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نخستین ماهی پرورشی جهان

2021 میلیون تن7.5افزون بر

دمصر، فیلیپین، اندونزی و تایلن،نیچ

(درکنار تولید)وارد کننده امریکا -بزرگترین مصرف کننده

 1-1.3قیمت جهانی هرکیلوگرم تیالپیای کامل حدود،

(دالر3-5فیله فرآوری شده )

0

1

2

3

4

5

6

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 20122015

ن
 ت
ن
یو

یل
م

تولید تیالپیا در جهان







ویژگی های زیستی ماهی تیالپیا

با منشا آفریقا و ( (Cichlidaeتیالپیا نام عمومی گروهی از خانواده تیالپیا ماهیان •
خاورمیانه است

گونه است۱۶۰۰این خانواده دارای ده ها جنس و بیش از •

Oreochromis( نیل)تیالپیای سیاه : گونه های هدف پرورشی • niloticus

.Oreochromis sp( هیبرید)تیالپیای قرمز 



پرورشای ، تیالپیاای نیال باه عناوان گوناه  اباش. ماهیان تیالپیا،مهم ترین گزینه پرورش در آبهاای باش شاور هساتند•
تیالپایالی . باه خاوبی رشاد مای کنادppt۱۵کمترین قدرت تحمل نسبت به نوسان شوری دارد اماا در آش تاا شاوری

. را تحمال نمی کنادppt۱۵بایش ازمعموالًشاوریرا ترجیح می دهاد وppt۱۰جوان و انگشت قد، شوری کمتر از
. گرددافزایش شوری موجش محدودیت توبید مثل ماهی تیالپیا می

.بیشترین مقاومت نسبت به افزایش شوری دارندO. Mossambicusو T. zilliو O. aureusتیالپیای•

تااثیر قارار دما، مهمترین عامل محیطی است که فیزیوبوژی رشد ، توبید مثل و متابوبیسم را در ماهی تیالپیا تحت•
.می دهد

.استC۳۵-۲۰°محدوده مناسش دمایی برای پرورش تیالپیا•

C۱۲°متوقاف شاده و در دماای کمتار از C۱۶°کاهش می یابد ،در دمایC۲۰°شدت تغذیه ماهی تیالپیا ، از دمای•
تیالپیااا نماای توانااد ماادت . را تحماال کناادC10-7°ماااهی تیالپیااا ماای توانااد ماادت کوتاااهی دمااای . تلفااات روی می دهااد
.را تحمل نماید۴۲تا C۴۰°طوالنی در دمای



 1387بافق 

رشد و بقا در . عمق آب استخر، نیز در بازما ندگی و رشد تیالپیا تاثیر معنادار دارد

، در به دلیل نوسان شدید اثرات محیطی کاهش می یابد(حدود نیم متر)استخرهای با عمق کم

درصد نیز قابل دستیابی ۱۰۰بازمانی تا ( متر۳تا ۲عمق)حالی که در استخرهای عمیق 

.است

سانتی متر ۲۰۰تا ۱۰۰(و بسته)عمق مناسب آب استخر برای پرورش در محیط های باز 

.است
را mg/l ۱-0/5گرچه ماهی تیالپیا ،توانایی تحمل سطوح پایین اکسیژن محلول در حد 

.  است ۳تا mg/l۱دارند، اما حد مناسب اکسیژن برای پرورش 

مطلوب رشد تیالپیا بین  pHرا تحمل کند، اما ۱۱تا ۵از ،pHتیالپیا می تواند گستره وسیع

.است۹تا ۵/۶



چرا تیالپیا ؟

پرورش . بشدت کاهش یابد2050از بین رفته و صید و صیادی تا 2048پیش بینی می شود تنوع آبزیان در دریا ها تا سال •
ایر منابع از سوی دیگر توسعه پرورش آبزیان در مقابل توبید س. آبزیان سریع ترین سیستم توبید  ذا محسوش می شود

 .(FAO, 2017)پروتئینی مانند دام و طیور می تواند در مصرف آش در کشورها بطور معنی داری صرفه جویی نماید 

7کشور جهان به متجاوز از 140توبید این ماهی در بیش از . بقش گرفته است« مرغ آبزی پروری»1984تیالپیا از سال •
آبزی پروری 2014تا 2006سازمان خواروبار جهانی در گزارش خود بیان کرده که از سال . میلیون تن رسیده است

