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و حذف نشانه و چرخش سيستم آزمايشي بر جهتيهاي بينا تأثير فاصله يييابي فضاي

 هاي آلبينوس موش
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 چكيده

و توانمندي:مقدمه هاي هدف از اين تحقيق بررسي تأثير فاصله نشانه. ضروري استاكثر حيوانات براي حفظ بقا هاي فضايي در انسان

و چرخش سيستم آزمايشي آن بر جهتيبينا فضاي .هاي آلبينوس استي موشيگيري

و روش يك:ها مواد و تعداد سيستم ماز اين آزمايش با استفاده از  ماهه در سه گروه آزمايشي3تا2 موش آلبينوس25آبي ساده

ن( در آزمايشگاه جانوري) هاي بينايي هاي بينايي نزديك؛ گروه سوم، بدون نشانه هاي بينايي دور؛ گروه دوم، با نشانه شانهگروه اول، با

و ANOVAها با استفاده از آزمون تحليل واريانس تحليل داده. گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان انجام شد

. صورت پذيرفته استSPSS12ر افزا مستقل با كمك نرمtآزمون

و خود محوري بر پايه گروه آزمايشي با نشانه:ها يافته هاي بينايي دور از هر دو نوع اطالعات محيط محوري بر پايه اطالعات بينايي

و مكان كه در دو گروه آزمايشي ديگر جهت اطالعات دهليزي استفاده نموده، در صورتي د گيري و نوع اطالعات يابي بر پايه يكي از اين

.بوده است

مي يافته: گيري نتيجه ها، اهميت يابي فضايي موش شان در توانايي جهت نظر از فاصله هاي بينايي، صرف دهد كه نشانه هاي مطالعه نشان

مي. زيادي دارد به هاي متفاوتي براي جهت توانند از استراتژي اين جانوران هاي نشانهيابي استفاده كنند، اما در صورت دسترسي

.بينايي،آنها هميشه نسبت به ساير اطالعات حسي از ارجحيت برخوردارند

.يابي، موش آلبينوس هاي بينايي، ساختار هندسي، مكان نشانه:ي كليديها واژه

 تحقيقي:نوع مقاله

5/4/87:پذيرش مقاله20/1/87: مقالهدريافت
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و حذف نشانه و چرخش سيستم آزمايشي بر جهتيهاي بينا تأثير فاصله  هاي آلبينوسي موشييابي فضاي

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

 مقدمه

و توانمندي اكثر حيوانات هاي فضايي براي حفظ بقاي حافظه
هايي چون دسترسي به منابع الزامي بوده، به حيوان توانمندي

و فرار از شكارچيان را مي انسان. دهد غذايي، يافتن پناهگاه
و ناآشنا نياز به رفتارها جايي در محيط نيز براي جابه هاي آشنا

و حافظه فضايي بر پايه حافظه مكان.و حافظه فضايي دارد ها
ميارتباط بين آن در عين حال فضا وسعت).1(باشد ها

و محدود بي و فاقد نهايتي است كه حاوي اشيا كننده آنها
هاي اكثر حيوانات به موجب توانمندي).2(ساختار است 

فضايي خاص خود در مواردي مانند يافتن غذا، برگشت به 
و نظاير آن از استراتژي مي النه كه هاي متفاوتي استفاده كنند

به نوع اطالعاتي دارد كه در دسترس آنها قرار بستگي 
از مي گيرد؛ به طور مثال اگر هدف قابل رؤيت باشد حيوان

پاسخ استفاده خواهد نمود، در حالي كه اگر- بازتاب محرك
هاي حسي قابل رؤيت كدام از نشانه هدف به كمك هيچ

  pathرپارچگي مسييك(نباشد، حيوان از دو نوع راهبرد 
integrationمي)و بازنماي فضايي راهبرد. كند استفاده

مي يك دهد در غياب عاليم بيروني پارچگي به حيوان اجازه
بتواند از طريق يك خط مستقيم، نقطه مبدأ حركت خود را 

و).3(تعيين نمايد  همچنين حيوان اطالعاتي از نوع انتقالي
ن فعلي خود را نسبت نمايد تا بتواند مكا چرخشي را تركيب مي

اين راهبرد نوعي فرايند ديناميك. به نقطه حركت تطبيق دهد
و فاصله محاسبه مي . شود ذخيره فضايي است كه در آن جهت

به نظر بعضي از محققين چنين راهبردي در تصوير كشيدن
بازنماهاي فضايي الزامي است ولي كافي نيست؛ همچنين 

