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چكیذه
ثعیبری از گًَِّبی هبّیبى قبدر ثِ تَلیذ ـذاّبیی جْت ایجبد ارتجبن ثب یکذیگر ّعتٌذ .فرآیٌذ ایجبد چٌییي ـیذاّبیی یِ آٍا هبعیَة
هی ؼًَذ ،ثیؽتر در ارتجبن ثب اًذام یعِ ؼٌب ،ػمالت ٍ ظبختبر اظکلتی هرثَن ثِ آى اظت .تٌَع ـذاّبی تَلیذ ؼذُ در هبّیبى ًیس ثِ ًَع
ظبختبر ثِ بر رفتِ ٍ ّذف آى هبّی از ایجبد ـذاٍ ،اثعتِ اظت .ایي تَاًبیی ؼگفت آٍر هبّیبى را ،هیتَاى در جْت ؼٌبظبیی ٍ حفبظیت از
گًَِّبی هبّیبى ٍ هبلّبی تَلیذ هثل آىّب ؼٌبخت ٍ در ظیبظتّبی هذیریتی ثِ بر گرفت.

کلمات کلیذی :ـذا ٍ آٍا ،گًَِّبی هبّیبى ،یعِ ؼٌب ٍ حفبظت گًَِّب.

 -1داًؽجَی برؼٌبظی ارؼذ رؼتِ ثَم ؼٌبظی آثسیبى ؼیالتی داًؽکذُ هٌبثغ وجیؼی داًؽگبُ تْراى(هعئَل هکبتجبت).
 -2اظتبدیبر داًؽکذُ هٌبثغ وجیؼی داًؽگبُ تْراى.
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مقذمه
در هییبى تویبهی جیبًَراى ،ـیذا ػیبهلی هْین جْیت ثرقییراری

آهیس ثبلِّب ٍ حتی پریذى ثِ ثیرٍى آة ّوراُ اظت ،در ثعییبری

ارتجبوییبت اجتوییبػی اظییت .ثعیییبری از گًَییِّییبی هبّیییبى،

از خبًَادُّبی هبّیبى ( هبّیبى خبٍیبری ،2پَرّب ،3براظیذّب،4

هکبًیعنّبی تَظیؼِیبفتیِای در اًتؽیبر ـیذا ثیرای ارتجبویبت

رٍغيهبّیّب ،5قَرثبغِهبّیّب ،6آفتبةهبّیّب ،7ظٌگعیرهبّی-

اجتوبػی دارًذ ( .)1تب ٌَى ثییػ از  888گًَیِ از هبّییبى ثیِ

ّب ،8ؼَریذُهبّیّب ،9دارترّب ،18دٍؼیسُهبّیّب ،11ظیکلیذّب،12

ػٌَاى هبّیبى تَلیذ ٌٌذُ ـذا ؼٌبختِ ؼذُاًذ .ـذاّبی تَلییذ

ظیکلیذّب ،12گلخَرکّب ٍ 13گبٍهبّیّب )14دیذُ هیؼَد (.)3

ؼذُ تَظه هبّیبى ثر دٍ ًَع اظیت  -1آٍاّیب :یِ ثعییبری از

تَلیذ ـذا یک فرآیٌذ جذاییًبپایر در رفتبر تَلیذهثلی ثعیبری

هبّیبى ثب ظبختبرّبی خبؾ خَدؼبى قبدر ثِ تَلیذ آى ّعیتٌذ.

از هبّیبى اظت .ثرخی از ـیذاّبی تَلییذؼیذُ تَظیه هبّییبى

ایي ـذاّب ثب هٌظَر ٍ ّذف خبـی تَلیذ هیؼًَذ ٍ ،در هَاردی

جٌط ًر زهردهبّیبى ٍ ؼَریذُهبّیبى ،ظبیر هبّیبى ًر تؼیذی-

هثل ّؽذار ثِ ؼکبرچیبى ٍ رقیجبى ،ثرقیرای ارتجیبن ثیب جیٌط

ٌٌییذُ را دٍر هیییظییبزد .هبّیییبًی هبًٌییذ قَرثبغییِهییبّیّییب،

هخبلف ٍ ثِ ٌّگیبم تیرض هیَرد اظیتفبدُ قیرار هییگیرًیذ-2 .

