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 )Cichlasoma nigrofasciatum( سیچالید گورخری

 محمدنویدفرصتکار؛ گروه شیالت، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران 
؛ گروه شیالت، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

*
محمدعلینعمتاللهی

مریمهدایتیراد؛ گروه شیالت، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چكيــده
ماهی سیچالید گورخری )Cichlasoma nigrofasciatum( از مشهورترین ماهیان زینتی آب شیرین است که هر دو جنس 
آن از تخم ها و الروها مراقبت مي کنند. این مطالعه با هدف بررســی تأثیر مراقبت والدین و اندازة بدن آنها در موفقیت تولیدمثلی 
این ماهی انجام شــد. درصد تفریخ در 4 تیمار مراقبتی: 1. حضور هر دو جنس، 2. فقط ماده، 3. فقط نر و 4. بدون والد اختالف 
معنی داری داشت )P<0.05(. میانگین درصد تفریخ در تیمارهای ذکرشده به ترتیب 94/81، 93/36، 86/15 و 84/44 درصد بود. 
اختالف معنی داری 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 تخم ها وجود دارد 
)P≤0.01(، اما بین اندازة مولدان و درصد تفریخ، هم بستگی مثبتی مشاهده نشد. در نتیجه، می توان گفت که تکثیر موفق این ماهی 

به حضور هر دو جنس و اندازة بزرگ تر آنها بستگی دارد. 
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1. مقدمه
در سلسلة جانوران، ماهیان انواع بسیار مختلفی از مراقبت 
ماهیان  از  نشان می دهند. حدود 20 درصد  را  والدینی 
 Mank et al.,( مراقبت والدینی دارند Actinopterygii
حفظ  برای  هزینه  صرف  یا  والدینی  مراقبت   .)2005
نسل بعد، دامنه ای را از پنهان کردن سادة تخم ها تا لقاح 
 Gross and( داخلی و تولید نوزادان کامل شامل می شود
Sargent. 1985(. این مراقبت را می تواند فقط جنسیت 
ماده، نر یا هر دو مولد انجام دهد. مراقبت والدی باعث 
شد  خواهد  بعد  نسل  در  بهتر  عملکرد  و  بقا  افزایش 
)Gross. 2005(. به این منظور، Gross (2005) به دو 
سؤال مهم اشاره کرده است: »چه کسی مراقبت می کند؟« 
و »چه میزان مراقبت می کند؟« در خانواده های ماهیان که 
مراقبت والدینی نشان می دهند، تقریبًا در 22 درصد هر 
دو والد در این امر نقش دارند و در 78 درصد باقیمانده 
یا جنس نر یا جنس ماده به مراقبت از تخم ها می پردازند 
)Gross and Sargent. 1985(. البته باید توجه شود که 
در این دستة اخیر، تعداد خانواده هایی که فقط جنس نر 
در  است )61 درصد( و  بیشتر  دارند  نقش  مراقبت  در 
39 درصد نیز فقط جنس ماده این مسئولیت را بر عهده 
دارند،  ماده ها  از  بزرگ تر  نرهاي  که  ماهیانی  در  دارد. 
اغلب جنس نر است که نقش مراقب را بر عهده دارد 
 89 مراقبت کننده،  خانواده های  همة   .)Pyron. 1996(
درصد لقاح خارجی و 11 درصد لقاح داخلی دارند. در 
76 درصد از مراقبت کننده های با لقاح خارجی، نرها این 
وظیفه را دارند و در 86 درصد از مراقبت کننده های با 
لقاح داخلی، جنس ماده به مراقبت از تخم ها می پردازد 

.)Gross and Sargent. 1985(
ماهیان  ردة  از   )Cichlidae( سیچلیده  خانوادة 
 Actinopterygii ردة  زیر   ،)Osteichteyes( استخوانی 
است.   )Perciformes( سوف ماهی شکالن  راستة  و 
است  مهره داران  از  تکامل یافته  نمونه اي  خانواده  این 
و  تکثیر  سادگی  به  مربوط  ویژگی های  از  بسیاری  که 
 .)Changizi et al.. 2008( تخم ریزی را در خود دارد
منحصر  از  حاکي  ماهیان  سیچالید  رفتارهای  بررسی 

