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 چکیده

 میان در .باشدمی بالا یشناسبوم اهمیت دارای و بوده متعددی یهاستگاهیز دارای جغرافیایی وسیع پراکندگی با ایران کشور  

گرم آفانیوس  آب ماهیان یهاگونه ایران، مطالعات در خصوص داخلی یهاآب روی برشده انجامشناسی بوم مطالعات

(Aphanius،) اطلاعات تواندیم ایران در آبزیان مختلف یهاگونه شناسیبوم همچنین و یشناسستیز از آگاهی. است اندک 

 و جنوب مرکزی، نواحی به محدود آفانیوس یهاگونه پراکنش. نماید فراهم آینده در ماهیان ذخایر ثرؤم مدیریت جهت مفیدی

 رد یکدیگر با مختلف یهاحوضه یشناسنیزم ارتباط بیانگر آفانیوس، یهاگونه پراکنش نوع ایناست.  ایران غرب جنوب

 یهاتفاوت ایجاد باعث و محدود را هاتیجمع بین ژنی تبادل است ممکنها حوضه جدایی دیگر سوی از و بوده گذشته یهازمان

 بررسی در تواندیم ماهیان گونه این پراکنشة مطالع .باشد آورده وجود به راها گونه این تکاملیة تاریخچ و شده جمعیتی بین

ی مختلف خصوصیات زیستی ماهیان آب گرم هاجنبهگیرد. در این مقاله به  قرارها مورداستفاده آن ذخایر حفاظت و ارزیابی

های و همچنین گونه در جهان داردندانکپورماهیان  خانواده و پراکنش جغرافیایی اقتصادی اهمیت و استفاده موارد ازجمله

 شود.شاخص در ایران پرداخته می ةعنوان تنها گونبه ،Aphanius ginaonis  ةکید بر شناسایی گونتأبا  آفانیوس

 ، خصوصیات زیستی، هرمزگان کپور دندان گنوماهیان آب گرم، : های کلیدیواژه

 

 مقدمه

اشد. بی برخوردار است، مطرح میتوجهقابلیی زااشتغالهای یک صنعت که از قابلیت عنوانبهامروزه پرورش ماهیان زینتی    

این  ةسعوبخشی از غذای جامعه انسانی، جهت تزئینات نیز به کار روند که این امر در راستای ت نیتأمتوانند علاوه بر آبزیان می

(. ماهیان زینتی 1831قرار گیرد )مقدسی و دندانی،  موردتوجه تواندیم، باشندیمی نادر که خاص کشور هاگونهصنعت و تولید 

کشورهای آسیای جنوب شرقی و برخی از  ازجملهآب شیرین در مناطق مختلفی از جهان وجود دارند و در کشورهای مختلف 

ماهیان زینتی در محل تولید به فروش رسانده و یا به  عنوانبهو  پردازندیمکشورهای اروپایی، به تکثیر و پرورش این ماهیان 

یک  (. در حال حاضر پرورش و صادرات ماهیان زینتی برای بسیاری از کشورها به1833کنند )عبدلی، کشورهای دیگر صادر می

اخیر، رونق زیادی پیدا کرده و تعداد زیادی از افراد  ةتجارت سودآور تبدیل شده است. در کشور ما نیز این صنعت در دو ده

سفانه أ(. مت1833 و 1838؛ رامین و دوستدار، 1831)مقدسی و دندانی،  باشندیمتولید، فروش و صادرات آن سهیم  درروند

 ةگون 262. طبق برآورد حدود باشندیمی بومی سایر کشورها هاگونهران وارداتی بوده و از در ای شدهعرضهاغلب ماهیان زینتی 
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ی داخلی کشور، هاآبدر منابع متنوع  کهیدرحال. اندشدهمختلف طی سالیان اخیر، بدون اخذ مجوزهای لازم به کشور وارد 

ماهیان زینتی معرفی شده و  عنوانبه توانندیمرند که های بسیار زیبا با تنوع رنگ و نقش و کمیاب وجود داتعدادی از گونه

 هاآنی پایدار از برداربهرهسهمی از بازار را در این زمینه به خود اختصاص دهند اما تاکنون اقدام مناسبی جهت شناسایی و 

 صورت نگرفته است.