م و تنها در استفاده از آن در حيوانات بدون هره تأييد نشده
؛ اما در راهبرد دوم)4(مورد پستانداران مورد قبول است 

، حيوان مي تواند بازنماهاي بازنمايي فضايي يانقشه شناختي
و مجموعه مكان به دروني از محيط و ارتباط بين آنها را ها

تصوير كشيده، براي حل مشكالت فضايي خود از آن استفاده 
ماها را از لحاظ پيچيدگي به سه سطح تقسيم بازن).6،5(كند 
و ابتدايي پايين.1: اند نموده اين سطح فقط(ترين سطح ترين

و تنها يك مكان  نياز به شناخت فضايي بسيار محدودي دارد

اين(سطح مياني.2؛)واحد به عنوان هدف عمل مي نمايد
و مجموعه روابط بين آنها  سطح از پيچيدگي شامل مكانها

تري از محيط را نيازه كه اين نوع بازنما شناخت عميقبود
از(Survey Mapهاي پيمايشي نقشه.3؛)دارد آخرين سطح

و پيچيدگي است كه امكان بازنمايي قسمت هاي پنهان محيط
مي ايجاد راه دهد، حتي اگر عاليمي از نقطه مبدأ هاي جديد را

ب. تا نقطه مقصد قابل رؤيت نباشند ازنمايي اين سطح از
همچنين).7()كنون فقط در انسان به اثبات رسيده است تا

وجود بازنماهاي فضايي غير پيمايشي نيز در حيوانات مشاهده 
توانايي دور زدن موانع، پيدا نمودن مسيرهاي(شده است 

آن ميان و نظاير و)8(و تحقيقات انجام شده در ماز راديال) بر
.از وجود اين بازنماهاستهايي نشانه)9(ماز آبي موريس

مي پژوهش دهد استفاده از اطالعات يا رمزگذاري ها نشان
و Egocentricتواند به دو طريق خود محوري از محيط مي

گذاري رمز). 11،10( انجام گيرد Exocentricمحيط محوري
خود محور توسط يك مرجع خود محور است كه موقعيت هر 

و اشياء كه در عامل موجود در محيط را نسبت به  خود بدن
و كدام سمت نسبت به سوژه قرار گرفته است، تعيين مي نمايد

و  اطالعات مربوط به حركات خود مانند حركات انتقالي بدن
و دهليزي جمع و چرخش سر را توسط اطالعات عمقي آوري

و فاصله مي ذخيره نموده، جهت نمايد اش را با هدف تنظيم
و؛ اين عمل به دو پارام)3( و فاصله بستگي دارد تر زاويه

همچنين. عيبش اين است كه به تجمع خطا حساس است
و چون  حركات چرخشي نيز بر پايه اطالعات دهليزي است

باشد، لذا تنها اين سيستم حسي هم به تجمع خطا حساس مي
راه حل بر طرف كردن آن استفاده از اطالعات بينايي موجود 

در راهبرد ). 12،13(در محيط براي تنظيم آن است 
مي يك . شود پارچگي مسير از رمزگذاري خودمحوري استفاده

باشند، اين راهبرد از منابع در پستانداران كه فاقد مرجع مي
و بينايي بهره مي در اين ميان. گيرد اطالعاتي مانند تعادل

و انقباض  سيستم جنبشي نيز كه حيوان را از كشش
مي ماهيچه مي هايش مطلع در. تواند مفيد واقع شود سازد،

پستانداران، سيستم دهليزي گوش داخلي كه در دو طرف سر
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و همكارانفريده قائمي

 �� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح

گيري محاسبه چرخش سر نقش مهمي قرار گرفته، در جهت
هاي بينايي، سيستم در غياب نشانه).15،14(نمايد را ايفا مي

و اگر منابع دهليزي تنها منبع اطالعاتي باقي مانده است
توانند توانايي اين سيستم را باال برند ديگري موجود باشد، مي

به دومين نوع رمز).11( محوري فاقد عيوب نام محيط گذاري
مي رمز در. باشد گذاري خودمحور اين نوع رمزگذاري

و در آن مرجع تغيير نكرده،)6(بازنماهاي فضايي الزامي است 
به داراي انعطاف كه حذف نشانه، طوري پذيري بيشتري است

بههيچ اخ . وجود نخواهد آورد تاللي را براي رسيدن به هدف
پذيري بازنماها نياز به شناسايي بايد توجه داشت كه انعطاف

