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تأثیــر مراقبت و اندازة بــدن والدین در موفقیــت تولیدمثلی ماهی
سیچالید گورخری ()Cichlasoma nigrofasciatum
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چكيــده
ماهی سیچالید گورخری ( )Cichlasoma nigrofasciatumاز مشهورترین ماهیان زینتی آب شیرین است که هر دو جنس
آن از تخمها و الروها مراقبت ميكنند .این مطالعه با هدف بررســی تأثیر مراقبت والدین و اندازة بدن آنها در موفقیت تولیدمثلی
این ماهی انجام شــد .درصد تفریخ در  4تیمار مراقبتی .1 :حضور هر دو جنس .2 ،فقط ماده .3 ،فقط نر و  .4بدون والد اختالف
معنیداری داشت ( .)P<0.05میانگین درصد تفریخ در تیمارهای ذکرشده به ترتیب  86/15 ،93/36 ،94/81و  84/44درصد بود.
اختالف معنیداری بین تیمار هر دو والد با تیمار فقط ماده همچنین ،تیمار بدون والد با تیمار فقط نر وجود نداشــت .به عالوه،
در آزمایش تأثیر اندازة بدن در موفقیت تولیدمثلي مشــاهده شــد که ارتباط مثبتی بین اندازة والدین و تعداد تخمها وجود دارد
( ،)P≤0.01اما بین اندازة مولدان و درصد تفریخ ،همبستگی مثبتی مشاهده نشد .در نتیجه ،میتوان گفت که تکثیر موفق این ماهی
به حضور هر دو جنس و اندازة بزرگتر آنها بستگی دارد.

واژگان كليدي :اندازة بدن ،تعداد تخم ،سیچالید گورخری ،موفقیت تولیدمثل ،نرخ تفریخ.
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 .1مقدمه

در سلسلة جانوران ،ماهیان انواع بسیار مختلفی از مراقبت
والدینی را نشان میدهند .حدود  20درصد از ماهیان
 Actinopterygiiمراقبت والدینی دارند (Mank et al.,
 .)2005مراقبت والدینی یا صرف هزینه برای حفظ
نسل بعد ،دامنهای را از پنهانکردن سادة تخمها تا لقاح
داخلی و تولید نوزادان کامل شامل میشود (Gross and
 .)Sargent, 1985این مراقبت را میتواند فقط جنسيت
ماده ،نر یا هر دو مولد انجام دهد .مراقبت والدی باعث
افزایش بقا و عملکرد بهتر در نسل بعد خواهد شد
( .)Gross, 2005به این منظور Gross (2005) ،به دو
سؤال مهم اشاره کرده است« :چه کسی مراقبت میکند؟»
و «چه میزان مراقبت میکند؟» در خانوادههای ماهیان که
مراقبت والدینی نشان میدهند ،تقریب ًا در  22درصد هر
دو والد در این امر نقش دارند و در  78درصد باقیمانده
یا جنس نر یا جنس ماده به مراقبت از تخمها میپردازند
( .)Gross and Sargent, 1985البته باید توجه شود که
در این دستة اخیر ،تعداد خانوادههایی که فقط جنس نر
در مراقبت نقش دارند بیشتر است ( 61درصد) و در
 39درصد نیز فقط جنس ماده این مسئولیت را بر عهده
دارد .در ماهیانی که نرهاي بزرگتر از مادهها دارند،
اغلب جنس نر است که نقش مراقب را بر عهده دارد
( .)Pyron, 1996همة خانوادههای مراقبتکننده89 ،
درصد لقاح خارجی و  11درصد لقاح داخلی دارند .در
 76درصد از مراقبتکنندههای با لقاح خارجی ،نرها این
وظیفه را دارند و در  86درصد از مراقبتکنندههای با
لقاح داخلی ،جنس ماده به مراقبت از تخمها میپردازد
(.)Gross and Sargent, 1985

