنبيه .سازند مي را شود اندازه تواند مي كه است اي عضله دو حاوي عنبيه سازند مي را شود
    آن ديگري و كوچكتر را آن ها، عضله از يكي .دهد تغيير را مردمك

حح خارجي سطح مانندي شيشه  شفاف سطح يك .سازد مي تر بزرگ را
 مي  ناميده قرنيه كه است پوشانده را عنبيه،  و مردمك شامل چشم،
  .شود
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عنبيه

        

شبكيه

ك

نور

عدسي
لكه زرد

قرنيه

عصب بينايي

مايع  زالليه

يي بي ب

عضالت  

مژگاني

مايع  زجاجيه
صلبيه                    
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شبكيه :ريز سطح در شكافي كالبد
ميرينيروريير   .دارند قرار شبكيه، يعني چشم، اليه ترين داخلي در نور هاي گيرنده يچ يي رب رر
  چشم با كه وقتي تا شبكيه، خارجي سطح و چشم داخل شكل
روييويلب  در .شود يم ديده شود مي نگاه  آن داخل به )Ophthalmoscope(نما
  در خوني هاي رگ شبكيه ي مشخصه بارزترين صورت اين

ح .است  آن سطح
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ميع  سيستم كه است گرهايي پردازش انواع از گر پردازش اولين شبكيه
 به  نوري انرژي تبديل  آن كار نخستين .دهد مي  تشكيل را مغز بينايي
 سلول نوع دو توسط شبكيه كار اين .است الكتروشيميايي انرژي

  .پذيرد مي انجام ها مخروط و ها ميله هاي نام به گيرندهگ
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دو هاي سلول به هايي سيناپس وسيله به ها ومخروط و ها ميله 
يزوينويربويوبي نيز ها سلول اين و شوند مي مربوط افقي هاي سلول و قطبي

 برقرار سيناپس گانگليوني هاي سلول و آماكرين هاي سلول با
نز)ي از گانگليوني هاي سلول فقط ها سلول اين ميان از .)كنند مي زيوييولوليني

 سلول نوري، هاي گيرنده .كنند مي استفاده عصبي هاي تكانه
 استفاده محلي هاي جريان از افقي هاي سلول و قطبي، دو هاي استفاده محلي هاي جريان از افقي هاي سلول و قطبي، دو هاي

. .نمايند مي
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از نخست وهله در بايد برسد ها مخروط و ها ميله به نور كه اين براي 
  دو و افقي هاي سلول اليه از سپس و       آماكرين و گانگليوني هاي اليه

ًگ   مسير اين در بنابراين هستند، شفاف كامالً  ها نرون .بگذرد قطبي
 .رود مي دست از كمي خيلي اطالعات

پوش درون «نام به اي اليه يك صليبيه از بعد شبكيه پشت در 
  و دارد، جريان  آن در زيادي خون كه دارد وجود » اي رنگدانه
  كامل طور به را جوار هم هاي مخروط و ها ميله ترتيب بدين
  .كنند مي تغذيه
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صفحه سوي به كه گانگليوني هاي سلول هاي  آكسون با شبكيه سطح 
 را چشم كره خوني هاي رگ با همراه ها  آن كه جايي يعني بينايي
  چشم  از بينايي صفحه در ها آن .است شده پوشيده كنند مي ترك
  و تاالموس در خود اهداف به بينايي عصب عنوان به و شده خارج

.روند مي فوقاني هاي برجستگي    گ

به  آنقدر و است ها ميله در نور به حساس شيميايي ماده روداُپسين 
كككك ك   كوچكترين( فوتون يك كه باشد مي حساس الكترومغناطيسي تشعشع

 كافي  آن انرژي شدن رها براي )باشد داشته تواند مي نور كه كميتي

  ا
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بينايي هاي رنگدانه)Photo pigment( يافته تشكيل بخش دو از  
 براي .شود مي يافت مختلف اشكال در اپسين .ريتينال و اپسين :اند ا ش  اف ل اشكال  ا ال  ا ا

 انسان، اي ميله هاي سلول بينايي رنگدانه شد، گفته كه طور همان مثال
ين  رتينال .است يافته تشكيل رتينال و اي ميله اپسين از كه است روداپسين پ ينزرو يوييپ يييلر ر

.شود مي حاصل A   ويتامين از
 است ها، مخروط و ها ميله نوري، گيرنده نوع دو حاوي انسان شبكيه.  
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گيرنده كاركرد كه افرادي .هستند روز در بينايي مسئول ها مخروط 
 مي محسوب نابينا قانوني نظر از رود مي بين از  آنان هاي مخروط هاي
  ها ميله كامل رفتن دست از .هستند شبانه ديد مسئول ها ميله .شوند
 به زيادي حساسيت ها ميله .شود مي كوري شب  موجب فقط

ك  ك        .كنند مي كار خوب ضعيف نور در بنابراين و نوردارند

تيره محركهاي تشخيص جز به بينايي تكاليف همه در ها مخروط  

  .كنند مي عمل بهتر ،
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زيادتر تعداد نظر از نور، به حساس بينايي هاي رنگدانه حاوي ها ميله  
ي  .كنند دريافت بيشتري نور  شود مي باعث اين و  هاهستند، مخروط از

   ها مخروط از بيشتر را  نوري هاي پيام ها ميله كه اين تر مهم حتي
  قابل الكتريكي پاسخ يك تواند مي فوتون يك .بخشند مي شدت

  مشابه پاسخ ايجاد براي مقابل، در  آورد، بوجود ميله در تشخيص
   آن وسيله به فوتون صدها يا ها ده است الزم مخروط يك در

  .شود جذب
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 .تجمع مخروط ها در  . نسبت ميله ها به مخروط ها بيست به يك است
قط ك   ف   آ  كل گ ا  ث   ك   ا لكه زرد باعث مي شود كه تصوير بينايي شكل گرفته در  آن نقطه كم  لك  

.  ترين تحريف را نسبت  به ساير نقاط  شبكيه داشته باشد

ك ك    مخروط ها در همه تكاليف بينايي به جز تشخيص محركهاي تيره

.  ، بهتر عمل مي كنند
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:دارند كاركردي ناحيه سه ها مخروط و ها ميله
نييش واقع شبكيه سطح از مكان دورترين يا ترين خارجي در خارجي بخش نر عحر

 رنگدانه از بخش اين .است يافته تخصص نيروگرداني براي و باشد مي
.است پرشده نور كننده جذب بينايي هاي

تركيب هاي دستگاه بيشتر و سلول ي هسته حاوي كه داخلي بخش 
.است سلولي زيستي

و ها ميله( نوري هاي گيرنده هدف سلولهاي با كه سيناپسي انتهاي  

.كند مي برقرار ارتباط )ها مخروط
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ها ميله كل ي شبانه بينايي به  ها مخروط كل ي روزانه ديد از انتقال  
  .كشد مي طول دقيقه 25 الي 20 حدود در و نيست فوري عمل يك

د ا ك ا ازگا ا د ند تا نا .نامند تاريكي با سازگاري را پديده اين

 مردمك، گشادي مثل عوامل از تعدادي وسيله به تاريكي با سازگاري 
نرَُُ تجديد دي مدار سازگاري و وداُپ ه كارك ك ن ش د م ت   .شود مي تبيين شبكيه كاركردي مدار سازگاري و وداپسينر تجديد  ش
  انطباق اين .آيد مي وجود به دقيقه 10 الي 5 از بعد روشنايي با  انطباق

يب در كه دهد مي را امكان اين ما بينايي سيستم به روشني و تاريكي با يوري مبرو ييي ريرينبي
  آفتابي، ظهر يك تا ماه بودن شب نصف از نور، از مختلفي هاي شدت

.پردازد عمل به
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مخروط نسبي هاي مشاركت وسيله به زيادي حدود تا رنگ ادراك 
ز  ز آ هاي ه هاي ا ق ك د  ت اي ش ت ا ش  واقعيت اين .شود مي تعيين اي شبكيه هاي وپيام قرمز و سبز آبي، هاي اق
 واقع در دهد، مي تشخيص شيوه اين به را رنگ ما بينايي سيستم كه

ش ش سال دويست از ب زيكدان توسط پ ، ف س  ،يانگ توماس انگليسي، فيزيكدان توسط پيش سال دويست از بيش ،يانگ تُوماس انگل
 .شد بيني پيش

76



سوم وم:فصل :ل 
بينايي       

م  مقايسه اساس بر را رنگ مغز هولتز هلم –  يانگ ي نظريه طبق بر
 همه وقتي .دهد مي تشخيص مخروط نوع سه از شده پرازش اطالعات

       ادراك سفيد رنگ هستند فعال مساوي طور به ها مخروط انواع
ل     از نوع چند يا يك فقدان از رنگي كور مختلف اشكال و شود، مي     ك   گ ك ل ك

  .آيد مي  حاصل مخروطي رنگدانه
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17ناحيه

مناطقمناطق
بينايي 
در مغز  
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كامل نابينايي به نيمكره دو در 17 ناحيه كامل رفتن دست از 
ف كل ط   ش   ا ك  شد ذ   بينايي احساس كه بود شده پذيرفته كلي طور به  شود، مي منجر  ا ا
  اين به شكافان كالبد.گردد مي شروع سري پس  لوب در هشيار

خطط اندك د ن ا ا )17 نا( قش ل ازن  كاملي بازنمايي حاوي )17 ناحيه( قشرمخطط اندكه رسيده نتيجه كا
 .است شبكيه از
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ناحيه نزديكي در سري پس قشر نواحي  دهدكه مي رخ موقعي پديده 
 مي را اشياء بينايي آگنوزي دچار افراد.شوند مي آسيب دچار 17
 اغلب ولي ندارند، دست و چشم بين هماهنگي در مشكلي هيچ و بينند اغلب ولي ندارند، دست و چشم بين هماهنگي در مشكلي هيچ و بينند
 مي مشكل دچار مختلفي معمولي موارد  دادن تميز و شناسايي در

  19 و 18 نواحي در شود مي آگنوزي به منجر كه آسيبي .شوند
ا   ان از خ  ا ق ند ن انشنا ف  17 ناحيه كه گرفتند نتيجه روانشناسان از برخي  .دارد قرار  برودمن 17 نا ك گ

  فراهم را )شكل و رنگ تشخيص بدون( خاصي بينايي احساس يك
  و 18 نواحي به شدن دار معني براي بعداً احساس اين آورد،كه مي

17گ19
ييي

  نواحي و كردن حس مسئول 17 ناحيه ديگر عبارت به .رود مي 19
  .باشند مي كردن درك مسئول 19 و 18
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بااليي دوبرجستگي به 1960 دهه در گران پژوهش از برخي 
 اشنايدر .شدند عالقمند مغز ساقه در چهارگانه هاي برجستگي

گ   كه  حيواناتي با آزمايشاتي او .بود پژوهشگران اين جمله از )1967(
  انجام بود، برده بين از را ها آن فوقاني برجستگي دو يا و بينايي قشر

ك  ك  ال    بينايي سيستم از بخش دو اين كاركردي نقش كرد مي تالش او .داد       ك
  دو رسيدكه نتيجه اين به اشنايدر .دهد قرار فهم و درك مورد را

قان گ ا ا كان ت  ف  جهت و بينايي، فضاي در اشياء يابي مكان جهت در فوقاني برجستگي ت  نا فضا  اش

  .كنند مي فعاليت اشياء آن سوي به سر و ها چشم كردن مند
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داد نشان و برداشت را ها ميمون مخطط قشر )1975( ويسكرانتز 
  دسترسي اشياء به خود بينايي ميدان در توانند مي   هم هنوز ها  آن كه
ان كنند دا انا ا ك ن دن  ت   كور« را  آگاهي بدون ديدن عجيب توانايي اين ويسكرانتز .كنند پيدا  ك ا  آگا د

.ناميد  )Blindsight(»بينايي
ا اران چ يت قش داراي كه ب ب )مخطط( است تند ديده  آس   هستند ديده  آسيب )مخطط( استريت قشر داراي كه بيماراني چرا  ه

  به اشيا جايابي به قادر حال عين در ولي كنند مي  نابينايي ادعاي
ييور تجربه ما كه باشد اين پاسخ شايد هستند؟ شان محيط در بينايي صورت خييربي رببينپ
 اشياء رنگ و شكل يعني بينايي، كاركرد از جنبه دو به مربوط را بينايي
  .كنيم مي تصور
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زرد لكه يعني مركزي كوچك ناحيه يك از فقط بينايي شكل بهترين 
 از رسيده هاي  آكسون استريت -  ژنيكولو مسير در .آيد مي بدست
ل ن ا ل دا ا كدا  ز لك گانگل ا ت ن  از ز  هاي نرون  از زيادي تعداد با كدام هر زرد لكه گانگليوني هاي سلول ا ن
LGN  هاي سلول از كدام هر تاثير بنابراين كنند، مي سيناپس  

يع وز ر ر يوي  گسترش اين .نمايند مي گسترده تري وسيع حوزه در را گانگليوني ي ي ر ري و   رش ين .م
  هر مخطط قشر سطح در كه است بزرگ اي اندازه به زرد لكه تاثير
  .شود مي بازنمايي قشري حوزه كل با زرد لكه از كوچكي نقطه

 نمايي درشت را زرد لكه بينايي  استريت – ژنيكولو سيستم بنابراين
.كند مي
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، با محلي، بينايي :كرد فرض را بينايي از موازي شكل دو وارتان تره  
 كوچك مناطق در ظريف فضايي جزئيات تحليل و تجزيه هدف

گ .بدن اطراف در فضا ادراك براي فراگير، بينايي و بينايي، ميدان

 به فراگير بينايي  و  استريت – ژنيكولو مسير به عمدتاً محلي بينايي 
 .شود مي مربوط  فوقاني برجستگي دو  – شبكيه مسير
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سوم وم:فصل :ل 
بينايي       

. از شما صفحه اين سطور خواندن هنگام وارتان تره نظريه به توجه با 
تفاد ل نا د  ا ل  اق د كه كن ك ت   ژن ت  استريت -  ژنيكولو مسير واقع در كه كنيد مي استفاده محلي بينايي ا

  كنيد مي احساس بينايي طريق از وقتي حال همين در ولي است، فعال
ناي از شود، م نزديك شما به دوست كه اگ ب ديد استفاده ف   و كرديد استفاده فراگير بينايي از شود، مي نزديك شما به دوستي كه  و ك

  شده فعال شما بينايي فوقاني برجستگي دو –شبيكه مسير واقع در
  .است  .است

85



سوم وم:فصل :ل 
بينايي       

شيار جانبي

آميگداال

هيپوكامپ

ا  اك   ا
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م :فصل چهارم:فصل چها
                    

لشنوايي و تعادل                    و يي و
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:فصل چهارم:فصل چهارم
شنوايي و تعادل        

فصل رفتاري هاي هدف

لظ   :بتواند فصل مطالعه از پس رود مي دانشجوانتظار از  ط
.دهد توضيح را صوتي امواج هاي ويژگي . 1
لف ا خش  2 ش خ ا  گ .ببرد نام را ها آن هاي ساختار و گوش مختلف هاي بخش . 2 نا ا ا آن ا اخ
.نمايد تشريح گوش در را صوتي امواج عبور مسير . 3
ف بازتاب  4 ح را تضع دهد توض .دهد توضيح را تضعيف بازتاب . 4
.نمايد تشريح را حلزون ساختار . 5

دهد توضيح را تعادل حس  6
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:فصل چهارم:فصل چهارم
شنوايي و تعادل        

هاي محرك تاثير تحت جنيني دوره همان از انساني موجود اين 
 انسان كه اين علت به .است خود همنوعان كالم ويژه به ، شنيداري
گ  زبان شنود، مي را ها آن نيز و توليد را صداها از اي گستره و انواع
  مهم بسيار وسيله شنيداري، سيستم طريق از آن ادراك و گفتاري
 . است شده ارتباطي    ط

دروني و شخصي فرآيند يك كامالً تعادل حس شنوايي، عكس بر 
  اين و مان بدن و سر موقعيت از را ما عصبي سيستم تعادل حس .است

 .سازد مي آگاه كنند، مي  حركت چگونه ها آن كه
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:فصل چهارم:فصل چهارم
شنوايي و تعادل        

هستند شنودي قابل متغيرهاي گوش در فشار  ايجاد علت به صداها.  
  تواند مي آورد در حركت به را هوا هاي مولكول كه چيزي هر تقريبا  تواند م آورد در حركت به را هوا هاي مولكول كه چيزي هر تقريباً

 تارهاي از ناشي تواند مي ها مولكول حركت اين كند، ايجاد صدايي
.باشد ترقه يك انفجار يا و گيتار سيم ارتعاش انسان، صوتي م

شود مي گفت شده رقيق يا فشرده هاي قطعه تعداد به صدا فركانس.  
 مي اطالق متوالي شده فشرده هاي قطعه بين فاصله به صدا دور يك
  .گرددگ
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:فصل چهارم:فصل چهارم
شنوايي و تعادل        

 هرتز نام به واحدي با صدا فركانس ) HZ ( واقع در كه گردد مي بيان 
 با  همه صدا امواج كه اين علت به .باشد مي ثانيه هر در دورها تعداد

 مناطق باالتر فركانس داراي امواج شوند، مي پخش يكسان سرعتي
.دارند پايين فركانس داراي امواج از بيشتري رقيق و فشرده بندي بسته

هرتز 20000 الي 20 بين فشرده امواج به تواند مي ما شنوايي سيستم  
 .دهد پاسخ

همان كه است  ها  آن شدت صوتي امواج ديگر مهم ويژگي يك 

  .باشد مي هوا رقيق و فشرده هاي قطعه  بين فشار در تفاوت
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

ا  كا  فركانس پايين ف

شدت باال

فاصله
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

پوست با كه است غضروفي شامل گوش مشاهده قابل بخش 
ع كمك وسيعي محيط از صداها آوري جمع براي و است شده پوشيده

 در گوش الله هاي پيچ كه است شده گفته چنين هم . كند مي
 .دارند نقش صداها كردن موضعي

گ  نظير حيواناتي اما ، است تر ثابت خود جاي در گوش الله انسان در  
 شان گوش الله موضع روي بيشتري عضالني كنترل ها اسب و ها گربه
ند انند   دا دهند ت تغ دا ن ي ه ا آن ت .دهند جهت تغيير صدا منبع سوي به را آن توانند مي و دارند
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:فصل چهارم
گوش مياني

گوش 

رم چه ل
شنوايي و تعادل        

گوش خارجي
وش

داخلي

استخوانچه ها

دريچه بيضي

الله گوش مجراي شنوايي پرده صماخ

حلزون
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

گ داخل در و شود مي ناميده شنوايي كانال دروني گوش ورودي  
 .دارد طول متر سانتي 5/2 حدود ) tympanic( ماخص پرده تا جمجمه

 دارد وجود اسيكلز نام به استخوان چند ماخيص غشاي مياني سطح در دارد وجود اسيكلز نام به استخوان چند ماخيص غشاي مياني سطح در
 استخوانچه اين واقع در .باشند مي " استخوانچه " معني به التين در كه
 در ها استخوانچه .هستند بدن در موجود هاي استخوان كوچكترين ها

ك ف ك ا ا از  ك ف ق   ماخص پرده حركات كه اند گرفته قرار هوا از پر كوچك حفره يك  اخ  كات ك اند گ
  به جمجمه استخوان در را سوراخي كه ديگري ي پرده حركات به را
 بيضي، دريچه پشت در .دهند مي انتقال پوشاند، مي بيضي دريچه نام

گ
ييييم

  حركات تبديل دستگاه حاوي كه دارد وجود مايعي از پر حلزون
  .است نروني پاسخ به بيضي دريچه پرده فيزيكي
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

درون، در موجود ساختارهاي به تا گوش الله از ساختارها، همه 
 را ها آن سنتي طور به و شوند مي تلقي گوش دهنده تشكيل اجزاي

  :كنند مي تقسيم عمده دسته سه به

خ  .نامند مي خارجي گوش را ماخص پرده به تا گوش الله ساختارهاي

نامند مي مياني گوش را ها استخوانچه و ماخص پرده.

يريچزيي داخلي گوش را شوند مي شروع بيضي دريچه از كه هايي دستگاه يوشرويروعبي

.نامند مي
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

مي وجود به پيامي شد، ايجاد داخلي گوش در صدا به پاسخ كه وقتي 
د ته له ه  آ ند  دازش غزي اقه د ها ه  برون .شوند مي پردازش مغزي ساقه در هايي هسته وسيله به و آيد ن ش

 هسته به تاالموس در كننده تقويت هاي بخش به ها هسته اين دادهاي

لت هاي ك ان ژن ستاده) MGN(م د م ف  MGN نهايت در .شود مي فرستاده) MGN(مياني ژنيكيولت هاي MGN نهايت در ش
  لوب در ،A1 يا ، اوليه شنوايي قشر به را خود پرتابي تارهاي

  .فرستد مي گيجگاهي  .فرستد مي گيجگاهي
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

قشر بينايي
قشر بينايي

MGN

يي ي ر

LGN 

مغزي ساقه نرونهاي نرونهاي ديگر شبكيه اي 

  حلزونها در شنوايي هاي گيرنده
گيرنده هاي نوري در چشم 

ناي هاي شنواي و ب ه م مقاي
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

است اجزايي اولين حاوي كه است هوا از پر حفره يك مياني گوش 
 فشار تغييرات مياني گوش در .كنند مي حركت صدا به پاسخ در كه
 .شود مي تبديل ها استخوانچه حركات به هوا

از عبارتند مياني گوش درون ساختارهاي:

ماخص ي پرده  - 1

چ  ها استخوانچه - 2  و

 .اند پيوسته ها استخوانچه به كه كوچكي عضله دو - 3
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

و دارد نام چكشي است شده وصل ماخص پرده به كه اي استخوانچه 
 ي استخوانچه .باشد مي سنداني ي استخوانچه با محكمي ارتباط داراي
 . دارد ركابي ي استخوانچه با پذيري انعطاف ارتباط يك نيز سنداني
 در پيستون يك مثل ركابي، ي استخوانچه صاف انتهايي قسمت
 ارتعاشات ترتيب بدين . كند مي حركت وعقب جلو بيضي ي دريچه     ك  ك  ل   

 .شود مي منتقل داخلي گوش در حلزون مايع به صدا

گ در بيني هاي حفره هواي با استاش شيپور طريق از مياني گوش در هوا 

  . است بسته اي دريچه وسيله به معموالً استاش شيپور اما . است ارتباط
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        
به صدا انتقال روي بر مهمي اثر ها استخوانچه به متصل عضله دو 

 استخوان به " كشنده ماخيص عضله " انتهاي يك . دارد داخلي گوش
ش ف ت شد ل ان گ ا  ا ش ان ان  گ خ  استخوان به ديگرش انتهاي و است شده وصل مياني گوش حفره ا

  گاه تكيه به طرف يك از نيز ركابي عضله . است وصل چكشي
ي وقتي .است شده بسته ركابي استخوان به ديگر طرف از و استخواني ر رف ز و و ن ب ي بي و ي .ت  ب ر  و

  تر سفت بسيار ها استخوانچه زنجيره ، شوند مي منقبض عضالت اين
 .رود مي بين از زيادي حد تا داخلي گوش به صدا هدايت و گردد مي
گكآ   و شوند منقبض عضالت اين كه گردد مي باعث بلند صداي يك آغاز

  .نامند مي تضعيف رابازتاب پاسخ اين
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        
ت اال ا ا  كان  ش از ف ا  ا  كان  دا  ف ف  تض تضعيف صدا در فركانس هاي پايين بيشتر از فركانس هاي باال است.

