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  24/12/1395 تاریخ پذیرش:؛  26/11/1395 تاریخ دریافت:

  1چکیده
، بیان تجربیات سایر ي نیلتیالپیاهاي زیستی و اکولوژیکی  رسی سازشهدف از این مطالعه، بر  

باشد.  با توجه به شرایط ایران میاین ماهی  پرورشهاي مختلف  و ارائه دیدگاه آنکشورها در معرفی 
. هستند داراي ارزش اقتصادي ها آن تعدادي ازگونه ماهی وجود دارد که  174ایران،  یهاي داخل آبدر 

 هدف با یزد بافقمرکز ملی آبزیان آب شور  به اندونزي کشور از 1378 اولین بار در سال ي نیلتیالپیا
شد.  کشور وارد ،شده کنترل توسعه امکان و زایی اشتغال آن، تولید سازي بومی و فناوري به دستیابی

 زیاد، داشتن مقاومت تولیدمثلی دوره هر در ریزي تخم بار چندبلوغ جنسی زود هنگام، طول عمر باال، 
، قدرت تحمل و قدرت تغییر رژیم غذاییچیزخواري  همه  ، ها و آلودگی ها نسبت به انواع بیماري

است.  تیالپیاهاي  از ویژگی ماهی مادهحفاظت از تخمک توسط دهان  ایی و شوري،ي باالي دم دامنه
ها در برخی از  تعدادي از آنگزارش  همراه ههاي بومی ب گونهباالي و پتانسیل حذف  زادآوريسرعت 

با توجه به عدم است.  شدهی یها ، موجب نگرانیستان خوزستان، اهاي آبی جنوب غربی کشور پهنه
معرفی تیالپیاي نیل،   گونه اکولوژیکی باالي قابلیت تخریب کنترلی موفق در دنیا وکامل ر وجود راهکا

  شود. توصیه نمیکشور به  آن
 

  ایران زیست، محیط اکوسیستم، تیالپیا، :کلیدي هاي واژه
                                                             

 j.aazami@znu.ac.irمسئول مکاتبه: *
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  قدمهم
محیطی  زیست شرایط به نسبت گونه یکافراد  بودن تغییرپذیر مفهوم به ،1اکولوژیک هاي سازش 

 محیط شرایط به نسبت باالتري سازش پتانسیلگونه که  هرافراد شود که  این قابلیت سبب می .است
 شاملها  این سازش. )2005 همکاران، و کانونیکو( شوند غالب زمان طول در د،نباش داشته زیست
 که(فیلوژنتیکی)  ارثی هاي سازش و نسلیک  به متعلق هایی سازش یا(آنتوژنتیکی)  موقت هاي سازش

 هایی گونه اکثر. شود می است، بعدي هاي نسلقابل انتقال به  و داشته وجود گونه تکامل تاریخ طول در
 جمعیت افزایش و تولیدمثل در العاده فوق قدرت داراي باشند، ارثی هاي سازش پتانسیل داراي که

 به ار اکولوژیک هاي سازش دیگري بندي تقسیم در. )2006 استیوارد، ؛2012 متیوس،( بود خواهند
 به مربوط هایی سازش مجموعه شامل ،2گونه ظاهري هاي سازش: کنند می تقسیم بخش چهار

 افزایش همچنین و تربقاء بیش زیست، محیط سخت شرایط تحمل جهت موجود ظاهري مشخصات
 و ماهی برنده جلو نقش 4دمی باله شنا، در پایداري به 3پشتی باله شکل ماهی در مثالً رقابتی؛ قدرت

 قدرت ،6فیزیولوژي هاي سازش .)2012 متیوس،( دارد کاربرد دادن مانور براي 5اي ینهس باله
 پتانسیل ماهی، براي که شود می شامل را مختلف شرایط در ها اندام کار طرز و عمل نحوه تغییرپذیري،

