سال دهم ،شماره  ،3پاییز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

بررسی کارایی تولید بچه ماهی نورس تیالپیا سیاه  Oreochromis niloticusو هیبرید
قرمز  Oreochromis sp.در دو سیستم نرسینگ


فرهاد رجبیپور* :مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات،
آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران .کیلومتر  100جاده یزد-بافق ،صندوق پستی159 :

 نسرین مشائی:

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران .کیلومتر  100جاده یزد-بافق ،صندوق پستی159 :

 محمد جعفری:

مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران .کیلومتر  100جاده یزد-بافق ،صندوق پستی159 :

 حبیب

سرسنگی :مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات،

آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران .کیلومتر  100جاده یزد-بافق ،صندوق پستی159 :



محمد محمدی :مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور ،سازمان تحقیقات ،آموزش
و ترویج کشاورزی ،ایران .کیلومتر  100جاده یزد-بافق ،صندوق پستی159 :



علی حاجیزاده :موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،صندوق
پستی14155-6116 :
تاریخ دریافت :مهر 1396

تاریخ پذیرش :دی 1396

چکیده
تأمین بچهماهی یکی از نیازهای پایه برای توسعه آبزیپروری ماهی تیالپیا است و الزم است بهینهسازی روشها با هدف افزایش کارایی
تولید بچهماهی مورد توجه قرار گیرد .در مطالعه حاضر ،تولید بچهماهی تیالپیا تکجنس گونه نیل سیاه  Oreochromis niloticusو هیبرید قرمز
 Oreochromis sp.با استفاده از سیستم تانک فاقد هاپا و هاپانت از آغاز مرحله بچهماهی نورس بررسی شد .نتایج نشاندهنده تفاوت بیشتر دامنه
اندازه طول و وزن بچهماهیان در تانکهای فاقد هاپا و بازماندگی بیشتر در سیستم دارای هاپا بود .میانگینهای طول و وزن بچهماهیان در سیستم
فاقد هاپا بیش از سیستم هاپا بود و آزمون  tاین اختالف را معنیدار نشان داد ( .)p>0/05خلوص تکجنس سازی در هردو سیستم  100درصد
بود .همچنین درمجموع میانگینهای طول کل ،وزن بدن و بازماندگی بچهماهیان تیالپیای قرمز بهطور معنیدار بیش از بچهماهیان سیاه بهدست آمد
( .)p>0/05استفاده از سیستم هاپا برای تولید بچهماهی نورس تکجنس از نظر یکدست بودن اندازه بچهماهیان و بازماندگی مناسب مطلوب است
و سیستم تانکهای فاقد هاپا منجر به تولید بچهماهیان با اندازه طول کل و وزن بیشتر بدن میشود.
کلمات کلیدی :تیالپیا ،بچهماهی نورس ،نرسینگ ،هاپا ،تانک
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مقدمه
پرورش تیالپیا در جهان درحال توسعه بوده و الزم است تولید
بچهماهی بهحدکافی جهت برآورده کردن تقاضای پرورشدهندگان
صورت گیرد .بهینهسازی مدیریت کارگاههای تکثیر تیالپیا برای پایداری
تولید بچهماهی و افزایش بازده پرورش ضروری است (.)2006 ،El-Sayed
تیالپیاها آشیانهساز هستند .گونههای جنس  Oreochromisدهان النهای
( )mouth brooderنامیده میشوند بدین معنی که پس از خروج تخمک
و بارور شدن توسط ماهی نر ،تخمها در دهان ماده انکوبه و تفریخ
میشوند .دوره انکوباسیون تا مرحله جذب کیسه زرده حدود یک هفته
در دهان ماده طی میشود .هنگامیکه بچهماهیان شروع به جستجوی
غذا کردند ،بهصورت گروهی در کنار ماهی ماده میمانند و درصورت
احساس خطر به دهان او برمیگردند ( Blashine-Earnو .)1998 ،Earn
در کارگاههای تکثیر تیالپیا بهمنظور افزایش بازده تکثیر ،تخم پس از
لقاح از دهان مولد خارج و بهطور مصنوعی انکوبه میشود .سیستمهای
رایج تفریخ تخم و تولید بچهماهی شامل استخر خاکی ،تانک بتونی و
هاپا هستند .استخر خاکی قدیمیترین سیستم مورد استفاده برای تولید
