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و هیبرید  Oreochromis niloticusتولید بچه ماهی نورس تیالپیا سیاه  ییکارا بررسی
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 چکیده

با هدف افزایش کارایی ها سازی روشبهینهو الزم است  پروری ماهی تیالپیا استآبزیبرای توسعه پایه  هاینیازماهی یکی از تأمین بچه 

و هیبرید قرمز  Oreochromis niloticusجنس گونه نیل سیاه ماهی تیالپیا تک. در مطالعه حاضر، تولید بچهماهی مورد توجه قرار گیردتولید بچه

Oreochromis sp. تر دامنه دهنده تفاوت بیشماهی نورس بررسی شد. نتایج نشانبا استفاده از سیستم تانک فاقد هاپا و هاپانت از آغاز مرحله بچه

ماهیان در سیستم های طول و وزن بچهتر در سیستم دارای هاپا بود. میانگینهای فاقد هاپا و بازماندگی بیشماهیان در تانکاندازه طول و وزن بچه

درصد  100جنس سازی در هردو سیستم (. خلوص تکp<05/0دار نشان داد )این اختالف را معنی tاقد هاپا بیش از سیستم هاپا بود و آزمون ف

آمد دست هماهیان سیاه بدار بیش از بچهطور معنیهماهیان تیالپیای قرمز بهای طول کل، وزن بدن و بازماندگی بچهچنین درمجموع میانگینبود. هم

(05/0>pاستفاده از سیستم هاپا برای تولید بچه .)ماهیان و بازماندگی مناسب مطلوب است دست بودن اندازه بچهجنس از نظر یکماهی نورس تک

 شود.تر بدن میماهیان با اندازه طول کل و وزن بیشهای فاقد هاپا منجر به تولید بچهو سیستم تانک

  ماهی نورس، نرسینگ، هاپا، تانکتیالپیا، بچه کلمات کلیدی:

 Farhadrajabipour@yahoo.com :مسئول* پست الکترونیکی نویسنده 
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 مقدمه