کوچک و دارای نوارهای تیره  اندازهبهیان، ماهیانی ماهکپور دندان ةای دارند. خانوادهای داخلی ایران، تنوع گستردهماهیان آب  

یی هامکاندر  خصوصبهی، شناسختیر. خصوصیات باشندیمهای رنگی و نقش و نگار زیبا بر روی بدن ها و خالو روشن، لکه

 دارد، بسیار حائز اهمیت است. جدایی جغرافیایی هاتیجمعی در تفاوت ترمهمثیرات محیطی نسبت به تمایز ژنتیکی نقش أکه ت

عنوان هتواند بها منجر شود و این تنوع مورفومتریک میتواند به تغییرات مورفومتریک بین جمعیتمی دمثلیتولو  هاتیجمع

منبعی از  های اخیر،های غیرمورفولوژیک همچون مطالعات مولکولی در سالروش کاربرد ها عنوان شود.اساس تمایز جمعیت

با توجه به مطالب  (.Esmaeili et al., 2008) استهای مکمل برای دقت بیشتر و شناسایی دقیق این ماهی ایجاد کرده داده

 قرار گیرد. مورداستفاده هاآندر بررسی ارزیابی و حفاظت ذخایر  تواندیمپراکنش این گونه ماهیان  ةمطالعیادشده، 

 

 دارکپورماهیان دندان اقتصادی اهمیت و استفاده موارد -1

 Esmaeiliگیرند )قرار می مورداستفادهعنوان ماهیان آکواریومی ماهیان، آبزیان بسیار زیبایی هستند که اغلب بهکپور دندان  

et al., 2008.) عنوان یک عامل تواند بهشود. این ماهی میماهی گورخری معمولی، بومی بسیاری از کشورها محسوب می

Balawi -Al-Kahem-Alکند )ای و لارو پشه تغذیه میهای رشتهقرار گیرد، به این دلیل که از جلبک مورداستفادهبیولوژیک 

., 2008et al.) 

 Fletcher etمالاریا در کشورهای اریتره ) ةپش خصوصبهاستفاده از این ماهی جهت کنترل پشه  در خصوصگزارش مثبتی   

al., 1992( عمان ،)Haas, 1982) ( و سومالیNasir, 1979b وجود دارد. در مواردی اشاره شده که این ماهی برای کنترل ،)

(، مناسب Gracilaria( و همچنین در کشت جلبک قرمز گراسیلاریا )Copepodaپاروپایان ) ازجمله پوستانسختبعضی از 

تواند به کند و میوسیعی از شوری و دما را تحمل می ةمحدود(. ماهی گورخری معمولی، Frenkel and Goren, 2000است )

 (.2008et al Balawi-Al-Kahem-Al ,.های وابسته به محیط کمک کند )پژوهش

 

 دار در جهانکپور ماهیان دندان خانواده پراکنش جغرافیایی -2

کنند )وثوقی و استرالیا زندگی می جزبهماهی شکلان در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کپور دندان ةماهیان راست   

 سفارجیخلماهیان در مناطق ترکیه، مدیترانه، پیرامون دریای سرخ، دریای عرب، های خانواده کپور دندان(. گونه1833مستجیر، 

اندازه کوچک و با  یانیدار، ماهدندان انیخانواده کپورماه (.Hrbek et al., 2006اند )و آبگیرهای داخلی ایران سکنی گزیده

وم مقا ،یها در برابر شور. اغلب آنباشندیبدن م یبر رو باینقش و نگار ز ،یرنگ یهاها و خالو روشن، لکه رهیت ینوارها یدارا

 مناسب هستند. ومیدر آکوار ینگهدار یبرا ینتیز انیعنوان ماهبه انیماه نیهستند. اغلب ا

 Blanco et al., 2006گونه تشکیل شده است و در طول سواحل قدیمی دریایی تتیس ) 16از  باًیتقر Aphaniusجنس   

Hrbek et al., 2006;( که در مرز میوسن/ الیگوسن )Smith et al., 1995 این منطقه شده است( محصور گردیده، توزیع .