تخم و بچهماهی تیالپیا است .پدیده همنوعخواری که بهدلیل اختالف
اندازه بچهماهیان تیالپیا روی میدهد از مهمترین مشکالت سیستمهای
استخرهای خاکی محسوب میشود .تانکهای بتونی بهویژه در نواحی
که با کمبود آب شیرین مواجه هستند و نیز تولید متراکم مورد نظر
است مزایای زیادی نسبت به استخرهای خاکی دارند (.)2006 ،El-Sayed
هاپا محفظه توری به شکل مربع یا مستطیل با اندازه و چشمههای
متفاوت است و میتوان آن را در منابع مختلف آب مستقر نمود .در
جنوبشرق آسیا ازجمله فیلیپین ،تایلند ،ویتنام ،آمریکا بهویژه ایاالت
متحده ،برزیل ،پورتوریکو و کشور آفریقایی ماالوی رایجترین سیستم
تولید بچهماهی نورس و انگشتقد استخرهای خاکی دارای هاپا هستند.
در مصر که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تیالپیا است نیز استفاده
از هاپا در استخر خاکی روباز و گلخانه و تانک برای تولید بچهماهی
تیالپیا رایج است .هاپا بسیار ارزان قیمت و قابل انعطافتر از تانک بوده
و برای برداشت تخم و بچهماهی نورس مناسب است .هرچند کاربرد
هاپا با معایبی نیز مانند ضرورت حفاظت و تمیز کردن و افزایش احتمال
سرقت همراه است اما استفاده از این روش یکی از پرکاربردترین روشهای
تولید بچهماهی تیالپیا میباشد ( Nasr-Allahو همکاران2014 ،؛
 Muntazianaو همکاران2011 ،؛ 2008 ،Bhujel؛ 2004 ،Nandlal؛
 Macintoshو 1995 ،Little؛ 1990 ،Bocek؛  .)1989 ،Littleازسوی
دیگر ،درمورد تیالپیای پرورشی ،ویژگیهایی ازجمله رشد زیاد ،کارایی
مصرف غذا ،مقاومت بیشتر در برابر شرایط محیطی و بیماریها ،کاهش
درگیری ماهیان ،تولید ماهیان هماندازه ،کنترل تولیدمثل و انطباق با
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مالحظات محیطزیستی و نیز جثه بزرگتر تیالپیای نر سبب شده
تیالپیای تک جنس نر بهعنوان گزینه مطلوب مطرح شود .برای تک
جنس کردن تیالپیا از روشهای مختلف استفاده میشود اما رایجترین
روش استفاده از هورمون ) MT (17 α-Methyl Testosteroneدر خوراک
است که عالوه بر درصد بسیار مطلوب تولید بچهماهی نر ،روشی ساده،
اقتصادی و بدون نیاز به تجهیزات پیچیده است ( Drummondو همکاران،
2009؛ 2006 ،El-Sayed؛  .)2004 ،Hussainسیستم نرسینگ هاپانت
برای تک جنس سازی بچهماهیان تیالپیا با هدف افزایش کارایی تولید
بچهماهی تکجنس بهکار میرود هرچند حوضچهها و وانهای فاقد
هاپا نیز کاربرد دارد ( .)2014 ،Bhujelپژوهشهای تیالپیا در ایران از
سال  1387در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور واقع در حومه
شهرستان بافق استان یزد آغاز شده و طرح و پروژههای معرفی تیالپیا
به صنعت تکثیر و پرورش مناطق مرکزی ایران ،سازگاری و پرورش،
تکثیر و تولید بچهماهی ،تکجنس سازی ،تغذیه ،ارزیابی محیط زیستی،
بررسی شرایط بهداشتی و فنآوریهای مختلف پرورش اجراء شده است
(بیطرف1391 ،؛ رجبیپور 1391 ،و  1394و  1395؛ سرسنگی1391 ،
و 1395؛ محمدی1391 ،؛ مشائی 1391 ،و  .)1395در مطالعات انجام
شده برخی نرماتیوهای تکثیر و تولید بچهماهی تیالپیا مشخص شدهاند
(مشائی .)1391 ،تکجنس سازی جهت بهرهبرداری از هورمون  MTو
آنتیآروماتاز لتروزول برای تهیه جمعیت تکجنس تیالپیای نیل
(بیطرف )1391 ،و برخی اپتیممهای تولید الرو تیالپیا مطالعه شدهاند
(سرسنگی .)1395 ،در مطالعه حاضر ،تولید بچهماهی تیالپیا تکجنس
شده  )Sex Reversed Tilapia( SRTگونه نیل سیاه Oreochromis
 niloticusو هیبرید قرمز  Oreochromis sp.با استفاده از هاپانت و
سیستم فاقد هاپا از آغاز مرحله تغییر جنسیت (نرسینگ  )1تا دو
ماهگی بررسی شد .دامنه و میانگینهای اندازه طول کل و وزن بدن،
درصد تکجنس سازی و بازماندگی بچهماهیان تیالپیا سیاه و هیبرید
قرمز در دو سیستم نرسینگ مقایسه شدند.