 عوامل به زنده موجود تحمل قدرت .است فیزیولوژیکی هاي سازش جمله از دما یا شوري به تحمل
 نوع این به که شود می ناشی مختلف هاي پادتن تولید در موجود آن سازش و تغییرپذیري از بیماریزا
 پتانسیل به که است رفتاري سازش ها، سازش از دیگري نوع. گویند می 7بیوشیمیایی سازش سازش،

 قدرت ماهی، مورد در و شود می گفته ارادي، غالباً صورت به محیطی شرایط به گونه یک سریع پاسخ
توسط والدین براي  الروها یا ها تخمک بلعیدن و شرایط ناگهانی رتغیی فهم ،)سریع واکنش( سریع فرار

 هرطور کلی افراد  به. )2006 استیوارد،( است رفتاري هاي سازش مهمترین جمله ازها  حفاظت از آن
 بیشتر سازگاري توانایی ،افراد هرچه که هستند  سازش این عانوا براي مختلفی هاي پتانسیل داراي گونه،

هاي  و برعکس، گونه بود دنخواه برخوردار بیشتري پایداري و پراکندگی از د،نباش داشته محیط با
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هاي آب  در اکوسیستم ؛ مثالًباشند حساس داراي تواناي سازگاري کمتري به تغییرات محیطی می
از  Luciobarbulus mursa)و سس ماهی  (Salmo trutta) قرمز آالي خال قزلماهی  جاري،

از و تیالپیا  ).Carassius spp( هایی مانند کاراس گونههاي بسیار حساس بوده در حالی که  گونه
 شوند. ماهیان مقاوم محسوب می

 آب هاي اکوسیستمکه  دارند جودو شور لب و شور شیرین، آبهر سه اکوسیستم،  در ایران، 
 اهمیت داراي، کنند می عبور مختلف هاي کاربري میان از که این دلیل هب ها رودخانه خصوصاً شیرین
اي انواع آبزیان زیستگاه مطلوبی بر ها، . این اکوسیستم)2015 اعظمی و همکاران،( هستند خاصی

گونه  170داخلی ایران به بیش از هاي  آبي ماهیان  طوري که تنوع گونه به خصوصا ماهیان هستند
 دنیاپروتئین آبی در   مین کنندهأمهمترین منبع ت یکی از ماهیان .)2015 (کیوانی و همکاران،رسد  می

ت اکولوژیک و در مطالعا .)2001 ،آلن(تیدول و  باشند می هاي اکولوژیک باالیی وده و داراي ارزشب
براساس حساسیت به شرایط محیطی ها  همچنین تعیین اهداف حفاظت و مدیریت یک اکوسیستم، گونه

رزش و اهاي خاص به خود  هاي بومی هر منطقه داراي حساسیت گونه شوند و معموالً گذاري می ارزش
یی هستند که در یک اکوسیستم خاص ها گونههاي بومی  در این میان گونه. باالتر اکولوژیکی هستند

در اولویت حفاظت هر  ها گونه این تکامل متعلق به آن زیستگاه بوده و در طول تاریخ ،کرده زادآوري
از اصلی  هدف، (IUCN) جهانی حفاظت از طبیعت اتحادیهاقع بر اساس نظر و رد ؛هستند منطقه

 .)2000 (لوو و همکاران، نطقه استمآن ي بومی در ها حفظ بیشترین تعداد گونه ،حفاظت تنوع زیستی
از  مختلفی دالیل بهو  داشته تعلق دیگري  منطقه به شان اصلی خاستگاه که ها گونه از دیگري گروه

در این  .گویند می غیربومی هاي گونه ند،شد ساکن اکوسیستم یک درجمله انتقال عمدي توسط انسان 
خواري چیز د، همهار زیاي غیر بومی داراي بلوغ زود هنگام، پتانسیل زادآوري بسیها گونه برخی از میان

ها،  گونه که به اینهستند و مقاومت باالیی در برابر تغییرات شرایط محیطی از جمله دما و شوري 
 عامل مهاجم هاي گونه. )2000 لوو و همکاران،؛ 2011 آتاید و همکاران،(گویند  هاي مهاجم می گونه