خانوادة سیچلیده ( )Cichlidaeاز ردة ماهیان
استخوانی ( ،)Osteichteyesزیر ردة Actinopterygii
و راستة سوفماهیشکالن ( )Perciformesاست.
این خانواده نمونهاي تکاملیافته از مهرهداران است
که بسیاری از ویژگیهای مربوط به سادگی تکثیر و
تخمریزی را در خود دارد (.)Changizi et al., 2008
بررسی رفتارهای سیچالید ماهیان حاكي از منحصر
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به فردترین شیوة مراقبت والدین از نوزادان همچنین،
انواع نمونههای جفتگیری از سیستم تکهمسری
تا چندهمسری است ( .)Jonna, 2003در میان
سیچالیدهایی با مراقبت والدینی ،ماهیان ماده فعالیت
بیشتری برای محافظت از تخمها نشان میدهند (برای
مثال ،تهویة تخمها و الروهای تازه تفریخشده)؛
در حالی که ،ماهیان نر به حفظ قلمرو مشغولاند و
پتانسیل بیشتری را برای دفاع از النه بروز میدهند
( .)Lavery and Keenleyside, 1990ماهی سیچالید
گورخری لقاح خارجی دارد و دارای دوشکلی جنسی
است؛ مادهها در ناحیة شکم لکة نارنجیشکلی را بروز
میدهند و از ماهیان نر کوچکترند .البته باید ذکر شود
که در این ماهی جنس ماده ،با وجود اندازة کوچکتر،
زمان بیشتری را برای مراقبت از تخمها صرف میکند
( .)Lavery and Keenleyside, 1990با این حال
اطالعاتی در مورد سطح مراقبت هر یک از جنسها طي
تولیدمثل در این ماهی در دسترس نيست.

اندازة بدن جنس نر یکی از مهمترین خصوصیاتی
است که یک ماهی ماده از آن بهمنزلة کیفیت ژنتیکی
جفت نر و پتانسیلی برای حفظ نسل بعد استفاده میکند
( .)Andersson, 1994براي مثال ،اندازة بدن در جنس
نر ماهی سیامی جنگجو ( )Betta splendensدر موفقیت
تولیدمثلی آن تأثیر دارد ،بدین صورت که میزان مراقبت
از النه در افراد بزرگتر با شدت بیشتری انجام میشود
(.)Jaroensutasinee and Jaroensutasinee, 2001
به عالوه ،باید توجه داشت که هماوری در یک جنس
از ماهیان به اندازة جنس ماده وابسته است (Kolm
 .)and Ahnesjö, 2005مشخص شده است که اندازة
بزرگتر نر و ماده در ماهی گورامی آبی (Trichogaster
) trichopterus) (Degani, 1989و ماهی سیامی جنگجو
) (Betta splendens) (Clotfelter et al., 2006باعث
تولید تعداد بیشتر تخم میشود .همچنین ،نشان داده شده
است که اندازة مولدان در موفقیت تولیدمثلی خورشید
ماهی آبشش آبی ( )Lepomis macrochirusمؤثر است
(.)Coleman et al., 1985
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مشخصکردن تأثیر مراقبت والدین و اندازة بدن هر جنس
در موفقیت تولیدمثلی در ماهی سیچالید گورخری،
اطالعات مفیدی را در اختیار پرورشدهندگان ماهیان
زینتی قرار میدهد که با توجه به آن میتوان ذخیرة
ماهیان مولد را اصالح كرد و نتایج آن را در مقیاس
تجاری به كار گرفت .بنابراین ،هدف از مطالعة حاضر
نشاندادن میزان مشارکت مولدان نر و ماده همچنین،
اندازة آنها در مراقبت از تخمها و به دنبال آن موفقیت
در تولیدمثل است.

 .2مواد و روشها
 .1.2ماهی

ماهیان بالغ ( 40عدد در مجموع) حدودا ً ششماهه از
یک کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهرستان
کرج خریداری شدند .بعد از انتقال به آزمایشگاه ،ماهیان
نر و ماده به صورت مجزا درون تانکهای  120لیتری
قرار داده شدند .این دو تانک مجهز به فیلترهای فیزیکی
ساده بودند و دمای آب به وسیلة بخاری آکواریوم بین
 29-27درجة سانتيگراد تنظیم شد .رژیم نوری نیز در
 12ساعت روشنایی به  12ساعت تاریکی حفظ شد.
ماهیان به مدت  2هفته در این تانکها نگهداری شدند
و هر  4روز یکسوم از آب مخازن با آب تمیز جایگزین
میشد .ماهیان با استفاده از غذای تجاری بیومار تا مرز
اشتها  2بار در روز ( 09:00و  )15:00تغذیه میشدند.
بنابراين 2 ،آزمایش طراحی شد که یکی تأثیر مراقبت
والدین و دیگری اندازة بدن آنها در جنبههای تولیدمثلی
ماهی سیچالید گورخری بود .یک گلدان سفالی کوچک
در هر تانک آزمایشی ،بهمنزلة بستر تخمریزی ،قرار داده
شد .این کوزهها دهانگشاد انتخاب شدند تا عکسبرداری
و در نتیجه شمارش تخمها بهراحتی صورت گیرد .طي
هر  2آزمایش ،ماهیان درون تانکهایی به حجم  36لیتر
( )30×30×40 cmو با شرایط یکسان قرار داده شدند.
دما در  28±1° Cتنظیم شد و تانکها به وسیلة یک
سنگ هوای متصل به پمپ هوای مرکزی اکسیژندهی
شدند.
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 .2.2آزمایش مراقبت والدینی

