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 چکيده

 
)/( قطعه خروس بينا      ١٤تعداد   cRcR  Rhode نژاد   (r-c/r-c) قطعه خروس نابينا      ١٤ و ++

Island Red (RIR)  جهش ژن   اين مطالعه استفاده شد تا اثرات        درrc      در گروه نابينا بر خصوصيات 

خروس ها بطور تصادفي   .  سيمن، ميزان تستوسترون خون و بافت اسپرماتوژنيك مورد ارزيابي قرار گيرد           

 قفس بطور مجزا غذاي     ٢ هفتگي و در شرايط يكسان انتخاب شده و در           ١٢نابينا در سن     از هر گله بينا و    

 دوبار در هفته جمع آوري     ١٨ تا   ١٢هاي   سيمن در هفته   .ودنددريافت نم )  ١٦  :٨L  (Dنور کافي     و معمول

، (SM%)، درصد تحرك اسپرم     TSC)(م  ، تعداد كل اسپر    (SC)، غلظت (SV)گرديد و  سپس حجم    

جهت تعيين غلظت   .   آنها ارزيابي شدند   (SMA) وفعاليت متابوليكي اسپرم     (DS%)درصد اسپرم مرده  

در پايان  .  خونگيري به عمل آمد     هفتگي   ١٨و  ١٦،  ١٢جوجه ها در سنين     از خون    (TC)تستوسترون

بافت بيضوي از هر پرنده جمع آوري و پس از مراحل بافت شناسي، قطر              )    ٢٠ي   هفته(ي آزمايش    دوره

 ، درصد اسپرم طويل شده         (RSN) تعداد  اسپرماتيد دايره اي            ،(STD)لوله سمينوفروس     
)%ES  (    و طول لوله سمينو فروس)STL  (  وزن بدن   .   گرفت مورد سنجش قرار)BW( بيضه ها ،(TW)

 و   SV، TSCنتايج بدست آمده افزايش معني دار        . نيز توزين شدند    ٢٠ي    در هفته  (CW)و  تاج     

%SM                   ٠٥/٠( در گروه بينا در مقايسه با گروه نابينا را نشان دادP<(     در حاليكه ،%DS  بطور 

ين دو گروه تفاوت معني داري نداشتند       ب SCميزان  ).  >٠٥/٠P(معني داري در گروه نابينا افزايش داشت        

گيري تفاوت   فعاليت متابوليکي اسپرم در ساعت اول اندازه      .  اما  مقدار آنها در خروس هاي بينا بيشتر بود         

داري افزايش نشان داد     در گروه بينا بطور معني       SMAساعت ميزان     ٢٤داري نشان نداد اما بعد از        معني

)٠٥/٠P<  .(   ،سطوح به استثناي هفته آخر TC          بين دو گروه در دوره هاي مختلف تفاوت معني داري نشان 

 ،STDدر ارزيابي بافت اسپرماتوژنز  ميزان       .  ندادند اما ميزان آنها همواره در گروه بينا بيشتر بودند             
RSN،%ESوSTL        دار نبود، به استثناء      معني  در گروه بينا بيشتر بود اما اختالف آنهاES%  .    هم چنين

مشاهده نشد اما مقادير آنها در گروه بينا  بيشتر            CW   و BW  ،TWتفاوت معني داري بين دو گروه براي     

محاسبات آماري خصوصيات سيمن، بافت شناسي، سطوح تستوسترون و ساير             .  از گروه نابينا بودند    

 .كند ر ثابت مي درخروس هاي نابينا را بعلت عدم دريافت نوrc فاكتورها ،اثرات بالقوه جهش ژن 
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 مقدمه
هاي توليد   تاكنون چندين تحقيق در رابطه با نارسايي        
پديده ژن  .  مثلي حاصل ازاختالالت ژنتيكي انجام شده است      

rc      جهش مغلوب آتوزومي است در تحليل          كه نمايانگر
 اولين بار توسط        )Retinal(گيرنده هاي نوري شبكيه       

Cheng          و همكارانش در جوجه هاي سويه )   RIR(  
Rhode Island Red    مطالعه ديگرنشان  .   )٩( گزارش شد

