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پاسخ اپتوموتوری در ماهی گوپی ()Poecilia reticulate

 هاله رحمانی :گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه گیالن ،رشت
اردکان ،یز
د تاریخ دریافت :اردیبهشت 1395

تاریخ پذیرش :مرداد 1395

چکیده
پاسخ اپتوموتوری رفتار حرکتی یک جانور است که با جابجایی نمونههای تحریکی قابل تکرار القاء میشود .این آزمایش اطالعات معتبری
درباره عملکرد بینایی فراهم میکند و در ضمن یک آزمایش ساده ،ارزان و سریع میباشد .هدف از مطالعه حاضر ،بررسی پاسخ اپتوموتوری در
ارزیابی رفتار بینایی ) Guppy (Poecilia reticulateبود .در این پژوهش از دستگاهی دستساز استفاده شد .دستگاه از دو استوانه شیشهای که
یکی در داخل دیگری قرار دارد تشکیل شده است .دور تا دور استوانه بزرگتر دیواره شفافی از جنس سلوفان با نقوش قابل تعویض قرار داشت که
در ارزیابی بینایی استفاده گردید .دیواره شفاف توسط یکدستگاه الکترو موتور با سرعتهای مختلف گردش میکرد ،بهطوریکه خطوط موجود
را در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت به حرکت در میآورد .آزمایش با نوارهایی مختلف ( 7/5 ،2 ،1 ،0و  10سانتیمتری) سیاه و سفید
و همچنین با پهنای 2سانتیمتری با نوارهایی به رنگ قرمز-خاکستری ،سبز -خاکستری ،قرمز– سبز ،نارنجی– قرمز و نارنجی – زرد در در سرعتهای
مختلف  10 ،7 ،4 ،2و  15دور در دقیقه انجام گرفت .نتایج مربوط به پهنای مختلف سیاه و سفید نشان داد که بهترین سرعت 15دوردردقیقه
بوده و بهترین قابلیت دید ماهیها در پهنای  0/5سانتیمتری ارزیابی گردید .پاسخ اپتوموتوری در ماهیان در آزمایش دیدرنگی ،در سرعت  10دور
در دقیقه بهطور معنیداری بیشترین مقدار و همچنین بیشترین پاسخ را در نوار نارنجی -زرد نشان داد .نتایج حاصل از  ANOVAدو طرفه،
اختالف معنیداری را در پهناهای سیاه و سفید و نوارهای رنگی با سرعتهای مختلف نشان داد ( .)p>0/05همچنین اثر متقابل معنیداری بین
فاکتورهای سرعت و پهناها و نوارهای رنگی مشاهده شد (.)p>0/05
کلمات کلیدی :اپتوموتور ،دید ،سرعت ،پهناي مختلف سياه و سفيد و رنگي