حفاظت گوش از ناگهاني بلند صداي هر مقابل در تواند نمي بازتاب 
كن و كند ب است م ل آس ض عضالت كه اين از ق ند منق  وارد شوند منقبض عضالت كه اين از قبل آسيب است ممكن و كند وارد ش
 كه است مواقعي در حلزون به آسيب علت اين واقع، در .باشد آمده
ببررضرر .باشد بلند انفجاري صداي معرض در فرد

. از بيشتر را پايين هاي فركانس ، تضعيف بازتاب كه اين علت به 
  كه دارد تمايل جهت همين به كند، مي بازداري باال هاي فركانس
 سرو پر محيط يك در فهميدن براي را باال فركانس داراي صداهاي
 مي قادر را ما قابليت اين كند، تر آسان پايين فركانس داراي صداي
ان از ت ا گفتا دا   ط ك د كه ازد   فاقد كه ز
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  فاقد كه زماني از بهتر را گفتار صدا، سرو پر محيط يك در كه سازد
  .كنيم درك هستيم بازتاب اين



رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

به آن قسمت همه ولي است آن داخلي قسمت گوش بخش ترين مهم 
 .ندارد اختصاص شنيدن ندارد اختصاص شنيدن

ش ل اخل گ ن شا ت ل ا  از خش ك ا ت ش  و است شنوايي سيستم از بخشي كه است حلزون شامل داخلي گوش  ا
  سيستم مهم بخش البيرنت .نيست متعلق سيستم اين به كه البيرنت

ز ت ل دا ا كه ا ل نگ ا ك ت  .كند مي كمك تعادل نگهداري براي كه است دهليزي كند  ك
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

باشد مي حلزون پوسته به شبيه كه دارد مارپيچي شكل گوش حلزون  
  .است شده معروف حلزون نام به جهت همين به و

ها آن از يكي .دارد وجود پرده داراي سوراخ دو حلزون انتهاي در 
م قرار ركابي استخوانچه زير در شد گفته كه چنان هم كه بيضي دريچه
.است گرد دريچه ديگري و گرفته،

حفره پايه غشاي و ، مياني غشاي از را دهليزي حفره رايسنر غشاي  

 .سازد مي جدا مياني حفره از را صماخي
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

غشاي تكتوريال

غشاي رايسنر

غشاي تكتوريال

اندام كورتي

106
.ماخي به دريچه گرد ختم مي شودصدر قاعده حلزون حفره دهليزي به دريچه بيضي و حفره 



رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        
ييعوييرويزيرروجويع شبيه يوني مايع حاوي ماخيص حفره و دهليزي حفره در موجود مايع بييو

 نسبت مايع اين در .است لنف پري نام به نخاعي  -  مغزي مايع به
مييمم نام به مايعي با مياني حفره .است يك به بيست ، پتاسيم به سديم

  به شبيه آن بارهاي تجمع معمول خالف بر كه است شده پر اندولنف
عع و است سلولي خارج مايع اين كه چند هر باشد مي سلولي درون مايع

  . است يك به 150 ، سديم به پتاسيم نسبت

لع ولت ميلي 80 حدود در الكتريكي پتانسيل حاوي  اندولنف مايع
 پتانسيل را الكتريكي پتانسيل اين .باشد مي لنف پري از تر مثبت

 براي حلزوني -  اندولنفي پتانسيل .نامند مي حلزوني -  اندولنفي
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.دارد زيادي اهميت شنوايي گرداني نيرو بهبود



رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

ساده نسبتاً دروني گوش اصلي عمل ساختاري، پيچيدگي رغم علي  
 و شود مي منتقل بيضي دريچه ي پرده به ها استخوانچه حركت .است

  لنف پري مايع بر فشار آمدن وارد موجب بيضي دريچه پرده حركت
  .گردد مي دهليزي حفره

هاي پاسخ نحوه كننده تعيين كه دارد ساختاري ويژگي دو پايه غشاي 
  قاعده از تر فراخ برابر 5 راس در غشا كه اين نخست .است صدا به آن
ككآ   و يابد مي كاهش راس به ازقاعده غشا سفتي كه اين دوم .است آن ي
 تصور توان مي .است آن راس از سفت برابر 100 حدود در قاعده

ا كف  ا ا ك ك ا ا
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.است غواصان كفش شبيه پايه غشاي كه كرد



رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        
كرد مشخص آمريكايي -  بلغاري فيزيكدان زيست بكيسي فون جورج  

 مي آن ي قاعده در پايه غشاي شدن خم باعث اندولنف حركت كه
 پخش راس طرف به كه شود مي  موجي شروع موجب اين و گردد پخش راس طرف به كه شود مي  موجي شروع موجب اين و گردد
  گردد مي
صدا فركانس به كند مي طي پايه غشاي انتهاي تا موج كه اي فاصله 

كالكگگ
ج

 كافي اندازه به غشا سفت قاعده باشد باال فركانس اگر .دارد بستگي
 فاصله به موج و شود مي پراكنده انرژي ولي شد خواهد مرتعش
شوري را هايي موج پايين فركانس داراي صداهاي .شد نخواهد پخش دوري يوپ يص سر يينر رييوجپ
  پايه غشاي راس تا انرژي شدن پراكنده از قبل كه كرد خواهد حاصل
  .رفت خواهند
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:فصل چهارم:فصل چهارم
شنوايي و تعادل       

قطبي در تغييري به را ميكانيكي انرژي كه شنوايي گيرنده هاي سلول 
  دارند قرار كورتي هاي اندام روي بر كنند، مي تبديل غشا شدن

 كشف را آن بار اولين كه است ايتاليايي شكاف كالبد نام كورتي(
  سلول و كورتي هاي ميله مويي، هاي سلول شامل كورتي اندام .)كرد

گ     .است گوناگون حمايتي هاي   گ

هركدام زيرا شوند، مي ناميده مويي  هاي سلول شنوايي هاي گيرنده  
آككآ  بيرون ها آن سر از كه دارند مو به شبيه مژك صد حدود ها آن از
 شدن خم عصبي، پيام به صدا گرداني نيرو در مهم رويداد .اند آمده

  ا ا ك
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

مژك ها

پيوند انتهايي

مژك ها
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رم:فصل چهارم چه ل
شنوايي و تعادل        

كه بافت از نازكي صفحه يك و پايه غشاي بين در مويي هاي سلول 
 در كورتي هاي ميله .اند گرفته قرار شود مي  ناميده المينر رتيكوالر

گ  مي ساختاري حمايت ها آن از و گيرند مي  قرار غشا دو اين فاصله
 دارند ها سلول اين از 20000 الي 15000 حدود در انسان .كنند

  .گيرند مي قرار رديف سه در كه  گ      ك

 به تكتوريال و  است قرارگرفته كورتي اندام پايه در پايه، غشاي 
كگ   وسط در رتيكوالر و گيرد، مي قرار ساختار اين روي بر سقفي صورت

  .است ها سلول اين نگهدارنده
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
تعادل و شنوايي       

سلولي جسم كه هايي نرون روي بر را هايي سيناپس مويي هاي سلول 
 مي قرار بر دارند قرار ستونك درون در مارپيچي گانگليون در ها آن

گ گ  به را زوايدي و هستند قطبي دو مارپيچي گانگليون هاي سلول .كنند
 سيناپسي داد درون كه جايي يعني مويي هاي سلول ي ها كناره و پايه

گل  آك       به مارپيچي گانگليون هاي آكسون .فرستند مي دارند، مي دريافت   گ
  شوند مي وارد )اي جمجمه هشتم عصب( دهليزي  -  شنوايي عصب

اف ن  ا ك ن ا   ا خ ال  مي النخاع بصل حلزوني هاي هسته به را خود الياف نيز عصب اين كه  النخا ل ل

 .فرستند
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

 حركت ركابي استخوان حركت به پاسخ در پايه غشاي كه وقتي 
رسيي مي حركت مويي  هاي سلول ساختارنگهدارنده اساس نمايد، مي ه يرويييور
  .كند

بخورد تكان موقعيت دو بين پايه غشاي شوند م باعث صدا موج بخورد تكان موقعيت دو بين پايه غشاي شوند مي باعث صدا موج 
 و عقب به تكتوريال غشاي مقابل آن اثر در مويي هاي مژك و

  .شود خم جلو  شود خم جلو
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

115
غشاي پايه و اجزاي آن 



:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

وقتي كه داد نشان مويي هاي سلول از گرفته صورت هاي ثبت 
 مي دپوالريزه مويي سلول شوند، مي خم طرفي يك به ها مژك
ف  ا آ ق   ل    گ ط   سلول شوند، مي خم ديگر طرف به ها آن وقتي و شود  ل

  كه شود مي باعث صدا موج يك وقتي .شود مي هايپرپالريزه
ند خ عق  ل ه ها ژك ل ش ل ك  ل   پتانسيل يك مويي سلول شوند، خم عقب و جلو به ها مژك  تان
 ولتي ميلي  -  70 استراحت پتانسيل از كه كند مي ايجاد گيرنده

 مي ايجاد ديپوالريزاسيون و هايپرپالريزاسيون متناوب طور به مي ايجاد ديپوالريزاسيون و هايپرپالريزاسيون متناوب طور به
.كند
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

در پتاسيم هاي كانال شدن باز از شوند مي كج ها مژك وقتي  
  .آيد مي بوجود گيرنده پتانسيل تغييرات ها آن نوك

 مي دپالريزاسيون باعث مويي هاي سلول داخل به پتاسيم ورود  
  مي فعال را سديم به وابسته هاي كانال خود نوبه به اين كه گردد

  .كند مي آغاز را نوروترانسميتر شدن رها ، كلسيم ورود .سازد  ك  آغا ا ا  ا  كل  ا
 شدن فعال موجب كه باشد گلوتامات نروترانسميتر اين احتماال
اف ن ال ل نا  خش د كه ا گانگل  هاي سلول سيناپسي پس بخش در كه مارپيچي گانگليون الياف هاي ل
  .گردد مي دارند، قرار مويي
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

پتاسيم هاي كانال شدن باز فرآيند مويي هاي سلول در  
  اين از رويداد اين .كند مي ايجاد ها آن در را دپوالريزاسيون

ا  ا ا    ك ا ال  ال   پتاسيم كانالهاي شدن باز ها نرون بيشتر در كه است جالب جهت  ا كا
  . شود مي هيپردپوالريزاسيون موجب

 ل ك ا ل   پاسخ ديگر  هاي نرون از متفاوت مويي هاي سلول كه اين علت   ا گ  ا  ا فا  ا ل
  منجر كه است اندولنف در پتاسيم عادي غير تمركز ،  دهند مي
ادل ك ه ل ت ه د لت ل ف از تا تان   با مقايسه در ولت ميلي صفر از پتاسيمي پتانسيل تعادل يك به  ا قا

 . است معمولي هاي نرون در ولتي ميلي 80 تعدال پتانسيل
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

ها آن سلولي جسم كه است هايي نرون  آكسون شامل شنوايي عصب 
 .دارد قرار مارپيچ عقده در

آ در مارپيچ عقده در موجود هاي نرون تعداد كه است شده برآورد 
  .است عدد 50000الي 35000 حدود

 ل ل  ل ن    ا      تغذيه را مارپيچي عقده نرون ده حدود در داخلي مويي سلول هر     غذ ا ا ق ن
 .است عكس بر خارجي مويي هاي سلول مورد در وضعيت .كند مي
  رشته يك و هستند شان مارپيچي عقده هاي سلول از بيشتر  ها آن زيرا  رشته يك و هستند شان مارپيچي عقده هاي سلول از بيشتر  ها آن زيرا
 بر سيناپس خارجي مويي هاي سلول از زيادي تعداد با مارپيچي عقده
.كنند مي قرار
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

سلول هاي مويي خارجي

سلول هاي مويي داخلي

سلول هاي گانگليوني

عصب شنوايي
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

عمل ريزي هاي موتور به شبيه خارجي مويي هاي سلول رسد مي نظر به 
 ، شدت كم صوتي محرك اثر طي در را پايه غشاي حركت كه كنند مي

ك  كل ا    در كه هستند موتور هاي پروتئين كاركرد اين كليد .نمايند مي تشديد  ك   ا  كا
  .است شده يافت خارجي مويي هاي سلول غشاي

ل ت ا ت اث  موجي سير در مهمي سهم خارجي مويي هاي سلول موتور هاي پروتئين اثر      خا  ا ل
 روي مويي هاي سلول اثر .دارد شود مي پخش پايه غشاي انتهاي به كه

 از خارج هاي نرون وسيله به تواند مي داخلي مويي هاي سلول پاسخ از خارج هاي نرون وسيله به تواند م داخل موي هاي سلول پاسخ

 . شود تعديل حلزون
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

مغزي  يساقه سوي به حلزون از تارهايي كه مارپيچي عقده هاي آوران  
 حلزون سوي به مغزي  يساقه از وآبران  يرشته هزار حدود در برد، مي
 قرار بر سيناپس خارجي مويي هاي سلول روي ها بران وآ اين .آيند مي
 .سازند مي رها كولين استيل دهنده انتقال و كنند مي

آنتي كه دهد مي توضيح خارجي مويي هاي سلول كنندگي تشديد اثر 
 آسيب مويي هاي سلول به كه )كاناميسين مثل( خاصي هاي بيوتيك

آ  آنتي زياد مصرف از بعد .شوند ناشنوايي به منجر توانند مي رسانند مي

 .دهند مي كاهش را صدا به پاسخ داخلي مويي هاي سلول ها بيوتيك
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

دهليزي  – شنوايي عصب وسيله به مارپيچي عقده از آوران هاي رشته  
  عقده هاي آكسون النخاع بصل سطح در .شوند مي وارد مغزي ساقه به

 حلزوني هسته به گوش هر حلزون از شده گيريعصب مارپيچي
  .شوند مي وارد النخاع بصل مقابل طرف مياني حلزوني هسته و  خلفي

مغزي ساقه در موجود شنوايي هايهسته حلزوني هايهسته از غير 
 كه وقتي پس .كنند مي دريافت گوش دو هر از را دادهايي درون

ك  بين از طرف يك در )دهليزي  - شنوايي عصب يا( حلزوني هاي هسته

  .شد خواهد گوش يك شنوايي نا موجب برود
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

چرخه دو راندن و موسيقي به دادن گوش كه است انگيز شگفت  
 هاي سلول وسيله به كه هستند هايي احساس به مربوط دو هر

  در دهليزي سيستم هاي گزارش .شوند مي گرداني نيرو  مويي
ع  به و سازند مي را توازن و تعادل حس ، سر حركت و وضع مورد

  باشد هماهنگ  هايمان چشم و سر حركات كه كنند مي كمك ما

  .شوند سازگار بدن حالت با و
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

براي مويي هاي سلول از دو هر شنوايي و دهليزي هاي سيستم 
ككگ  زيستي هاي ساختار .كنند مي استفاده حركات گرداني نيرو
 .دارند نيز مشتركي منشاء اغلب مشترك

 حفره از اي مجموعه در سيستم اين مويي هاي سلول پستانداران در  

.قراردارند دهليزي البيرنت نام به هم به مرتبط هاي مم
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

ا عصب شنواييع شن

حلزون
اندم هاي اتوليت

)اوتريكل و ساكويل(
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

در اتريكل و سايكول نام به بزرگي حفره جفت يك اتوليت هاي  
  سه اي نيمدايره هاي مجاري .باشند مي البيرنت مركز نزديكي
ا ا ا  عمودي نسبتا سطحي در ها آن .هستند البيرنت كماني ساختار  ا ط  ا آ  ال ك
     درجه 90 زاويه ديگر هم با ها آن جفت هر و  اند گرفته قرار
زي هاي اندا ي عه ازند  ن د دهل ف ا  ط    قرار سر طرفين در دهليزي هاي اندام ي مجموعه سازند مي   ق
  .اند گرفته

 ل ه زي هاي اندا  ل ك نا ك دهل   با تحريكي سيناپس يك دهليزي هاي اندام مويي سلول هر   ا ت
  .كند مي برقرار دهليزي عصب هاي آكسون از يكي انتهاي
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

را سر خطي شتاب و سر ي زاويه تغييرات اتريكول و سايكول  
مج  اندام بين زاويه كنيد، مي كج را سرتان شما وقتي  .كند مي ثبت
.كند مي تغيير جاذبه نيروي جهت و اتوليت هاي

 . ي  شما كه آيد مي وجود به زماني خطي شتاب به مربوط نيروهاي ييببربويرو ييوجوبز
 حركت ثابتي سرعت با كه هستيد ماشيني يا آسانسور يك سوار
يرويزيريرويييچينبربربي نيروي از غير نيرويي هيچ اين بر بنا ، است صفر شتاب ، كند مي

.ندارد وجود اي جاذبه
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

باشد مي ماكوال نام به حسي پوش  درون يك حاوي اتوليت اندام هر  
 عمودي جهت در ساكويل درون در است قائم حالت به سر وقتي كه
ل ن   ك ا افق ت  ات ف ق ت گ  .است گرفته قرار افقي جهت در اتريكول درون در و ا

(.  بستري ميان در كه است مويي هاي سلول حاوي دهليزي ماكوالي  
ل از ايت هاي سل ار  كننده ح فته ق  در ها آن   هاي مژك و اند گرفته قرار  كننده حمايت هاي سلول از در ها آن   هاي مژك و اند گ

 در مويي هاي سلول وسيله به حركات .دارند قرار ژالتيني سرپوش
ييرويو تكان مويي هاي بسته كه شوند مي گرداني نيرو هنگامي ماكوال وييبوير
  .بخورند
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

. ريزي بلورهاي وجود اتوليت هاي اندام فرد به منحصر  هاي مشخصه 
 ً معني به يوناني اي واژه اتوليت( است اتوكونيا نام به كلسيم كربنات از

ش نگ ت ً گ  .)است  گوش سنگ )ا

. نيرويي گيرد، مي شتاب سر كه وقتي يا يابد مي تغيير سر زاويه وقتي 
رها اين ب د م وارد بل ز ها آن و ش به به ن د ن وي خ ان در ن  همان در نيرويي خود نوبه به نيز ها آن و شود مي وارد بلورها اين بر ه

  و خورد مي تكان ژالتيني سرپوش كنند، مي وارد سرپوش به جهت
وييوزيرويجوييوير مويي هاي سلول از يك هر ، شوند مي كج مويي هاي سلول نتيجه در

 طرف به ها مژك شدن كج .دارند كينوسيليوم نام به بلندي مژك يك
 .شود مي تحريكي گيرنده پتانسيل دپالريزاسيون موجب كينوسيليوم

ل ا   ا ك ش ك ا   ك ال    ا
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

تمام در سر حركات همه ساكويل و اتريكول مويي هاي سلول  
كگ  صورت به داخل در .كنند مي گرداني نيرو و تشخيص را جهات

  در و است متفاوت مويي هاي سلول ترجيحي جهت داري نظام
ال ك   دادن قرار پوشش تحت براي زيادي مويي هاي سلول ماكوال هر

  .دارد وجود جهات تمامي
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

دهد مي تشخيص را سر چرخشي حركات اي دايره نيم مجاري.

يو به ها سلول از اي صفحه يك در اي دايره نيم مجاري مويي هاي سلول ورمو
 جمع مجاري روي در آمپول نام به برجستگي يك درون كريستا نام

  .اند شده

دارند قرار ژالتيني كاپوالي داخل در ها مژك.  

 رجهيرپورويييو  اين و .اند گرفته قرار جهت يك در آمپول در مويي هاي سلول همه ينورر
 مي بازداري يا تحريك ديگر هم با ها آن همه  كه است معني آن به

  .شوند
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

زواياي همه توانند مي سر، طرف يك اي دايره نيم مجاري  
آكك   حالت در حتي دهليزي هاي آكسون .كنند حس را سر چرخش

 فعاليت اين بر بنا كنند، مي شليك زيادي درجه با نيز استراحت
الطآ   .برود پايين يا باال چرخش، جهت مطابق تواند مي ها آن
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

استراحت
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

چرخش به چپ 
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:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

را بدن و سر حركت مورد در اطالعات مركزي، دهليزي هاي مسير 
 نرون داد برون كنترل براي ها ازآن و سازند مي يكپارچه و هماهنگ

  استفاده ، كنند مي سازگار را بدن و چشم، سر، وضع كه حركتي هاي  استفاده ، كنند مي سازگار را بدن و چشم، سر، وضع كه حركتي هاي
  . نمايند مي
م  ارتباطات اي جمجمه هشتم عصب در دهليزي اوليه هاي آكسون

 برقرار مخچه و مغزي ساقه طرف همان دهليزي هسته با را مستقيمي
  .كنند مي
ته زي هاي ه  دريافت مغز ديگر هاي بخش از را دادهايي درون دهليزي هاي هسته دريافت مغز ديگ هاي بخش از را دادهاي درون دهل

 – حسي هاي سيستم و مخچه، :از عبارتند ها بخش اين كه كنند مي
 .بينايي و تني

136



:فصل  چهارم:فصل  چهارم
شنوايي و تعادل        

 مغزي ي ساقه باالي در مختلفي هاي هدف به را اليافي دهليزي هسته  
  .فرستد مي نخاع سوي به پايين و

با را ارتباطاتي دهليزي سيستم ، ديگر حسي هاي سيستم تمامي شبيه  
 . كند مي قرار بر نئوكورتكس با سپس و تاالموس

تاالموس خلفي مياني هسته به هايي آكسون دهليزي هاي هسته) VP ( 
 در صورت بازنمايي نواحي به ارتباطاتي نيز جا آن از كه ، فرستد مي

  .روند مي قشر اوليه حركتي نواحي و تني  - حسي قشر

137



ن ل  :فصل پنجمف

حس هاي

ييشيميايي ي ي
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
حس هاي شيميايي        

هدف هاي رفتاري فصل

:از دانشجو انتظار مي رود بعد از مطالعه فصل بتواند 

د  1 ض  ا ت ا  ا ش ت  ا .اهميت حواس شيميايي را توضيح دهد - 1

.اندام هاي چشايي ومزه هاي اصلي را شرح دهد - 2
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
حس هاي شيميايي        

هدف هاي رفتاري فصلادامه 

.جوانه و سلول چشايي را توضيح دهد - 3

د  4 ض  ا ت ا  ا  ل  ل از   .پياز و سلول هاي بويايي را توضيح دهد - 4

.نيروگرداني در سلول هاي چشايي و بويايي توضيح دهد - 5
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
شيميايي هاي حس        

 مسموم مواد تغذيه، دادن تشخيص براي ها انسان و حيوانات  
بريو .هستند نيازمند شيميايي هاي حس به روابط در حتي و كننده يييسبرو ي زي ي

 حسي سيستم ترين گاني همه و ترين قديمي شيميايي احساس
ريي  به را مطلوب غذايي منبع ندارند، مغز كه ها باكتري حتي .است بروبييبعرزب

.روند مي آن سوي به و دهند مي تشخيص حس اين وسيله
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
حس هاي شيميايي        

مواد تشخيص :دهند مي انجام مشابهي كار بويايي و چشايي  
ع  كه است حس دو اين از استفاده با تنها واقع در .محيط شيميايي

flavourطعم عصبي سيستم  بويايي و چشايي .يابد مي در را) (
  نيازهاي بيشتر با يافتن ارتباط در مستقيمي و معمول غير قدرت
  گرسنگي، تشنگي، شامل نيازها اين .دارند ما اساسي دروني

يييي  .باشند مي حافظه از معيني اشكال و جنسي و هيجاني
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
حس هاي شيميايي        

واژه ريشه humans كلمه omnivores ،زبان در كه است  
يين  " خوردن " معني به volares و " همه " معني به omnis التين
  باشد، مي خوار چيز همه معني به )انسان( humans پس .است
ع  را شده شكار يا آوري جمع حيوانات و گياهان كه موجودي يعني
  و حساس سيستم يك آمد مي الزم جهت همين به .خورد مي

ع  داشته وجود مضري بالقوه و غذايي جديد منابع بين دهنده تمايز

  .باشد
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
ذاتي ترجيح نوعي ما .هستند ذاتي ما چشايي هاي ترجيح از برخي  

خم تلخ مواد .شود مي تامين مادر شير وسيله به كه داريم شيريني براي
  مسموم مواد انواع بيشتر كه چرا .شوند مي طرد غريزي صورت به

خ  تا را ما غرايز تواند مي تجربه اين وجود با .باشند مي تلخ كننده
  لذت حتي و كردن تحمل توانيم مي ما و كند، تعديل زيادي حد
 ياد را جات، ادويه و چايي نظير زيادي، مواد تلخي از بردن