خَرؼیذهبّیّب ٍ گبٍهبّیّب ،ثب آٍاگری 15هبّییبى هیبدُ را ثیِ

ـذاّبی غیرػوذی ِ :در اثر فؼبلیتّبیی هثیل غیاا خیَردى،

خَد ًسدیک هی ٌٌذ .زهبًی ِ هبّی هبدُ ًسدیکتر هییؼیَد ٍ

حر تّبی ًبگْبًی یب دظتِجوؼی ایجبد هییؼیَد ٍ ،ـیذاّبی

در وَل تخنریسی ،ظرػت ػالهیتدّیی ٍ تَلییذ ـیذا هتٌبٍثیبً

گَؼخراغ ِ ،1از وریق هیبلػ ظیبختبرّب ٍ اجیسای اظیکلتی

افسایػ هییبثیذ ،یِ اییي ارتجیبن ـیَتی هییتَاًیذ ّوسهیبًی

ثررٍی یکذیگر ایجبد هیؼیًَذ ( .)2تَلییذ ـیذا در ثییػاز 58

تَلیذهثلی هیبى دٍ جٌط را ایجبد ٌیذ .دظیت ین در یکیی از

خبًَادُ از هبّیبى غمرٍفی ٍ اظیتخَاًی ر هییدّیذّ .یذف از

گًَِّیبی دّیبىالًیِ هبّییبى آفریییبیی ،16آٍاگیری جیٌط ًیر

اًتؽبر آٍاّب هیتَاًذ  -1پیبمّبی دٍر ٌٌذُ (ٌّگبهی یِ ؼیکبر،

فؼبلیتّبی تخوذاًی را در هبّیبى هبدُ تبریک هی ٌذ (.)3

ثَاظىِ ؼکبرچی تْذیذ هیؼَد ٍ هَرد ّجَم ٍاقغ هییؼیَد)،

ٍالّب هبًٌذ دلفیيّب ،17اـَاتی هٌتؽر هی ٌٌذ یِ از آى ثیرای

 -2پییبمّییبی جیاة ٌٌییذُ جفیت ٍ ّوراّییی -3 ،پییبمّییبی

هَقؼیتیبثی ،جْتیبثی ٍ یبفتي هکبى ؼکبر اظیتفبدُ هیی ٌٌیذ

دٍر ٌٌذُ (ثرای رقیجبى ثر ظیر جفیت ییب غیاا) -4 ،پییبمّیبی

(.)3

ّوراّی ٍ جاة گرٍُ ثبؼذ (.)3
تَلیذ ـذاّبی ًبگْبًی هییتَاًیذ ظیجت ترظیبًذى ؼیکبرچی ٍ
تردیذ آى ؼذُ ٍ اهکبى فرار هبّی را فیراّن آٍرد .حتیی هوکیي
اظت ظجت جاة ؼکبرچیبى ثسرگتر ؼَد زهبًی یِ ؼیکبرچی
ییَچکی ؼییکبری را در دّییبى دارد ،ثییرای فییرار از ؼییکبرچیبى
ثسرگتری ِ جاة آى ؼذُاًذ احتوبالً ؼکبر خَد را رّب خَاّیذ
رد .تَلیذ ایي ـذاّب ّوبًٌذ ػالهت ّؽذاری ثرای ظبیر افیراد
ّوٌَع ًیس هیثبؼذ ِ هیتَاًذ آىّب را از حمَر ؼکبرچی آگبُ
ظبزد (.)3
تَلیذ ـذا در زهبى جفتگیری ،ػوَهبً ثَظیلِ هبّییبى ًیر ،یِ
اغلت ثب ثرخی حر بت ًوبیؽی ،ؼٌبّبی ظریغ ،حر بت اغیرا -
1- stridulations

2- Sturgeons
3- Minnows
4- Characids
5- Codfishes
6- Toadfishes
7- Sunfishes
8- Grunts
9- Scienids
10- Darters
11- Damselfishes
12- Cichlids
13- Blennies
14- Gobies
15- Vocalization
16- African mouth-breeding cichlid
17- Cetaceans
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هرٍری ثر رفتبر ٍ فیسیَلَشی تَلیذ ـَت ........

