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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله من يو خ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئپله ليکنه له رالي

  

ه               ديپلوم انجينير کريم عطائی:ليکوال  ٠٧-٠١-٢٠١١  ني
  از مطبوعات سويس

  نيم مؤنث، نيم مذکر: معلومات علمی
  در مرغان هريک حجره هويت جنسی را تعيين می کند

  لينا شتالمخ: نويسنده
  

در پرندگان اين موضوع وسيعاً  مستقالنه . ا تثبيت می نماينددر انسان ها عمدتاً  اشکال مردان يا زنان را هورمون ه
  . توسط حجرات عيار می گردد

  
 را ديوانه می کنند، زنان حامله دار را به گريه می آرند و )Teenager(اين ها نوجوانان : هورمون ها قدرتمند هستند

ن ها و ديگر حيوانات پستان دار شکل مردانه برعالوه نفوذ در اين دارند که آيا انسا. می سازند" مرد تر"مردان را 
مدت طويلی فکر می شد که همه سلوک های جنسمی و آنهائيکه به تفاوت های جنسی در . ويا زنانه داشته باشند

ولی اکنون . حيوانات پستان دار تعلق می گيرند، اما همچنان در پرنده ها، عمدتاً  ذريعۀ هورمون ها تعيين می گردند
ان که شکل آن ندرتاً  ديده شده است نشان می دهد که حجرات در تعيين هويت جنس در پرندگان نقش يک مرغ ماکي

  .عمده را بازی می کند
  

  يک مزاج طبيعت
نر و (به اين اساس حجرات مذکر و مؤنث. پرنسيپ های عمومی انکشاف جنسيت در ظرف قرن اخير کشف گرديدند

فاوت ها بار اول توسط جنسيت غدوات نطفه يعنی خصيه و تخمدان که ت. اصالً  از نظر جنسی خنثی هستند) ماده
برخالف، جنسيت غدۀ نطفه به صورت ژنيتيک تعيين . هورمون های مذکر و مؤنث را توليد می کنند، تعيين می گردد

 – SRY - تعيين کنندۀ جنسيت- ژن- در مرد آنرا باعث می گردد و روی آن Yگرديده که موجوديت کروموزوم های
در مردانی که اين ِژن را از دست داده باشند، تخمدان جاگزين . که انکشاف ساختار خصيه را آغاز می کند، قرار دارد

در اين صورت . می گردد و در زنها که اين ِژن در اثر يک نقص ژنيتيک وجود داشته باشد، خصيه توليد می گردد
، اناتومی مغز و در سلوک )سينه(، تشکيل پستان  بدنمویهورمون های توليد شده تفاوت های جنسی را در نموی 

 . باعث می گردند
 

عادی،  به وقايع غير- گرچه ندرتاً –از اين نگاه .  در پرنده ها و حشرات اين موضوع طور ديگری عيار گرديده است
  : منجر می گردد)Gynander(١توليد جيوناندر 

يک دليل ممکنه اين خواهد بود که يک . گرآن مؤنث می باشندنظر به مزاج طبيعت يک پهلوی جسم مذکر و پهلوی دي
اکنون محققين تحت نظر مايکل کلينتن از مؤسسۀ روزلين مربوط پوهنتون ِاِدنبرو . کروموزوم جنسی کمبود باشد

Edinburgh جيوناندمورفر توانست به اثبات برساند که حجرات مرغهای gynandmorpher ِست های کروموزوم های  
اما . در يک پهلو حجرات مؤنث و در پهلوی ديگر حجرات مذکر مسلط هستند. مذکر و مؤنث را دارا می باشندمکمل 

صرف نظر از هورمون های ترشح شده اکثر حجرات جسم، هويت جنسی خود را نگاه می دارند که در رنگ پرها، 
  ).فوتو ديده شود. (در بزرگی گردن و عضالت سينه ديده می شوند

  جيوناندر طبيعی                                                          

  به طرف راست يک ماکيان و به طرف چپ يک خراس
                         يک شوپرک در دو رنگ          

                                            
 ازحجره های مذکر و مؤنث ترکيب شده اند به اين نظر به مزاج طبيعت که  ناميده می شودآن موجود زنده جيوناندر-١ 

. حجره نظر به کدام کمبود، حجرات  مذکر و مؤنث موجود می باشندمعنی که جسم آنها در مراحل اولی جنين در تکثير   



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ندرتاً  جيوناندرهای انسان نيز . ه می کندبه گفتۀ آمر پروژه، کلينتن، در انسان ها تصوير، مطلق طوری ديگری جلو
تعلق به اين دارد که کدام نسج در . آنها يا مذکر و يا مؤنث می باشند. وجود دارند ولی در آنها نشانۀ به ديده نمی رسد

