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مقدمه
جانوران ماده و نر به شيوه هاي متفاوتي در پرورش فرزندان سرمايه گذاري مي كنند. ماده ها اين كار را به طور معمول 
مستقيماً انجام مي دهند، يعني يا ذخاير غذايي تخمك، تخم و جنين را مستقيماً تأمين و يا از طريق مراقبت هاي مادرانه 
اين نقش را ايفا مي كنند. نرها هم يا مستقيماً با مراقبت هاي پدرانه يا به طور غيرمستقيم با فراهم كردن منابع براي جفت 
ــاركت هر  ــاركت مي كنند. ميزان مش خود، مثًال با تغذيه ي جفت در زمان جفت يابي يا حفاظت از جفت، در اين كار مش

جنس (نر يا ماده) در تعداد و بقاي فرزندان بالقوه در توليدمثل جنس 
مخالف محدوديت ايجاد مي كند؛ براي مثال، معموالً سهم ماده ها در 
ــت. بنابراين، ماده ها انتخاب گرند و  اين مشاركت بيش تر از نرهاس
نرها براي دسترسي به ماده ها ممكن است به رقابت بپردازند. رقابت 
ممكن است درون جنسي باشد، يعني مثًال نرها با هم نبرد مي كنند، 
فرد پيروز جفت يابي مي كند، يا ممكن است انتخاب بين افراد متعلق 
ــد؛ يعني ماده ها مستقيماً براساس صفات  به جنس هاي مخالف باش
ــاخ ها و...)، آن ها را انتخاب  ــذاب  نرها (مثل رنگ پرها، اندازه ش ج
ــهم والدي فرد در بقاي  مي كنند. پس بين رفتارهاي جفت يابي و س
ــود ديگري كم  فرزندان، نوعي توازن وجود دارد كه اگر يكي زياد ش

مي شود، و هرچه مشاركت يك جنس (نر يا ماده) كم تر شود، رقابت جنسي يا فشار انتخاب جنسي1 بر اين جنس بيش تر 
ــبك ماهي، ماهي هاي لوله اي و قورباغه هاي  ــود. در بين مهره داران مراقبت هاي والدي در چندگونه از پرندگان، اس مي ش

سرده ي Colostethus منحصراً در جنس نر مشاهده شده است.

مراقبت پدري
ــا الرو در بين  ــدري از تخم ي ــاري پ ــاي انحص مراقبت ه
حشرات محدود به 100گونه است كه همگي آن ها در راسته ي 
Hemiptera هستند. هر چند سرمايه گذاري مستقيم جنس نر در 
ــرات غيرمعمول  پرورش فرزندان (مراقبت پدري) در بين حش
است، ولي مشاركت هاي غيرمستقيم پدري، مانند تأمين غذاي 
جفت يا ديگر خدمات، مثل حفاظت پس از آميزش در چندين 

ــن هاي آب سوار3،  ــون از حشرات مانند سنجاقك ها2، س تاكس
شپشك ها4 و مگس هاي گروهي5 رايج است. غذايي كه نر هنگام 
جفت يابي براي ماده فراهم مي كند به دو شكل است: شكار (نوعي 

هديه عروسي6)، مواد غذايي موجود در بسته ي اسپرم7.
هديه ي عروسي عالوه بر اين كه نوعي سرمايه گذاري پدرانه 
ــه آميزش هم  ــود در جذب جفت و كمك ب ــوب مي ش محس
نقش دارد. در بسياري از گونه هاي Empidid، اندازه ي هديه ي 
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 رفتارهاي فريب كارانه رفتارهاي فريب كارانه

