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چکیده
تیالپیاها گروهی از ماهیان خانواده سیکلیده با بیش از هفتاد گونه هستند که نزدیک به ده گونه آنها پرورشی است .مهم-
ترین گونههای پرورشی تیالپیای نیل ،آبی و موزامبیک و دورگههای تیالپیای قرمز میباشدد .در ایدن مقالده بده مزایدای
پرورشی گونههای تیالپیا ،تفاوت و ویژگیهای زیستی و اکولوژیک گونههای مهم پرورشی پرداخته شده اسدت .هچنندین
سعی شده است به تاثیر پرورش این ماهی بر اکوسیستمهای طبیعی و گونههای بومی ،برمنابع آبی و صنعت آبزی پروری
ایران با ذکر مثالهایی از سایر کشورها پرداخته شود .هچننین توصیههایی در خصدو انادام ملالعدات ارزیدابی اثدرات
محیط زیستی پیش از معرفی آن و هچننین گونه مناسب شرایط ایران اناام شده است .نتایج ملالعدات انادام شدده در
سایر کشورها نشان میدهد که چناننه ارزیابی دقیقی از اکوسیستمهای آبی شده باشد میتوان با توجده بده نتدایج آن از
گونههای تیالپیایی استفاده نچود که حداقل هچپوشانی آشیان اکولوژیک و رقابت با گونههای بومی را داشته باشد .نهایتدا
توصیه میشود که بحث پرورش تیالپیا بهجای ملرح شدن در رسانهها در ماامع علچی مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه
تیالپیا که کلچهایی با ریشه آفریقایی به معنی "ماهی" است به گروهی از ماهیان خانواده  Cichlidaeگفته میشود که دارای بیش
از هفتاد گونه شناخته شده هستند و اختالف زیادی در ردهبندی آنها بین دانشچندان علم سیستچاتیک وجود دارد ،اما در طبقه-
بندی که بیشتر مورد قبول است این ماهیان در سه جنس  Oreochromis ،Tilapiaو  Sarotherodonدستهبندی میشوند .در
جنس تیالپیا تخمریزی روی بستر اناام میشود اما در دو جنس دیگر ماهیان مولد نر یا ماده از تخمها تا زمان تفریخ در دهان
مراقبت میکنند .این ماهیان بومی آفریقا و بخشی از خاورمیانه بوده اما در حال حاضر در بیش از یکصد کشور جهان پرورش داده
میشوند ( .)Wang and Lu, 2016تا قبل از سال  1970میزان پرورش تیالپیا بسیار محدود بود اما از آن زمان تا سال  1990به
تدریج افزایش پیدا کرد و بعد از آن با چنان سرعتی رشد کرده است که امروزه با تولید نزدیک به چهار میلیون تن بعد از
کپورماهیان دومین ماهی اصلی پرورش جهان با سهم حدود  7درصد از کل آبزیان پرورشی دنیا میباشد و در بیش از یکصد کشور
و در هچه قارههای جهان پرورش داده میشود .کشور چین با تولید بیش از  50درصد کل تولیدات جهانی بزرگترین تولید کننده
این ماهی در جهان است .بعد از آن کشورهایی مثل مصر ،تایلند ،فیلیپین و اندونزی بیشترین میزان تولید را دارند .بیش از 90
درصد تولید این ماهیها خارج از دامنه گسترش طبیعی این گونهها و در واقع بهعنوان یک گونه غیربومی صورت میگیرد.
بزرگترین مصرفکننده این ماهیان نیز کشورهای آمریکا و کانادا میباشند که غالب آن به صورت فریز شده از چین وارد میگردد
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( .)El-Sayed, 2006حدود ده گونه از  70گونهی تیالپیا ،بهعنوان گونه پرورشی استفاده میشوند که بیشترین تولید (بیش از 80
درصد) مربوط به گونه نیل ( )Oreochromis niloticusمیباشد .اگرچه گفته میشود که سابقه پرورش تیالپیا در جهان به 4000
سال قبل و کشور مصر بر میگردد اما اولین پرورش علچی ثبت شده مربوط به سال  1924در کشور کنیا میباشد ( El-Sayed,
 .)2006شیوههای متنوعی برای پرورش تیالپیا در جهان بهکار رفته است که حاکی از قابلیتهای آبزی پروری باالی این گونه است.
این ماهی در سیستمهای پلیکالنر هچراه با کپورماهیان یا سایر ماهیان ،هچراه با سختپوستان ،هچراه با الکپشت و بصورت تک
گونهای در استخرهای گلخانهای و مداربسته پرورش داده میشود .این ماهیان هچراه با گیاهانی مثل کاهو در سیستم های
آکواپونیک نیز پروش داده میشوند که عالوه بر تولید گیاه تصفیه طبیعی پساب مزرعه نیز صورت میگیرد .این گونه قابلیتهای
متنوع پرورشی از سیستمهای گسترده تا فوق متراکم را دارد ( .)Wang and Lu, 2016در کنار هچه این مزایای آبزی پروری ،مانند
هرگونه غیربومی دیگر ورود این ماهی به اکوسیستمهای جدید میتواند خلراتی نیز داشته باشد .با توجه به اینکه از حدود یک دهه
گذشته ایران اقدام به واردات این ماهی با هدف آبزیپروری نچوده است و برخی کشورهای هچسایه و حوزه خلیج فارس در حال
حاضر این ماهی را پرورش میدهند و در سالهای اخیر هچیشه بحثهای زیادی بین موافقان و مخالفان پرورش اینگونه وجود
داشته است ،در این مقاله هدف آن است که بهصورت اجچالی مزایا و معایب این گونه با توجه به مسائلی که تاکنون ملرح شده
است و با در نظر گرفتن ویژگیهای زیستی این ماهیان بهخصو گونه نیل که در ایران ملرح است ،بحث و راهکارهایی پیشنهاد
گردد.
گونههای مهم پرورشی تیالپیا
حدود تعداد  10گونه از ماهیان تیالپیا در حال حاضر در دنیا پرورش داده میشود .در جدول  1ویژگیهدای چهدار گونده مهدم کده
بیشترین سهم آبزی پروری دنیا را به خود اختصا داده اند ذکر شده است.
جدول  :1مهمترین گونه های پرورشی تیالپیا در جهان و ویژگی های بارز زیستی و اکولوژیک
اسم علمی