  تنوع تهدید عامل دومین کلی طور به و داخلی هاي آب هاي اکوسیستم تنوع زیستی رفتن دست از اصلی
هاي در خطر انقراض  از گونه درصد 80حدود . )2011 سیرانا و همکاران،(شوند  می محسوب زیستی

هیچ  تقریباًاکنون برند و طبق تحقیقات انجام شده، ت مهاجم در زیستگاه رنج میهاي  از رقابت با گونه
 ها گونه کنترل جمعیت این آن،بر  عالوه است، نشده هاي مهاجم گونه این کامل کشوري موفق به حذف

، ماهیان تیالپیا IUCN . بر طبقبردارد درهاي زیادي  شکل و هزینهها بسیار م ها و تاالب در رودخانه
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معرفی آن به ور بوده و داراي خصوصیات مذککه هستند شدت مهاجمی  ههاي ب هیکی از گون
تواند به بحرانی جدي براي  هاي طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی نیستند، می یستمساکو

گونه مهاجم دنیا قرار  100تنوع زیستی آن کشورها تبدیل شود، لذا این نهاد ماهی تیالپیا را در فهرست 
ماهیان، تیالپیاي نیل که بومی قاره آفریقا و از میان این گروه از  .)2000 (لوو و همکاران، داده است

و به بسیاري از مناطق بیشتري بوده به دالیل اقتصادي مورد توجه  ،باشد میهایی از خاورمیانه  بخش
هاي مختلفی در خصوص  . از آنجا که دیدگاه)2005 کانونیکو و همکاران،( دنیا معرفی شده است

حاضر،   هدف از مطالعه، علمی، مطرح گردیده استدر منابع غیر بوده و غالباًمعرفی این ماهی در ایران 
بیان تهدیدها و یا  ،ي نیلتیالپیا  خصوصیات اکولوژیکی، زیستی و رفتاري گونه ضمن معرفی

  .تواند داشته باشد میگونه براي کشور  این است که هاي فرصت
  

  بحث
 و )Perciformesماهیان ( سوف  راستهاز  تیالپیاماهیان : خصوصیات زیستی و اکولوژیکی گونه

توان  میاین گروه از ماهیان ي ها گونهترین  شده شناختهاز که باشند  می) Cichlidae(خانواده سیکلیده 
پشتی با خارهاي تیز و   باله تیالپیاي نیل داراي  گونه .اشاره کردزامبیک زیلی و مو، آبی، نیل يبه تیالپیا

  ).1(شکل  )2014 کور و همکاران،(و باله دمی با نوارهاي عمودي مشخص است  شکل پهنبلند، 
  

  
  .)Oreochromis niloticus(نیل  نماي ظاهري تیالپیا -1شکل 
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و مقاومت مثلی  تولید  هاي زیاد در هر دوره ، تولید تخمک، بلوغ جنسی زود هنگامطول عمر باال  
است تیالپیاي نیل منحصر بفرد و ها از جمله خصوصیات زیستی  و بیماري  باال نسبت به انواع آلودگی

، قدرت مواد جانوريقدرت تغییر رژیم غذایی از گیاه به خواري، چیز  همه .)2011 آتاید و همکاران،(
حفاظت از تخمک توسط دهان جنس  ،)، پتانسیل تحمل شوري باالC42-8 (دمایی  باالي  تحمل دامنه

، رشد بسیار باالي گونه و در زیاد ماده در صورت نامساعد بودن شرایط محیطی، پتانسیل تولیدمثلی
گونه به شمار  ایناز خصوصیات اکولوژیک  بومیهاي  نتیجه قدرت رقابت باالي تیالپیا نسبت به گونه

 و خوار پوده خوار، گیاه غالباً ، ماهیان تیالپیا)2005( و همکاران کاناکوتحقیقات براساس  رود. می
که  رسد نظر می کند. به نیز تغذیه می ماهیان دیگر الرو و تخم از ولی شوند می محسوب خوار پالنکتون