 در جوجه هاي مذكور  موجب كاهش       rc داد كه جهش ژن     
فعاليت آنزيم   مي گردد و بر      GCAP شديد سطوح آنزيم       

 را  cGMPكه مستقيماً فعاليت        )cG(گوآنيالت سيكالز 
كنترل مي كند، اثر نموده موجب تخريب بافت رتينال و در            

هم چنين   ).  ٢۵(نتيجه نا بينا يي را در پرنده ايجاد مي كند          
Ruckebusch    گزارش نمودند كه عملكرد    )  ٢٢( و همكاران

cAMP    و cGMP       د در   موجب افزايش ميزان كلسيم آزا
 داخل سلول شده در نتيجه با پروتئين كالمادولين                  

(calmodulin)         تشكيل كمپلكس كالمادولين ـ كلسيم را 
كه   اين پروتئين سيستم آنزيم هاي پروتئيني را        .  دهد مي

مسئول ترشحات خاص سلولي مانند الكتروليت ها، هستند،        
 cGMPپيام هاي متفاوت ديگري توسط        .  فعال مي سازد 
مانند اپيتيليوم  ( كه بستگي به نوع بافت           حمل مي شود 

روده اي، قلب، رگ هاي خوني مغز و لوله هاي جمع كننده            
ساير مطالعات نشان داده اند كه      ).  ١۵(دارد    )ادرار در كليه  

  اي  عالوه بر تخريب سلولهاي استوانه         rc جهش ژن       
)Rode(   و مخروطي  )Cone  (      در اليه شبكيه چشم و توليد

  د كليه، كبد، تيروئيد و گنادهاي پرنده          نابينايي بر غد   
 نيز اثر مي گذارد   )  شوند بر اثر عدم دريافت نور تحليل مي        (
  برrc ازاين تحقيق بررسي اثرات جهش ژن       هدف.  )۲۱،  ۷(

خصوصيات اسپرم، بافت اسپرماتوژنز و سطح تستوسترون          
 .  استRIRخون در جوجه خروس هاي نژاد 

 
 مواد و روش ها

 اين مطالعه خصوصيات توليد مثلي           در ـ  پرندگان
بافت اسپرماتوژنز، سطح         ،Semen  شامل ارزيابي   

ها در جوجه     تستوسترون خون، وزن بدن، تاج و بيضه           
 كه تعدادي   Rhode Island Red(RIR)خروسهاي سويه   

 به بعد نا بينا شده      ١٠ي    از هفته  rcاز آنها در اثر جهش ژن       

همين سويه  ازه بينا   با گرو   و قادر به دريافت نور نيستند،       
-RIR;r)  (يك كلني از جوجه هاي نابينا       .مقايسه گرديدند 

c/r-c           و يك كلني از جوجه هاي بينا (RIR;R+c/R+c) از
 Columbiaمركز تحقيقات ژنتيك پرندگان در دانشگاه           

Britishدر كشور كانادا مورد استفاده قرار گرفتند   . 
  و r-c/r-c قطعه جوجه خروس از دو گله            ٢٨تعداد  

R+ c/R+ c        هفتگي انتخاب و    ١٠ با شرايط يكسان در سن 
جوجه ها .  در بستر به صورت دو قفس مجزا نگهداري شدند         

 . دريافت نمودند) L١٦ : ٨ (Dمطابق معمول غذا، آب و نور
 به منظور تعيين سطح تستوسترون       -نمونه گيري خون 

  ١٨ و    ١٦،     ١٢خون در جوجه خروس ها در هفته هاي           
  از سياهرگ    Vaccutainer خون توسط لوله       ١  CCميزان  

 ) ‐ºC۲۰(   زيربالي جمع آوري و پس از جداسازي سرم، در
منجمد گرديدند تا در پايان مطالعه سنجش هورموني انجام          

 . گيرد 
 از هر      semen  آوري  جمع   ‐Semenنمونه گيري  

 ٣ دو بار در هفته به فاصله          ١٨ تا   ١٦جوجه در هفته هاي    
هر نمونه جمع آوري شده  به منظور           ).  ٦( شد   روز انجام 

 ، درصد تحرك اسپرم       )SV(اندازه گيري حجم سيمن       
)%SM(    غلظت اسپرم ،)SC(       تعداد كل اسپرم در هر انزال ،
)TSC(    درصد اسپرم  مرده ،  )  %DS  (   و فعاليت متابوليكي