ظیکلیذّب ٍ 11گَراهیّب 12ثب ظبیػ دًذاىّبی حلیی ـذا تَلیذ

انواع آوا در ماهیان:

13

اًَاع هختلفی از ـذا ّب ،غرغر ردىَ ،1ثییذى ییب ـیذای تیق

هی ٌٌذ .ایي درحبلی اظت ِ گرٍُ دیگری از گَراهیّیب  ،ثیب

تق ،2خرخر ردى یب ًبلیذى ،3ـذای ثرییذُ ثرییذُ ییب هٌیىیغ،4

ارتؼبغ زردپیّبی ؼؼبعّبی ثبلٌِّ ،گبم َثیذى ظریغ ثبلِّبی

ـییذای تلییپ تلییپ ،5در ثؼمییی از گًَییِ ّییبی هبّیییبى هثییل

ظیٌِایؼبى ـذاّبی لرثِای تَلیذ هیی ٌٌیذ .یلییهبّییبى

14

 Myripristis ٍ Holocentrusثجییت ؼییذُ اظییت (الجتییِ

ٍظیلِ اختفبـی ثیرای تَلییذ ـیذا دارًیذ یِ ؼیبهل جفیت

ًییبمگییااری ـییذاّب ثعیییبر تیریجییی اظییت) .هییثالً گًَییِ

هبّیچِّبی اهتذاد یبفتِ از ًبحیِ خلفی جوجوِ ثِ ظىح پؽتی

 ،Holocentrus ascensionisثییِ ٌّگییبم دف یبع از ؼییکبف

یعِؼٌب هیثبؼذ .در ظبیر هبّیّبی تَلیذ ٌٌذُ ـیَت یِ از

ـخرُای ِ در آى هعتیر اظت ،ـذای خرخیر هبًٌیذی تَلییذ

هبّیچِّب اظتفبدُ هی ٌٌذ ،هثیل رٍغیيهبّییبى ،ظیِاًگؽیتی

هی ٌذ .حمَر هبّیبى ثسرگ یب ؼکبرچیبى ظجت تَلیذ ـذاّبی

هبّیبى ٍ ؼَریذُ هبّیبى ،هبّیچِّب از ظبختوبى ػمیالًی تٌیِ

ثریذُ ثریذُّ ،وراُ ثب ػیتًؽیٌی ثِ ظوت ؼکبفّبی ـخرُای

هؽتق ؼذُ ٍ از دیَارُ ثذى هٌؽب هیگیرًذ (.)3

هیؼَد .در هبّیبى گًَیِّیبی جیٌط  ،Myripristisهؼویَالً
ـذاّبی تَلیذ ؼذُ ثیِ  2ـیَرت ّعیتٌذ :ثیِ ٌّگیبم فرآیٌیذ
تؼییت ّنًَػبى خَد در حر بت گرٍّی 6ـذاّبی غرغر ردى،