ویژگی بارز زیستی و اکولوژیک

نام عمومی

Oreochromis
niloticus

به خوبی در مناطق گرمسیری و نیچه گرمسیری رشد میکند .در  5الی  6ماهگی به بلوغ میرسدند .مدادههدا تدا
تیالپیای تفریخ و جذب کیسه زرده تخمها را در دهان نگه میدارند .دامنه متنوعی از سیستمها از گسترده تا فوق متراکم
و از پروش تک گونهایی تا چند گونهایی را تحچل میکند .مقبولیت زیادی از لحاظ طعم و مدزه در بدین مصدرف
نیل
کنندگان دارد .در بین گونههای پرورشی حداقل تحچل نسبت به دمای پائین و سرد را دارد.

O. aureus

بیشترین تحچل دمای پائین و سرد را در بین تیالپیاهای پرورشی دارد .برای پرورش در کشورهایی کده دمدای
تیالپیای متغییرفصلی دارند مناسب است .در  5الی  6ماهگی به بلوغ میرسند .مادهها تا تفریخ و جذب کیسه زرده تخم-
ها را در دهان نگه میدارند .معچوال برای تولید گونههای تک جنس با استفاده از دورگهگیری با استفاده از سایر
آبی
تیالپیاها بهکار میرود.

تیالپیای قدرت تحچل شوری باال تا حد  20گرم در لیتر را دارد .زود (در اندازه  8الی  9سانتیمتری) به بلوغ مدیرسدد و
O.
 mossambicusموزامبیک هچاوری باالیی دارد .قابلیت آبزی پروری پائینی دارد و بیشتر برای تولید دورگه استفاده میشود.
O. spilurus

ندارد

بهدلیل قدرت تحچل شوری باال گونهی اصلی پرورشی در قفسهای دریایی است.

