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 چکیده
شککیاخ،جز س  کک   که درک ا ن ه     در ماهیان برای مطالعات آرا ه باشکک های ماهیان مجبرخج آرا های معمول در بین دو شککی ج سی ککج ه    

سج و تیامل س وری رض شیا ز ا ن Knipowitschia caucasicaز گاوماهج قفقاسیباتوسه به تفاوت در الگوهای رنگج ب ن بین دو سیس نر و ماد   .ا

در  گاوماهج قفقاسی بررسج دوشی ج سی ج شیل ب نه ف  رو ا ن مطالعه با؟ اس ا نباش م،فاوت مج ها نیزآ   که آ ا شیل ب ن آنمجوال هیش س

 خ یج داخلعی  سم دو اس نمونه 120 تع اد میظور ا ن برای ها ه به اسرا در آم .لی مارکسککی ج هی سککج با اسکک،فاد  اسرور ر   خ یج گرگان 

شان تاالب و گرگان صاو ر برروی و عی برداری هانمونه سانبج سطح چپ سم  اسسپس . گرد   بردارینمونه گمی صل بع ی دو ت  21 تع اد زحا

ش ن  و تعر ف لی مارک نقطه س ز آنالیز اس هس س اگانهز صورتهبهر دو سمعی   هایداد . رقومج  س،فاد  با هروکرا تابع چی م،غیر   لیزهایآنا اس ا

 نشان مورد مطالعه سمعی  ود هر ماد  و نر هایسیس ب ن شیل بین داریمعیج تفاوت ن،ا ج .گرف،ی  قرار تح یل مورده، ییگ  T-testو  تش یص

تر ترز ب ن کم عمققنر دارای سر عمیسیس  تفاوتزبراساس الگوهای باالتر بود.  گمیشان  ،ج بین دو سیس در سمعی  تاالب ر تما ز درسه که داد

ساقه دمج در ناحیه باله ش،ج و  ساس ن،ا ج مج .تر و دراستر بودعمیقهای ه شی ج سی ج در ا ن گبرا ش  که دو سطه میانی م ونه بهتوان بیان دا وا

ا توسه به وسود مز   عم یردی در فرآ ی های تولی مث ج و تحرکج سیس نر مرتبط باشککک . بیابرا ن ب توان  بهسی کککج تیامل  اف،ه و مج گز یش

 شیاخ،ج دو سیس با   به صورت م زا مورد بررسج قرار گیرن .ر   ت دوشی ج سی ج در ا ن گونهز در مطالعا

 خ یج گرگانز تاالب گمیشان.ز در ای خزرز گاوماهیانسی جز ر   کلمات کلیدی: 
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Abstract 
Sexual dimorphism is a phenomenon in some fish species and its understanding is crucial for their taxonomic 

studies, biology and evolution. Regarding differences in body coloration patterns between male and female of 

Caucasian dwarf goby, Knipowitschia caucasica, the question arises whether they are different in their body 

shape or not? Hence, this investigation was conducted to study the sexual dimorphism in body shape of 

Caucasian dwarf goby from the Gorgan Bay using landmark-based geometrics technique. For this purpose, a 

total of 120 specimens were collected from two populations i.e. the Gorgan Bay and Gomishan Wetland. Then, 

their left side were photographed and 21 defined landmark-points were digitized on the obtained 2D images. 

After GPA analysis, the data of both populations were analyzed separately using multivariate discriminant 

analysis and Hotelling T-test. The results showed a significant difference between the body shape of male and 

female in both studied populations that the distinction rate in the population of the Gomishan Wetland was 

higher. Based on the observed differences, the male has a deeper head, lower body depth at the level of the 

dorsal fins and, longer and low depth of the caudal peduncle. According to the results, it can be stated that 

sexual dimorphism in this species has been probably evolved due to the mechanism of sexual selection, which 

can be consider as functional advantages in reproductive processes and swimming performance in males. 

