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مقدمه
کپورها  پس  از  جهان  پرورشی  آبزیان  دومین  تیالپیاها 
هستند. پرورش تیالپیا در بیش از 135 کشور جهان انجام 
 6/5 حدود  به   2017 سال  در  آن  جهانی  تولید  و  می شود 
 Oreochromis میلیون تن رسیده است. تولید تیالپیای نیل
پرورش  است.  تیالپیاها  کل  70 درصد  از  بیش   niloticus

تیالپیا در جهان در حال توسعه بوده و الزم است تولید تخم 
تقاضای  برآورده کردن  جهت  در  و  کافی  حد  به  ماهی  این 
انجام شود. بهینه سازی مدیریت  روزافزون پرورش دهندگان 
کارگاه های تکثیر تیالپیا برای پایداری تولید تخم و افزایش 

برون ده تولید ماهی ضرورت دارد.
مقیاس های  در  شیرین  و  شور  لب  آب های  در  تیالپیا 
خرد، تجاری و صنعتی قابل تولید است. پرورش این ماهی 
در اقلیم های گوناگون در سیستم های مختلف کم تراکم تا 
نام  آبزی پروری  مرغ  و  تجربه شده  موفقیت  با  متراکم  فوق 
گرفته است. چین بزرگ ترین تولیدکننده تیالپیا در جهان 
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این  مصرف کننده  بزرگ ترین  امریکا  متحده  ایاالت  است. 
ماهی است و در کنار تولید، بخش عمده تقاضا را از طریق 
واردات تأمین می کند. به دلیل محدودیت منابع آب در ایران 
شایسته است هدف گذاری فعالیت های آبزی پروری به سمت 
تولید گونه های کم آب خواه سوق یابد. تیالپیا گزینه سازمان 
خواروبار جهانی فائو برای پرورش در مناطق کم آب جهان 
است و کشور ما پتانسیل خوبی برای پرورش آن دارد. ارائه 
الگوها و سیستم هاي مناسب تکثیر و پرورش تیالپیا می تواند 
نقش مهمی در توسعه صنعت آبزی پروری، استفاده بهینه از 
منابع طبیعی و نهاده های تولید، ایجاد اشتغال و رونق صنایع 

شیالتی به ویژه در مناطق مرکزی کشور ایفاء کند.
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تولید مثل ماهی تیالپیا
می روند،  به کار  آبزی پروری  در  که  تیالپیاهایی  بیشتر 
جنس  این  گونه های  در  هستند.   Oreochromis جنس  از 
تخم ها در حفره دهانی ماهی ماده مراحل رسیدگی تا کیسه 
نرها  نیل،  تیالپیای  را طی می کنند. در  )انکوباسیون(  زرده 
برای تولید مثل در شرایط طبیعی، گودال تخم ریزی را که 
در آن جفت گیری و تخم گذاری روی می دهد حفر و از قلمرو 
شده  تحریک  نر  با  ماده  ماهی  می کنند.  دفاع  جفت گیری 
در  نرها  بین  رقابت  یا  مقابله  از  متفاوتی  درجات  و  روبه رو 
حین جفت گیری و تخم ریزی دیده می شود. ماهی ماده مرتب 
توده های 50-20 تخمکی را در گودال رها می کند. سپس 
یا  انتهای النه  در  تناسلی خود  برجستگی  دادن  فشار  با  نر 
بستر تخم ریزی و رها کردن مایع سفید رنگ بارور کننده از 
روی تخمک ها عبور می کند. ماهی ماده به سرعت تخم های 
بارورشده را به دهان می برد. فرآیند باروری تخمک معموالً 
6-4دقیقه طول می کشد. بعد از آن ماده منطقه جفت گیری 
نورس  بچه ماهی  مرحله  تا  را  تخم  توده  و  می کند  ترک  را 
شناور تا حدود سه هفته در دهان پرورش می دهد. معموالً 
نوزادان بیش از 14میلی متر در دهان مادر باقی نمی مانند. نر 
به دفاع از گودال ادامه می دهد و ماده های دیگری را برای 
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تیالپیای  مثلی  تولید  رفتارهای  می کند.  جفت گیری جذب 
هیبرید قرمز Oreochromis sp. مشابه با تیالپیای نیل است. 
مثلی  تولید  رفتارهای  نیز  اسارت  شرایط  در  نیل  تیالپیای 

مشابه شرایط طبیعی نشان می دهد.