فیشیولوصی تولیذ صذا در ماهیان:
کیسهشنا و عضالت صوتی

15

ردىَ ،ثیذى یب ـذای تق تق ٍ ـذای تلپ تلپ ٍ ،ثِ ٌّگیبم

یعِ ؼٌب اًذاهی اظیت یِ در تیٌفط ،تَلییذ ـیذا ٍ دریبفیت

اختالالتی یِ غَاـیبى ٍ ؼیکبرچیبى در آة ایجیبد هیی ٌٌیذ،

اـَات در ثرخی از هبّیبى ًیػ دارد ( .)3هبّیبى ثب اظیتفبدُ از

ـذاّبی خرخر ردى یب ًبلییذى ،غرغیر یردى ٍ ـیذای ثرییذُ

هبّیچِّبیی ِ ثر رٍی یب ًسدییک یعیِ ؼیٌب ٍجیَد دارًیذ ٍ

ثریذُ یب هٌیىغ ،تَلیذ هی ٌٌذ .تٌَع ـذاّبی تَلییذ ؼیذُ ثیِ

ػمالت ـَتی ،ـذاّبی وجلهبًٌذ تَلیذ هی ٌٌذ ( .)2ػمالت

دلیل تفبٍت در ظبختبری اظت ِ هبّی ثرای تَلیذ ـَت ثکیبر

ـَتی یعیِ ؼیٌب هبّییبى ،ظیریغتیریي هبّیچیِّیب در هییبى

هی ثرد ٍ ّوچٌیي ّذف آى هبّی از ایجبد ـذا (.)5

هبّیچِّبی هْرُداراى ثَدُ ٍ دارای فیجرّبیی ثب ظبزگبریّیبی

مكانیسم تولیذ صذا در ماهیان

هتؼذد ثیَؼیویبیی ٍ ظبختبری ثرای ظرػت ّعیتٌذ .هبّیچیِ-

هبّیبى تَظه هکبًیعنّبی هختلفی هیتَاًٌذ ـذا تَلیذ ٌٌذ.

ّبی ـَتی ثِ دٍ ؼکلاًذ :هتؽکل از رؼتِّب یب فیجرّبی قرهیس

ثرخی از گرثِهبّیبى ،7قَرثبغِهبّییبى ،8رٍغیيهبّییبى ٍ 9ظیِ-

(دارای هیتَ ٌییذریّییبی هتؼییذد ٍ هبتییَی گلیکییَشى ثییبال) ٍ

اًگؽتی هبّیبى 18ثب اظتفبدُ از هبّیچیِّیب از یعیِ ؼیٌب ـیذا

فیجرّبی ظفیذ.)1( 16

تَلیذ هی ٌٌذ .ثرخی گرثِهبّییبى ثیب ظیبنیذى اظیتخَاىّیبی

یعِؼٌب در اًَاع هختلفی از ـذاّبی تَلیذؼذُ تَظه هبّییبى

ورثٌییذ ؼییبًِای ـییذا تَلیییذ هییی ٌٌییذ ،حییبل آًکییِ ثرخییی

ًیػ دارد .ػمالت یعِؼٌب ِ در تَلیذ ـَت ثیِ یبر گرفتیِ
هیؼًَذ ثِ دٍ ـَرت درًٍی ٍ ثیرًٍیی ّعیتٌذ هبّیچیِّیبی
ـَتی درًٍی ثِوَر بهل ثِ دیَارُ یعِؼٌب هتفیل ؼیذُاًیذ.

1- Growl
2- knock
3- grunt
4- staccato
5- thump
6- schooling
7- Siluriformes
8- Batrachoididae
9- Gadidae
10- Triglidae

هبّیچِّبی ـَتی ثیرًٍیی هٌؽیب هتفیبٍتی دارًیذ یِ از ظیبیر

11- Cichlids
)12- Gouramis (Anabantoidei
13- Trichopsis
14- Terapontid grunters
15- Sonic muscles
16- Alkali-stable ATPase
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اجسای اظکلتی هٌؽب هیگیرًذ ( .)4ـذاّب اغلت ثَظیلِ ػولکرد

فرآیٌذ تَلیذ ـذا ،در ًبحییِ  6هْیرُ اٍل ر هییدّیذ.

