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بھ عنوان  (Central Nervous System) سیستم عصبی مرکزی
کنش تحریکات،  تنظیم کنندهدریافت کننده، پردازش گر و 

در ارتباطی  انسان، ارادی و غیر ارادی اکنش ھایو و ھا
 ،و با بکار گیری آن ھا با سایر سیستم ھا ھماھنگ
 با دنیای پیرامون و درون خود انسان و تطبیق ارتباط

شامل مغز و   این سیستم جامع، را برقرار می سازد.
اسرار  این ،(Human Brain) مغز انساننخاع می باشد. 
، از دو نیم کره ی مرتبط بھ ار خلقتآمیز ترین ساخت

 ،پیچیده یاز ساختار ھایمتشکل دنبالھ ای کھ توسط  ھم
 د، تشکیل شده است.بھ نخاع و ستون مھره متصل می گردن

با ساختار ھای ھر چھ بیرونی تر مغز بھ طور معمول 
در ارتباط واکنش ھای سطح باال،  و تر حرکات ارادی

سفر آن  درونی تر یمغز و اجزا ژرفایو ھر چھ بھ  ھستند
را ای  ناخود آگاھانھکار و خوداعمال قدرتمند  ،کنیم

حیاتی اداره  ،سال ھزاران برای کھ خواھیم کردمشاھده 
در سیستم . بر عھده دارندرا انسان ترین اعمال بدن 

نقش ھدایت بھ  ،دقیق، پیچیده و یکپارچھ ی بدن انسان
مرکزی و مغز تعلق دارد، از این رو مغز یستم عصبی س

برای شناخت و بررسی  ھا انسان  قابل تامل ترین پدیده
و ھمچنین پیچیده ترین و ھنوز ناشناختھ ترین ھای علمی 

   ست.آنھا
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 (Brain)مغز 

 :بر اساس تکامل جنینی عبارتند از ،"مغز" بخشسھ 

 مغز قدامی 

 مغز میانی 

 مغز خلفی 

(شکل  ھا خود بھ بخش ھای کوچکتری این بخشیک از  ھر
 تقسیم می شوند: )١

 (Forebrain)مغز قدامی  -١   

کھ بطن ھای  (Telencephalon)الف) نیمکره ھای مغزی    
قشر " :ھر نیمکره ی مغز شامل و کردهطرفی را احاطھ 

یا قسمت  "رینانسفال"و  "قاعده ایی ھستھ ھا"، "مغز
 .استبویایی 

نیمکره ھای مغزی   (Diencephalon) :دیانسفالونب )    
ھای مھمی  شامل بخش می کند و تبطمغز میانی مر ارا ب

 .است "ھیپوتاالموس"و  "تاالموس"چون غدد 

: مغز قدامی را با مغز (Midbrain)مغز میانی  -٢   
را احاطھ می کند.  "وسقنات سیلوی"خلفی مربوط کرده و 

است کھ یک جفت  "ھای مغزی پایک"ن شامل آ جلوییقسمت 
در بر بخش خلفی   طناب مانند درشت ھستند و ارساخت

 ی فوقانی و تحتانی است. "قلو تکمھ ھای چھار" گیرنده

: بطن چھارم را احاطھ  (Hindbrain)مغز خلفی  -٣   
کھ از  (Metencephalon)  "ونمتانسفال"می کند و شامل 

 "وننسفالمیل آ"و  تشکیل شده "پل مغزی"و  "ھمخچ"
(Myelencephalon)  می باشد. "بصل النخاع"یا ھمان 

دو از  و ساختاری مواد متشکل، نظر ترکیب رنگیمغز از 
 "ماده خاکستری". ده خاکستری و سفید تشکیل شده استما

بھ صورت ماده  ،اول حالتمی شود.  مشاھده حالتدر دو 
را می پوشاند ( قشر مغز)   "ماده سفید"خاکستری است کھ 
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بھ صورت ماده خاکستری است کھ در داخل ماده  ،دوم حالت
 ،سفید قرار می گیرد. این توده ھای عمقی ماده خاکستری

 نامیده می شوند. "ھستھ"

 

 
 )١تصویر (
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 نام گذاریبر اساس یک دارای دو شیار اصلی بوده و مغز ھمچنین  .)٢( تصویر
 شده است: تقسیم بندیبھ چند لوب  کلی، 

 (Central Sulcus or Rolando Fissure)شیار مرکزی (روالندو)

 (Lateral Sulcus or Silvian Fissure) )سیلویوسجانبی (شیار 

 (Frontal Lobe) لوب پیشانی

 (Parietal Lobe) لوب آھیانھ ای

 (Temporal Lobe) لوب گیجگاھی

 (Occipital Lobe) لوب پس سری

 

 

 

 

 
برخی ھستھ ھای مغز کھ بھ صورت خاکستری رنگ ھستند و در ماده ی  .)٣( تصویر

این ھستھ ھا شامل موارد بسیار  سفید مغز جای دارند، نشان داده شده اند.
کھ در ھستند حیاتی بدن انسان مانند، تاالموس، ساختار ھای شبکھ ای و .. 