تنها دو محصول شیالتی تیالپیا و 2030از سوی دیگر تا سال . داشته استرشد 119%صرفا توبید تیالپیا و 56%جهان 
.  رشد خواهند داشت90%میگو بیش از 

میلیارد دالر در سال 9.2، به 2020میلیارد دالر در سال 7.9فائو پیش بینی کرده است گردش مابی بازار جهانی تیالپیا از •
.میرسد 2027



یل شده امروزه تیالپیا به گسترده ترین نوع آبزی پروری در جهان و گزینه اول مناطق گرمسیر تبد•
فائو، تیالپیا پس از کپورماهیان دومین ماهی پرورشی است و طبق آمار سازمان خواروبار جهانی. است

آسیا . درصد رشد اقتصادی داشته است6-12طی سال های اخیر صنعت آبزی پروری تیالپیا ساالنه 
چین . توبید جهانی را بخود اختصاص داده است80%بدبیل داشتن اقلیم مناسش پرورش این ماهی 
ایاالت . از کل توبید در این کشور حاصل می شود50%بزرگترین توبیدکننده تیالپیا در جهان بوده و 

هزار تن توبید تیالپیا دارد و مابقی 25متحده امریکا بزرگترین مصرف کننده این ماهی ساالنه بیش از 
کشور پرورش 140از . هزار تن را از طریق واردات تأمین می نماید250تقاضای بازار تا حدود 

یا، انگلستان، هلند، سویس، ایتاب)دهنده می توان نمونه های کشورهای متعدد قاره های مختلف اروپا 
های ، را در کنار ا لش کشور(کانادا، ایاالت متحده، برزیل، مکزیک، کوبا)، امریکا (آبمان، بهستان

.ه استآمار توبید در جزایر استرابیا محدود اما رو به افزایش بود. آسیایی و افریقایی متعدد نام برد



میلیگرم  و در 150اونس ماهی تیالپیای پخته بین 4در هر 3میزان امگا طبق گزارش سازمان غذا و داروی آمریکا ،•
.میلی گرم است 100همین مقدار میگوی پخته شده 

اً ماهیان قادر به اساس. استدارا بودن تركیبات كاروتنوئیدی یکی دیگر از جنبه های ارزش غذایی ماهی تیالپیا، •
طور مصنوعی به خوراك سنتز كارتنوئیدها نیستند و این تركیبات باید از طریق تغذیه تأمین و در شرایط پرورش ب

ه درتأمین مطالعات اخیر نشان داده كه گونه تیالپیای نیل عالوه بر نقش مهمی ك. ماهیان پرورشی اضافه شوند
ب مهمی برای تأمین پروتئین حیوانی و چربی مورد نیاز انسان دارد، منبعی غنی از ذخیره كارتنوئیدها است كه تركی

تبدیل Aبه ویتامین بخش قابل توجه كارتنوئید در كبد تجمع می كند كه براثر اكسیداسیون. سالمت انسان است
ایمنی، پیشگیری از نقش حفاظت در برابر سرطان و افزایش پاسخاین تركیب اثر آنتی اكسیدانی داشته و .میشود 

ود، وجود آنچه كه سبب مقاومت ماهی تیالپیا در برابر عفونت و امراض می ش. داردبیماری های قلبی و عروقی 
به تغذیه است و امروزه ثابت شده كه افزایش ایمنی جمعیتی وابسته. كارتنوئیدسرشار در پیکره این ماهی است

.مشخص شده كه كیتینی كه به خوراك ماهی اضافه می شود مقاومت ایمنی ماهی را افزایش می دهد



هانجایگاه تیالپیا در میان سه گونه برتر آبزیان پرورشی ج



کمترطیدرآمریکادریاییغذاهایترینپرمصرفبیندرتیالپیاجایگاهارتقا

دههدواز



معاونت وقت محیط طبیعی و ۲۶/۳/۱۳87مورخ۱۷۴۹۴/۳۲بر اساس نامه شماره 

تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست مجوز واردات ماهی تیالپیا جهت انجام 

عدد ۷۰۰۰واردات ۱۳۸۷اواخر پاییز .پروژه های تحقیقاتی و پایلوت صادر گردید

عدد پیش موبد از دو ۸۰، (درصد تلفات۳۰)گرم ۳/۰بچه ماهی با وزن متوسط 

نوع تیالپیای سیاه و قرمز با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 

بافق )دامپزشکی از کشور اندونزی وارد مرکز تحقیقات ابزیان آبهای شور داخلی 

.وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گردید( یزد

ورود رسمی تیالپیا به کشور



عدم تصمیم گیری مشخص و تعیین تکلیف آبزی پروری تیالپیا و ادامه بحث های کارشناسی، توجه بخش خصوصی و مصرف 