هر نمونه، ابتدا    .  مورد ارزيابي قرار گرفت    )  SMA(اسپرم  
جمع آوري  و سپس حجم آن             Cryovacتوسط ويال    

ميليمتر   ٠١/٠ با دقت      Tuberculinتوسط سرنگ       
براي تعيين درجه تحرك اسپرم ابتدا هر         .  اندازه گيري شد 

  BPSEنمونه با سه برابر حجم آن از محلول بافر                     
)Beltsville Poultry Semen Extender  (  رقيق شد 
سپس يك قطره از محلول رقيق شده را روي اساليد           ).  ٢٦(
چندين ناحيه از   .  ار داده و توسط تيغه اساليد پوشانديم        قر

بر )  ٤٠×بزرگنمايي(اساليد مربوطه زير ميكروسكوپ نوري       
). ٢٩(   ارزيابي شدند    Wilcox)١٩۵٩(  بندي اساس طبقه 

 به  BPSEتعيين غلظت اسپرم توسط رقيق شدن آن با             
انجام شد و سپس با استفاده      )  ١٠٩/mlاسپرم    (١:٩٩نسبت  

تعداد كل اسپرم در     ).  ١٨(شمارش گرديد     ومتراز هموسيت 
درصد .   بدست آمد  )غلظت اسپرم ×  حجم    (هر انزال توسط  
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  به BPSEاسپرم زنده نيز توسط رقيق نمودن نمونه با              
  و مخلوط نمودن آن با يك قطره رنگ                ١:٧٩نسبت   

Eosin-nigrosin (EN)    سلول هاي مرده   .   انجام گرديد
ه به رنگ صورتي و         نفوذپذير بود    ENاسپرم نسبت به     

درصد سلولهاي  .  سلولهاي زنده به رنگ سفيد در مي آيند         
مرده و زنده از طريق قرار دادن قطره اي از نمونه رنگ                 
آميزي شده بر روي هموسيتومتر و شمارش آنها در زير               

، با استفاده از قطره     ١٠٠٠×  بزرگنمايي  (ميكروسكوپ نوري   
ت انجام   به اين صور    DS%گزارش  .  محاسبه شد )  روغن

 سلول مرده و زنده شمارش شد       ٢٠٠گرفت  كه ابتدا تعداد      
 ). ١٨(و سپس نسبت  درصد آنها محاسبه گرديد 

 بدين منظور ابتدا    ‐ فعاليت متابوليكي اسپرم   تعيين
 سپس   رقيق شد،  BPSE با   ١:٣ به نسبت     Semenنمونه  
 ساعت  ٢٤ درساعت اول و    Formazanميزان توليد   درصد  

مطابق ري نمونه توسط اسپكتروفتومتر     پس از زمان جمع آو    
 ).٨(  اندازه گيري شد   Chaudhuri and Wishart  روش  با

 در طي فعاليت      (X) مول فورمازان توليد شده      تعداد ابتدا
 ۵۲۰موج   اسپرم با استفاده از معادله تابعيت براي طول            

 : محاسبه شد كه برابر است با
۵۲۰ y = A 

 X ٠١٣٢/٠ + ۰۱۰۵/٠‐   =۵٢٠ A 
ml/۱۰۹  تعداد مول فورمازان    /  دقيقه  /اسپرم  عدد =

(SMA)فعاليت متابوليکي اسپرم   
فعاليت متابوليکي  براي      =    /٢٠/Xغلظت اسپرم   /۶/۲۵ 

 يک نمونه خاص
، پرندگان ابتدا توزين    ٢٠در آخر هفته      ‐مطالعه بافتي 

)BW  (           و سپس توسط ماده بيهوش كننده پنتوباربيتال
ي داخلي بدن آنها مورد معاينه      كشته شدند و بالفاصله اعضا    

هر خروس     در هم چنين وزن تاج و بيضه ها       .  قرار گرفتند 
 .، تعيين گرديدسازيپس از جدا 

جدا نموده  بيضه راست هر خروس       درمطالعه بافتي ابتدا  
 ١٠بعد از شماره گذاري بالفاصله درمحلول بافري فرمالين           