اختفبـی هبّیچِ ّبی هخىه ظریغ هٌییجك ؼیًَذُ ،1تَلییذ

هْرُ ّبی اٍل ٍ دٍم فبقذ دًیذُ ّعیتٌذ ،اهیب ّیر یذام دارای

هیؼًَذ .ـذاّب در ثرخی از گًَِ ّبی هبّیبى ثِ ـَرت یبهال

اظتخَاىّییبی ثیي ػمالًیاًییذ ِ ثیِ ویبى ػفیجی هتفیل

اختفبـی ظت (:)1

هی ؼًَذ .دٍ هْرُ اٍل دارای دًذُ ّبی فَ ػفیجیّ 3عیتٌذ،

boraborensis

homei ،Carapus

،Carapus

ِ در توبم جْبت قبثلیت حر ت داؼتِ ٍ تَظیه ییک تبًیذٍى

.Carapus mourlani ٍ Carapus acus

اًتْبیی ثِ یعِ ؼٌب هتفل هیؼَد .دًیذُّیبی فیَ ػفیجی،

ـذاّبی تَلیذ ؼذُ ثِ ٍاظىِ یعِ ؼٌب ،فر بًط پبیِ ثیب رًی

دًذُّبیی ّعتٌذ ِ در اثتذای ظتَى فیرات ثَدُ ٍ ًعیجت ثیِ

 75تب ّ 388رتس دارًذ ِ ،ثِ ظرػت اًیجبق هبّیچِای هرثَن

دًذُّبی دیگر ،ثبالتر قرار دارًذ .هْرُ ظیَم دارای ییک ـیفبِ

هیؼَد ،ایي ظرػت ثعیبر زیبد ػمیالت یعیِ ؼیٌبً ،بؼیی از

اظتخَاًی پْي اظیت ،یِ ثیِ یعیِ ؼیٌب هتفیل ؼیذُ ٍ ثیِ

ظییرػت اظییتراحت 2ثعیییبر ظییریغ آىّبظییت .ایییي ٍیصگییی ،از

چْبرهیي هْرُ هتفل هیؼَد .دًذُّب از جعن هْرُ ّبی  3تیب

ظبزگبریّبی هتؼذد هَرفَلَشیکی ٍ ثیَؼیویبیی ًبؼی هیؼَد

 ٍ 5ثخػ َتبُ هْرُ ؼؽن ،4هففل هی ؼًَذّ .ر دًیذُ دارای

ثِ ػٌیَاى هثیبلٍ ،جیَد ایسٍفیرمّیبی پیرٍتئیي تخفیؿیبفتیِ

 3رثبن اظت ٍ در ایي ثخػ زردپیّبیی ّین ٍجیَد دارًیذ یِ

هٌبفرثِ فردی ِ ثِ فرآیٌذ اظتراحت وک هی ٌذ (ایسٍفیرم

تؽخیفؽبى از رثبنّب هؽکل اظت .ثِ ًظیر هیی رظیذ ،ثخیػ

پبراآلجَهیي ِ ،درٍاقغ ،آلجَهیي ثبًذ ؼذُ ثب لعین اظت ٍ ٍزى

جلَیی-پؽتی یعِ ؼٌب ثِ دلییل وتیر ؼیذى لیخبهت الییِ

هَلکییَلی پییبییٌی دارد) ،غلظییت ثییبالی هبتَیییبت ظییلَلی

پَؼؽییی ًییبز تر هیییثبؼییذ .ثبحر ییبت جلییَ ٍ ػیییت دًییذُّییب

(هیتَ ٌذریّبی ثیؽیتر) ،فیجرّیب ٍ هیَفیجرییلّیبی ًیبزکتیر

ثِ وَر ّوسهبى ،غؽبی خبرجی یعِؼٌب ًیس ثِ حر ت درهیی-

ػمالت ـَتی ،ؼجکِ ظبر َپالظییوی تَظیؼِیبفتیِ پیچییذُ ٍ

آیذ .اًیجبقّبی ػمالت ـَتی ،اظتخَاىّبی درٍى هبّیچِای،

ًسدیکتر ثَدى آىّب ثِ رگّبی خًَی .هجوَػِ ایي ٍیصگیّیب،

دًذُّب ٍ رثبنّبی یعِؼٌب را ثِ حر ت در هیآٍرد .در ویَل