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

haleh_rah@yahoo.com
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مقدمه
پاسخ اپتوموتوری یک الگوی آزمایشی سادهای است که بهطور
گسترده در مطالعه عملکرد سیستم بینایی استفاده میشود (Maaswinkel
و  .)2003 ،Liاین پاسخ شامل یکپارچهسازی اطالعات بهوسیله
سیستم عصبی مرکزی ،هماهنگ کردن فعالیت حرکتی و توان شنا
کردن میباشد ( .)1995 ،Heathهمچنین یک گرایش خود بهخودی
در بسیاری از جانوران است که برای دید حرکت میتواند استفاده شود
و توانایی بینایی در تشخیص حرکت برای شناسایی اشیاء میباشد
( Mora-Ferrerو  )2009 ،Neumeyerو در واقع به حفظ وضعیت ثابت
به محرک بصری در حال حرکت اطالق میشود .ماهی این عمل را
برای حفظ وضعیت طعمه و در ارتباط با جریانهای شدید ساحلی
بهکار میبرد ( .)1995 ،Heathدرک حرکت یکی از مهمترین عناصر
تواناییهای بینایی میباشد ( Mora-Ferrerو .)2009 ،Neumeyer
مباحثی که با استفاده از اپتوموتور مورد مطالعه قرار گرفته است:
عملکرد نواحی مختلف شبکیه چشم ( Saidlو  ،)1998 ،Fabianeمغز
( Spingerو همکاران ،)1977 ،دیدرنگی و نقش انتقالدهندههای
عصبی در تشخیص حرکت (2002 ،Mora-Ferrer؛  Anstisو همکاران،
1998؛  Schaererو  ،)1997 ،Neumeyerگسترش درک بینایی
( ،)1981 ،Clarkاختالل بینایی ( Redfernو همکاران )2011 ،و آبزی
پروری ( Herbertو همکاران .)2011 ،الگوهای تحریکی میتواند از
خطوط عمودی سیاه و سفید ،کنترانست متفاوت خاکستری (Maaswinkel
و  )2003 ،Liو رنگهای مختلف باشد ( Schaereو .)1997 ،Neumeyer
سیستم بینایی در ماهی مدت زیادی است که مورد توجه بیولوژیستها و
نوروفیزیولوژیستها قرار گرفته است ( Weadickو .)2007 ،Chang
بینایی یک سیستم مهم حسی برای اکثر گونههای ماهی است و بیشتر
گونهها دارای دیدرنگی هستند .بعضی میتوانند اشعه ماورای بنفش
را ببیند و برخی دیگر حساس به نور پالریزه میباشند ( Campbellو
2005 ،Reece؛  Van der Salmو همکاران.)2004 ،
از ماهیان استخوانی کوچک بهویژه گوپی ،زبرا (گورخری) وگلدفیش
که عموماً بهعنوان مدلی مناسب برای مطالعه فیزیولوژی بینایی هستند
(با توجه به شباهت شبکیه چشم آنها به دیگر مهرداران) استفاده
میشود ( Cameronو همکاران2013 ،؛  Muellerو ،Neuhauss
2010؛  Mora-Ferrerو .)2009 ،Neumeyer
ماهی گوپی ( )Poecilia reticulataماهی کوچک آب شیرین و از
گونههای متعلق به مناطق گرمسیری از خانواده  Poecilidaeمیباشد،
که بهصورت فراوانی در تحقیقات آزمایشگاهی استفاده میگردد و
عموماً در آبهای کم عمق شفاف زندگی میکند ( Zionو همکاران،
2008؛  Smithو همکاران .)2001 ،گوپیها بهعنوان یک مدل در
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زمینههای بیولوژیک ،اکولوژی ،تکامل ،رفتار و انتخاب جفت مورد
مطالعه قرار میگیرند (2005 ،Magurran؛  Endlerو همکاران،
 .)2001این ماهیان دارای دید عالی هستند و شبکیه چشم آنها
حاوی مخروطیهایی با پیک جذب (SWS or ( ،)UV or UVS
” )LWS or “red”( ،)MWS or “green”( ،)“blueمیباشد ( Endlerو
همکاران .)2001 ،آزمایش پاسخ اپتوموتوری ،رفتاری است که بعضی
از ماهیان مانند زبرا و گوپی قادر به انجام آن هستند ( Kraussو
 .)2003 ،Neumeyerدر این پاسخ ماهی ،نحوه شنا کردن خود را به
شکلی تنظیم میکند که آب موجود در اطرافش حرکت چندانی
نداشته باشد و به سمت جلو حرکت کند .شنا کردن به سمت جلو هر
گونه حرکات و لرزشهای آب در اطراف ماهی را از بین میبرد (Miller
و .)2007 ،Gerlari
هدف از این تحقیق ،بررسی پاسخ اپتوموتوری در ارزیابی رفتار
بینایی ماهی  )Poecilia reticulate( guppyدر آزمایش با پهناهای
مختلف سیاه و سفید و رنگی بهمنظور بررسی تغییرات رفتاری بود.