بیش (تیالپیا  ر از ماهیانباالت يها اکثرا در سنکنند؛  از منابع غذایی محدودتري استفاده میماهیان بومی 
ایط محیطی بسیار ها نیازمند شر بقاي آنکنند؛  می آب رها یشان را درها تخمو  بالغ شده )دو سالگی از

بینند، در  می کوچک محیطی آسیبي ها در صورت تنشو  تحمل اندکی دارند  دامنهی است، خاص
؛ 2015 تارکان و همکاران،( را ندارندتیالپیاي نیل هاي مقاومی همچون  گونهنتیجه توان رقابت با 

  .)2016 تیموري و همکاران،
هزار تن به  800از حدود  2014تا  1990طبق آمارهاي فائو تولید تیالپیا از سال : آمار تولید جهانی

 مصر، کشورهاي چین،ترتیب  از نظر میزان تولید، به که یون تن در سال افزایش یافته استمیل 8/4حدود 
  ).2 شکلشوند ( دکنندگان این ماهی محسوب میتولی بیشترین 2 شکلمطابق با فیلیپین  و اندونزي

  

  
 )2015(فائو، جهان کشورهاي مختلف مقدار تولید تیالپیا در  -2 شکل
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، به تعداد پنج هزار عدد بچه ماهی نارس (Oreochromis niloticus)تیالپیاي نیل  :معرفی در ایران
بافق استان یزد با هدف مرکز ملی ماهیان آب شور از اندونزي به  1387عدد پیش مولد در آذرماه  80و 

شده وارد ایران شد که  زایی و امکان توسعه کنترل سازي تولید آن، اشتغال دستیابی به فناوري و بومی
زیست و دامپزشکی کشوري شامل تجهیز فضاهاي سرپوشیده  مجوز صادره از سوي سازمان محیط

قابل ذکر ). 2012(علیزاده و بمانی، و پرواربندي بود  براي عملیات تکثیر، نرسري (پرورش بچه ماهی)
و تیالپیاي  Coptodon zillii زیلی تیالپیاشامل ، از این ماهیانحضور تعدادي حال حاضر  دراست که 

یید شده است أتخوزستان از جمله تاالب شادگان هاي استان  در آب Oreochromis aureus آبی
در دهه اند. شانک یا شانک هور معروفکه در میان مردم محلی به  )2016 خانی و همکاران، (ولی

هزار تن ماهی از این تاالب برداشت  15سال طبق برآورد تحقیقات شیالت خوزستان حدود  هفتاد هر
بومی و  هايسفانه این گونهأمت که تن رسیده است 500 این میزان در حال حاضر به کمتر از شد ومی

هاي غیربومی  و گونه صیادي آب ورودي به تاالب، فشار کمبود هاي آلودگی آب،ارزشمند به علت
  .تیالپیا رو به نابودي است همچون

گونه به  جهت معرفی این ییها درخواست ،معرفی تیالپیاي نیل به بافقبعد از : دیدگاه مثبت پرورشی
در دو طیف علمی ایران   هاي موجود در جامعه دیدگاهتا، ارائه گردید که در این راسسایر مناطق کشور 

هاي  مین فرصتأپروري، ت آبزيتنوع در اقتصادي که در آن توسعه  دیدگاه مثبت یا صرفاًقرار دارد. 
هاي دیگر،  شغلی با توجه به شرایط اشتغال در کشور، تولید پروتئین و حتی صادرات آن به کشور

مین أت و نهایتاً در داخل ایران جهت رونق اقتصادي هاي آبی اکوسیستم هاي خدادادي ده از ظرفیتاستفا
تواند موجب  عنوان یک غذاي سالم و مطلوب که می و تالش در جهت افزایش مصرف سرانه ماهی به

ی و عروقی و افزایش طول هاي قلب سکته ها خصوصاً  میر افراد ناشی از انواع بیماري کاهش مرگ و
عنوان سرمایه اصلی  پایین به هاي نسبتاً واقع ارتقاي بهداشت عمومی با هزینهو در عمر براي مردم 