 ميليمتر  ١٠×١٠×٥درصد قرار گرفت و سپس به قطعات           
 روز در محلول مربوطه باقي ماند        ٣تقسيم شده و به مدت       

بعد از اين مرحله نمونه هاي بافتي به        ).  Fixation  مرحله  (

، )Dehydration(ترتيب درمحلول الكل و زايلين آبگيري         
 سپس فيلتراسيون و نهايتاً  در واكس پارافين ذخيره                

)Embeding  (  شدند)٤نمونه هاي بافتي به ضخامت       ).  ١ 
) H+E(رون تهيه و در محلول ائوزين و هموتاكسيلن            ميك

 عدد لوله دايره اي    ٢٠سپس  از هر گروه      .  رنگ آميزي شدند  
هر يك توسط قطعه     )  STD(سمينوفروس انتخاب و قطر      

چشمي كاليبر شده ميكروسكوپ كه داراي ميكرومتر بود ،           
و درصد  )  RSN(  تعداد اسپرماتيد دايره اي  .  اندازه گيري شد 

در يك گرم بافت بيضوي           )  ES%(د طويل     اسپرماتي
در هر گروه   )  STL(شمارش و طول كلي لوله سمينوفروس       

 )۵ ،٤. (اندازه گيري شدند
همه داده هاي بدست آمده از             ‐ها داده   تجزيه
 ، سطح تستوسترون و اندازه گيري بافتي  semenخصوصيات  

) ٢٣  (JMPتوسط آناليز التين اسكوار با استفاده از نرم افزار          
زمون دانكن  آانجام شد وبراي مقايسه ميانگين دو گروه از           

براي تبديل داده هايي كه بصورت        ).  ٢٧(استفاده گرديد    
 sin%p  p= Arcدرصد گزارش شده اند از فرمول          

 .استفاده شد
 

 نتايج و بحث
در اين مطالعه خصوصيات توليد مثلي در جوجه                 

 نابينا  rcه تحت تأثير جهش ژن       ك RIRخروس هاي سويه    
 با جوجه خروس هاي بينا در همين          (r-c/r-c)  شده بودند 

 . مقايسه گرديد(R+c/R+c)  سويه
I .خصوصيات Semen 

 ، تعداد اسپرم    semenآناليز آماري داده ها كاهش حجم      
در هر انزال، درجه تحرك اسپرم و افزايش  درصد اسپرم              

ر مقايسه با پرندگان بينا نشان      ناهنجار در پرندگان نابينا را د     
 و فعاليت متابوليكي  اسپرم در گروه غلظت.  >p )٠۵/۰( داد

دار نبود   بينا بيشتر از پرندگان نابينا بود، اما اين تفاوت معني         
 ). ١جدول (

نتايج بدست آمده مشخص مي كند كه خصوصيات             
semen              درپرندگان نابينا بعلت عدم دريافت نور به طور  

) ١٩٩٧( و همكاران    سروتی  .ي تغيير نموده است   معني دار 
گزارش نمودند كه گنادهاي نر و ماده در پرندگان نابينا به             

 بوجود  rcدليل دريافت نكردن نوركه تحت تأثير جهش ژن          
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ساير مطالعات نشان ). ٧(يد دير به مرحله بلوغ مي رسند  آمي  
 را كاهش داده، در     cGMP فعاليت   rcداده اند كه جهش ژن     

هم چنين  ).  ٢٥(جه  كلسيم در داخل سلول آزاد مي شود         نتي
گزارش شده است كه كلسيم براي تحريك پذيري غشاي            

اين يافته ها نمايانگر   ).  ٣(سلولهاي بيضه مورد نياز  مي باشد       
 بر خصوصيات     rcعدم دريافت نور بر اثر جهش ژن               

 .مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي اسپرم در دوره بلوغ مي باشد         
حقيقات پيشنهاد مي كنند كه پروتئين تنظيم كننده        ديگر ت 

كلسيم يا  كالما دولين در امر توليد اليه آكروزوم اسپرم نيز             
نتايج اين مطالعه  وجود  درصد باالي          ).  ٢٠(دخالت دارد   