نوزادان همچنین،  از  والدین  مراقبت  شیوة  فردترین  به 
تک همسری  سیستم  از  جفت گیری  نمونه های  انواع 
میان  در   .)Jonna. 2003( است  چندهمسری  تا 
فعالیت  ماده  ماهیان  والدینی،  مراقبت  با  سیچالیدهایی 
بیشتری برای محافظت از تخم ها نشان می دهند )برای 
تفریخ شده(؛  تازه  الروهای  و  تخم ها  تهویة  مثال، 
و  مشغول اند  قلمرو  حفظ  به  نر  ماهیان  که،  حالی  در 
می دهند  بروز  النه  از  دفاع  برای  را  بیشتری  پتانسیل 
ماهی سیچالید   .)Lavery and Keenleyside. 1990(
گورخری لقاح خارجی دارد و دارای دوشکلی جنسی 
است؛ ماده ها در ناحیة شکم لکة نارنجی شکلی را بروز 
می دهند و از ماهیان نر کوچک ترند. البته باید ذکر شود 
که در این ماهی جنس ماده، با وجود اندازة کوچک تر، 
زمان بیشتری را برای مراقبت از تخم ها صرف می کند 
حال  این  با   .)Lavery and Keenleyside. 1990(
اطالعاتی در مورد سطح مراقبت هر یک از جنس  ها طي 

تولیدمثل در این ماهی در دسترس نیست.
مهم ترین خصوصیاتی  از  یکی  نر  بدن جنس  اندازة 
ژنتیکی  کیفیت  به منزلة  آن  از  ماده  ماهی  یک  که  است 
جفت نر و پتانسیلی برای حفظ نسل بعد استفاده می کند 
)Andersson. 1994(. براي مثال، اندازة بدن در جنس 
نر ماهی سیامی جنگجو )Betta splendens( در موفقیت 
تولیدمثلی آن تأثیر دارد، بدین صورت که میزان مراقبت 
از النه در افراد بزرگ تر با شدت بیشتری انجام می شود 
 .)Jaroensutasinee and Jaroensutasinee. 2001(
به عالوه، باید توجه داشت که هماوری در یک جنس 
 Kolm( است  وابسته  ماده  جنس  اندازة  به  ماهیان  از 
اندازة  and Ahnesjö. 2005(. مشخص شده است که 
 )Trichogaster بزرگ تر نر و ماده در ماهی گورامی آبی
trichopterus( (Degani. 1989) و ماهی سیامی جنگجو 
باعث   )Betta splendens( )Clotfelter et al.. 2006(
تولید تعداد بیشتر تخم می شود. همچنین، نشان داده شده 
اندازة مولدان در موفقیت تولیدمثلی خورشید  است که 
ماهی آبشش آبی )Lepomis macrochirus( مؤثر است 

 .)Coleman et al.. 1985(
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مشخص کردن تأثیر مراقبت والدین و اندازة بدن هر جنس 
گورخری،  سیچالید  ماهی  در  تولیدمثلی  موفقیت  در 
ماهیان  پرورش دهندگان  اختیار  در  را  مفیدی  اطالعات 
ذخیرة  می توان  آن  به  توجه  با  که  می دهد  قرار  زینتی 
مقیاس  در  را  آن  نتایج  و  کرد  اصالح  را  مولد  ماهیان 
تجاری به کار گرفت. بنابراین، هدف از مطالعة حاضر 
همچنین،  ماده  و  نر  مولدان  مشارکت  میزان  نشان دادن 
اندازة آنها در مراقبت از تخم ها و به دنبال آن موفقیت 

در تولیدمثل است.

2. مواد و روش ها

1.2. ماهی
از  بالغ )40 عدد در مجموع( حدوداً شش ماهه  ماهیان 
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 تانک های 120 لیتری 
قرار داده شدند. این دو تانک مجهز به فیلترهای فیزیکی 
ساده بودند و دمای آب به وسیلة بخاری آکواریوم بین 
27-29 درجة سانتي گراد تنظیم شد. رژیم نوری نیز در 
تاریکی حفظ شد.  به 12 ساعت  روشنایی  12 ساعت 
ماهیان به مدت 2 هفته در این تانک ها نگهداری شدند 
و هر 4 روز یک سوم از آب مخازن با آب تمیز جایگزین 
می شد. ماهیان با استفاده از غذای تجاری بیومار تا مرز 
اشتها 2 بار در روز )09:00 و 15:00( تغذیه می شدند. 
تأثیر مراقبت  بنابراین، 2 آزمایش طراحی شد که یکی 
والدین و دیگری اندازة بدن آنها در جنبه های تولیدمثلی 
ماهی سیچالید گورخری بود. یک گلدان سفالی کوچک 
در هر تانک آزمایشی، به منزلة بستر تخم ریزی، قرار داده 
شد. این کوزه ها دهان گشاد انتخاب شدند تا عکس برداری 
و در نتیجه شمارش تخم ها به راحتی صورت گیرد. طي 
هر 2 آزمایش، ماهیان درون تانک هایی به حجم 36 لیتر 
)cm 40×30×30( و با شرایط یکسان قرار داده شدند. 
به وسیلة یک  تانک ها  تنظیم شد و   28±1 C° دما در 
سنگ هوای متصل به پمپ هوای مرکزی اکسیژن دهی 