علاوه ایران و پاکستان عرب به ةخصوص شبه جزیرمدیترانه به ةها در اطراف منطقها و رودخانههای ساحلی، مردابشامل لاگون

ها، در های محصور در خشکی و دریاچههمچنین در تالاب Aphaniusماهیان  (. کپور دندانDoadrio et al., 2002) است

 ,.Reichenbacher et alشوند )بزرگ در ترکیه و ایران دیده می های نسبتاًها در رودخانهنهرهای کوچک و بعضی زمان

 (.Hrbek et al., 2002, 2006ها از ترکیه تا ایران نشان داده شده است )(. همچنین تنوع بالایی از این گونه2009
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  (Aphaniusی آفانیوس )هاگونهماهیان گورخری:  -3

ایران یکی آیند. حساب میبه وحشاتیحهای مدیریت ها، دو هدف اصلی در برنامهحفاظت از تنوع زیستی و تمایز جمعیت   

ر دعنوان یک واحد زیست جغرافیایی و اگر مرزهای سیاسی کشور به استهای اصلی تنوع جنس آفانیوس در جهان از کانون

از این جنس، پس از ترکیه در ایران زیست  شدهشناخته ةگون 23گونه از  3ای یعنی گرفته شود، بیشترین تنوع گونه نظر

 (.Hrbek et al., 2006; Coad and Keivany, 2000کنند )می

 .A. Isfahanensis ،Aهای داخلی، یعنی از جنس آفانیوس از آب شدهشناختههای دهد که علاوه بر گونهمطالعات نشان می

Sophia ،A. vladykovi، A. pluristriatus   وA. farsicus عنوان گونه از فلات مرکزی های دیگر ممکن است بهجمعیت

، اندمحدودشدهداخلی  ةهای جدا افتاد(، در حوضهAllopatricها که با پراکنش ناهمجا )ند. این جمعیتایران شناسایی شو

دیگر هایی را نسبت به( تفاوتMorphometrics( و اندازشی )Meristicsآمیزی، صفات شمارشی )الگوی رنگ ازنظرگاهی 

های زیستی گونهیکی از ویژگی  (.Coad, 1996; Coad and Keivany, 2000دهند )های آفانیوس از خود نشان میجمعیت

که خود از عوامل مهم در تشدید قطع جریان ژنی  استهای جنس آفانیوس، تحرک محدود و فقدان مراحل لاروی پلانکتونیک 

 (.Triantafyllidis et al., 2007شود )های مختلف محسوب میبین جمعیت

های آبریز مرکزی، حوضه ازجملهی مرکزی و جنوبی کشور هاحوضهر ایران مربوط به ی آفانیوس دهاگونهی پراکنش هاحوضه  

های بوم زاد عنوان گونهگونه به 18(. تعداد 1)شکل  دنباشیم، آبریز اصفهان و آبریز کویر نمک فارسجیخلآبریز نی، آبریز 

(Endemic )باشند. می فارسجیخلداخلی  ةجغرافیایی منحصر به حوضلحاظ گسترش اند که بهیید شدهتأمعرفی و  فارسجیخل

ماهیان رنگین ةاز خانواد  Poecilia Latipinnaگونهدار و یک از خانواده کپورماهیان دندان Aphaniusدو گونه از جنس 

(Poeciliidaeاز زیستگاه آب شیرین به بخش ،) (.   دو گونه آفانیوس مناطق 1831)عوفی،  اندداکردهیپساحلی راه  شورلبهای

 Poeciliaو همچنین یک گونه مولی آکواریومی   A. fasciatusو   A. dispar disparساحلی جنوب کشور با منشأ آب شیرین 

Latipinna   اندداکردهیپساحلی راه  شورلبی هاآبی هاطیمحاز محیط آب شیرین به. 

 حاظازلآنوفل( نقش دارند و  ةولوژیک هستند که در مبارزه با بیماری مالاریا )با خوردن لارو پشبی باارزشها، ماهیان آفانیوس   

(، در ایران Coad, 1988ماهیان )کپور دندانة خانواد جنس تنها گورخری، روند. ماهیانمی بکارظاهری برای اهداف زینتی 

ترم ( و یوریEuryhalineهالین )یوری اً و یا اصطلاح کندیموسیعی از تغییرات شوری و دما را تحمل  ةبوده که دامن

(Eurytherm( هستند ،)Frenkel and Goren, 2000این ماهیان به کمبود اکسیژن مقاوم بوده، اما آب .) های خنثی و پر

 Frenkelکنند )ی و نیز سطوح کم اکسیژن آب را تحمل میآل ریغدهند و همچنین آلودگی مواد آلی و اکسیژن را ترجیح می

and Goren., 2000 ،)یی پراکنش دارند هاطیمحهای سخت و پرتنش سازگاری زیادی داشته و بیشتر در با محیط کهیطوربه