  .بگيريم

144



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

. ر .تلخي و شيريني ترشي، شوري، از عبارتند اصلي مزه چهار ريزچه يوريزب ير يويري

د  ا  ت ان ا ا ك گ   ما بريم، مي پي مواد طعم به زبان با ما كه گويد مي ما به تجربه  ا    ا ط  ز
  در نيز ناي ي دريچه و گلو كام، نظير دهان، ديگر نواحي
ند خالت ط تشخ . دارند دخالت طعم تشخيص ا
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
آن هاي كناره و تلخي به آن پشتي قسمت شيريني، به زبان نوك 

 آن معني به اين ولي .دارند زيادي حساسيت ترشي و شوري به
 بيشتر .كنيم مي مزه مان زبان نوك با فقط را شيريني ما كه نيست
 زبان نقشه .هستند حساس اصلي هاي مزه همه به زبان هاي قسمت
 اصلي هاي مزه به زبان از خاصي مناطق فقط كه دهد مي نشان

.اند حساس ديگر مناطق بيشتراز س
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

حفره بيني     

مكام

زبان
حلق

دريچه ناي  

مناطق تشخيص طعم
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
پرز كه دارند وجود كوچكي پراكنده هاي برجستگي زبان سطح در 

Papilla(( شوند مي ناميده )papilla بر " معني به التينيَ واژه يك  
 قارچي يا جوشي اي، نيزه متفاوت شكل سه در پرزها .)است " آمدگيگ
 .دارند وجود

. با فقط كه است چشايي جوانه صد چند حاوي چشايي پرز هر  
.شوند مي ديده ميكروسكوپ

سلول همان يا گيرنده سلول 150 لي ا 50 حاوي چشايي جوانه هر  

 .اند گرفته قرار شكل جوانه اندام يك درون كه است چشايي
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
 هاي سلول كه دارند اي پايه هاي سلول نيز چشايي هاي جوانه  

 گرفته بر در را چشايي آوران آكسونهاي از اي ومجموعه چشايي
  اند

جيوورر  اشخاص ولي .دارد چشايي جوانه هزار پنج الي دو معموالً فرد هر رپ ييجوز يرچ صو
 جوانه 20000 يا 500 حدود كه شوند مي يافت خاصي

يي  .باشند داشته چشايي   ب  چ
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:فصل  پنجم:فصل  پنجم
حس هاي شيميايي        

تلخيتلخي
ترشي

يشوري   و
شيريني
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:فصل  پنجم

هسلولهاي   ا ا  ل ل

جم لپ
حس هاي شيميايي        

سلولهاي  
چشايي

سلولهاي پايه
منفذ چشايي     

عصب چشايي          

ميكرو ويلي

شا ا  انه 
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
پرزهاي بيشتر هستند، آستانه از باالتر كمي كه هايي غلظت در 

.باشند حساس اصلي مزه يك به فقط كه دارند تمايل چشايي

 نده بيشت ، هاي گي  مورد در انگيزي شگفت طور به حسي، هاي گيرنده بيشتر . مورد در انگيزي شگفت طور به حس
  .نمايند مي عمل نامتمايز كنند مي تحريك را ها آن كه چيزهايي

ع گ نشان اين   .است تضاد نوعي گر نشان اين  است تضاد ن
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

تجديد و مرگ رشد، از ثايتي دوره چشايي جوانه هاي سلول  
ل لكط   .است هفته دو حدود چشايي سلول يك عمر طول .دارند حيات

 عصب اگر زيرا .دارد بستگي حسي عصب يك تاثير به فرآيند اين
.رود مي بين از چشايي هاي جوانه شود، بريده   از شا ها انه ش د

مناسب شيميايي ماده يك به چشايي گيرنده سلول يك وقتي   
ال د ف ل ش ن ت ه آن غشا تان زا ال  يا دپالريزاسيون صورت به آن غشايي پتانسيل شود، فعال ا د

  گيرنده پتانسيل ولتاژ، تغيير اين .يابد مي تغيير هايپرپالريزاسيون
ده  شود م نام
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 شود مي ناميده



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

154
پتانسيل گيرنده درسلول هاي چشايي



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

تحريك سلول چشاييتحريك سلول چشايي
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
نسبت را آن كه دارد گرداني نيرو مكانيسم هزاران عصبي سيستم 

  ماهيت .سازند مي حساس نور و صوت، فشار، شيميايي، مواد به
  تعيين را حسي سيستم يك ويژه حساسيت نيروگرداني، مكانيسم

  .كند مي

و شود مي زيادي فرآيندهاي شامل مزه نيروگرداني اين وجود با  
مينزچييزييززير ها مكانيسم اين از تا چند يا يك از اصلي هاي مزه از يك هر ي

 .كنند مي استفاده
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
چشايي محرك )Tastant( مستقيم صورت به )1 :است ممكن  

  هاي كانال به )2 ،)ترشي و شوري( شود وارد يوني هاي كانال به
3 )ل  (  ا آ         )3 ،)تلخي و ترشي( شود ها آن شدن بسته موجب و بچسبد يوني

 برخي(شود ها آن شدن باز موجب و بچسبد يوني هاي كانال به
دهاي نه ا ند ه )4 ا )ا ال  كه غشا ها گ  شدن فعال موجب كه غشايي ها گيرنده به )4 يا ،)امينه اسيدهاي شدن ف
 خود نوبه به نيز اين و بچسبد، شود، مي ثانويه پيامبر هاي سيستم
  شيريني،( شود يوني هاي كانال شدن بسته يا شدن باز به منجر  شيريني،( شود يوني هاي كانال شدن بسته يا شدن باز به منجر
 .)اُمامي و تلخي
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

يان ون به چشاي هاي جوانه از چشاي اطالعات اصل ج   آكسون به چشايي هاي جوانه از چشايي اطالعات اصلي جريان  آك
 به مغزي ي ساقه از و مركزي ساقه به جا آن از و چشايي هاي

ت د  تاال ا ند  غز قش ي ن .روند مي مغز قشر بسوي نهايت در و تاالموس
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

نقسمت قدامي زبان        زب ي

قسمت خلفي زبان  

دريچه ناي

هسته ي چشايي VPM 

دريچه ناي

چمسير جريان اصلي اطالعات چشايي
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

هسته هاي نرون از كوچكي بخش با چشايي هسته هاي نرون 

VPMاط  اال ا  ك ا ا ا   رسيده حسي اطالعات با ارتباط در تاالموس از بخشي ،كهVPM    اطال
  چشايي هاي نرون سپس .كنند مي برقرار سيناپس است، سر از

VPM ل ا ق  ا  ا آك  36 ناحيه در اوليه چشايي قشر به را خود هاي آكسون VPM 36 ا  ا
.فرستند مي قشر اپركولوم -  انسوال مناطق و من برود
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

سو هم نخست، وهله در قشر، و تاالموس بسوي چشايي مسيرهاي 
ه اعصاب با ج تند اي ج ب كنند م تغذيه را ها آن كه ه  آسيب .كنند مي تغذيه را ها آن كه هستند اي جمجمه اعصاب با آس

 نتيجه در مثالً  -   چشايي قشر يا تاالموس VPM به وارده هاي
اند م     سكته يك ن از به منج ت د مزه ادراك رفتن ب  كه شود مزه ادراك رفتن بين از به منجر تواند مي  -   سكته يك كه ش

.شود مي ناميده )چشايي اختالل( آگوزيا
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جم:فصل  پنجم لپ
شيميايي هاي حس        

آميگداال( بادامه يا هيپوتاالموس به موضعي هاي آسيب(       
 پرخوري، دچار مزمن صورت به حيوان كه شود باعث تواند مي
.گردد غذايي هاي ترجيح در تغييراتي يا اشتهايي، بي

چشايي هاي نرون سپس VPM قشر به را خود هاي آكسون  
ود 36 ناحيه در اوليه چشاي كولوم -  انسوال مناطق و من ب  اپركولوم   انسوال مناطق و من برود 36 ناحيه در اوليه چشايي اپ

.فرستند مي قشر
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
و شود مي تركيب مزه با بو .است بد و خوب اخبار حاوي بو يك 

مم  از چنين وهم كنيم، شناسايي را غذاها تا كند مي كمك ما به
.ببريم بيشتري لذت غذاها

ييررين  به كه افرادي برخي و بخشد، مي بهبود را بويايي كردن تمرين يوبيبهبوربوي يبر بر
       واقع در دارند، كار و سر دار عطر مواد با اي حرفه صورت

.دهند تمايز هم از را عطر نوع هزار صد از بيش توانند مي ر ص ز بيش و ي يز م ز ر ر وع ز  م
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

. مي ناميده فرومون شوند مي آزاد بدن وسيله به كه شيميايي مواد  

  حمل معني به  pherein يوناني كلمات از واژه اين .شوند  حمل "معن به  pherein يونان كلمات از واژه اين شوند
 .است شده گرفته " برانگيختن " معني به horman و " كردن

 ممكن و هستند، مثلي توليد رفتارهاي براي عاليمي ها فرومون ممكن و هستند، مثلي توليد رفتارهاي براي عاليمي ها فرومون
  دادن نشان يا  افراد شناسايي قلمرو، ساختن مشخص براي است

  .گيرند قرار استفاده مورد تسليم يا پرخاشجويي  گيرند قرار استفاده مورد تسليم يا پرخاشجوي
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
و كوچك پوشش يك با بلكه .كنيم نمي بو خودمان بيني با ما  

  بويايي پوش برون مان،كه بيني حفره باالي در ها سلول از نازكي
.كنيم مي بو شود، مي ناميده

يييريو  به را بو يعني هستند، گرداني نيرو محل بويايي گيرنده هاي سلول ييرولبوي ير بربوي
 هاي سلول خالف بر .كنند مي تبديل عصبي الكتريكي هاي پيام

ييير كه هستند خالصي هاي نرون بويايي هاي گيرنده چشايي، گيرنده ييييرچ ييروبوي

 .روند مي مركزي عصبي سيستم درون به ها آن هاي آكسون
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
در مداوم طور به چشايي، هاي گيرنده مثل بويايي هاي گيرنده  

م  ترميم و مرگ رشد، حال در اي هفته 8 الي 4 زماني دوره يك
 نرون اندك جمله از بويايي گيرنده هاي سلول واقع در .هستند
م زندگي سراسر در مرتب طور به عصبي سيستم در كه هستند هايي

.شوند مي جايگزين

كه هوا در شيميايي هاي محرك  Odorant يي ي ر  شوند، مي ناميده   و ي ي    و ر يمي
  .شوند مي حل مخاط اليه در بويايي هاي گيرنده به رسيدن از قبل
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
. و ها، آنزيم ها، بادي آنتي مثل گوناگوني هاي پروتئين حاوي مخاط  

  .است ها نمك و بودار، مواد به چسبنده هاي پروتئين

آ توانند مي بويايي هاي سلول زيرا دارند، زيادي اهميت ها بادي آنتي 
 گيرند قرار ها كتري با و ها ويروس برخي تاثير تحت مستقيم طور به
ين خط مغز به ورودشان خاط به كه   .باشند آفرين خطر مغز به ورودشان خاطر به كه  باشند آف

 علت به زيرا دارند، اهميت نيز بودار مواد به چسبنده هاي پروتئين 
.كند كمك مخاط در بودار مواد تجمع به است ممكن بودن كوچك .كند كمك مخاط در بودار مواد تجمع به است ممكن بودن كوچك
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

برون پوش بويايي     
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برون پوش بويايي



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

169



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
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جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        
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است حيوان يك بويايي قدرت از اي نشانه بويايي پوش برون اندازه. 

 در تنها انسان بويايي پوش برون سطح .است ضعيف نسبتاً انسان بويايي
گ  خاصي هاي سگ بويايي پوشش برون .است مربع متر سانتي ده حدود

 سانتي هر در ها سگ و باشد مربع متر سانتي 170 از بيش است ممكن
  گيرنده انسان از بيش برابر صد شان بويايي پوش درون از مربع متر  گ            
 توانند مي ها سگ زمين، روي در منتشر هواي استنشاق با .دارند

ل ت ك شخ از اند ا  ا لك ل ا ا  جايي از قبل ها ساعت كه شخصي از مانده جاي به هاي مولكول ا از ق
 شخصي بوي زحمت به ها انسان ولي .دهند تشخيص را است گذشته

ش د ا   دهند  تشخ ض
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يييريرو واحدي ظريف دندريت يك داراي بويايي گيرنده هاي نرون يبوي يريريير و
  از. شود مي ختم اي تكمه به پوش برون سطح در كه هستند
ي  دراز ظريف مژك چند مخاط اليه درون شكل اي تكمه انتهاي زريژچيروليه ر
 مژك سطح به شوند مي حل مخاط در كه بوهايي .اند آمده بيرون

ب ي   .سازند مي فعال را گرداني نيرو فرآيند و چسبند مي ها ي و چ ي يرو ر   ز ي ل ر ر
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. يييو  هم با همگي ديگر اي جمجمه اعصاب مثل بويايي هاي آكسون جبلبوي ريج مبيي
 ترك از بعد بلكه.آيند نمي در منفرد عصب يك صورت به ديگر
يبووچيوپوشبرو صفحه يك به ها آكسون كوچك هاي خوشه پوش، برون

  به و شده وارد )Cribriform(مشبك ي صفحه نام به استخواني
ز  روند مي بويايي پياز يي پي   رو ي بوي
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بويايي گيرنده هاي نرون در نيروگرداني  

 وقتي كه است شكل اين به بويايي هاي گيرنده هاي نرون در نيروگرداني فرآيند 
ل تنشاق ان  ا   ا  ا لك  بيني هاي حفره وارد استنشاق جريان در هوا، در موجود بودار ي ها مولكول ن ا ف ا ا

  به بويايي پوش برون مخاط نزديك از گذر حال در ها مولكول.شوند مي
ن باعث اين و چسبند مي ها مژك غشاي روي در بو گيرنده هاي پروتئين نچيژرپر
 مي سلول و مژك درون در فرآيندي شروع و G نام به پروتئيني تحريك
  .گردد
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زليلژرييجر  سديم و شوند مي باز عمل هاي كانال ها م ژك تحريك نتيجه در يموويب
 موجب خود نوبه به نيز اين و آورند مي هجوم داخل به كليسم و
ز درون كلر و شود مي كليسم به وابسته كلر هاي كانال شدن باز بريب مبو روروويي

 كلر خروج نهايت در .گرددمي خارج ها كانال اين از نروني
يون يج وجب  .شود مي )گيرنده پتانسيل( غشايي دپالريزاسيون ايجاد موجب يل( يي پالريز   و ي )ير پ
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به طرف  
پياز 
بويايي

سلول گيرنده بوياييسلول گيرنده بويايي

موكوس

مژك هاي  

گيرنده
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مسيرهاي مركزي بويايي 
بويايي پياز دو به را خودشان هاي اكسون بويايي گيرنده هاي نرون  

 انگيز شگفت بسيار بويايي پيازهاي .)5 – 10شكل( فرستند مي
 دقيق، دندريتي هاي ترتيب با عصبي مدارهاي از پر ها آن .هستند
ل ا ا ا قال ا ا ا اال ط  ا  انتقال از بسياري از بااليي سطوح و نامعمول دوجانبه هاي سيناپس ا

 در حاوي پياز هر داد درون اليه .باشند مي عصبي هاي دهنده
د ي اختا هزا د د ت شكل ك ل كه ا د گل   ناميده گلومرول كه است شكل كروي ساختار هزار دو حدود  نا

  .شوند مي
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رول پوش برون از بزرگي منطقه يك از را هايي آكسون هرگلومرول و ييزرييور پوشبروزبزر
.كنند مي دريافت بويايي

و درون در تهييج و بازداري هاي تعامل وسيله به بويايي اطالعات  
ل ان  ل  از    ا گل د ا تغ  ت         قرار تغيير و تعديل مورد پياز دو بين و ها گلومرول ميان در        ق

  .گيرند مي

180



جم:فصل  پنجم لپ
حس هاي شيميايي        

يروجيو  مي وارد بويايي هاي راه به بويايي پيازهاي خروجي ها آكسون ز ييپي يييرببوي ربوي يو
  مي وارد بويايي قشر اوليه مناطق به مستقيماً بويايي راه هر .شوند
يرووسبجينزو  نئوكرتكس به نهايت در و تاالموس به اطالعات جا اين از .شوند سبه ر و
  منحصر را بويايي حس آناتوميكي، حالت اين .گردنند مي وارد

  ز ي ر ب  .سازد مي فرد به
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شروع بويايي پيازهاي از هايي آكسون با بويايي عصبي مسيرهاي 

  اين از و روند مي بويايي قشر منطقه چند به تارها شود،بعد مي
.گردند مي ارسال ديگر ساختارهاي به اطالعات نيز مناطق

ييزيبوجب  ارتباط بويايي سيستم از كه ساختارهايي زياد تعداد به توجه با مزر ييي ببوي ر
  كه مغز از هايي بخش كردن فهرست شايد كنند، مي دريافت
ي  تر راحت اند نشده وارد ها بخش آن به بويايي عصبي تارهاي ييبير شببوي رب ررو

  .باشد
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زييرچيليوب  بويايي كاركردهاي موازي مسير چند كلي اصل يك عنوان به يو ر يير بوي
 ادراك و بوها تشخيص :شامل  كنند، مي ميانجيگري را متفاوتي
ر و مثلي توليد رفتارهاي هيجاني، و انگيزشي هاي مشخصه هشيار، ييي يويز ييج ر ير ويو

.حافظه و پذيري نقش و تغذيه،
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خواب و بيداري        
فصل رفتاري هدفهاي

:از دانشجو انتظار مي رود بعد از مطالعه فصل

د  1 ض  ا ت ا  دا  خ االت  ط   غ  ا  .  امواج مغزي مربوط به حاالت بيداري و خواب را توضيح دهد.  1  ا

را توضيح   REMويژگي هاي خواب توأم با امواج آهسته و .  2
.دهد
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 ادامه هدف هاي رفتاري

.كار كردهاي خواب را بگويد.  3

  

.اثرات محروميت از خواب را توضيح دهد.  4
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 ادامه هدف هاي رفتاري

.دهد راتوضيح روزي شبانه ريتم . 5

ق   نقش   6 ا ف ض ا ل د ت .دهد توضيح را چليپايي فوق ي هسته نقش  . 6

 شرح را روزي شبانه هاي ريتم در ومالتونين صنوبري غده نقش . 7

.دهد
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خواب و بيداري        

 را عمرخودمان از ساعت 175000حدود يا سوم يك معموال ما 
آگگ  است آن گر نشان  زمان از زياد مقدار اين .گذارنيم مي خواب در

.دارد زيستي مهم كاركرد يك خواب كه

بلكه شود، نمي حاصل خستگي به پاسخ در سادگي به خواب  
گ ا ال ا ا  گ  طور به كه است متفاوت برانگيختگي هاي حالت از اي مجموعه ط  ك ا فا ا

  .گردد مي ايجاد مغز وسيله به فعالي
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
 مرحله يك خواب كردندكه مي فكر گران پژوهش 1950 ي دهه تا  

 كار وسيله به ديدگاه اين1953 سال در اين وجود با .است استراحت
ُگ   بودند افرادي اولين آنان.يافت تغيير آسرينسكي اُگن و كاليتمن ناتانيل

 بررسي را انسان خواب ) EEG( آنسفالوگرام الكترو از استفاده با كه
 ،برگر هانس  وسيله به 1926 سال در بار اولين فن اين .كردند گ   ل  1926 ل   ل   ك

 از استفاده  با آن طريق از كه شد اختراع آلماني، روانپزشك
ا ت شد  گذاش كا ف   ك الك ال  فعاليت شد، مي گذاشته كار فرد جمجمعه روي كه الكترودهايي ف

  .گرديد مي ثبت مغز الكتريكي
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خواب و بيداري        

ن  شامل خواب كه دادند نشان بار اولين براي آسرينكي و كاليتمن يوي يري ينبر رو بب لو

  متفاوت  هاي شكل به كه است EEG متمايز الگوي نوع دو
ج  ب  وب  :و ي ربو  وب و ) SWS(آهسته امواج  با  خواب  :شوند مي مربوط  خواب S( و S ( و 
 .)REM( چشم  سريع  حركات با  توام خواب
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خواب و بيداري        

فعاليت با آهسته امواج با خواب EEG ضربان " كه" )beat( جبوب آن نيبو ن)(ضرب
  عالوه .شود مي مشخص است، معمولي بيداري حالت از تر آهسته

بينبر  مي تقسيم متفاوت مرحله چهار به آهسته امواج با خواب اين، بر جبو ربو ييمورچه

  به شبيه EEG با چشم سريع حركات با توام خواب اما .گردد
ري ت .شود مي مشخص بيداري حالت  و ي ص بي
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

  SWS)( خواب با امواج آهستهو مراحل  ويژگي ها

امواج EEG اول مرحله .شود مي ظاهر هرتز 12 الي 8 درطيف آلفا 
  كنند، مي اعالم را خواب وشروع ترند آهسته نسبتا كه تتا امواج  با خواب

47  .باشد مي هرتز 7 الي 4 تتا امواج فركانس .آيد مي وجود به

آلودگي خواب بيشتر حالت اين در شود، بيدار اول درمرحله شخصي اگر 

گ  .كرد خواهد گزارش را
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خواب و بيداري        

ي  مرحله اين .رسد مي فرا دوم مرحله شد، تر عميق خواب كه وقتي بو رينريرومرريقو
  خواب دوم مرحله در .گردد مي مشخص تتا امواج فعاليت با نيز

زيييبوبييو هاي دوك كه هرتزي، 15 الي 12 فعاليت با متناوبي هاي وقفه يور
.دهند مي رخ شوند، مي ناميده خواب

 است ثانيه نيم معموالٌ خواب هاي دوك طول. 
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
مي كاهش خواب هاي دوك فركانس خواب سوم مرحله در 

ع خيلي امواج هاي نشانه اولين دادن نشان به شروع  EEGو يابد يجنر
 مي دلتا امواج ها اين به كه  كند مي هرتزي 4 الي 1 آهسته
 .گويند

فرا است خواب ترين عميق كه خواب چهارم مرحله نهايت در  
ررينرري  .پذيرد مي انجام تر مشكل شدن بيدار مرحله اين در .رسد مي مرلبي يريج پ
 امواج  كه تفاوت اين با فقط است،  قبل مرحله به شبيه مرحله اين
 تشكيل را مغزي امواج درصد  50 اقل حد و اند شده بيشتر دلتا
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خواب و بيداري        

م  فعال آهسته امواج با خواب مرحله در پاراسمپاتيك  عصبي سيستم يبيي پ ر بررپ جبو لو
 و تنفس خون،  فشار قلب، ضربان كاهش موجب اين و شود مي تر

رت .گردد مي بدن حرارت ن ر  .ر ي ب
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196)EEG (بيداري و مراحل خواب
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خواب و بيداري        

REMويژگي هاي خواب   

 ناگهاني تغيير يك آهسته امواج با توأم خواب دقيقه  90 از بعد 
ت در يك فعال  به ناگهان  EEG الگوي  .دهد مي رخ مغز الكتريكي فعاليت در به ناگهان  EEG الگوي  دهد م رخ مغز الكت

     مغزي امواج آن طي در كه افتد مي زماني هم غير حالت يك
يع   .هستند قبل از تر چك كو و تر سريع  هستند قبل از ت چك كو و ت س

197



م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
خواب در REM مثال براي دهد، مي رخ  دربدن نيز تغييراتي  

 علت به واقع در .شود مي فلجي باعث عضالني تنوس كلي فقدان
 يعني( است ديگر هم از متفاوت خيلي مغز و بدن فعاليت كه اين ( ا گ  ا ا ل    ال ك ا

  شكل اين ،)است گري پاسخ فاقد بدن ولي است بيدار "ظاهرا مغز
اب از اب ا خ ند  تناقض خ   .نامند مي متناقض خواب را خواب از  نا

خواب REM  سمپاتيك عصبي سيستم فعاليت افزايش به منجر 
ش از ا "ثال( ش  ا ن  REMافزا  خواب چنين هم REMافزايش از هايي دورهمثال( شود مي خ

  .)تنفس در منظم نا تغييرات با خون فشار و قلب ضربان

198



م:فصل  ششم ل
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خواب ديگر مهم ويژگي يك REM اصلي مرحله كه است اين 
 .است رويا ديدن