مواد و روشها
در این تحقیق از ماهی )Poecilia reticulate( guppyو از هر دو
جنس نر و ماده استفاده شد .تیمارها ابتدا در جهت سازش با محیط
و کاهش استرس وارده ،بهمدت  48ساعت در آکواریومی با حجم 100
لیتر ،مجهز به هواده در دمای  18-20درجه سانتیگراد و سپس
جداگانه در بشرهای  800میلیلیتری و به جهت کنترل میزان نور در
زیر پوشش تیره رنگ قرار گرفتند .هوادهی بهطور دائم انجام گرفت.
دوره نوری  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی بهمیزان  62لوکس
نوری با المپ فلورسنت برای تمام ظرفها اعمال شد .میزان  pHآب
در محدوده  7/6-8و میزان اکسیژن 10میلیگرم در لیتر در تمام طول
آزمایش و تمام ظروف ثابت نگه داشته شد (در هر تیمار  30نمونه).
برای مطالعه و بررسی بینایی ماهی گوپی دستگاهی الگوبرداری،
طراحی و آماده گردید (رحمانی و همکاران1393 ،؛  Kraussو
2003 ،Neumeyer؛  .)2000 ،Bilottaدستگاه از دو استوانه شیشهای
که یکی در داخل دیگر قرار دارد تشکیل شده است .استوانه شیشهای
داخلی به ارتفاع  5سانتیمتر و قطر  3سانتیمتر ،درصورتیکه استوانه
شیشهای خارجی ارتفاعی برابر  15سانتیمتر و قطر  11سانتیمتر
دارد .تیمار در فضای موجود بین دو استوانه امکان حرکت داشت .دور
تا دور استوانه شیشهای خارجی دیواره شفافی از جنس سلوفان (به
قطر  14سانتیمتر) با نقوش قابل تعویض (خطوط عمودی سیاه و
سفید و رنگی با پهنای متفاوت) که در ارزیابی بینایی استفاده
میگردید درنظر گرفته شد .دیواره شفاف توسط یکدستگاه الکترو

سال نهم ،شماره  ،2تابستان 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

دهنده این است که ماهی عکس حرکت گردش استوانه شنا نموده و
به محرک پاسخ نداده یا پاسخ ضعیف بوده است پس از آزمایش ،تعداد
دورهای شمرده شده را در فرمول زیر جایگذاری و بهره اپتوموتوری
بهدست آمد ( Kraussو :)2003 ،Neumeyer

موتور با سرعتهای متغیر  10 ،7 ،4 ،2و  15دور در دقیقه ()rpm
قابلیت گردش داشته ،بهطوریکه خطوط موجود بر دیواره شفاف را
در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت به حرکت در میآورد .ارزیابی
به طریقی بود که ماهی در صورت مشاهده خطوط متحرک دیواره
شفاف سلوفان ،همراه (هم جهت) با محرک شنا نموده و در صورت
عدم مشاهده خطوط متحرک از جهت حرکتی تبعیت نمینمود.
جهت جلوگیری از استرس و نظارت بدون مزاحمت بر رفتار
بینایی ماهی گوپی ،از یک دوربین مادون قرمز که دید در تاریکی را
نیز فراهم مینمود یک دستگاه مانیتور استفاه گردید.
آزمایش با پهنای نوار  7 ،2 ،1 ،0/5و  10سانتیمتر سیاه و
سفید و نوار  2سانتیمتری رنگی با رنگهای قرمز-خاکستری،
سبز -خاکستری ،قرمز–سبز ،قرمز– نارنجی ،نارنجی-زرد صورت گرفت.
ابتدا ماهیها (تک تک) به استوانه شیشهای خارجی منتقل شدند
و با سرعتهای  10 ،7 ،4 ،2و  15دور در دقیقه مورد آزمایش قرار
گرفتند .برای هر قطعه ماهی در طی  15دقیقه (متوالی) تعداد دورهایی
که ماهی در خالف جهت حرکت عقربههای ساعت و همچنین در
جهت حرکت عقربههای ساعت شنا مینمود شمرده میشد .تعداد
چرخش ماهی در هر دو جهت پس از شمارش در فرمول بهره
اپتوموتوری محاسبه میگردید .نتایج بهدست آمده در این آزمایش به
معنای بهره اپتوموتوری میباشد ،یعنی در مجموع  15دقیقه ماهی
چند دور در خالف و یا موافق با جهت حرکت استوانه (محرک) حرکت
میکند .اعداد مثبت نشاندهنده این است که ماهی هم جهت با
حرکت استوانه شنا کرده است یعنی نوارها باعث جلب توجه ماهی
گشته و بهتر توانسته سیستم بینایی آن را تحریک کند و هرچه اعداد
مثبت بزرگتر باشند یعنی ماهی دید بهتری دارد و اعداد منفی نشان

