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 مقدمه

 یشب یشود که دارایگفته م Cichlidaeخانواده  یاناز ماه یاست به گروه "یماه" یبه معن یقاییآفر یشهبا ر ییاکه کلچه یالپیات

-وجود دارد، اما در طبقه یستچاتیکدانشچندان علم س ینها بنآ یبندرده در یادیاز هفتاد گونه شناخته شده هستند و اختالف ز

شوند. در یم یبنددسته Sarotherodonو  Tilapia ،Oreochromisدر سه جنس  یانماه ینا استمورد قبول  یشترکه ب یبند

در دهان  یخها تا زمان تفرماده از تخم یامولد نر  یانماه یگرشود اما در دو جنس دیبستر اناام م یرو یزیرتخم یالپیاجنس ت

کشور جهان پرورش داده  یکصداز  یشه بوده اما در حال حاضر در بیاناز خاورم یو بخش یقاآفر یبوم یانماه ینکنند. ایمراقبت م

به  1990زمان تا سال  محدود بود اما از آن یاربس یالپیاپرورش ت یزانم 1970سال  (. تا قبل ازWang and Lu, 2016) شوندیم

تن بعد از  یلیونم چهارک به ینزد یدرشد کرده است که امروزه با تول یکرد و بعد از آن با چنان سرعت یداپ یشافزا یجتدر

 کشور یکصداز  یشباشد و در بیم یادن یپرورش یاندرصد از کل آبز 7پرورش جهان با سهم حدود  یاصل یماه یندوم یانکپورماه

کننده  یدتول ینبزرگتر یجهان یداتدرصد کل تول 50از  یشب یدبا تول ینشود. کشور چیجهان پرورش داده م یهاهدر هچه قار و

 90از  یشرا دارند. ب یدتول یزانم یشترینب یاندونز و یلیپینف یلند،مثل مصر، تا ییجهان است. بعد از آن کشورها در یماه ینا

. یردگیصورت م یربومیگونه غ یکعنوان هها و در واقع بگونه ینا یعیها خارج از دامنه گسترش طبیماه ینا یددرصد تول

گردد یوارد م ینشده از چ یزد که غالب آن به صورت فرنباشیو کانادا م یکاآمر یکشورها یزن یانماه ینکننده امصرف ینبزرگتر

 شیل
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(El-Sayed, 2006 حدود ده گونه از .)80از  یش)ب یدتول یشترینشوند که بیاستفاده م یعنوان گونه پرورشهب یالپیا،ت یگونه 70 

 4000در جهان به  یالپیاشود که سابقه پرورش تیم هباشد. اگرچه گفتی( مOreochromis niloticus) یلدرصد( مربوط به گونه ن

 ,El-Sayed) باشدیم یادر کشور کن 1924ثبت شده مربوط به سال  یپرورش علچ یناول گردد امایسال قبل و کشور مصر بر م

گونه است.  ینا االیب یپرور یآبز یهایتاز قابل یکار رفته است که حاکهدر جهان ب یالپیاپرورش ت یبرا یمتنوع یهایوه(. ش2006

پشت و بصورت تک پوستان، هچراه با الکهچراه با سخت یان،ماه یرسا یا یانکالنر هچراه با کپورماهیپل یهایستمدر س یماه ینا

 یها یستممثل کاهو در س یاهانیهچراه با گ یانماه ینشود. ایو مداربسته پرورش داده م یاگلخانه یدر استخرها یاگونه

 یهایتگونه قابل ین. ایردگیصورت م یزپساب مزرعه ن یعیطب یهتصف یاهگ یدشوند که عالوه بر تولیپروش داده م یزک نیآکواپون

مانند  ی،پرور یآبز یایمزا ین(. در کنار هچه اWang and Lu, 2016) گسترده تا فوق متراکم را دارد یهایستماز س یمتنوع پرورش