Hence, due to the sexual dimorphism in this species, in further morphological studies, two sexes should be 

examined separately. 
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 مقدمه. 1
دوشکککی ج سی کککج  ه ه     را ج در بین سانوران 

دو سیس نر و ماد   (. اساساHerler et al., 2010ًباش  )مج

اس نظر سکککاخ،ار تولی مث ج با  ی  گر تفاوت دارن  و ع و  

به تولی   ها در ر    خارسج که م ککک،قیماًتفاوت زبر ا ن

که تح  عیوان شود مثل ارتباط ن اش،ه باش  نیز د    مج

. (Herler et al., 2010) شوددوشی ج سی ج شیاخ،ه مج

برای ا  اد دوشی ج سی ج در سانوران بیان سه میانی م 

( دوشی ج 2( گز یش سی جز )1ش   اس  که عبارتی  اس )

 ,Hedrick and Temeles( رقاب  غذا ج )3آشکککیانج و )

ب ن (. در میانی ککم گز یش سی ککج تغییر شککیل 1989

شاه   مجدر سیس نر گونه اًعم ت ها شود که ماد ها ج م

ان، اب سف  در طج فرآ ی   ه فرآ ی  گز یشککج را برای 

 ;O’Donald, 1967دهی  )گیری اس خود نشککان مجسف 

Hedrick and Temeles, 1989 .) میانی کککم دوشکککی ج

و برخ ف بود  های تولی مث ج واسطه مح ود  هآشیانج ب

ل  اول ماد   زحا یل و گز یش برروی سیس  تغییر شککک

 گککککککککیککککککککرد صکککککککککککورت مککککککککج

(Hedrick and Temeles, 1989تما ز .) سطه هسی ج ب وا

وقوع همیظور کاهش رقاب  بین دو سیس بهرقاب  غذا ج ب

هیون د و ممین اسک  می ر به سکاسگاری عم یردی به مج

 ای گکککردد عکککادات مککک،کککفکککاوت تکککغکککذ کککه

(Spoljaric and Reimchen, 2008.) 

فقککاسی ق هج    Knipowitschia caucasica گککاومککا

(Berg, 1916) ای سیس  یج اس دو گونه گاوماهیان ماسککه

Knipowitschia  اسککک . در حوضکککه سیوبج در ای خزر

ضور ا ن گونه در ا ران در خ یج گرگانز  صب رودخانهح  م

ز رودخانه اترکز س  ارسز در سیوب شرقج و غربج سوقر 

در ای خزر و سیوب ب ش مرکزی ا ن در ا گزارر شکک   

س  ا ن . (Kiabi et al., 1999; Esmaeili et al., 2018) ا

شیل همانی  سا ر اعضای ا ن سیس دارای ب ن دوکجگونه 

در س وی اولین باله هش،ج و نیز در آن . هش  ب ن باش مج

ب ش شکیم و س وی باله م رسج معموالً فاق  ف س اسک . 

شی   اس ف س بود  و  ه رد ف کامل اس  ساقه دمج کام ً هو

ی ق امج و در م سانبج د    ف س در ب ش  یانج  ان خط م

س  که ا ن گونه ب ن  .شودمج خاک ،ری  ا حیا ج رنگ ا

 جها ماهیان در س  ،گا ا ن رنگج اس سبز س ،ونج نیز دارد. ته

شون . ب ش میانج اطراف ب ن تر د    مجبا شوری باال تیر 

خال اسککک ها آن ب ن در ب ش و  دارای چی  ن  مابقج 

و فاق  خال و لیه اسککک . الب،ه رنگ ها کمها ییج ا ن خال

صککورت عمودی در سز وسود برخج اس م نوفورها ج که بهبه

 زخوردس ر خط سانبج میانج و ها ه باله م رسج به چشم مج

طور م ، ف و در ساهای گوناگون ها بههای رنگج و لیهخال

 هراکی   ه ،ی  نر و ماد  بر روی ب ن و سر در هر دو سیس

(Eagderi et al., 2016). 