  ی نخواهند داشتاعمدهی آبی، رقیب و یا شکارچی هاطیمحکه برای سایر ماهیان مناسب نبوده و به این صورت در این 

(Clavero et al., 2007)ی دیگر ماهی، توانایی زیست ندارند، یافت هاگونههای با شوری بالا که اغلب در محیط . این ماهیان

ی هاطیمح(. بازماندگی و زیست این ماهیان در چنین Leonardoes and Sinis, 1998; Al-Daham et al., 1977شوند )می

زیستی این ماهیان و انعطاف در  ةیی در چرخثیرگذار بر حیات، نشان از تواناتأهای محیطی فراسنجه ازنظرپرتنش و دشوار 

، وجود دارد که چهار Aphaniusمختلف از جنس  ةفیزیولوژی عمومی در این ماهیان کوچک استخوانی دارد. در ایران هفت گون

، هرمز، مکران، فارسجیخلنمک،  ةهای دریاچ(. این ماهیان در حوضهHrbek et al., 2006آن، بومی ایران است ) ةگون

ها و آبگیرهای پوشیده از گیاهان آبزی های پایین رودخانهکنند و در قسمتجازموریان، مشکید، کارون، اصفهان و کر زندگی می

 (.Abdoli, 2000حضور دارند )
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 ییایجغراف تیقرار دارد و با موقع ایاز سطح در یمتر 222شمال بندرعباس و در ارتفاع  یلومتریک 83چشمة آب گرم گنو، در   

در استان هرمزگان و شهر  یطول شرق هیثان 16و  قهیدق 26درجه و  23و  یعرض شمال هیثان 63و  قهیدق 13درجه و  66

 یهازهیرسنگ و هاسولفور است و کف نهر، از سنگ یقو یسبز با بو به لیچشمه متما نیبندرعباس واقع شده است. آب ا

  شده است. لیتشک هایباکترانویشده با س دهیپوش

د روبومی این منطقه به شمار می ةآب گرم گنو در استان هرمزگان وجود دارد و تنها گون ةدر چشم اًماهی گورخری گنو، منحصر

بسیار قرار  جهموردتوهای توریستی زیادی که دارد، امروزه جاذبه ةواسطآب گرم گنو به ة(. چشم1836)اسماعیلی و غلامی، 

منظور استفاده از آب گرم این چشمه در منطقه احداث شده است که با ی بهساتیتأسگرفته است. در راستای جذب توریست، 

های فرعی، زندگی این ماهی در معرض خطر قرار گرفته است.  گونه( به داخل کانالهدایت آب این چشمه )تنها زیستگاه این

 ةگرم در لیتر است. نکتمیلی 8/1گراد بوده و اکسیژن محلول آن زیر سانتی ةدرج 12تا  83ثابت بین  طوربهحرارت این چشمه 

آن است که تنها ماهی ساکن در این چشمه این گونه است که توانسته نسبت به شرایط استرس حرارتی و کمبود  توجهجالب

 اکسیژن این اکوسیستم آبی سازگار شود.

   

 
 

 (Google earthبرگرفته از: ) رانیا یبوم ینتیز انیماه نقاط پراکنش. 1ل شک

 

قبل وارد این چشمه شده و  هاسالاست که  .dispar dispar Aاین فرضیه مطرح است که منشأ ماهی آفانیوس گنو، همان   

است و بیشتر از لارو پشه  زخواریچهمه، یک ماهی Aphanius(. ماهی Hrbek and Meyer, 2003ساکن شده است ) آنجادر 

، کندگنو از سیانوباکترها و لارو حشرات تغذیه می ةگذار بوده و در چشم، این ماهی تخمحالنیباا. کندیمو حشرات تغذیه 

ین غذای تری جنس اوسیلاتوریا بوده و لذا فراوانارشتههای آب گرم گنو پوشیده از سیانوباکتری ةسرتاسر بستر چشم چراکه

 . دهدیمرا تشکیل  Aphaniusماهی 

پور ک ةآب گرم گنو، واقع در استان هرمزگان است. این ماهی متعلق به راست ةکپور دندان گنو، در جهان فقط منحصر به چشم  

 جزهبزمین  ةماهیان است. ماهیان این راسته در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری کرکپور دندان ةماهی شکلان و خانواددندان