کارگاه تکثیر
نرخ و ویژگي هاي رشد و تولید مثل در تیالپیا به شدت 
یا  بیروني  عوامل  و  ژنتیکی،  یا  دروني  عوامل  تأثیر  تحت 
محیطي قرار دارد. فاکتورهای محیط زیستی نقش مهمی در 
ماهی  این  تخم  تولید  و  تیالپیا  ژنتیکی  ظرفیت های  ظهور 
تیالپیا  ماهیان  مثل  تولید  بر  مؤثر  عوامل  شناخت  دارند. 
می تواند به افزایش بازده تولید و سودآوری آن ها کمک کند. 
در زیر تصاویر مربوط به تیالپیای نیل سیاه و هیبرید قرمز 

آمده است )شکل های 1 و 2(.
 

Oreochromis niloticus شکل 1. تیالپیای نیل سیاه
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.Oreochromis sp شکل 2. تیالپیای هیبرید قرمز

تولید مثل تیالپیا عملکرد پیچیده ای نیست،  _ هرچند   
مدیریت  به  نیاز  کیفیت  با  بچه ماهی  زیادی  تعداد  تولید  اما 
نظر  از  ویژه  کنترل  و  کیفیت  با  غذای  مولد خوب،  مناسب، 
برنامه ریزی  مطلوب  مدیریت  برای  دارد.  بیماری ها  به  ابتالء 

کنید زیرا مدیریت ضعیف باعث کاهش تولید می شود.
 برای تهیه بچه ماهی بهتر است از منابع محلی استفاده  _

کنید، زیرا هزینه ها کاهش یافته و احتمال بروز بیماری ماهی 
باید هر کشور و حتی هر  ایده آل  کاهش می یابد. در شرایط 

استان و هر منطقه از نظر تولید بچه ماهی خودکفا باشد.
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 به طورکلی برای تولید تخم تیالپیا در جهان، چهار سیستم  _
حوضچه های خاکی، تانک ها، هاپا و تلقیح مصنوعی به کار می رود. 
دهید. انجام  کارشناسی  نظرات  براساس  را  سیستم  انتخاب 

 تکثیر در حوضچه های خاکی باعث تولید بچه ماهیان دو  _
جنس می شود. باتوجه به اینکه در پرورش تجاری تیالپیا اغلب 
از نمونه های تک جنس سازی شده استفاده می شود، در صورتی 
که برنامه تک جنس سازی ماهیان در استخر خاکی دنبال شود، 
میزان خلوص تک جنس سازی کاهش می یابد و به همین دلیل 

توصیه نمی شود. 
 کارایی روش های تلقیح مصنوعی درتیالپیا پایین است  _

تلقیح  از روش  به کار می رود. استفاده  و در برخی پژوهش ها 
مصنوعی در کارگاه های تجاری توصیه نمی شود.

 در مناطق سردسیر تانک ها مناسب ترین سیستم تکثیر  _
هستند. در این مناطق تانک های تکثیر را در فضای سرپوشیده 

مجهز به سیستم گرمایش قرار دهید )شکل 3(.
 برای تانک ها فضای گلخانه ای تعبیه کنید زیرا ضمن  _

تأمین  هزینه های  کاهش  باعث  احداث،  هزینه های  کاهش 
انرژی و نور می شود.

 برای ذخیره سازی و تکثیر مولدین از تانک های مستطیلی  _
بتنی یا الینری به ابعاد10×5 و عمق 0/8متر استفاده کنید.
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 شکل3. حوضچه های الینری نگهداری مولدین تیالپیا

)هاپا(  _ تور  از  استفاده  معتدل  و  گرمسیر  مناطق  در   
 .)5 و   4 )شکل های  است  تخم  تولید  سیستم  مناسب ترین 
استفاده از هاپا باعث کاهش قابل توجه هزینه ها، مصرف بهینه 
آب و کاهش موانع توسعه فعالیت های تکثیر می شود. هاپای 
تکثیر را عالوه بر استخرهای روباز، در استخرهای سرپوشیده 

)گلخانه ای( نیز می توانید مستقر کنید.