هیتَاًذ ظجت جریبى ظریغ هتبثَلیتّب ٍ لعین ؼَد ()1( ،)4

دٍرُ اًجعبن ػمالت ،رثبنّب ٍ زردپیّب ثِ ثبزگرداًذى هجوَػِ

ٍ (.)5

ثِ حبلت اٍل ًیػ دارًذ (.)5

مهزهها و اجشای اسكلتی
هٌىیِ خلفی یعِ ؼیٌب ،دراز ٍ ثبرییک ثیَدُ ٍ ثیِ هْیرُّیبی
ؼکوی هتفل هیؼَد .هٌفا یعِ ؼٌب ثِ ؼکل قىرُ اؼکی در
ّر ورف قرار دارد ٍ ،ثخؽی از ثبفیت یعیِ ثیِ دٍ قعیوت از
ًبحیِ پؽتی هتفل ؼذُاظت .جفت ػمیالت ـیَتی از دییَارُ
ثبالیی چؽن (حذقِ) تب ٍجِ پیؽیي یعِ ؼٌب در جلیَی هٌفیا
یعِ ؼٌب ؽیذُ ؼذُاًذ .ایي ػمالت ظبختبر حلسًٍی را ایجبد
هیی ٌٌییذ (ؼیکل  .)C 1هیَفیجریییلّیبی هر ییسی ثیِ ـییَرت
هعتیین ٍ خىیاًذ ،در حیبلی یِ ،هیَفیجرییلّیبی پیراهیًَی
ثیؽتر پیچخَردُاًذ (.)1

1- fastcontracting
2- Relaxation

3- Epineural ribs
4- Parapophysis
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شكل  -1رونذ تولیذ صذا بوسیله روسنه کیسه شنا ()1

در هىبلؼِای ِ ثر رٍی هبّیبى  Carapidاًجبم ؼذ هؽخؿ

هبّیچِّبی ـَتی هٌیجك هیؼًَذ ،ؽؽی در قعوت قذاهی

ؼذ :ایي هبّیبى ثب هکبًیعن پیچیذُ یعِ ؼٌب ـذا تَلیذ

یعِ ؼٌب ایجبد ٍ درًتیجِ آى یک رٍزًِ ثبریکی اتعبع هییبثذ.

هی ٌٌذ ِ ،ؼبهل اجسای اظکلتی ٍ رؼتِّبی هبّیچِای

زهبًی ِ ظیعتن در حبل ؽػ ،رّب هیؼَد ٍ رٍزًِ هتعغ

ـَتی خبرجی ثب ظبختبر هیَفیجری حلسًٍی خبـی اظت ٍقتی

ؼذُ ثِ حبلت اٍلیِ خَد ثبزهیگردد ـذا تَلیذ هیؼَد (.)1
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شكل  -9مكانیسم صوتی در ماهی  :A .Carapus boraborensisنگاه سمت چپ ،به  5مهزه اول با دنذههای متصل به آنها
و صفحه کیسه شنا .اعذاد در صفحه کیسه شنا ،ضخامت آن را مشخص میکننذ ،که بهصورت جانبی و به سمت حاشیه خلفی
کاهش پیذا می کنذ :B .نگاه جانبی چپ شماتیک به استخوان (دنذههای فوقعصبی و کیسه شنا بذون صفحه)  ،عضالت
صوتی و کیسه شنا :C .ساختار مارپیچ میوفیبزیل هارا در یک فیبز منفزد عضله صوتی با میوفیبزیلهای مستقیم مزکشی
نشان میدهذ :SF .منفذ کیسه شنا :SM ،عضله صوتی :SP ،صفحه کیسه شنا :SW ،کیسه شنا (.)1
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شكل  -3ساختارهای تولیذ صوت در جنسهای خانواده .)5( holocentridae