 (. 1833و رنگارنگ هستند )وثوقی و مستجیر،  پرتحرککنند. این ماهیان بسیار ریز، الیا زندگی میاستر
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آمیزی زیبا گراد را دارد و به علت داشتن رنگسانتی ةدرج 62تا  13هایی تا دمای توانایی زندگی در آب A. ginaonisماهی 

زندگی  عمقکمهای گوگردی متر است و در آبمیلی 23ی است. حداکثر طول بدن آن باشناسیزبر روی بدن، دارای ارزش 

 آبزی است.  مهرگانیبو  هاجلبککند و غذای آن، می

نجی ، ناردیوسفاهیسمتناوب  صورتبهدار است و نوارهایی بر روی طرفین بدن وجود دارد که پشت بدن ماهی نر، سیاه و لکه  

 معمولاً . این نوارهاباشندیمشفاف باله  ةدمی یا حاشی ةد است. ماهیان نر، دارای دو نوار نیز بر روی بالو خاکستری مایل به سفی

ژنی، ارزش زیادی دارد و  ة. این گونه، بومی ایران بوده و به لحاظ ذخیرباشندیمعمودی هستند. ماهیان ماده، فاقد این نوارها 

 (.2شکل )شود (، محسوب میEndangeredهای در معرض خطر انقراض )جزء گونه

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 A. ginaonis ماهی کپور دندان گنو .2شکل 

 

های تجاری دلقک ماهی، تایگر، انجل اسکار، کت فیش، دیسکاس، گوپی، حاضر، انواعی از ماهیان در کشورمان با نام در حال  

ها غیربومی بوده و به ایران آن ةگیرند که همقرار می مورداستفادهعنوان ماهیان آکواریومی گلدفیش، گورامی، شارک و غیره به

های متعددی از ماهیان بومی در کنار انواع غیربومی های داخلی کشور، گونهاند. این در حالی است که در منابع آبوارد شده

 (. 1838قرار گیرند )رامین و دوستدار،  مورداستفادهعنوان ماهیان زینتی توانند بهمی

 ةها از خانوادباشند. حدود نیمی از آنگونه می 132های  موجود ماهیان آب شیرین در ایران در حدود ی، تعداد گونهطورکلبه  

ها میت آنباشند که این موضوع، دلیلی برای اههای داخلی کشور ایران و بومی میها خاص آبکپور ماهیان بوده و اغلب آن

لحاظ (. همچنین حفظ و نگهداری این ماهیان بهSaadati, 1977و  1833)رامین،  استها، بسیار ضروری بوده و محافظت از آن

 (.Winfield et al., 2012ژنتیکی اهمیت زیادی دارد ) ةذخیر

Teimori ( گون2216و همکاران ،)ة Aphanius farsicus  را شناسایی نمودند. برخی از انواع ماهیان غیربومی وارداتی مانند

تواند ور میهای آبی کشورود به اکوسیستم در صورتبر صنعت ماهیان تزئینی  مؤثرتیلاپیای تزئینی در فقدان نظارت کارآمد و 

های احتمالی، امکان دارد با بیماریهای آبی کشور برجای گذارد. علاوه بر انتقال برخی از نامطلوبی بر اکوسیستم راتیتأث

ذف و ح تیدرنهاها و تواند باعث اشغال جایگاه اکولوژیک آنهای زیستی میهای بومی رقابت نموده و با توجه به توانمندیگونه

 .های ارزشمند بومی گردداز بین رفتن گونه

 

 ترویجی  توصیة

دارای بیشترین میزان پراکندگی در مناطق مرکزی، جنوب و غرب ایران بوده و  اًدار اکثرکپورماهیان دندان ةماهیان خانواد   

ها نگرش جدید، جایی برای آن کیبا خود این استعداد را دارند تا بتوان  فردمنحصربههای خاص و این ماهیان با ویژگی درواقع
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خت و بیولوژی این ماهیان و همچنین اقدامات تری در رابطه با شناگسترده ةدر بین ماهیان زینتی باز کرد و حتی با مطالع

حفاظت مسئولانه از ذخایر ثری انجام داد. ؤهای نادر، اقدامات مها، برای صادرات این گونهتکثیر و پرورش آن ةعملی در زمین

ترین ز مهمی افناورستیزهای های ملی با استفاده از تکنیکسرمایه عنوانبهژنتیکی جانوری و گیاهی و حفظ تنوع زیستی 

توان انتظار داشت که صنعت پرورش ماهیان زینتی در ایران، رشد و با این شرایط میاهداف ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی است. 