حين در افراد وقتي كه رسيدند نتيجه اين به كاليتمنو دمنت 

روب گزارش موارد درصد 80 در شوند، مي بيدار REM خواب ررصرويبي رشو ز
  حال در كه افرادي براي حالت اين ديدند، مي خواب كه كنند مي

ج ب وب .بود درصد 20 شوند،ي م بيدار آهسته امواج با خواب ر  و  بو رص  وي  بي
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خواب روياهايREMخواب كه است روياهايي ازنوع 
  كه هستند شديد يا زنده هاي وضعيت با همراه )گونه داستان(روايتي

 حالي در آيند، مي نظر به منطقي غير غريب و عجيب بيداري حالت در
  هستندكه هايي صحنه تكرار آهسته، امواج با توأم خواب روياهاي كه

 .)1989 هابسون ( نيستند دار ادامه ]نظرموضوعي از[ )1989  (    ]ظ [

ها آن در فرد كه كابوس و دركودكان شبانه وحشت واقع در 
أ"گ   امواج با توأم خواب در "احتماال دارد، شدگي حبس از هايي احساس

 .دهند مي رخ آهسته
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سيكل خواب

خواب دوره كه اين از بعدREMتو خواب به دوباره فرد  شد، طي 
دد م ب آهسته امواج با أم  .)شود بيدار كه اين مگر( گردد مي بر آهسته امواج با أم )شود بيدار كه اين مگ( گ

دوام دقيقه 90 حدود در آهسته امواج با أم تو خواب دوره اولين 

ال   ا  آ REM ا  ك آن ن .آيد ميREM خواب دوره يك آن دنبال به و يابد مي
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ر جموع ر هاي دوره و آهسته امواج با توأم خواب مرحله چهار مجموع در واج ب وأم واب ر چه  ي ور و آ ا
REMعلت به و گويند خواب سيكل يك  را، ها آن متعاقب  

ييبرووربررين مي ساعت 8 الي 6 شب هر متوسط طور به افراد اكثر كه اين
  يك طول در افراد بيشتر بودكه خواهد معني بدين اين خوابند،

.كرد خواهند تجربه را خواب سيكل پنج يا چهار معمولي خواب ر موي وب ج ي چه ل پ ر و جرب ر وب ي
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خواب و بيداري        

بريبين  مي تداوم بيشتر  چقدرخواب هر كه است معني آن به اين و ر رچ يومبي

  تدريج به آهسته امواج با توأم خواب براي شده صرف زمان  يابد،
.شود مي كمتر كمترو رو ر م .و ي م

و شود مي تر عمق كم آهسته امواج با توام خواب چنين هم  

احل كل از 4و 3 م اب س دد م خارج خ   .گردد مي خارج خواب سيكل از 4و 3 مراحل  گ
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

REMخواب 

بيداري

REMخواب 

مراحل

EEG

ساعت هاي خواب
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

يي و پرندگان داران، پستان( داران مهره همه دانيم مي كه جايي آن تا وپررپرهريميج
 و( داران پستان فقط "ظاهرا كه هرچند خوابند، مي )خزندگان

ي وجود با .دهند مي نشان خود از REM فعاليت )پرندگان برخي ن بر  وجو ب . ي ن و ز  يت )پر
 استراحتي  -  فعاليتي سيكل يك موجودات ترين ساده حتي اين

ررر - شبانه آهنگ يك حاوي خواب نظير موارد بيشتر در كه دارند، ربي بيرو بيويو

.است روزي
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
 يكي در  دارند، خواب علل تبيين در سعي  كه هايي نظريه بيشتر  

: گيرند مي قرار زير نظريه دسته دو اين  از

.دارند كيد تأ جسمي ترميم اهميت بر كه هايي نظريه   -  1

.كنند مي تأكيد تكاملي سازگاري بر كه هايي نظريه  -  2 ري بر  يي ري      ي ي ي ز
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
دارند كيد تأ جسمي ترميم اهميت بر كه هايي نظريه:

  براي  منظمي  هاي دوره  به بدن كه گويند مي اول دسته هاي نظريه
يور  وجود نظريه اين عليه بر شواهدي البته  .دارد نياز بهبودي و استراحت زبهبو يبري وجوريينيبرو

 جسمي نظر از فردي وقتي  نظريه اين اساس بر كه اين جمله از  دارد،
 .داشت خواهد نياز بيشتري استراحت به  كند فعاليت بيشتر رواني يا

 خيلي افزايش ها فعاليت گونه اين دادندكه نشان ها پژوهش ولي

.اند داشته دنبال به كمتررا
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

 است شناختي نظريه يك ديگر تكاملي هاي نظريه جمله از
 پردازش و مرور اطالعات خواب طي در گويد مي كه پردازش و مرور اطالعات خواب ط در گويد م كه
.شود مي
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
 -  كنند مي تأكيد تكاملي سازگاري بر كه هايي نظريه:

 مختلفي هاي شكل به خواب تكاملي سازگاري كاركرد هاي نظريه 
اك بنيادي عقيده  يك  در ها آن همه ول باشند م موجود   اشتراك بنيادي عقيده  يك  در ها آن همه ولي .باشند مي موجود  اشت
 به زندگي به بخشيدن بهبود براي خواب  كه اين  آن و دارند

د است آمده وج .است آمده وجود
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
مختلف هاي دوره طي در  خواب الگوهاي تغيير چگونگي بررسي 

:زندگي

 اين شگفت  اما خوابند، مي ساعت 17 الي  16  حدود روزانه نوزادان 
  .كنند مي صرف REM خواب براي را طوالني  زمان  اين  بيشتر كه است
REMخواب به نوزادان خواب  دوره از درصد  80 الي 50 حدود

  كند مي صرف REMخواب براي نوزاد كه زماني درصد .دارد اختصاص
گ508گكگ  ماهگي  8 در درصد، 50ماهگي سه در .شود مي كمتر زمان گذشت با
 خواب به نوزادان خواب از دزصد 25 سالگي يك در و درصد، 33

REMا ا  ا
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
نقش كه كردند فرض )1926(  همكاران و وارگ روف 

ييم ورزش نقش به شباهت بي عصبي سيستم رشد در REM خواب
  رشد  براي  عضالت  كه گونه  همان  .نيست عضالت رشد در

 روف ترتيب اين به  هستند،  حركتي فعاليت  نيازمند  مناسب
 سيستم رشدي مهم مراحل در معتقدندكه وهمكاران وارگ
  درمعرض كه اند مند نياز )بينايي قشر هاي سلول "مثال( عصبي

گيرند قرار حسي تحريك
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

 لر رخ نوجواني اوايل حدود در معمولي طور به خواب سيكل رشد بي يوربو يلورو يو رخوجو
 8 الي 6 حدود در شب هر در فرد زمان اين در كه دهد، مي

رم يك  ت،  مي  دارد، تعلق REM خواب به زمان اين چهارم يك كه ساعت، ن ين چه ، ق  وب ب ز   ي ر
.خوابد
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

يرزيزرشييرينريني براي شده صرف زمان ميزان در كاهش تغييرات اين ترين اصلي بر
  در ساعت 6 الي 4 به "تقريبا سالگي 50 سن در كه است خواب
بزرشينزرهميريروز خواب اندازه در كاهش اين، از تر مهم حتي اما .رسد مي روز و
 60 سن در 4 و 3مرحله ويژه به است، آهسته امواج با توام

ينريزرهي سالگي 20 سن در كه است اي اندازه درصد 50 تنها سالگي

  .است
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

روز 

  بيداري

ا  ف شد  ان  د ز

ت در ر
ساع

درصد زمان صرف شده براي 

REMخواب 

خواب با امواج آهسته

لقاحسن

زمان و الگوي خواب به عنوان تابعي از سن
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
خواب از محروميت اثرات
رير خواب كاركرد فهميدن در سعي گران پژوهش كه ديگري راه  شي يريرپژو ره بر و

 .است خواب از محروميت اثرات ي مشاهده دارند،

د رعمل د كاهش يا رفتار در تغيي   داشتن نگه بيدار نتيجه در كه كرد رعمل د كاهش يا رفتار در تغيير  داشتن نگه بيدار نتيجه در كه ك

  خواب فقدان به تواند مي  دهد، مي رخ )حيوان يا( فرد يك
ت د  داده ن   .شود  داده نسبت  ش
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
محروميت هاي دوره از بعد كه است رسيده نتيجه اين به مطالعات 

.كند جبران را رفته دست از خواب دارد سعي مغز خواب، از ربيزب

 وميت آزمايشات فته صورت نيز  حيوانات  روي خواب از مح  گرفته صورت نيز  حيوانات  روي خواب از محروميت آزمايشات  گ
 هيچ انسان در "ظاهرا خواب  از محروميت كه اين وجود با .است

تهديد دي حيات ب اي كننده اث  در موضوع  اين اما ندارد، فردي حيات بر اي كننده اثرتهديد در موضوع  اين اما ندارد، ف

.كند نمي  صدق حيوانات مورد
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

 ر خواب كه بود شده پذيرفته وسيعي طور به 1930 دهه اواخر تا يوربو ي يرو ببوپ و
  حسي محروميت به پاسخ در سادگي به كه است نافعالي فرآيند

وروربيرخ  محروم با :كه بود اين ساده باور خالصه طور به دهد مي رخ رومببوينب

  .رود مي خواب به حيوان  حسي، داد درون از مغز كردن
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

 يريزيي  امتداد مغز به نخاع از كه است طوالني ساختار يك مغزي ي ساقه زبعزو
  مي ناميده اي شبكه تشكيالت ساختار اين داخلي ي هسته و دارد،
رينهموميبيو شده شناخته مكان ترين مهم اكنون هم اي شبكه تشكيالت .شود

.دارد نقش خواب ايجاد در كه است
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

ش به را خودهاي آكسوناي شبكه ازتشكيالت خاصي هاي بخش يالت صي ي ب وناي ب از  ب را وي آ
 فكن فرا وسيعي طور به كه فرستند مياي پراكنده مسير سوي
ويرينرزرووسويبريي  عنوان تحت مسير اين .دارند مغز قشر و تاالموس سوي به را هايي

.شود مي ناميده "اي شبكه ساز فعال سيستم"
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

لوكوس سرولئوس
منطقه پيش 

بينايي پايه اي 

زپيش مغز پيش

هسته ي خورشيدي 

ناحيه ي تگمنتال
هسته هاي 

رافه ي 
درون داد  حسي

سيستم فعال ساز 

شبكه اي 

ي ي ور ي رافه ي 

ستم فعال ساز شبكھ اي ساقھ مغز و س
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
 ي طي ھ اوايل در كھ مطالعا  انتقال دوگرفت صورت 1960 د

نده نخوابدرمورد كھمعصد ي شد، تلقي كنندهعي يي نورا
ن و نفرن ند  سروتون .س

ان خالصھ طور  بھ ن اي رشتھ م  و سرولثوس لوكس در نورآدرنال

ان نايشتھم ن شدداافھايتھدت ان نايرشتھم .شدپيدارافھايستھدر سرتون
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
 ش 1966 سال در سوي، گر پژو شل فرا  بخش و رافھ ستھ ،ژوه م

ي بميي و كرد تخرب  ا گربھدر راآنجوارماي شبكھشكيالتازا
يجھ  اين بھ ب اين كھ رسيد ن   امواج با خواب شدن ناپديد موجب آس

ستھ ييبيبي چند ر .شود مي عملازعدروز4تا3ازعموميخوابيبيوآ
 و شد،  حاصل خواب در س بودي يك دوره، اين از عد كھ

.نرفتفراترروزدر ساعت نيمودوازخواباندازه م
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

(. د  اثرات مطالعات از ن خواببا رافھ ستھ رابطھ درباره ديگرشوا
ي ا ر(دارو نفنيل كلرينظ نتوليداز،كھ)آالن ري  سروتون  مي جلوگ

ن م.آمددستبھكنند، خوابي بي موجب روزچندبرايادارو اينچن
ن دنبال بھ كھ خوابي در بود و شود، مي ي چن  بھ گردد مي حاصل درما
نسطحدربود  اين، بنابر .)1972 ژوه(شودميمربوطمغزدر سروتون

د  كننده ايجاد ناحيھ  رافھ، ستھ كھ كنند مي حمايت عقيده اين از شوا
الكاا ااااآ اآا ستھ امواجباتوامخوابآغاز مسؤليتكھاستخواب ده بر را آ  ع
.دارد
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
.بخالفبر برافھ،بھآس ن از موجب سرولثوسلوكسبھآس  ب

ن ناينيرعالوه.شود ميREM خوابرف يجھچن   تحرك كھ شد ن
ي ري وسرلئوسلوكوسالك يھايال  بھ راREM خواب امواجبھش
ش بھ منجر اين بر عالوه و آورد، مي وجود ي تنوس در كا  مي عضال

ھكھ(ش شال ااژازالكا خ شالبتھكھ(شود يتنوس دركا يعضال يازي ژ م اي و  خواب م
REMد  بنابراين  .)باشد مي  سرولثوس لوكس كھ دادند شان شوا

انازي استREMخوابايجادبراياصايم ي انازي .استREMخوابايجادبراي اصايم
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
ي از داري باز با رافھ  كھ كرد فرض ژوه  طرق از قشري   برانگيخت

ر ي خواب موجب سرلئوس،لوكسشاملاي،شبكھشكيالتبرآنتأث
ستھ امواج با  را اثر اين رافھ كھ حا در اين، وجود با .شود مي آ

، نقطھدركند،مياعمال ي خامو موجب سرلئوسلوكسمعي
ب اين بھ و گردد، مي رافھ ي ستھ ي موجب ترت  و قشري  برانگيخت

.شودميREMخواب ي

226



م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
ارترن مشايدو آش تم ترن م لجسر بيداري  و خواب سي

.است

كطوربھ
ً
با المھتقر ي،اش سمزند ان يدارندهنگھايم زما باكطور  بھ ال مھتقر ي،اش سمزند ان ي دارنده نگھ ايم  زما

ان ح .باشند مي دارا را خود ي ساعت يك ن گيا  فاقد كھ داند درو

سم ان يايم .استدقيقيخيزما سم ان يايم .استدقيقي خيزما

227



م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        

ركارل ھدرچ ب1950د انبھاايآس مختلفايم ركارل ھدررچ ب 1950د انبھراايآس  مختلف اي م
يجھ اين بھ و آورد وارد مغزي  ا كھ رسيد ن ب ت  بھ آس

اآشكاااال ف ييپوتاالموس يبھمنجركھاست ميا  رفتار در  آشفت
 .شودميروزي-شبانھ
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
ن كھ است شده ديده حيوانات در  كاركرد از وسي طيف در مالتون

يمشاملا، تمزما ايوروزي-شبانھاي ر و ، رفتاري  ال ييميم فص
ن كھ است شده داده شان مثال براي .دارد مشاركت  كرد كار مالتون
رتحترابدندررز درونغددروزي-شبانھ د مي قرار تأث مي م .د
ن نده انتقال سازي و سوخت روزانھ فعاليت چن  مغزي، اي د

،فعاليتحرارت،درجھتنظيم يم را خوابيدن واي غذيھرفتارحرك
ر تحت دمي قرار تأث .د
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
ن ي خواب موجب مالتون  .شود مي خواب براي شدن آماده و آلود

دياينبرعالوه د ميشانكھاستموجود شوا ن د يي بھ مالتون
نگ ستم فعاليت سازي ما ي اي س  مي كمك بدن ديگر ورمو

لباراخودسازد قادرميرااآنوكند نگ بيداري  - خوابسي ي ما
ن اص كار است ممكن بنابراين .سازند ن اطمينان مالتون  اين از ياف
تمازوسي دامنھآياكھباشدامر نگ بيداري  - خواباير ي ما

  .نھ يا باشند
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م:فصل  ششم ل
خواب و بيداري        
با مقابله به كمك براي مالتونين از تدريج به كه است اين جالب 

ميپر  بدن روزي -  شبانه هاي ريتم آن در كه (Jet-lag)زدگي پرواز
  فرد .رود كارمي به شود، مي جديد منطقه زمان با متفاوت
 است ممكن مالتونين مصرف با مقصد به رسيدن از بعد بالفاصله

 زماني شرايط دوره با را خود بدن روزي شبانه ريتم زيادي حد تا

.دهد تغيير جديد كلي ي
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:فصل  هفتم:فصل  هفتم

گرسنگي و تشنگي
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:فصل  هفتم:فصل  هفتم
گرسنگي و تشنگي          
هدف هاي رفتاري فصل

:از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند

.تعادل حياتي و رابطه آن با گرسنگي و تشنگي را توضيح دهد.  1 ح
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
رفتاري هاي هدف ادامه:

.دهد توضيح را آن به مربوط آزمايشات و معده انقباضات نظريه  . 2

ا ال  ط ك ا ا نظ  3 نگ ش   را هستند گرسنگي شيميايي عاليم به مربوط كه را هايي نظريه . 3  ا ند گ
.نمايد تشريح

.ببرد نام را بدن مايعات اصلي هاي بخش . 44
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
رفتاري هاي هدف ادامه:

.دهد توضيح را تشنگي انواع . 5

.دهد توضيح را خوردن هاي اختالل . 6
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
گرسنگي 

  الزم غذايي مواد و انرژي ساختن فراهم براي بايد ثابتي طور به ما     
دازيم، خوردن به  ما بدن نگهداري و رشد موجب رفتار اين كه بپردازيم، خوردن به ما بدن نگهداري و رشد موجب رفتار اين كه بپ
 ما رفتار مهم هاي كننده تعيين از يكي گرسنگي بنابراين .شود مي

.استاست
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 ريورب فرآيند يك عنوان به خوردن رفتار سنتي طور به ييوبورر ر
 .شود مي گرفته نظر در ) حياتي تعادل به مربوط(همئوستازيس
زيس  تعادل بايد حيوانات همه كه است معني اين به همئوستازيس ييويينبو ب

.كنند نگهداري دقيق خيلي محدوده يك در را خود بدن شيميايي
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
ها، چربي ها، پروتئين از اي مجموعه ظاهر هر يا مزه هر با غذاها  

.هستند معدني مواد و ها ويتامين كربوهيدراتها، ينر

 آيندي هضم  هاي مولكول به غذايي مواد آن طي كه است فرآيندي هضم  هاي مولكول به غذاي مواد آن ط كه است ف
  مورد و شده خون جذب توانند مي و شوند مي تجزيه شان سازنده

ار بدن استفاده ند ق گ .گيرند قرار بدن استفاده
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 ي شده خرد غذا جا آن در كه شود مي شروع دهان از هضم فرآيند رجرويروعزمر
  معده در و شده بلعيده غذا سپس .شود مي مخلوط دهان بزاق با و
رجينروريوييب بيشتر غذا كه جاست اين در و گردد مي مخلوط هضمي مايعات با بي

  سپس .آيد مي در مايع به شبيه محلولي صورت به و شده خرد
ي  كه جاست آن در و رود مي كوچك روده به معده محتواي جرورويوچروبو

.افتد مي اتفاق جذب
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 ش اهميت شود مي ناميده دروازدهه كه كوچك روده بااليي بخش ييب زوچروب يوييرو
 و مايعات طريق آن از كه است مجرايي حاوي زيرا دارد، خاصي

وو  گردد مي ترشح پانكراس غده از گلوكاگن و انسولين هورمون دو ينور نوو سزو ر حپ رير
  روده بقيه .شوند مي غذايي مواد بيشتر شدن خرد موجب و

يرشوروچ  را موجود غذايي مواد بقيه است، متر شش حدود در كه كوچك روجوييوب

.كند مي جذب
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
؟ شود مي گرسنگي موجب عواملي چه

  معده انقباضات نظريه  -  1

گرسنگي شيميايي عاليم -  2
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
معده انقباضات نظريه

  احساس كه است كنون ي نظريه ،ها نظريه ترين قديمي از يكي
سنگ كات به گ  موقعي ما كه اين يعني .يابد مي ارتباط معده حركات به گرسنگي موقع ما كه اين يعن يابد م ارتباط معده ح
 شده كشيده بودن پر اثر در ما معده كه كنيم مي سيري احساس
اس ما باشد خال وقت و باشد، سنگ دردهاي اح اي م گ ن .نماييم مي گرسنگي دردهاي احساس ما باشد خالي وقتي و باشد،
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

گرسنگي شيميايي عاليم

خ   تواند مي خون در موجود شيميايي مواد كه دادند نشان قوي شواهد برخي  تواند م خون در موجود شيمياي مواد كه دادند نشان قوي شواهد ب
 .دهد انتقال را سيري عاليم

  هرچند دانند، مي عامل ترين مهم را خون گلولكز پردازان نظريه بيشتر
گ

يلنمپ
  .دهند مي آمينه اسيدهاي يا ها چربي به را نقش اين ديگر برخي كه

  كوله نظير خاصي هاي هورمون اهميت مورد در هايي آگاهي اخيراً
 اين احتمال البته .است آمده دست به گرسنگي تنظيم در سيستوكنين اين احتمال البته .است آمده دست به گرسنگي تنظيم در سيستوكنين

  دخيل غذاخوردن رفتار در شيميايي عامل يك از بيش كه دارد وجود
.باشد
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

در كاهشي اگر كه گويد مي گرسنگي مورد در گلوكزي ثبات نظريه 
 آن در افزايش اگر و گرسنگي احساس فرد آيد وجود به خون گلوكز

د   ا ف آ د  ا ا  .كرد خواهد سيري احساس فرد آيد وجود به ك خ

ك ط ا  ك ا ا ظ ا كال ل ا  تحت گلوكز سطح تنها نه كه است اين نظريه اين مشكالت جمله از  گل
  افراد خون در حتي بلكه كند، مي تغيير كمي مقدار به معمولي شرايط
 اين وجود با ولي دارد وجود گلوكز از بااليي سطوح ديابت به مبتال اين وجود با ولي دارد وجود گلوكز از بااليي سطوح ديابت به مبتال

.نمايند مي گرسنگي احساس
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م:فصل  هفتم ل
تشنگي و گرسنگي        

يليج از كوچكي منطقه هاي نرون وقتي كه دادند نشان حاصل نتايج ييروو زوچ

  رود، مي بين از )(VMHشكمي–ميانيهيپوتاالموس بنام مغز
يريريوش اين هاي نرون ديگر عبارت به .شوند مي ناپذير سيري ها موش ربويپ رب ينيروي
 مي بين از وقتي و باشند، مي گلوكزي هاي گيرنده حاوي منطقه

.كنند صادر را سيري دستور توانند نمي روند ر ر يري ور و مي رو  ص
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م:فصل  هفتم ل
تشنگي و گرسنگي        

مركز سيري   VMH ، نقطه ي تنظيم دو مركزينظريه يدر
.  دوشمي مركزي گرسنگي قلمداد  LHو  دوشم مركزي گرسنگ قلمداد  LHو
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

بطن سومبطن سوم
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

گرسنگي در كبد نقش

 گلوكزي هاي گيرنده براي مهمي مكان عنوان به را كبد پژوهشگران اخيراً  
 روده از را غذايي مواد كه است اندامي اولين كبد .اند ساخته مطرح

گگگك  گلوكز بدن مختلف هاي رگ به نوبت به پژوهشي در .گيرد مي كوچك
 مشاهده .شد ثبت خوردن غذا رفتار روي بر تزريق هر نتيجه و شد تزريق
د د ق كه گ كز تز د ي ه كه گ ه گل ن ك  موجب برد مي خون كبد سوي به كه رگي به گلوكز تزريق كه گرديد  د  خ

.شد خوردن غذا رفتار توقف

248



م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگيق        

نقش مواد شيميايي ديگر در رفتار غذاخوردن 

 از يكي فقط گلوكز سطح كه اند داده نشان تكميلي هاي پژوهش 
اي مهم فيزيولوژيك عاليم سنگ ايجاد ب ي و گ  در .است سيري و گرسنگي ايجاد براي مهم فيزيولوژيكي عاليم در است سي

  براي دو هر ليپيدها و گلوكز آيد مي نظر به كه شد ديده پژوهشي

ل سنگ كنت ت گ دارند اه .دارند اهميت گرسنگي كنترل
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 كوله است تغذيه با نزديك ارتباط در كه ديگري هورمون 
  در دوازدهه هاي سلول وسيله به كه باشد مي )CCK( سيستوكنين

ا   گا  CCK سطوح كه اين علت به .شود مي آزاد چربي وجود هنگام  ط ك ا ل    آ
  مي جهت همين به يابد، مي افزايش غذا وعده هر از بعد فوراً
اند ا د ي د د ا اطالعات ت ا غز اخت  واقع در .دهد قرار مغز اختيار در سيري مورد در را اطالعاتي تواند اق د دهد ق
  كه اين جمله از .اند كرده تاييد را فرض اين ها آزمايش برخي
 تزريق CCK گرسنه حيوانات خون به وقتي كه است شده ديده تزريق CCK گرسنه حيوانات خون به وقتي كه است شده ديده
.كنند مي امتناع حوردن غذا از ها آن شود مي
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
تشنگي

:شود مي تقسيم اصلي چهاربخش به بدن در موجود مايعات شببروجوي رب وييميچه

سلولي درون مايع -  1

ن ن ا    2 ا( خ  )پالسما( خوني درون مايع  -  2 )ال

 نخاعي– مغزي مايع  -  3

.سلولي بين مايع -  4
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 يرويع  .شود مي شامل را بدن آب از دوسوم تقريباً سلولي درون مايع ومريبو ويلرببزو
  ديگر بخش سه .دارد قرار سيتوپالسم در سلولي درون مايع

ت  سلولي بين مايع و نخاعي  – مغزي مايع پالسما، يعني بدن مايعات ن ي ي ب ، ي م ي بين يع و ي   زي يع پال   و
.نامند مي سلولي خارج مايعات را
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگيق        

دونوع تشنگي وجود دارد:

تشنگي اسمزي1.