 4تیمار (با  3تکرار) تعریف شد :حضور هر دو مولد،
فقط مولد ماده ،فقط مولد نر و بدون حضور هیچیک
از مولدان .برای بهحداقلرساندن تأثیر اندازة بدن12 ،
ماهی نر و  12ماهي مادة بالغ با اندازههای تقریب ًا مساوی
انتخاب شدند (طول استاندارد در نرها9/1-7/9 cm :
و در مادهها .)6/9-5/9 cm :از این  24ماهی به طور
تصادفی یک نر و یک ماده انتخاب شدند و بهمنزلة
جفت در هر یک از تانکهای آزمایشی قرار داده شدند.
همة جفتها تخمگذاری کردند .بعد از تخمگذاری بر
اساس نوع تیمار ،ماده یا نر یا هر دو بهآرامی خارج
شدند .از این لحظه تا زمان تفریخ الروها آزمایش
مراقبت ادامه داشت.

به منظور تخمریزی ،هر تانک قبل از غذادهی بررسی
شد .پمپ هوا خاموش شد و در صورت وجود تخم
از گلدانهای حاوی تخم عکسبرداری صورت گرفت.
تعداد تخمها بر اساس همین عکسها شمرده شد .تخمها
در ابتدا قهوهای روشن بودند و با تکامل ،رنگ آنها نیز
تیرهتر شد .الروهای تفریخشده بر اساس خارجکردن
گلدانها و خالیکردن الروها درون بشقاب سفیدرنگ
شمارش شدند .نرخ تفریخ طبق فرمول ( ×100تعداد کل
تخمها/تعداد تخم تفریخشده) = HRمحاسبه شد.
 .3.2آزمایش اندازة بدن

تعداد  10ماهی نر و  10ماهی ماده با اندازههای متفاوت
(البته همة مادهها از کوچکترین نر ،کوچکتر بودند)
از تانکهای ذخیره انتخاب شدند و به صورت تصادفی
بهمنزلة جفت درون  10تانک آزمایشی قرار داده شدند.
هر دو مولد نر و ماده تا انتهای آزمایش یعنی تفریخ
تخمها در تانک نگهداری شدند .میانگین  ±انحراف
معیار طول استاندارد مولدان و دامنة این طول به ترتیب
 7/95±0/70و  9/2-7 cmدر نرها و  6/01±0/58و
 6/9-4/8 cmدر مادهها اندازهگیری شد .تعداد تخم و
نرخ تفریخ بهمنزلة عناصر تولیدمثل موفق در نظر گرفته
شدند .نحوة برداشت این اطالعات مشابه آزمایش
مراقبت والدین بود.
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 .4.2آنالیز آماری

نتایج آزمایش مراقبت والدینی با استفاده از آنالیز
واریانس یکطرفه ( )ANOVAتجزیه و تحلیل شد.
میانگینها با آزمون چنددامنهای دانکن در سطح
معنیدار  P<0.05مقایسه شدند .در آزمایش اندازة
بدن نیز از آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین
اندازة بدن و تعداد تخم و نرخ تفریخ استفاده شد.
براي تجزیه و تحلیل آماری از نرمافزار  SPSSو براي
محاسبة  rو انحراف معیار از نرمافزار  Excelاستفاده
شد.