 دگان گردد.   دهنموجب افزایش اشتغال و از سوی دیگر باعث افزایش درآمد بیشتر پرورش سوکتوسعه بیشتری پیدا نموده تا از ی

 

 منابع

 Aphanius ginaonis. بررسی ساختارهای سطحی فلس ماهی گورخری گنو1836ح.ر. و غلامی، ز.،  اسماعیلی، -1

(Holly,1929شعاع بالگان: کپور دندان( ) )ةلیوسبهماهیان ( میکروسکوپ الکترونی نگارهSEMمجل .)ة 

 .823-811، صفحات 2 ة، شمار22 ةی ایران، دورشناسستیز

 ایران. یشناسستیزین پراکنش باربوس ماهیان ایران. هشتمین کنفرانس سراسری . شناسایی و تعی1833رامین، م.،  -2

 ة، شمار1 ةآبزیان زینتی، دور ة. مجلAphaniusهای بومی جدید جنس . معرفی گونه1838رامین، م، و دوستدار، م.،  -8

 .23-86، صفحات 8

معرفی به صنعت ماهیان تزئینی ایران.  ی بومی ماهیان قنات ایران جهتهاگونه. 1833رامین، م، و دوستدار، م.،  -1

 .1-6، صفحات 1 ة، شمار6 ةآبزیان زینتی، دور ةمجل

 صفحه. 833ایران،  وحشاتیحطبیعت و  ةی داخلی ایران. چاپ اول، موزهاآب. ماهیان 1833عبدلی، ا.،  -6

 بر اساس الگوی انتشار سفارجیهای ایرانی خلبندی ماهیان آبو بازنگری رده یبررسی گونه شناس .1831ف.،  عوفی، -6

دانشگاه آزاد اسلامی،  ،ة دکترینامانیپا (.GISی )سامانة اطلاعات جغرافیای یریکارگجغرافیایی و تنوع زیستگاهی با به

 صفحه. 132، واحد علوم و تحقیقات تهران

 صفحه. 212. اطلس رنگی ماهیان زینتی. چاپ کیمیا، 1831مقدسی، ا. و دندانی، ع.،  -3

 صفحه. 813انتشارات دانشگاه تهران،  ةسسؤ. ماهیان آب شیرین. م1833و مستجیر، ب.، وثوقی، غ.  -3

 
9- Abdoli, A., 2000. The Inland water fishes of Iran. Iranian Meuseum of Nature and 

Wildlife, 377p. 

10- AL‐Daham, N.K., Huq, M.F. and Sharma, K.P., 1977. Notes on the ecology of fishes 

of the genus Aphanius and Gambusia affinis in southern Iraq. Freshwater 

Biology, 7(3), pp.245-251. 

11- Al-Kahem-Al-Balawi, H.F., Al-Ghanim, K.A., Ahmad, Z., Temraz, T.A., Al-Akel, 

A.S., Al-Misned, F. and Annazri, H., 2008. A threatened fish species (Aphanius 

dispar) in Saudi Arabia, a case study. Pakistan journal of biological sciences: 

PJBS, 11(19), pp.2300-2307. 

12- Clavero, M., Blanco-Garrido, F. and Prenda, J., 2007. Population and microhabitat 

effects of interspecific interactions on the endangered Andalusian toothcarp (Aphanius 

baeticus). Environmental Biology of Fishes, 78(2), pp.173-182. 

13- Coad, B.W., 1996. Systematics of the tooth-carp genus Aphanius Nardo, 1827 

(Actinopterygii: Cyprinodontidae) in Fars province, southern Iran. Biologia, 51(2), 

pp.163-172. 

14- Coad, B.W. and Keivany, Y., 2000. Aphanius vladykovi Coad, 1988. Zagros pupfish, 

mahi-e gour-e khari. Journal of American Killifish Association, 33(6), pp.195-198. 



 و همکاران نهاوندی /  ........................................کید بر شناساییتأبررسی خصوصیات زیستی ماهیان آب گرم با            3صفحه 

15- Coad, B.W., 1998. Threatened fishes of the world: Lebias ginaonis (Holly, 

1929)(Cyprinodontidae). Environmental biology of fishes, 51(3), p.284. 

16- Doadrio, I., Carmona, J.A. and Fernandez-Delgado, C., 2002. Morphometric study of 

the Iberian Aphanius (Actinopterygii, Cyprinodontiformes), with description of a new 

species. FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA-, 51(1), pp.67-80. 