پرورش تیالپیا در جهان درحال توسعه بوده و الزم است تولید        

دهندگان حدکافی جهت برآورده کردن تقاضای پرورشماهی بهبچه

های تکثیر تیالپیا برای پایداری مدیریت کارگاه سازیگیرد. بهینه صورت

 (.El-Sayed ،2006) است ضروری ده پرورشباز افزایشماهی و بچه تولید

ای النه دهان Oreochromis جنس هایگونههستند.  سازتیالپیاها آشیانه

(mouth brooder) تخمک ج واز خر پسبدین معنی که  شوندنامیده می

 تفریخو ه ماده انکوب ها در دهانو بارور شدن توسط ماهی نر، تخم

مرحله جذب کیسه زرده حدود یک هفته  تا انکوباسیونه دور .شوندمی

 جستجویشروع به  ماهیانبچهکه شود. هنگامیدر دهان ماده طی می

مانند و درصورت ماده می ماهی گروهی در کنار صورتهبغذا کردند، 

 (.Earn ،1998و  Blashine-Earn) گردنداو برمی دهاناحساس خطر به 

منظور افزایش بازده تکثیر، تخم پس از تیالپیا بههای تکثیر در کارگاه

های شود. سیستمطور مصنوعی انکوبه میهلقاح از دهان مولد خارج و ب

ماهی شامل استخر خاکی، تانک بتونی و رایج تفریخ تخم و تولید بچه

ترین سیستم مورد استفاده برای تولید خاکی قدیمی هاپا هستند. استخر

دلیل اختالف هخواری که بنوعپیا است. پدیده همماهی تیالتخم و بچه

های ترین مشکالت سیستمدهد از مهمروی می ماهیان تیالپیااندازه بچه

ویژه در نواحی ههای بتونی بشود. تانکاستخرهای خاکی محسوب می

که با کمبود آب شیرین مواجه هستند و نیز تولید متراکم مورد نظر 

(. El-Sayed ،2006خاکی دارند ) استخرهای به نسبت زیادی مزایای است

های هاپا محفظه توری به شکل مربع یا مستطیل با اندازه و چشمه

توان آن را در منابع مختلف آب مستقر نمود. در متفاوت است و می

ویژه ایاالت هشرق آسیا ازجمله فیلیپین، تایلند، ویتنام، آمریکا بجنوب

ترین سیستم ور آفریقایی ماالوی رایجمتحده، برزیل، پورتوریکو و کش

قد استخرهای خاکی دارای هاپا هستند. ماهی نورس و انگشتتولید بچه

ترین تولیدکنندگان تیالپیا است نیز استفاده در مصر که یکی از بزرگ

ماهی از هاپا در استخر خاکی روباز و گلخانه و تانک برای تولید بچه

تر از تانک بوده رزان قیمت و قابل انعطافتیالپیا رایج است. هاپا بسیار ا

ماهی نورس مناسب است. هرچند کاربرد و برای برداشت تخم و بچه

هاپا با معایبی نیز مانند ضرورت حفاظت و تمیز کردن و افزایش احتمال 

های روش از پرکاربردترین روش یکی از این همراه است اما استفاده سرقت

؛ 2014و همکاران،  Nasr-Allahباشد )ماهی تیالپیا میتولید بچه

Muntaziana  ،؛ 2011و همکارانBhujel ،2008 ؛Nandlal ،2004 ؛

Macintosh  وLittle ،1995 ؛Bocek ،1990 ؛Little ،1989.)  ازسوی

هایی ازجمله رشد زیاد، کارایی دیگر، درمورد تیالپیای پرورشی، ویژگی

ها، کاهش حیطی و بیماریدر برابر شرایط م ترمصرف غذا، مقاومت بیش

اندازه، کنترل تولیدمثل و انطباق با درگیری ماهیان، تولید ماهیان هم

تر تیالپیای نر سبب شده زیستی و نیز جثه بزرگمالحظات محیط

عنوان گزینه مطلوب مطرح شود. برای تک هتیالپیای تک جنس نر ب

ترین رایج شود اماهای مختلف استفاده میجنس کردن تیالپیا از روش

در خوراک  MT (17 α-Methyl Testosterone) روش استفاده از هورمون

 ،ماهی نر، روشی سادهاست که عالوه بر درصد بسیار مطلوب تولید بچه

و همکاران،  Drummond) است پیچیده تجهیزات به نیاز بدون و اقتصادی

(. سیستم نرسینگ هاپانت Hussain ،2004؛ El-Sayed ،2006 ؛2009

هدف افزایش کارایی تولید  ماهیان تیالپیا بابرای تک جنس سازی بچه

های فاقد ها و وانرود هرچند حوضچهکار میهجنس بماهی تکبچه

های تیالپیا در ایران از پژوهش (.Bhujel ،2014هاپا نیز کاربرد دارد )

های شور واقع در حومه در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب 1387سال 

های معرفی تیالپیا ن بافق استان یزد آغاز شده و طرح و پروژهشهرستا

به صنعت تکثیر و پرورش مناطق مرکزی ایران، سازگاری و پرورش، 

تغذیه، ارزیابی محیط زیستی،  جنس سازی،ماهی، تکبچه تکثیر و تولید

های مختلف پرورش اجراء شده است آوریفن بررسی شرایط بهداشتی و

 1391؛ سرسنگی،  1395و  1394و  1391پور، بی؛ رج1391)بیطرف، 

(. در مطالعات انجام 1395و  1391؛ مشائی، 1391؛ محمدی، 1395و 

اند ماهی تیالپیا مشخص شدهشده برخی نرماتیوهای تکثیر و تولید بچه

و  MTبرداری از هورمون جنس سازی جهت بهره(. تک1391)مشائی، 

جنس تیالپیای نیل آروماتاز لتروزول برای تهیه جمعیت تکآنتی

اند های تولید الرو تیالپیا مطالعه شده( و برخی اپتیمم1391)بیطرف، 

جنس ماهی تیالپیا تکبچه دیتولدر مطالعه حاضر،  (.1395)سرسنگی، 

 Oreochromis( گونه نیل سیاه Sex Reversed Tilapia) SRTشده 

niloticus   و هیبرید قرمزOreochromis sp. و تفاده از هاپانت با اس

( تا دو 1سیستم فاقد هاپا از آغاز مرحله تغییر جنسیت )نرسینگ 

های اندازه طول کل و وزن بدن، ی شد. دامنه و میانگینبررسماهگی 

ماهیان تیالپیا سیاه و هیبرید جنس سازی و بازماندگی بچهدرصد تک

 ینگ مقایسه شدند.قرمز در دو سیستم نرس

 