آزمون دانکن با اندکی تفاوت با هم مشابه بودند .این
وضعیت برای تیمارهای فقط ماده و هر دو والد نیز
دیده شد (جدول  .)1نرخهای تفریخ در تیمارهای
فقط ماده و هر دو والد به طور معناداری از هر دو
تیمار فقط نر و بدون والد باالتر بود .در ابتدای
آزمایش طول استاندارد ماهیان نر و ماده و میانگین
تعداد تخم تولیدی در هر تیمار نیز اندازهگیری شد
که در جدول  1آورده شده است.
 .2.3تأثیر اندازة بدن

تعداد تخم ارتباط مثبتی با طول استاندارد در ماهی نر
( )r=0/542 ،P=0/105و ارتباط معنادار مثبتی با طول
 .3نتایج
استاندارد ماهی ماده ( )r=0/826 ،P=0/003داشت
والدینﺐ  93/36 ،86/15 ،84/44و  94/81درﺻﺪ ﺑﻮد .ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺪون
مراقبت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
 .1.3تأثیر دو واﻟﺪ
(( )P>0.01جدول  .)2تفاوت معناداری بین نرخ
معناداری
آزﻣﻮنطور
مراقبتی به
واﻟﺪ ومیان
نرخ تفریخ در
یکﺖازﺑﺮاي
استانداردﻦهروﺿﻌﻴ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻳ
اﻧﺪﻛﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ
داﻧﻜﻦ ﺑﺎ
تیمار اﺳﺎس
ﻓﻘﻂ 4ﻧﺮ ﺑﺮ
جنسها مشاهده
ﻫﻢ طول
تفریخ با
=12
H =8/538
(،P =0/036
است که طول هر
مشخص ﻓﻘﻂ
جدولدر2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي
توجهيبهﺗﻔﺮﻳﺦ
نشد.(1.با ﻧﺮخﻫﺎ
ﺪه)nﺷﺪ )ﺟﺪول
واﻟﺪ ،ﻧﻴﺰ دﻳ
ﻣﺎده و ﻫﺮ دو
متفاوت ﺗﻴبودﻤﺎرﻫﺎي ﻓﻘﻂ
(جدول .)1میانگین نرخهای تفریخ در تیمارهای
یک از جنسها در نرخ تفریخ تأثیر معنیداری نداشته
ﻣﺎده و ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري از ﻫﺮ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻘﻂ ﻧﺮ و ﺑﺪون واﻟﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪاي
بدون والد ،فقط نر ،فقط ماده و هر دو والد به ترتیب
است ،اما طول آنها و به خصوص طول استاندارد
ﻧﻴﺰ
هاﻫﺮمؤثرﺗﻴﻤﺎر
تخمدر
تعدادﺪي
ﺗﺨﻢ ﺗﻮﻟﻴ
ﺗﻌﺪاد
نرخو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
بود.ﻣﺎده
درصدﻧﺮ و
94/81ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
،86/15ﺶ ﻃﻮل
 ،84/44آزﻣﺎﻳ
 93/36و
است.
ماده در
جنس
فقط 1نر بر
والد و
تیمارهای
اساساﺳﺖ.
آورده ﺷﺪه
ﺟﺪول
بدونﻛﻪ در
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
تفریخ در اﻧﺪازه
ﺟﺪول  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﻫﺎ و درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ
ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﮔﻮرﺧﺮي )(Cichlasoma nigrofasciatum؛  nﺗﻌﺪاد ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺖ.

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ

ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻫﺮ دو واﻟﺪ

ﻓﻘﻂ ﻣﺎده

ﻓﻘﻂ ﻧﺮ

ﺑﺪون واﻟﺪ

)(n=3

)(n=3

)(n=3

)(n=3

8/6±0/26

8/3±0/30

8/56±0/50

8/3±0/45

ﻧﺮ )SL (cm

6/56±0/30

6/2±0/2

6/1±3/73

6/06±0/20

ﻣﺎده SL

410±64

421±36

394±55

349±52

)(cm
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ

)94/81±3/24 (a

)93/36±2/12 (a

)86/15±3/73 (b

)84/44±2/23 (b

ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ

ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮﻣﺸﺘﺮك ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪة ﻣﻌﻨﻲدارﺑﻮدن اﺳﺖ ).(P< 0.05

 .2.3ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪازة ﺑﺪن
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ) (r=0/542 ،P=0/105و ارﺗﺒﺎط
ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ) (r=0/826 ،P=0/003داﺷﺖ )(P<0.01
)ﺟﺪول  .(2ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﺎ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه

ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  2ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲﻫﺎ در ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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ﻣﻌﻨﻲداري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﺗﻌﺪاد
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ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
ﺟﺪول  .2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢﺑﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺑﻴﻦ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ،ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﻫﺎ و ﻧﺮخﻫﺎي ﺗﻔﺮﻳﺦ در
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ﮔﻮرﺧﺮي )(Cichlasoma nigrofasciatum؛ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  pدر ﭘﺮاﻧﺘﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ.n=10 ،