مواد و روشها
این بررسی در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بهمنظور
بررسی کارایی تولید بچهماهیان نورس تیالپیا در دو سیستم نرسینگ
صورت گرفت .بچهماهیان نورس تیالپیا سیاه Oreochromis niloticus
و تیالپیا هیبرید قرمز  Oreochromis sp.از اواخر دیماه سال 1395
بهطور جداگانه بررسی شدند .آزمایشها در ظروف فایبرگالس  120لیتری
با تراکم ذخیرهسازی  500قطعه بچهماهی در مترمکعب انجام شد .هر
آزمایش مشتمل بر دو تیمار از بچهماهیان در مرحله پس از جذب
کیسه زرده ،هریک با سه تکرار بود .جریان آب دائمی و هوادهی توسط
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بررسی نتایج زیستسنجی و درصد بازماندگی بچهماهیان تیالپیای
سیاه و قرمز در دو سیستم دارای هاپا و فاقد هاپا نشاندهنده میانگینهای
باالتر طول و وزن در سیستم نرسینگ فاقد هاپا ،و بازماندگی بیشتر
در سیستم دارای هاپا بود (جدول .)1
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95
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طول کل برحسب سانتی متر

بلوئر مرکزی انجام میشد .هر آزمایش بهمدت دو ماه ادامه یافت .در
طول دوره آزمایش دمای آب در محدوده  26±0/5درجه سانتیگراد،
اکسیژن محلول  5/8-6/8میلیگرم بر لیتر و  pHدر محدوده 6/5-7/4
حفظ شد .شوری آب کارگاه  9/5قسمت درهزار بود .در یکی از تیمارها،
دهانه ظروف نگهداری بچهماهیان با تور هاپانت پلیاتیلنی با چشمه 20
سوراخ در اینچ بهکار رفت و بچهماهیان درون تور ذخیرهسازی شدند.
در تیمار دیگر ذخیرهسازی بچهماهیان در وان بدون استفاده از تور
انجام شد .تغذیه با غذای آغازین ( )SFT000و پروتئین خام  %54مخلوط
با  MTبا دوز  60میلیگرم بر کیلوگرم بهمدت  21روز صورت گرفت.
پس از این دوره ،تغذیه معمول با استفاده از غذای ( )SFC0با پروتئین
خام  %43فاقد هورمون ،بهمدت  40روز ادامه یافت Wahby .و ،Shalaby
2010؛  Bhujelو همکاران2007 ،؛ 2002 ،El-Sayed؛  Phelpsو
2000 ،Popma؛  Macintoshو  .)1995 ،Littleدر پایان دوره آزمایش
بچه ماهیان هر یک از وانها شمارش شدند .اندازه طول کل بدن هر
بچهماهی توسط کولیس با دقت  0/1میلیمتر و وزن بدن توسط ترازوی
دقیق  ANDبا دقت  0/1گرم اندازهگیری و ثبت شد .جهت بررسی
تغییر جنسیت و تکجنس سازی ،غده جنسی کلیه بچهماهیان پس از
رنگآمیزی با استوکارمن بهروش اسکواش بررسی گردید ( Guerreroو
 .)1974 ،Sheltonدادههای بهدست آمده توسط نرمافزارهای  Excelو
 SPSS.10تجزیه و تحلیل قرار شد .برای مقایسه آماری میانگینهای طول
کل ،وزن بدن و درصد بازماندگی بچهماهیان بین دو سیستم نرسینگ
و نیز بین بچهماهیان سیاه و قرمز ،از آزمون  tاستفاده شد (.)p<0/05