آمنه زارع چاهوكي

كندوكاو

كليدواژه ها: رفتار جفت خواهي، مراقبت والديني، جايگاه نمايش جفت خواهي .
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عروسي مالك مهمي در تعيين مدت آميزش محسوب مي شود. 
در مگس هاي رقص Empidid هداياي عروسي متنوعي وجود 
ــكار شده يا  ــامل اقالم خوراكي نظير موجوداِت ش دارد كه ش
ــراِت مرده، و اقالم غيرخوراكي مثل تكه اي برگ،  اجزاي حش
شاخه، يا توپك ابريشمي است. به نظر مي آيد كه در طول تكامل 
ــرمايه گذاري نرها روي هديه ي عروسي كاسته شده  از ميزان س
ــد و كم كم اين هديه كه از نوع شكار بوده است، به اجزاي  باش
مرده ي حشرات كه داخل توپك ابريشمي قرار داده مي شوند، و 

سپس به توپك هاي ابريشمي خالي كاهش يافته باشد.
ــي ندارند و  ــي براي ماده هيچ گونه ارزش اقالم غيرخوراك
معلوم نيست كه چرا ماده ها چنين چيز بي ارزشي را پيش شرط 
ــت كه اين رفتار در  جفت يابي قرار مي دهند. يك فرضيه آن اس

گونه هايى تكامل يافته است كه نرهاي آن براي هديه ي عروسي 
به ماده ها اقالم خوراكي مي دادند.

ــه ي ماده ها به هديه ي  ــان، كم كم نرها از عالق ــذر زم در گ
ــتفاده كردند و به جاي اقالم خوراكي، اقالم  ــي سوءاس عروس
ــت مي آوردند،  ــي را كه راحت تر به دس ــي ارزش غيرخوراك ب
ــت  ــتلزم آن بوده اس براي ماده ها مي بردند. ظهور اين رفتار مس
ــين را بپذيرند و ثانياً مدت  كه اوالً ماده ها اين هديه هاي جانش
زمان آميزش مشابهي با قبل داشته باشند. محققان دانشگاه سنت 
ــن پيش نيازها در مگس هاي  ــان داده اند كه هر دو اي آندرو نش
رقص گونه ي Rhamphomyia sulcata كه ماده ها به طور معمول 
هداياي خوراكي از نرها دريافت مي كنند، وجود دارد. آن ها در 

ــي را از جفت هاي در حال  ــاي خود هداياي خوراك آزمايش ه
آميزش مي گرفتند و جاي آن را با هداياي كوچك تر، بزرگ تر يا 
بي ارزش عوض مي كردند. نتيجه اين بود كه با هداياي خوراكي 
بزرگ مدت آميزش8 افزايش مي يافت، ولي با هداياي بي ارزش 
يا هداياي خوراكي كوچك تر مدت آميزش مشابه هم بود. حتي 
ــاهده شد نرهايي كه با هداياي بي ارزش به جايگاه آميزش  مش
برمي گشتند، جفت يابي موفق انجام مي دادند. بنابراين آنان نشان 
دادند در گونه هايي كه ماده ها هداياي حقيقي با ارزش دريافت 

ــه ظهور رفتار  ــد، رفتار ماده ها ب مي كنن
ــرمايه گذاري  ــه ي نرها در س فريبكاران

آميزشي، آسيب پذير است.

فريب كاري 
بخش جالب داستان اين جاست كه 
ــار انتخاب جنسي در طول  نه تنها فش
تكامل، نرها را به فريبكاري سوق داده 
ــا هم هنگام  ــت، بلكه گاهي ماده ه اس
قرار گرفتن در ميدان رقابت، زير فشار 
ــت به فريب كاري  انتخاب جنسي دس
زده اند. زماني كه سرمايه گذاري نرها از 
ماده ها بيش تر شود، يا وقتي نرها منابع 
حياتي زادآوري ماده را كنترل مي كنند، 
نقش جنس ها در جفت يابي معكوس 

مي شود.
مگس هاي رقص Empidid گروه 
ــرات شكارچي هستند  بزرگي از حش
كه 3300 گونه ي توصيف شده دارند. 
در اين گروه، ماده ها فاقد قدرت شكار 
كردن هستند و ناچار براي تأمين منابع 
ــي كه  پروتئيني خود به هداياي عروس