داده های بهدست آمده توسط آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و
دوطرفه و پس آزمون دانکن در سطح خطای  %5و با استفاده از نرم-
افزار  19SPSSتحت  Windowsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

شکل  :1تصویر از دستگاه اپتوموتور

نتایج
نتایج حاصل از بررسی پاسخ اپتوموتوری ماهیان به نوارهای سیاه
و سفید در پهناها و سرعتهای مختلف در جدول 1آورده شده است.

جدول  : 1ميانگينهاي اپتوموتوري در سرعتها و پهناهاي مختلف (خطاي استاندارد±ميانگين)
سرعت (دور در دقيقه)

2

4

7

10

15

0/33±0/24a α
0/01±0/03a α
0/07±0/02a α
0/03±0/01a α
0/17±0/08ab α

0/33±0/08a α
0/02±0/01a β
0/07±0/04a β
0/05±0/03a β
0/10±0/06a β

0/41±0/12a α
0/15±0/10ab α
0/38±0/10b α
0/17±0/08ab α
0/41±0/10bc α

0/59±0/10a α
0/35±0/14bc α
0/47±0/12bc α
0/35±0/10b α
0/47±0/11c α

0/64±0/11a α
0/59±0/07c α
0/64±0/05c α
0/60±0/07c α
0/33±0/07abc β

پهنا (سانتیمتر)
0/5
1
2
7
10

اختالف معنی دار در هر ردیف با حروف انگلیسی متفاوت و در هر ستون با حروف یونانی مختلف نشان داده شده است.

نتایج حاصل از  ANOVAدو طرفه اختالف معنیداری را در
پهناها و سرعتهای مختلف نشان داد ( .)p>0/05همچنین اثر متقابل
معنیداری بین فاکتورهای سرعت و پهنا مشاهده شد (.)p>0/05
پاسخ اپتوموتوری در ماهیان در سرعت  15دور در دقیقه بیشترین

مقدار ( )p>0/05( )0/56±0/04و در سرعت  4دور در دقیقه کمترین
مقدار ( )p>0/05( )0/12±0/03را نشان داد .ولی بین سرعتهای 10
و  15دور در دقیقه و همچنین سرعتهای  2و  4دور در دقیقه اختالف
معنیداری وجود نداشت (( )p>0/05شکل .)2ماهیان بهطور معنیداری
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بیشترین پاسخ اپتوموتوری را در پهنای  0/5سانتیمتری ()0/46±0/06
( )p>0/05از خود نشان دادند (شکل  .)3نتایج حاصل از بررسی پاسخ

اپتوموتوری در ماهی گوپی ()Poecilia reticulate

اپتوموتوری ماهیان به نوارهای رنگی و سرعتهای مختلف در جدول
 2آورده شده است.