دامنه اندازه طول کل و وزن بدن بچهماهیان در سیستم هاپا محدودتر
بود .دامنه اندازه طول در سیستم هاپا و فاقد هاپا برای بچهماهیان
تیالپیای سیاه بهترتیب  4/6و  5/64سانتیمتر و برای بچهماهیان قرمز
 5/1و  6/2سانتیمتر بهدست آمد .دامنه اندازه وزن بدن در سیستم
هاپا و فاقد هاپا برای بچهماهیان تیالپیای سیاه بهترتیب  9/74و 10/58
گرم و برای بچهماهیان قرمز  23و  88/56گرم بود .مقایسه دو سیستم
نرسینگ هاپا و فاقد هاپا از نظر میانگینهای طول و وزن و بازماندگی
بچهماهیان تیالپیای سیاه با استفاده از آزمون  tحاکی از عدم اختالف
معنیدار این میانگینها بود ( .)p>0/05در بچهماهیان قرمز ،آزمون t
نشان داد میانگینهای طول و وزن بچهماهیان در سیستم فاقد هاپا
بهطور معنیدار بیش از این میانگینها در سیستم هاپا بود ()p<0/05
اما درصد بازماندگی بین دو سیستم اختالف معنیدار نداشت (.)p>0/05
در مجموع بچهماهیان تیالپیای سیاه بررسی شده ،میانگین طول کل
 6/0±57/07سانتیمتر ،وزن بدن  5/2±0/15گرم و درصد بازماندگی
 78/4±3/5بوده است .در بچهماهیان هیبرید قرمز ،میانگین طول کل
 8/0±75/07سانتیمتر ،وزن بدن  14/5±0/39گرم و درصد بازماندگی
 92/2±8/4بهدست آمده است (شکلهای  1و .)2
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مقایسه میانگینهای طول کل ،وزن بدن و بازماندگی بچهماهیان
سیاه و قرمز بررسی شده با آزمون  tنشان داد که کلیه این میانگینها
در بچهماهیان تیالپیای قرمز با اختالف معنیداری بیش از سیاه بودند
( .)p>0/05نتایج بررسی جنسیت بچهماهیان نشان داد کلیه نمونهها
جنسیت نر داشتند و هیچ نمونه مادهای مشاهده نشد.