دهه  یکاز حدود  ینکهداشته باشد. با توجه به ا یزن یتواند خلراتیم یدجد یهایستمبه اکوس هیما ینورود ا یگرد یربومیهرگونه غ

فارس در حال  یجو حوزه خل یههچسا یکشورها یبرخ نچوده است و یپروریبا هدف آبز یماه یناقدام به واردات ا یرانگذشته ا

گونه وجود ینموافقان و مخالفان پرورش ا ینب یادیز یهاثبح یشههچ یراخ یهادهند و در سالیرا پرورش م یماه ینحاضر ا

که تاکنون ملرح شده  یگونه با توجه به مسائل ینا یبو معا یامزا یصورت اجچالهمقاله هدف آن است که ب ینداشته است، در ا

 یشنهادپ ییملرح است، بحث و راهکارها یرانکه در ا یلخصو  گونه نهب یانماه ینا یستیز یهایژگیاست و با در نظر گرفتن و

 گردد.

 های مهم پرورشی تیالپیاگونه

گونده مهدم کده     هدای چهدار  ویژگی 1شود. در جدول گونه از ماهیان تیالپیا در حال حاضر در دنیا پرورش داده می 10حدود تعداد 

 بیشترین سهم آبزی پروری دنیا را به خود اختصا  داده اند ذکر شده است. 

 : مهمترین گونه های پرورشی تیالپیا در جهان و ویژگی های بارز زیستی و اکولوژیک1جدول 

 ویژگی بارز زیستی و اکولوژیک نام عمومی میاسم عل

Oreochromis 

niloticus 
تیالپیای 

 نیل

هدا تدا   ادهرسدند. مد  ماهگی به بلوغ می 6الی  5کند. در خوبی در مناطق گرمسیری و نیچه گرمسیری رشد میهب

اکم ه تا فوق مترگستردها از دارند. دامنه متنوعی از سیستمها را در دهان نگه میتفریخ و جذب کیسه زرده تخم

ر بدین مصدرف   دکند. مقبولیت زیادی از لحاظ طعم و مدزه  ایی را تحچل میایی تا چند گونهو از پروش تک گونه

 ی پرورشی حداقل تحچل نسبت به دمای پائین و سرد را دارد.هاکنندگان دارد. در بین گونه

O. aureus 
تیالپیای 

 آبی

ی کده دمدای   رورش در کشورهایرا در بین تیالپیاهای پرورشی دارد. برای پترین تحچل دمای پائین و سرد بیش

-یسه زرده تخمکها تا تفریخ و جذب رسند. مادهماهگی به بلوغ می 6الی  5فصلی دارند مناسب است. در متغییر

ز سایر ااستفاده با  گیریهای تک جنس با استفاده از دورگهبرای تولید گونه دارند. معچوال ها را در دهان نگه می

 رود.کار میهالپیاها بیت

O. 

mossambicus 
تیالپیای 

 موزامبیک

رسدد و  بلوغ مدی  متری( بهسانتی 9الی  8)در اندازه  زودگرم در لیتر را دارد.  20قدرت تحچل شوری باال تا حد 

 ود.شاستفاده میهچاوری باالیی دارد. قابلیت آبزی پروری پائینی دارد و بیشتر برای تولید دورگه 

O. spilurus های دریایی است.ی اصلی پرورشی در قفسدلیل قدرت تحچل شوری باال گونههب ندارد 

هیبریدهای 

 تیالپیای قرمز

گونه های 

 هیبرید

 .Oهای دیگر از جچله تیالپیاهای نیل، آبی و زنزیبار از تالقی تیالپیای آلبینو یا تیالپیای موزامبیک با انواع گونه

hornorum های لدب شدور و دریدایی    دلیل تحچل شوری برای آبهشود اما نسل اول آن عقیم نیست. بتولید می

های گسترده و کم غذا نیدز  خوبی در سیستمهشود اما بهای متراکم استفاده میمناسب است. معچوال در سیستم

 گاهی هچاوری پائینی دارد.دلیل رنگ قرمز الشه بازارپسندی خیلی زیادی دارد. هشود. بتولید می