کنندگان تیالپیا، موجش توسعه واردات و توبید زیر زمینی ماهی تیالپیا در کشور، وحتی در استان های آسیش پذیر شمال و 

. رش کشور گردید

پیگیری های سازمان شیالت ایران و برخی توبیدکنندگان و اتحادیه های آبزی پروری، سبش گردید که دفتر همکاری های تحول و 

از سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد که ۲۶/۴/۱۳۹۷مورخ ۱۴۶۳۱۸/۳۱پیشرفت ریاست جمهوری ، طی نامه شماره 

.استان یزد، سمنان ، قم و خراسان جنوبی را صادر نماید۴مجوز پرورش ماهی تیالپیا در 

ونه براساس تصمیم سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای توسعه پایدار آبزی پروری تیالپیا، در فاز نخست با پرورش این گ

در . در چهار استان واقع در نواحی مرکزی ایران که به منابع آبهای شیرین داخلی و سرزمینی متصل نیستند، موافقت شده است

این راستا تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای زیست محیطی پرورش ماهی تیالپیا برای استان های قم، سمنان، یزد و خراسان 

.جنوبی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است



ا وزارت کشاورزی تایلند آیین کار از مرحله انتخاب محل پرورش تا صید و عملیات پس از صید ر۲۰۱۰در سال •
تهیه و ابالغ نمود

زیر ساخت ها–راه دسترسی مناسب -دور بودن از منابع آالینده-کیفیت آب : محل مزرعه•

رعایت دستورالعمل وزارت-دسترسی به آب با کیفیت و کمیت مناسب -طرح و نقشه مزرعه : مدیریت مزرعه•
کشاورزی

رعایت قوانین و مقررات الزامی است: تخلیه پساب•

اطمینان از سالمت -خوراک فرموله -سالمت بچه ماهی -مشخص بودن منبع تهیه بچه ماهی :نهاده های مصرفی •
نهاده ها

لفات حذف بهداشتی ت-استفاده از داروها و مواد شیمیایی مجاز-آماده سازی بهداشتی استخرها:مدیریت بهداشتی •
ماهیان

عدم -ند دفع بهداشتی پسما-دفع بهداشتی فاضالب انسانی -ضدعفونی مرتب مزرعه و تجهیزات :بهداشت مزرعه •
حضور حیوانات خانگی

ثبت و ضبط اطالعات منظم اطالعات تولید•

آئین کارمسئوالنه پرورش ماهی تیالپیا در تایلند



مستندات جهانی توسعه پایدار
(ASEAN) استانداردهای اتحادیه ملت های جنوب شرقی آسیا 

حول چهار محور۲015تدوین آیین كار عملیات صحیح آبزی پروری در سال •

رعایت استانداردهای فائو، سازمان بهداشت جهانی و استانداردهای ملی: سالمت غذایی1.

الم كاهش استرس، كاهش مخاطرات بیماری ،ایجاد شرایط و محیط س: سالمت و آسایش آبزی پرورشی2.
پرورش

لینگاه مسئوالنه به محیط زیست و به كار گیری مقررات ملی و بین المل:اطمینان زیست محیطی 3.

وجه به رعایت اصول مسئولیت اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات ملی و ت: جنبه های اقتصادی و اجتماعی4.
معاهده سازمان جهانی كار، رعایت حقوق كارگران و جوامع محلی



استاندارد بین المللی پرورش تیالپیا

ی استاندارد بین المللی پرورش ماهی تیالپیا را برا۲00۹در سال WWFصندوق جهانی حیات وحش•
دارداین استاندارد هفت اصل و تعداد زیادی معیارهای سنجش. استفاده در سراسر جهان منتشر نمود 

پایبندی به قوانین و تطبیق با ضوابط و مقررات ملی: اصل اول •
مدیریت مزرعه به نحوی كه زیستگاه های طبیعی و تنوع زیستی حفاظت شوند: اصل دوم•
حفاظت از منابع آبی:اصل سوم •
حفظ تنوع گونه ای وحیات وحش:اصل چهارم •
استفاده مسئوالنه از منابع و ذخایر:اصل پنجم •
مدیریت بهداشتی و آسایش ماهی به شیوه همساز با محیط زیست:اصل ششم •
مسئولیت پذیری در مقابل جامعه:اصل هفتم •