شکل :3ارزیابی كلی پهناهاي مختلف

شکل :2ارزیابی كلی سرعتها دركل پهناها

جدول  : 2ميانگينهاي اپتوموتور در سرعتها و رنگها (خطاي استاندارد±ميانگين)
2

سرعت (دور در دقيقه)

7

4

15

10

رنگ
قرمز -خاکستری
سبز -خاکستری
قرمز -سبز
نارنجی -قرمز
نارنجی -زرد

aα

0/11±0/26
0/16±0/05a α
0/27±0/08a α
0/23±0/08a α
0/32±0/09a α

ab α

0/22±0/08
0/26±0/08a α
0/23±0/10a α
0/26±0/07ab α
0/47±0/11ab α

ab α

0/21±0/05
0/18±0/04a α
0/42±0/06ab βα
0/28±0/08ab α
0/54±0/11ab β

cβ

0/55±0/06
0/26±0/06a α
0/60±0/08b β
0/49±0/10b β
0/89±0/03c γ

bβ

0/33±0/05
0/09±0/04a α
0/28±0/07a β
0/13±0/05a α
0/60±0/02b γ

اختالف معنی دار در هر ردیف با حروف انگلیسی متفاوت و در هر ستون با حروف یونانی مختلف نشان داده شده است.

نتایج حاصل از  ANOVAدو طرفه اختالف معنیداری را در
نوارهای رنگی و سرعتهای مختلف نشان داد ( .)p>0/05همچنین
اثر متقابل معنیداری بین فاکتورهای سرعت و نوارهای رنگی مشاهده
گردید ( .)p>0/05پاسخ به اپتوموتوری در ماهیان در سرعت  10دور
در دقیقه بهطور معنیداری بیشترین مقدار ()p>0/05( )0/56±0/05
و در سرعت  2دور در دقیقه کمترین مقدار ()p>0/05( )0/22 ±0/03
را نشان داد .با افزایش سرعت تا  10دور در دقیقه میزان پاسخ

شکل :4ارزیابی كلی سرعتها دركل پهناها
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اپتوموتوری افزایش یافت اما با افزایش بیشتر سرعت تا  15دور در
دقیقه میزان آن ( )0/29±0/04بهطور معنیداری کاهش یافت
(( )p>0/05شکل  .)4ماهیان بهطور معنیداری بیشترین پاسخ
اپتوموتوری را در نوار نارنجی -زرد ( )p>0/05( )0/56±0/05و کمترین
مقدار را در نوار سبز-خاکستری ( )p>0/05( )0/19±0/03نشان دادند
(شکل .)5