بیشدترین بدازدهی را دارد و   های تیالپیا مناسب اسدت،  که برای هر اقلیچی یکی از گونهتوان استنباط کرد اول اینمی 1گونه که از جدول هچان

هدا  هدای حاصدل از آن  که دورگهها در هچه شرایط بهترین بازدهی را داشته باشند. دوم اینکه برخالف اکثر ماهیان گونه نیست که هچه گونهاین



         1396 پاییز /3دوره پنجم/ شماره                                     انجمن علمی دانشجویی دانشگاه تهران -علمی تخصصی شیل مجله 

  

106  

 

https://shilsj.ut.ac.ir; www.shil-journal.ir 

 

توان برای کنترل جنسیت ایدن ماهیدان و   ها عقیم هستند و از این تکنیک چندان نچیباشد در تیالپیا تعداد معدودی از دورگهمعچوال عقیم می

ت ایران از واردات تیالپیا، و سوم اینکه با توجه به هدف شیال ها در منابع آبی استفاده کردایی آنان برای جلوگیری از استقرار آنگونهپرورش تک

 تر است.های هیبرید که رشد بهتری در آب شور دارند مناسبباشد گونه نیل یا گونههای نامتعارف مرکزی ایران میپرورش آن در آبکه 

 ملی بر ارزش غذایی تیالپیاأت

توقدع   یط محیلدی و کدم  گذاری رشد سریع، تلابق زیاد این گونه با شراعلت این نامعنوان مرغ آبزی معروف است. هتیالپیا در دنیا ب

و مکرر اشداره  های فائدر گزارش. (Wang and Lu, 2016) بودن تیالپیا و امکان تولید متراکم این ماهی در شرایط آبزی پروری است

ان مثدل گداو،   جهانی هچه منابع پروتئین حیدوانی جهد  شده است که امید اصلی تامین پروتئین جامعه رو به رشد جهانی است. رشد 

یدز تیالپیدا   بدوده و در بدین آبزیدان ن    درصدد  6پروری بیش از که رشد آبزیدرصد است درصورتی 2گوسفند، خوک و ماکیان حدود 

زیدادی در بدین    مقبولیدت رندگ و مدزه   تیالپیا به دلیل طعم،  .(FAO, 2016) درصد سالیانه دارد 12باالترین رشد را با رشد بیش از 

امدا ذکدر    تر است.ائینآال پدهای چرب بلند زنایره آن در مقایسه با سایر ماهیان مثل آزاد و قزلیکنندگان دارد اما میزان اسمصرف

 یالپیا تامینتگونه که ذکر شد هدف اصلی از پرورش ماهی چند نکته برای روشن شدن افکار عچومی ضروری است: اول اینکه هچان

کده  یسدت. دوم این های غذایی تیالپیا با این بهانده درسدت ن  روتئین جهان است نه تامین اسیدهای چرب و لذا تالش برای رد ارزشپ

ین اسدیدهای چدرب   اتوان با مصرف یک وعده از آبزیان دیگر که از نظر در گوشت تیالپیا را می 3کچبود میزان اسیدهای چرب امگا 

 3مگدا  سیدهای چدرب ا که ملالعات جدید نشان داده است که با بهبود تغذیه تیالپیا و افزودن ااین باشند جبران نچود. سومغنی می

یدن  باشدد و ا ه مدی سازی و سنتز اسیدهای چرب بلندد زنایدر  غیراشباع ،سازیاین ماهی قادر به تلویل غذایی کوتاه زنایره به جیره

م بدودن درصدد   کد دلیدل  هشود این است کده بد  که گاهی با اشتباه بیان میی دیگری باشد. نکتهنقیصه از این طریق قابل جبران می

هدای  تشددید بیچداری   در این ماهی امکدان ابدتال یدا    6به امگا  3پائین بودن نسبت امگا  پیرو آندر تیالپیا و  3اسیدهای چرب امگا 

ز ار ماهیدان غندی   توان با تغذیه ساید میگونه که ذکر شکنندگان است که از نظر علچی مردود است و هچانعروقی در مصرف -قلبی

 اسیدچرب و یا بهبود تغذیه این ماهیان این نقیصه را نیز جبران نچود.