شکل4. هاپای نگهداری مولدین تیالپیا
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ادامه شکل4. هاپای نگهداری مولدین تیالپیا

شکل5. هاپای نگهداری نوزادان تیالپیا
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 برای ذخیره سازی مولدین در هاپا می توانید از هاپای  _
کوچک یا بزرگ استفاده کنید. ابعاد هاپی کوچک و بزرگ به 
ترتیب 12×5 )60مترمربع( و 24×5 )120مترمربع( به عمق 
0/9متر است که 0/3متر آن خارج از آب قرار می گیرد. روزنه 
تور هاپای تکثیر در کف شامل 20 روزنه در اینچ و دیواره ها 

شامل 16 روزنه در اینچ است.
 در مجموع نیازهای پایه برای تولید بچه ماهی تیالپیا  _

شامل سیستم تأمین آب، استخر یا تانک برای پرورش تعداد 
یا  هاپا  تانک   تخم ریزی،  هاپای  یا  تانک  استخر  مولد،  کافی 
توزیع  از  قبل  نگهداری  تانک های  نوزادان،  نگهداری  استخر 
بچه ماهیان، سیستم هوادهی، سیستم انکوباسیون مناسب، تور 
و ظروف مناسب، وسیله مناسب توزین بچه ماهیان و امکانات 
بسته بندی بچه ماهی هستند. در برنامه ریزی برای تکثیر تیالپیا 

تأمین این موارد را مورد نظر قرار دهید.
مهم ترین  _ از  آب  فاکتورهای  و  محیطی  عوامل  ثبات   

کیفیت  باید  کارگاه  آب  است.  تیالپیا  تکثیر  کارگاه  شرایط 
کارگاه  بر  دائم  نظارت  و  کنترل  برای  باشد.  داشته  مناسب 
تکثیر تیالپیا که باعث حفظ شرایط و تثبیت فاکتورهای آب 

در محدوده های مناسب می شود، برنامه ریزی کنید.
 در صورت استفاده از آب باز گردش برای تکثیر تیالپیا،  _
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بخش های مختلف تکثیر را از یکدیگر جدا کنید به طوری که 
هر مجموعه واجد سیستم بازگردش مخصوص خود باشد تا 

بیماری ها به ویژه آلودگی های انگلی کنترل شوند.
در  _ آب شیرین  منابع  اهمیت  و  به محدودیت  باتوجه   

بیماری های  به  ابتالء  و  آلودگی  احتمال  نیز کاهش  و  کشور 
شیرین،  آب  به  نسبت  شور  لب  آب های  در  عفونی  مختلف 
توصیه می شود تا حد امکان برای فعالیت های تکثیر تیالپیا از 

منابع آب های غیرشیرین استفاده کنید.
 در کارگاه تکثیر از جابه جایی پرسنل و رفت و آمدهای  _

غیرضروری حتی االمکان اجتناب کنید. 
آموزش های  _ کارگاه  پرسنل  به  فعالیت،  از شروع  قبل   

الزم در مورد روش ها و مالحظات بهداشتی را بدهید )شکل 6(.

  
شکل 6. رعایت اصول بهداشتی در کارگاه تکثیر تیالپیا
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مولدین
مولدین مهم ترین پایه کارگاه تکثیر هستند. برای حفظ 
کیفیت مولدین در یک کارگاه تکثیر تیالپیا، برای اقدامات 

ضروری زیر برنامه ریزی کنید:
منابع  _ از  را  آن ها  مولدین  منشاء  از  اطمینان  از  پس   

شناخته شده تحویل بگیرید.
 مشخصات سیستماتیک ذخیره را نگهداری کنید. _
 ذخیره الین را در شرایط جداگانه و مطمئن حفظ کنید. _
 پس از ورود یک گونه مولد به کارگاه تکثیر، از ورود  _

انواع دیگر تیالپیا به سیستم جلوگیری کنید.
 ماهیان دارای شرایط ظاهری نامطلوب را حذف کنید.  _

پشت  بدشکلی،  کم،  رشد  با  نمونه های  شامل  ماهیان  این 
انگل، کوری، شکم  به  ابتالء  یا  بیماری  خمیده، دارای عالئم 

بزرگ یا سفت هستند.
 با نگهداری جمعیت های بزرگ مولدین و اطمینان از  _

برقراری نسبت جنسی قابل توجه برای افزایش احتمال جفت 
گیری، تولید مثل درون جمعیتی را کاهش دهید.

با  _ نسل های  و  اجراء  را  مولدین  جایگزینی  برنامه های   
منشاء والدین متعدد را در هنگام جایگزینی انتخاب کنید.