بحث
درمورد کارآیی سیستمهای مختلف نرسینگ بچهماهیان نورس
تیالپیا دیدگاههای متفاوت ارائه شده است .برخی از محققین استفاده
از هاپا را به استناد دالیل مختلف توصیه میکنند و درمقابل برخی
محققین استفاده از تانکها را دارای برتری میدانند .در تولید بچهماهی
تیالپیا تکجنس در مرحله پس از جذب کیسه زرده اهمیت باال بودن
خلوص تکجنس سازی بسیار روشن است .طبق دستورالعمل بینالمللی
تولید مسئوالنه ماهی تیالپیا ،خلوص تکجنس سازی قابل قبول برای
معرفی بچهماهی تیالپیا بهمنظور پرورش در منابع طبیعی آب بیش از
 %95دانسته شده است ( .)2011 ،Tilapia Aquaculture Dialogueدر
این زمینه هرچند دستیابی به بچهماهیان با اندازه طول و وزن بیشتر
در دوره زمانی کوتاهتر دارای اهمیت است ،اما تولید گلههای یکدست
که دامنه اندازههای طول و وزن آنها خیلی وسیع نباشد به موازات
بازماندگی مطلوب بچهماهیان بسیار مهم است .پدیده همنوعخواری
یکی از بزرگترین چالشها در هچریهای تیالپیا است .تولید ناهمزمان
بچهماهینورس و تفاوت اندازه آنها سبب پدیده همنوعخواری میشود.
با افزایش اختالف در اندازه بچهماهیان نورس که در تراکمهای مختلف
ذخیرهسازی شده بودند همنوعخواری افزایش یافته است (Abdel-
 Tawwab eو همکاران2006 ،؛  .)2006 ،Fessehayeبرخی محققین
همنوعخواری را دلیل اصلی مرگ و میر بچهماهیان نورس تیالپیا
دانستهاند .بههمین دلیل رقمبندی بچهماهیان نورس در واحدهای
تکثیر برای جداکردن بچهماهیان نورس که سن و اندازه یکسانی داشته
و منجر به تولید بچهماهیان یکدست میشوند روش عمومی و مناسب
برای کاهش همنوعخواری است ( .)2006 ،El-Sayedبدون استفاده از
هاپا تعویض مکرر استخر یا حوضچهها مشکل خواهد بود .مقدار تولید
بچهماهی تیالپیای انگشتقد در واحد سطح هاپا بیش از استخر است.
استفاده از هاپا موجب تولید ماهیان انگشتقد هماندازه و مقاومتر
خواهد شد ( Nandlalو  .)2004 ،Pickeringهاپا دارای ساختار ساده و
مدیریت راحت بوده و برداشت تخم در آن آسان است ،هزینهها را
کاهش میدهد ،میتوان آن را در استخرهای خاکی و تانکهای بتونی
شناور نمود .در هاپا حداکثر دسترسی به بچهماهی نورس وجود دارد،
تولید در هاپا بهصورت مداوم در دمای مطلوب امکانپذیر است .هاپا
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میتواند در صورت حفاظت خوب تا  5سال استفاده شود .استفاده از
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.
استفاده از هاپا برای نگهداری بچهماهی نورس بهعنوان راه حل افزایش
بازماندگی و جلوگیری از شکار شدن توسط آبزیان شکارگر مانند مارهای
آبی ،گربه ماهی و ماهی سرماری ( )Snakeheadنیز ارائه شده است.
سهولت انتقال بچهماهیان با هاپا در مراحل بعد ،از دیگر مزایای استفاده
از هاپا است .ازسوی دیگر کاربرد هاپا با معایبی نیز همراه است .هاپا
نیازمند حفاظت و تمیز کردن ناپاکیها ازجمله فضوالت ماهی است که
سبب انسداد توریهای هاپا و از بین رفتن کیفیت آب داخل آنها
میشود ،اقالم مربوط به ساخت هاپا ممکن است در دسترس نباشد،
هاپا تحت تأثیر بادها و جریانات قوی قرار میگیرد ،ماهیان داخل هاپا