ت محیطیپیش بینی پیامدها و کاهش اثرات احتمالی زیس

همه حلقه های زنجیره تولیدنظارت شیالت و محیط زیست بر پایش مستمرو•

انجام مطالعات ارزیابی احتمال خطر، جنبه های مثبت و منفی قبل از ورود و معرفی در هر منطقه•

عدم معرفی تیالپیا به منابع آب آزاد•

آبزی پروری و عدم معرفی به منابع طبیعی آبو بسته پرورش در استخرها و فضاهای مناسب •

ماهی تیالپیا در ذخیره گاه های دارای ماهیان بومیعدم انتقال و معرفی •

برای آبزی پروریGIFTاسترین های تیالپیای ونیل و هیبرید آن یاستفاده از گونه تیالپیا•

ورود مولدین دارای منشأ مشخص•

تهیه مولدین در داخل كشور از كارگاه های دارای مجوز•

تهیه بچه ماهی از مراكز تولید دارای مجوز رسمی•



روش های تولید صنعتی ماهی تیالپیا

واقلیمیشرایطاملککنترلقابلیتبابستههایسیستمدرتولیدارزشمند،گونهاینمتراکمفوقتولیدوصنعتیروشدر

:استموجودزیرروشدوبهسولهیاگلخانهدرتولیدامکان.باشدمیتوجهموردزیستیامنیت

بیوفالکاکتریهایبتولیدباکهباشدمیزیستیآوریفنیکزیستیتکنولوژیهمانیابیوفالکتکنولوژی:بیوفالک-

ذفحیاجذببازشدهخوردهغذاهایوفضوالتازناشیزائدموادباکتریایی،بیومسایجادوپرورشیاستخرهایدرون

.میشوند

گیاهوماهیهمزمانتولید:آکوآپونیک-



ای مختلف ظرفیت باالی اشتغال آفرینی صنعت تولید ماهی تیالپیا در حلقه ه

زنجیره تولید تا عرضه



پرورش در برخی کشورهای مجاور ایران

.  روری چاه استمنبع آب برای آبزی پ. كمبود آب در عربستان یکی از عوامل مهم محدودیت توسعه تیالپیا به شمار می رود: عربستان •
اده از آب زیرزمینی سیستم های عمده مورد استفاده برای پرورش، تانک های بتنی و فایبرگالس پرورش متراكم و نیمه متراكم بااستف

بیشتر مزرعه داران خودشان بچه ماهی و. آب تازه چاه و مابقی آب بازگردش استفاده می شود50%در بازگردش . بازگردشی هستند
ذای آماده برخی مزرعه داران برای تغذیه ماهیان تیالپیای پرورشی غ. انگشت قد را تولید و در استخرها و تانک ها ذخیره می كنند

.  دتیالپیای تولید شده  اغلب در فروشگاه های محلی به فروش می رس. خریداری می كنند و برخی خودشان غذا را می سازند

در آب بسیار شور دریا و در آب  چاه های نزدیک به ساحل با شوری O. spilurusدر مركز پرورش ماهی در نزدیکی جده، تیالپیای •
ppt42 در این سیستم آب خروجی پرورش ماهی برای تولید جلبک های . تولید می شودUlva  وGracilaria بکار می رود تا این

جدد از آب بدون تأثیر این شرایط سبب استفاده م. جلبک ها نیتروژن، فسفر، دی اكسیدكربن و میکرونوترنیت های را از آب جذب كنند
یط زیست مسئوالنه این فعالیت با هدف توسعه تکنولوژی تولید ماهی و بهره برداری توأم اقتصاد و مح. نامطلوب بر محیط زیست می شود

.ر توأم گسترش دهداستفاده از كشت های توأم مانند تیالپیا و جلبک می تواند اقتصاد و مسئولیت زیست محیطی را بطو. انجام می شود
دل  شرایط تولید را خط ساحلی طویل و دمای معت. پرورش تیالپیا در آبهای بسیار شور عربستان پتانسیل عظیمی برای كشاورزان است•

.پرورش توأم با میگو نیز پتانسیل دیگری در سواحل دریای سرخ محسوب می شود. فراهم می كند
ات حمایتی، همکاری دولت از طریق تخصیص وام، خدم. عربستان سعودی بدنبال افزایش تولید تیالپیا در آب های شیرین و دریایی است•