سازي مقدار زيادي از اطالعات حداكثر از محيط داشته، ذخيره
مي در طول جابه محققان بر اين).1(باشد جايي الزامي

ت، به موازات اند كه حافظه فضايي از هر دو نوع اطالعا عقيده
و يا به صورت تركيبي استفاده مي  ودر آن هر دو كند يكديگر

و تكيه مي را توانند مكمل يكديگر باشند گاه رفتارهاي فضايي
از طرفي اطالعات بينايي براي حيوان).16(تشكيل دهند 

و جابه مي منبع مهمي در طي اكتشاف در. شود جايي محسوب
 در جلو يا عقب، فاقد حركتندء قرار گرفته طي حركت، اشيا

ولي اشيايي كه در سمت چپ يا راست قرار دارند، داراي
چه. حداكثر سرعت هستند كه رابطه مستقيم با فاصله دارد هر

حس. تر باشد، سرعت آن بيشتر است شيء نزديك همچنين
و چرخشي را به  بينايي، اطالعات مربوط به حركات انتقالي

و حس تعادل بهصورت تركيبي طور مستقل از يكديگر آنها را
).4(دهد ارائه مي

و دور تحقيقات انجام شده بر روي عاليم بينايي نزديك
و يا حذف آنها هاي آزمايشي نشان داد كه جابه از سيستم جايي

ها، در موش).17-20(گردد باعث تغيير رفتارهاي فضايي مي
ب راي بازنماهاي با وجود بينايي ضعيفي كه دارند، عاليم بينايي

همچنين).21(فضايي از اهميت زيادي برخوردارند 
Robinsonها در ماز آبي بيني موشو همكاران با بررسي تيز

موريس نتيجه گرفتند كه حافظه فضايي آنها وابستگي 
).22(شديدي به عاليم بينايي دارد 

 هاي فضايي به جز اطالعات بينايي، عوامـليدر بازنماي

م ،)مجاورت، نظم، ارتباط(برداري انند روابط نقشهديگري نيز
و فواصل(روابط متريك هايو ساختار هندسي سيستم) زوايا

-Thinusتحقيقات. گيرند آزمايشي مورد استفاده قرار مي

Blancبهو همكاران نشان داد كه روابط نقشه برداري نسبت
حا. روابط متريك، تأثير زيادي بر بازنماها دارد ل در عين

در روابط نقشه برداري وابسته به اطالعات بينايي است،
كه روابط متريك از اساس بر پايه حركات جانور شكل صورتي

و نيز)24(و همكار Chengهمچنين به نظر).23(گيرد مي
هاي آزمايشي برخي ديگر از محققان، ساختار هندسي سيستم

تو).18-20(نيز بر روي بازنماها مؤثر است  جه داشت كه بايد
هاي ها به طور كلي در شرايط متفاوت از استراتژي موش

مي خاص در جهت در).25(كنند يابي استفاده در انسان نيز
هاي فضايي شناختي، نوع اطالعات خودمحور بازنمايي نقشه

آن)26(حركتي قرار دارد–بر پايه بخش دهليزي كه ضمن
گيري در جهتو هيپوكامپ) Pre-frontal(پيشاني قشر پيش

).27(گيرند فضايي خودمحور مورد استفاده قرار مي
هاي بندي نتايج مذكور حاكي از آن است كه نشانه جمع

و همچنين چرخش آن در يادگيري  بينايي، نوع ساختار فضايي
و مكان جهت اين. يابي برخي موجودات تأثير دارد گيري

قي بود كه گويي به اين سؤال تحقي مطالعه نيز در صدد پاسخ
و حذف نشانه و چرخش سيستم آيا فاصله هاي بينايي

هاي آلبينوس تأثير گيري فضايي موش آزمايشي بر روي جهت
 دارد؟

و روش ها مواد

و پس آزمون با آرايش نوع تحقيق به صورت طرح آزمايشي
استفاده از سه تدبير آزمايشي مختلف بدون گروه(تصادفي 

 سؤال تحقيق از يك سيستم ماز به منظور بررسي. بود) شاهد
آبي ساده استفاده شد كه در آن حيوان مجبور بود براي

و دو حفره عبور به صفحهرسيدن  هدف، از يك مسير زير آب
به. نمايد آن در اين حالت كه سرش را به زير آب فرو واسطه
ها شامل آزمودني. برد، قادر به استفاده از عاليم بينايي نبود مي
م25 در2-3وش آلبينوس عدد  ماهه بودند كه همه آنها
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و حذف نشانه و چرخش سيستم آزمايشي بر جهتيهاي بينا تأثير فاصله  هاي آلبينوسي موشييابي فضاي