های هرتار و شکککامل کر  گاوماهج قفقاسیغذای غالب 

س   س،انج مثل آمفجشیرونومی ها و  هوداز هوداز کوهههو

تیان اوسکک،رکوداز ک دوسککرا و برخج اس حشککرات و الرو نر 

 سی اسکک سی و  ا کفای و برخج اس ماهیان سککطحدوکفه

(Eagderi et al., 2016). ماهیان ماد  ممین  در ا ن گونه

م ت  ی . ما  ت م 8 -10اسکککک  برای  مل کی ها را ح

های ای و به شکککیل دسککک،هصکککورت دسککک،هر زی بهت م

س،وانه شیل مجا ش ای  ش مجه ژ ه ی الروها و با . در با

به ما ز قبل اس ت مفرورد ن  ر زی در در ای خزر ماهیان 

ی . سف عمق مهاسرت مجهای کمآب بار در  4گیری کی

س  رخ ده  و ماهیان نر اغ ب  35 ه دور   روس  ممین ا

ن   و اس ت م ما نه  یا ب  مجدر نزد یج آشککک ی ها مراق  کی

(Kevrekedis et al., 1990; Eagderi et al., 2016; 

Güçlü and Erdoğan, 2017). 

ها ماد اس تر بزرگنظر ان اس  ماهیان نر اس در ا ن گونه 

سا ر تفاوت ه ،ی  های موسود بین دو سیس ا ن گونه و 

شکک   اسکک  و دوشککی ج ی رنگ مشکک ص هاالگوبراسککاس 

سی ج اس نظر شیل ب ن در ا ن گونه گزارر نش   اس . 

نه  ماد در ا ن گو یان نر اس  ماه تر بود  و ها تیر معموالً 

دارای نوارهای تیر  مشککک ص در طرفین ب نز س ر دو باله 

ساقه دمج خود ه ،ی .  ش،ج و روی  ماهیان ماد  دارای ه

ها ج بر روی خط میانج اطراف های نامیظم و  ا خاللیه

نوار برس ،ه ه ،ی . سر  4دارای  نرهای بالغب ن ه ،ی . 

ها دانهطور م،راکمج اس رنگماهیان نر در ب ش شکککیمج به

ش،ج در ماهیان نر  س . نوار س ر اولین باله ه ش   ا شی    هو
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رس . اولین ط میانج شیم مجب ی  اس  و معموالً تا نزد ه خ

بان  تیر  و مورب و  ه لیه تیر   3ها دارای باله هش،ج در آن

بان   3در ب ش میانج باله اسکک . دومین باله هشکک،ج دارای 

بود  و حاشککیه ا ن باله همانی  حاشککیه ان،های باله اول تیر  

طورک ج کمکه در ماهیان ماد  ا ن باله بهباشککک . درحالجمج

طورک ج به رنگ حیا ج شکککود. ماهیان ماد  بهمج رنگ د   

های ها دارای لیهرنگ ه ککک،ی  و اولین باله هشککک،ج آنکم

س  رنگ که ماهیان نر دارای  ه لیه آبجدرحالج زم،راکمج ا

صل تولی مثل د    مج  Eagderi et) شوده ،ی  که در ف

al., 2016; Güçlü and Erdoğan, 2017). 

اوت آ ا باتوسه به تفآ   که مج بیابرا ن ا ن سوال هیش

ماد   ب ن بین دو سیس نر و  گاوماهج در الگوهای رنگج 

اس  ر؟باش   ا خیز آ ا شیل ب ن آنها نیز م،فاوت مجقفقاسی

شیل ه ف  رو ا ن مطالعه باا ن شی ج سی ج  سج دو برر

قاسیب ن  ماهج قف گان گاو با ان، اب دو  در خ یج گر

تاالب  گان و  خل خ یج گر نه در دا ی  اس ا ن گو سمع

سی ج هی سج لی مارک با اس،فاد  اسرور ر   گمیشان 

 ها ه به اسرا در آم .