 هامواد و روش

منظور های شور بهاین بررسی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب       

ماهیان نورس تیالپیا در دو سیستم نرسینگ بررسی کارایی تولید بچه

 Oreochromis niloticusماهیان نورس تیالپیا سیاه صورت گرفت. بچه
 1395ماه سال از اواخر دی .Oreochromis spو تیالپیا هیبرید قرمز 

لیتری  120 فایبرگالس ظروف درها شدند. آزمایش بررسی جداگانه طورهب

 شد. هرر مترمکعب انجام ی دماهبچهقطعه  500 سازیذخیره تراکمبا 

از جذب  در مرحله پس انیماهاز بچه ماریت مشتمل بر دو شیآزما

بود. جریان آب دائمی و هوادهی توسط  سه تکراربا  ، هریکزرده سهیک
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مدت دو ماه ادامه یافت. در شد. هر آزمایش بهبلوئر مرکزی انجام می

گراد، درجه سانتی 26±5/0محدوده  طول دوره آزمایش دمای آب در

 5/6-4/7محدوده  در pHگرم بر لیتر و میلی 8/5-8/6اکسیژن محلول 

، مارهایاز ت یکدر ی بود. قسمت درهزار 5/9 حفظ شد. شوری آب کارگاه

 20 چشمهبا  یلنیاتیبا تور هاپانت پلماهیان داری بچهدهانه ظروف نگه

سازی شدند. ماهیان درون تور ذخیرهکار رفت و بچههب نچیسوراخ در ا

 بدون استفاده از تور ماهیان در وانسازی بچهذخیره گرید ماریت در

مخلوط %  54خام  پروتئین و (000SFT) آغازین یبا غذا انجام شد. تغذیه

صورت گرفت.  روز 21مدت هبگرم بر کیلوگرم میلی 60با دوز  MT با

( با پروتئین 0SFC)پس از این دوره، تغذیه معمول با استفاده از غذای 

، Shalabyو   Wahbyروز ادامه یافت. 40 مدتفاقد هورمون، به%  43خام 

و  Phelps؛ El-Sayed ،2002؛ 2007و همکاران،  Bhujel؛ 2010

Popma ،2000 ؛Macintosh  وLittle ،1995.)  در پایان دوره آزمایش

ها شمارش شدند. اندازه طول کل بدن هر بچه ماهیان هر یک از وان

متر و وزن بدن توسط ترازوی میلی 1/0 ماهی توسط کولیس با دقتبچه

جهت بررسی گیری و ثبت شد. گرم اندازه 1/0با دقت  ANDدقیق 

ماهیان پس از جنس سازی، غده جنسی کلیه بچهتغییر جنسیت و تک

و  Guerrero) گردید روش اسکواش بررسیآمیزی با استوکارمن بهرنگ

Shelton ،1974)افزارهای نرمتوسط دست آمده ههای ب. دادهExcel  و

SPSS.10 های طولمقایسه آماری میانگین شد. برای قرار لیتحل و هیتجز 

ماهیان بین دو سیستم نرسینگ کل، وزن بدن و درصد بازماندگی بچه

 (.>05/0pاستفاده شد ) tماهیان سیاه و قرمز، از آزمون و نیز بین بچه

 