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

شرايط يكسان در آزمايشگاه جانوري گروه روانشناسي متولد،
و به صورت تصادفي براي اين آزمايش انتخاب  نگهداري

گروه.1: ها به سه گروه تقسيم مي شدند اين موش. شدند
AL با هشت عدد موش كه سيستم آزمايشي براي آنها در 

و دسترسي به نشانهوسط آزمايشگاه هاي قرار گرفته بود
 با هشت عدد AVPگروه.2بينايي دور از سيستم را داشتند؛ 

موش كه سيستم آزمايشي براي آنها در پشت پاراوان قرار
و يك نشانه بينايي در مجاورت سيستم به پشت شيشه  گرفته

 با نه عدد موش كه براي APگروه.3آكواريوم چسبيده بود؛ 
و هيچ آنها سيس تم آزمايشي در پشت پاراوان قرار گرفته بود

ها، در ابتدا موش. نوع عاليم بينايي در اختيار آنها قرار نداشت
و  يادگيري براي رسيدن به صفحه هدف را با يك حفره

سه. سپس با دو حفره انجام دادند در مرحله بعدي براي هر
و در مرحله90گروه سيستم آزمايشي  آخر درجه چرخيده شد

و نزديك، براي دو گروه آزمايشي با نشانه هاي بينايي دور
همچنين به منظور گردآوري. شدند هاي بينايي حذف نشانه
ها از يك سيستم آزمايشي آبي ساده در اين پژوهش داده

سيستم آزمايشي آبي شامل يك آكواريوم. استفاده شد
كه شيشه اي بود كه در آن دو شيشه مستطيل شكل متحرك

در يك طرف. قرار داشتهر كدام داراي يك حفره بودند،
گرفت كه مكان آكواريوم صفحه شفافي در زير آب قرار مي

با در مرحله اول يادگيري مكان. داد هدف را تشكيل مي يابي
و سپس در مرحله دوم حفره ديگر كه  يك حفره شروع

مي پايين آب.شد تر از حفره اول قرار داشت، اضافه دماي
 درجه21±2واريوم در تمام مراحل مختلف آزمايش آك

در روش اجراي كار، ميزان پيشرفت يادگيري. گراد بود سانتي
و جهت ها در مكان موش گيري با استفاده از ثبت زمان يابي

هر. مورد ارزيابي قرار گرفت بدين صورت كه هر چه زمان در
مي مرحله كاهش مي  تحليل.كرد يافت، يادگيري افزايش پيدا

و با SPSS12افزار تحليل آماري اطالعات توسط نرم
 ANOVA يك راهه تحليل واريانسهاي كارگيري آزمون به
. مستقل انجام شدtو

ها يافته

هاي آلبينوس در ابتدا بررسي شد كه آيا به طور كلي در موش
اي ماز در موقعيت يك حفرهAVPو AL ،AP گروه3

 آمار توصيفي1در جدول.تيادگيري صورت پذيرفته اس
يك8مربوط به ميانگين زماني در  مرحله آزمايش موقعيت

و مقايسه زمان مراحل AVPو AL ،APاي سه گروه حفره
و آخر موقعيت سيستم يك حفره با اول اي در سه گروه

. ارائه شده استtاستفاده از آزمون 

دراي حفرهيك سيستم موقعيتدر زمايشآ هشتمو اول مراحل زماني ميانگينسهيمقا:1 جدول  گروهسه ماز
)ثانيه(زمان

 مرحلهها گروه
1

 مرحله
2

مرحله
3

مرحله
4

مرحله
5

مرحله
6

مرحله
7

مرحله
8

tP

AL 37/1787/5337/2575/2575/2212/1562/1312/9742/4-002/0

AP 62/1287/103 50/8837/7962/5137/3762/2187/14602/4-002/0

AVP 66/1477/3777/6822/3611/5222/3255/1755/14961/2-018/0

AL)01/0P، در گروه1طبق نتايج جدول <،74/4–t =(،
AP)01/0Pگروه <،60/4–t 05/0P(AVPو گروه)=

<،96/2–t و مرحله)= ، بين ميزان يادگيري مرحله اول
. داري وجود داشت يش در هر سه گروه تفاوت معنيآخر آزما