شدند. 

2.2. آزمایش مراقبت والدینی
4 تیمار )با 3 تکرار( تعریف شد: حضور هر دو مولد، 
نر و بدون حضور هیچ یک  فقط مولد ماده، فقط مولد 
بدن، 12  اندازة  تأثیر  به حداقل رساندن  برای  از مولدان. 
ماهی نر و 12 ماهي مادة بالغ با اندازه های تقریبًا مساوی 
 9/1-7/9 cm نرها:  استاندارد در  انتخاب شدند )طول 
به طور  این 24 ماهی  از   .)6/9-5/9 cm :و در ماده ها
به منزلة  و  شدند  انتخاب  ماده  یک  و  نر  یک  تصادفی 
جفت در هر یک از تانک های آزمایشی قرار داده شدند. 
همة جفت ها تخم گذاری کردند. بعد از تخم گذاری بر 
خارج  به آرامی  دو  هر  یا  نر  یا  ماده  تیمار،  نوع  اساس 
آزمایش  الروها  تفریخ  زمان  تا  لحظه  این  از  شدند. 

مراقبت ادامه داشت.
به منظور تخم ریزی، هر تانک قبل از غذادهی بررسی 
تخم  وجود  در صورت  و  هوا خاموش  شد  پمپ  شد. 
از گلدان های حاوی تخم عکس برداری صورت گرفت. 
تعداد تخم ها بر اساس همین عکس ها شمرده شد. تخم ها 
در ابتدا قهوه ای روشن بودند و با تکامل، رنگ آنها نیز 
خارج کردن  اساس  بر  تفریخ شده  الروهای  شد.  تیره تر 
سفید رنگ  بشقاب  درون  الروها  خالی کردن  و  گلدان ها 
شمارش شدند. نرخ تفریخ طبق فرمول 100× )تعداد کل 

تخم ها/تعداد تخم تفریخ شده( =HR محاسبه شد.

3.2. آزمایش اندازة بدن
تعداد 10 ماهی نر و 10 ماهی ماده با اندازه های متفاوت 
)البته همة ماده ها از کوچک ترین نر، کوچک تر بودند( 
از تانک های ذخیره انتخاب شدند و به صورت تصادفی 
به منزلة جفت درون 10 تانک آزمایشی قرار داده شدند. 
تفریخ  یعنی  آزمایش  انتهای  تا  ماده  و  نر  مولد  دو  هر 
انحراف   ± میانگین  شدند.  نگهداری  تانک  در  تخم ها 
معیار طول استاندارد مولدان و دامنة این طول به ترتیب 
و   6/01±0/58 و  نرها  در   9/2-7  cm و   7/95±0/70
تعداد تخم و  اندازه گیری شد.  ماده ها  در   6/9-4/ cm8
نرخ تفریخ به منزلة عناصر تولیدمثل موفق در نظر گرفته 
آزمایش  مشابه  اطالعات  این  برداشت  نحوة  شدند. 

مراقبت والدین بود.
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4.2. آنالیز آماری
آنالیز  از  استفاده  با  والدینی  مراقبت  آزمایش  نتایج 
شد.  تحلیل  و  تجزیه   )ANOVA( یک طرفه  واریانس 
سطح  در  دانکن  چنددامنه ای  آزمون  با  میانگین ها 
اندازة  آزمایش  در  شدند.  مقایسه   P<0.05 معنی دار 
بدن نیز از آزمون هم بستگی پیرسون برای ارتباط بین 
شد.  استفاده  تفریخ  نرخ  و  تخم  تعداد  و  بدن  اندازة 
براي تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS و براي 
Excel استفاده  از نرم افزار  انحراف معیار  r و  محاسبة 

شد.