 .می باشندتصویر بھ صورت رنگ آمیزی شده 
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 (Thalamus)تاالموس 

 (Basal Nuclei)ھستھ ھای قائده ای 

 (Tectum)تکتوم 

 (Red Nucleus)ھستھ قرمز 

 (Reticular Formation)ساختار ھای شبکھ ای 

 (Medulla Oblongata)بصل النخاع 

 (Cerebellar Nuclei)ھستھ مخچھ ای 
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 (Cerebrum)مخ 

  (Hemisphere)"نیمکره"دو  شاملو  بزرگترین قسمت مغز
ھای عصبی محکم و سفید رنگی بھ  کھ توسط رشتھ می باشد

ھ ب)، ۴(شکل  (Corpus Callosum) "جسم پینھ ای"نام 
و ارتباط دو نیمکره نیز از طریق  متصل ھستند یکدیگر

مرکز احساسات  ،مخ گیرد.عصبی صورت میھای ھمین رشتھ 
 راست سمتحرکات  غز،نیمکره چپ مو حافظھ است.  تفکر، 

بدن را کنترل  چپحرکات طرف  راست آن،و نیمکره  بدن
 ای را نیز انجام میکنند. ھر نیمکره کارھای ویژه می

دھد. نیمکره چپ در زبان آموزی، یادگیری ، تفکر ریاضی 
است انجام دادن کارھای و منطق ، تخصص دارد. نیمکره ر

کند. قسمت سطحی مخ، موسیقی را کنترل می و ظریف ھنری
 شود.  نامیده می "قشر مخ" کھ بھ رنگ خاکستری است،

 

 

 

 
 . جسم پینھ ای)۴(تصویر
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  (Cortex)مغز قشر

، در انسان بھ علت وسعت یا ھمان قشر مخ "قشر مغز"
چین  یحالت ،محدود یو جای گرفتن در فضای زیاد سطح آن
میلی متر بوده  ۵تا  ٢بین  ضخامت عملی آن خورده دارد.

 و سطح تمامی شکنج ھای مخ را می پوشاند.

 

 
) الیھ دانھ دار ٢) الیھ ملکولی، الیھ ١الیھ  – ). الیھ ھای قشر مغز۵تصویر (

) الیھ ۵) الیھ دانھ دار داخلی، الیھ ۴) الیھ ھرمی خارجی، الیھ ٣خارجی، الیھ 
 ) الیھ چند شکلی.۶، الیھ یھرمی داخل

 

ارتباطات وسیع رفت و برگشتی با  ،قشر مغزتمامی 
قشر خاکستری  ھر قسمت ازساختارھای عمقی مغز دارد. 

قشر مغز عمده حرکات دھد.  انجام می را ایکار ویژه
 بخصوص حرکات ظریف و پیچیده را اداره می کند. ،ارادی
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، قرمز)(رنگ قشر حرکتی اولیھ ؛در قشر مغز عمده تقسیم بندی ھای .)۶( تصویر
حرکتی ضمیمھ  قشر )،تیرهآبی ( ی، قشر پیش حرکت)فسفری(سبز  پیکری -حسی قشر

 ).سبز تیره( ی ارتباطی بخش پیشانی کرتکس ناحیھ (بنفش)،

 

 حرکتی  اعمال قشر

کھ  ،برای ھزاران رفلکس بوده یمرکز، خود "قشر حرکتی"
نھا پاسخ می دھد.  ورودی را دریافت و بھ آ یمپالس ھایا

تمییز بین  با کھ می باشدحسی  یمغز دارای بخشقشر 
دو دستگاه از رشتھ ھای  کار دارد . و احساس ھا سر

پیام ھای حسی را بھ قشر حسی مغز  "مرکز بر"عصبی 
بھ طوری کھ ھر قسمت از بدن در ناحیھ  ،منتقل می کنند

  .تصویر می شود ،ی مختص بھ خودش در قشر طرف مقابل مغز

منطقھ ای است کھ حس ھای گوناگون "قشر حسی پیکری"، 
گرما، سرما، لمس، درد، حس حرکت بدن و وضعیت  ؛نظیر

"قشر حرکتی اولیھ"، بھ مفاصل، در آن منعکس می شوند. 
 پرداختھ کنترل حرکات بھ صورت مجزا در اندام ھای کوچک

 توپو گرافیککھ تصویر کوچکی در  در اندام ھای بزرگ و
بیش  .می پردازد عضالنی  وهتحریک گر بھ ،قشر مغز دارند
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بھ کنترل حرکت دست ھا  ،این ناحیھ تمامیاز نیمی از 
در قشر حرکتی اولیھ  و عضالت ویژه ی تکلم اختصاص دارد.