از تالقی تیالپیای آلبینو یا تیالپیای موزامبیک با انواع گونههای دیگر از جچله تیالپیاهای نیل ،آبی و زنزیبار
گونه های  hornorumتولید میشود اما نسل اول آن عقیم نیست .بهدلیل تحچل شوری برای آبهای لدب شدور و دریدایی
هیبرید مناسب است .معچوال در سیستمهای متراکم استفاده میشود اما بهخوبی در سیستمهای گسترده و کم غذا نیدز
تولید میشود .بهدلیل رنگ قرمز الشه بازارپسندی خیلی زیادی دارد .گاهی هچاوری پائینی دارد.
O.

هیبریدهای
تیالپیای قرمز

هچانگونه که از جدول  1میتوان استنباط کرد اول اینکه برای هر اقلیچی یکی از گونههای تیالپیا مناسب اسدت ،بیشدترین بدازدهی را دارد و
اینگونه نیست که هچه گونه ها در هچه شرایط بهترین بازدهی را داشته باشند .دوم اینکه برخالف اکثر ماهیان که دورگههدای حاصدل از آنهدا
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معچوال عقیم میباشد در تیالپیا تعداد معدودی از دورگهها عقیم هستند و از این تکنیک چندان نچیتوان برای کنترل جنسیت ایدن ماهیدان و
پرورش تکگونهایی آنان برای جلوگیری از استقرار آنها در منابع آبی استفاده کرد و سوم اینکه با توجه به هدف شیالت ایران از واردات تیالپیا،
که پرورش آن در آبهای نامتعارف مرکزی ایران میباشد گونه نیل یا گونههای هیبرید که رشد بهتری در آب شور دارند مناسبتر است.