 

 مواد و روش کار. 2

 بردارینمونه. 2.1
 گاوماهج قفقاسیع د  120در ا ن تحقیق در م موع 

ماد ( و خ یج  28نر و  27قطعه؛  56اس تاالب گمیشکککان )

ترال  ماد ( با اس،فاد  اس تور 37نر و  27قطعه؛  64گرگان )

 فاص ه گر  تا م،رمی ج 20)م،ر سان،جدو دس،ج با چشمه 

ش ن . گر ( ش   هس اس تثبی  در نمونه صی   صی   های 

بافری  مالین  به  10فر عات  طال مه م درصکککک ز برای ادا

 30اس  تیها ماهیان بالغ بزرگ،ر  شککگا  می،قل شکک ن .آسما 

تغییرات شیل ناشج  کاهشم،ر هر دو سمعی  برای می ج

 اس رش  آلوم،ر ه ان، اب ش ن .

 هااستخراج و آنالیز داده. 2.2
سککی ج های شککیل در رور ر   برای اسکک، راد داد 

ها با اسکک،فاد  اس چپ نمونهسککطح سانبج  نمای اس زهی سککج

با  مگاهیی کککل  6 ق رت تفییهدوربین د  ی،الج ک اک 

ها های شیل ب ن نمونهعی برداری ش . برای اس، راد داد 

 ر فلی مارک تع 21سککی ج هی سککج تع اد در رور ر   

شیل  س،فاد  اس نر 1گرد   ) سپس با ا  TpsDig2افزار ( و 
 (.Rohlf, 2006برروی تصاو ر دو بع ی رقومج ش ن  )

ی مارک گذاریهمروی گا  ل بهسا  حذف های  میظور 

 با اس،فاد شامل ان اس ز سه  و موقعی  تغییرات غیرشیل 

 اس آنککالککیککز هککروکککراسکککک  صککککورت هککذ ککرفکک  

(Zelditch, 2004 بککا توسککه بککه نرمککال بودن .) هککاز داد

تابع سیس با اسککک،فاد  آنالیزهای چی م،غیر   های دوداد 

ی ارهککاافزنر در ه، ییککگ  T-test( و DFA) تشککک یص
PAST  وMorphoJ  . یکک، ف گر قرار  ح یککل  ت  مورد 

ساسی ت صور سیس هر سمعی   شیل ب ن دو هایفاوتم

گین  ن لعککه بککا اسککک،فککاد  اس شکککیککل میککا  مورد مطککا

(Consensus configuration نر یس در  س هر  فزار (  ا

MorphoJ  با اس،فاد  اسWirefram . صورت هذ رف 

 

 نتایج. 3
،ا ج  نالیز ن داری یجتفاوت معه، ییگ  T-testو  DFAآ

خ یج های نر و ماد  هر دو سمعی  سیس را بین شیل ب ن

شان( P<0039/0)گرگان  شان P<001/0) و تاالب گمی ( ن

فاصککک ه ماهاالنوبیس دو (. الف 3الف و  2های داد )شکککیل
 سیس نر و ماد  در خ یج گرگان و تاالب گمیشان به ترتیب

دو  تما ز رب ،ج باالتربود که بیانگر درسه  293/11و  14/3

 باش .سیس نر و ماد  در تاالب گمیشان مج
نر در هر سیس  زهابراساس الگوهای ساب ا ج لی مارک

تر )مربوط به دو سمعی  مورد مطالعه دارای سکککر عمیق

(ز ب ن کم 5تا  1های شکککمار  ساب ا ج هشککک،ج لی مارک

لهعمق با ناحیه  ساب ا ج تر در  به  های هشککک،ج )مربوط 

تر ( و ساقه دمج عمیق8تا  6های شمار  لی مارک شیمج
های خ فج لی مارک-و دراستر )مربوط به ساب ا ج هشککک،ج