اسپرم ناهنجار و درصد پائين اسپرم زنده را بعلت عدم                
ساير .   تأييد مي كند   rcدريافت نور در اثر جهش  ژن             

العات دريافتند كه تحرك اسپرم در درجه حرارت بدن           مط
اثرات كلسيم  ).  ١٠(  پرنده بستگي به ميزان كلسيم دارد        

بقدري  است كه غلظت باالي آن مي تواند تحرك از دست             
رفته اسپرم را كه در اثر افزايش درجه حرارت بدن پرنده              

در اين مطالعه درجه پايين      ).  ٢(بوجود مي آيد ترميم كند      
 و  cGMPاسپرم ممكن است بعلت كاهش غلظت         تحرك  

هم چنين كاهش ميزان كلسيم خون  باشد كه موجب                
 بين دو گروه بينا و نابيناي جوجه ها           آنتفاوت معني دار     

  ).>٠/٠P ٥(شده  است 
  معني دار   نتايج بدست آمده در اين  مطالعه كاهش           

 فعاليت متابوليكي اسپرم را در      در نتيجه  و  فورمازان غلظت
 پرندگان نابينا در مقايسه با        ت اول جمع آوري در     ساع۲۴

 بعلت كاهش   هم چنين ).  >٠/٠P  ٥(پرندگان بينا نشان داد     
  در گروه نابينا در مقابل گروه بينا معدل          semenكلي توليد   

كل اسپرم در هر انزال در پرندگان بينا به طور معني داري              
ين طي  ساير محقق .      )>٠٥/٠P  (بودبيشتر از پرندگان نابينا     

مطالعات خود دريافتند كه بين غلظت و تحرك اسپرم و هم           

 با تحرك  و درصد اسپرم زنده رابطه           semenچنين حجم   
 ،  semenبين حجم   آنها  هم چنين   ).  ١٦(  مثبت وجود دارد  

تحرك اسپرم و اكسيژن مصرفي با  درصد اسپرم ناهنجار             
 بنابراين مي توان چنين بيان     .  رابطه منفي  مشاهده كردند     

 در جوجه هاي نابينا  ممكن است          rcكرد كه جهش ژن      
 .  گرددsemenسبب كاهش خصوصيات كيفي و كمي  

 
  های نابينا و بينا ميانگين خصوصيات سيمن در خروس‐۱جدول 

 *خصوصيات سيمن/ گروه (-rc-/rc)نابينا  (R+c/R+c)بينا 
a ۰۴/۰±۸۰/۰ b۰۴/۰±۴۱/۰ حجم /cc 
a ۱۰/۰±۵۲/۱ a۱۰/۰±۴۲/۱ ت غلظcc / ۱۰۹ 
a ۱۶/۰±۳۹/۱ b ۱۶/۰±۷۲/۰  ۱۰۹/ انزال/ کل تعداد اسپرم
a ۱۱/۰±۲۲/۲ b ۱۱/۰±۵۲/۱  تحرک اسپرم(%) 

a ۰۱/۷۹ b ۱۰/۷۱  اسپرم زنده(%) 
a ۵۵/۱۳ b ۹۰/۱۶  اسپرم مرده(%) 
a ۷۸/۰±۹۳/۱۰ a ۸۰/۰±۵۸/۹ ساعت اول

a ۷۳/۰±۷۲/۱۱  ۲۴ساعت  ۷۳/۰±۸۵/۸

 فعاليت متابوليکی اسپرم
(n mol/min/109/ml) 

(±SE)ab                معدل در هر رديف با حروف مختلف دارای تفاوت 
 )>۰۵/۰P( باشند  دار میمعنی

 
II .بافت اسپرماتوژنز 

 STDمطالعه بافت بيضه  ها در اين تحقيق نشان داد كه          
در پرندگان نابينا به طور قابل مالحظه اي  در مقايسه با                

 وله هاي سمينوفروس  طول كل ل  .  گروه كنترل كاهش يافت    
)STL  (           در گروه بينا در مقايسه با گروه نابينا افزايش نشان

درلوله هاي )    ES%  ( شده درصد اسپرماتيدهاي طويل  .  داد
 كاهش  بيناسمينوفروس پرندگان نابينا نسبت به گروه            