ز یک طرف پرورش . در واقع، افراد در این دیدگاه ااستراد اف این از مهمترین دالیل ،شود اجتماعی
 پایین هاي از سوي دیگر هزینه و باشدتوام با یک محصول دیگر تواند  میکه حتی را گونه  آسان این

هاي مجهز  و استخر هاي پیشرفته سازهبه ساخت انواع  ، عدم نیازر این ماهی نسبت به سایر آبزیانتکثی
گیري  را مالك تصمیمدر برابر عوامل مختلف محیطی و انسانی گونه  بودن این ه تهویه هوا و مقاومب

 را به  این امکان ،ت اکسیژن آبهاي دمایی، شوري و تغییرا تنش در این میان، مقاومت به. دهند قرار می
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غیر از موارد باال بپردازند. این فعالیت که با ریسک کمتري به  دهد افراد غیر ماهر در پرورش ماهی می
طعم  ،باشد گزینه بسیار خوبی براي پرورش میي باالي این ماهی است و در واقع ها سازش که بیانگر
عمومی  هاي اولویت یکی از عنوان ی به، موجب گردیده تا این ماهکمتر هاي مزاحم و استخوانمناسب 

 ، فیلهقیمت از نظر که طوري هب ؛خوبی در ایران دارد؛ لذا بازار مصرف در خرید و مصرف ماهیان باشد
گر از آن در کشورهاي دی  این در حالی است که قیمت پایه .گران استشود  که در بازار عرضه میآن 

دنیا در سطح  در عین حال مصرف عمومی بسیار باالیی ر بوده ولیت ، پایینقابل عرضهسایر ماهیان 
 نکات اقتصادي طرح معرفی و تکثیر توجه دارد و قطعاً به مزایا و خصوصاً این دیدگاه صرفاً دارد.

   گیري باشد. ممالك تصمی به تنهایی نبایدمسائل اقتصادي 
یا ها   طرف و تخریب کمزایاي مطرح شده در باال در ی متما در دیدگاه دوم،: دیدگاه اکولوژیک

بررسی و به دقت نیز از سوي دیگر  ي آبیها مشکالت احتمالی معرفی یک گونه جدید به اکوسیستم
هاي غیربومی  گیري خواهد شد. تجربیات تلخی از معرفی گونه د معرفی آن تصمیمدر مور نهایتاً

غیربومی آمور که یک   گونهمعرفی  هاي آبی در ایران و دنیا وجود دارد مثالً در اکوسیستم خصوصاً
که تاالب هامون از   طوري هروند تخریب تاالب هامون را افزایش داد ب ؛استاز راسته کپورماهیان ماهی 

هاي  رودي و عدم وجود نیزارافزایش تبخیر سطحی، کاهش آب و و نهایتاًخالی وجود گیاهان آبزي 
   .)2008 بیک و همکاران، ون( تبدیل کردنطقه آن مغبار  ، آن را به بیابانی خشک و کانون گرد وطبیعی

تخریب  غیربومی وهاي  در دنیا نیز معرفی گونه: تیالپیاتجربیات سایر کشورها در پرورش 
مثال تیالپیا  ؛)2005 (کانونیکو و همکاران، است عمومی را به همراه داشته هاي ها، خسارت اکوسیستم
عنوان ماهی آکواریومی وارد شد. امروزه حضور تیالپیا در تنوع زیستی آبزي در  هدر استرالیا ب موزامبیک

   .)2004 مورگان و همکاران،(ماعی است استرالیا یک معضل اجت
هاي کافیو و  ر این ماهی در اکوسیستم، با تکثی1960  در ابتداي دهه کشور زامبیاسازمان شیالت   

ر در طی هر سال د تیالپیا ماهی ده هزار عددمدیریت شده موافقت نمود. بیش از  طور کامالً به زامبیزي
گزارش داد که  ي جنوبیموسسه تحقیقات تنوع زیستی آبزیان آفریقاشدند.  ها تولید می این اکوسیستم