ع و  به(. ب 3ب و  2 های)شیل( بودن  12تا  10شمار  

سییهدر سیس نر سمعی  تاالب گمیشان قاع   ای ی باله 

یه له سکککی با به تر( و خ فجای ههندراستر ) تر بود )مربوط 

 (.21و  20های شمار  شیمج لی مارک-ساب ا ج خ فج
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 های شکل بدن. استخراج داده برای تعریف شده هایلندمارک قفقازی و گاوماهی (پایین) ماده و( باال) نر جنس بدن جانبی نمای -1 شکل

  هش،ج سرز ق م  در تیه به سر اتصال محل -5 زح قه هش،ج لبه -4 چشمز وسط نقطه -3 زح قه هیشین لبه -2باالز  فه ق م  در هوس  ب ش تر ناب، ا ج -1

 هش،ج لبه -10 دو ز هش،ج یباله یقاع   ان،های -9 دو ز هش،ج یباله یقاع   اب، ای -8 اولز هش،ج یباله یقاع   ان،های -7 اولز هش،ج یباله یقاع   اب، ای -6

 یباله یقاع   ان،های -13 زد  به دمج باله اتصال محل دمجز ساقه شیمج لبه -12 دمجز یساقه نقطه تر نان،ها ج -11 زد  به دمج باله اتصال محل دمجز ساقه

  باال جز فه در دهان نقطه ان،ها ج -17 تر ن نقطه شیاف آبششجزشیمج -16 لگیجز یباله یقاع   اب، ای -15 م رسجز یباله یقاع   اب، ای -14 م رسجز

 .ایسییه یباله یقاع   شیمج نقطه -21 و ایسییه یباله یقاع   نقطه هش،ج -20 آبششجز سرهور فوقانج ان،های -19 آبششجز سرهور شیاف فوقانج ق م  -18

 

شکل بدن  DFA( نمودار آنالیز الف) – 2شکل 

های جنس مقایسه میانگین شکل بدن( بو )

 Knipowitschia گاوماهی قفقازیماده و نر 

caucasica   خلیج گرگان با استفاده نمودار در

Wireframe. 



 1399سم ،ان  ز4ز شمار  73رانز دور   ا جعی تز م  ه میابع طبیش 502

 

 

شکل بدن  DFA( نمودار آنالیز الف) – 3شکل 

های جنس مقایسه میانگین شکل بدن( بو )

 Knipowitschia گاوماهی قفقازیماده و نر 

caucasica   تاالب گمیشان با استفاده نمودار در

Wireframe. 

 

 بحث. 4
دوشکککی ج سی کککج شکککیل ب ن در دو در ا ن تحقیقز 

مورد مطالعه به وضککون نشککان  قفقاسی انگاوماهیسمعی  

در بین دو سیس نر و ماد  ر  ،ج  درسه تما ز وداد  شککک  

 هاتفاوت زبراساس ن،ا جسمعی  تاالب گمیشان بیش،ر بود. 