 اثر تیالپیا بر صنعت سایر آبزیان پرورشی در ایران

تواندد  ر مدی طعم بودن و ذائقه پسندی خوب ماهی تیالپیا پرورش آن در داخدل کشدو  شود که بدلیل خوشمباحثی ملرح می اخیرا 

ای هراساس گزارشآال را با خلر روبرو نچاید و باعث رکود پرورش این گونه گردد. بصنعت سایر ماهیان پرورشی بخصو  ماهی قزل

با هچه این مقددار  شود و تقریهزارتن ماهی تالپیا به کشور وارد می 100هزارتن و غیررسچی نزدیک به  50رسچی سالیانه نزدیک به 

ا رداتدی نده تنهد   دهد که پرورش تیالپیا در داخل کشور بدا ایدن حادم تیالپیدای وا    شود. این موضوع نشان مییماهی از چین وارد م

 والیان گذشدته  عنوان یک شغل جایگزین معرفی گردد. در سهتواند خود بتاثیری در صنعت قزل آالی کشور نخواهد داشت بلکه می

ال حاضدر هدم   حد ها و مشکالت زیادی به خدود دیدده و در   آالی کشور بحرانحتی قبل از واردات ماهی تیالپیا به کشور صنعت قزل

یدق  سی از این طرهای ویروزده و انتقال بیچاریضابله تخم چشمبدان مبتالست که ناشی از عدم رعایت مسائل بهداشتی و ورود بی

بدا افدزایش    مهچتر از هچده  ریزی و بازاریابی ومهآالی مازاد بر نیاز کشور باید با برناباشد. در عین حال حتی در صورت تولید قزلمی

یه آسیب الپیا با فرضآید جلوگیری از پرورش تیکیفیت ماهیان تولیدی داخلی نسبت به صادرات آن اقدام نچود. بنابراین به نظر نچی

 به صنعت قزل آال چندان اعتبارعلچی داشته باشد.  

 پرورش تیالپیا یا ماهیان بومی و خاویاری

های بومی باای تیالپیا مد نظر شیالت قرار گیرد و در این برخی کارشناسان تاکید دارند که پرورش ماهیان خاویاری یا گونهامروزه 

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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آال، کپورماهیان چینی و حتی واریته پروری ایران از جچله قزلهای آبزیدر حال حاضر بیشتر گونه ماهیان. شاید بد نباشد بدانیم که

هدای  بومی هستند. پرورش دهندگان ماهیان خاویاری نیز بدلیل نیداز بده هزینده   مااری و چینی کپور معچولی و میگوی وانامی غیر

تر بده  اند که سریعهای غیر بومی مثل سیبری رفتهاخیر به سراغ گونه هایفراوان و رشد کند و خواب سرمایه طوالنی مدت در سال

هدف تولید خاویار و گوشت دست پیدا کنند. در عین حال پرورش ماهیان خاویاری نیاز به سرمایه اولیده بسدیار زیدادی دارد کده از     

باشدد. در مدورد ماهیدان    لی است دور میزایی در واحدهای کوچک و تامین معاش جوامع خرد و محاهداف شیالت ایران که اشتغال

هدا هینگداه   های اناام شده در خصو  پدرورش ایدن گونده   سس ماهی و ... هم واقعیت آن است که تالش ،بتبومی مثل بنی، شیر

تدر  گان تااری را راضی به استفاده از این ماهیان به دلیل رشد کندد و غدذاگیری ضدعی  و بدازده پدائین     نددهنتوانسته است پرورش

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

ود و ا بدا وجدود کچبد   شود این است که چرکه اغلب پرسیده مینچایند و سوالی یکی دیگر از نکاتی که مخالفان ماهی تیالپیا ذکر می