تأملی بر ارزش غذایی تیالپیا
تیالپیا در دنیا بهعنوان مرغ آبزی معروف است .علت این نامگذاری رشد سریع ،تلابق زیاد این گونه با شرایط محیلدی و کدم توقدع
بودن تیالپیا و امکان تولید متراکم این ماهی در شرایط آبزی پروری است ( .)Wang and Lu, 2016در گزارشهای فائو مکرر اشداره
شده است که امید اصلی تامین پروتئین جامعه رو به رشد جهانی است .رشد جهانی هچه منابع پروتئین حیدوانی جهدان مثدل گداو،
گوسفند ،خوک و ماکیان حدود  2درصد است درصورتیکه رشد آبزیپروری بیش از  6درصدد بدوده و در بدین آبزیدان نیدز تیالپیدا
باالترین رشد را با رشد بیش از  12درصد سالیانه دارد ( .)FAO, 2016تیالپیا به دلیل طعم ،رندگ و مدزه مقبولیدت زیدادی در بدین
مصرفکنندگان دارد اما میزان اسیدهای چرب بلند زنایره آن در مقایسه با سایر ماهیان مثل آزاد و قزلآال پائینتر است .امدا ذکدر
چند نکته برای روشن شدن افکار عچومی ضروری است :اول اینکه هچانگونه که ذکر شد هدف اصلی از پرورش ماهی تیالپیا تامین
پ روتئین جهان است نه تامین اسیدهای چرب و لذا تالش برای رد ارزشهای غذایی تیالپیا با این بهانده درسدت نیسدت .دوم اینکده
کچبود میزان اسیدهای چرب امگا  3در گوشت تیالپیا را میتوان با مصرف یک وعده از آبزیان دیگر که از نظر این اسدیدهای چدرب
غنی میباشند جبران نچود .سوم اینکه ملالعات جدید نشان داده است که با بهبود تغذیه تیالپیا و افزودن اسیدهای چدرب امگدا 3
کوتاه زنایره به جیره غذایی این ماهی قادر به تلویلسازی ،غیراشباعسازی و سنتز اسیدهای چرب بلندد زنایدره مدیباشدد و ایدن
نقیصه از این طریق قابل جبران میباشد .نکتهی دیگری که گاهی با اشتباه بیان میشود این است کده بدهدلیدل کدم بدودن درصدد
اسیدهای چرب امگا  3در تیالپیا و پیرو آن پائین بودن نسبت امگا  3به امگا  6در این ماهی امکدان ابدتال یدا تشددید بیچداریهدای
قلبی -عروقی در مصرفکنندگان است که از نظر علچی مردود است و هچانگونه که ذکر شد میتوان با تغذیه سایر ماهیدان غندی از
اسیدچرب و یا بهبود تغذیه این ماهیان این نقیصه را نیز جبران نچود.
اثر تیالپیا بر صنعت سایر آبزیان پرورشی در ایران
اخیرا مباحثی ملرح میشود که بدلیل خوشطعم بودن و ذائقه پسندی خوب ماهی تیالپیا پرورش آن در داخدل کشدور مدیتواندد
صنعت سایر ماهیان پرورشی بخصو ماهی قزلآال را با خلر روبرو نچاید و باعث رکود پرورش این گونه گردد .براساس گزارشهای
رسچی سالیانه نزدیک به  50هزارتن و غیررسچی نزدیک به  100هزارتن ماهی تالپیا به کشور وارد میشود و تقریبا هچه این مقددار
ماهی از چین وارد میشود .این موضوع نشان میدهد که پرورش تیالپیا در داخل کشور بدا ایدن حادم تیالپیدای وارداتدی نده تنهدا
تاثیری در صنعت قزل آالی کشور نخواهد داشت بلکه میتواند خود بهعنوان یک شغل جایگزین معرفی گردد .در سالیان گذشدته و
حتی قبل از واردات ماهی تیالپیا به کشور صنعت قزلآالی کشور بحرانها و مشکالت زیادی به خدود دیدده و در حدال حاضدر هدم
بدان مبتالست که ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی و ورود بیضابله تخم چشمزده و انتقال بیچاریهای ویروسی از این طریدق
میباشد .در عین حال حتی در صورت تولید قزلآالی مازاد بر نیاز کشور باید با برنامهریزی و بازاریابی و مهچتر از هچده بدا افدزایش
کیفیت ماهیان تولیدی داخلی نسبت به صادرات آن اقدام نچود .بنابراین به نظر نچیآید جلوگیری از پرورش تیالپیا با فرضیه آسیب
به صنعت قزل آال چندان اعتبارعلچی داشته باشد.
پرورش تیالپیا یا ماهیان بومی و خاویاری
امروزه برخی کارشناسان تاکید دارند که پرورش ماهیان خاویاری یا گونههای بومی باای تیالپیا مد نظر شیالت قرار گیرد و در این
خصو سرمایه گذاری شود .این پیشنهاد بسیار مناسب است اما نه برای پرورش در مزارع بلکه برای بازسازی ذخدایر طبیعدی ایدن