سر شاه   گرد  . و د  تیه  زدر نواحج   ایگونه بین رقاب م

 آشککیان مح ود   واسککطههب را دوشککی ج سی ککج اسککاسککاٌ

 مثال عیوانهب ده .مج کاهش سیس دو هر برای اکولوژ یج

شی ج  هایگونه با محیط  ه در هامارموله در سی ج دو

 س    ب یاری هایگونه که ها جمحیط تا اس  بیش،ر زکم

فاوت  (.Butlter et al., 2007) کیی مج یابرا ن ت ر  ،ج ب

ماد  کم،ر دو سیس  ن  مج خ یج گرگانسمعی  نر و  توا

ا ن میطقه در ماهیان بی،یه ای گونهدلیل تیوع باالی هب

مح ودتری  هایکه س  کک،گا  مقا  ککه با تاالب گمیشککان

 باش .اس ز 

 زن،ا ج نشکککان داد که در هر دو سمعی  مورد مطالعه

ب ن ترز سکککر کوچهدارای  گاوماهج قفقاسی ماد سیس 

سییه ترعمیق ش .ق امج مجو  کم عرضز دراس ایو باله   با

توان   ه اسککک،راتبی برای مقاب ه با افزا ش ارتفاع ب ن مج

ی افزا ش ارتفاع ب ن واسطههشیار ش ن باش  که در آن ب

وقوع هبه ن کککب  دهان و دسککک،گا  گوارر شکککیارچیان ب

همچیین ب ن ههن به (. Lattuca et al., 2007هیون د )مج

یان نیز مرتبط  ماه باروری بیشککک،ر  ی   باشککک  مجقاب 

(Longerhans and Reznick, 2010.)  نج ،ن بکک  داشککک

توان  فضکککای مج گاوماهج قفقاسیتر در سیس ماد  عمیق

بیش،ری را برای در برگرف،ن ح م بیش،ری اس مواد تیاس ج 
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 فککراهککم آورد  و سککککبککب افککزا ککش قککابکک ککیکک  

 ;Langerhans et al., 2003گکککردد ) بکککاروری آن

Longerhans and Reznick, 2010.) 

  ه س  ککک،گا  در تحرک م،ع دز عم یردهای بین در

 باش مج اهجم هایفعالی  برای ضروری و هیچی   عم یرد

 هایسی ،م کارا ج و دارد آن شا  ،گج بر مهمج تأثیر که

 .گرددمج گز یش طبیعج ان، ککاب واسکککطککههبکک تحرکج

و کم  دراستر دمج ساقه و کوچه سری با ی بار ههاماهج

شیل( عمق  شیل ب ن دوکج   ه ،ی  به،ری شیاگرهای)

 فعال طور به و شون مج  اف  شیج ب ،رهای در اساساً که

 ,Darcy) کیی مج ب ،ر تغذ ه هوس،انس   و هاماهج اس

به تحرک بیشککک،ر  گاوماهج قفقاسیدر  .(1985 با توسه 

به ب   ماد  ن ککک ه اری  سیس  فه نگ که وظی سیس نر 

 توان بیان داشککک  کهمجهای بارور را برعه   داردز ت م

تر و د  کم به همرا  سکککر کوچهتر داشککک،ن ب ن عمیق

ماد  مجتر عمق ی  در سیس  قاب  بب افزا ش  ن  سککک توا

اس،یککاب اس شکککیککارچج گردد  همچیین مککانورهککذ ری و

(Langerhans et al., 2003; Lattuca et al., 2007; 

Güçlü and Erdoğan, 2017.) 

فاد  با( 2010) همیاران و Nacuaهمچیین   اس اسککک،

سج سی جر    رور  دو میان ب ن شیل تغییرات هی 

 دو اس ش   صی  Glossogobius سمعی  گاوماهج سیس

چه عه مورد را Buluan و Lanao در ا طال ن  قرار م  و داد

 )با تحرک سیدر اچه هایماهج که داد نشککانها آن ن،ا ج

ش،ر( باله  سیرودخانه هایماهج به ن ب  های دراستریبی

 همیاران و Nacua ن،ا ج مقا  کککه رو بااس ا ن. داشککک،ی 

 که کرد گیرین،ی هتوان با ن،ا ج ا ن تحقیق مج( 2010)