بهراحتی سرقت میشوند ،موجودات داخل آب و ذرات غذای باقیمانده
چشمه تور را میبندند .این شرایط جریان آب هاپا را محدود کرده و
مشکالت کاهش اکسیژن رخ میدهد ،بنابراین الزم است مرتباً تورها
تمیز شوند .تورها درصورتیکه تمیز نشوند لجن خواهد زد .بسته شدن
چشمه تور مانع گردش آب و منجر به کاهش اکسیژن و مرگ ماهی
میشود .در تورهای با چشمه بزرگتر جریان آب مناسبتر است احتمال
آسیب دیدن هاپا بر اثر نور آفتاب وجود دارد و ماهیان از تور آسیب
دیده فرار میکنند .در اینحالت الزم است جایگزینی ساالنه صورت
گیرد .برای آنکه این شرایط رخ ندهد باید هاپا بهمدت طوالنی در
معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد (2008 ،Bhujel؛  Nandlalو
2004 ،Pickering؛  Littleو 2000 ،Hulata؛  .)1990 ،Bocekبرخی
از تولیدکنندگان بچهماهی تیالپیا استفاده از تانک را مناسبترین سیستم
نگهداری بچهماهیان نورس دانستهاند .در تانکها شرایط محیطی ،تغذیه
و وضعیت سالمت قابل کنترل است و مشکالت صیادی وجود ندارد
( .)1998 ،FAOاستفاده از تانکها برای تولید بچهماهی مزایای زیادی
ازجمله افزایش تولید در واحد سطح/حجم ،برداشت ساده و مدیریت
بهتر آب از طریق تعویض یا تصفیه دارند .درمقابل هزینه زیاد این
سیستمها از معایب آنها محسوب میشود ( .)2006 ،El-Sayedنتایج
بهدست آمده از مطالعه حاضر و مقایسه دو سیستم نرسینگ هاپا و فاقد
هاپا از نظر تکجنس سازی نشاندهنده خلوص صددرصدی تکجنس
سازی در هردو سیستم برای بچهماهیان تیالپیای سیاه و قرمز بوده
است .درمورد عملکرد رشد ،نتایج بهدست آمده برتری اندازههای طول
و وزن هردو گروه بچه ماهیان تیالپیای سیاه و قرمز در سیستم فاقد
هاپا را نشان داده است .درعین حال دامنه تغییرات اندازه طول و وزن
بچهماهیان تیالپیای سیاه و قرمز در سیستم فاقد هاپا وسیعتر از سیتم
هاپا میباشد .همچنین درصد بازماندگی بچهماهیان در سیستم هاپا
بیش از سیستم فاقد هاپا میباشد اما اختالف معنیدار آماری
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ندارد .نتایج این بررسی همچنین نشان داد که میانگینهای اندازه طول
و وزن و بازماندگی بچهماهیان هیبرید قرمز بهطور معنیدار بیش از بچه
ماهیان تیالپیای سیاه بوده است .تحمل بیشتر شوری و عملکرد
مطلوبتر رشد در بچهماهیان قرمز نسبت به بچهماهیان سیاه مورد انتظار
است زیرا گونههای والد هیبریدهای قرمز مانند  O. mossambicusو
 O. aureusاز تیالپیاهای مقاوم به شوری هستند ( Romana-Eguiaو
1999 ،Eguia؛  Sureshو  .)1992 ،Linبهطورکلی شوری آب یکی از
عوامل محیطی مهم برای تولیدمثل تیالپیا است .تیالپیای گونه
 O. mossambicusدر آب کامالً شور دریا تخمریزی میکند درحالیکه
گونههای  O. aureusو  O. niloticusدر شوریهای  10-15قسمت
درهزار تولیدمثل مینمایند .درمجموع تولیدمثل هر سه گونه تیالپیای
ذکر شده در آبشیرین و لبشور صورت میگیرد .گونههای O. niloticus
و  O. aureusدر آبشیرین و لبشور تا  5قسمت درهزار تولید بچهماهی
میکنند اما با رسیدن شوری به  10قسمت درهزار تعداد بچهماهیان
نورس تولید شده کاهش مییابد .عملکرد تولیدمثلی تیالپیای
 O. mossambicusدر شوریهای بیش از  10قسمت درهزار در مقایسه