شکل :5عملکرد كلی ماهيان در نوارهاي رنگی
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بحث
مطالعات فراوانی روی پاسخ اپتوموتوری از گذشته تاکنون
صورت گرفته است .ارزیابی بینایی در مهرهدارانی مثل ماهی بهوسیله
یک رفتار غریزی بهنام پاسخ اپتوموتورری مورد بررسی قرار میگیرد.
از این روش میتوان برای هرگونه ماهی با اندازه مشابه به کار برد
( Krogerو همکاران .)2003 ،در ضمن توسط پاسخ اپتوموتوری
سرعت و رفتار ماهی کنترل میشود ( Herbertو .)2002 ،Wells
اپتوموتور در واقع یک محرک هماهنگ و همزمان برای حرکت
میباشد که مشخصهای برای رفتار است ( Imadaو همکاران.)2010 ،
همچنین این آزمایش اطالعات قابل اطمینان و معتبری درباره
عملکرد بینایی فراهم میکند و در ضمن یک آزمایش ساده ،ارزان و
سریع میباشد ( Mezianeو همکاران .)2005 ،گزارش دیگر از این
الگوی رفتاری ،نقش رنگ را در تشخیص حرکت بیان میکند (Kelber
و 2010 ،Osorio؛  Kraussو  .)2003 ،Neumeyerآزمایش اپتوموتوری
در بررسی نقص و عیوب بینایی ماهیان استفاده میشود ( Darlandو
 .)2001 ،Dowlingکلمه پاسخ معانی بسیار متفاوت در فیزیولوژی و
زیستشناسی تکاملی دارد .در اینجا به معنی واکنش است (Endler
و همکاران.)2001 ،
نتایج در این آزمایش براساس یکسری عوامل ذیل بهدست آمده
است ( Kraussو2003 ،Neumeyer؛ رحمانی و همکاران:)1393 ،
 -1اندازه پهنای نوار
 -2سرعت حرکت نوار بر روی استوانه
 -3زمان (مدت زمانی است که ماهی قابلیت دنبال کردن محرک را
دارد (زمان  15دقیقه)).
در آزمایش با نوارهایی با پهناهای مختلف سیاه و سفید ،ماهیها،
نوارهای در حال حرکت با سرعتهای  10و  15دور در دقیقه بهتر
دنبال کردند .در سرعتهای کم (سرعتهای  2و  4دور در دقیقه)
ماهیها پاسخهای مناسبی نشان ندادند .چون حرکت آهسته محرک
پاسخ مناسبی در آنها ایجاد نکرد .گزارش مشابه  Kraussو Neumeyer
( )2003و رحمانی و همکاران ( )1393در مورد ماهی گورخری نشان
میدهد که بهترین عملکرد در این ماهی در سرعت  10دور در دقیقه
و ضعیفترین آن در سرعت  2دور در دقیقه بوده است .نتایج از
پهناهای مختلف نیز نشان داد که تحریکاتی که در اثر چرخش (دور
در دقیقه) خطوط موازی سیاه و سفید با پهنای  0/5سانتیمتری بر
سیستم بینایی ماهی گوپی ایجاد شد ،مناسبترین پاسخ تحریکی بود.
در پایان آزمایش ،از یک صفحه سفید (فاقد خطوط سیاه) با سرعت
 10دور در دقیقه استفاده شد .پاسخ تمام تیمارها نسبت به آزمایش
صفر بود .بنابراین نتیجه حاصل از این آزمایش با آنچه که Bilotta
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( )2000و رحمانی ( )1393گزارش نمودهاند مشابه میباشد .این نتیجه
نشان داد که حرکت سطح دوار بر حرکت و رفتار ماهی تاثیری ندارد.
اساس پاسخهای ماهی گوپی میتواند بستگی به توانایی یا درک
بینایی گیرنده پیام ( Cheneyو همکاران2013 ،؛  Meunierو همکاران،
2009؛  Weadickو 2007 ،Chang؛  Schaereو،)1997 ، Neumeyer
نیازهای فیزیولوژیکی ( Hutado-Gonzalesو همکاران2014 ،؛ Cheney
و همکاران2013 ،؛  Kelleyو همکاران2012 ،؛  Faisalو همکاران،
2008؛  )1979 ،Protasoveمحیط یا بستر (که در آن پیام دریافت
شده) ( Cheneyو همکاران ،)2013 ،نور محیط (شدت روشنایی)
( Hutado-Gonzalesو همکاران2014 ،؛  Herbertو همکاران2011 ،؛