ــته هستند. اين  ــود، وابس طي آميزش هاي متناوب آورده مي ش
ــتند تحت  منابع غذايي كه براي تكوين تخم ماده ها حياتي هس
ــت كه نقش  ــرل نرها درآمده اند. بنابراين قابل پيش بيني اس كنت
جنس ها در جفت يابي معكوس باشد و نرها انتخاب گر شوند. 
البته معكوس شدن نقش جنس ها در هشت گونه از مگس هاي 
ــت. در گونه ي  ــده اس ــص Rhamphomyia نيز گزارش ش رق
R. longicauda ماده ها هر روز بعدازظهر قبل از غروب آفتاب 
ــوند  ــش جفت خواهي خود جمع مي ش ــاي نماي در جايگاه ه
ــه) در آن جا منتظر مي مانند.  ــا تاريكي هوا (حدود 40 دقيق و ت
ــرات كوچكي به  ــكار مي روند و حش در اين مدت نرها به ش
ــدن، به صورت تك تك  ــگ مي آورند و به محض موفق ش چن

بين رفتارهاي آميزشي و سهم والدي فرد در بقاي 
ــوازن وجود دارد كه اگر يكي  فرزندان، نوعي ت
زياد شود ديگري كم مي شود، و هرچه مشاركت 
يك جنس (نر يا ماده) كم تر شود، رقابت جنسي يا 
فشار انتخاب جفت بر اين جنس بيش تر مي شود
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همراه با شكارشان (هداياي عروسي خود) وارد جايگاه نمايش 
جفت خواهي ماده ها مي شوند. آن ها ابتدا از پايين به جايگاه نمايش 
جفت خواهي نزديك مي شوند و قبل از آميزش چندين بار مكرراً 
ــر جايگاه نمايش جفت خواهي پرواز مي كنند. احتماالً از  در زي
اين طريق شايستگي يا آمادگي ماده ها را تخمين مي زنند؛ وقتي 
جفت مناسبي انتخاب كردند، به آن نزديك مي شوند سپس هر 
ــوند و پس از  ــگاه نمايش جفت خواهي خارج مي ش دو از جاي
ــود. نرهايي كه  ــال هديه نمايش جفت خواهي انجام مي ش انتق
موفق به شكار كردن نمي شوند، هرگز وارد جايگاه هاي نمايش 
ــوند. ماده ها در طول مدت تكوين  جفت خواهي ماده ها نمي ش
ــش جفت خواهي مي آيند و  ــب به جايگاه نماي تخم ها، هر ش
ــكم ماده هاي جايگاه نمايش  از هداياي نرها تغذيه مي كنند. ش
ــكم ماده هاي  ــار برابر بزرگ تر از ش ــه تا چه جفت خواهي س
ــت. از آن جايي كه شكم آن ها با سوراخ شدن كوچك  ديگر اس
مي شود، بنابراين، تصور مي شود كه ماده ها شكم خود را با هوا 
باد مي كنند. اين موضوع با تشريح ماده هاي موجود در جايگاه 
ــد  ــي قرار گرفت و معلوم ش نمايش جفت خواهي مورد بررس
ــدن به جايگاه نمايش جفت خواهي با  ــه آن ها قبل از وارد ش ك
ــه هاي ارتجاعي كناره هاي احشايي  بلعيدن هوا و باد كردن كيس
ــكم را باد مي كنند و با اين كار ظاهر نعلبكي شكلى به  خود، ش
ــكم مي دهند. هم چنين ماده ها در لبه هاي كناري پاهاي خود  ش
ــل پَر مانند دارند، و موقع پرواز در  يك رديف پولك هاي طوي
جايگاه نمايش جفت خواهي اين پاهاي پولك مانند خود را در 

كنار شكم جمع مي كنند. در حالي كه نرهاي اين گونه هيچ كدام 
ــود، اين است  ــؤالي كه مطرح مي ش از اين صفات را ندارند. س
كه نقش اين صفات ثانويه ي جنسي در مگس هاي رقص ماده 
ــت؟ آيا بزرگ بودن اندازه ي ماده ها در انتخاب نرها نقش  چيس