با آبشیرین کاهش مییابد .عملکرد تولیدمثل هیبریدهای قرمز تیالپیا
که ژن  O. mossambicusدارند مشابه با عملکرد تولیدمثل
 O. mossambicusدر آب شور است .هچریهای تیالپیا با آبشیرین یا
آب با شوری کمتر از  5قسمت درهزار فعالیت کرده و بچهماهیان برای
رشد بیشتر به شوری باالتر انتقال مییابند ( Popmaو ،Lovshin
 .)1995طبق نتایج بررسیهای مختلف ،شوری آب اثرات متفاوتی بر
شاخصهای مختلف تکثیر تیالپیای نیل دارد .در مجموع ،در شوریهای
باالتر فواصل تخمریزی بیشتر است و توالی تخمریزیها در آبشیرین
کم است .تخمریزی در شوری آب دریا کمتر از آب لبشور است .مقدار
شکوفایی در آب لبشور  5قسمت درهزار و در مولدین ماده مسنتر،
بیش از آبشیرین است .درعینحال شکوفایی در شوریهای  10و 15
قسمت درهزار کاهش مییابد .شکوفایی در آب با شوری دریا موفقیتآمیز
نیست هرچند تولید تخم و تخمریزی در این شوری انجام میشود.
پرورش در آبهای بسیار شور بهعنوان راه حلی برای جلوگیری از تزاید
جمعیت نیز پیشنهاد شده است .در یک بررسی ،بر اثر تخمریزی
 O. niloticusدر تانک بتنی با شوری آب  19قسمت درهزار ،نوازدان
کمی در مقایسه با آبشیرین تولید شدند .تولید تخم و بچهماهی بهازاء
واحد وزن مولدین یکساله در آبهای لبشور  5و  15قسمت درهزار
بیش از مادههای بزرگجثه در آبشیرین بود .تخمریزی زودرس مولدین
در آبهای شور سبب ایجاد نسلهایی میشود که نسبت به نمونههای
تولید شده در آبشیرین و شکوفا شده در آب لبشور ،در برابر قرارگیری
در آبشور مقاومتر هستند .مقاومت نسبت به شوری بهدنبال شرایط
اسمزی بر اثر جذب آب 2-3 ،ساعت پس از لقاح
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بهوجود می آید .در این مورد زمان بهینه قرارگیری ماهی در شرایط
شوری اهمیت زیادی دارد .مقاومت در برابر شوری بهطور قابل توجهی
متناسب با سن ،اندازه و تاریخچه قرارگیری فرد در شرایط شوری تغییر
میکند .جهت افزایش تحمل شوری ،روشهای غیرژنتیکی نظیر قرار
گرفتن تخم در معرض شوری و روشهای ژنتیکی هیبریدسازی بهکار
میرود ( Watanabeو همکاران .)1986 ،در تیالپیای نیل مقاومت به
شوری در نمونههای بزرگتر بیش از نمونههای کوچکتر است .بهعالوه
در تیالپیای نیل مقاومت به شوری تحت تأثیر دما است .در دمای 19-24
درجه سانتیگراد بهطور مشخص مقاومت به شوری بیش از دمای 24-31
درجه سانتیگراد است ( Watanabeو همکاران .)1985 ،درمجموع
باتوجه به نتایج مطالعه حاضر ،استفاده از هاپا در مرحله تکجنس سازی
بچهماهی نورس تیالپیا منجر به تولید گلههای یکدست و هماندازهتر
و بازماندگی مطلوب میگردد .همچنین بهدلیل اطمینان بیشتر از عدم
خروج بچهماهیان ،با مالحظات محیطزیستی انطباق بیشتر دارد .هرچند
دستیابی به بچهماهیان با اندازه طول و وزن بیشتر در دوره زمانی کوتاهتر
در شرایط عدم استفاده از هاپا امکانپذیر است .بهعالوه بازده تولید بچه
ماهی نورس تیالپیا هیبرید قرمز مطلوبتر از بچهماهیان سیاه میباشد.
بدیهی است اهداف کارگاه و مدیریت هچری تعیینکننده نهایی برنامه
و سیستم تولید خواهد بود.
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