موجود ھستند  Betzسلول ھایی موسوم بھ "سلول ھای بتز" 
متر بر ثانیھ  ٧٠کھ ایمپالس عصبی را با سرعت حدود 

بھ نخاع می رسانند، کھ سریعترین سرعت برای انتقال 
درست  "پیش حرکتی "قشر پیام از مغز بھ نخاع می باشد.

رشتھ ھای تصویر ،  "قشر حرکتی اولیھ"در جلوی ناحیھ ی 
ده ای منتقل می ئرا بھ ھستھ ھای قاکننده امواج عصبی 

نورون ھای  "راه ھای خارج ھرمی"کند و سرانجام توسط 
این منطقھ را تحت تاثیر قرار می دھد.  "نخاع"حرکتی 

طرح ھای حرکتی پیچیده  با ،در ھمکاری با سایر مراکز
 عضالنی در ارتباط است.

ضمیمھ"، در جلو و باالی ناحیھ پیش مکمل یا حرکتی  قشر"
تحریک بیشتری نسبت بھ سایر  حرکتی قرار گرفتھ، بھ

نواحی حرکتی نیاز دارد و انقباضات دو طرفھ ایجاد می 
کند. این ناحیھ ھمگام با ناحیھ پیش حرکتی بھ تثبیت 

 حرکات در شرایط مختلف می پردازد.
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اندام و حرکات بدن انسان بر روی حسی و حرکتی توپو گرافیک تصویر ) ٧تصویر (

 دارای ناحیھ گسترده تری در قشر مغز ھستند.قشر مغز. حرکات ظریف تر 

 

 
بر روی  ،حواس و درک انسانتوانایی ھا، ) مراکز متناظر مربوط بھ ٨تصویر (

 قشر مغز

 



حسین سلطاندوست –فیزیولوژی مغز انسان   

 Touch and Pressure –لمس و فشار 

 Taste –چشایی 

 Speech – (ناحیھ بروکا) تشخیص کلمات

 Smell –بویایی 

 Hearing    -شنوایی 

 Vision –بینایی 

 Face Recognition –تشخیص چھره 

 Motor Control –کنترل حرکتی 

 Body Awareness –آگاھی بدنی 

 Language Comprehension Intelligence –ناحیھ ورنیکھ 

 

در قشر مغز نواحی وجود دارند کھ جزء نواحی اولیھ یا 
این مناطق نواحی  ثانویھ حسی و حرکتی محسوب نمی شوند.

این نواحی پیام ھا  ، نام دارند.Associationارتباطی 
را از قسمت ھای متعدد قشر مغز و یا حتی از نواحی زیر 

بطور  دریافت و تجزیھ و تحلیل می کنند. ،قشر مغزی
با تفکرات پیچیده  ،بخش پیشانیدر مثال ناحیھ ارتباطی 

 در ارتباط است. 
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  (Brain Ventricles) بطن ھای مغزی

، حفره مرکزی ان تکامل مغز از لولھ عصبی جنینیدر جری
 پدیدناحیھ متسع شده و بطن ھای مغزی  ۴لولھ عصبی در 

 "بطن ھای جانبی". بطن ھای مغزی عبارتند از: یندآمی
 ھای مغزی کدام در یکی از نیمکرهھر  کھشامل دو بطن 
بطن "در ناحیھ تاالموس و  "بطن سوم"،  قرار دارند

 النخاع و پل مغزی.  در محل بصل "چھارم

 

 

 
 مغزی) بطن ھای ٩تصویر (
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 (Cerebrospinal fluid) نخاعی -مایع مغزی

کھ بطن ھای  استبکی مایعی زالل و آ "نخاعی-مایع مغزی"
و فضاھای تحت عنکبوتیھ  ھا رگ اطراف، فضاھای مغزی

این مایع ھم بھ  .جمجمھ ای و نخاعی را پر می کند
را در مقابل  (CNS) سیستم عصبی مرکزی ،گیرعنوان ضربھ 

ھای  کند و ھم برای فعالیتمی حفاظتضربات مکانیکی 
است و بھ عنوان راھی برای تبادل  الزممتابولیکی آن 

مواد غذایی و مواد دفعی بین خون و سلولھای دستگاه 
 عمل می کند. ،عصبی مرکزی

 

 
 مغزی نخاعی و مسیرھای جریان آن) مایع ١٠(تصویر
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  (The Limbic System) دستگاه لیمبیک