.تکنیکی و توسعه تحقیقات به تولید كنندگان تیالپیا كمک می كند



روسیه

.  یالپیا پرداخته استواقع شده و به تولید متراكم تبزرگترین كارگاه تولید تیالپیا در روسیه در منطقه آستاراخان •
این مفهوم . ستمطرح شده ا"آبزی پروری سبز"تولید تیالپیا در روسیه فعالیت محیط زیستی پایدار و درمورد

نتی بدلیل نحوه كاربرد و عرضه ماهی با حداقل مصرف پودر ماهی در زمان تولید این آبزی، كاهش مصرف آ
ه سبب بیوتیک ها بدلیل مقاومت به امراض و بیماری ها و عدم رهاسازی پساب در اجرای تولید این ماهی است ك

یاری محصوالت شده عالوه بر ارائه آبزی پروری سبز، بتوان پساب پرورش ماهی تیالپیا را بدون نگرانی برای آب
مت ازجمله آب و سیستم های كشت توأم اجازه می دهد تا با حداقل استفاده از منابع گران قی. گیاهی استفاده كرد

در قیمت این سیستم عالوه بر تضمین. انرژی، امکان بهره برداری از تعداد بیشتری از محصوالت فراهم شود
می تواند با پساب تولید شده در مزارع پرورش ماهی. محصول نهایی موجب پیشگیری از افت كیفیت می گردد

فاده قرار اطمینان جهت كشت انگور، گندم، زیتون، جو، ذرت خوشه ای، پنبه، خربزه، فلفل و یونجه مورد است
ز فن آوری استفاده ا. این شرایط در كاهش هزینه ها و تنوع محصوالت و توجیه اقتصادی طرح مؤثر است. گیرد

.نوین روسیه را در استفاده چندباره از آب و كاهش فشار بر محیط زیست كشور یاری می دهد



و پرورش پرورش تیالپیا در كویت در مراحل اولیه بوده و بررسی های اولیه اقبال مصرف كنندگان: كویت •
و قفس های شناور دریایی انجام  Racewayتولید در تانک ها، آبراهه ها . دهندگان به تیالپیا را نشان داده است

ت امکان پرورش از اواسط آوریل تا اواسط نوامبر كه دما مناسب اسدر قفس های دریایی در خلیج فارس . می شود
ی كه با آب تانک هایی كه از آب دریا تغذیه می شوند برای پرورش ماهیان تا وزن بازاری و تانک های. پذیر است

یا با محصوالت پرورش توأم تیالپ. زیرزمینی تغذیه می شوند برای پرورش انگشت قدها در زمستان بکار می رود
.كشاورزی نیز انجام می شود

ید، خرده فروشی، هزینه های تول. برای توسعه تیالپیا در كویت مشکالت تکنیکی، اقتصادی و قانونی وجود دارد•
ودن تجهیزات نبود بچه ماهی كافی، رشد كم در برخی مناطق، ضریب تبدیل غذایی زیاد، هزینه غذای مصنوعی، نب

آبزی پروری در مزارع مانند هواده و پمپ، آموزش ناكافی پرورش دهندگان، عدم هماهنگی و همکاری 
ناسان پیشنهاد كرده اند كارش. تولیدكنندگان سبب شده این محصول نتواند با فیله وارداتی منجمد بخوبی رقابت كند

چک و بزرگ دولت از تولید ملی دربرابر واردات تیالپیای تازه و منجمد حمایت كند، برای تولید در مقیاس كو
.برنامه ریزی كند و مجوزها به افرادی داده شود كه مزرعه ای با سیستم طراحی شده درست دارند



ونه های گونه ای از تیالپیا از سوریه به تركیه وارد شد و طی دهه های بعد بررسی آزمایشی پرورش گ1۹70از سال : تركیه •
راكم تیالپیا در سیستم های غیرمت. در تركیه صورت گرفت۲00۲كشت توأم تیالپیا با كپور از سال . مختلف تیالپیا انجام شد

.مزارع دولتی و خصوصی پرورش داده می شود اما توسعه چشمگیری نیافته است
ماهی گرمسیری است و در تیالپیا: كارشناسان مهمترین عوامل كندی توسعه آبزی پروری تیالپیا در تركیه چنین بیان كرده اند•

ت از اصول در مناطق نیمه گرمسیری تیالپیا باید زمستان گذرانی كند و بهتر اس. از بین می رود C°14-13دمای كمتر از 
رورش تیالپیا در فصل گرم برای پ. زمین گرمایی گرم كردن آب و شرایط سالنی و گلخانه ای برای این منظور استفاده شود