Clementو همکاران2005 ،؛  Maaswinkelو 2003 ،Li؛  Endlerو
همکاران ،)2001 ،ماهیت گونه ( Weadickو ،)2007 ،Chang
تغییرات ژنتیکی ( Endlerو همکاران ،)2001 ،خواص فیزیکی زیستگاه
و پارامترهای حسی دریافتی ( Hutado-Gonzalesو همکاران،)2014 ،
اندازه ،رنگ و سن ماهی ( Clementو همکاران2005 ،؛  Herbertو
 ،)2002 ،Wellsخصوصیات اکولوژیکی ( Maaswinkelو ،)2003 ،Li
روانشناختی ( Cheneyو همکاران )2013 ،و مراحل پردازش اطالعات
در سیستم عصبی و سیستم حرکتی ( Faisalو همکاران)2008 ،
داشته باشد .همچنین عوامل دیگری مثل سطح نور ،زمانی از روز
وقتی که آزمایش انجام میشد ،سرعت شنا ماهی ،روش آزمایش،
کیفیت آب ،صداهای پیوسته ،وارد آمدن ناخواسته استرس به ماهی
و توانایی فیزیکی ماهی میتوانند دخیل باشند ( Kraussو ،Neumeyer
2003؛  Kimو 2003 ،Wardle؛  Maaswinkelو 2003 ،Li؛ ،Bilotta
.)2000
دیدرنگی :رنگها بهعنوان یک عامل مهم در زندگی همه موجودات
زنده نقش عمده ای را ایفا میکنند .جانوران برای انواع مقاصد ارتباطی
از جمله برای جذب جفت ،تشخیص افراد ،دفاع از قلمرو و هشدار
برای شکارچی از رنگ استفاده میکنند ( Cheneyو همکاران.)2013 ،
دیدرنگی توانایی موجود برای تمایز و تشخیص نور در سیستم بینایی
است .برای این تعریف حداقل دو شرایط الزم میباشد :استفاده
هم زمان از حداقل دو نوع گیرنده و مسیر عصبی مناسب برای درک
طیف نوری ( Kelberو 2010 ،Osorio؛  Parryو همکاران.)2005 ،
مقایسه سیستم دیدرنگی در گونههای متفاوت مهرهداران بر
اساس اطالعات رفتاری نشان میدهد ،دیدرنگی تریکروماتیک یا
تتراکروماتیک توسعه یافتهای باید در مهرهداران قدیمیتر مثل ماهیان،
دوزیستان ،خزندگان و پرندگان باشد .این نوع دیدرنگی در نخستینیها
وجود نداشت (.)2012 ،Neumeyer
بهطورکلی نتایج نشان میدهد که ماهیهای استخوانی میتوانند
تا  5حساسیت گیرنده نوری را داشته باشند اما نیازی نیست که همه
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بهطور همزمان برای دیدرنگی همکاری یا مشارکت داشته باشند
( Sabbahو همکاران .)2010 ،پاسخ اپتوموتور بهشدت بهواسطه
حساسیت مخروطی طول موج بلند ( )LWSمیباشد ( Anstisو همکاران،
 .)1998مخروطیهای  LWSنقش مهم را در این پاسخ دارند (Endler
و همکاران .)2001 ،استفاده از طول موج بلند برای تشخیص حرکت
دیدرنگی بین همه موجودات مشترک است ( Maaswinkelو ،Li
 .)2003در آزمایشهای مختلف ثابت شده که ماهیان گورخری ،گوپی
و گلدفیش دارای دیدرنگی هستند .علیرغم طبیعت رنگی ماهیان،
دانش درباره پردازش بینایی رنگ و الگو در ماهی محدود است
( Siebeckو همکاران .)2008 ،در ماهی مثل پستانداران با دامنه
وسیعی از محرک ،میتوان رابطه بین رنگ و حرکت را در تصاویر ساده
قابل تفکیک بررسی کرد ( Orgerو  Schaere .)2005 ،Baierو Neumeye
( )1997و  Kraussو  )2003( Neumeyeبا مطالعه بهوسیله تکنیک
اپتوموتور برای ارزیابی بینایی در دو ماهی بالغ زبرا و گلدفیش بیان
نمودند که فقط نوع مخروطی  LWSنقش دارد.
در آزمایش حاضر ،ماهیها ،از بین نوارهای رنگی بهترین پاسخ
را به نوار نارنجی–زرد نشان دادند .این تحقیق نشان میدهد که این
نوار بهترین پاسخ تحریکی را برای ماهیها ایجاد نموده است.
همچنین ،سرعت  10دور در دقیقه مناسبترین سرعت در نوارهای