 بخش ،سطح داخلی نیمکره ھای مغزی ارھایساخت برخی
. این دستگاه نھ فقط شامل لیمبیک را تشکیل می دھند
، شامل چندین ھستھ زیر قشری ،لوب لیمبیک بلکھ ھمچنین

بر و مرکز ا راه ھای محیط ھمراه ب "ھیپوتاالموس"مانند 
ھیپوتاالموس و ساختارھای وابستھ بھ آن بخش  .بر است

این  را تشکیل می دھند. "سیستم لیمبیک"عمده ای از 
می دھد کھ در ناحیھ نوعی حاشیھ یا گردن را تشکیل 

د. نگسترش می یاب فراخین نیمکره ھای مغزی بھ ورای آ
با زندگی  ،دستگاه لیمبیک ھای غیر بویایی قسمت

و تنظیم  فعالیتھای احشایی ،فتار ھیجانی، راحساسی
د. اعمال دستگاه لیمبیک نو کار دار سر داخلی بدن،

بسیار متعدد و فوق العاده پیچیده است و ھم اعمال 
 پیکری و ھم اعمال احشایی را شامل می شود.

 

 
 

 کھ شامل کارکرد ھای احشایی پیچیده ای است. ،دستگاه لیمبیک) ١١تصویر (
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 یکی از اصلی ترین اجزای (Hypothalamus)"ھیپوتاالموس" 
سیستم لیمبیک می باشد، کھ قسمت اعظم اعمال تنظیم 

کنترل  ،داخلی بدن و جنبھ ھای متعدد رفتار ھیجانی را
 می کند.

 

 

) غده ھیپوتاالموس و نواحی مربوط بھ تنظیمات احشایی آن، مانند ١٢تصویر (
، تنظیم دمایی (Reproduction)، تولید مثل (Hunger)گرسنگی 

(Thermoregulation)،  خواب و بیداری(Sleep-Wake)  و سیری(Satiety) 

 

، مجموعھ ای از ھستھ ھاست کھ (Amygdala) "آمیگدال"
بالفاصلھ در زیر سطح میانی نیمکره ی مغزی، در قطب ھر 
لوب گیجگاھی قرار دارد و با ھیپوتاالموس در ارتباط 

ارتباطات متعدد و دریافت ایمپالس ھای است. بعلت 
بسیار از نقاط مختلف، آمیگدال بھ عنوان پنجره ای در 
نظر گرفتھ می شود کھ از میان آن، سیستم لیمبیک، 
موقعیت شخص را در جھان نظاره می کند. آمیگدال، وضعیت 

بداخل  ،شخص در رابطھ با محیط و فرایند ھای درونی را
ند، بھ نظر می رسد وظیفھ ی سیستم لیمبیک تصویر می ک

کھ  است رفتاری شخص بھ طوری واکنشاین بخش طرح ریزی 
 .باشد تناسب داشتھممکن وضعیت ھر با 
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، ساختار دنبالھ مانندی است (Hippocampus)ھیپوکمپ 
کھ از نوع تغییر شکل یافتھ ای از قشر مغز تشکیل شده 
است. یک انتھای ھیپوکمپ بر روی ھستھ ھای آمیگدالی 
قرار می گیرد. این ساختار ارتباطات متعدد اما بھ طور 
عمده غیر مستقیم با سایر تشکیالت سیستم لیمبیک دارد. 
تقریبا ھر تجربھ ی حسی موجب فعال شدن آنی قسمت ھای 
مختلف ھیپوکمپ می گردد. بھ نظر می رسد ھیپوکمپ در 

 یادگیری نقش داشتھ باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حسین سلطاندوست –فیزیولوژی مغز انسان   

 (Basal Ganglia (nuclei))ایده ئھستھ ھای قا

در عمق ماده  ،چھار توده از ماده خاکستری یا ھستھ
ھستھ " :از ندسفید نیمکره ھای مغزی ھستند و عبارت

جسم "،  "ھستھ عدسی شکل ، ":(Caudate Nucleus) "دمدار
. ھستھ عدسی شکل خود بھ دو "کلستروم"و  "بادامی شکل

 Globus("پالیدوسگلوبوس "و  )Putamen("پوتامن"قسمت 
Palidus( ماده سیاه  .تقسیم می شود(Substantia 
Nigra)  و ساب تاالموس(Subthalamus)  از اعضای ھمجوار

 ،ھستھ ھای خاکستریاین  ھستھ ھای قائده ای می باشند.
تقریبا تمامی سیگنال ھای ورودی خود را از قشر مغز 
دریافت کرده و تقریبا تمامی سیگنال ھای خروجی خود 

