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چکیده
علم بازخورد زیستی یکی از جدیدترین علوم در شناخت رفتارهاای مختلا جاانوری اسات ایان علام بار پایا ی درک
سیگنالهای دریافتی از نمون ی مورد آزمایش و تبدیل این سیگنالها ب مقادیر عددی ،سعی در کنتارل ههان بار باد
دارد در صورتی ک این علم در رفتارشناسی آبزیا ب کار رود ،میتواند درهای جدیدی از این علم را بگشاید و ب کنترل
بهتر انسا بر زندگی آبزیا و شناخت درونی آ ها منجر شود پژوهش حاضر ب بررسی روشهای مختلا کااربرد ایان
علم در رفتارشناسی ماهی پرداخت است

بازخورد زیستی
ماهی شناسی
رفتارشناسی

مقدمه

بازخورد زیستی روشی نوین است ک در قدم اول برای کنترل ههن بر بد انسا پیریزی شد ()Schwartz and Andrasik, 2003
روش کار بدین صورت است ک بر اساس حسگرهای الکتریسیتی متصل ب بد  ،بازخوردهای زیستی از بد فرد ثبت شده و سپس
بر اساس آ  ،چگونگی رفتار در برابر بازخوردهای غیرنرمال پیریزی میشود اندام هدف ،یا ب عبارت دیگر ،فعالیتهای هدف در
پروس ی بازخورد زیستی ،فعالیت های غیر ارادی هستند ب بیا دیگر ،در روش بازخورد زیستی سعی میشود ک مکانیسم
فعالیتهای غیر ارادی کش شود تا فرد کنترل بیشتری بر سیستم سالمتی خود داشت باشد
محققین روشهای موفقیتآمیز مختلفی برای کاربرد بازخورد زیستی کش کردهاند ک عبارتند از بازخورد امواج مغزی ،تنفس،
ضربا قلب ،حرکت ماهیچ ها ،غدد تعرق و دمای سطح بد ک تمامی آ ها توسط سنسورهای الکتروکاردیاف ثبت میشوند
(Scrimali et al., 2015, Tsaih et al., 2015, van der Zwan et al., 2015, Pollock et al., 2015, Myers and Young, 2012,
)Garbarino et al., 2014
مطالعات بسیار کمی در مورد استفاده ی بازخورد زیستی در جانورا دیگر انجام شده است درواقع ب دلیل اینک در این روش اول
بایستی فرد مورد آزمایش توسط ادراک خود ،ههن خود را ب سمت بهبود بد خود پیش ببرد ،کاربرد آ در جانورانی ک فاقد
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شعور و ادراک هستند امری بسیار سخت است با این حال ،مطالعات محدود کاربردی این روش در جانورا ب سمت ادراک رفتار
آ ها رفت است تا بر اساس شعور انسانی ،ههن جانور تحت کنترل قرار گیرد  Gruberو  )1998( Taubاظهار داشتند ک با تکی بر
توانایی بازخورد زیستی توانستند ب چهار میمو آموزش بدهند ک چگون تنش دمایی بد خود را کنترل کنند و عنوا کردند
کاربرد بازخورد زیستی فقط ب انسا محدود نمیشود بزرگترین کاربرد بازخورد زیستی در جانورا این است ک با دریافت بازخورد
زیستی توسط دستگاه و کوانتومی کرد این بازخورد ،انسا هرچ بهتر میتواند ب درک احساسات ،التهابات ،مسمومیت ،و یا حتی
درج ی لذت حیوا از غذای دریافت شده را محاسب کند ب عنوا مثال  )1985( Millerاظهار داشت ک با تحریک مرکز لذت در
مغز یک موش فلج ب وسیل الکتریسیت  ،امکا این وجود دارد ک بتوا آ ها را برای کنترل آثار متفاوتی از جمل ضربا قلب،
فشار خو  ،دمای بد و… آموزش داد
لذا پژوهش حاضر در صدد است تا با نگاهی گذار ،روشهای مورد استفاده در رفتار شناسی و یا حتی آموزش ماهیا ب رفتار خود-
بهبودی را بررسی کند از طرف دیگر ،در صورت موفقیت آمیز بود این روش ،دیگر نیازی ب پروس ی کالبد شکافی جانور جهت
شناسایی آسیبهای وارده در طی دورهی آزمایش در بسیاری از آزمو ها نیست این روش میتواند قدم مثبتی برای انجام
آزمایشهایی باشد ک درگیر مالحظات اخالقی هستند همچنین میتوا با استفاده از این روش گون هایی ک در خطر انقراض
هستند (مانند ماهیا خاویاری) را بیشتر در معرض آزمو قرار داد بدو این ک ب آ ها آسیبی برسد
کاربرد
تاکنو پژوهشی بر کاربرد بازخورد زیستی در رفتار شناسی ماهیا انجام نشده است البت یکی از بزرگترین موانع ،ساخت
سنسورهایی است ک بتوا ب ماهی وصل کرد و این سنسورها در زیر آب نیز کاربرد داشت باشند از طرف دیگر سنسورهای
حرارتی و مادو قرمز و امواج سنجی کاربرد وسیعی در محیطهای آبی دارند ک میتوا از آ ها برای سنجش بازخورد زیستی تا
حدودی استفاده نمود
اطالعات ما نسبت ب مکانسیم شکلگیری رفتار در ماهیا رو ب افزایش است اصلیترین نکت ای ک در مورد شکلگیری رفتار
ماهیا ب اثبات رسیده است ،این است ک انتقال دهندههای مونوآمین ک اپی نفرین ،نور اپی نفرین ،دوپامین و سروتونین هستند،
مهمترین بخش از این مکانیسم هستند ( ) Oliveira 2012; Teles et al. 2013;Winberg and Nilsson 1993علیالخصوص
سیستم سروتونین ( )5-hydroxytryptamine, 5-HTک مسئول رفتارهای زیادی نظیر استرسهای مختل محیطی ،رفتار تغذی ای
و چالشهای سیستم ایمنی بد است ( )Winberg and Nilsson 1993حتی سرتونین در برخی از آبزیا هرمافرودیت نظیر
 Thalassoma duperreyنقش اساسی در عملکرد غدد درو ریز جهت تغییر جنسیت دارد ( )Larson et al. 2003دوپامین نیز
نقش تعیین کننده ای در سیستم لذت آبزیا در مغز دارد ک در رفتار این آبزی در سیستم پرورشی تاثیر بسزایی دارد ( Messias et
 Vindas )al., 2016و همکارا ( ) 2014اظهار داشتند ک درصورتی ک ماهی سالمو در مواجه با استرس مزمن قرار گیرد،
فاکتورهای نوروتروفیک مغز در بخش تلن سفالن ب مرور نقش کمتری میگیرند و ماهی لذت غذا خورد را فراموش میکند
همانند پ ستاندارا  ،شکل پذیری رفتار ماهیا نیز بر اساس شکل پذیری وابست ب سلسل اعصاب درونی است ( Sørensen and
 )Johansen, 2013ک در دو طبق ی اصلی جای میگیرد :تغییر رفتار شیمیایی ک شامل تغییر رفتار در برابر محرک خارجی است
و توسط تعدیلکنندگا عصبی ( )neuromodulatorsمانند انتقال دهندگا عصبی مونوآمین شکل میگیرد و دوم تغییر رفتار
ساختاری ک پروس ی ژنتیکی رشد عصبی و آرایش درختی دندریتها است ( )Sørensen and Johansen, 2013لذا با یافتن روش
مناسبی ک بتوا بر اساس آ پروس ی عصبی آبزی را کنترل کرد ،میتوا امیدوار شد ک سیستم مغزی آبزی را هک کرده و
عملکرد آ را در کنترل قرار داد از طرف دیگر در طی فصل تولید مثل ماهیا  ،سطح آندروژ در نرها و سطح استرژ /پروژسترو
در مادهها افزایش مییابد این هورمو ها تحت کنترل محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد جنسی هستند ب طوری ک هیپوتاالموس
هورمو آزاد کنندهی گنادوتروپین رو ترشح میکند ک این هورمو باعث میشود تا هیپوفیز هورمو جسم زرد را ترشح کرده و
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هورمو تحریک کنندهی فولیکول درو خو رها شود ( )Juntti and Fernlad, 2016بنابراین درصورتی ک بتوا از طریق بازخورد
زیستی ،کنترل هیپوتاالموس را در دست گرفت ،ب سادگی میتوا کنترل تولید مثلی آبزی را فرمول سازی کرد
بنابراین با دست یابی ب متدی ک بازخورد تغییر در میزا سطح سروتونین ،دوپامین و هورمو های جنسی را کووانتومی بکند،
میتوا تحولی بسیار عظیم در سمشناسی ،رفتار شناسی تغذی ای ،رفتارشناسی تولید مثل و رفتارهای دیگر آبزی ک بازخوردی از
تغییرات اندازهگیری شده هستند ،ب وجود آورد
دستگاههای قابل استفاده
 Griessenauerو همکارا ( )2012اظهار داشتند ک دستگاه بیسیم برای پایش سرتونین و دوپامین در بد موشهای
آزمایشگاهی طراحی کردهاند عملکرد دستگاه بر اساس  Fast-scan cyclic voltammetryبود ک بر پای ی میکروالکترودهای فیبر-
کربنی کار میکرد این دستگاه بسیار کوچک بوده ک قابلیت استریلیزه شد دارد و تحت مجوز  FDAاست مشتقات این دستگاه
یک میکروکمپرسور ،فرستنده و گیرندهی بلوتوث و یک مادربرد ک با باتری کار میکند ،است شکل  1ب طور کلی این دستگاه را
نشا میدهد