و آخر، با توجه به ميانگين هاي محاسبه شده در مراحل اول
و در واقع يادگيري افزايش مي .يابد زمان يادگيري كاهش

سه در ادامه، تفاوت بين ميزان يادگيري گروه گانه هاي
اي گانه موقعيت يك حفره آزمايش در هر يك از مراحل هشت
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و همكارانفريده قائمي

 �� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح

طبق نتايج به دست آمده، بين. مورد بررسي قرار گرفتماز
 در AVPو AL ،APهاي ميانگين زمان يادگيري گروه

. داري وجود داشت اي تفاوت معني موقعيت سيستم يك حفره
و مقايسه دو به دوي با توجه به نتايج آزمون پي گيري توكي

 هاي گروه ترين زمان يادگيري مربوط به موش ها، پايين گروه

AL و باالترين زمان مربوط به موش87/22 با هاي ثانيه
. ثانيه بود23/51 با APگروه 

همچنين به منظور مقايسه زمان مرحله آخر سيستم

و) كه يادگيري درآن صورت پذيرفته(اي يك حفره

در سه گروه)اي دومين مرحله دو حفره(مرحله دهم

. استفاده شده استt از آزمون2درجدول 

و دهم مراحل زمان مقايسه:2لجدو  گروهسهدراي حفرهدوواي حفرهيك سيستمدر هشتم

tP انحراف پراكندگي ميانگين مراحل آزمايشها گروه
12/912/4اي يك حفره8مرحله

AL 
87/2749/26اي دو حفره10مرحله

929/1-095/0

87/1401/7اي يك حفره8مرحله
AP 3523/34اي دو حفره10مرحله

708/1-131/0

55/1421/10اي يك حفره8مرحله
AVP 66/2291/17اي دو حفره10مرحله

416/1-194/0

AL)05/0>P،92/1–t، در گروه2طبق نتايج جدول =(،
AP)05/0>P،708/1–tگروه 05/0(AVPو گروه)=

>P،416/1–t ي)= ادگيري مرحله آخر يك بين ميزان
و دو حفره حفره داري وجود اي در سه گروه تفاوت معني اي

.نداشت

سه در ادامه، تفاوت ميزان يادگيري گروه  آزمايشگانه هاي

Fاي، آزمون تحليل واريانس در دو مرحله موقعيت دو حفره

طبق نتايج به دست آمده، بين ميزان. مورد بررسي قرار گرفت
اي در مرحله دو حفرهAVPو AL ،APهايهيادگيري گرو
.داري وجود نداشت تفاوت معني
در AVPو AL،AP آزمايش هاي گروه يادگيري تفاوت

با90و پس از چرخشاي حفرهيك سيستم آخر مرحله  درجه
.آمده است3 در جدولtاستفاده از آزمون

 سه گروهدر درجه90 چرخشازسپواي حفرهيك سيستم آخر حلهمر زمان مقايسه:3 جدول

tP پراكندگي انحراف ميانگين آزمايش مراحلها گروه

12/912/4اي حفرهيك8 مرحله
AL 

5/2885/17 درجه90 چرخشازپس11 مرحله
837/3-006/0

87/1401/7اي حفرهيك8 مرحله
AP 5/3638/28 درجه90 چرخشازپس11 مرحله

946/1-093/0

55/1421/10اي حفرهيك8 مرحله
AVP 2776/17 درجه90 چرخشازپس11 مرحله

700/1-127/0

،AL)05/0<P، در گروه3طبق نتايج جدول
837/3–t 05/0>P،946/1–t(AP، گروه)= و)=

AVP )05/0>P،700/1–tگروه  بين زمان در مرحله)=
و مرحله پس از چرخش آخر سيستم يك حفره  درجه90اي
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و حذف نشانه و چرخش سيستم آزمايشي بر جهتيهاي بينا تأثير فاصله  هاي آلبينوسي موشييابي فضاي

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح 	�

داري وجود نداشت؛ اما تفاوت معنيAVPو APدر دو گروه
و پس از چرخش بين ميزان مرحله آخر يك حفره 90اي

داري وجود داشت، به طوري تفاوت معنيALدرجه در گروه
هاي محاسبه شده در گروه زمان كه با توجه به ميانگين

)5/28( درجه90پس از چرخش11يادگيري در مرحله 
و در واقع يادگيري كاهش يافتا . فزايش

هاي سه گانه همچنين تفاوت بين ميزان يادگيري گروه
از90آزمايش در مرحله پس از چرخش   درجه با استفاده

. ارائه شده است4 در جدولFآزمون تحليل واريانس
 هاي، بين ميزان يادگيري گروه4طبق نتايج جدول شماره

داري درجه تفاوت معني90سه گانه در مرحله پس از چرخش
P،640/0t<05/0(وجود نداشت  =(.