صورت  و بهطور تصادفی فرار کرده  هاي باز به این نوع ماهی از استخرهاي پرورشی به اکوسیستم
ر ذخایر سایر کشورها تحقیقات بعدي حضور این ماهی را د ؛نموده استتولیدمثل آمیزي  موفقیت

که بومی آنجا  ي جنوبیآفریقا رودخانه لیمپوپو تیالپیاي موزامبیک در یید کردند.أت همچون زیمبابوه
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(کانیکو و همکاران،  شد جایگزین آن و موزامبیک تیالپیاي نیلهیبرید به مرور زمان کمتر و  ،بود
همچنین در شناسد.  مرز جغرافیایی نمی جاري  هاي هاي آب که ماهی در اکوسیستم . واضح است)2005

هاي آب شیرین حائز اهمیت است،  نهبراي گو عنوان یک مرکز تنوع زیستی خصوصاً هبکه ماداگاسکار 
ماهیان بومی آب  ،غیربومی  معرفی گونهماهیان و   رویه زدایی، صید بی جنگل گونه ورود یافته است. این

شترین دار، ماهیان آب شیرین با بی هاي مهره که در بین گروه ثیر قرار داده به طوريأشیرین را تحت ت
هاي  منظور فعالیت تهدید مواجه هستند؛ چندین گونه از ماهیان تیالپیا از جمله تیالپیاي نیل به

هاي غیربومی و کاهش  پروري به این منطقه معرفی شده است و همبستگی قوي بین معرفی گونه آبزي
ی از نیکاراگوا قسمت  دریاچه .)2003 بنستد و همکاران،( وجود داردماهیان بومی در ماداگاسکار 

 1985است که از نظر تنوع و تولید زیستی در سال  کشور نیکارگوااکوسیستم بزرگ آب شیرین در 
که بررسی پویایی  در حالی ،هیچ تیالپیایی در این دریاچه وجود نداشت 1983نظیر بود. در سال  کم

صید یاچه دردر نشان داد که تعداد کمی تیالپیا توسط برخی صیادان  1988جمعیت ماهیان در سال 
 مهم گیاهیک ، که .Chara sppبنام گیاه آبزي  تدریجی . حضور ماهیان تیالپیاي نیل موجب حذفشد

    .)2002 ،و همکاران مکوي( شد، بودبراي سیکلیدهاي بومی آن زیستگاه 
منظور  بهفیلیپین آبی  مخازنها و  به دریاچه 1950  در اواسط دههتیالپیاي نیل و تیالپیاي موزامبیک   

هاي فراوان تیالپیا را در چندین  استقرار جمعیت )1998( گوررو. ندمعرفی شد افزایش فعالیت صیادي
گزارش داد.  شدند، پروتئین آبزي ياجتماعی و تولید باال -د اقتصاديذخایر آبی فیلیپین که موجب رش

ارزیابی فعلی از بومی فیلیپین مشخص نبود. هاي  اما اثرات اکولوژیکی این ماهی بر روي گونه
بومی مکزیک در خطر  انهاي ماهی گونه درصد 31 ه بیش ازدهد ک هاي آبی مکزیک نشان می اکوسیستم

سدسازي به انضمام  ها غالباً اکوسیستمتخریب زیستگاهی و تغییرات ساختاري ؛ انقراض قرار دارند
خاطر کمبود اطالعات پایه از وضعیت  عامل چنین وضعیتی است و بههاي غیر بومی  معرفی گونه

هاي  کردند که معرفی گونه اکولوژیکی و زیستی ماهیان بومی در مکزیک ابتدا محققان تصور می
ر ، رندالی موجب افزایش تنوع و پایداري دمختلف تیالپیا شامل: تیالپیاي آبی، موزامبیک، نیل، زیلی

، بیش پی سی سی محققان در می 2002در سال  .)2001 فوسلیر،(جوامع گیاهی و جانوري خواهد شد 
ثابت مطالعه و  طریق آنالیز محتویات معده سال روي اثرات تیالپیا بر جوامع ماهیان بومی از دواز 