هم چنين تعداد اسپرم         ).  >٠۵/٠P(داري داشت      معني
در گروه نابينا در    در هر گرم  بافت بيضه        )  RSN(دايره اي  

 ). ٢ جدول(مقايسه با گروه بينا كاهش نشان داد 

 
  هاي بينا و نابينا ميانگين خصوصيات بافت اسپرماتوژنز در خروس‐۲جدول 

)µ(قطر لوله سمينو فروس  (%)اسپرم طويل شده  )گرم/تعداد( ای اسپرماتيد دايره )متر(طول لوله سمينوفروس   وژنزخصوصيات بافت اسپرمات/گروه
a ۴/۴۷±۶/۲۵۲ a ۷۳/۰±۹۵/۱ a ۶۰±۸۳ a۳۲±۸/۱۹۶  بينا(R+c/R+c) 
a ۳/۵۳±۹/۲۰۹ a ۴۱/۰±۵۲/۰ b۸۰±۴۳ a ۳۳±۸/۹۸  نابينا(r-c/r-c) 

(±SE)ab ۰۵/۰( باشند  دار میمعدل در هر رديف با حروف مختلف دارای تفاوت معنیP<( 
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  نشان   (r-c/r-c)مطالعه بافت شناسي در پرندگان نابينا         
داد كه ناهنجاري در بافت بيضه ممكن است  مربوط به ژن             

rc   بيضه هاي اين پرندگان تخريب شديدي در          باشد، زيرا
 در مقايسه با    RSN و STD  ،STL  ،%ESهاي  سطح سلول 

در  بنابراين كاهش .  نشان دادند   )  R+c/R+c(پرندگان بينا   
نمايانگر تأخير در رشد جنسي در       مقادير فاکتورهاي بافتي    

 اين يافته  ها با نتايج      .   مي باشد  (r-c/r-c)هاي نر     خروس 
)١٩٧٧( Cerruti et. al.,            كه تأخير در بلوغ و تمايز

سلولهاي جنسي پايه را درجوجه خروس هاي جوان  گزارش         
 كه  دادندساير تحقيقات نشان    .    )٧(  نمودند، هم خواني دارد   

ناهنجاري اليه ساركولماي سلولهاي ماهيچه قلب در               
ي نابينا بدليل كاهش فسفوتيديل كولين و               جوجه ها

فسفوليپيد آنها مي باشد و اين امر در اثر عدم جذب كولين             
 هــم چنين    .)٢١(  توسط سلولهاي مربوطه اتفاق مي افتد      

فسفوتيديل كولين براي رشد و نمو حيوانات جوان و حتي            
از اين رو مــمكن     ).  ١٩(جنين نيز مورد نياز مي بــاشد        

 در جوجـه هــاي نر، بوسيله ايجــاد      rc ن    است جهـــش ژ  
اخــتالل در محيط فيزيولوژيكي اســپرماتوسيت  موجــب       

.  گردد RSNو  STD ، STL ،  %ESتأخــير در رشــد     
 بر  rcبنابراين، تحقيقات بيشتري در زمينه اثرات جهش ژن         

اسپرماتوژنز با استفاده از  ميكروسكوپ الكتروني  مورد نياز           
ن عملكرد دقيق آن را در سطح سلولي مشخص          است تا بتوا  

 .نمود
III . بيضه ها سطوح خوني تستوسترون و وزن بدن، تاج و 

محاسبات آماري تفاوت معني داري براي سطوح خوني         
cRcR  و      r-c/r-cتستوسترون بين دو گروه         ++  در  /

ميزان ).  ٣جدول  ( هفتگي نشان ندادند     ١٨و  ١٦،  ١٤سنين  
BW     ر آزمايش در جوجه هاي بينا           در آخR+c/R+c) (

هم چنين ميزان .  بيشتر بود ؛ اما اين تفاوت معني دار نبود         
CW      بطور معني دار در جوجه هاي نابينا   (r-c/r-c)   در هفته 
)05/0( كاهش نشان داد      ٢٠ <p  .   ميزانTW   در 

جوجه هاي بينا در مقايسه با جوجه هاي نابينا افزايش               
 .شان دادبيشتري ن