تشنگي حجمي 2.
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

ييي  به آن اصلي معني .دارد متفاوت شرابط در متفاوتي معاني تشنگي برو بييرور
 گرفته دهند مي دست از را بدنشان آب افراد وقتي كه احساسي

يرييروي  ميل تشنگي كه گفت توان مي توصيفي تعريف يك در .شود مي ي يليويو

.است آن نوشيدن و آب جستجوي به
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
 غلظت كه دهد مي رخ وقتي سمزياُ تشنگي :اسمزيُ تشنگي 

جع  آب خروج موجب افزايش اين .يابد افزايش سلولي بين مايع
  كه دارد واقعيت اين به اشاره سمزياُ واژه .شود مي ها سلول

ع  را ها آن كه سلولي بين مايع غلظت در تغييرات به واقعاً ها گيرنده
  از آب عبور معني به سمزاُ .دهند مي پاسخ است، كرده احاطه
  با اي منطقه به پايين غلظت با منطقه يك از تراوا نيمه غشاي يك

.است باال غلظت
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م:فصل  هفتم ل
تشنگي و گرسنگي        

 يي  حجم كه دهد مي رخ وقتي حجمي تشنگي :حجمي تشنگي ييج يج جميرخو
  آب خونريزي، اثر در مثالً بدن، وقتي .يابد كاهش خون پالسماي

عريز  درون يعني بدن مايعات از بخش سه از واقع در دهد مي دست از شزو يبيزب روي
 هم تبخير .شود مي كم آب خوني درون و سلولي برون سلولي،

.گردد مي اسمزي تشنگي هم و حجمي تشنگي موجب ر ي مزي ي م و جمي ي وجب
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 رين خون دادن دست از خالص، حجمي تشنگي علت مشهورترين ييهور وزصج
  خونريزي دچار جراحت اثر در كه كساني جهت همين به .است
جمرشينبييببوي  حجم در كاهش اين علت به .نمايند مي آب طلب شوند مي

 آب و سديم رفتن دست از با همراه ) Hypovolumia(خون
ييوي نيز نمك مصرف جهت اشتهايي به منجر حجمي تشنگي شود، مي ييبجرج يزرجهه

.گردد مي
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

پايه ها عصبي تشنگي
به نظر مي آيد مثل خوردن، همبسته هاي عصبي زير بنايي نوشيدن نيز در  

گ مـدارهايي در سـاقه مغـزي الگـوي     . مناطق مختلف مغز پراكنده هستند
ليسيدن در برخي حيوانات الگوي . حركتي ليسيدن را سازمان مي دهند

ردن را شكل  م دهد كت آب خ س     ح االم ت د ه به نظ م آي به نظر مـي آيـد هيپوتـاالموس    . حركتي آب خوردن را شكل  مي دهد
مكاني است كـه در آن جـاعاليم حالـت مـايعي اي بـدن      ) LH(جانبي

. يك پارچه شده و از آن جا اطالعات به ساقه مغزي انتقال       مي يابد ب ي ي ز ب ز و رچ پ ي
هم چنين بررسي ها نشان داده اند كه كنترل هاي مـوازي چندگانـه اي   

.جهت رفتار نوشيدن وجود دارند
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
اختالل هاي خوردن:

)Obesity(چاقي1.

ا  2 Anorexia( اش nervosa( )Anorexia nervosa(بي اشتهايي عصبي 2.

)Bulimia(پراشتهايي3.
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

 اختالل اين در .شود مي گفته وزن با ارتباط در اختالل يك به چاقي  
 با ارتباط در هنجار، به حد از باالتر درصد 20 الي 10 بدن وزن
  .رسد مي چربي، تجمع

 چاقي به مبتال كودكان درصد 5 الي 2 حدود غربي كشورهاي در 

.يابد مي افزايش نيز درصد اين سن افزايش با و هستند يشننش
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
 نشان شواهد اما است، شده مطرح چاقي براي زيادي داليل 

بيلرينهمي  .باشد ژنتيك عامل ترين مهم كه دهد مي

 د ا ا اف ا غ ل ا ل از ن  سبك به مربوط عوامل از نبايد ما ها يافته اين رغم علي  ك  ط ا

  .كنيم نظر صرف چاقي بروز در زندگي
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

ي   نظر به زيرا است، بدن وزن تنظيم در مهمي بسيار زمان كودكي رزو ي يب ربزيربوزيمره
 تشكيل دوره اين در است ممكن چربي جديد هاي سلول آيد مي

يوو  از را ها آن توانست نخواهيم ديگر ما شدند، تشكيل وقتي و شوند ريلو يمي زروو
 است ممكن نيز فرهنگي رسوم و آداب اين بر عالوه .بدهيم دست

ي ن وجو ب ر ي  .باشند داشته چاقي آمدن وجود به در نقشي   ب  چ
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
عصبي اشتهايي بي )Anorexia nervosa(
ييبيح سر وسيله به 1873 سال در بار اولين عصبي اشتهايي بي اصطالح ينبيه رو يبلرب رو

.شد برده كار به گال ويليام
 اد ، اشتهاي ب به مبتال اف  جواني زن يا دختر معموال كه عصبي، اشتهايي بي به مبتال افراد . جوان زن يا دخت معموالً كه عصب

  و هستند وسواس دچار خود وزن نگهداشتن پايين مورد در است،
سنگ  70 الي 60 تا را خود وزن آنان.كنند مي انكار را خود گرسنگي 70 ال 60 تا را خود وزن آنانكنند م انكار را خود گ

.آورند مي پايين خودشان با متناسب وزن درصد
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
 تاثير يك بازنمايي بدني بي اشتهايي عصبي تحت بيماري

.معيوب حاصل مي شود و ي ل يوب

225  درصد بيماران مبتال  5الي  22داده ها نشان مي دهند كه

.به بي اشتهايي عصبي مي ميرند ير ي بي يي ه بي ب

264



م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
دارد وجود مختلفي هاي تبيين عصبي اشتهايي بي توضيح براي:

يبييني عصبي اشتهايي بي به مبتاليان گويد مي روانشناختي تبيين يك .1 يوييرو ييبيبب بيه
  اي وسيله آنان اختالل كه شوند مي تلقي افرادي اوقات گاهي
ي به يابي دست جهت نادرست تالشي عنوان به يا توجه كسب براي بيجهريوبيوجببر بي

.باشد مي شان زندگي بر كنترل از مقداري

ات 2 هنگ تاثي   اين به حداقل باشند، داشته نقشي است ممكن نيز فرهنگي تاثيرات .2  اين به حداقل باشند، داشته نقش است ممكن نيز ف

  .شود مي محسوب امتياز يك ي الغر كه دليل
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

ي  اختالل و جنسي هاي هورمون نقش بر ديگر پژوهشگران برخي .3 ربر رپژو وشبري ييور لوج
 هيپوتاالموس، نقش جا اين در كه اند كرده تاكيد تيروئيد غده در

.شود مي برجسته هيپوفيز، غده با آن ارتباط جهت به ب جهت ب يز،  ب ن ر .و ي برج يپو

 نا است ممكن كه اند كرده فرض پژوهشگران از تعدادي .4
بوط هاي بهنجاري  هيپوتاالموس در عصبي هاي دهنده انتقال به مربوط هاي بهنجاري هيپوتاالموس در عصب هاي دهنده انتقال به م

.گردد بيماري اين موجب
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
پراشتهايي)Bulimia(
 يريني يك در كه است اين پراشتهايي به مبتاليان ويژگي ترين اصلي يويژ ييبب ه يرينپر

 در و .كنند مي غذامصرف متنابهي مقدار زماني كوتاه فاصله
ي  غذاهاي آوردن باال به وادار را خود زياد تغذيه از بعد مواقع برخي عبر رروزييزبو يورببو

.كنند مي شده خورده

اشتهاي ب اختالل به مبتاليان درصد 40 كه است شده ديده اشتهايي بي اختالل به مبتاليان درصد 40 كه است شده ديده 

.اند داشته نيز پرخوري هاي دوره عصبي
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        
مختلفي داليل نيز پراشتهايي آمدن وجود به براي  

:است شده مطرح وجود
  در كاهشي بيماران نوع اين كه اند داده نشان ها پژوهش برخي1.

  HVAدوپاميني متابوليت و HIAA-5 سروتونيني متابوليت سطوح

.دهند مي نشان
 هاي پاسخ به منجر پايين سروتونيني كاركرد است ممكن2.

 جستجوي به منجر دوپامين پايين سطوح كه حالي در سيري،    ا ا ط ك ال  
.باشد غذا براي معتادگونه
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م:فصل  هفتم ل
گرسنگي و تشنگي        

ديده شده است كه پر اشتهايي با يكي از اختالل هاي 
، ارتباط دارد ، يعن افسردگ .  روانشناختي، يعني افسردگي، ارتباط دارد  روانشناخت

269



:  فصل هشتم:  فصل هشت

رفتار جنسي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي        

هدف هاي رفتاري فصل

:  از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند

.تبيين تكاملي در مورد علت رفتارهاي جنسي را توضيح دهد.  1

ح دهد  2 ض ت ت ن جن ايند تع رشد جن و ف .رشد جنسي و فرايند تعيين جنسيت توضيح دهد.  2
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي        

...ادامه هدف هاي رفتاري

.ويژگي هاي جنسي اوليه و ثانويه را توضيح دهد.  3

د  4 ا ند ن ق  ا ط ن  ا  الل  اخ .اختالل هاي جنسي را طبقه بندي نمايد.  4

.تمايز مغزي موجود در دو جنس را بيان كند.  5

272



م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي        
جنسي رفتار

ريوي  اين دارد ديگر نيازهاي با جنسي رفتار كه اي عمده تفاوت يك        ير يبج ز ري ينري
  كند نمي برآورد را حياتي بافتي نياز هيچ جنسي رفتار  كه است
م  تكاملي نظر از ولي نيست، الزم نيز فردي بقاي براي چنين وهم ينو يچ يبر يب ييزميزر يرزو
  اين انجام بدون زيرا گيرد، مي انجام كه است فعاليتي ترين مهم

.افتد مي خطر به نوع بقاي و آيد نمي وجود به فرزندي رفتار ر ي ر ي و ي مي وجو ب رز  ي ر ب وع ب
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي        

ريبرو زيادي حد تا كه است ي پديده يك جنسي رفتار محيط، بر عالوه ير ييج ييپ زي
  اين و يابد مي بستگي عصبي و هورموني ژنتيكي، كاركرد به

رويب  روانشناسي مفاهيم حسب بر جنسي رفتار كه شود مي باعث ير ييمببرج رو

.باشد تبيين قابل فيزيولوژيكي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

م  مجموعه يك داراي والدين از كدام هر جنسي، مثل توليد در
  يك آن تركيب هر از كه هستند ها ژن از فردي به منحصر
  خواهد باعث جديد مخلوط اين .آيد مي بوجود جديدي مخلوط

ا ا فا آ   ف  ا ا ا   از حتي و خواهران يا برادران از متفاوت آمده وجود به فرزند شد  ا   ا
  به بنابراين  .)تخمكي يك دوقلوهاي استثناي به( باشد والدين
ي ت ان  نظ اهد ز ك كه گفت ت ت خ ان  توانست خواهد زوج يك كه گفت توان مي نظري صورت ت
 وجود به ژنتيكي نظر از متفاوت فرزندان از نهايتي بي تعداد تقريباً
  آورد
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

جنسي رشد  جنسي رشد  
 حاوي )ها تخمك و ها اسپرم از غير( انسان بدن هاي سلول همه      

وموزوم جفت 23 نامه كه ژنتيك اطالعات است ك   رشد هاي برنامه كه ژنتيكي اطالعات .است كروموزوم جفت 23  رشد هاي ب

       را ها كروموزوم اين كه هاييDNA در بردارند در را انسان
ار سازند م فته ق اند گ .اند گرفته قرار سازند مي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 ي مي تعيين پدر اسپرم با لقاح هنگام در فرد يك ژنتيكي جنسيت يج ي رپرمبحمرريژ ييينپ
  جسمي رشد به كروموزوم جفت 23 از جفت 22 .شود

م بيست جفت .شوند مي مربوط آن جنسيت به توجه بدون ارگانيسم ي ور يبوجب بيجويربوج
 جنسيت كننده تعيين كه است جنسي دوكروموزوم حاوي سوم و

.باشد مي فرد ب ي ر
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 هاي كروموزوم :دارد وجود جنسي كروموزوم نوع دو X و 
م .)XX( دارند X كروموزوم دو ها مونث .Y هاي كروموزوم مر ر

  يك داراي كند مي توليد زن يك كه هايي تخمك همه بنابراين

مم  يك و X كروموزوم يك ها مذكر .هستند X كروموزوم
  مرد يك جنسي ها كروموزوم وقتي .)XY( دارند Y كروموزوم

ممم  و X جنسي كروموزوم داراي ها اسپرم نصف شود، مي تقسيم
.هستند Y جنسي كروموزوم داراي ها آن ديگر نصف
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

كروموزوم
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

كروموزوم X در موجود جنسي غير كروموزوم جفت 22 بقيه و  
  رشد براي كه هستند اطالعاتي تمامي حاوي ها مونث و ها مذكر
  هاي هورمون وجود .است الزم ها جنس از كدام هر جسمي
مم ريخت تعيين باعث تولد، از بعد در هم و قبل در هم جنسي،

 مي انجام Y كروموزوم چه آن .شوند مي فرد مؤنثي يا مذكري
  مردانه جنسي هاي هورمون كه است غددي رشد كنترل دهد

.كنند مي توليد
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

جنسي هاي اندام
ييم  :شوند مي تقسيم كلي ي دسته سه به جنسي هاي اندام        وييمييبج

ا1 نا دان  ا ض( گ   )ها تخمدان و ها بيضه( گونادها1.  )ا تخ

  جنسي هاي اندام2.

بيروني جنسي هاي اندام3.
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

.كنند مي رشد همه از اول )ها تخمدان و ها بيضه( گونادها 

 دارند كاركرد دو گونادها:  

د   الف ل ك ت   .كنند مي اسپرم يا تخمك توليد -  الف  كنند  ا ا تخ

.كنند مي ترشح را هايي هورمون  -  ب
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

وجود نامتمايزي گونادهاي جنس دو هر در جنيني اوليه مرحله در 
  هم و ها بيضه صورت به توانند مي هم بالقوه صورت به كه دارند

ل آ  ظ  آ  ا ا     آن رشد كه عاملي آيد مي نظر به .آيند در ها تخمدان صورت به  آ  ك ا
 روي بر كه باشد SRY بنام واحدي ژن كند مي كنترل را ها

ز ا Y ك ف ق ت گ د ا ژن ا ا ل   نام به آنزيمي توليد با ژن اين .است گرفته قرار Y كروموزوم  نا  آن ت
  به متمايز، نا گونادهاي شود مي باعث ها بيضه كننده تعيين عامل

  به گونادها باشد، نداشته وجود ژن اين اگر .آيند در بيضه صورت  به گونادها باشد، نداشته وجود ژن اين اگر .آيند در بيضه صورت
.آيند مي در تخمدان شكل
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 ييم هاي هورمون به نيازي يافتن تشكيل براي مونث جنسي هاي اندام يوج نيلبر زيي وبي يور
 ولي .آيند مي وجود به طبيعي صورت به و ندارند مونث جنسي

ييموجوب  ها آندروژن وجود به نياز مذكر جنسي هاي اندام آمدن وجود به زرج روژوجوبي

 .دارند
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 ييم و رحم فالوپ، هاي لوله فيمبريا، مؤنث دروني جنسي هاي اندام يج بريؤرو موپيوي ور
  مذكر دروني جنسي هاي اندام و هستند، واژن دروني سوم دو

ري  از مني انتقال جهت ها بيضه عقب در كه(مني خروجي مجاري زيجهبيبريروجيج
  و سمينفر هاي لوله مني، ي لوله ،)كند مي فعاليت ها بيضه

.باشند مي پروستات ب ي پرو
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

مذكر                        مونث                             

286
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

جنسي رسش  
ي  و دروني، جنسي اندام گونادها، همان اوليه جنسي هاي ويژگي      ييويژ يج يموو يج ورو

  تولد هنگام در ها ويژگي اين .هستند بيروني جنسي هاي اندام
يوزر سينه شدن بزرگ نظير ثانويه جنسي ويژگي .هستند نوزاد همراه يويژ يبزريرويج
 زمان تا صدا در تغيير و بدن نقاط برخي در چربي شدن جمع ها،
وغ  از پسر و دختر كودكان بلوغ از قبل بنابراين .شوند نمي ظاهر بلوغ ينويرب بر وغزبلب روروب زپ

 .هستند هم به شبيه جسمي نظر
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 هيپوتاالموس در هايي سلول كه شود آغازمي هنگامي بلوغ 
ح مي ترشح را )GnRH( گونادها محرك كننده آزاد هاي هورمون

 محرك هورمون دو شدن رها و توليد نيز كننده آزاد اين كه كنند
م  را LHو FSHهاي نام به پيشين هيپوفيز غده وسيله به گونادها
 هورمون توليد براي را گونادها“  LH و FSH .گردند مي موجب
 مسئول نهايت در ها هورمون اين كه كنند، مي تحريك هايشان

.باشند مي جنسي رسش
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

:دو هورمون محرك گونادها عبارتند از

) FSH(هورمون محرك فوليكولين 1.

)  LH(هورمون ايجاد كننده جسم زرد 2.
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

جنسي هاي اختالل

آندروژنيتال سندرم - 1
ان  نث ن ك نگا ا ز ن  ض  ن ت   تستسترون  معرض در جنسي تمايز زمان در مونث جنين كه هنگامي  ت

  نوزاد جنين جنسي هاي اندام گيرد، قرار جنين خود از شده ترشح

.بود خواهند مذكر ا ذك

291



م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

كاذب جنسيتي دو

 گونادهايي با حيوان يك كه شود مي گفته شرايطي به كاذب جنسيتي دو
 داراي اما دارد تطابق اش جنسي هاي كروموزوم با كه شود مي متولد
ا   تولد هنگام در موارد اين اگر .است مخالف جنس بيروني جنسي اندام  ل گا  ا ا اگ ا خالف  ن  ان

 هاي اندام درماني دارو و جراحي عمل با توان مي شوند داده تشخيص
ون جنس د ژنتيك جنسيت با را بي د سازگار ف  .كرد سازگار فرد ژنتيكي جنسيت با را بيروني جنسي ك
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       
داراي اغلب كودكان اين موارد برخي در اين وجود با 

 مذكر ها آن جنس كه باشند مي اي نرينه آلت چنان مذكر ها آن جنس كه باشند مي اي نرينه آلت چنان
 انتظار برخالف كودكان اين .شوند مي داده تشحيص

 به مربوط مشكالت و شوند مي بزرگ پسر عنوان به  ط كال  ش  گ  ا 
يييي مي بروز نوجواني در فقط شان هويتي و جنسي رشد

.يابند
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 ياختگ غدد مطالعات نشان داده اند كه مونث هاي كه پ  مطالعات نشان داده اند كه مونث هايي كه پرياختگي غدد
فوق كليوي پيش از تولد را تجربه كرده اند، از نظر رواني 

ا ذك  ا  گ  ا  ا  ا   ل  .تمايل زيادي به نشان دادن ويژگي هاي مذكري دارندا
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

)سندرم مونث بيضه دار(  TFSسندرم  - 2

افزايش سطح آندروژن ها اثر اندكي بر روي تغييرات ظاهر جنسي  
در مذكر دارد، اما با افزايش سطح آندروژن ها ممكن است در مذك دارد، اما با افزايش سطح آندروژن ها ممكن است 

 TFSوضعيت دو جنسيتي كاذب به وجود آيد كه سندرم 
ده دنام . مي شودناميده م ش
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

سندرم كامل شكل براي TFS ) دار بيضه مونث سندرم( رم ل ل براي  توصيه S ) وصي )ار بيض وث رم  
  هيچ زيرا يابند، پرورش دختر عنوان به كودكان اين كه است شده
يل زنانه ظاهر توانست نخواهد هورموني درمان هيچ و جراحي عمل يريچوجر و زرووور
 از .آورد وجود به آنان در مردانه جنسي كاركرد و تغيير را آنان

.گيرند مي نظر در زن عنوان به را خودشان آنان نيز رواني نظر ي ر ن ن يز رو ن ب ر و ير ي ر ر زن و
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

:ژنتيكي جنسي هاي سندرم - 3

وزومجو  از جفت يك كه بريم مي ارث به كروموزوم جفت 23 معموالً ما  زجيبريميربرو
  گاهي ولي .سازند مي ) XY ياXX(جنسي هاي كروموزوم را ها آن

ت  سندرم ها موقعيتاين از يكي .شود نمي طور اين وضعيت اوقات يت و ي .و مي ور ين وض يتين ز ي   رم  و
مبتال سندرم اينبهمورد يك زنده تولد 2500 هر در .ترنراست

  و ي  .شود مي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

ررم ر  فاقد كه شود مي بارور اسپرمي با تخمكترنرسندرم در ي ب مكر پر رور ا     و ي ب
  اين داراي فرد كه است آن معني به اين .است جنسي كروموزوم

وزوم  رم مبتال افراد در .)XO(بود خواهد دارا را X كروموزوم فقط سندرم ال ر ر .)O(بو و ر ر  رو  ب
 بيضه شكل به گونادها ،Y كروموزوم فقدان علت به سندرم اين به

مي  .يابند نمي رشد مذكر جنسي هاي اندام و آيند درنمي ي ي م و ي ر ب مي ر ر ج   ي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 يي .است فيلتر كالين سندرم جنس به مربوط ژنتيكي وضعيت يك يو ي سبربوژ رينرمج ي
 نفر يك شده متولد زنده نوزاد500هر از كه حالت اين در

ر مي ارث به اضافي X كروموزوم يك مذكر فرد است، آن دچار وزوميررنچ يرو يربض
  ويژگي اختالل اين در رود، يمانتظار كه چنان هم .)XXY( برد
ي ي  .يابدمي افزايش بزرگسالي، در ويژه به مبتال، فرد زنانگي هاي ال ر ز ي ر ويژ ب ب يش بزر بي ز   ي
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

جنس دو در مغز تمايز 

  و ريزمن توسط تمايزمغزدردوجنس درمورد مطالعات اولين از يكي
 بررسي مورد را هيپوتاالموس بينايي پيش ناحيه كه شد انجام )1973(فيلد
 بينايي پيش ناحيه كه رسيدند نتيجه اين به پژوهشگران اين .دادند قرار

ا از ش ا نث ن ا ذك ا ق ل ا ل ذك  از بعد بالفاصله مذكرها وقتي ولي .دارند سيناپس مذكرها از بيشتر ها مونث از  الفا
 سطح به ناحيه دراين موجود هاي سيناپس تعداد شوند، مي اخته تولد

دا افزايش   ها درمونث آنها موجود كندم پ .كند مي  پيدا افزايش   ها درمونث آنها موجود
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 يوسنززور و گورسكي توسط جنس دو بين مغزي تمايز مورد درديگر مطالعه و
 ي ناحيه در كوچكي ي هسته يك كه داد نشان )1978( همكاران

 از بزرگتر بار 5 تا 3 مذكرها در كه دارد وجود ها موش بينايي پيش
  شده ناميده جنسي مورفيك دي ي هسته بنام هسته اين .است ها مونث

 .دارد مستقيم ارتباط آندروژن ترشح با آن اندازه كه شد داده نشان و
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

 ريي است شده يافت جنس دو بين در هايي تفاوت كه ديگري ناحيه سوبينرييوي يج
  هم به را نيمكره دو كه هايي آكسون از كه ،اي پينه جسم

ب  .باشد مي  است، يافته تشكيل دهند مي ارتباط   .ب ي  ت، ي يل  ي ر
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م:فصل  هشتم ل
رفتار جنسي       

پسين بخش كه كرد مطرح علمي گزارش يك 1982 سال در  
مم  هم به را نيمكره دو اي آهيانه و سري پس نواحي كه اي پينه جسم
 طور به ها مونث در شود، مي ناميده نيوم اسپله و دهد مي   پيوند
  كه دادند نشان بعدي مطالعات ولي .است تر بزرگ داري معني
 .است تر بزرگ دست راست زنان در اي پينه جسم از ناحيه اين

يني ميگيري نتيجه مطالعات اين از )2001( ويكنز حال هر به ولي
.دارند هم با زيادي ارتباطات زنان در مغزي نيمكره دو كه كند

303



هم:فصل نهم ل
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه                      

فصل رفتاري هاي هدف
لپسي :بتواند فصل مطالعه از پس رود مي دانشجوانتظار از

1 . ف را يادگيري و حافظه هاي واژه رفتن كار به مترادف علت نربر ژر يريويو ري
.دهد توضيح

2 . يورررييلزي شدن ذخيره چگونگي مورد در كه را هايي احتمال از تعدادي و نيرچ
.كند بيان است مطرح ها حافظه
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

ادامه هدف هاي رفتاري...