برای پرورش دهندگان در كمبود كارگاه تکثیر و نبود بچه ماهی نورس تیالپیا مشکل بزرگی. اغلب مناطق تركیه كوتاه است
اهای موجود در منابع آبی تیالپی. در تركیه برای پرورش تیالپیا غذای رایج مورد استفاده مناسب تیالپیا نیست. تركیه است

روش عرضه می تركیه بزرگ شده اند اما تیالپیا های پرورشی كوچک هستند و مردم نمونه های بزرگ را كه صید و برای ف
یی در این كشور فروش تیالپیا از پاییز آغاز می شود كه این فصل مصادف با شروع صید ماهیان دریا. شوند ترجیح می دهند

.  كنداست كه مصرف كنندگان تمایل زیادی به آنها دارند و از این رو دولت تركیه صادرات این محصول را دنبال می
ا واردات شدید فیله تركیه ب. تیالپیای عرضه شده در بازار معموالً بصورت فیله منجمد بوده و نمونه تازه در بازار كمیاب است

.آماده روبرو است كه تهدیدی برای توسعه تولید در داخل این كشور محسوب می شود



یرزمینییک مجتمع مدرن آبزی پروری احداث شده در سوله واقع در بیابان با استفاده از منابع آب شور ز

کشور قطر



ایجاد مجتمع پرورش تیالپیادر بصره توسط انگلیس: عراق •

عمده پرورش دراستخرهای خاكی . آغاز شد۲008پرورش رسمی تیالپیا در پاكستان از سال : پاكستان•
1.6حدود ۲013در سال . افزایش تولید در واحد سطح در مزارع دنبال شد۲01۲صورت گرفته و تا سال 

3بیش از ۲016میلیون قطعه بچه ماهی جهت پرورش به این كشور وارد شد و تقاضای بچه ماهی در سال 
وارد پاكستان شد كه بازده تولید  GIFTگله ای از ماهیان تیالپیا ۲014در سال . میلیون قطعه بوده است

در . برای پرورش استفاده می كنند GIFTدرحال حاضر اغلب مزارع از تیالپیای . بسیار مناسبی داشت
قاضای میلیون بچه ماهی شروع به فعالیت كرد كه با توجه به ت3یک هچری با ظرفیت تولید ۲015سال 

.میلیون بچه ماهی هدف گذاری شده است10زیاد در این كشور، برای تولید 



USA
North Carolina , California



طرح های توسعه پایدار تیالپیا در ایران

:یزدبه استناد تجارب مطالعات و اجراء طرح های پژوهشی و پایلوت تولید در منطقه بافق•

قدان منابع مناطق مركزی كشور كه به آب های آزاد ارتباط مستقیم ندارند و بدلیل كمبود یا ف•
یست، مناطق مناسبی طبیعی آب، ریسک تأثیر پذیری تنوع زیستی در آنها بسیار كم بوده یا مطرح ن

.برای آبزی پروری تیالپیا هستند

هش هزینه در مناطق دارای حداقل دو فصل گرم و سرد، آبزی پروری تیالپیا در فصل گرم با كا•
یطی ضمن آنکه در فصل سرد و با كاهش دما، بچه ماهیان شرایط مح. های انرژی همراه خواهد بود

ماری همراه در این شرایط نگهداری ماهیان با افزایش هزینه ها و نیز ریسک بی. را تحمل نمی كنند
.خواهد بود



یل تبخیر شدید با بهره پرورش در شرایط استخرهای خاكی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی دارای تابستان های بسیار گرم، بدل•
.استفاده از این سیستم در مناطق مركزی غیركویری مناسب است. وری آب در تناقض است

ونه ها مناسب تولید تیالپیا در سالن های مجهز به حوضچه های پرورش، از نظر اطمینان از ممانعت از تولید مثل و نیز فرار گ•
.در این مورد باتوجه به هزینه های تولید، الزم است توجیه اقتصادی هر طرح تولیدی بررسی شود. است

بازده تولید، كاهش هزینه ها و تولید متراكم تیالپیا در شرایط بسته گلخانه با استفاده از سیستم بیوفلوك روشی مناسب از نظر•
.كاربرد این روش بویژه در مناطق گرم بسیار مطلوب است. كاهش ورود پسماندهای به محیط زیست است