دارد يا نه؟
داگالس دبليو. تاالمي و ديويد اچ. فانك براي كشف پاسخ 
ــؤال از مدل هاي معلق پالستيكي در اندازه هاي مختلف  اين س
ــتفاده كردند و آن ها را با نخ هاي 25 سانتي متري نايلوني در  اس
ــانتي متري در محل جايگاه نمايش جفت خواهي  فواصل 5 س

ــد كه مدل هاي  ــان دادن ــد؛ تصاوير ويديويي نش آويزان كردن
بزرگ تر، نرهاي بيش تري را به سمت خود جلب مي كنند. پس 

پاسخ اين سؤال مثبت بود.
ــا چرا نرها بيش تر به ماده هاي بزرگ تر عالقه مند بودند؟  ام

ــيدگي  يك فرضيه اين بود كه اندازه ي ماده ها عالمت ميزان رس
ــا با انتخاب  ــود. بنابراين نره ــوب مي ش تخم هاي آن ها محس
جفت هايي كه تخم هاي رسيده تري دارند، ميزان موفقيت زايشي 
ــن فرضيه تأثير ميزان  ــود را افزايش مي دهند. براي اثبات اي خ
ــيدگي تخم ها روي اندازه ي شكم ماده ها مورد بررسي قرار  رس
ــيدگي تخم ها فقط �23 در  گرفت. نتيجه اين بود كه ميزان رس
ــدن اندازه ي ماده ها نقش داشت. پس اين سؤال كه  بزرگ تر ش
چرا نرها ماده هاي بزرگ تر را انتخاب مي كنند، همچنان بر قوت 

خود باقي مي ماند.
ــه روش زيركانه اي  ــأله ب اين دو محقق براي حل اين مس
ــت زدند. گونه اي به نام R. sociabilis كه رفتارها و صفات  دس
مشابهي با گونه ي مورد آزمايش دارد را به عنوان شاهد انتخاب 
ــه ي R. longicauda نرها  ــد. در اين گونه نيز همانند گون كردن
انتخاب گر شده اند و جايگاه نمايش جفت خواهي توسط ماده ها 
ــود. نرها ماده هاي بزرگ تر را انتخاب مي كنند،  ــكيل مي ش تش
ــد دارند، ولي آن ها  ــاي ماده ها هم پولك هاي طويل پَر مانن پاه
ــه جايگاه نمايش  ــدن ب ــالف longicauda قبل از وارد ش برخ
ــد. همچنين هنگام  ــود را باد نمي كنن ــكم خ جفت خواهي، ش
ــرواز در جايگاه نمايش جفت خواهي هم پاهاي پولكي خود  پ
ــيدگي  ــكم جمع نمي كنند. زماني كه ميزان رس را در اطراف ش
ــي  ــاي ماده ها را با اندازه ي بدن آن ها در اين گونه بررس تخم ه
كردند، معلوم شد كه رابطه ي 74 درصدي بين ميزان رسيدگي 
تخم ها و بزرگ تر شدن شكم ماده هاي sociabilis وجود دارد. 
ــت درست  بنابراين، فرضيه ي آنان در مورد اين گونه ممكن اس
باشد، نرها با انتخاب جفت هايي كه تخم هاي رسيده تر دارند بر 
ــت زادآوري خود بيفزايند و از خطر مردن جفت ها پيش  موفقي
ــي در مورد نرهاى longicauda اين  از تخم گذاري بكاهند؛ ول
ــيد كه شايد نرهاي longicauda نيز همانند  طور به نظر مي رس

ــم نرها از عالقه ي ماده ها به  در گذر زمان، كم ك
ــتفاده كردند و به جاي  هديه ي عروسي سوءاس
ــي ارزش غيرخوراكي را  اقالم خوراكي، اقالم ب
ــد، براي ماده ها  كه راحت تر به دســت مي آوردن

مي بردند
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