رنگی بود .همچنین ماهیها ،واکنش مناسبی در سرعت  15دور در
دقیقه نداشتند .دو دلیل بهنظر میرسد :یکی واضح نبودن محرک و
دومی نرسیدن ماهیها به سرعت باالی چرخش محرک (رحمانی و
همکاران1393 ،؛  Kraussو .)2003 ،Neumeyer
دادههای میکرواسپکتروسکوپی ( )MSPنشان میدهد که ماهی
گوپی بیش از یک نوع اپسین حساس به طول موج بلند ()LWS opsin
دارد ( Watsonو همکاران2011 ،؛  Archerو  )1990 ،Lythgoeو
رنگ نارنجی ترکیب مهمی در انتخاب جفت برای این ماهیان میباشد
( Kornerو همکاران .)2006 ،ماهی گوپی به رنگهای قرمز ،نارنجی
و زرد تمایل دارد و این رنگها بیشتر برای ماهی جلوه میکند (،Endler
1991؛  Houdeو  .)1990 ،Endlerبا اینحال رنگها نتیجهای از
سیستم بینایی است ( Whiteو همکاران .)2005 ،همه این دادهها
نشان میدهند که وقتی که مخروطیهای  LWSبهشدت بیشتری
تحریک شوند منجر به یک پاسخ قویتر میگردند .امکان دارد پاسخها
شامل :تغییرات در عملکردهای متفاوت میان مخروطیهای ،LWS
 SWS ،MWSو  UVSبین  1یا تعداد بیشتر مخروطیها و استوانهها،
تغییرات در فراوانی فتورسپتور و یا تغییرات در سیگنالهای پردازش
در مغز باشد .واکنشهای متفاوت از سیستم پردازشی بینایی متفاوت
از مورد یکسان ،درک متفاوتی از الگوهای رنگی دارند ( Endlerو
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همکاران .)2001 ،آزمایشهای رفتاری تایید میکنند که دیدرنگی در
یک محدوده طیفی است ( Cheneyو همکاران.)2013 ،
 Cheneyو همکاران ( )2013مطالعهای بر روی ماهی Trigger
( fishماهی صخره مرجانی) انجام دادند .در این آزمایش برای تحریک
ماهی از چهار رنگ قرمز ،سبز ،زرد و نارنجی استفاده گردید .رنگ
قرمز پیشنهادی ،رنگ اصلی غذا ماهی بود .عالوه بر آن از یک محدوده
وسیعی از غذاها که شامل تمام این چهار رنگ بود استفاده شد .با این
حال تمایل به رنگ قرمز در آنها بیشتر بود .بنابر گزارش تمایل به
رنگ قرمز از یک نیاز برای کارتنوئید بود .کارتنوئید برای فرایندههای
فیزیولوژی مورد نیاز است و نقش مهمی در تنظیم رنگ ماهی و تولید
رنگهای قرمز ،زرد و نارنجی دارند .در ضمن بیان نمود که تمایل به
رنگ قرمز در ماهیان متفاوت است (رنگ قرمز رنگ هشداردهنده
میباشد) .بنابراین اظهار داشت تمایل به رنگها را باید در ماهیان با
رژیمهای غذایی مختلف آزمایش کرد.
تحقیق در مورد دیدرنگی ماهیان بهروشهای گوناگون قابل
انجام است مانند :آزمایشهای رفتاری ( Siebeckو همکاران2008 ،؛
 Risnerو همکاران ،)2006 ،الکتروفیزیولوژی (الکترورتینوگرام ())ERG
( Hawryshynو همکاران )2010،و اندازهگیری میکرواسپکتروفتومتری
( )MSPاز حساسیتهای رسپتورهای نوریفرد ( Marshallو همکاران،
2006؛ 2005 ،Waller؛  Loseyو همکاران.)2003 ،
بهطورکلی درک تواناییهای بینایی و سیگنالهای دریافتی روان
شناختی به تکامل و عملکرد رنگها و الگوها کمک خواهد کرد
( Cheneyو همکاران .)2013 ،در ضمن بروز پاسخهای منفی به
محرک میتواند نتایجی از رفتارهای خودبه خودی جانور و یا یک
نشانه برای حرکات مشخص در جهت مخالف باشد ( Kraussو
2003 ،Neumeyer؛  Maaswinkelو  .)2003 ،Liمطالعات متعددی
ارائه شده که نور محیط و فیزیولوژی بینایی تاثیر بهسزایی در این نوع
آزمایشها دارد ( Hutado-Gonzalesو همکاران.)2014 ،
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