3. نتایج

1.3. تأثیر مراقبت والدین
نرخ تفریخ در میان 4 تیمار مراقبتی به طور معناداری 
 )n=12  ،H=8/538  ،P=0/036( بود  متفاوت 
تیمارهای  در  تفریخ  نرخ های  میانگین  )جدول1(. 
بدون والد، فقط نر، فقط ماده و هر دو والد به ترتیب 
نرخ  بود.  درصد   94/81 و   93/36  ،86/15  ،84/44
اساس  بر  نر  فقط  و  والد  بدون  تیمارهای  در  تفریخ 

آزمون دانکن با اندکی تفاوت با هم مشابه بودند. این 
نیز  والد  ماده و هر دو  فقط  تیمارهای  برای  وضعیت 
تیمارهای  در  تفریخ  نرخ های   .)1 )جدول  شد  دیده 
دو  هر  از  معناداری  به طور  والد  دو  هر  و  ماده  فقط 
ابتدای  در  بود.  باالتر  والد  بدون  و  نر  فقط  تیمار 
میانگین  و  ماده  و  نر  ماهیان  استاندارد  طول  آزمایش 
شد  اندازه گیری  نیز  تیمار  هر  در  تولیدی  تخم  تعداد 

که در جدول 1 آورده شده است.

2.3. تأثیر اندازة بدن
تعداد تخم ارتباط مثبتی با طول استاندارد در ماهی نر 
)r=0/542 ،P=0/105( و ارتباط معنادار مثبتی با طول 
داشت   )r=0/826  ،P=0/003( ماده  ماهی  استاندارد 
نرخ  بین  معناداری  تفاوت   .)2 )جدول   )P<0.01(
مشاهده  جنس  ها  از  یک  هر  استاندارد  طول  با  تفریخ 
نشد. با توجه به جدول 2 مشخص است که طول هر 
یک از جنس  ها در نرخ تفریخ تأثیر معنی داری نداشته 
استاندارد  طول  خصوص  به  و  آنها  طول  اما  است، 

جنس ماده در تعداد تخم  ها مؤثر است.

بدون  يمارهايخ در تيدرصد بود. نرخ تفر 81/94و  36/93، 15/86، 44/84ب يدو والد به ترت
 يت براين وضعيتفاوت با هم مشابه بودند. ا يآزمون دانكن با اندك بر اساسوالد و فقط نر 

فقط  يمارهايخ در تيتفر يها نرخ). 1ده شد (جدول يز ديفقط ماده و هر دو والد ن يمارهايت
 ينر و بدون والد باالتر بود. در ابتدامار فقط ياز هر دو ت يماده و هر دو والد به طور معنادار

در هر تيمار نيز  يديان نر و ماده و ميانگين تعداد تخم توليش طول استاندارد ماهيآزما
  آورده شده است. 1شد كه در جدول گيري  اندازه

  
 يدر ماهو درصد تفريخ آنها ها  تخمان نر و ماده، تعداد يار طول استاندارد ماهيانحراف مع ±ن يانگي. م1جدول 

Cichlasoma( يد گورخريچاليس nigrofasciatum(؛ n مار است.يهر ت يتعداد تكرارها برا  
  ينيمراقبت والد يمارهايت  رهايمتغ

  بدون والد
)3=n(  

  نر فقط
)3=n(  

  ماده فقط
)3=n(  

  هر دو والد
)3=n(  

SL (cm)نر  45/0±3/8  50/0±56/8  30/0±3/8  26/0±6/8  
SLماده 

(cm)

20/0±06/6  73/3±1/6  2/0±2/6  30/0±56/6  

  410±64  421±36  394±55  349±52  تعداد تخم
  23/2±44/84  (b)  73/3±15/86  (a)  12/2±36/93  (a)  24/3±81/94  (b)  خينرخ تفر

  .)P< 0.05( استبودن دار معني ةدهند نشانحروف التين غيرمشترك 

  
  بدن اندازة تأثير. 2.3

) و ارتباط P ،542/0=r=105/0نر ( يبا طول استاندارد در ماه يتعداد تخم ارتباط مثبت
) P>0.01) داشت (P ،826/0=r=003/0ماده ( يبا طول استاندارد ماه يمعنادار مثبت