 نتایج

ماهیان تیالپیای بچه سنجی و درصد بازماندگیزیست نتایج بررسی       

های دهنده میانگینهاپا نشان و فاقد هاپا دارای دو سیستم سیاه و قرمز در

تر باالتر طول و وزن در سیستم نرسینگ فاقد هاپا، و بازماندگی بیش

  (.1در سیستم دارای هاپا بود )جدول 
 

( بچه SE±های طول و وزن بدن )درصد بازماندگی، میانگین :1جدول 

 ماهیان نورس تیالپیای سیاه و قرمز در دوسیستم نرسینگ

هاپا محدودتر  سیستم در ماهیانبچه بدن و وزن کل طول اندازه دامنه       

ماهیان بود. دامنه اندازه طول در سیستم هاپا و فاقد هاپا برای بچه

ماهیان قرمز متر و برای بچهسانتی 64/5و  6/4ترتیب هتیالپیای سیاه ب

دست آمد. دامنه اندازه وزن بدن در سیستم هب مترسانتی 2/6و  1/5

 58/10و  74/9ترتیب هماهیان تیالپیای سیاه بهاپا و فاقد هاپا برای بچه

مقایسه دو سیستم  گرم بود. 56/88و  23ماهیان قرمز گرم و برای بچه

های طول و وزن و بازماندگی نرسینگ هاپا و فاقد هاپا از نظر میانگین

حاکی از عدم اختالف  tماهیان تیالپیای سیاه با استفاده از آزمون بچه

 tماهیان قرمز، آزمون در بچه (.<05/0pها بود )یندار این میانگمعنی

ماهیان در سیستم فاقد هاپا های طول و وزن بچهنشان داد میانگین

( >05/0pها در سیستم هاپا بود )دار بیش از این میانگینطور معنیهب

 (.<05/0pدار نداشت )سیستم اختالف معنی بازماندگی بین دو درصد اما

ماهیان تیالپیای سیاه بررسی شده، میانگین طول کل در مجموع بچه

گرم و درصد بازماندگی  2/5±15/0متر، وزن بدن سانتی 07/0±57/6

ماهیان هیبرید قرمز، میانگین طول کل بوده است. در بچه 5/4±3/78

گرم و درصد بازماندگی  5/14±39/0متر، وزن بدن سانتی 07/0±75/8

 (.2و  1های دست آمده است )شکلهب 4/2±8/92

 
ماهیان نورس تیالپیای های طول کل و وزن بدن بچهمیانگین :1شکل 

 نیل سیاه و هیبرید قرمز
 

 

 
ماهیان نورس درصد بازماندگی ماهیان تیالپیای بچه: 2شکل 

 تیالپیای نیل سیاه و هیبرید قرمز
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 (درصد)

میانگین 

 ±SEطول

 (مترسانتی)

میانگین 

 ±SEوزن

 (گرم)

 ماهی سیاهبچه
 15/5±21/0 68/6±1/0 8/83 هاپا

 27/5±21/0 48/6±1/0 8/72 فاقد هاپا

 ماهی قرمزبچه
 49/11±36/0 14/8±1/0 94/94 هاپا

 52/17±6/0 38/9±08/0 2/92 فاقد هاپا
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ماهیان های طول کل، وزن بدن و بازماندگی بچهمقایسه میانگین       

ها نشان داد که کلیه این میانگین tسیاه و قرمز بررسی شده با آزمون 

داری بیش از سیاه بودند ماهیان تیالپیای قرمز با اختالف معنیدر بچه

(05/0p>.) ها ماهیان نشان داد کلیه نمونهنتایج بررسی جنسیت بچه

 ای مشاهده نشد.جنسیت نر داشتند و هیچ نمونه ماده

 