در انسان ھستھ ھای  می فرستند. ،را نیز بھ قشر مغز
ده ای بھ فعالیتھای ناحیھ حرکتی قشر مغز از راه ئقا

ارتباط تنگاتنگ با تاالموس ،  ،ندنھای زیادی کمک می ک
آنھا  اصلی عملکردمغز و مخچھ داشتھ و   قشر خاكستری

، تنظیم ھا ماھیچھ حرکتیھای  فعالیت طرح ھا و تنظیم
 مھمیآنھا نقش  حرکاتبوده و در تداوم  تون عضالنی

مغز باعث لرزش  هدئقا عصبیگره ھاي  نارسائی .دارند
می  کاھش تحریك ماھیچھ ای،و  جمود ،غیرارادیھاي  
 شود.

 

 
 قاعده ای ) ھستھ ھای١٣تصویر (
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 غده تاالموس 

یکی از ، بھ شکل یک جفت غده، Thalamus "تاالموس"
عنوان سیستم لیمبیک در مغز است کھ بھ  ساختارھای

، تحریک "مرکز یکپارچھ سازی حسی" از آن یاد می شود
ھای میانی، پسین و پیشین تاالموس بھ دگرگونی در ھستھ

ھا در ھستھانجامد. ولی اھمیت این پاسخھای احساسی می
 ،تنظیم رفتارھای احساسی بھ واسطھ خود تاالموس نیست

سیستم  ساختارھایھا با دیگر بلکھ بھ ارتباط این ھستھ
 باشد.میمربوط لیمبیک 

 

 
 ) آناتومی غده تاالموس١۴تصویر (
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 (Brain Stem)ساقھ مغز

می  "بصل النخاع"و  "پل مغزی"،  "مغز میانی" شامل
باشد. دارای ھستھ ھای حسی و حرکتی است کھ اعمال حسی 

را انجام می دھند . این بخش  سر و صورتو حرکتی نواحی 
 ل خاص کنترلی از جملھ کنترل تنفس، بسیاری از اعما

رل ، کنتدستگاه قلبی عروقی، اعمال گوارشیاعمال 
 کنترل سطوح ھوشیاری، ،بسیاری از حرکات کلیشھ ای بدن

وان بھ عن کنترل حرکات چشم را انجام داده و تعادل و
عمل  ،مراکز باالتر عصبی ایستگاھی برای پیامھای دستوری

 خود یا اصالح اعمال خاص کنترلی آغازمی کند کھ برای 
ساقھ مغز فرمان می اجزای موجود در بھ  ،در سراسر بدن

 دھند.

 

 
 است.) ناحیھ ساقھ مغز با رنگ قرمز نشان داده شده ١۵تصویر (
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 or (midbrain) (mesencephalon)مغز میانی 

یک قطعھ کوتاه و باریک از بافت عصبی است  "مغز میانی"
می کند و شامل  مرتبطکھ مغز قدامی را بھ مغز خلفی 

ند. این نتشکیالتی است کھ قنات سیلویوس را احاطھ می ک
ھای مغزی در سطح قدامی و  تشکیالت عبارتند از پایک

 .ھای چھار قلوی فوقانی و تحتانی در سطح خلفیتکمھ 
ام پا و ماده سیاه بخش قدامی از یک قسمت تحتانی بھ ن

(Substantia Nigra)غده ھیپوفیز" ،تشکیل شده است" 
(pituitary gland)عقب تکمھ ھای چھار قلوی فوقانی  در

با  ،قرار دارد. این ناحیھ کوچک دستگاه عصبی مرکزی
ھای راست کننده  ، رفلکسکات چشمیھای چشمی، حر رفلکس

و رلھ کردن امواج عصبی شنوایی و بینایی مربوط است  سر
ن یک مسیر ھدایت کننده برای امواج عصبی بر آ مضاف و

د دستگاه عصبی مرکزی و بالعکس بھ سایر تشکیالت متعد
 .می باشد

 
 ) ساختار ھایی از مغز میانی١۶تصویر (

 

 )              Pons( پل مغزی

 امتداد یافتھمیانی  از بصل النخاع تا مغز "پل مغزی"
پراکنده از ماده خاکستری  یو از ماده سفید باھستھ ھای
مراکز مھار تنفسی و  یتشکیل می شود. پل مغز

در ارتباط  "مخچھ"گیرد و با می بازدارندگی را دربر
 .است
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 (Cerebellum) مخچھ

بصل النخاع و پل مغزی قرار  بخشی از مغز است کھ پشت
مانند مخ از دو نیمکره چپ و راست تشکیل  "مخچھ". دارد
 (Vermis)" کرمینھ"است کھ توسط بخشی بھ نام  یافتھ

اند و از بخش خاکستری در خارج و ماده  از ھم جدا شده
 است. تشکیل شده ،سفید در مرکز

 