 نوع به اح،ماالً هاماهج در هاباله هذ ری و تیاملانعطاف

ش مج واب ،ه سیون  محل س  ،گا  ر ز  ایسییهباله و با

  هتوان  مج گاوماهج قفقاسیسیس ماد   ق امج در و دراس

 .باش آن  س  ،گا  ر ز در شیاگری مز  

نشکککان داد که در هر دو سمعی  مورد همچیین ن،ا ج 

تر ساقه دمج عمیق ترزسری بزرگ دارای نرسیس مطالعه 

 باش .مج خ فج ایسییه هایباله موقعی به همرا  و دراستر 

ثلز سیس نر در ی م ی  تول قاسی فرآ  ماهج قف  به س ر اس گاو

 ماهج ها ییج فه خود هوس  با و شودمج نزد ه ماد  ماهیان

 سککپس. کی مج ه ا   آشککیانه به را او و کرد  لمس را ماد 

 روی بر را هات م و شکک   وارد هاآشککیانه ا ن به ماد  ماهیان

 آشیانه نزد یج در نر ماهج در نها  . گذارن مج آشیان سقف

صل در. کی مج مراقب  هات م اس و مان    ماهج نامیظمجز فوا

شیانه نر  کیی مج رها تغذ ه میظوربه دقیقه 1-5 م ت به هاآ

 ,.Eagderi et al) ه ککک،ی  آشکککیان م اورت در اغ ب اما

2016; Güçlü and Erdoğan, 2017).  بهبا سه  ،ار  تو رف

شقه  ش،ن سیس نرمعا سر  زهانگه اری اس ت موظیفه  و دا

ا ن ای ههن در و باله سکککییهتر عمیقسکککاقه دمج  ترزبزرگ

بهرا مج سیس های توان  های  مربوط عم یرد ،ار به رف

سر بزرگ .ن ب  دادوال  یج و تولی مث ج  ش،ن  تر و باله دا

تر در سیس نر ع و  بر افزا ش قاب ی  ه ا   ای ههنسییه

ها در فرآ ی  نگه اری ت م توان سیس ماد  به آشککیانهز مج

کارا ج اس سم ه تهو ه ت م باسکککیون  ها در طج دور  انیو

وان  تمج ترساقه دمج عر ضبیش،ری داش،ه باش . همچیین 

واسکککطه هدر ماهیان را ب مانورهذ ری و توانقاب ی  شکککیا 

 Webb, 1984; Fisher) ت ر ع شروع حرک  افزا ش ده 

and Hogan, 2007 ماهیان برای ک ب غذا  در(. ا ن و بگج

یارچیان اهمی    ,Wimberger) دارد باال جو فرار اس شککک

1992; Moyle and Cech, 2000.)  بیابرا ن سکککاقه دمج

برای ت ککر ع حرک   گاوماهج قفقاسی تر در سیس نرههن

 ه  ک ب غذاب اس شیارچج و ااس حال  سیون برای اس،ی

 گردد.مز   مح وب مج

سکککی ج تحقیق نشکککان داد که رور ر    نن،ا ج ا 

توان  دوشکککی ج عیوان  ه رور کارآم  مجهی سکککج به

هیککان  هیککان سی کککج مککا م ککه گککاومککا س در ککا ج اس 

خوبج تما ز هرا بح،ج با درسه کم   Knipowitschiaسیس

شکککود که در توصکککیه مجبراسکککاس ن،ا ج اس ا ن رو ده . 

عات آتج ر    طال ی م یاسکککج سمع های م ، ف شککک

یان سیس  ماه ماد  سیس Knipowitschiaگاو های نرو 

ن،ا ج  سبراسککاصککورت م زا مقا  ککه شککون . به ع و  هب

ا  اد دوشی ج سی ج در میانی م که توان بیان نمود مج

 زباشکک مج گز یش سی ککجبه واسککطه  اح،ماالً ونها ن گ

شیل ا ن در چراکه  در سیس  اًعم تب ن میانی م تغییر 



 1399سم ،ان  ز4ز شمار  73رانز دور   ا جعی تز م  ه میابع طبیش 504

 

 هیون د.به وقوع مجان، اب سف  در طج فرآ ی   در ماد  سیسفرآ ی  گز یشککج به واسککطه نر 

 

 References منابع. 5

Butler M.A., Sawyer S. A., Losos J.B., 2007. Sexual dimorphism and adaptive radiation in Anolis lizards. Nature, 447, 

202-205. 

Darcy, G.H., 1985. Synopsis of biological data on the pinfish, Lagodon rhomboides (Pisces: Sparidae). NOAA Technical 

Report NMFS 23. US Departmenyt of Commerce, Silver Spring MD. 32 p. 