كه(اي در ادامه نتايج مقايسه زمان مرحله آخر يك حفره
پس از حذف(و دوازدهم) يادگيري در آن صورت پذيرفت

، در جدولt گروه، با استفاده ازآزمون3در) هاي بينايي نشانه
.ورده شده استآ5شماره

،AL )05/0<P، در گروه5طبق نتايج جدول شماره
866/2–t 05/0<P،707/2–t( AVPو گروه)= =(

و مرحله پس از حذف بين زمان در مرحله آخر يك حفره اي
كه هاي بينايي تفاوت معني نشانه داري وجود داشت، به طوري

و ALهاي هاي محاسبه شده در گروه با توجه به ميانگين
AVP هاي پس از حذف نشانه12 زمان يادگيري در مرحله

و در واقع يادگيري كاهش يافت . بينايي افزايش
 AVPو ALدر نهايت به منظور مقايسه زمان دو گروه

 مستقل دوگروهيtهاي بينايي، ازآزمون پس از حذف نشانه
 طبق. آمده است6استفاده شد كه نتايج در جدول شماره

 AVPو AL هاي گروه يادگيري زمان بين جدولاينجينتا
شتندا وجود داري معني تفاوت بينايي هاي پس از حذف نشانه

)05/0>P،175/0t =.( 
طي1در نمودار ، نماي كلي مقايسه يادگيري سه گروه در

.مراحل مختلف آزمايش قابل مشاهده است

 تم آزمايش در سه گروه درجه سيس90هاي پس از چرخش مقايسه زمان:4جدول

FP ميانگين مجذورات مجموع مجذورات منابع تغييرات مراحل
 12/215 240/430 بين گروهي
 مرحله يازدهم 636/472 0/10398 درون گروهي

 240/10828 كل
455/0640/0

و مرحله حذف نشانه مقايسه ميانگين زماني مرحله آخر سيستم يك حفره.5جدول  AVPوAL بينايي در دو گروه هاي اي

tP انحراف پراكندگي ميانگين مراحل آزمايشها گروه

اي8مرحله 12/912/4 يك حفره
AL  12/3229/20 هاي بينايي پس از حذف نشانه12مرحله

866/2-024/0

55/1421/10اي يك حفره8مرحله
AVP 11/3468/25 بيناييهاي پس از حذف نشانه12مرحله

707/2-027/0

 هاي بينايي پس از حذف نشانهAVPوALهاي مقايسه زمان يادگيري گروه.6جدول

tP انحراف پراكندگي ميانگينها گروه

AL 12/3229/20

AVP 11/3468/25
175/0-863/0
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و همكارانفريده قائمي


� 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح 

.لف آزمايشنماي كلي مقايسه يادگيري سه گروه در طي مراحل مخت:1نمودار

 گيري نتيجهوبحث

و آخر آزمايش در هر سه بين ميزان يادگيري مراحل اول
زمان يادگيري كاهش. داري وجود داشت گروه تفاوت معني

و در نتيجه يادگيري صورت گرفته است در اين مرحله. يافته
در موش ها توانستند با استفاده از هر نوع اطالعاتي كه

همچنين.ن صفحه هدف را پيدا نماينددسترس آنها بوده، مكا
اي بين ميانگين زمان يادگيري سه گروه در موقعيت يك حفره

به. تفاوت وجود داشت در اين ميان حداقل زمان براي رسيدن
و هاي آزمايشي با نشانه صفحه هدف در گروه هاي بينايي

دو. حداكثر زمان در گروه آزمايشي فاقد نشانه مشاهده شد در
ك هاي بينايي بودند كمترين زمان متعلقه داراي نشانهگروهي

نتايج اين فرضيه. هاي دور بود به گروه آزمايشي با نشانه
اي از سيستم هاي بينايي در هر فاصله نشان داد كه نشانه

اين نتايج. يابي شدند آزمايشي قرار گرفتند، باعث تسريع مكان
و Etienneبا نتايج  ارانو همكKraemerو همكاران

به در ضمن نشانه. خواني داردهم) 13،18( هاي بينايي دور
و ثبات بيشتري كه در طول جابه جايي علت سرعت كمتر