ﻧﺮخ ﺗﻔﺮﻳﺦ

ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ

-0/044

**0/826

)(0/904

)(0/003

0/316

0/542

)(0/374

)(0/105

ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎده )(cm
ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺮ )(cm
P≤ 0.01

نتيجه
گيريﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﺑﺤﺚ و
 .4بحث و.4

والدینی
مراقبت
ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻨﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ
 .1.4تأثیر .1.4

**

سهخاره (Amundsen,( )Gasterosteus aculeatus
 )2003و گورامی بهشتی )(Macropodus opercularis
) ،(Haung and Cheng, 2006احتماالً به این علت

صورت
والدین به
معمولترین حالت
خود را بهخوبی
ژنتیک
مطمئن شود
جنس
ﺪﻣﺜﻠﻲ
ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﻟﻴ
دو نرﺟﻨﺲ از
که ﻫﺮ
است ﻛﻪ
استﺻﻮرت اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﺮاﻗﺒﺖاینواﻟﺪﻳﻦ
مراقبتﺣﺎﻟﺖ
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ
که هر دو جنس از قلمرو تولیدمثلی خود دفاع ميكنند
به نسل بعد انتقال داده است (Gross and Sargent,
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦ
ﻳ
ا
در
.
(
ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻢﻫﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ )Gross, 2005
و به مراقبت از تخمها میپردازند ( .)Gross, 2005در
 .)1985عالوه بر این ،ذکر شده است که مراقبت پدرانه
برایﻧﺮ ﺑﻪ
دسترسﻣﺎﻫﻲ
هایﻲدرﻣﻲﻛﻨﺪ و
ﻣﺮاﻗﺒﺘ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﺷﺪکهﻛﻪ ﻣﺎﻫ
وﻗﺖ خود
اﻏﻠﺐوقت
ﻣﺎدهاغلب
ماهیﻲماده
ﻣﺸﺎﻫﺪهشد
این مطالعه مشاهده
ماهی نر بستگی
جفت
ﺻﺮف تعداد
ﺧﻮد را به
دورﺷﺪنمیزان
ماهی نر به
كند و
مراقبتی م
رﻳﺰيal., ،
ﺗﺨﻢ1980
ﻣﺎده از ﻣﺤﻞدارد (
اگر ماهی نر به
مسلم ًادارد؛
Werrenﺑﺮ) .ﻋﻬﺪه
ﻧﻘﺶetﻣﺮاﻗﺐ را
ﻫﻨﮕﺎم
ي در
ﻛﻤﺘﺮ،
رفتارهایﺑﺴﻴﺎر
را صرف ﻣﻴﺰان
بسیار کمتر ،در هنگام دورشدن ماده از محل تخمریزی،
مراقبت از تخمها مشغول باشد ،شانس خود را برای
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺣﻔﻆ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و دﻓﺎع از ﻣﺎده و ﺗﺨﻢﻫﺎﺳﺖ
نقش مراقب را بر عهده دارد؛ میتوان بیان كرد که نقش
جفتگیری با دیگر مادهها از دست خواهد داد .با
توجهﻦ بهﻧﺮخﻫﺎي
آزمایش ﻣوﻴﺎﻧﮕﻴ
این ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺻﺮف
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﺗﺨﻢﻫﺎ
قلمروﻧﺎﭼﻴﺰي را
حفظﺑﺴﻴﺎر
اصلی ماهی ونرزﻣﺎن
ﻣﺮاﻗﺒﺖماده
تولیدمثلیﺑﺮاويدفاع از
درصد پایین تفریخ
درنظرگرفتن
كرد که در یک
ﻤﺎرتوان
والد،ﺗﻴمی
مراقبتدﻳﮕﺮ ﺑﻴ در
پیشنهادﺑﺎ دو
ﻓﻘﻂ ﻣﺎده
بدون ﻛﻨﺎر
تیمارﻛﻪ در
ﺸﺘﺮ ﺑﻮد
برایﻤﺎرﻫﺎي
ناچیزیواﻟﺪرا از ﺗﻴ
بسیار ﻫﺮ دو
زمان ﺗﻴﻤﺎر
و تخمهاستﺗﻔﺮوﻳﺦ در
مستقیم از تخمها صرف ميكند .میانگین نرخهای تفریخ
محیط بستة کوچک ،مانند فضای آکواریوم ،حضور هر
ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﻧﺮ و ﺑﺪون واﻟﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ )) (P<0.05ﺟﺪول  .(1اﻳﻦ