ه ع آبدی را بد  باهای مرکزی مثل یزد که از نظر بارش و تبخیر نیدز وضدعیت نامناسدبی دارندد مند     بحران آب در کشور باید در استان

رورشدی ایدن   و شرایط پ شناسیکنندگان این موضوع اطالع چندانی از زیسترسد ملرحپرورش این ماهی اختصا  داد. به نظر می

ف در ه قابلیت مصدر کهای نامتعارف گونه و اهداف سازمان شیالت ایران از ورود آن ندارند. چرا که این ماهی با هدف پرورش در آب

ار ه جواندان بیکد  دارد وارد شده است و الزم است از این منابع خددادای بدرای تدامین پدروتئین و اشدتغال انبدو      نشرب و کشاورزی را 

 ده نچود.  استفا

 اثرات پرورش تیالپیا بر محیط زیست 

بدون باله هچانندد هدر فعالیدت اقتصدادی     و تر ماهیان باله دار سخت پوستان و یا حالت کلی، پرورش هچه انواع آبزیان اعم از ماهیان

تدوان  را به چند دسته مدی های محیط زیستی نیز دارند. اثرات محیط زیستی پرورش تیالپیا های معچول هزینهدیگر عالوه بر هزینه

هدا  های طبیعی شود و باعث یوتریفیکاسدیون دریاچده  تواند وارد اکوسیستماثر پساب مزارع پرورش این ماهی که می -1تقسیم کرد: 

ها اشاره نچدود.  توان به تصفیه مکانیکی و زیستی پسابهای زیادی پیشنهاد شده است که میگردد. برای کاهش این اثر امروزه مدل

عنوان هشوند که لان تولیدی در این مرحله بها ابتدا بصورت فیزیکی تصفیه میهای متراکم پرورش تیالپیا معچوال پسابدر سیستم

گردد. هچننین از فیلترهای زیستی با کچک باکتری نیز برای حذف مواد محلول در آب مثل کودهای غنی در کشاورزی استفاده می

ها بدرای اسدتفاده در   های آکواپونیک نیز در حال رشد است که تیالپیا یکی از بهترین گزینهیرا سیستمشود. اخآمونیاک استفاده می

. در اکواپونیک پساب مزرعه پرورش ماهی در داخل استخرها و یا خدارج از  (Wang and Lu, 2015) باشدهای آکواپونیک میسیستم

هدای  هدای بدومی و سداختار اکوسیسدتم    اثر تیالپیا بر گونه -2 ،رودکار میهآن برای پرورش گیاهانی مثل کاهو و یا سایر سبزیاات ب

بومی، احتچال فرار از مزارع پرورشی ی غیرهای محیط زیستی در مورد پرورش هر گونهترین و بااترین نگرانیطبیعی: یکی از عچده

هدای  باشند که به هچه قارههایی از ماهیان میجزء گروه که ماهیان تیالپیانیاباشد. با وجودهایی طبیعی میو ورود آن به اکوسیستم

گونه بر آبزیدان بدومی و   جهان و به بیش از یکصد کشور جهان وارد شده است اما متاسفانه ملالعات جامع در مورد اثرات زیستی این

شده و ارزیابی قبل از ورود آن و  های طبیعی انااماکوسیستم بسیار کم صورت گرفته و اغلب ملالعات بعد از ورود آن به اکوسیستم

نچاید. یکی از نکاتی که جای امیدواری دارد ایدن  گیری را مشکل میبینی خلرات احتچالی نشده است که در این مورد تصچیمپیش

زیسدت مثدل آمریکدا و اسدترالیا وارد شدده اسدت و       است که این ماهی امروزه تقریبا به هچه کشورهای ملرح از نظر حفاظت محیط

تواند برای ایران بسیار مثچرثچر باشد. نتایج ملالعات اناام شده در خصو  اثرات زیستی ورود تیالپیای غیدر  تاربه آن کشورها می