باها اين يافته. يابي را بيشتر كاهش دادند دارند، زمان مكان
ميهم)17-20(نتايج چندين مطالعه ديگر .باشد سو

و بين ميزان يادگيري در مرحله آخر يك حفره  مرحـلهاي

و همچنين در دو مرحله موقعيت دو حفره دو حفره در اي اي
آن هر سه گروه تفاوت معني داري وجود نداشت كه حاكي از

است كه با اضافه نمودن يك حفره فقط ساختار دروني 
سيستم تغيير يافته ولي ساختار بيروني سيستم ثابت باقي 

مي. مانده است اح نتايج اين فرضيه نشان تمال دارد دهد كه
ها بازنمايي از كل سيستم آزمايشي را به تصوير كشيده موش

و هر گونه تغيير در روابط متريك در ساختار دروني سيستم را 
و همكار Cheng باشند كه با نتايج تحقيقات شناسايي نموده

.خواني داردهم)24(
در90نتايج نشان داد كه پس از چرخش  درجه سيستم

ب هاي بينايي دور، برخورد بين اطالعاتا نشانهگروه آزمايشي
و ساختار هندسي ايجاد شد در اين مرحله جهت جديد. بينايي

سوهم) محور مرجع دروني جانور(سيستم با جهت ذخيره شده 
نبود؛ احتمال دارد كه اطالعات خودمحوري در اين گروه بر

و دو گروه ديگر از اين)24(پايه اطالعات دهليزي بوده 
.طالعات استفاده نكرده باشندا

آن هاي بينايي در گروه با حذف نشانه هايي كه به
داري بين مرحله آخر موقعيت دسترسي داشتند، تفاوت معني

و مرحله حذف نشانه سيستم يك حفره . ها وجود داشت اي
هاي نتايج اين فرضيه نشان داد با وجودي كه ديد موش
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و حذف نشانه و چرخش سيستم آزمايشي بر جهتيهاي بينا تأثير فاصله  هاي آلبينوسي موشييابي فضاي

 1/1387شماره/6دوره/ يقات علوم رفتاريقتح ��

يي از اهميت زيادي هاي بينا آلبينوس ضعيف است، نشانه
و براي جهت و مكان برخوردار بوده در گيري يابي هدف از آنها

اي كه قرار گرفته باشند، استفاده شده است كه اين هر فاصله
)22،9(و همكاران Robinsonو نيز Morrisيافته با نتايج 

.خواني دارد هم
0هاي بينايي هاي آزمايشي با نشانه بين يادگيري گروه

هر حذف آنها تفاوت معنيپس از داري وجود نداشت، زيرا در
گيري به كمك اطالعات بينايي صورت گرفته دو گروه جهت
گيري آنها شده ها باعث ايجاد اختالل در جهتو حذف نشانه

.است
توان گفت كه در اين با توجه به نتايج اين پژوهش مي

ر سيستم آزمايشي كه حيوان مجبور به عبور از يك مسير زي
و در مرحله فرو رفتن در زير آب براي رسيدن به هدف بود

داد، باز آب كه توانايي استفاده از عاليم بينايي را از دست مي
و مكان هم اطالعات بينايي در جهت از گيري يابي هدف
هاي آلبينوس با وجود در موش. اهميت زيادي برخوردار بودند

ت به اطالعات ديد ضعيفي كه دارند، اطالعات بينايي نسب
و. ديگر داراي ارجحيت هستند گروهي كه به كل اطالعات

عاليم محيطي موجود در آزمايشگاه دسترسي داشتند از هر دو 
و نوع اطالعات يعني محيط محوري بر پايه اطالعات بينايي

و با  خودمحوري بر پايه اطالعات دهليزي استفاده نموده
و هماهنگ نمودن اين اطالع گيري ات جهتتركيب كردن

اند؛ در نتيجه كمترين زمان براي صحيح را انجام داده
دو گروه ديگر، از يك نوع. يابي متعلق به اين گروه بود مكان

گروه. استفاده كردند) محوري خودمحوري يا محيط(اطالعات 
بر آزمايشي با نشانه بينايي نزديك از اطالعات محيط محوري

گيري استفاده كرد؛ گروه پايه اطالعات بينايي براي جهت
آزمايشي فاقد نشانه بينايي از اطالعات خود محوري بهره برد 
و ساختار  و يا برپايه زوايا كه يا بر پايه اطالعات جنبشي