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ماهیان .شاید بد نباشد بدانیم که در حال حاضر بیشتر گونههای آبزیپروری ایران از جچله قزلآال ،کپورماهیان چینی و حتی واریته
مااری و چینی کپور معچولی و میگوی وانامی غیربومی هستند .پرورش دهندگان ماهیان خاویاری نیز بدلیل نیداز بده هزیندههدای
فراوان و رشد کند و خواب سرمایه طوالنی مدت در سالهای اخیر به سراغ گونههای غیر بومی مثل سیبری رفتهاند که سریعتر بده
هدف تولید خاویار و گوشت دست پیدا کنند .در عین حال پرورش ماهیان خاویاری نیاز به سرمایه اولیده بسدیار زیدادی دارد کده از
اهداف شیالت ایران که اشتغالزایی در واحدهای کوچک و تامین معاش جوامع خرد و محلی است دور میباشدد .در مدورد ماهیدان
بومی مثل بنی ،شیربت ،سس ماهی و  ...هم واقعیت آن است که تالشهای اناام شده در خصو پدرورش ایدن گوندههدا هینگداه
نتوانسته است پرورشدهندگان تااری را راضی به استفاده از این ماهیان به دلیل رشد کندد و غدذاگیری ضدعی و بدازده پدائینتدر
نسبت به سایر ماهیان پرورشی گرمابی مثل ماهیان چینی و هندی نچاید و بیشتر در مرحله تحقیقات مانده است و شاید تنها بتوان
به منظور بازسازی ذخایر استفاده نچود.
اثر تیالپیا بر مصرف منابع آب کشور
یکی دیگر از نکاتی که مخالفان ماهی تیالپیا ذکر مینچایند و سوالی که اغلب پرسیده میشود این است که چرا بدا وجدود کچبدود و
بحران آب در کشور باید در استانهای مرکزی مثل یزد که از نظر بارش و تبخیر نیدز وضدعیت نامناسدبی دارندد مندابع آبدی را بده
پرورش این ماهی اختصا داد .به نظر میرسد ملرحکنندگان این موضوع اطالع چندانی از زیستشناسی و شرایط پرورشدی ایدن
گونه و اهداف سازمان شیالت ایران از ورود آن ندارند .چرا که این ماهی با هدف پرورش در آبهای نامتعارف که قابلیت مصدرف در
شرب و کشاورزی را ندارد وارد شده است و الزم است از این منابع خددادای بدرای تدامین پدروتئین و اشدتغال انبدوه جواندان بیکدار
استفاده نچود.
اثرات پرورش تیالپیا بر محیط زیست
پرورش هچه انواع آبزیان اعم از ماهیان ،سخت پوستان و یا حالت کلیتر ماهیان باله دار و بدون باله هچانندد هدر فعالیدت اقتصدادی
دیگر عالوه بر هزینههای معچول هزینههای محیط زیستی نیز دارند .اثرات محیط زیستی پرورش تیالپیا را به چند دسته مدیتدوان
تقسیم کرد -1 :اثر پساب مزارع پرورش این ماهی که میتواند وارد اکوسیستمهای طبیعی شود و باعث یوتریفیکاسدیون دریاچدههدا
گردد .برای کاهش این اثر امروزه مدلهای زیادی پیشنهاد شده است که میتوان به تصفیه مکانیکی و زیستی پسابها اشاره نچدود.
در سیستمهای متراکم پرورش تیالپیا معچوال پسابها ابتدا بصورت فیزیکی تصفیه میشوند که لان تولیدی در این مرحله بهعنوان
کودهای غنی در کشاورزی استفاده می گردد .هچننین از فیلترهای زیستی با کچک باکتری نیز برای حذف مواد محلول در آب مثل
آمونیاک استفاده میشود .اخیرا سیستمهای آکواپونیک نیز در حال رشد است که تیالپیا یکی از بهترین گزینهها بدرای اسدتفاده در
سیستمهای آکواپونیک میباشد ( .)Wang and Lu, 2015در اکواپونیک پساب مزرعه پرورش ماهی در داخل استخرها و یا خدارج از
آن برای پرورش گیاهانی مثل کاهو و یا سایر سبزیاات بهکار میرود -2 ،اثر تیالپیا بر گونههدای بدومی و سداختار اکوسیسدتمهدای
طبیعی :یکی از عچدهترین و بااترین نگرانیهای محیط زیستی در مورد پرورش هر گونهی غیربومی ،احتچال فرار از مزارع پرورشی
و ورود آن به اکوسیستمهایی طبیعی میباشد .با وجوداینکه ماهیان تیالپیا جزء گروههایی از ماهیان میباشند که به هچه قارههدای
جهان و به بیش از یکصد کشور جهان وارد شده است اما متاسفانه ملالعات جامع در مورد اثرات زیستی اینگونه بر آبزیدان بدومی و
اکوسیستم بسیار کم صورت گرفته و اغلب ملالعات بعد از ورود آن به اکوسیستمهای طبیعی اناام شده و ارزیابی قبل از ورود آن و
پیشبینی خلرات احتچالی نشده است که در این مورد تصچیمگیری را مشکل مینچاید .یکی از نکاتی که جای امیدواری دارد ایدن