ها مشاهده   از جنس هر يكخ با طول استاندارد ين نرخ تفريب ي). تفاوت معنادار2(جدول 
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4. بحث و نتیجه گیري

1.4. تأثیر مراقبت والدینی
معمول ترین حالت مراقبت والدین به این صورت است 
که هر دو جنس از قلمرو تولیدمثلی خود دفاع مي کنند 
و به مراقبت از تخم ها می پردازند )Gross. 2005(. در 
این مطالعه مشاهده شد که ماهی ماده اغلب وقت خود 
را صرف رفتارهای مراقبتی مي کند و ماهی نر به میزان 
بسیار کمتر، در هنگام دورشدن ماده از محل تخم ریزی، 
نقش مراقب را بر عهده دارد؛ می توان بیان کرد که نقش 
ماده  از  دفاع  و  تولیدمثلی  قلمرو  نر حفظ  ماهی  اصلی 
مراقبت  برای  را  ناچیزی  بسیار  زمان  و  تخم هاست  و 
مستقیم از تخم ها صرف مي کند. میانگین نرخ های تفریخ 
در تیمار هر دو والد از تیمارهای دیگر بیشتر بود که در 
تیمار دیگر یعنی فقط نر و  با دو  تیمار فقط ماده  کنار 
بدون والد اختالف معنادار داشت )P<0.05( )جدول 
1(. این نتایج نشان می دهد که هر دو جنس نر و ماده 
در کنار هم قادرند که رفتارهای مراقبتی را بهتر ایفا کنند 
و تعداد فرزندان نسل بعد را افزایش دهند. نقش ماهی 
نر زمانی پراهمیت است که جفت در یک جمعیت از 
ماهیان قرار داده شود که در این حالت باید رفتارهای 
درصد  در  آن  تأثیر  و  نر  ماهی  تولیدمثلی  قلمرو  حفظ 

تفریخ را مد نظر قرار داد.
غالب بودن ماهی نر نسبت به ماهی ماده در مراقبت 
ماهی  مانند  خارجی،  لقاح  با  گونه هایی  در  تخم ها  از 

 Amundsen.(  )Gasterosteus aculeatus( سه خاره 
 (Macropodus opercularis( و گورامی بهشتی )2003
علت  این  به  احتماالً   ،(Haung and Cheng. 2006)
است که جنس نر مطمئن شود ژنتیک خود را به خوبی 
 Gross and Sargent.( است  داده  انتقال  بعد  نسل  به 
1985(. عالوه بر این، ذکر شده است که مراقبت پدرانه 
نر بستگی  برای ماهی  تعداد جفت های در دسترس  به 
دارد )Werren et al.. 1980(. مسلمًا اگر ماهی نر به 
برای  را  خود  شانس  باشد،  مشغول  تخم ها  از  مراقبت 
با  داد.  خواهد  دست  از  ماده ها  دیگر  با  جفت گیری 
درنظرگرفتن این آزمایش و توجه به درصد پایین تفریخ 
یک  در  که  کرد  پیشنهاد  می توان  والد،  بدون  تیمار  در 
محیط بستة کوچک، مانند فضای آکواریوم، حضور هر 
دو جنس یا فقط جنس ماده برای به دست آوردن تعداد 

نوزادان بیشتر الزم است.

2.4. تأثیر اندازة بدن مولدان
تعداد تخم از مهم ترین شاخص های تولیدمثل موفق در 
ماهیان است. هماوری اغلب به اندازة ماده در یک گونه 
بستگی دارد )Kolm and Ahnesjö. 2005(. در چندین 
 Betta( جنگجو  سیامی  ماهی  مثال  برای  زینتی  گونة 
گورامی   ،(Clotfelter et al.. 2006(  )splendens
 (Macropodus opercularis( )Haung and بهشتی 
 Symphysodon) دیسکوس  ماهی  و   Cheng. 2006)
شده  مشخص   (Chellappa et al.. 2005(  )discus
بدن  اندازة  با  مستقیمی  ارتباط  تخم  تعداد  که  است 

 تأثيرخ يها در نرخ تفر  از جنس هر يكمشخص است كه طول  2نشد. با توجه به جدول 
ر تعداد دخصوص طول استاندارد جنس ماده ه اما طول آنها و ب ،نداشته است يدار يمعن
  مؤثر است.ها   تخم

خ در يتفر يها نرخو ها  تخمان نر و ماده، تعداد ين طول استاندارد ماهيرسون بيپ يگبست همب ي. ضر2جدول 
Cichlasoma( يد گورخريچاليس يماه nigrofasciatum( ر يمقاد؛p  ،10در پرانتز آمده است=n.  