 بحث

ماهیان نورس های مختلف نرسینگ بچهدرمورد کارآیی سیستم       

های متفاوت ارائه شده است. برخی از محققین استفاده تیالپیا دیدگاه

کنند و درمقابل برخی از هاپا را به استناد دالیل مختلف توصیه می

ماهی دانند. در تولید بچهها را دارای برتری میمحققین استفاده از تانک

جنس در مرحله پس از جذب کیسه زرده اهمیت باال بودن تیالپیا تک

المللی دستورالعمل بین سازی بسیار روشن است. طبق جنسخلوص تک

جنس سازی قابل قبول برای تولید مسئوالنه ماهی تیالپیا، خلوص تک

منظور پرورش در منابع طبیعی آب بیش از ماهی تیالپیا بهمعرفی بچه

(. در Tilapia Aquaculture Dialogue ،2011ه است )دانسته شد %95

تر ماهیان با اندازه طول و وزن بیشاین زمینه هرچند دستیابی به بچه

دست های یکتر دارای اهمیت است، اما تولید گلهدر دوره زمانی کوتاه

ها خیلی وسیع نباشد به موازات های طول و وزن آنکه دامنه اندازه

خواری نوعماهیان بسیار مهم است. پدیده همچهبازماندگی مطلوب ب

زمان های تیالپیا است. تولید ناهمها در هچریترین چالشیکی از بزرگ

شود. خواری مینوعها سبب پدیده همتفاوت اندازه آن نورس وماهیبچه

های مختلف ماهیان نورس که در تراکمبا افزایش اختالف در اندازه بچه

-Abdel) است یافته افزایش خوارینوعهم بودند شده سازیذخیره

Tawwab e  ،؛ 2006و همکارانFessehaye ،2006 برخی محققین .)

ماهیان نورس تیالپیا خواری را دلیل اصلی مرگ و میر بچهنوعهم

ماهیان نورس در واحدهای بندی بچههمین دلیل رقماند. بهدانسته

ه سن و اندازه یکسانی داشته ماهیان نورس کتکثیر برای جداکردن بچه

شوند روش عمومی و مناسب دست میماهیان یکو منجر به تولید بچه

بدون استفاده از  (.El-Sayed ،2006خواری است )نوعبرای کاهش هم

ها مشکل خواهد بود. مقدار تولید هاپا تعویض مکرر استخر یا حوضچه

بیش از استخر است. قد در واحد سطح هاپا ماهی تیالپیای انگشتبچه

تر اندازه و مقاومقد هماستفاده از هاپا موجب تولید ماهیان انگشت

(. هاپا دارای ساختار ساده و Pickering ،2004و  Nandlalخواهد شد )

ها را مدیریت راحت بوده و برداشت تخم در آن آسان است، هزینه

ی بتونی هاتوان آن را در استخرهای خاکی و تانکدهد، میکاهش می

ماهی نورس وجود دارد، شناور نمود. در هاپا حداکثر دسترسی به بچه

پذیر است. هاپا صورت مداوم در دمای مطلوب امکانهتولید در هاپا ب

سال استفاده شود. استفاده از  5تواند در صورت حفاظت خوب تا می

هاپا روشی کارآمد و اقتصادی است اما نیاز به مدیریت قوی دارد. در 

این روش تعویض آب کافی و استفاده از غذای مکمل ضروری است. 

عنوان راه حل افزایش ماهی نورس بهداری بچهاستفاده از هاپا برای نگه

شدن توسط آبزیان شکارگر مانند مارهای  و جلوگیری از شکار بازماندگی

( نیز ارائه شده است. Snakeheadآبی، گربه ماهی و ماهی سرماری )

ماهیان با هاپا در مراحل بعد، از دیگر مزایای استفاده قال بچهسهولت انت

ازسوی دیگر کاربرد هاپا با معایبی نیز همراه است. هاپا  از هاپا است.