.را توضيح دهدلشلي و هب نظر .  3

د  4 ض  ا ت ا آن  ا  ن ل ا شد   آ شات ان ا آز .آزمايشات انجام شده بر روي آپليزيا و نتايج آن را توضيح دهد.  4

5  .LTP وLTD را توضيح دهد؟
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
ادامه هدف هاي رفتاري....

  و يادگيري در گوناگون عصبي هاي بخش اهميت و حافظه انواع . 6
دهد توضيح را حافظه .دهد توضيح را حافظه

گك7 .دهد توضيح را حافظه و يادگيري در مشكالت . 7
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
نيست انسان مختص فقط حافظه و يادگيري.

ًروند مي كار به مترادف يادگيري و حافظه واژه دو معموال.  
ي ا به يادگي ي ف يف جديد اطالعات گي  ولي شود، مي تعريف جديد اطالعات گيري فرا به يادگيري ول شود، م تع
  گفته شده گرفته ياد مواد بازيابي و سازي ذخيره ظرفيت به حافظه

د م ش .شود مي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
ساختار در پايدار نسبتاً تغييرات بعضي مستلزم يادگيري و حافظه 

  .است عصبي سيستم

ًپسيجرورييريج سيناپس ايجاد مثالً( ها نرون ساختمان در تغييرات ايجاد حافظه احتماال ي
  هاي دهنده انتقال شدن آزاد در تغيير يا و )جديد هاي دندريت يا ها

  شايد نهايت در و )ها آن به حساس هاي گيرنده يا(خاص عصبي
  موجود الكتريكي فعاليت الگوي در تغييراتي ايجاد حافظه و يادگيري

.باشد نرون ها ميليون بين در شايد و عصبي مدارهاي در
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

يووويز  ديگر هم با كه است، نرون بيليون 12 حدود حاوي انسان مغز رمبروبي ي
 .دهند مي تشكيل را )تريليون 10 حدود در(زيادي هاي ارتباط
ييروبين  هايي مكان زيرا دارند، زيادي اهميت ها نرون بين اتصال نقاط ييزيررزي
  و دهند مي رخ جا آن در شيميايي و الكتريكي تغييرات كه هستند

ي  .هستند اساسي يادگيري و حافظه براي يري و  بر    ي ي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

ي گاه پيوند سطح در حافظه و يادگيري مطالعه مشكالت از يكي يريزي پيوحروي
  ها آن( است ها سيناپس كوچك بسيار هاي اندازه نروني، هاي
وپب ترتيب، اين به .)شوند مي ديده الكترونيكي ميكروسكوپ با فقط رو يي ي يبينبوييرو ر

  مغز در ها آن ارتباطات و ها نرون زياد بسيار تعداد به توجه با
يي مملو افتد مي اتفاق حافظه كه هايي مكان ماهيت شناخت توانايي ويقيييو

.است دشواري از
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

كه بود اين بود، شده مطرح زمان آن تا پاولف توسط كه فرضي  
ط در ك(حس نواح بين پيوندهاي كالسيك شدن ش   )محرك(حسي نواحي بين پيوندهايي كالسيك شدن شرطي در  )مح

  .شود مي ايجاد )پاسخ(حركتي نواحي با مغز، قشر
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

َيريرريوري و افتد، مي اتفاق مغز قشر در يادگيري اگر كرد مي  تصور شليل ويقزرري
 و حسي نواحي بين جديد پيوندهاي گيري شكل نتيجه اگرآن
ي  دو اين بين ي رابطه پيوند اين بريدن با بايد پس است، حركتي يپسر بپيوينبريبب وينبينير
  ي حافظه واقع در و برود بين از پاسخ و محرك به مربوط ي ناحيه

خ ب ربو  .ببيند آسيب شده گرفته ياد پاسخ به مربوط   ببي يب  ر ي پ
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
بسهم دونالد ِه

يبِو لشلي نظر زير و هاروارد دانشگاه از را خود دكتراي كه بِه دونالد رزرور يرزيرورو
  كه بود مند عالقه موضوع اين به كرد، دريافت 1936 سال در

ورو  كرد مي تالش او .كنند مي گرداني رمز را حافظه چگونه ها نرون زرچ ير ريشوير

  .كند تبيين را رخداد اين چگونگي تا
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

يينبب  با پيوند زيادي مقادير ها نرون كه بود واقف واقعيت اين به هب ييرروبووو بپيوزي
  حافظه كه كرد فرض او اساس اين بر .دهند مي تشكيل ديگر هم
ي  حاصل مغز در شده توزيع هاي نرون معماري زياد پيوند از بايد لزروزيعيروريزيپيوزب
  را حافظه چگونه نروني مدارهاي كه بود اين او پرسش اما .آيد

كنند؟ مي گرداني رمز ز ي ر ؟ ي ر
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

لب آن او كه چيزي( مدارها كه كرد فرض بِه پرسش اين دنبال به شينب وچيزيرررضبِپر
  تجارب وسيله به ناگهاني طور به )ناميد سلولي هاي مجتمع را ها

يري فعاليت به شروع رخدادي از بعد و شوند مي فعال يادگيري يزبوويي يبروعر
  اين يادگيري، آمدن وجود به براي واقع در .كنند مي   الكتريكي

يي بِه ترتيب اين به .شود حفظ كوتاهي دوره براي بايد فعاليت يب يوربر يبينبوو بِر

.نمود فراهم مدت كوتاه حافظه براي تبييني
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
هاي سيستم با جانداراني يافتن براي تالش در گران پژوهش  

  را عصبي ردهاي گيري شكل نحوه تا بودند تر ساده عصبي

 آپليزيانام به بزرگ درياي حلزون يك جاندار اين .كنند كشف
  .كند مي زندگي مكزيك جنوب و كاليفرنيا سواحل در كه است

  به و كردند شروع همكاران وكندل اريكرا آپليزيا از استفاده
 ي مطالعه كار اين كه نيست شكي دانشمندان، از بسياري نظر

.سازد مي فراهم را حافظه و يادگيري عصبي و سيناپسي اساس
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

آپليزيا
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

يريو اندوزش كه است اين سيناپسي ي فرضيه  در اصلي مضمون يير پ وزشيني
  ها نرون بين هاي سيناپس از هريك كارآيي در تغييرات از حافظه
وژيييرينويي توانش را الكتروفيزيولوژيك تغييرات اين .شود مي ناشي يزيو شررو و

.نامند مي )LTD( مدت دراز رِكود   و)LTP(درازمدت
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
LTP وLTD چيست؟

LTP وLTD مكانيسمي كه هستند الكتروفيزيولوژيكي هاي پديده 
اي را بوط سيناپس فعاليت ب آيند با م ي هاي ف   حافظه و يادگيري هاي فرآيند با مربوط سيناپسي فعاليت براي را  حافظه و يادگي

 بر سيناپس يك اثر يا توانمندي LTDو LTP .دهند مي ارايه
ل روي ناپ پ سل  اثر معني به LTP.دهد مي نشان را سيناپسي پس سلول روي اث معن به LTPدهد م نشان را س

  .است تر ضعيف    سيناپسي اثر معني به LTD و تر، قوي سيناپسي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

LTP ي   مكرراً، و سريعاً سيناپس يك كه دهد مي رخ زماني پس يك   ي رخ ز   ررا، و ري ي
  همسايه هاي سيناپس سوي از شده اعمال دپالريزاسيون با همزمان

.شود تحريك آن، روي بر .و ريك ن، روي بر

  ال ن LTP ن الن  ا ن گ ط ا  براي بيشتري آمادگي طوالني مدت براي نرون LTP دنبال به . ا ش آ
.كند مي پيدا تازه هاي محرك به دادن پاسخ
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
ويژگي دو LTPشناختي زيست - عصب مدل عنوان به را آن 

 از عبارتند ويژگي دو اين .است ساخته حافظه و يادگيري براي جذاب
ف ا ض كا تدا  كا  آن در كه كند مي توصيف را وضعيتي همكاري .تداعي و همكاري آن  ك كند  ت

 LTP همجوار، آكسون چند يا دو وسيله به نرون يك همزمان تحريك
ي پس رون ر ر دهد مي رخ زماني تداعي .آورد مي وجود به سيناپسي پس نرون در را پ ي ي .ور ي وجو ب ي   ي رخ ز
 داد درون با را ضعيفي تحريكي داد درون سيناپسي پس نرون يك كه

 به سيناپسي پس نرون آن، از بعد .نمايد دريافت همزمان قوي تحريكي
 خواهد پاسخ قوي داد درون وجود به نياز بدون ضعيف داد درون آنآ

.داد
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
 انواع حافظه

به كوتاه مدت1.

دراز مدت  2.
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
حافظه كاري

     پردازش روزمره هاي فعاليت جريان در را بيشتري اطالعات مغز
ه نگهداري، كاري حافظه در معموالً اطالعات اين كند م   بهره نگهداري، كاري حافظه در معموال اطالعات اين .كند مي  به

   .گردند مي فراموش سپس برداري،
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
 عبارتند از حافظه دراز مدتانواع : 

 )آشكار(اظهاري 1.

) پنهان(غير اظهاري 2.
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

  مي هشياري اطالعات بازيابي شامل اظهاري يا آشكار حافظه 
د  ك ش ان ند ان كال ت  ت  حافظه اين .شوند بيان كالمي صورت به توانند مي كه شود افظ ا ش

.است اشياء يا ها مكان افراد، درباره اطالعاتي شامل اغلب
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

هلبلر  تالش به مدت دراز حافظه )اظهاري غير( پنهان شكل مقابل در رييرپ زه شبر
  يك شامل اغلب اظهاري غير حافظه .ندارد بستگي هشيار

وري  روندي حافظه .است عادات و ها مهارت قصدمندانه غير يادآوري ريري يوه رو
 .است پنهان حافظه از ديگري نوع ها روال انجام نحوه يادآوري يا
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

آيندهاي بوط ف وكامپ آشكار حافظه به م  مناطقي و هيپوكامپ آشكار حافظه به مربوط فرآيندهاي مناطق و ه
 مي فعال را تاالموس و پايه مغز پيش گيجگاهي، قشر از

.سازندا
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

 ريرينب توانند مي اغلب )اظهاري(آشكار حافظه اطالعات كه اين علت به ويبه
  در معموالً ها حافظه نوع اين شوند، بيان كالمي صورت به

ب  ذخيره هستند جديد نوعي آيي پديد نظر از كه نروني ارتباطات ير يرزرو يييپ يو يرج
  تاالموس، :از عبارتند نروني ارتباطات و ساختارها اين .شوند مي

.هيپوكامپ و قشري، گيجگاهي هاي لوب ي ي وب پ و ري يج يپو
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:مفصل نه ه مل
گيري و حافظهياد           
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دو نوع حافظه دراز:فصل نهم هم ل
يادگيري و حافظه          

)بياني(آشكار )غير بياني(ضمني 

واقعيات رخدادها
اثر 

يادگيري    
غير 

:   تداعي

يادگيري        
اثر رويه اي :   تداعي

نخستين
:   تداعي

خوگيري 
و حساس 
شدگي

لوب گيجگاهي 
مياني

شرطي 
كالسيك  
و كنشگر

مهارت و  
عادت

نئوكرتكس
استرياتوم

مسير هاي 
انعكاسي 

پاسخ هاي 
هيجاني

عضالت  
اسكلتي

داالAآميگ مخچه 
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رابطه انواع ساختار هاي مغز با انواع حافظه ها و يادگيري ها



هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

پ  آشكار هاي حافظه درتشكيل مهمي بسيار نقش هيپوكامپ رشيپو ي يب يله رير
 حافظه به مدت كوتاه هاي حافظه تبديل در هيپوكامپ .دارد
زي  ناميده استحكام كه فرآيندي ديگر عبارت به مدت، دراز هاي ربر رب يي ي يمر
  زماني دوره يك در استحكام .دارد اساسي نقش شود، مي

.)سال چند تا روز چند از( دهد مي رخ طوالني )ل چ  روز چ ز(  ي رخ والي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

ع يادگيري فرآيندهاي توانند مي بيمارگون شرايط از متفاوتي انواع يو يزو ور ر يويبي ي يرير ي
 ژنتيكي، مشكالت از شرايط اين از برخي .دهند تغيير را حافظه و

ييب هاي بيماري يا ،)الكليسم و تغذيه سوء مثل( زندگي هاي سبك مويولز رييي يبي

  .شوند مي ناشي عصبي انحطاط
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
حافظه هاي فرآيند در هايي آشفتگي به منجر كه گوناگون طبي شرايط 

:هستند زير عبارت به شوند مي

:)پيري( سالخوردگي .1

  آسيب حافظه و يادگيري فرآيندهاي به سالخوردگي عاميانه، ادراك برخالف
ك   تيروئيد، بدكاركردي باال، فشارخون نظير هايي بيماري بلكه .رساند نمي

 فشار نظير ديگري شرايط هر يا اضطراب، يا افسردگي هاي اختالل
ا از ت ان تفاد خ هاي د از ش ا دان دا   يا روانگردان، داروهاي حد از بيش استفاده خواب، از محروميت رواني،  ا انگ

 .برساند آسيب ها حافظه يادآوري در فرد توانايي به تواند مي    الكليسم
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

:)شناخت در اختالل( آگنوزي . 2

ييمبوزي  در آشنا اي حافظه الگوهاي تشخيص در فرد توانايي عدم به آگنوزي ييصررو ريو
  حسي هاي توانايي وجود با اي، حافظه   فرآيندهاي شكست اثر

ي  مراكز جوار هم نواحي به آسيب .شود مي گفته سالم، كاركردي ر يبيبويمر رمو زجو ر
  هم از موجب بويايي و شنوايي بينايي، المسه، براي اوليه قشري

ن .شود مي حسي سيستم طريق از شده ذخيره هاي حافظه گسيختن م ريق ز  ير ي  ي  و ي ي ي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

 آمنزي .3
ييزوبوربزي مي ماهيتاً كه حافظه دادن دست از عنوان به ساده صورت به آمنزي
  .شود مي تعريف باشد، )ساختاري( ارگانيك يا زاد روان تواند

ي آسيب مدت دراز حافظه داراي معموالً دارند آمنزي كه افرادي يورزير زر يبر
  داراي بيماران آشكار حافظه عملكرد ويژه به .باشند مي ديده

بربويرييببزي به مربوط تكاليف در اما است، ديده آسيب شدت به آمنزي

.دهند مي نشان هنجاري به عملكرد پنهان حافظه
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
حافظه تشكيل در ناتواني آن در كه ،گستر پيش تواند مي آمنزي 

 قبلي هاي حافظه آن در كه ،گستر پس يا دارد، وجود جديد هاي
  ضربه دنبال به ضربه از پس آمنزي .باشد شود، نمي آورده ياد به
  شدت به آمنزي مدت طول و آيد مي حاصل شديد مغزي ي

 و است آشكارتر گستر پس آمنزي .شد خواهد مربوط آسيب
خ است داده رخ سر به آسيب از قبل كه رويدادهايي حافظه معموالً

.دهد مي قرار تاثير تحت را
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

آلزايمر بيماري .4

ري در كه است اي شده شناخته خوبي به وضعيت يك آلزايمر بيماري ربي ي ييز ريوبيبو
 به شايد آلزايمر اوليه هاي نشانه .باشد مي شايع سالخوردگي

يور  دادن دست از به ولي يابند بروز جزيي هاي فراموشي صورت و ببروزجزييير يي زبو
.شود منتهي حافظه شديد

وتئين رسوب   مي يافت آلزايمر بيماران مغز در هميشه آميولوئيدبتا پروتئين رسوب  م يافت آلزايم بيماران مغز در هميشه آميولوئيدبتا پ

  .شود
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
مغزي هاي ضربه 
 هيپوكامپ به آسيب .1

  زيادي نقش جديد هاي حافظه تشكيل در هيپوكامپ شد گفته كه چنان هم
  يا ضربه اثر در شايد( هستند هيپوكامپي آسيب داراي كه افرادي .دارد

  به نتوانند شايد اما آورند ياد به خوبي به را قبلي هاي حافظه ،)خون نرسيدن
 توانايي بيماران اين .كنند بازيابي و يادگرفته را جديد اطالعات راحتي
ل د ندي هاي افظه   تشك   اين وجود با ولي كنند، مي حفظ را جديد روندي هاي حافظه   تشكيل  ا د ا ل كنند  فظ ا د

.رود مي بين از اساساً مدت دراز اظهاري هاي حافظه تشكيل توانايي
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
2 . آسيب لوب قشري پيشاني

  و سردرگمي، احساسي، بي معموالً پيشاني لوب صدمه داراي بيماران
  در زيادي مشكل بيماران اين .دهند مي نشان حافظه در آسيب  در زيادي مشكل بيماران اين دهند م نشان حافظه در آسيب

 مثالً .دهند مي نشان خود از زماني رويدادهاي توالي يادآوري
گذشت توانند نم وز به تا كودك از خود زندگ س ح را ام   شرح را امروز به تا كودكي از خود زندگي سرگذشت توانند نمي  ش

.دهند
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
حافظه و يادگيري بر ژنتيك اثرات:
ييصي نروني فرآيندهاي در تغييراتي باعث ژنتيكي هاي نقص تعدادي ي يبژ يريير ي ير رو

 عقب .دارند مغز رشد روي بر جدي پيآمدهاي كه شود مي
ريبينرييي و فيزيولوژيكي هاي نابهنجاري بين در شديد ذهني ماندگي ج ييبه وژي ويزيو

  و  تايبي – اشتاين روبن هاي سندرم هاي ويژگي از آناتوميكي
ين .است لوري  -  كوفين  ت وري    و
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          
و مستقيم طور به لوري  - كوفين  و  تايبي – اشتاين روبن هاي سندرم 

.شود مي مربوط CREBپروتئين معيوب فعاليت به مستقيم غير م

CREB عقب كرتينيسم .است مربوط ژن برداري نسخه تنظيم به 
 در )T3( تيروئيد هورمون نقص وسيله به كه است شديدي ماندگي

 معمولي، شرايط در .آيد مي حاصل مغزي رشد حساس دوره طول
  چسبد، مي )Nuclear( هسته تيروئيدي هاي گيرنده به تيروئيد هورمون

.دارد مشاركت برداري نسخه تنظيم در آن كه
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

:كورساكف  -   ورنيكه سندرم
ي رم  تاريخچه كه افرادي در معموالً ساكف كور-ورنيكه سندرم ي ر موال ف ورور را چ  ا   ري

  چنين اين .آيد مي وجود به دارند الكل به اعتياد از طوالني اي

ي )B1ويتامين(تيامين نقص آنان در و دارند ناصحيح تغذيه افرادي يح ي ر ين ص ن ر و ر ص ين(ي  )وي
 در نروني نقص به منجر B1ويتامين فقدان .آيدميوجود به

.شود مي گلوكز از استفاده ز ز  و ي و
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هم:فصل نهم ل
يادگيري و حافظه          

 يرمر  تيامين در مدت طوالني نقص كورساكف -   ورنيكه سندرم در يصورور ينرو ي
 مغزي مناطق در ها نرون رفتن دست از يا كاهش يك به منجر

و  پستاني، اجسام در كاهش اين ويژه به شود، مي گوناگون مرشينويژبويو يج پ
  قشر به را تارهايي كه مياني  -  خلفي تاالموس و هيپوتاالموس

ي  .شود ديده فرستند مي پيشاني   و ي ر ي پي

344



ل  :فصل دهمف

نانگيزش و هيجان يج يزشو
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

هدف هاي رفتاري فصل
و :از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند ب صل ز پس رو ي ر جو ز

د  1 ض  ا ت غ  ان   ط  ا .رابطه هيجان و مغز را توضيح دهد.  1

.نظريه هاي هيجاني را توضيح دهد.  2
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
 ادامه هدف هاي رفتاري...

.ارتباط سيستم ليمبيك و آميگداال را با هيجان توضيح دهد.  3

.علت وجودي هيجان را توضيح دهد.  4
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 واژه Emotion التيني ازكلمه Emovereواژ   حركت« معني به ot o م ي از ي o ال e eت« ي ب   ر
 سوي به را ما ها هيجان .است شده گرفته »شدن آشفته« يا »كردن
م  دهند مي ما به را عالمت اين و دارند مي وا حركت به عملي انجام يبرينوريوربيج

 .است دادن رخ حال در ما براي مهمي چيز كه
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

صدسال از بيش داروين ارلزچ  
  بيشتر است، داده نشان قبل

 در توانند مي ما ها هيجان
گ  تشخيص نيز ديگري حيوانات

.شوند داده
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

بيشتر روانشناسان پذيرفته اند كه هر هيجان تركيبي از حداقل چهار   
:مولفه است

ارزيابي شناختي از رويداد، 1.

ات فيزيولوژيك در احشا 2 ،)يا اندام هاي اصل بدن(تغيي ،)يا اندام هاي اصلي بدن(تغييرات فيزيولوژيكي در احشا 2.

آمادگي مفرط و3.