است که این ماهی امروزه تقریبا به هچه کشورهای ملرح از نظر حفاظت محیطزیسدت مثدل آمریکدا و اسدترالیا وارد شدده اسدت و
تاربه آن کشورها می تواند برای ایران بسیار مثچرثچر باشد .نتایج ملالعات اناام شده در خصو اثرات زیستی ورود تیالپیای غیدر
بومی بر اکوسیستمها و ماهیان بومی را میتوان در چند گروه دستهبندی نچود -1 :برخی ملالعات اناام شده در کشورهای مختل
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حاکی از آن است تیالپیا باعث رونق صنعت صیادی شده است .یعنی میزان صید آبزیان از دریاچهها بیشدتر از قبدل از ورود تیالپیدا
شده است که حاکی از تاثیر مثبت تیالپیا بر اکوسیستم میباشد .یکی از مهمترین و جامعترین تحقیقات اناام شده توسدط Arthur
و هچکاران ( )2010در جنوب شرقی آسیا نشان میدهد که پرورش تیالپیا در اکوسیستمهای متعدد این منلقه نه تنها اثر منفی بر
کاهش ماهیان بومی نداشت بلکه بهدلیل استفاده تیالپیای معرفی شده از آشیانهای اکولوژیک بالاستفاده موجب افدزایش صدید در
منابع آبی نیز شد .ملالعات متعدد تاربی نیز بیانگر آن است که میتوان ماهی تیالپیا را در استخرهای پرورشی با بسیاری از آبزیان
دیگر بهصورت چندگونهای و توام پرورش داد .در این حالتها نتایج ملالعات حاکی از نه تنها عدم رقابت تیالپیا با سایر ماهیان مثل
کپورماهیان چینی است بلکه بیانگر توان استفاده این ماهی از آشیانهای غیرمشترک بدا ماهیدان دیگدر و حتدی افدزایش تولیدد در
مقایسه با سیستمهایی است که تیالپیا استفاده نشده است .در ملالعهای در اندونزی و فیلیپین که بر اساس نظرسدنای از صدیادان
اناام شده است  85درصد آنها معتقدند که ورود تیالپیا به منابع آبی باعث افزایش صید ماهی و بهبود معیشت صیادان شدده اسدت
اما  15درصد برعکس معتقد به اثر منفی تیالپیا بودند .هچننین مرور ملالعات گذشته نشان میدهد که استفاده از ماهیدان تیالپیدا
بهعنوان گونه ی پرورشی هچراه با سایر آبزیان سبب کاهش بار میکروبدی مدزارع و کداهش بیچداریهدا و بهبدود اسدتفاده از غدذا در
اکوسیستم و کاهش آلودگی و یوتروفی آب و افزایش تولید شده است ( -2 ،)Wang and Lu, 2015برخی ملالعدات دیگدر حداکی از
تاثیر مخرب تیالپیا بر اکوسیستمهای طبیعی و کاهش ماهیان بومی بعد از ورود برخی گونههای تیالپیا شده است .به طور مثال بعد
از ورد تیالپیا به دریاچه ویکتوریا در اوگاندا ،تیالپیاهای بومی دریاچه به شدت کاهش پیدا کدرد و بعدد از چندد سدال میدزان صدید
دریاچه اگرچه به مقدار قابل مالحظهای افزایش پیدا کرد اما بیشتر سهم ماهیان صید شده از تیالپیاهای معرفی شده بود که حداکی
از غالب شدن این ماهیان در دریاچه ویکتوریا بود ( .)Fuerst et al., 2000هچننین ورود تیالپیا به هند سبب کاهش قابدل مالحظده
ماهیان بومی شده و پژوهشگران معتقد بودند که این موضوع به علدت ندوع تولیددمثل ماهیدان تیالپیدای معرفدی شدده بدوده اسدت
( .)Nataranj and Aravindan, 2002ملالعه دیگری در استرالیا نشان داد که ورود تیالپیای نیل به حوزه آبخیدز رودخانده Darling
سبب کاهش جچعیت ماهیان بومی بهدلیل رقابت بر سر غذا و فضای تولید مثل شده اسدت امدا بدرعکس معرفدی نچدودن تیالپیدای
موزامبیک به حوزه آبخیز رودخانه  Sepikدر گینه نو باعث افزایش ماهیان صید شده بدون تاثیر برجچعیت ماهیان بومی شده اسدت
( -3 .)Arthington and Bluhdorn, 1996یکی دیگر از خلرات معرفی یا انتقدال تیالپیدا بده اکوسیسدتمهدای جدیدد امکدان ایاداد
هیبرید با سایر تیالپیاهای بومی و آلودگیهای ژنتیکی است .گزارشها در این خصو در کشورهای آفریقایی که دارای گوندههدای
بومی ولی غیرپرورشی تیالپیا هستند وجود دارد ).(Moreau, 1983
نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادات اجرائی
براساس آنچه در این مقاله ارائه شد میتوان نتایج کلی زیر را استنتاج نچود :هچه ماهیان تیالپیا پتانسدیلهدای پرورشدی یکسدانی