  خينرخ تفر  تعداد تخم  

  )cmطول استاندارد ماده (
826/0**  

)003/0(  
044/0 -  

)904/0(  

  )cmطول استاندارد نر (
542/0  

)105/0(  
316/0  

)374/0(  
**P≤ 0.01 

  

  گيري و نتيجه . بحث4
  ينيمراقبت والد ريتأث. 1.4

 يدمثلين صورت است كه هر دو جنس از قلمرو تولين به ايمراقبت والدحالت ن يتر معمول
ن مطالعه ي. در ا)Gross, 2005( پردازند يها م تخمو به مراقبت از  كنند ميخود دفاع 

نر به  يو ماه كند مي يمراقبت يماده اغلب وقت خود را صرف رفتارها يمشاهده شد كه ماه
 ؛ردنقش مراقب را بر عهده دا ،ريزي تخمدر هنگام دورشدن ماده از محل  ،ميزان بسيار كمتر

ست ها تخمو دفاع از ماده و  يدمثلينر حفظ قلمرو تول يماه يكه نقش اصل كردان يب توان يم
 يها نرخن يانگي. مكند ميصرف ها  تخمم از يمراقبت مستق يبرا را يزيار ناچيو زمان بس

ماده با دو  فقطمار يشتر بود كه در كنار تيگر بيد يمارهاياز تمار هر دو والد يخ در تيتفر
ن ي). ا1(جدول  )P<0.05( نر و بدون والد اختالف معنادار داشت فقط يعنيگر يمار ديت

را  يمراقبت يكه هر دو جنس نر و ماده در كنار هم قادرند كه رفتارهادهد  يمج نشان ينتا
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اندازة  جنس ماده دارد. در این مطالعه مشاهده شد که 
ماهي ماده در تعداد تخم ها تأثیر معناداری دارد و طول 
استاندارد نر نیز اثر مثبتی در آن می گذارد )جدول 2(. 
تعداد تخم بیشتر در جفت ماهیان سیچالید گورخری 
به  می توان  است،  بزرگ تر  آنها  نر  اندازة جنس  که  را، 
رفتارهای انتخاب جفت در این ماهی نسبت داد. ماهیان 
ماده در این گونه ترجیح می دهند که نرهای بزرگ تر و 
قوی تر را انتخاب کنند تا از لحاظ حفظ قلمرو مطمئن 
باشند )Lavery and Keenleyside. 1990(. در نتیجه با 
اطمینان از فراهم شدن محیط مناسب تخم ریزی، جنس 
آسودگی  با  و  مي کند  تولید  بیشتری  تخمک های  ماده 

خاطر به مراقبت از آنها مي پردازد.
مهم  شاخص های  از  دیگر  یکی  نیز  تفریخ  درصد 
مشاهده  حاضر  مطالعة  در  است.  ماهیان  در  تولیدمثلی 
نر  ماهی  در  بزرگ تر  اندازة  با  تفریخ  درصد  که  شد 

منفی  ماده  جنس  با  ارتباط  این  اما  دارد،  مثبت  رابطة 
گونه  این  می توان  را  تفاوت  این   .)2 )جدول  است 
توضیح داد که در این آزمایش جفت ها به صورت کاماًل 
را  فرصت  این  ماده  ماهیان  و  شدند  انتخاب  تصادفی 
بپردازند. در حالت  انتخاب جفت  به  نداشتند که خود 
را  قوی تر  و  بزرگ تر  نرهای  بزرگ تر،  ماده های  طبیعی 
انتخاب می کنند که پیشنهاد می شود بر اساس نوع رفتار 
محیط  از  خارج  در  بیشتری  آزمایش های  ماهیان  این 

آکواریوم انجام شود.
در جمع بندی می توان گفت که مراقبت والدین در ماهی 
سیچالید گورخری تأثیر مثبتی در موفقیت تولیدمثلي آنها 
دارد و بیشترین میزان تفریخ تخم ها نیز به هنگام حضور 
هر دو والد صورت می گیرد. 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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