دفع پسماندها به محیط، تولید تیالپیا در سیستم آكواپونیک باتوجه به استفاده بهینه از آب در سیستم بازگردشی، كاهش•
ی، كاهش پاالیش آب توسط میکروارگانیسم ها و جذب نوترینت ها توسط گیاهان، عدم نیاز به اراضی و خاك كشاورز

برای تولید مصرف كود و سموم، در كنار افزایش بازده و تنوع محصول در مزرعه و تولید محصول ارگانیک، روش مناسبی
.تیالپیا است

ی تیالپیا به كاربرد روش های تک جنس سازی طبق استانداردهای بین المللی راهکار مهم دیگری برای كاهش ریسک معرف•
.صنعت آبزی پروری است



تراوش هورمون یا متابولیت های هورمونی از. موجب تمایز غده جنسی به جنسیت نر می گردد MT))آلفا متیل تستوسترون –17تغذیه تیالپیای نیل در دوره نوزادی با خوراك حاوی •
.(El-Sayed, 2006)غذاهای مصرف نشده سبب تغییر جنسیت ماهی كه بطور تصادفی در معرض آن قرار گرفته می شود 

.  روز بکار می رود۲1به مدت  mg/kg feed60این هورمون به مقدار . برای نرسازی تیالپیا، الزم است دوز و دوره كاربرد دارو كامالً رعایت شود MTدرمورد كاربرد هورمون •
ر بعالوه د. حجم افزایش می یابد/برابری نر نسبت به ماده، تولید در واحد سطح۲-3مهمترین مزیت تک جنس سازی و تولید جمعیت نر تیالپیا آن است كه بدلیل جثه بزرگ تر و رشد 

.استستیزیاین شرایط تولید مثل ماهیان پرورشی كنترل شده و جمعیت های یکدست بوجود می آید كه مزیت پرورشی و مهمی بوده و منطبق بر مالحظات محیط

 Tilapia)برای استفاده در آبزی پروری مناسب هستند % ۹5ماهیان انگشت قد تیالپیا با خلوص نرسازی . نرسازی به روش هورمونی منجر به خلوص باالی تک جنسیتی می شود•

Aquaculture Dialogue, 2011).

ورمون مورد مقدار ه. اهمیت دارددندكیفیت، دوره و مقدار هورمون مورد استفاده برای حذف و پاالیش باقیمانده های آن در بافت بدن ماهی و پسماندهایی كه به محیط باز می گر•
جه نیست و بسیار كمتر از یستم قابل تون ساستفاده برای تک جنس سازی تیالپیا بسرعت پس از پایان دوره تغذیه هورمون در نوزادی از بین می رود و مجموع هورمون مورد استفاده درای

Macintosh, 2008; Johonston)هورمون های مورد استفاده در دیگر صنایع دامی و درمان انسان است  & Macintosh, 1983).  طبق گزارش سازمان غذا و داروی امریکا
(FDA)  استفاده ازMT  همچنین درا ین زمینه انجمن حیات . روز پس اتز كاربرد از بین می رود8برای تک جنس سازی تیالپیا را مجاز بوده و باقیمانده آن دربافت های بدن ماهی تا

۲01۲USFishفوریه ۲8سند شماره  USFWS2011)در نظر گرفته و روش تک جنس سازی را روش  سبز معرفی كرده است 10/10وحش امریکا امتیاز  & Wild life 
service  مورد تاییدINAD & NADA).



یزدبافقدرایرانتیالپیاماهیپرورشوتکثیرمجموعهبزرگترینازتصاویری



پکیج تحقیقاتی ، آموزشی وترویجی تیالپیا 
موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور

:طرح ها و پروژه های اجرا شده عبارتند از •
بررسی امکان معرفی تیالپیا به صنعت تکثیر و پرورش آب های داخلی مناطق كویری ایران •
مطالعه وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیالپیا در شرایط پرورش آب لب شور بافق •
تعیین بیوتکنیک تکثیر و تولید بچه ماهیان نورس تیالپیای پرورشی در شرایط آب لبشور بافق•
بررسی روش های تولید تک جنس نر تیالپیای سیاه در شرایط آب لب شور بافق•
تعیین مناسب ترین جیره غذایی برای پرورش تیالپیای سیاه در آب لب شور بافق •
بررسی اقتصادی پرورش ماهیان تیالپیا در ایران •

پرورش ماهی تیالپیا در آب لب شور بافق یزد •
ارزیابی اثرات زیست محیطی تیالپیا در منطقه بافق یزد•
بهینه سازی جیره غذایی تیالپیای سیاه با جایگزینی اقالم غذایی ارزان و بومی•