شکل  :1باال :دستگاه پایش بازخورد زیستی :1 .باتری :2 ،پردازنده :3 ،بلوتوث :4 ،الکترود بکارگیرنده در آزمایش :5 ،الکترود مرجع .پایین:
دستگاه در پوشش استرلیزه
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 دستگاه تست گلوکز خو بر اساس امواج میکروویو است،دستگاه دیگری ک ب تازگی در مرحل ی آزمایش قرار گرفت است
 نمون ی نهایی این دستگاه است ک ب دلیل تجاری بود مکانسیم اثر این دستگاه عنوا2 ) شکلCardiff University, 2016(
نشده است البت الزم ب هکر است ک دستگاه بر اساس نمون ی انسانی کار میکند

 دستگاه تست گلوکز خون بدون استفاده از نمونهی خونی:2 شکل

پژوهشها نشا میدهد ک علم بازخورد زیستی ب شدت در حال توسع است علم بازخورد زیستی میتواند در جنب های مختل
آبزیا کاربرد وسیع داشت باشد این علم هنوز در اوایل مسیر است و کاربرد آ در نمون های انسانی و یا آزمایشگاهی محدود شده
است محققین ماهیشناسی بایستی این علم را ب کار برده و در گسترش و شناخت بهتر رفتارشناسی ماهی قدم بردارند
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Abstract
Biofeedback is new science in field of animal ethology. This science works with sensor receptor and quantifying
these receipt based on resource act. In this paper, new methods in biofeedback were reviewed and some new
biofeedback devices were introduced. The main purpose of this study is to find a way to apply biofeedback in fish
ethology to help in improving our science about these aquatic animals.
Keywords: Biofeedback, Ichthyology, Ethology
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