ندارند و برای انتخاب گونهی پرورشی مناسب هر منلقه میبایست شرایط اکولوژیک ،اقلیچی و هیدرولوژیک منلقه ،اهداف پرورشی
و سلیقه مصرفکنندگان را لحاظ و مناسبترین گونه را انتخاب کرد .با هدف فعلی شیالت ایران کده اسدتفاده از آبهدای نامتعدارف
استانهای داخلی که غالبا لبشور میباشند و با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیلی گونههای نیل و هیبرید قرمز برای پرورش
در ایران پیشنهاد میگردد .از نظر خلرات زیستی احتچالی تیالپیا بر اکوسیستم های جدیدد و ماهیدان بدومی نیدز ذکدر چندد نکتده
ضروری است .اول اینکه هچانند پتانسیل آبزی پروری ،قدرت تخریب و اثرات منفی گونههای مختل تیالپیا نیز کامال متفاوت مدی-
باشد .مثال اثرات گونههایی مثل تیالپیای نیل در مقایسه با تیالپیای زیلی و موزامبیک بهدلیل شدیوه تولیددمثلی متفداوت و قددرت
رقابت ضعی تر ،کچتر است .دوم اینکه مرور ملالعات کشورهایی که در حال حاضر این ماهیان بهصورت غیربومی پرورش داده می-
شوند حاکی از آن است انتخاب گونه مناسب باید براساس گونههای بومی منلقه باشد که کچترین مشابهت آشیان اکولوژیک داشته
باشند .نتایج ملالعات اناام شده نشان میدهد که چناننه ارزیابی دقیقی از اکوسیستم های آبی شده باشد مدیتدوان بدا توجده بده
نتایج آن از گونههایی تیالپیایی استفاده نچود که حداقل هچپوشانی آشیان اکولوژیک و رقابت با گونههای بومی را داشته باشد .نکته
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سوم و پایانی آن است که حتچا میبایست پیش از معرفی تیالپیا و نه پدس از معرفدی آن هچانندد هدر گوندهی غیدر بدومی ارزیدابی
 بیطرف و بدون پیشداوری انادام شدود و،) توسط کارشناسان خبرهEnvironmental impact assessment( خلرات محیط زیستی
 نکته مهم دیگری که باید اشاره نچود آن است که خوشبختانه امروزه هم دانش محیطزیست.پس از آن اقدام به معرفی تیالپیا نچود
و هم شیالت در کشور ما به حدی از بلوغ رسیده است که مشکالت مربوط بده پدرورش تیالپیدا بایدد در مادامع علچدی و بدا انادام
ملالعات دقیق علچی و استفاده از نظرات هچه متخصصان امر و نه عدهای محدود موافق یا مخال اناام شود نه تبدیل به موضوعات
.رسانها ی توسط افراد غیرمتخصص شود که سبب غبارآلود شدن فضا و گم شدن نظرات تخصصی گردد
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Abstract
Tilapia is a group of Cichlidae family fishes with more than seventy species, which nearly ten species are
cultured worldwide. Nile, Blue and Mozambique Tilapia and Red Tilapia hybrids are the most
commercially important species. In this paper, the benefits of Tilapia species aquaculture and the
biological and ecological characteristics of species are discussed. It has also been attempted to highlight
the impact of Tilapia aquaculture on natural ecosystems and indigenous species, on freshwater resources
and the aquaculture industry in Iran, with examples from other countries. Recommendations have also
been made to conduct environmental impact assessment studies before introduction of any tilapias as well
as the appropriate species were purposed for Iran condition. The results of research show that with
thoroughly study of aquatic ecosystems, it would be possible to select appreciate tilapia species with least
niche overlapping and competition with indigenous species. Ultimately, it is recommended that the
discussion on the development of Tilapia aquaculture should be discussed in the scientific community
rather than in the media.
Keywords: Tilapia, Aquaculture, Environmental impact, Iran
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