برخی ملالعات اناام شده در کشورهای مختل   -1 :بندی نچودتوان در چند گروه دستهها و ماهیان بومی را میبومی بر اکوسیستم
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ورود تیالپیدا   ها بیشدتر از قبدل از  باعث رونق صنعت صیادی شده است. یعنی میزان صید آبزیان از دریاچه حاکی از آن است تیالپیا

 Arthurترین تحقیقات اناام شده توسدط  ترین و جامعباشد. یکی از مهمشده است که حاکی از تاثیر مثبت تیالپیا بر اکوسیستم می

های متعدد این منلقه نه تنها اثر منفی بر دهد که پرورش تیالپیا در اکوسیستم( در جنوب شرقی آسیا نشان می2010و هچکاران )

های اکولوژیک بالاستفاده موجب افدزایش صدید در   آشیاندلیل استفاده تیالپیای معرفی شده از هکاهش ماهیان بومی نداشت بلکه ب

اهی تیالپیا را در استخرهای پرورشی با بسیاری از آبزیان توان ممنابع آبی نیز شد. ملالعات متعدد تاربی نیز بیانگر آن است که می

ها نتایج ملالعات حاکی از نه تنها عدم رقابت تیالپیا با سایر ماهیان مثل و توام پرورش داد. در این حالت ایصورت چندگونههدیگر ب

ماهیدان دیگدر و حتدی افدزایش تولیدد در       های غیرمشترک بدا آشیانکپورماهیان چینی است بلکه بیانگر توان استفاده این ماهی از 

ای در اندونزی و فیلیپین که بر اساس نظرسدنای از صدیادان   هایی است که تیالپیا استفاده نشده است. در ملالعهمقایسه با سیستم

ن شدده اسدت   درصد آنها معتقدند که ورود تیالپیا به منابع آبی باعث افزایش صید ماهی و بهبود معیشت صیادا 85اناام شده است 

دهد که استفاده از ماهیدان تیالپیدا   درصد برعکس معتقد به اثر منفی تیالپیا بودند. هچننین مرور ملالعات گذشته نشان می 15اما 

هدا و بهبدود اسدتفاده از غدذا در     ی پرورشی هچراه با سایر آبزیان سبب کاهش بار میکروبدی مدزارع و کداهش بیچداری    عنوان گونههب

برخی ملالعدات دیگدر حداکی از     -2، (Wang and Lu, 2015) کاهش آلودگی و یوتروفی آب و افزایش تولید شده استاکوسیستم و 

های تیالپیا شده است. به طور مثال بعد های طبیعی و کاهش ماهیان بومی بعد از ورود برخی گونهتاثیر مخرب تیالپیا بر اکوسیستم

گاندا، تیالپیاهای بومی دریاچه به شدت کاهش پیدا کدرد و بعدد از چندد سدال میدزان صدید       از ورد تیالپیا به دریاچه ویکتوریا در او

افزایش پیدا کرد اما بیشتر سهم ماهیان صید شده از تیالپیاهای معرفی شده بود که حداکی   ایدریاچه اگرچه به مقدار قابل مالحظه

هچننین ورود تیالپیا به هند سبب کاهش قابدل مالحظده   (. Fuerst et al., 2000) از غالب شدن این ماهیان در دریاچه ویکتوریا بود

 ماهیان بومی شده و پژوهشگران معتقد بودند که این موضوع به علدت ندوع تولیددمثل ماهیدان تیالپیدای معرفدی شدده بدوده اسدت         

(Nataranj and Aravindan, 2002 .)بخیدز رودخانده   آوزه ملالعه دیگری در استرالیا نشان داد که ورود تیالپیای نیل به حDarling 

و فضای تولید مثل شده اسدت امدا بدرعکس معرفدی نچدودن تیالپیدای        غذادلیل رقابت بر سر هسبب کاهش جچعیت ماهیان بومی ب