در تیمار هر دو والد از تیمارهای دیگر بیشتر بود که در
دو جنس یا فقط جنس ماده برای بهدستآوردن تعداد
ﻛﻪ
ﻗﺎدرﻧﺪ
ﻫﻢ
ﻛﻨﺎر
در
ﻣﺎده
ﺟﻨﺲ ﻧﺮ
ﻫﺮ دو
دوﻲدﻫﺪ
ﻧﺸﺎن ﻣ
کنار تیمار ﻧﺘﺎ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ را
تیمار ﻛﻪ
نر وو
یعنی فقط
دیگر
فقطﻳﺞماده با
نوزادان بیشتر الزم است.
بدون والد اختالف معنادار داشت (( )P<0.05جدول
 .2.4تأثیر اندازة بدن مولدان
 .)1این نتایج نشان میدهد که هر دو جنس نر و ماده
تعداد تخم از مهمترین شاخصهای تولیدمثل موفق در
در کنار هم قادرند که رفتارهای مراقبتی را بهتر ایفا کنند
ماهیان است .هماوری اغلب به اندازة ماده در یک گونه
و تعداد فرزندان نسل بعد را افزایش دهند .نقش ماهی
بستگی دارد ( .)Kolm and Ahnesjö, 2005در چندین
نر زمانی پراهمیت است که جفت در یک جمعیت از
گونة زینتی برای مثال ماهی سیامی جنگجو (Betta
ماهیان قرار داده شود که در این حالت باید رفتارهای
 ،)Clotfelter et al., 2006( )splendensگورامی
حفظ قلمرو تولیدمثلی ماهی نر و تأثیر آن در درصد
بهشتی (Macropodus opercularis) (Haung and
تفریخ را مد نظر قرار داد.
) Cheng, 2006و ماهی دیسکوس (Symphysodon
غالببودن ماهی نر نسبت به ماهی ماده در مراقبت
 )Chellappa et al., 2005( )discusمشخص شده
از تخمها در گونههایی با لقاح خارجی ،مانند ماهی
است که تعداد تخم ارتباط مستقیمی با اندازة بدن
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جنس ماده دارد .در این مطالعه مشاهده شد که اندازة
ماهي ماده در تعداد تخمها تأثیر معناداری دارد و طول
استاندارد نر نیز اثر مثبتی در آن میگذارد (جدول .)2
تعداد تخم بیشتر در جفت ماهیان سیچالید گورخری
را ،که اندازة جنس نر آنها بزرگتر است ،میتوان به
رفتارهای انتخاب جفت در این ماهی نسبت داد .ماهیان
ماده در این گونه ترجیح میدهند که نرهای بزرگتر و
قویتر را انتخاب كنند تا از لحاظ حفظ قلمرو مطمئن
باشند ( .)Lavery and Keenleyside, 1990در نتیجه با
اطمینان از فراهمشدن محیط مناسب تخمریزی ،جنس
ماده تخمکهای بیشتری تولید ميكند و با آسودگی
خاطر به مراقبت از آنها ميپردازد.
درصد تفریخ نیز یکی دیگر از شاخصهای مهم
تولیدمثلی در ماهیان است .در مطالعة حاضر مشاهده
شد که درصد تفریخ با اندازة بزرگتر در ماهی نر

تأثیر مراقبت و اندازة بدن والدین در موفقیت تولیدمثلی ماهی ...

رابطة مثبت دارد ،اما این ارتباط با جنس ماده منفی
است (جدول  .)2این تفاوت را میتوان این گونه
توضیح داد که در این آزمایش جفتها به صورت کام ً
ال
تصادفی انتخاب شدند و ماهیان ماده این فرصت را
نداشتند که خود به انتخاب جفت بپردازند .در حالت
طبیعی مادههای بزرگتر ،نرهای بزرگتر و قویتر را
انتخاب میکنند که پیشنهاد میشود بر اساس نوع رفتار
این ماهیان آزمایشهای بیشتری در خارج از محیط
آکواریوم انجام شود.
در جمعبندی میتوان گفت که مراقبت والدین در ماهی
سیچالید گورخری تأثیر مثبتی در موفقیت تولیدمثلي آنها
دارد و بیشترین میزان تفریخ تخمها نیز به هنگام حضور
هر دو والد صورت میگیرد .همچنین ،تعداد تخم ارتباط
مستقیمی با اندازة هر دو مولد دارد و به ویژه طول ماهی
ماده در این امر نقش بسزایی خواهد داشت.
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