 
 ) آناتومی مخچھ١٧تصویر (

 

ایجاد  موجبکند و را مھار می اسکلتیھای  مخچھ ماھیچھ 
بدن  وضعیت فعلیگردد. مخچھ  حرکات نرم و متوازن می

ھا و مفاصل دریافت  را از چشمان، گوش ھا، ماھیچھ
پس از پردازش این اطالعات، فرمانھای حرکتی کند و می

 . نماید ارسال می ،ھا را از ساقھ مغز بھ ماھیچھ
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؛ تنظیم تون عضالنی و ھماھنگی حرکات ھای مختلف مخچھ) کارکرد بخش ١٨تصویر (

اختیاری ماھرانھ در لوب قدامی صورت می گیرد، طراحی و یکپارچھ سازی فعالیت 
ارادی و ذخیره حافظھ عملی مربوط بھ لوب پسین می باشد و حفظ تعادل و کنترل 

 است. "لوب فلوکلوندولر"حرکات چشم بر عھده ی 

 

اندامھای حرکتی  ی میانھماھنگایجاد وظیفھ اصلی مخچھ 
ایستادن  سبکوظیفھ تعادل و  ،است. افزون بر آن مخچھ

ارتباط  ھمکاری و با دارد کھ این امر را عھدهرا بر 
برای این کار  .انجام می دھد "دستگاه دھلیزی"با 

 می اطالعچشمھا و گوش داخلی وضعیت بدن را بھ مخچھ 
مھارتھای جدید حرکتی،  . مخچھ بھ انسان در آموختندھند

و نواختن موسیقی کمک  یورزشحرکات ماھرانھ ی مانند 
در  ،دھد کند. در مجموع کارھایی کھ مخچھ انجام میمی

 ھستند. سطح خودکار 
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اندام بدن انسان و حرکات آن ھا بر روی قشر  توپو گرافیک ) تصویر١٩تصویر (

 مخچھ
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 (Reticular Formation) ساختار ھای شبکھ ای

 ساقھ مرکزدر یا تشکیالت مشبک،  "ساختارھای شبکھ ای"
مغز  فوقانیمغز قرار داشتھ و از بصل النخاع تا قسمت 

اعصاب  سلسلھاز   جایی. كمتر  امتداد دارند ،میاني
نداشتھ   دخالتدر آن  ساختار ھای شبکھ ایمركزي است كھ 

 دراز تعداد زیادي سلول ساختار ھای شبکھ ای . دنباش
كھ زوائد آنھا نسبتا  تشکیل شده انداندازه ھای مختلف 

، نخاع، مخچھ ؛مغز ساقھ ه مي باشند. عالوه بركوتا
، تاالموس و مغز ئده، گره ھاي عصبي قاجمھ اياعصاب جم

ارتباط ساختار ھای شبکھ ای، با  جملگی ،نیمكره ھا
 کنترل ، درایساختار ھای شبکھ  این،. عالوه بر دارند
و درد نیز نقش  ی)تن ماھیچھ ا(چھ ھا ، قوام ماھیخواب

قرار  بر ھا اصلي آن وظیفھ یک، ایفاء می کنندكلیدي 
در  حتی، نسجي ضایعھھرگونھ . داشتن سطح ھوشیاري است

ساختار ھای شبکھ ، اگر دو طرفھ باشد و در حد میلی متر
منجر بھ از دست رفتن ھوشیاري مي شود  ،اتفاق افتدای 
. 

 

 
 ) ساختارھای شبکھ ای٢٠تصویر (
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 (Medulla Oblongata)بصل النخاع  

است  کند و بخشی از ساقھ مغزمغز را با نخاع مرتبط می
. شکل بصل قرار دارددر پائین ترین بخش ریشھ مغز  کھ

النخاع بھ صورت یک مخروط ناقص است کھ قاعده بزرگ آن 
بطن  .و قاعده کوچک آن پائین قرار گرفتھ است باال

قرار دارد و بسیاری از مراکز حیاتی  بخشچھارم در این 
در این عضو ھستند. این عضو نیز دارای ماده خاکستری 

مرکز تنظیم تنفس قرار  "بصل النخاع" و سفید است. در
در ضمن این عضو مرکز اعمال گوارشی از قبیل  ،دارد

راغ و نیز مرکز تغییر دھنده قطر استف ،جویدن، سرفھ
 رگ ھا است.