.هندسي سيستم آزمايشي بود
و اطالعات توان نتيجه مي گيري كرد كه اطالعات بينايي

و مكمل  دهليزي در بسياري از موارد به طور هماهنگ
و محيط. كنند يكديگر فعاليت مي حس بينايي ارتباط بين بدن

در. باشد را برقرار نموده، با اطالعات دهليزي در تعامل مي
و بدن از خصوصيات بينايي براي و جنبش سر حين حركت

و اند، نمي اشيائي كه در جلو قرار گرفته توان استفاده نمود
مي چرخش . شود هاي سر باعث توليد يك تصوير مبهم
هاي سر را محاسبه نموده، تصوير هاي دهليزي چرخش گيرنده

علت اين امر. نمايند اشياء را بر روي شبكيه چشم تثبيت مي
بصري است كه باعث–وجود رفلكسي بنام رفلكس دهليزي

جايي حركت چشم در جهت مخالف حركت سر هنگام جابه
با.و در تمام حيوانات وجود داردشود مي اين رفلكس

هاي ديگر كه در رابطه با بينايي هستند به طرف رفلكس
و مخچه مي در. روند ساختارهاي ساقه مغزي تركيب اطالعات

اين نواحي باعث تثبيت ادراك خواهد شد كه در غياب آن 
. جايي دست يافت توان به شناسايي محيط در طول جابه نمي

و دسترسي به فضاي دور تمام اطالعاتي كه در حين حركت
ود ر رابطه با حركت باشند، از جمله اطالعات بينايي، دهليزي

هاي مختلف مغزي مانند قشر مخ، قشر عمقي، به قسمت
و به خصوص هيپوكامپ، كه ناحيه دخيل  آهيانه، قشر پيشاني

مغز نيز توانايي. شوند در حافظه فضايي است، فرستاده مي
و حل مشكل برخورد بين انواع اطالع ات را تركيب، هماهنگي

و بر اساس آن متغيرهايي كه به ما فرمان راهبري در  دارد
و مكان را  فضا از طريق چرخش، انتقال، جهت، فاصله

مي مي در ميان اطالعات حسي كه مغز. سازد دهند، مشخص
كند، حس بينايي از ارجحيت براي هماهنگي دريافت مي

برخوردار است، چرا كه مغز براي انجام وظايف فضايي خود 
نياز دارد تا در طول حركات پيچيده در فضا اطالعات محيط را 
و اين حس بايد فعاليت خود را در تمام  دريافت نمايد

از آن جا كه اطالعات. ها ادامه داده، آن را حفظ نمايد موقعيت
و هماهنگ مي شوند، در نتيجه حس بينايي با يكديگر تركيب

و محيط بايد تا حد  امكان اطالعات به عنوان رابط بين بدن
دقيقي را به مغز ارسال نمايد تا در برگشت، مغز نيز بتواند

برخورد بين اطالعات را كاهش داده، در زمان كمتري 
در گيري صحيح خود را انجام دهد؛ چرا كه صرفه جهت جويي

همچنين نتايج اين. زمان امري حياتي براي حيوانات است

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
87

.6
.1

.1
.7

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1387.6.1.1.7
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-130-fa.html


و همكارانفريده قائمي
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جام وظيفه بارز خود پژوهش نشان داد كه حس بينايي براي ان
و  مجبور به استفاده از عاليمي است كه داراي ثبات بيشتر

در ). عاليمي مانند عاليم بينايي دور(سرعت كمتري باشند 
و جهت نتيجه مغز براي ايجاد حركت به گيري ها هاي صحيح

و هماهنگي مجدد  طرف هدف به طور دائم نياز به تركيب
و يا هر نوع انواع اطالعات حسي مانند بينايي ، دهليزي

را اطالعاتي كه در طي حركت مورد استفاده قرار مي گيرد
نخواهد داشت؛ به خصوص زماني كه حيوان به كل محيط 
و اطالعات محيطي را دريافت  و انواع عاليم دسترسي دارد

 باعث كاهش گيري از عاليم باثبات كند، مغز با بهره مي
در جه آن صرفهشود كه نتي برخورد بين اطالعات مي جويي

و مصرف انرژي خواهد بود .زمان

 سپاسگزاري

و قدرداني خود را از آقايان دكتر بدين وسيله مراتب سپاس
فروغي، رييس محترم دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، 
و دكتر آقايي، مدير  دكتر بهداد، معاونت پژوهشي دانشگاه

.داريم وقت گروه روانشناسي دانشگاه اعالم مي
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