در . غده های نطفه تسلط دارند که نظر به آن هورمون مذکر و مؤنث توليد گرديده، و اين فيصله کنندۀ بعدی می باشد
پرندگان معلوم است تجهيز ژنيتيک حجره نسبت به هورمون ها نقش عمده داشته و در تعيين تفاوت های جنسی، 

می گويد، اين اولين مطالعه نيست که به ) سويس(مونيکا سويکی از پوهنتون سوريش . حجرات عمدتاً  مستقل هستند
 آرنولد از پوهنتون ٢٠٠٣حتی در سال . اندآن اشاره می کند، تشخيص های ديگری کمتر مورد توجه قرار گرفته 

او تفاوت های جنسی را در مغز پرنده مورد توجه قرار داد . کاليفرنيا در الس انجلس مرغک سايره را مطالعه کرد
ً  برجستگی دارد تنها پرندۀ نر می تواند بسرايد  و برای اين منظور همين ساختار مغزی را ضرورت . که خاصتا

  .دارد
  

  
 سايره

 (Taeniopygia guttata) 
  

آرنولد آنگاه چنين می پنداشت که جيوناندرهای او عبارت از يک مخلوط حجرات اصيل مؤنث و مذکر می باشند که 
چون سطح هورمون در تمام وجود حيوان مساوی بود می بايست تفاوت . به آن بصورت غير مستقيم اشاره داشته است

تجارب او نشان دادند که چه در . ت جنسی حجرات، مستقالنه صورت پذيرفته باشدهای ممکنه در مغز، نظر به هوي
اما در پهلوی مؤنث آنها بسيار . پهلوی مؤنث و چه در پهلوی مذکر پرنده، ساختارهای سرائيدن جای گذاری شده بودند

 تجهيز بودن با :از اين نگاه در انکشاف خاص جنبۀ جنسی در پرنده به هردو ضرورت است. کوچکتر بوده اند
  . هورمون صحيح و کروموزوم مربوط

مطالعات زياد از سالهای اخير به آن اشاره دارند که همچنان در حيوانات پستاندار هورمون ها تعيين کنندۀ همه 
 نظر - يعنی قبل از نفوذ هورمون ها–به اين ترتيب د ر مغز موش ها قبل از تشکيل حجرات نطفه . جوانب نمی باشند

پيدا است که اين چنين تفاوت های تابع شرايط ژنتيک، تفاوت های سلوک . می شوند" خوانده"س، ديگر ژن ها به جن
در يکی از مطالعات ديده می شود که سلوک پرخاشگری موش های نر در برابر . و رفتار را نيز باعث می گردند

 مساعد می گردد بلکه همچنان Testeronديگر موش های هم جنس، طوريکه فرض می شد، نه تنها توسط هورمون 
  کروموزوم های مزکر جنسی دارند؟) موش های مورد بحث(تعلق به آن دارد که آيا حيوانات 

  
» شده بودند) خلق(ساخته «محققين توانستند متوجه اين نکته شوند زيرا موش های را که خاص برای اين منظور 

موش ها تعيين کنندۀ جنسيت نيز است، نه در کروموزوم تعيين را که در  " -SRYژن " اين موش ها، . بکار گرفتند
" SRY -ژن" نر، همرای -YY و -XXبه اين وسيله شده توانست . کنندۀ جنسيت بلکه در يک کروموزوم ديگر، داشتند

مطالعات بيشتر با چنين موش ها  به آن اشاره دارند که ذريعۀ .  ماده، بدون ژن تربيه شوند-XY و هم   -XXو 
و يا "  سيستم عصبی در مراحل اول انکشاف"حساس درد و حساسيت در برابر بعضی امراض از قرار خرابی  ا
 .هويت جنسی حجرات متأثر می گردند " multiple Sclirosisمولتيپل سکليروز "
  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

   حجره و مريضی-هويت
 و زن منجر گردد، چه مونيکا همچنان در انسان هم جای تعجب نخواهد بود اگر جنسيت حجرات به تفاوت ها بين مرد

از دير زمان معلوم است که تفاوت های زياد در . متفاوت بوده اند"  ژن -ِست های"سويکی گفته است، آنها دارای 
آرنولد اظهار دارد که بسياری از اين تفاوت ها به هورمون ها تعلق می . انساج و اعضای زنان و مردان وجود دارند

ليکن . اين موضوع تا حال در تحقيق از نظر انداخته شده است. ک حجرات هم نقش عمده داردگيرند و اما تجهيز ژنيتي
ً  به ظهور می  درست هنگاميکه موضوع مريضی ای در بين باشد که در مردان و زنان به صورت متفاوت اکثرا

د مرغان به اشکال اگر عرض وجو. رسند، مهم است تا تفريق گردد  که منبع اسباب آن هورمون و يا ژن می باشد
  .انگشت نما به اين پروبلم تو جه را جلب می نمايد،  مکافاتی است قابل قدر
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