شكل  -4نگاه میكزوسكوپی به عضالت صوتی ( :My( ،)5میوفیبزیل :Mt ،میتوکنذری :Re ،شبكه سارکوپالسمی)
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شكل  - 5نگاه جانبی چپ اس ساختار ایجاد صذا در ) Sargocentron diadema (Aو))5( Neoniphon samara (B

هجبٍرت ًسدیک اًذام ـَتی هبزهبّیّب یب گَراهیّب 1ثیِ حفیرُ

 Kathla axillarisثِ ػٌَاى هىبلؼِ هیَردی در ًظیر گرفتیِ

فَ آثؽؽی ِ ،ثرای تٌفط َّایی ثِ بر هیرٍد ،حیب ی از آى

ؼذ .در ایي هبّیبى ،افراد ثب تؽخیؿ ایي ـذاّب قبدر ثِ ثرقراری

اظت ِ ایي حفرُ هولَ از َّا هوکي اظت رزًٍبًط یب ارتؼیبغ

ارتجبن ثِ ٌّگبم رفتبرّبی تَلیذ هثلی ٍ تخنرییسی ثَدًیذ .اییي

ـذای تَلیذ ؼذُ را افسایػ دّذ (.)3

ـذاّب هیتَاًذ ؼبخفی جْیت تؽیخیؿ ٍ ؼٌبظیبیی هٌیبوق

در هبّیبى ثب افسایػ اًیذازُ ثیذى فر یبًط ـیَت تَلییذ ؼیذُ

تخن رییسی اییي هبّییبى ثبؼیذ .الجتیِ اییي هبّییبى ثیِ ٌّگیبم

بّػ هییبثذ چرا ِ ًَظبى ـذا ،تبتتبثیر هیبٍهت ػمیالت

رفتبرّبی تْبجوی ًیس ـذا تَلییذ هیی ٌٌیذ .در اییي هىبلؼیِ
هؽخؿ ؼذ اػمبی ایي گًَِ قیبدر ثیِ تَلییذ ـیذاّبی قیَی،

در ثراثر خعتگی هیثبؼذ (.)5
حفاظت و شناسایی ماهیان با استفاده اس صذاها:
هبّیبى خبًَادُ ؼَریذُ هبّیبى 2را ;( Drumsوجل) ًیس هیی-
ًبهٌذ ِ ایي ًبم آىّب هؽتقؼذُ از ـیفت تَلیذ ٌٌیذُ ـیَت
اظت ِ حبـل ارتؼبغ هبّیچِّبی هتفل ثِ یعِؼیٌب اظیت
( .) 3هبّیبى ایي خبًَادُ ثِ ػلت تَاًبییؽبى در تَلییذ ـیذاّبی
الؽ هبًٌذ ٍ وجل هبًٌذ هؼرٍفاًذ .ثیرای ؼیٌبخت ٍ ؼٌبظیبیی
هبلّبی تخنریسی ؼَریذُهبّیبى ٍ حفبظت از آىّب هیتَاى از
ـذاّبیؽبى اظتفبدُ ًوَد .ایي هبّیبى ـذاّبی خیبؾ گًَیِای
دارًذ ِ ،ثِ رفتبر تَلیذ هثلی آىّب هرثَن هیثبؼذ .اغلیت اییي
ـذاّب در ففل تَلیذهثل تَلییذ هییؼیًَذ ٍ ـیذاّب از غیرٍة
آفتبة تب ًیوِّبی ؼت ثِ گَغ هیرظذ .در پصٍّؽیی ،هیبّی
1- Anabantoids
2- Sciaenidae

در هبذٍدُ وتر از  58تب ّ 588رتس ،ثِ وک ػمیالت خیبؾ
یعِ ؼٌبی خَد هیثبؼٌذ (.)2
در هىبلؼِ جٌطّبی ( Holocentrus, Myripristis