طبق مطالعات انجام شده،  غلظت تستوسترون در خون         
و بيضه پرندگان با فعاليت دستگاه توليد مثل رابطه مثبت            

  ng/۵/١٠٠.mlو ممكن است مقدار آن از            )  ١٤(دارد  
  ٩٤٢/ng/١٠٠.mlتا  )  Starling  در پرندگان كوچك،      (
كه اين امر   )   به ترتيب  ٢٤ و   ٢٨( باشد     )در خروس بالغ  (

يافته هاي اين مطالعه    .  ي به فصل جفت گيري  دارد       بستگ
 هفتگي در پرندگان بينا     ١٨سطوح مشابه تستوسترون را تا      

 و  rcنشان ميدهند؛ اما پرندگان نابينا بعلت جهش ژن              
تأخير در بلوغ، سطوح تستوسترون پايين تري داشتند؛ ولي          

 ميزان تستوسترون در اين پرندگان  هنوز            ١٨در هفته    
البته ساير محققين دريافتند كه        .  ان مي دهد افزايش نش 

سطوح تستوسترون زماني به باالترين سطح خود  مي رسند          
 در معرض روشنايي كامل قرار گيرند حتي اگر              پرنده كه

هم چنين  ).  ١٢( وزن واقعي خود باشند      ٤/١بيضه هاي پرنده   
گزارش شده است كه افزايش ميزان تستوسترون در                

در ).  ١١(وزن بيضه ها اتفاق مي افتد     پرندگان قبل از كاهش     
اين مطالعه بعلت تعداد كم پرندگان مورد آزمايش، ميزان            
خطاي سطوح تستوسترون نسبتاً زياد مي باشد در غير              
اينصورت امكان معني دار بودن آن بين دو گروه وجود               

 .داشت
 ميانگين غلظت تستوسترون پالسمای خون در ‐۳جدول 

  های بينا و نابيناخروس
 )هفته(سن / گروه )R+c/R+c(بينا  (r-c/r-c)نابينا 

a۱۰/۰±۵۸/۰ a۱۵/۰±۸۹/۰ ۱۲ 
a ۱۵/۰±۴۷/۰ a۲۲/۰±۰۷/۱ ۱۶ 
a ۴۷/۰±۱۹/۱ a ۳۲/۰±۷۸/۱ ۱۸ 

(±SE)ab           معدل در هر رديف با حروف مختلف دارای تفاوت
 )>۰۵/۰P( باشند  دار میمعنی

 
در ن تاج و وزن بدن  ها، وز ميانگين وزن بيضه‐۴جدول 

  های بينا و نابيناخروس
وزن بدن 

 ها وزن بيضه )گرم(وزن تاج  )کيلوگرم(
 )گرم(

وزن بدن، /گروه
  هاتاج و بيضه

a ۱۲/۰±۵۸/۲ a ۶/۳±۶۲/۱۶ a۶۴/۰±۰۳/۳۳ (R+c/R+c)بينا 
a ۰۷/۰±۲۲/۲ a ۴۳/۴±۹۶/۱۲ a ۴۲/۵±۰۵/۱۶ (r-c/r-c)نابينا 

(±SE)ab         تفاوت  معدل در هر رديف با حروف مختلف دارای 
 )>۰۵/۰P( باشند  دار میمعنی

 
 در  CWوBWنتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه       

پرندگان بينا در طي دورة آزمايش بدليل زياد شدن ميزان            
در حاليكه اين افزايش براي     .  تستوسترون افزايش يافته است   
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باشد، هر چند اين    بعلت تأخير در بلوغ كمتر مي         گروه نابينا 
همچنين گزارش شده    ).  ٤جدول(تفاوت معني دار نيست      

ميزان نور و    در پرندگان جوان بستگي به          TWاست كه 
در مطالعه ما، بعلت اينكه     ).  ١٧،١٣(مرحله رشد آنها دارد     

 پرندگان نابينا نمي توانستند مستقيماً نور دريافت كنند،  در 
  در آنها كمتر از گروه بينا بود؛ اگر چه سن در TWنتيجه 

 .هر دو گروه  مشابه بود
 

 سپاسگزاري

 Britishاعتبار مالي اين مطالعه توسط دانشگاه            

Columbia              در كشور كانادا تأمين شد كه بدينوسيله

 .صميمانه تشكر و قدرداني مي شود
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