17- Esmaeili, H.R., Ebrahimi, M. and Saifali, M., 2008. Karyological analysis of five 

tooth-carps (Actinopterygii: Cyprinodontidae) from Iran. Micron, 39(2), pp.95-100 
18- Fletcher, T.S., Kwee, I.L., Nakada, T., Largman, C. and Martin, B.M., 1992. DNA 

sequence of the yeast transketolase gene. Biochemistry, 31(6), pp.1892-1896. 

19- Frenkel, V. and Goren, M., 2000. Factors affecting growth of killifish, Aphanius 

dispar, a potential biological control of mosquitoes. Aquaculture, 184(3-4), pp.255-

265. 

20- Haas, R., 1982. Notes on the ecology of Aphanius dispar (Pisces, Cyprinodontidae) in 

the Sultanate of Oman. Freshwater Biology, 12(1), pp.89-95. 

21- Hrbek, T. and Meyer, A., 2003. Closing of the Tethys Sea and the phylogeny of 

Eurasian killifishes (Cyprinodontiformes: Cyprinodontidae).Journal of Evolutionary 

Biology, 16(1), pp.17-36 

22- Hrbek, T., Keivany, Y. and Coad, B.W., 2006. New species of Aphanius (Teleostei, 

Cyprinodontidae) from Isfahan Province of Iran and a reanalysis of other Iranian 

species. Copeia, 2006(2), pp.244-255. 

23- Hrbek, T., Küçük, F., Frickey, T., Stölting, K.N., Wildekamp, R.H. and Meyer, A., 

2002. Molecular phylogeny and historical biogeography of the Aphanius (Pisces, 

Cyprinodontiformes) species complex of central Anatolia, Turkey. Molecular 

Phylogenetics and Evolution, 25(1), pp.125-137. 

24- Blanco, J.L., Hrbek, T. and Doadrio, I., 2006. A new species of the genus Aphanius 

(Nardo, 1832) (Actinopterygii, Cyprinodontidae) from Algeria. Zootaxa, 1158(1), 

pp.39-53. 

25- Leonardos, I. and Sinis, A., 1998. Reproductive strategy of Aphanius fasciatus Nardo, 

1827 (Pisces: Cyprinodontidae) in the Mesolongi and Etolikon lagoons (W. 

Greece). Fisheries Research, 35(3), pp.171-181. 

26- Nasir, A.S., 1979. Important species of fish used for larval control in the Antimalaria 

Program in Somalia, with special reference to Tilapia zilli and Nothobranchius 

palinquisti. WHO EM/ST. SMR. FSH. MSQ. CTR/7.3 SO-malia. 

27- Reichenbacher, B., Feulner, G.R. and Schulz‐Mirbach, T., 2009. Geographic variation 

in otolith morphology among freshwater populations of Aphanius dispar (Teleostei, 

Cyprinodontiformes) from the southeastern Arabian Peninsula. Journal of 

Morphology, 270(4), pp.469-484. 

28- Saadati, M.A.G., 1977. Taxonomy and distribution of the freshwater fishes of 

Iran (Doctoral dissertation, Colorado State University), 212p. 

29- Smith, J.D., Schull, J., Strote, J., McGee, K., Egnor, R. and Erb, L., 1995. The 

uncertain response in the bottlenosed dolphin (Tursiops truncatus). Journal of 

Experimental Psychology: General, 124(4), pp.391-408. 

30- Teimori, A., Mostafavi, H. and Esmaeili, H.R., 2016. An update note on diversity and 

conservation of the endemic fishes in Iranian inland waters. Turkish Journal of 

Zoology, 40(1), pp.87-102. 



 3صفحه                                                                 2، شماره وم، سال سفصلنامه ترویجی بوم شناسی منابع آبی

31- Triantafyllidis, A., Leonardos, I., Bista, I., Kyriazis, I.D., Stoumboudi, M.T., Kappas, 

I., Amat, F. and Abatzopoulos, T.J., 2007. Phylogeography and genetic structure of the 

Mediterranean killifish Aphanius fasciatus (Cyprinodontidae). Marine 

Biology, 152(5), pp.1159-1167. 

32- Winfield, I.J. and Nelson, J.S. eds., 2012. Cyprinid fishes: systematics, biology and 

exploitation (Vol. 3). Springer Science & Business Media. 

 
 

 