Eagderi S., Nasri M., Roudbar A. 2016. Gobiids of Iran and a key to them. Tehran. 74 p. 

Esmaeili H.R., Sayyadzadeh G., Eagderi S., Abbasi K. 2018. Checklist of freshwater fishes of Iran. FishTaxa 3(3), 1-95. 

Fisher, R., Hogan, J.D. 2007. Morphological predictors of swimming speed: a case study of pre-settlement juvenile coral 

reef fishes. Journal of Experimental Biology 210, 2436–2443. 

Hedrick, A.V., Temeles, EJ., 1989. The evolution of sexual dimorphism in animals: hypotheses and tests. Trends in 

Ecological Evolution 4(-), 136-138. 

Herler, J., Kerschbaumer, M., Mitteroecker, P., Post, L., Sturmbauer, C., 2010. Sexual dimorphism and population 

divergence in the Lake Tanganyika cichlid fish genus Tropheus. Frontiers in Zoology 7, 4. 

Güçlü, S.S., Erdoğan, O., 2017. Age, growth, sex ratio and feeding of Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) 

(Actinopterygii, Gobiidae) in non-native species of Eğirdir Lake (Turkey). Acta Biologica Turcica 30(1), 1-6. 

Kevrekidis, T., Kokkinakis, A., Koukouras A.S. 1990. Some aspects of the biology and ecology of Knipowitschia caucasica 

(Teleostei: Gobiidae) in the Evros Delta (North Aegean Sea). Helgoland Marine Research 44(2), 173-187. 

Kiabi, B., Abdoli, A., Naderi, M. 1999. Status of the fish fauna in the South Caspian Basin of Iran. Zoology in the Middle 

East 18(1), 57-65. 

Langerhans, R.B., Layman, C.A., Langerhans, A.K., DeWitt, TJ., 2003. Habitat-associated morphological divergence in 

two Neotropical fish species. Biological Journal of the Linnean Society 80, 689-698. 

Langerhans, B., Reznick, D.N., 2010. Ecology and Evolution of Swimming Performance in Fishes. In: Domenici, P., 

Kapoor B.G. (Eds). Fish Locomotion. CRC Press. pp: 220- 248. 

Lattuca, M.E., Ortubay, S., Battini, M.A., Barriga, J.P., Cussac, V.E., 2007. Presumptive environmental effects on body 

shape of Aplochiton zebra (Pisces, Galaxiidae) in northern Patagonian lakes. Journal of Applied Ichthyology 23, 

25-33. 

Moyle, P.B., Cech J.J., 2004. Fishes: An Introduction to Ichthyology. California Üniversitesi, Pearson Prentice Hall. 726 

p. 

Nacua, S.S., Dorado, E.L., Torres, M.A.J., Demayo, C.G., 2010. Body shape variation between two populations of the 

white goby, Glossogobius giuris (Hamilton and Buchanan). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology 5(1), 

44-51. 

O’Donald, P., 1967. A general model of sexual and natural selection. Heredity 22(-), 499-518. 

Spoljaric, M.A., Reimche,n T.E., 2008. Habitatdependent reduction of sexual dimorphis in geometric body shape of Haida 

Gwaii threespine stickleback. Biological Journal of the Linnean Society B 95, 505-516. 

Webb, P.W., 1982. Locomotor patterns in the evolution of actinopterygian fishes. American Zoologist 22(-),329-342. 

Wimberger, P.H. 1992. Plasticity of fish body shape – the effects of diet, development, family and age in tw o species of 

Geophagus (Pisces: Cichlidae). Biological Journal of the Linnaean Society 45(-), 197–218. 

Rohlf, J.F., 2006. tpsDig, version 2.10. Department of Ecology and Evolution. State University of New York at Stony 

Brook. 

Zelditch, M., 2004. Geometric morphometrics for biologists. a primer. Academic Press. 488 p. 