 )Neoniphon, Sargocentronاز خبًَادُ Holocentridae
ِ از هبّیبى تَلیذ ٌٌذُ ـَت در هٌبوق هرجبًیاًذ
هؽخؿ ؼذ ،ـذاّبی تَلیذ ؼذُ در هبذٍدُ  88تب 118
ّرتساًذ .ثررظیّبی ثیؽتر ثر رٍی هبّی

Holocentrus

ً rufusؽبى داد ِ ـذاّب در ًتیجِ اًیجبق دٍورفِ جفت
ػمالت قرار گرفتِ ثر رٍی جوجوِ ٍ دًذُّبی ردیف اٍل ِ ثِ
ثخػ جلَیی یعِ ؼٌیب هرتجهاًیذ تَلییذ هیؼَد .ظرػت
اًیجبق هبّیچِّب ثِ ظرػت تبریک پبیبًِّبی ػفجی
آ عَىّبی تبریک ٌٌذُ ٍ ٍلؼیت ػمالت ـَتی ثعتگی

93

........ هرٍری ثر رفتبر ٍ فیسیَلَشی تَلیذ ـَت

2.

3.

4.

5.

Fine, M. L., 2006. Sound production
mechanism in carapid fish: first
example with a slow sonic muscle. J.
Experimental Biology 209, 2952-2960.
Veerappan,
N.,
Pandi,
V.,
Balasubramanian, T., 2009. Sound
Production Behaviour in a Marine
Croaker Fish, Kathala axillaris
(Cuvier). J Fish and Marine Sciences
1(3): 206-211.
Helfman, G. S., Collette, B. B., Facey,
D. E., Bowen, B. W. The diversity of
fishes. Wiley Blackwell publication,
737 pp.
Parmentier, E., Boyle, K. S., Berten,
L., Brie, C., Lecchini, D. 2011. Sound
production
and
mechanism
in
Heniochus
chrysostomus
(Chaetodontidae). J Experimental
Biology 214, 2702-2708.
Parmentier, E., Vandewalle, P., Brie,
C., Dinraths, L., Lecchini, D. 2011.
Comparative
study
on
sound
production in different Holocentridae
species. J Frontirrs in zoology, 8:12.

دارد ِ فر بًط اظبظی ـذا را در ایي گًَِّب تؼییي هی ٌذ
.)5(
نتیجهگیزی
ِ یِ ثی،اًَاع هختلفی از ـیذاّب در هییبى هبّییبى ٍجیَد دارد
ٍ  یعیِ ؼیٌب،ِ در اییي زهیٌی.فیسیَلَشی تَلیذ آى ثبزهیگردد
 تَلیذ ـذا در.ػمالت هرثَن ثِ آى ًیػ ػوذُای ایفب هی ٌٌذ
 ٍجیَد ارتجیبن.هبّیبى ّوبًٌذ ظبیر جبًذاراى حبیس اّویت اظت
ِ ثِ ٍیصُ در هبّیبًی یِ ثیِ ـیَرت دظیت،هیبى اػمبی گًَِّب
. حیبتی ظت،جوؼی زًذگی هی ٌٌذ
ٍجَد آٍاّبی خبؾ گًَِای هیتَاًیذ در ؼٌبظیبیی ٍ حفبظیت
 ثعییبری از اییي.گًَِّبی هختلف هبّیبى ظَدهٌذ ٍاقیغ ؼیَد
 ـذاّبیی ثرای ثرقیراری ارتجیبن ثیب،هبّیبى در ففَل تَلیذهثل
 فرآیٌیذ حفبظیت از،جٌط هخبلف ٍ قلورٍولجی تَلیذ هی ٌٌذ
 پیبهیظیت،هٌبوق تَلیذهثل آىّب ٍ هبّیبى درحبل تَلیذ هثل
.ِ ایي ـذاّب ثرای اًعبى هیتَاًٌذ داؼتِ ثبؼٌذ
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