در گینه نو باعث افزایش ماهیان صید شده بدون تاثیر برجچعیت ماهیان بومی شده اسدت   Sepikموزامبیک به حوزه آبخیز رودخانه 

(Arthington and Bluhdorn, 1996) .3-     هدای جدیدد امکدان ایاداد     یکی دیگر از خلرات معرفی یا انتقدال تیالپیدا بده اکوسیسدتم

هدای  ها در این خصو  در کشورهای آفریقایی که دارای گونده های ژنتیکی است. گزارشهیبرید با سایر تیالپیاهای بومی و آلودگی

 .(Moreau, 1983)د وجود دارد بومی ولی غیرپرورشی تیالپیا هستن

 گیری کلی و ارائه پیشنهادات اجرائینتیجه

هدای پرورشدی یکسدانی    هچه ماهیان تیالپیا پتانسدیل توان نتایج کلی زیر را استنتاج نچود: چه در این مقاله ارائه شد میآنبراساس 

اقلیچی و هیدرولوژیک منلقه، اهداف پرورشی  ،اکولوژیکبایست شرایط ی پرورشی مناسب هر منلقه میندارند و برای انتخاب گونه

هدای نامتعدارف   ترین گونه را انتخاب کرد. با هدف فعلی شیالت ایران کده اسدتفاده از آب  کنندگان را لحاظ و مناسبو سلیقه مصرف

و هیبرید قرمز برای پرورش  های نیلباشند و با در نظر گرفتن مالحظات زیست محیلی گونهشور میهای داخلی که غالبا لباستان

های جدیدد و ماهیدان بدومی نیدز ذکدر چندد نکتده        گردد. از نظر خلرات زیستی احتچالی تیالپیا بر اکوسیستمدر ایران پیشنهاد می

-های مختل  تیالپیا نیز کامال متفاوت مدی ضروری است. اول اینکه هچانند پتانسیل آبزی پروری، قدرت تخریب و اثرات منفی گونه

دلیل شدیوه تولیددمثلی متفداوت و قددرت     ههایی مثل تیالپیای نیل در مقایسه با تیالپیای زیلی و موزامبیک بشد. مثال اثرات گونهبا

-صورت غیربومی پرورش داده میهتر، کچتر است. دوم اینکه مرور ملالعات کشورهایی که در حال حاضر این ماهیان برقابت ضعی 

اکولوژیک داشته  آشیانهای بومی منلقه باشد که کچترین مشابهت گونه مناسب باید براساس گونه شوند حاکی از آن است انتخاب

تدوان بدا توجده بده     دهد که چناننه ارزیابی دقیقی از اکوسیستم های آبی شده باشد مدی نتایج ملالعات اناام شده نشان میباشند. 

نکته های بومی را داشته باشد. اکولوژیک و رقابت با گونه آشیانهایی تیالپیایی استفاده نچود که حداقل هچپوشانی نتایج آن از گونه
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ی غیدر بدومی ارزیدابی    بایست پیش از معرفی تیالپیا و نه پدس از معرفدی آن هچانندد هدر گونده     سوم و پایانی آن است که حتچا می

داوری انادام شدود و   طرف و بدون پیشبی ،توسط کارشناسان خبره (Environmental impact assessment) خلرات محیط زیستی

زیست ست که خوشبختانه امروزه هم دانش محیطا نکته مهم دیگری که باید اشاره نچود آن پس از آن اقدام به معرفی تیالپیا نچود.

پدرورش تیالپیدا بایدد در مادامع علچدی و بدا انادام        و هم شیالت در کشور ما به حدی از بلوغ رسیده است که مشکالت مربوط بده  

محدود موافق یا مخال  اناام شود نه تبدیل به موضوعات  ایملالعات دقیق علچی و استفاده از نظرات هچه متخصصان امر و نه عده

 ی توسط افراد غیرمتخصص شود که سبب غبارآلود شدن فضا و گم شدن نظرات تخصصی گردد.  ارسانه
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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. 
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