شامل  طوح مختلف مواد غذاییکردند که این ماهیان فراري از استخرهاي پرورش ماهی از س
موجب کاهش شدید فراوانی  در نتیجه تغذیه کرده و پوستان موجود در رسوبات ، سختخوار پالنکتون
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دي، در مناطق جنوبی مو  در رودخانه .)2002 پترسون و همکاران،( هیان بومی شدندما هاي گونه تنوعو 
این  رقانونی واردمعرفی غی  واسطه هبهم جنس با تیالپیاي نیل است، الپیاي آبی که تی ،)1992(آریزونا 
منتهی به   سراسر رودخانه و دریاچه 1996در سال که  به طوري ؛گردیدمشاهده شده بود  رودخانه

، 2002ه روبه کاهش گذاشت و در سال هاي بومی این منطق گونه رودخانه را اشغال و در نتیجه آن
اي از گیاهان تا  گونه، تغذیه گسترده این  محتویات معده  آبزیان آمریکا با مطالعه و حیات وحشسازمان 

   .)2005 اسکوپتن و همکاران،( یید کردندأرا تریز بومی جانوران و حتی ماهیان 
گیرند:  ماهیان تیالپیا در سه بخش اصلی قرار می جمعیتراهکارهاي کنترل  :راهکارهاي کنترلی

یر دلیل اثرات منفی این مواد بر سا هکه قطعا بروتنون) کش  ماهی (مهمترین آن استفاده از مواد شیمیایی
با بهبود که باید ؛ کنترل زیستی )2006 راینر و کریس،( شود موجودات زنده اکوسیستم، توصیه نمی

ها  کاهش تراکم آن و نهایتاً تغذیه کنند، صورت گیرد؛ انتوانند از این ماهی جمعیت ماهیان بومی که می
رسد براي  نظر می که به )2005 بیسوس و همکاران،(برداشت فیزیکی است  از طریق افزایش

هاي آبی راهکار  همراه احیاي اکوسیت ها به تلفیقی از این روشهاي آبی آلوده در ایران،  اکوسیستم
  مناسب باشد.

  
  پیشنهادات و گیري تیجهن

، است تهدیدات جدي وجود بیانگر آبی هاي اکوسیستم به گونه این معرفی در شده بیان تجربیات  
منظور تک  که به یهای روش. گرددصورت  ریسک ارزیابی ،ابتدا بایدهاي غیربومی  در مواجه با گونه لذا

نبوده و حتی درصد کوچکی از یز آم موفقیتصورت صددرصدي  بهشود  انجام میگونه  سازي این جنس
 تنوع رسد می نظر بهتواند تبدیل به تهدید بزرگی شود.  هاي این ماهی می خطا با توجه به ویژگی

  گونه معرفی به نیازي که باشد حدي به ایران در ها گونه این پرورش پتانسیل و بومی ماهیان هاي گونه
 سنجش و مطالعه ،ها گونه این معرفی جاي به رددگ می پیشنهاد لذا ؛نباشد باال ریسک این با جدید

 پرورش امر متولی هاي سازمان کار دستور در داراي ارزش اقتصادي، بومی هاي گونه پرورش پتانسیل
 از و موضوع اهمیت دلیل هب. قرار گیردسسه تحقیقات علوم شیالتی ؤو م شیالت سازمان جمله از

 هاي اکوسیستم در را تیالپیاهاي مختلف  گونه حضور ،فمختل مطالعات و ها گزارش قبالً که آنجایی
 سایر به آن توسعه از جلوگیري و کنترلی راهکارهاي پراکنش، مطالعه ند،ا هکرد ییدأت ایران آبی

همچنین ضرورت دارد با پایش  .شود می توصیهنیز  کشور شمالی هاي اکوسیستم خصوصاً ها اکوسیستم
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گونه  تهدیدات این  هاي آبی، به مطالعات بیشتري در زمینه وسیستممنظم و دقیق جمعیت تیالپیا در اک
  . ه شودپرداخت
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