بررسی امکان تولید تیالپیای ابرنر •
یان تیالپیای تعیین اپتیممهای تکثیر ،شوری، دوره نوری، تراكم و نسبت جنسی مولدین در ماه•

پرورشی سیاه در شرایط آب لب شور بافق
آب لب شور بررسی بازده اقتصادی پرورش تیالپیا براساس تراكم بهینه در استخرهای خاكی•
رورش تیالپیا در پایش شرایط بهداشتی وبررسی عوامل بیماریزای عفونی دركارگاه های تکثیر و پ•

بافق 
پیا در بررسی اثر دما شوری دوره نوری تراكم و همجنس خواری بر رشد و بازماندگی الرو تیال•

آب لب شور بافق



پرورش تیالپیا در سیستم آكواپونیک •

پرورش تیالپیا در سیستم بیوفالك•

ارزیابی كارایی رشد و تولید مثل تیالپیای نیل در آب لب شور•

 Super maleبررسی امکان تولید تیالپیای ابرنر•

ر سیستم های خاكی بررسی ارتباط برخی عوامل زیستی و غیرزیستی با رشد ماهی تیالپیا پرورشی د•
و بسته 

مقایسه كارایی دو سیستم نرسینگ در تیالپیای تک جنس سیاه وهیبرید قرمز•



تعیین بیونرماتیوهای زمستان گذرانی الرو تیالپیا در آب لب شور •

بررسی مؤلفه های تولید ماهی تیالپیا در سیستم آكواپونیک •

بررسی بازار پسندی ماهی تیالپیا •

بررسی اثر انجماد سریع و كند روی كیفیت گوشت ماهی تیالپیا •

ه گیری ارزیابی تازگی گوشت ماهی تیالپیا نگهداری شده در یخ و دمای یخچال به روش انداز•
شاخص های كیفیت



جمع بندی و مالحظات راهبردی

لزوم اعمال سیاستهای اعتماد ساز محیط زیست در برنامه های توسعه سازمان شیالت•

ایجاد زنجیره تولید در داخل كشور و خودكفایی در تامین نهاده ها تا فراوری محصول•

ه تحقیقات ایجاد مراكز محدود تکثیر تحت نظارت سازمان محیط زیست و تحت لیسانس موسس•
علوم شیالتی كشوربرای اطمینان از تولید بچه ماهی تک جنس

ضای محصوردر توسعه پرورش تیالپیا در سیستم های بازگردشی بیوفلوك وآكواپونیک در ف•
مقیاس های خرد تا صنعتی و ایجاد شهركهای تیالپیای گلخانه ای 



تن قابل 100تن میباشد ولی تولید صنعتی تیالپیا باالی 4در حال حاضر متوسط تولید در هکتار ماهیان گرمابی •
.ط موجود میباشداستحصال است كه بدلیل وضعیت خشکسالی وتغییر اقلیم بهترین گزینه تطابق با شرای

د چرخشی با توجه به عدم امکان توسعه پرورش دام وطیور و وابستگی شدید آنها به نهاده های وارداتی رویکر•
.ک باشدامنیت غذایی كشور به سمت تولید ابزیان با محوریت تیالپیا می تواند یک رویکرد استراتژی

سند امنیت غذایی كشور ، در حال تصویب در ) 1410هزار تنی تیالپیا تا افق ۲00با توجه به پیش بینی تولید •
ای این ضرورت دارد مجموعه اركان دولت با اتخاذ رویکردهای حمایتی ویژه بر( شورایعالی انقالب فرهنگی 

.صنعت جدید تولید محور و اشتغال زا مورد  پشتیبانی قرار گیرد

مایت از معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری از طریق كانون هماهنگی دانش ،صنعت وبازار آبزیان آمادگی ح•
.ست توسعه و پشتیبانی شركتهای دانش بنیان در تولید صنعتی و متراكم تیالپیا را اعالم نموده ا

! نه به تیالپیا هراسی •



باسپاس ازمحققین پرتالش مرکز تحقیقات شیالتی آبهای شور داخلی 
وابسته به موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور(بافق یزد)

مهندس بیطرف•
خانم مهندس مشائی•
مهندس رجبی پور•
دكتر محمدی•
دكتر سرسنگی•
دكتر علیزاده•
دكتر قائدی•
•  .....



والسالم
پایان