ها ازجمله فضوالت ماهی است که نیازمند حفاظت و تمیز کردن ناپاکی

ها های هاپا و از بین رفتن کیفیت آب داخل آنسبب انسداد توری

قالم مربوط به ساخت هاپا ممکن است در دسترس نباشد، شود، امی

گیرد، ماهیان داخل هاپا هاپا تحت تأثیر بادها و جریانات قوی قرار می

مانده شوند، موجودات داخل آب و ذرات غذای باقیراحتی سرقت میبه

بندند. این شرایط جریان آب هاپا را محدود کرده و چشمه تور را می

دهد، بنابراین الزم است مرتباً تورها اکسیژن رخ میمشکالت کاهش 

که تمیز نشوند لجن خواهد زد. بسته شدن تمیز شوند. تورها درصورتی

چشمه تور مانع گردش آب و منجر به کاهش اکسیژن و مرگ ماهی 

تر است احتمال تر جریان آب مناسبتورهای با چشمه بزرگ شود. درمی

فتاب وجود دارد و ماهیان از تور آسیب آسیب دیدن هاپا بر اثر نور آ

حالت الزم است جایگزینی ساالنه صورت کنند. در ایندیده فرار می

مدت طوالنی در که این شرایط رخ ندهد باید هاپا بهگیرد. برای آن

و  Nandlal؛ Bhujel ،2008معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد )

Pickering ،2004 ؛Little  وHulata ،2000؛ Bocek ،1990) . برخی

ترین سیستم تانک را مناسب استفاده از تیالپیا ماهیبچه تولیدکنندگان از

محیطی، تغذیه  ها شرایطاند. در تانکماهیان نورس دانستهداری بچهنگه

سالمت قابل کنترل است و مشکالت صیادی وجود ندارد و وضعیت 

(FAO ،1998استفاده از تانک .) ماهی مزایای زیادی  بچهها برای تولید

ازجمله افزایش تولید در واحد سطح/حجم، برداشت ساده و مدیریت 

بهتر آب از طریق تعویض یا تصفیه دارند. درمقابل هزینه زیاد این 

نتایج  (.El-Sayed ،2006شود )ها محسوب میها از معایب آنسیستم

اپا و فاقد دست آمده از مطالعه حاضر و مقایسه دو سیستم نرسینگ ههب

جنس دهنده خلوص صددرصدی تکجنس سازی نشانهاپا از نظر تک

ماهیان تیالپیای سیاه و قرمز بوده سازی در هردو سیستم برای بچه

های طول دست آمده برتری اندازههاست. درمورد عملکرد رشد، نتایج ب

ماهیان تیالپیای سیاه و قرمز در سیستم فاقد و وزن هردو گروه بچه

را نشان داده است. درعین حال دامنه تغییرات اندازه طول و وزن  هاپا

تر از سیتم ماهیان تیالپیای سیاه و قرمز در سیستم فاقد هاپا وسیعبچه

ماهیان در سیستم هاپا چنین درصد بازماندگی بچهباشد. همهاپا می

دار آماری باشد اما اختالف معنیبیش از سیستم فاقد هاپا می
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های اندازه طول چنین نشان داد که میانگینیج این بررسی همنتا ندارد.