ك . يك احساس 4.
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
هيجان و خودكار عصبي سيستم

 است آن گر نشان و است »خودگرداني«معني به خودكار اصطالح
ش  هشيار و ارادي كنترل تحت دستگاه اين كاركرد عمده بخش كه رب يرلينر رور ي

 است حركتي عصبي الياف شامل خودكار عصبي سيستم .نيست
ييمي كنترل را معيني ترشحي غدد و بدن دروني هاي اندام فعاليت كه نرو يوب ير رلري

  .)كنند مي ترشح آدرنالين كه ريزي درون غدد ويژه به( كنند مي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 ر  پاسخ الگوي 1920 دهه در معروف فيزيولوژيست ،كنون والتر وژيوو خويررويزيو پ
  پاسخ را سمپاتيك عصبي سيستم ي وسيله به شده ايجاد هاي

مينزيريريزيج با مواجه براي را ما سيستم اين زيرا ناميد، »گريز يا جنگ« يري جبر بو

.سازد مي     دهندآماده رخ است ممكن كه خطراتي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

  كنيم،كنيم،  ميمي  تجربهتجربه  رارا  مهميمهمي  هيجانيهيجاني  واكنشواكنش  يكيك  ماما  وقتيوقتي
  بهبه  مربوطمربوط  كهكه  پيوندندپيوندند  ميمي  وقوعوقوع  بهبه  تغييراتتغييرات  ازاز  تعداديتعدادي  بهبه  مربوطمربوط  كهكه  پيوندندپيوندند  مم  وقوعوقوع  بهبه  تغييراتتغييرات  ازاز  تعداديتعدادي
    ..باشندباشند  ميمي  خودكارخودكار  عصبيعصبي  سيستمسيستم
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

..تتسيستم عصبي خودكار زير بناي ابراز و تجربه هيجان اسسيستم عصبي خودكار زير بناي ابراز و تجربه هيجان اس
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
النگه –جيمز هيجان نظريه

ي  عبارت به .»كنيم مي فرار كه زيرا ايم، ترسيده ما« گفتندكه آنان رزيريمر ربيمير ب
  به هيجان )ادراك يا( احساس از قبل  )هيجاني پاسخ يا( ديگرعمل

يمريييوجو مي كنيم بيان ديگري شيوه به بخواهيم اگر يا .آيد مي وجود و رييوبب ييمبيي
 تجربه هيجان يك عنوان به ما كه هشياري حالت كه بگويم توانيم
يهيمي مورد در اطالعاتي ما كه دهد مي رخ زماني تنها كنيم، مي وررييرخز

.باشيم كرده دريافت بدني تغييرات
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

زريورب با محرك يك :گويد مي النگه - جيمز نظريه خالصه طور به بريوييجي
 )شنوايي يا قشربينايي مثالً( شود مي پردازش مغز از مناسبي بخش

.كند مي ارزيابي را محرك اهميت قسمت اين كه بي ر رك ميت مت ين  . ي رزي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

ز حالت هاي بدني گاهي اوقات ممكن است مستقل از  ل  ت م ن  و مم ي  ي  ي ب ت 
.تحليل هاي شناختي يا هشيار باشند
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

محرك 
حسي 
مار 

358

النگه - نظريه ي جيمز 



م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
 مطالعاتي در .شد وارد زيادي انتقادات النگه -  جميز نظريه براي  

 و برانگيختگي به شبيه بدني هاي واكنش ايجاد براي ها آن در كه
 موجب كه شد تزريق موادي انساني هاي آزمودني به شديد، ترس
چ  هيچ ها آزمودني شد، مي هيجان به شبيه بدني تغييرات ايجاد
  واكنش ها آزمودني واقع در .نكردند گزارش را هيجاني تجربه
  تفسير هيجان عنوان به ها آن درك بدون را خود بدني هاي

  .بود النگه -  جميز نظريه هاي بيني پيش با مغاير يافته اين .كردند

359



م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
بارد –كنون هيجاني نظريه:

ر  جداگانه اثر دو هيجاني رويدادهاي كه ددنكر فرض كنون -  والتر يررضوو يروي جرويج
 :دارند مغز روي بر

اي را خودكار عصب سيستم ها آن  1 انگيختگ ايجاد ب يك ب   تحريك برانگيختگي ايجاد براي را خودكار عصبي سيستم ها آن  .1  تح
  .كنند مي

ا غ قش  ا ان   2  .كنند مي ايجاد مغز قشر در را هيجان حس  .2 كنند  ا
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

نظر كنون اين بود كه سيستم عصبي خودكار به همه انواع 
.هيجان ها  دقيقا به روش يكساني پاسخ مي دهدهيجان ها  دقيقاً به روش يكسان پاسخ م دهد
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

محرك محرك 
)  مار(حسي

362
بارد-طرح ساده اي از نظريه ي كنون



م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

يافت توسعه بارد فيليپكارهاي با 1930 دهه در كنون نظريه. ي ب   ر ون ري يپر ر ي ت و ب ي

ا ل  اط ك   ا  تشخيص را هيجان ايجاد مسئول مغزي مناطق كرد مي سعي بارد شخ ا ان ا
  قشر دارد دخالت هيجاني رفتارهاي در كه ساختاري يك .دهد

ا غ .است مغز
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
رفتار در پراهميتي نقش هيپوتاالموس كه دادند نشان آزمايشات  

  رابطه در خشم رفتار كنترل كه گرفت نتيجه بارد .دارد هيجاني
ل ا  اال  ق  قا .است نهفته هيپوتاالموس و قشر بين متقابل

مناسب هيجاني پاسخ دادن و حسي محرك دريافت براي چه اگر 
 رفتار هماهنگ الگوي اما داريم، نياز سالمي مغزي قشر يك به

ل( ا ا كا ا ا ا ا  ا   به )احشايي هاي پاسخ و بازتابي حركات شامل( هيجاني   )ا
.دارد نياز هيپوتاالموس در يكپارچگي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 ر حيواناتي مغز الكتريكي تحريك فن از استفاده پيشگام هس والتر مسو يرينزپي يزري يو
  علت به او .بودند حركت حال در محيط در آزادانه كه بود

يينرش خود به 1949را سال نوبل جايزه زمينه اين در مطالعاتش يزز وبروبلج

.داد اختصاص
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

به منجر تواند مي هيپوتاالموس تحريك كه گرفت نتيجه هس 
انگيختن خاشجويانه حمله يك ب گ سوي به پ   كننده تهديد مرگ سوي به پرخاشجويانه حمله يك برانگيختن  كننده تهديد م

.باشد
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
. حاالت ايجاد مسئول آن  كوچك جثه رغم علي هيپوتاالموس  

  مي خودكار عصبي دستگاه فعاليت بروز و هيجان به مربوط بدني
  .باشد

ر  ون ل ب بر  كه آيد مي نظر به منطقي بارد - كنون مدل حسب بر    ي ي ر ب ي ب
  شود مي گرفته نظر در هيجاني مركز يك عنوان به هيپوتاالموس

برويرزريقزريي به را ها آن و يافت در مغز قشر حسي مناطق از را هايي داده كه

  .كند مي تبديل رفتاري داد برون
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
  را آزمايشي 1962 سال در سينگر جروم همكارش و شاختر استنلي  

 زير را بارد – كنون نظريه هاي جنبه از برخي آن نتايج كه دادند ترتيب
.برد سوال

اين گويد مي ما به سينگر جروم همكارش و شاختر استنلي اتمطالع چه آن  
ن ك ان  ك ا ض ا  ك گ ن ك ن ك ف خ  برانگيختگي نوع يك بودند كرده فرض بارد و كنون كه چنان هم كه است انگ

  برخالف اما .باشد متفاوتي  ها هيجان بناي زير است ممكن فيزيولوژيكي
  فيزيولوژيكي برانگيختگي كه داد مي نشان نتايج اين بارد كنون نظريه  فيزيولوژيك برانگيختگ كه داد م نشان نتايج اين بارد كنون نظريه

  براي كه چه آن سازد مي قادر را افراد كه دهد مي نشان را مهمي بازخورد

  .نمايند تفسير را دهد مي رخ آنان

368

ييرريرخ



م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

  از عالمتي عنوان به -  قلب ضربان افزايش مثالً –بدني حس يك
وع   شخص عهده به اين كه چند هر كند، مي عمل هيجان يك شروع  شخص عهده به اين كه چند ه كند، م عمل هيجان يك ش

.كند انتخاب را شده تجربه هيجان نوع كه است
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
اي چهره خوراند پس فرضيه:

 تاثير تحت تواند مي هيجاني تجربه كه كند مي مطرح فرضيه اين 
ه هاي حاالت ار اي چه د ق   .گيرد قرار اي چهره هاي حاالت  گي

  از يا خودكار عصبي سيستم سوي از چه بدني، خوراندهاي پس كه
كل ضالت  ا  غ اخ قا ا ا خ ك ا   پاسخ يك ايجاد به مغز ساختن قادر براي اسكلتي، عضالت سوي  ا

 .باشند مي مفيد مناسب و ظريف هيجاني
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
ليمبيك سيستم

وس  هيپوكامپ، سينگوليت، قشر ساختارهاي با همراه هيپوتاالموس يبريپو يرر و پي يپو
.هستند ليمبيك سيستم سازنده سپتوم و آميگداال

  بروكا پل توسط 1878 سال در بار اولين ليمبيك سيستم وجود
شد ا تشخ .شد داده تشخيص
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
مسئول را هيپوتاالموس بارد– كنون نظريه با موافقت در پاپز 

.دانست سمپاتيك عصبي سيستم طريق از هيجاني تظاهرات پيمرير

 اي عصب پايه كه بود معتقد پاپز به ب  هيپوتاالموس از هيجاني تجربه براي عصبي پايه كه بود معتقد پاپز  هيپوتاالموس از هيجان تج
 طي ليمبيك سيستم در را مداريي مسير بعداً اما .شود مي شروع
ده يق از و ك ف به شكل پستان اجسام ط  مي پيشين تاالموس طرف به شكل پستاني اجسام طريق از و كرده م پيشين تاالموس ط

.رسد مي سينگوليت قشر به جا آن از و رود
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

) 1952(پل مك لينسيستم ليمبيك يكپارچه به وسيله كارهاي  

وف شد .  معروف شد  مع
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
:است اصلي بخش سه داراي مغز كه كرد فرضپاپز

يرزلشن و حياتي كاركردهاي به كه( مغزي ساقه ساختارهاي شامل بخش اولين    
.)شود مي مربوط اي كليشه رفتارهاي

ش هيجاني رفتارهاي به كه(ليمبيكي مغز يا پستانداران قديمي مغز دوم بخش يزومب ري يزيپ بي يبي ر ير يج
  .)شود مي مربوط

ش  سيستم لين مك .است نئوكرتكس يا پستانداران جديد مغز سوم بخش يزومب رج سيپ ر مينو ي
  ما كه چه آن را مغز وقشر »احساس« ما كه چه آن مسئول را ليمبيك

.دانست ناميم مي »دانستن«
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 وي هاي قطعه از كدام هر در واقع هاي هسته از اي مجموعه آميگداال عيزيج يزمررو
  يافته پردازش اطالعات آميگداال .هستند پيشين مياني گيجگاهي

بويرييييرمزري  ارتباطات و كند مي دريافت حسي هاي گيرنده تمام از را حسي ر
  مغزيي،كه ساختارهاي از زيادي تعداد با وسيعي جانبه دو

.دارد گيرد، قرار هيجان تاثير تحت تواند مي ها كاركردآن ن ر ن ير ت و ي  ر ر يج ر ير ر
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 ييزييرري  وپاسخ حافظه، يعني حسي، اطالعات سازي ذخيره در آميگداال خي وپ
 اهميت درجه تعيين حسي، هاي محرك به فوري هيجاني هاي

رريزش  رفتارهاي تغذيه، گيري، جفت مادري، رفتار محرك، انگيزش يييريجرير ر ر

.دارد نقش گريز و جنگ رفتارهاي و اجتماعي  -  هيجاني
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 نبرييريب  دو هر گيجگاهي قطعه برداشتن با همراه آميگداال تمامي تخريب يبر وريج
  اين عاليم .گردد مي كلووربيوسي سندرم ايجاد به منتهي نيمكره
ري تمايالت انحراف گاهي و افزايش خوردن، غذا در افراط بيماري يشوررربي يريوز
 در نقص غضب، و خشم هاي واكنش و ترس فقدان جنسي،
يززبيشيل  تغييرات و دهان، اشياءبا معاينه براي اندازه از بيش تمايل حافظه، بيبر ييروي

.باشد مي خوردن غذا عادات در
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

مي ايجاد ترس احساس انسان در آميگداال الكتريكي تحريك 
يب كه حال در كند  تفاوتي بي به منجر حيوانات در آن تخريب كه حالي در كند تفاوت ب به منج حيوانات در آن تخ

.شود مي هيجاني
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
اصلي بناي زير نروني مكانيسم دو كه اند داده نشان مطالعات 

          :هستند ها چهره به مربوط حافظه و حافظه

 حافظه و آشكار حافظه بناي زير كه پيشين، گيجگاهي قشر )الف
چهرويبربو          .است ها چهره هويت به مربوط

  عاليم به مربوط حافظه و پنهان حافظه زيربناي كه آميگداال، )ب 

جان ه در يافته تجل ه است چه .است چهره در يافته تجلي هيجاني
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

ين  ها، هيجان تنظيم مهم مركز يك عنوان به آميگداال چنين زيوبيچ يجيمهمر
 و اي زمينه شرايط شرطي، هاي محرك به مربوط اطالعات
رچررروي  مختلف شرطي هاي پاسخ و كرده يكپارچه را فرد دروني حاالت پ خوري ييپ ر

.كند مي كنترل مغزي ساقه موجود هاي شبكه در را
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
 تني و هيجان –قشرهاي حسي:

 راست نيمكره كه دهند مي نشان آزمايشگاهي و باليني مطالعات     
 مربوط هيجان پردازش به ها نخستي در هم و انسان در هم ترجيحاًً

  گيجگاهي قشرهاي به ضايعات كه است شده داده نشان .شود مي
ا  گ ا   ا آ گ   هيجان براي تصور و برانگيختگي هيجاني، تجربه به اي آهيانه و  ا ا   ا

  و PET برداري تصوير از آمده بدست هاي داده .رساند مي آسيب
ت ن ث ان د ن گاه قش كه اند داد نشان ان انه گ   اي آهيانه گيجگاهي قشر كه اند داده نشان انسان در نروني ثبت  اي آه

.دارد اهميت هيجاني اي چهره تجليات پردازش در راست
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

به نظر مي رسد هيجان مولفه اصلي رفتار موجودات  به نظر مي رسد هيجان مولفه اصلي رفتار موجودات    
. . هشيار استهشيار است  هشيار استهشيار است
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

 . .هيجان ها  محصول تكامل هستندهيجان ها  محصول تكامل هستند
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
بياوريم، حساب به گر عمل عنوان به محيط در را جاندار يك اگر  

م  ولي بگيرد، نظر در محيط در را مختلفي عوامل كه آيد مي الزم
 داراي گر عمل و هستند زياد بسيار محيطي عوامل چون

م  .بگيرد مناسب تصميم توانست نخواهد جاندار است، محدوديت
 مي بازي را تعقل و ادراكات نقش همان  ها هيجان جا اين در

  تبديل پاسخي دادهاي برون به سريعاً را محيطي هاي داده و كنند

.نمايند مي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

زيسينجهريج  .هستند )حياتي تعادل( همئوستازيس تامين جهت در  ها هيجان يلو ي
 مطلوبيت درجه مورد در كه است جاندار فوري پاسخ يك هيجان
ي ارزيابي در تواند مي جانداري هر البته .دهد مي اطالع موقعيت ريربيعو بيرويج رزي
  از بارز كامالً مثال يك .شود اشتباه دچار موقعيت از اش هيجاني

.است داروها و مواد مصرف سوء حقيقت اين ت ين ت رو و و صرف و ي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

م  اگر هستند، تحريك جستجوي در فعاالنه ها ارگانيسم ي جويرر رريج
  باشد، بودن پايدار حالت موقعيت دنبال به همئوستازيس
زيس هاري نظر طبق بر .است تحريك باالبردن دنبال به هتروستازيس برببرو ريربقبرريب

  تحريك جستجوي در مستقالنه مغز هاي قسمت همه كالپف

.است )درد يا( منفي تحريك از اجتناب و )لذت يا( مثبت ب و ) ي( بت ت )ر ي( ي ري ز ج
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

ريچارد الزاروس معتقد است كه:
ند  ط ناش  ش د   اط  ف ت ا  از ا ا  .هيجان ها  از ارتباط بين فرد و محيط ناشي مي شوند 
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         

بيزميج همين به .است آن پيآمدهاي و موقعيت ارزيابي مستلزم هيجان يرزي يوو ينبپي
  داراي ها آن همه كه شويم مي متوجه  ها هيجان بررسي در جهت

يووو با را كيفي مولفه .كمي مولفه و كيفي مولفه :هستند مولفه دو يويووي بري
  با را كمي مولفه و غيره و شگفتي ترس، عشق، نظير اصطالحاتي
يويرويزيچيري مي عنوان غيره و اي اندازه تا كامالً هيچ، نظير اصطالحاتي

.است شناخت نوعي ارزيابي اين.كنيم

388



م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
در ترسناك تجارب مورد در ها حافظه ايجاد نحوه از هايي مدل 

 تاالموس آميگداال، بين هايي تعامل حاوي كه است شده ارايه مغز
       ذخيره آميگداال در كه هيجاني حافظه .باشد مي كرتكس و

 ميانجيگري با كه است اظهاري حافظه از متفاوت شود مي
  رغم علي هيجاني حافظه .آيد مي وجود به قشر و هيپوكامپ
  تنها هيجاني هاي حافظه ديگر عبارت به .است ابتدايي پيچيدگي

.هستند ها پاسخ و ها نشانه بين ساده پيوندهاي حاوي
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م:فصل دهم ل
انگيزش و هيجان         
را نوع يك اعضاي بين در حياتي اطالعات سريع انتقال  ها هيجان 

 .است آسان هيجان يك انتقال .دارند عهده بر

ي انسان هيجان معن راحت به ما   و دهيم، مي تشخيص را ديگري انسان هيجان معني راحتي به ما  و دهيم، م تشخيص را ديگ
  هاي ابزار به ها انسان كه دور بسيار هاي زمان در كاركرد اين

اي يا بودند، نشده تجهيز زبان مثل پيچيده ارتباط  هايي نخستي براي يا بودند، نشده تجهيز زبان مثل پيچيده ارتباطي هاي نخست ب

.باشد مي حياتي كنند، مي زندگي گروهي صورت به كه
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:فصل يازدهم

داروها

وو

اعتياد
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

هدف هاي رفتاري فصل
:  از دانشجوانتظار مي رود پس از مطالعه فصل بتواند و ب ل ز پس رو ي ر جو ز

د  1 ض  ا ت ا  ف  خش  ا لذت  ا .اساس لذت بخشي مصرف مواد را توضيح دهد.  1

.آزمايشات خود تحريكي را توصيف نمايد.  2
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ادامه هدف هاي رفتاري...

.نمايد مشخص را مغز در لذا مناطق . 3

 را پاداش در دوپامين و نورآدرنالين هاي دهنده انتقال نقش . 4

.دهد توضيح
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

...هاي رفتاري ادامه هدف

.منظور از اعتياد و جنبه هاي مختلف آن را توضيح دهد.  5

.نظريه ي پاولف و زيگل را مقايسه نمايد .  6
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

 كه شود مي گفته شيميايي ماده هر به دارو ساده، طور به  
  داروها اثرات ولي دهد، تغيير را بدن شناختي زيست كاركرد

.نيستند ساده شناختي زيست هاي سيستم روي بر

 عمل مغز برروي كه شود مي گفته موادي به گردان روان مواد  
ريقويوي تحت را شخص رفتار يا شناخت خلق، توانند مي و كنند مي رصر

  .دهند قرار تاثير

395



م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

مورد پيش سال هزاران از را گردان روان عوامل انسان، واقع در 
 .است داده قرار استفاده

ياك انسان كه دهد م نشان شده ثبت گزارشات   حدود از را ترياك انسان كه دهد مي نشان شده ثبت گزارشات  حدود از را ت
 مورد پيش سال 10000 از را الكل احتماالً و سال 4000

ار استفاده  .است داده مي قرار استفاده است داده م ق
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

سيستم هاي اساس زيست شناختي سوء مصرف داروها با   
.مغزي درارتباط استپاداشمغزي درارتباط استپاداش
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

شرينهم  يك دارند قرار جا آن در لذت مناطق كه مغز بخش ترين مهم كه رجرقزب يرر

 » مياني مغز پيش تارهاي دسته»نام به بزرگي سيناپسي چند راه
شين طوالني هاي آكسون از زيادي مجموعه حاوي بخش اين .است وويب يج ييوززي و
  از گوناگوني نواحي با را مياني مغز مناطق و مغزي ساقه كه است

م ير(ز پيش  ارتباط )كرتكس نئو و استرياتوم ليمبيك، سيستم نظير(مغز پيش وم يمبي ي س و و ري ب )ر   ر
.دهد مي
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ان غز  ش  ها  ته تا د

399

دسته تارهاي پيش مغز مياني



م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ت ب بر كه سازي تحريك خود فن از استفاده با ديگري آزمايشات با ي ري آز  بر  زي ريك و ن از ا ب ي
 ديگري، مسيرهاي كه آمد نظر به گرفت صورت ها موش روي
يزرج  وجود پاداش به مربوط مياني، مغز پيش تارهاي دسته از خارج يزپيشر شبربوي وجوپ

.دارد
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

401
دستگاه آزمايشي خود تحريكي مغز



م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ي  دهنده انتقال انتقاالت و نقل با مغز، نوروآناتوميكي كاركردهاي ر ي ر ي و الت و ل ب ز، وروآ ل ا    ا
  كه اين بر عالوه جهت همين به .آيند مي وجود به عصبي هاي

ر تقويت و پاداش به مربوط ساختارهاي جستجوي در پژوهشگران جويرپژو يج شبربور ويوپ
  اين در گوناگون شيميايي هاي راه نقش يافتن پي در بودند،

.بودند نيز فرآيندها ي بو يز ر
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ش ر دسته وقتي كه رسيدند نتيجه اين به وايزو استينپژوهش در ينپژو ي يج اين ب وايزو ا ي  ر   و
 حيوان براي آن تحريك كه مكاني(مياني مغز پيش تارهاي
ش از توجهي قابل افزايش يك شد، مي تحريك )است بخش پاداش شپ يشييريب زوجهيبلز

 .شد مي مشاهده آميگداال و جانبي هيپوتاالموس در نورآدرنالين
رب  انتقال نورآدرنالين كه داد مي نشان اين ظاهراً ديگر عبارت به رب ينيينري ر ور

.است پاداش فرآيند در مهم عصبي دهنده
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

. به منجر دهند، مي افزايش را دوپاميني فعاليت كه مواد از برخي  
  جمله از .است پاداش فرآيند همان كه گردند مي لذت احساس

.هستند كوكايينو آمفتامينمواد اين

. هستند ها آمفتامين از تركيبي نيز )ِاكس( ِاكستازي هاي قرص  

ند م زياد شادي و شعف به منج كه   .شوند مي زياد شادي و شعف به منجر كه  ش
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

يين سروتونين و نورآدرنالين دوپامين، مجدد بازجذب از كوكايين بزو زج ينجب ينوپ ر ينوور و رو
 فعاليت كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين .كند مي جلوگيري
ي  احساس از بخشي حداقل دهنده توضيح يافته افزايش دوپاميني ي يشوپ يحيز يلو سزب

 طرف از .است ها آمفتامين و كوكايين مصرف بخش لذت هاي
ر براي مكان ترين مهم اَكامبنس هسته كه است شده ديده ديگر سيي يرينهمب بر

.است كوكايين بخش پاداش اثرات
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

يوا  كه شود مي گفته تركيبي يا طبيعي ماده هر به افيونيمواد يو ي  ر ب ا يبي ي بي    و ي  ر
  مي نيز هرويين و مورفين شامل كه( ترياك به شبيه خواصي

يجيوينبو آور اعتياد داروهاي از رايجي مثال مواد اين .باشند داشته )شود يزر وريرو

.باشند مي

406



م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

 زسر افيوني مواد كارانش هم و كوسترليتز هانس 1970 دهه در ي ر شموو يويور
  مغز .كردند پيدا مغز در )زادي درون هاي افيون يا( طبيعي
ي  يك مثل مواد اين و است مواد اين براي هايي گيرنده داراي ييييرر يلوينووينبر

.نمايند مي عمل) 1عصبي كننده تعديل يا(عصبي دهنده انتقال
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

شرر  مي ناشي ها آن دردي ضد اثر از افيوني مواد بخش لذت اثر گران يوب يرزيو يير
  زاد درون هاي افيون هاي گيرنده توسط افيوني مواد .شوند