 
 ) محل بصل النخاع٢١تصویر (

 

 
 مغز تحتانی) شمایی از اجزای ٢٢تصویر (
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 :اعصاب مغزی (جمجمھ ای)

 

 : عصب بویایی  (حسی) ١زوج   

 : عصب بینایی (حسی) ٢زوج   

 : عصب مشترک چشم (حرکتی) ٣زوج   

 (اشتیاقی) حرکتی قرقره ای: عصب  ۴زوج   

 حرکتی) –: عصب سھ شاخھ (حسی  ۵زوج   

 :عصب حرکتی خارجی چشم (حرکتی) ۶زوج   

 حرکتی ) –: عصب صورتی ( حسی  ٧زوج   

 حلزونی (شنوایی) حسی-: عصب دھلیزی ٨زوج   

 حسی ) –حلقی (حرکتی -: عصب زبانی ٩زوج   

 حسی ) –: عصب واگ یا مبھم (حرکتی  ١٠زوج   

 :عصب فرعی  یا شوکی (حرکتی ) ١١زوج   

 (حرکتی) زیر زبانی: عصب  ١٢زوج   
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 ) محل اعصاب جمجمھ ای٢٣( تصویر
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 پوشش ھای مغز و نخاع 

حفاظت  از آنمغز را پوشانده و  ،ھای جمجمھ استخوان
ھا نیز از نخاع حفاظت بھ عمل می می کنند و مھره 

و از  بوده داخلی از نوع غشایی حفاظتی ورند. پوششآ
یا شامھ  غشاءبھ معنی  (Meninges)"پرده مننژ"سھ 

تشکیل می شود. این سھ پرده از خارج بھ داخل شامل ، 
 "غشای عنکبوتیھ"،   Dura Mater "سخت شامھ"

Arachnoid Membrane  نرم شامھ"و" Pia Mater   می
 .باشند

 
 ) اجزای پرده ی مننژ٢۴تصویر (
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 جریان خون مغز

ھای سبات داخلی  جریان خون شریانی مغز از شریان
Internal Carotid ده ای ئو شریان قاBasilar  مشتق می

در حدود  ،متابولیک بسیار فعال استبلحاظ  گردد. مغز
درصد بازده قلب را ١٧حدود و  یدرصد اکسیژن مصرف ٢٠

درصد وزن کل بدن  ٢ تنھابا وجودی کھ  ،دریافت می کند
 را تشکیل می دھد.

 

 
 ) شریان ھای مغزی٢۵تصویر (
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 راه ھای ھدایتی

امواج عصبی در نخاع توسط رشتھ ھایی کھ رویھم راه ھای 
 عصبی را تشکیل می دھند بھ طرف مراکز باالتر یا پایین

ی از موارد . در بسیارگسترش می یابندتر دستگاه عصبی 
شروع و پایان با این راه ھا دارای اسامی ھستند کھ 

 مسیرھا.  این  ھم نام ھستند  ،رشتھ ھای تشکیل دھنده
نزولی یا محیط "و  "صعودی یا مرکز بر"شامل راه ھای 

راه " نزولیی ھستند. مھم ترین راه از مسیر ھا "بر
مسیر "مابقی راھھا بھ  می باشد و "قشری نخاعی یا ھرمی

معروف ھستند  (Extrapyramidal Tracts) "ھای خارج ھرمی
. راه ھای صعودی یا حسی ھم کھ امواج را از بخش ھای 
پیکری و احشایی بھ سمت مرکز می برند بھ طور عمده راه 

 "راه ھای نخاعی مخچھ ای"خلفی ،  (ستون) ھا یا دستجات
 می باشند. "نخاعی تاالموسی"و 
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تناظر آن ھا بر روی  حسب) مسیر ھای ھدایتی سیستم عصبی مرکزی بر ٢۶شکل (

 قطع نخاع

  
 قشری نخاعی (ھرمی) مسیر

 (Pyramidal or Corticospinal Tracts) : مھمترین
بدن  اتعمده ی حرک بوده ومسیر خروجی از کرتکس حرکتی 

 بخش اعظممنطقھ ھرم بصل النخاع  ، دررا در احاطھ دارد
بھ مسیر رشتھ ھا سمت مخالف رفتھ و مابقی این مسیر بھ 
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یک علت کنترل . وجود چنین ساختاری خود ادامھ می دھند
 د.می باش ،توسط سمت مقابل مغز ،ت بدنسم

 

 

 

 
، با دنبال کردن رشتھ ھا، بھ مسیر متقاطع آن ) مسیر قشری نخاعی٢٧تصویر (

 ھا دقت شود.
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  : (Posterior Column Pathway)خلفی  ستون مسیر
ھستند کھ مربوط بھ  بدن "حسی پیکری"عمده راه ھا ی 

 حس حرکت و درک وضعیت کلی بدن می باشند.