از بچه  دار بیشطور معنیهماهیان هیبرید قرمز بو وزن و بازماندگی بچه

تر شوری و عملکرد ماهیان تیالپیای سیاه بوده است. تحمل بیش

سیاه مورد انتظار  ماهیانبه بچه قرمز نسبت ماهیاندر بچه تر رشدمطلوب

و  O. mossambicusهای والد هیبریدهای قرمز مانند ا گونهاست زیر

O. aureus ( از تیالپیاهای مقاوم به شوری هستندRomana-Eguia  و

Eguia ،1999 ؛Suresh  وLin ،1992.) طورکلی شوری آب یکی از هب

 گونه تیالپیای است. تیالپیا تولیدمثل برای مهم محیطی عوامل

O. mossambicus که کند درحالیریزی میدر آب کامالً شور دریا تخم

قسمت  10-15های در شوری O. niloticusو  O. aureusهای گونه

نمایند. درمجموع تولیدمثل هر سه گونه تیالپیای درهزار تولیدمثل می

 O. niloticus هایگونه گیرد.شور صورت میشیرین و لبشده در آب ذکر

ماهی درهزار تولید بچه قسمت 5شور تا شیرین و لبدر آب O. aureusو 

ماهیان قسمت درهزار تعداد بچه 10کنند اما با رسیدن شوری به می

 تیالپیای تولیدمثلی عملکرد یابد.می کاهش شده تولید نورس

 O. mossambicus قسمت درهزار در مقایسه  10های بیش از در شوری

تولیدمثل هیبریدهای قرمز تیالپیا یابد. عملکرد شیرین کاهش میبا آب

 تولیدمثل عملکرد با مشابه دارند O. mossambicus ژن که

O. mossambicus شیرین یا های تیالپیا با آبدر آب شور است. هچری

ماهیان برای قسمت درهزار فعالیت کرده و بچه 5تر از آب با شوری کم

، Lovshinو  Popmaیابند )تر به شوری باالتر انتقال میرشد بیش

های مختلف، شوری آب اثرات متفاوتی بر طبق نتایج بررسی (.1995

های تیالپیای نیل دارد. در مجموع، در شوری های مختلف تکثیرشاخص

شیرین ها در آبریزیتر است و توالی تخمریزی بیشباالتر فواصل تخم

است. مقدار شور تر از آب لبریزی در شوری آب دریا کمکم است. تخم

تر، قسمت درهزار و در مولدین ماده مسن 5شور شکوفایی در آب لب

 15و  10های حال شکوفایی در شوریشیرین است. درعینبیش از آب

آمیز با شوری دریا موفقیت آب در یابد. شکوفاییکاهش می درهزار قسمت

شود. ریزی در این شوری انجام مینیست هرچند تولید تخم و تخم

عنوان راه حلی برای جلوگیری از تزاید های بسیار شور بهرش در آبپرو

 ریزیدر یک بررسی، بر اثر تخم جمعیت نیز پیشنهاد شده است.

O. niloticus  قسمت درهزار، نوازدان  19در تانک بتنی با شوری آب

ازاء هماهی بشیرین تولید شدند. تولید تخم و بچهکمی در مقایسه با آب

قسمت درهزار  15و  5شور های لبساله در آبمولدین یکواحد وزن 

زودرس مولدین  ریزیشیرین بود. تخمآب جثه درهای بزرگبیش از ماده

های شود که نسبت به نمونههایی میهای شور سبب ایجاد نسلدر آب

برابر قرارگیری  شور، درشیرین و شکوفا شده در آب لبتولید شده در آب

دنبال شرایط هتر هستند. مقاومت نسبت به شوری بمشور مقاودر آب

ساعت پس از لقاح  2-3اسمزی بر اثر جذب آب، 

آید. در این مورد زمان بهینه قرارگیری ماهی در شرایط وجود میهب

طور قابل توجهی هشوری اهمیت زیادی دارد. مقاومت در برابر شوری ب

در شرایط شوری تغییر متناسب با سن، اندازه و تاریخچه قرارگیری فرد 

 های غیرژنتیکی نظیر قرارکند. جهت افزایش تحمل شوری، روشمی

کار ههای ژنتیکی هیبریدسازی بگرفتن تخم در معرض شوری و روش

در تیالپیای نیل مقاومت به  (.1986و همکاران،  Watanabeرود )می

عالوه هتر است. بهای کوچکتر بیش از نمونههای بزرگشوری در نمونه

 19-24دمای  دما است. در تأثیر تحت شوری در تیالپیای نیل مقاومت به

 24-31 دمای شوری بیش از مشخص مقاومت به طورهگراد بسانتی درجه

درمجموع  (.1985و همکاران،  Watanabeگراد است )درجه سانتی

جنس سازی مطالعه حاضر، استفاده از هاپا در مرحله تک باتوجه به نتایج

تر اندازهدست و همهای یکماهی نورس تیالپیا منجر به تولید گلهبچه

تر از عدم دلیل اطمینان بیشهچنین بگردد. همو بازماندگی مطلوب می

دارد. هرچند  تربیش زیستی انطباقمالحظات محیط ماهیان، بابچه خروج

تر کوتاهزمانی  در دوره ترطول و وزن بیش ماهیان با اندازهبچه دستیابی به

 عالوه بازده تولید بچههپذیر است. بستفاده از هاپا امکاناشرایط عدم  در

باشد. ماهیان سیاه میتر از بچهماهی نورس تیالپیا هیبرید قرمز مطلوب

کننده نهایی برنامه بدیهی است اهداف کارگاه و مدیریت هچری تعیین

 و سیستم تولید خواهد بود.
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