يروررريقينزوريري مي اعمال را خود درد ضد اثر طريق اين از و گردند مي دريافت

.كنند
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

 ژ مصرف با كه بود نوزدهم قرن اواخر در بار اولين »اعتياد «واژه ينيو رو ررب مرو رببووز
 مصرف ضد هاي جنبش كه بود زماني اين و يافت، پيوند مواد

ژينزبروعلوري مصرف براي واژه اين از استفاده به شروع الكل و ترياك يو ربر

.كردند الكل و ترياك كنندگان
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

رييوبي  شخص كه بود اين نظر و شد، تلقي بيماري يك عنوان به اعتياد صبوينرويبي
  سه اعتياد براي بعدها .ندارد خود رفتار بر كنترلي آن به مبتال

ي براي اشتياق و 3تحرك هاي نشانه ، 2تحمل تعريفي مشخصه قوريلري يي بر

  تعريف براي ها ويژگي اين چه اگر .گرديد تعيين4مصرف
يرحي طبيعتاً اعتيادي رفتار داليل ترين مهم ولي است شده مطرح اعتياد ريلرينهمو ير بيي

شناختي زيست نه هستند، شناختي روان
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

 يروييل به يافته كاهش حساسيت كه دهد مي رخ زماني دارويي تحمل بيشييرخز
  عبارت به .باشد شده حاصل آن مداوم مصرف نتيجه در ماده يك
ر  اين و يابد، مي كاهش ماده يك به حساسيت حالت اين در ديگر بيشيبيينري ينوي
 مي ماده آن ساز و سوخت براي ها سلول توانايي افزايش از ناشي

بباشد
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ع  زماني دوره يك در دارويي وقتي شناختي زيست جنبه در واقع برو ييزيج يوريرروييو ز
  سازگارانه فيزيولوژيكي تغيير چند گيرد، مي قرار مصرف مورد
ييرخبر  يا( شدن تجزيه ميزان است ممكن مثال براي .دهد مي رخ بدن در يجزييزنبر

  تحمل را تحمل نوع اين .يابد افزايش مواد )ساز و سوخت

.نامند مي )سازي و سوخت( متابوليكي ي ي ت( بو  ي )زي و و
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

به نظر زيگل به وجود آمدن تحمل دارويي در جريان  
 .شكلي از شرطي سازي پاولفي حاصل مي آيدشكل از شرط سازي پاولف حاصل م آيد
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

و ناخوشآيند فيزيولوژيكي هاي واكنش به منجر مواد مصرف قطع  
م  هنگام در است ممكن مثال براي .شود مي روانشناختي پريشاني
  و لرزش ترسناك، توهمات تشنج، ميخوارگي به مبتال افراد ترك

 تجاربي هروئين به معتادان كه حالي در كنند، مي تجربه اضطراب
 خود از را بدن دماي افت و بيماري احساس عمومي، دردهاي از

م  ترين مهم جمله از ترك مشكالت اين عالوه به .دهند مي نشان

.شوند مي محسوب مواد مصرف ادامه داليل
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

تفاوت بين پاسخ هاي شرطي شده در شرطي سازي پاولفي و پاسخ هاي جبراني شرطي شده در طرح زيگل

)( UCSغذا 
ترشح بزاق 

(UCR)

بدون پاسخ) CS (زنگ

A

ن  ي )CR(نشئگ )UCS(ه

ح خ خ

بدون پاسخ) CS (زنگ

) ( CRترشح بزاق ) ( UCSغذا 
B

)CR(نشئگي )UCS(هرويين 
اتاقي كه هرويين در آن جا تزريق  

CSS) . . .مي شود، سوزن و  كاهش اثر (
ا

) CS(زنگ 

B

C

دارو

)UCR(نشئگي )UCS(هرويين 

اتاقي كه هرويين در آن جا 
خ ا د 
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م:فصل يازدهم ز ي ل
دارو ها و اعتياد            

ي را ترك هاي نشانه و دارويي تحمل ي ها مشخصه اعتياد وقتي رريوروييلييو
 آن از ناشي دردهاي و رنج با مقابله براي معتاد فرد باشد، داشته
جوبزير از منظور البته .آورد مي روي مواد مصرف و جستجو به ناگزير ها، زوربوريرويوروج

 خود اعتيادي وضعيت از فرد موارد همه در كه نيست اين اشتياق
ي  ميل برخالف حتي فرد كه است اين منظور بلكه است، راضي يلبريرينوربر

.پردازد مي مصرف و جستجو به خود منطقي
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:فصل دوازدهم

اساس زيستي بيماري هاي رواني
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

فصل رفتاري هاي هدف

  :بتواند فصل مطالعه از پس رود مي دانشجوانتظار از

ا  1 ض ا گ ا ا ا  ان ا ا ت د ت .دهد توضيح را ديگر هاي بيماري با  رواني هاي بيماري تمايز . 1

.نمايد تشريح را آن شناختي زيست هاي پايه و خلقي اختالالت . 2
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

رفتاري هاي هدف ادامه...

.دهد توضيح را افسردگي شناختي زيست هاي درمان . 3

ك  4 ن ا ت ا ا  ف د تش ا آن شناخ ز ا ن .نمايد تشريح را آن شناختي زيست هاي پايه و فرني اسكيزو . 4

 توصيف آن زيستي هاي تفاوت به توجه با را اسكيزوفرني انواع . 5

.نمايد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 رمرليزز  هاي بدكاركردي است ممكن بدن ديگر اندام هر مثل نيز مغز ينبي ر ر يب
  ببيند، آسيب است ممكن مثال براي .كند پيدا ختلفيم

يي  همه و كند، پيدا عفونت يا و آيد وجود به آن در تومورهايي ور وپيويويوجوبرو

 .دهند قرار تاثير تحت را آن كاركرد توانند مي موارد اين
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ري  زيادي حد تا ها آن عاليم كه هستند حاالتي رواني هاي بيماري ييبي ييميرو زي
 طور به توان نمي را ها آن اغلب و شوند مي ظاهر تفكر يا خلق در

بزرييببيبل آن به اين البته .داد ارتباط مغز ساختاري آسيب به اي مشاهده قابل بينبر
 مشكلي اگر بلكه ندارد، وجود مغز در اشكالي كه نيست معنا

.شود نمي برگشتي قابل غير بافتي آسيب يك موجب دارد وجود ي يب ي وجب ر وجو ي بل ير ب و مي بر
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ُ افسردگي :خُلقي اختالالت

.شود مي بندي طبقه خلقي اختالالت از يكي عنوان به افسردگي

  شامل افكاري وجود و هيجاني عالئم از بدبختي و غمگيني احساس 
يينسز  عاليم از درماندگي يا اميدي نا از حسي و پايين نفس عزت يزيوپ ييي يمزر

.شوند مي محسوب افسردگي شناختي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 چهارعنوان تحت توانند مي كه دارد مختلفي عاليم افسردگي 

م  :شوند بندي طبقه مهم

هيجاني1.

شناخت 2 شناختي 2.

 انگيزشي3.

.جسمي4.
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ي انرژي افزايش و مفرط شادي با تواند مي خلق ديگر انتهاي ره يشوريبويقي رژيز
  كه افرادي بيشتر واقع در .شود مي ناميده مانيا كه گردد مشخص
يي گونه اين به كه باشند، مي مبتال نيز افسردگي به هستند مانيايي يبي وينببيبيزر

.گويند مي دپرسيو – مانيك بيماران
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ريمبزروبويري  كرد، تقسيم بزرگ دسته دو به توان مي را خلقي اختالالت
 و غم از طوالني هاي دوره فقط فرد كه قطبي يك افسردگي

يچريجربر  ندرت به قطبي يك افسردگي كه چند هر( كند مي تجربه را غصه رببيير
  كه دوقطبي افسردگي و )شود مي گفته مانيا اختالل به تنها
يزييوروبصي مي تجربه را مانيا و افسردگي از هايي دوره متناوباً شخص يك يجربريور

.نمايد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 به افسردگي براي كه زيستي درمان نوع دو 1950 دهه نيمه تا  
 :از بودند عبارت رفت مي كار

ك1 وش   )ECT( درماني الكتروشوك1.  )ECT( درمان الكت

.مغزي جراحي 2.
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

كه كرد كشف او .آمد دست به زالر آلبرت توسط يافته اولين  
 بازداري با را خود اوليه شيميايي – زيستي اثر ايپرونيازيد

  در آنزيم اين .كند مي اعمالاكسيداز منوآمين نام به آنزيمي
ا ا ا ا كاف   ا ا   آنزيم اين .دارد قرار سيناپسي هاي شكاف و عصبي هاي پايانه  آ ا ا ق

  اضافي شده آزاد هاي آمين منو ) سازي نافعال و (تجزيه مسئول
ت   .است  ا
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

آمين يك حاوي كه هستند عصبي هاي دهنده انتقال ها منوآمين  
  نورآدرنالين، شامل و باشند مي شان شيميايي ساختار در واحد

  .شوند مي سروتونين و دوپامين

داري باز ايپرونيازيد وسيله به اكسيداز آمين منو وقتي بنابراين 
  مغز در عصبي هاي دهنده انتقال اين سطوح افزايش نتيجه شود،  مغز در عصب هاي دهنده انتقال اين سطوح افزايش نتيجه شود،

 .شد خواهد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

اثر ضد افسردگي خود را با افزايش سطوح  ايپرونيازيد
.منوآمين هاي در مغز اعمال مي كندمنوآمين هاي در مغز اعمال م كند
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يلرروين  قرار استفاده مورد باال خون فشار درمان براي اوايل در دارو اين يو روربورربر ر
  بيماران از زيادي تعداد در كه شد مشاهده متاسفانه .گرفت مي

يرزرپين  دهه اوايل در .كند مي ايجاد نيز را شديدي افسردگي رزرپين ير يلرييجيزري و
  كاتكوالمين كه گردد مي باعث دارو اين كه شد كشف 1960

ير خارج خود محافظتي هاي گويچه از عصبي هاي پايانه در ها رجوييويچزبييپ

.شوند
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ين ي هسته يك كه هستند عصبي هاي دهنده انتقال ها كاتكوالمين ييبييلو
  هاي منوآمين شامل و دارند شان شيميايي ساختار در كاتكول

ين  گويچه از شدن خارج اين .شوند مي دوپامين و نورآدرنالين ر ينوور ويچزرجينويوپ
 منو نظير هايي آنزيم وسيله به ها آن شكستن باعث محافظتي
ينريزي - عصب متضاد اثرات تقريباً رزرپين بنابراين .گردد مي از اكسيد بر برريبرزرپينب

.آورد مي وجود به را ايپرونيازيد شيميايي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ع و دوپامين نورآدرنالين، تجزيه از جلوگيري با ايپرونيازيد واقع زيو ي يريبيپرو و ينجزيزج ر ينور ووپ
  اين افزايش موجب اكسيداز منوآمين آنزيم توسط سروتونين

پسربي موجب رزرپين ولي شود، مي ها سيناپس در عصبي دهنده انتقال يويي وجبرزرپينو

ها آن كاهش ديگر عيارت به و دوپامين، و نورآدرنالين تجزيه
زيري  مي پايين را خلق رزرپين ولي باال، را خلق ايپرونيازيد .گردد مي ي يبرقيپرو يينرقرزرپينو يپ

.آورد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

انتقال دهنده عصبي تشكيل انتقال دهنده عصبي

ذخيره شدن انتقال دهنده عصبي

از بين رفتن انتقال دهنده عصبي 
كه به وسيله مونوآمين كسيدازآ

 افزايش با كسيداز مونوآمين  هاي بازدارنده
 پيش نورون در عصبي دهنده انتقال سطوح

كنند مي عمل سيناپسي شكاف و سيناپسي

433
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 هاي افسردگي ضد از غالباً اكنون هم افسردگي درماني دارو در 
  ها حلقوي سه دارويي تركيب اولين .شود مي استفاده حلقوي سه

  .بود پيرامين ايمي

ييوبروين درمان براي روانپريشي ضد ماده يك عنوان به دارو اين پري يرو ربر
 بر درماني اثر كه شد مشاهده اما بود، شده ساخته اسكيزوفرني

ريينروي  .ندارد بيماري اين روي ربي

دهد مي كاهش را افسردگي كه شد مشاهده عوض در.
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 ولي برد، مي باال مغز در را ها منوآمين سطوح نيز پيرامين ايمي 
  هاي بازدارنده از متفاوت خيلي آن عمل داروشناختي روش

 .است اكسيداز منوآمين

ها آمين منو مجدد جذب باز حلقوي سه افسردگي ضد داروهاي  
  در نورآدرنالين سطوح درواقع عمل اين با و كنند مي بازداري را  در نورآدرنالين سطوح درواقع عمل اين با و كنند م بازداري را

.يابد مي افزايش سيناپسي شكاف

435



م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ي منوآمين هاي بازدارنده از تر سالم حلقوي سه هاي افسردگي ضد رزرمويير ز ينيب و
  براي .دارند نيز جانبي عوارض ولي شوند مي ارزيابي اكسيداز

وجبويورزيربرهو موجب توانند مي شوند مصرف زياد مقدار به اگر آنها نمونه

  شامل عروقي، – قلبي مشكالت ها آن چنين هم و گردند، مرگ
ون و ب م  پش  .آورند وجود به پايين، فشارخون و قلب منظم نا تپش يين ر   ور وجو ب پ
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يزينين    كندي موجب توانند مي ها افسردگي ضد از دسته اين اين يوجبوير

  خشكي عضالني، ضعف حواس، تمركز فقدان حركتي، –رواني
شوند تاربيني و دهان ي و ن و ربي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 پمپ حلقوي سه هاي افسردگي ضد

پمپ بازجذب فعال                

 اين و كنند مي مسدود  را بازجزب
 شكاف در دهنده انتقال افزايش موجب

 شود مي سيناپسي
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نحوه اثر دارويي ضد افسردگي هاي سه حلقوي



م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ي رزرپين  اين ف  داروهايي و آورد مي وجود به افسردگي رزرپين كه اين كشف ر يي و آور ي وجو ب ا   ارو
 مي افزايش را )سروتونين دوپامينو نورآدرنالين،( ها منوآمين كه

رشد به منجر شوند، مي افسردگي رفع موجب واقع در و دهند ع ر و  ع وجب و ي ر ، ي ر ر ب جر و
.شد افسردگي مورد در منوآمين فرضيه
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يين .است معروف نيز كاتكوالمين فرضيه به اوقات گاهي فرضيه اين يبوير ينر رويزو
  كاهش نتيجه افسردگي كه كرد مي  مطرح فرضيه اين اوليه شكل

ينبي  مانيا و ،)نورآدرنالين ويژه به( ها كاتكوالمين عصبي انتقاالت ينويژبو ر يوور

.است عصبي هاي دهنده انتقال اين عصبي انتقاالت افزايش نتيجه
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

است اين كاتكوالمين فرضيه مشكل بزرگترين شك بدون ولي 

.گيرد مي كم دست را سروتونين اهميت كه ن ريمر

 ان  شيميايي ماده اين سطوح كه اند رسيده نتيجه اين به پژوهشگران  شيمياي ماده اين سطوح كه اند رسيده نتيجه اين به پژوهشگ

  به دست زيادي احتمال به كه افرادي نخاعي–مغزي مايع در
دكش اهند خ باشد م ك زد خ باشد مي كم زد خواهند خودكشي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يي افسردگي درمان براي وسعت به كه داروها از جديدي دسته يك ي يوبروزج يربر ر
  اثرات داروها اين .باشند )پروزاك( فلوكستين شامل روند كار به

مرويبررو واقع در و كنند، مي اعمال سروتونيني هاي سيستم روي بر را خود ييي ي و عرويرو و
  در عمل اين .كنند مي بازداري را سروتونين مجدد جذب باز

ي رفتن باال و ها سيناپس در سروتونين سطح افزايش به منجر نهايت يشبجره ينحز و پسررو نبوي ر

.گردد مي خلق
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 دوره بين در متناوباً است قطبي دو اختالل به مبتال كه فردي خُلق  
  درمان بيماري اين اگر .است نوسان در افسردگي و مانيا از هايي
 و ها هذيان ظهور به منجر و شديدتر مانيايي هاي دوره نشود،
ل گ    ا گ ا   ط ا  اف   از مانيا و افسردگي هاي دوره مدت طول .گردد مي   توهمات  ا ا
  الي 2 است ممكن موردي در .كند مي تفاوت ديگر فرد به فردي

ل هفته 3 د د  كشد ط ي ف گ ل شت ا ال ك د   طول بيشتر يا سال يك ديگري فرد در و بكشد طول هفته 3  ط
 .بكشد
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اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يك افسردگي از متفاوت قطبي دو اختالل شناختي زيست اساس  
ع .است برابر جنس دو در دوقطبي اختالل شيوع مثالً .است قطبي
  اما .دارد بودن ارثي به زيادي تمايل قطبي دو بيماري اين بر عالوه
  افسردگي و قطبي دو اختالل بين تفاوت كه شاهدي ترين قوي
 قطبي دو اختالل كه است واقعيت اين دهد مي نشان را قطبي يك

مم استاندارد داروهاي با ولي شود، مي درمانليتيوم نام به دارويي با
.شود نمي درمان افسردگي ضد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يربق ليتيوم بدون )2000 ويكنز، از نقل به (وگوردن ليكي نظر مطابق وري ززلبو ووي يومب ي
  حالي در دارد، مانيا دوره يك ماه 14 هر قطبي دو بيمار معموالً

يومر       رخ بار يك سال 9 هر تقريباً مانيا شود مصرف ليتيوم اگر كه ريرريبيوري رخب

.دهد مي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 است رواني بيماري اشكال ترين رايج از يكي اسكيزوفرني.  

3 الي 2 شايد و هستند مبتال اختالل اين به جمعيت درصد يك 
  .دهند مي نشان اختالل اين براي مرزي هاي نشانه جمعيت درصد

ي  هاي هذيان وجود اسكيزوفرني هاي ويژگي ترين رايج از يكي يجزي يرينر ييويژ ر نوجويزو يي
 .است غريب و عجيب
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

. به را ها آن اسكيزوفرني هاي نشانه تمايز براي پژوهشگران برخي  
ييم مثبت هاي نشانه .منفيمنفي  وو  مثبتمثبت :كنند مي تقسيم عمده دسته دو
 يافته افزايش مغزي كاركرد آيد مي نظر به كه هستند هايي آن

 و عجيب هيجانات و آشفته تفكر توهمات، ها، هذيان نظير است،
  آيد مي نظر به كه هستند هايي آن منفي هاي نشانه .غريب

مح عاطفي كندي كالم، و تفكر فقر نظير پاييني سطح مغزي كاركرد

.دهند مي نشان را اجتماعي انزواي و

447



م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

است شده مطرح مختلفي هاي علت اسكيزوفرني براي.

 اند كرده توجه آن محيطي هاي علت به پژوهشگران از برخي.  

قرار تاكيد مورد روانشناسي ادبيات در كه هايي نظريه از يكي  

.است استرس اهميت است گرفتهگ

448



م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ًيرا  يك عنوان به ويروسي هاي عفونت وجود مبني شواهدي اخيرا ي ا ي وا ي ي وت وجو ب   يك وان ب ويرو
 براي .است آمده دست به اسكيزوفرني براي مهم محيطي علت
رر  وجود فصلي باالي ابتالي ريسك يك شمالي نيمكره در مثال يريييي يب وجويب
 اسكيزوفرني به مبتال افراد كه است شده ديده مناطق اين در .دارد

.شوند مي متولد زمستان در ن ر و ي و ز
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ي ي ري ب وج ب  شناسي سبب مورد در شده مطرح محيطي هاي نظريه به توجه با   ي بب ور ر  رح ي
 است داده نشان )WHO(جهاني بهداشت سازمان اسكيزوفرني،

ري  گروه همه در و است جهاني رواني اختالل يك اسكيزوفرني كه يييزو يرو روروجه

  تا گرفته صنعتي از جوامع، انواع همه و اقتصادي –اجتماعي هاي
.شود مي يافت صنعتي، غير ي ير ت ص و ي ي
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

البته شكي نيست كه استرس مي تواند دوره بيماري را  البته شك نيست كه استرس م تواند دوره بيماري را  
تحت تاثير قرار بدهد و سهمي در به وجود آمدن  

.اسكيزوفرني در افراد مستعد داشته باشداسكيزوفرن در افراد مستعد داشته باشد
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

 مورد اسكيزوفرني بيماري درمان براي كلرپرومازين 1951 دهه از 
 آرامبخشي اثر بر عالوه دارو اين كه شد ديده .گرفت قرار استفاده
 آمدن وجود به و بيمار هاي هذيان و توهمات رفتن بين از موجب

 .شود مي منطقي تفكر فرايندهاي

1960 دهه در بود كلرپرومازين داروي از موثرتر كه ديگري داروي  
  كه وجود به داروهايي نيز بعداً .شد كشف هالوپريدول عنوان تحت

كآگ   با كه بود آن گر نشان ها اين همه داشتند روانپريشي ضد اثر

.يابد مي بهبود اسكيزوفرني اختالل شناختي، زيست تغييراساس
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

ي  عاليم كاهش در هالوپريدول و كلروپرومازين عمل چگونگي و زينلچ ولوروپرو يمشروپري
  را اسكيزوفرني مورد در دوپامين ي فرضيه اساس اسكيزوفرني،

شوزي  كاهش با دارو دو اين كه دادند نشان ها پژوهش شواهد .سازد مي شبرووينپژو
 اسكيزوفرني عاليم رفتن بين از باعث مغز دوپامين فعاليت دادن

  و ي  .شوند مي

453



م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

كاهش را مغز ) دوپامين و نورآدرنالين( هاي كاتكوالمين رزرپين  
 بر مشابهي اثر نيز كلروپرومازين است ممكن نتيجه در و دهند، مي

  و رزرپين اگر كلي طور به پس .باشد داشته مغز روي
 صورت اين در دهند، مي كاهش را دوپامين فعاليت كلروپرمازين
 به مغز از جايي در دهنده انتقال اين افزايش اثر در اسكيزوفرني

 دوپاميني ي نظريه عنوان تحت نظريه اين .آيد مي وجود

.شود مي شناخته اسكيزوفرني
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

در افراد مبتال به اسكيزوفرني آميگداالي طرف چپ در  
مقايسه با آميگداالي طرف راست داراي سطوح بااليي  مقايسه با آميگداالي طرف راست داراي سطوح باالي  

.از دوپامين است
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

يب مزمن اسكيزوفرني به مبتال فرد 80 مغزي تصويرهاي بررسي با يبرر يببرزيوير ر نيزو ز
  گروه با مقايسه در آنان مغز طرفي هاي بطن كه گرديد مشاهده
برور  مورد در ها بطن گشادي اين ولي .بودند تر بزرگ برابر دو كنترل يبوربزربر نيينو وررب
 همبستگي رسد مي نظر به و كند نمي صدق ها اسكيزوفرن همه

يي  و گفتار فقر ، عاطفي كندي شامل منفي، شناسي نشانه با بااليي وررييلييبب

.دارد انگيزه، فقدان
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م:فصل دوازدهم ز و ل
اساس زيستي بيماري هاي رواني             

نشانه با اول نوع اسكيزوفرني كه كند مي مطرح )1984(كراو 
 سيستم بد عملكرد تاثير تحت )هذيان و توهم شامل (مثبت شناسي
ك  ا ل ( ا ا ا   ا   شامل (منفي شناسي نشانه با دوم نوع اسكيزوفرني و دوپاميني،  ا

 تحت ) انگيزه فقدان و گفتار فقر گيري، گوشه عاطفي، كندي
ي آ تاث ن فقدان  اختا ل ن د  ا ف از ش  طرف از .شود مي حاصل نروني فقدان و ساختاري آسيب تاثير ط

 مي بهتري پاسخ دارويي درمان به اول نوع اسكيزوفرني ديگر
 درمان به ضعيفي پاسخ دوم نوع اسكيزوفرني كه حالي در دهد، درمان به ضعيفي پاسخ دوم نوع اسكيزوفرني كه حالي در دهد،

.دارد بدتري آگهي پيش و دهد مي دارويي
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