 

 

 

 
 ) مسیر ستون خلفی٢٨تصویر (
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  : (Spinocerebellar Tracts)نخاعی مخچھ ای  مسیر
، مانند پیام ھای ھای مربوط بھ عملکرد مخچھکھ حس 

 ناشی از اندام وتری گلژی، دوک عضالنی و کپسول مفصلی 
 منتقل می کنند.را 

 

 

 

 
 ) مسیر نخاعی مخچھ ای٢٩تصویر (
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  : (Spinothalamic Tracts)تاالموسی نخاعی  مسیر
درد را  فشار و ،کھ اطالعات حسی مربوط بھ لمس، حرارت

 ند.نمنتقل می ک ،سپس بھ قشر حرکتی بھ تاالموس و

 

 

 
 نخاعی تاالموسیمسیر ) ٣٠شکل (
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  امواج مغزی

فعالیت الکتریکی مغز را می توان با قرار دادن تعدادی 
دریافت و  "امواج مغزی"الکترود روی پوست سر در قالب 

 "الکترانسفالوگرافی"ضبط کرد. این کار بھ وسیلھ 
(EEG)  مغزی دارای کارکرد ھای  ھر موج. گرددانجام می

خاصی است . امواج مغزی ھمیشھ و در ھمھ جای مغز وجود 
غلبھ با  ،در ھر لحظھ ،بھ کار مغز با توجھدارند اما 

نھا این امواج را با توجھ بھ فرکانس آ، موج خاصی است
 می توان بھ چندین نوع تقسیم کرد:

 

بین  یبا فرکانس ،است یترین موج مغز آھستھ: موج دلتا
غلبھ  ،ھرتز و در طی خواب عمیق بدون رویا ۴سھ دھم تا 

دارد و برای ترشح ھورمون رشد و ترمیم بافت ھای بدن 
 .می باشدمفید 

 

 

ھرتز می باشند.  ٧تا  ۴امواجی در محدوده ی موج تتا: 
بسیار  آرامشغلبھ موج تتا ھمراه با احساس سکون و 

، اما افزایش غیر طبیعی این امواج می تواند ناشی است
  مرضی نیز باشد. و اختالالتاز افسردگی 
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ردازش اطالعات ذھنی زیادی پ کھ ھنگام آرامش: لفاموج آ
لفا ، موج آاستراحت و تفریحگام ھن ، مثالوجود ندارد
 . ھرتز غلبھ دارد ١٢ تا ٨با فرکانس 

 

 

 بحث ،مثل سخن گفتنچیده ذھنی : کنش ھای پیموج بتا
 فشار روانی، ،کردن و تفکر انتزاعی فوق العاده

، محاسبات ریاضی و شیاری، تمرکز، پایداری ھیجانیوھ
 ١۴افزایش متابولیسم با غلبھ موج بتا در محدوده ی 

در ھرتز نیز می رسد،  ۵٠کھ بھ ندرت بھ  ھرتز ٣٧تا 
 د.نمغز بروز می کن

 

 

 ١٠٠ تا ٣٨ حدودغلبھ موج گاما با فرکانس  :موج گاما
، پردازش سطوح باالی ھرتز با سرعت انتقال زیاد اطالعات

 اطالعات و یادگیری مسایل پیچیده ھمراه است.
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 (Glossary) واژه نامھ

 

 امواج مغزی

Brain Waves 

 بصل النخاع

Medulla Oblongata 

 پل مغزی

Pons 

 تاالموس

Thalamus 

 جسم پینھ ای

Corpus Callosum 

 دستگاه لیمبیک

Limbic System 

 ساختارھای شبکھ ای

Reticular Formation 

 ساقھ مغز

Brainstem 

 سلول ھای بتز

Betz Cells 

 سیستم عصبی مرکزی

Central Nervous System 

 شیار جانبی
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Lateral Sulcus 

 شیار مرکزی

Central Sulcus 

 قشر حرکتی اولیھ

Primary Motor Cortex 

 قشر مغز یا قشر مخ

Cerebral Cortex 

 لوب آھیانھ ای

Parietal Lobe 

 لوب پس سری

Occipital Lobe 

 لوب پیشانی

Frontal Lobe 

 لوب گیجگاھی

Temporal Lobe 

 ماده خاکستری

Gray matter 

 نخاعی –مایع مغزی 

Cerebrospinal fluid 

 مخ

Cerebrum 

 مخچھ

Cerebellum 
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 مسیر قشری نخاعی (ھرمی)

Pyramidal or Corticospinal Tract 

 مغز 

Brain 

 مغز خلفی

Hindbrain 

 مغز قدامی

Forebrain 

 مغز میانی

Midbrain 

 نخاع

Spinal Cord 

 نیم کره ھای مغزی

Cerebral Hemispheres 

 ھستھ ھای قائده ای

Basal Ganglia 

 ھیپوتاالموس

Hypothalamus 
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