 ویژگی های ژنتیکی مولدین را با جدیت مد نظر قرار  _
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دهید. توجه داشته باشید که عوامل ژنتیکی به اندازه ارتباطات 
اجتماعی بین مولدین بر شاخص های تخم ریزی در فرد مؤثر 
برنامه های  مدت  طوالنی  موفقیت  از  اطمینان  برای  است. 
تولید مثل تیالپیا، حفظ واریانس ژنتیکی بسیار اهمیت دارد. 
کاهش تنوع ژنتیکی به دلیل رانش ژنتیکی یا دریفت )که در 
جمعیت های کوچک روی می دهد( احتمال توسعه ژنتیکی در 

آینده را محدود می کند.
 برای مدیریت بهینه مولدین در هچری، باید یک نژاد  _

داشته  وجود  نظر  مورد  گونه  جمعیت  به  وابسته  بهبود یافته 
برنامه  استفاده کنند و یک  از آن  باشد که پرورش دهندگان 

بهبود ژنتیکی نیز به طور مداوم اجراء شود.
که  _ است  آن  ایده آل  باکیفیت،  تخم های  تولید  برای   

به طور منظم مولدین را از مرکز تکثیر که برنامه بهبود ژنتیکی 
تولید مثل  کارآیی  با کاهش  و  انجام می دهد، دریافت کنید 
مولدین، آن ها را جایگزین کنید. در این روش هچری باید پس 
از آخرین تکثیر، چند برابر تخم تولید و توزیع کند و نسل های 
زیادی را پشت سرهم موجود داشته باشد. تولید نباید صرفاً با 
هدف جایگزینی همان نسل از مولدین باشد. جایگزینی باعث 

کاهش تولید مثل درون جمعیتی می شود.
ظاهری  _ صفات  عالوه  بر  مولدین  انتخاب  هنگام  در   
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مطلوب سالمت بدن، چنان چه مولد بالغ ذخیره سازی شود به 
ویژگی های تولید مثلی بهینه ماهی و نیز حفظ تنوع ژنتیکی 

جمعیت توجه کنید.
 برای تولید مجدد مولدین چنان چه امکان تهیه مولدین  _

جدید از کارگاه های ویژه تولید مولدین بهبود یافته وجود ندارد، 
باید بچه ماهیان نورس را که از والدین گزینش شده و واجد 
از  قبل  اند،  آمده  به وجود  مطلوب  ژنتیکی  و  ظاهری  صفات 
هورمون دهی به طور تصادفی از تراف ها انتخاب کنید )شکل 7(.

 

شکل7. نوزادان مرحله کیسه زرده داخل تراف انکوباسیون
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ظاهری  _ صفات  براساس  تیالپیاها  جنسیتی  تفکیک   
قبل از بلوغ تقریباً ناممکن بوده و با خطای زیاد همراه است. 
نشانه های دوشکلی جنسی در هر دو گروه تیالپیاهای سیاه و 
قرمز بالغ به صورت جثه نسبتاً بزرگ تر نرها،  و در تیالپیاهای 
پشتی،  باله  انتهایی  قسمت  در  سرتاسری  سیاه  نوار  سیاه 
تأللو سطح بدن و رنگ صورتی سطح فوقانی سر قابل رؤیت 
است. وجود پولک های درشت براق که در نزدیکی باله پشتی 
عالمت  هستند،  پراکنده  نر  بالغ  قرمز  هیبرید  تیالپیاهای 
اوروژنیتال در  پاپیالی  از ماده ها است. شکل  تشخیص آن ها 
تفکیک  برای   .)8 )شکل  است  متفاوت  ماده  و  نر  تیالپیای 

تیالپیای نر و ماده به این ویژگی ها دقت کنید.
 برای تشخیص رسیدگی ماهی ماده برای تخم ریزی به  _

توسعه پاپیالی اوروژنیتال توجه کنید.

شکل 8. تفاوت پاپیالی اوروژنیتال در تیالپیای نر و ماده
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  آسیب های ناشی از درگیری ماهیان که گاهی اثرات  _
برجای می گذارد،  زمینه  آن ها  بدن  شدیدی در سطح  نسبتاً 
ایجاد بیماری ها و تشدید آلودگی های محیط را فراهم می کند. 
رفتار پرخاشگرانه تیالپیا در محیط های محدود، ممکن است 
این  کاهش  برای  شود.  ماهیان  مرگ  حتی  و  آسیب  باعث 

رفتارها برنامه ریزی پیشگیرانه مناسب داشته باشید.
از قلمرو  _ نزاع و دفاع  از آنجا که رفتارهای تهاجمی،    

و مسن تر مشاهده  بزرگ تر  تیالپیاهای  در  بیشتری  با شدت 
پایین تر  سنین  از  مولدین  ذخیره سازی  چنان چه  می شود، 
صورت گیرد که همگی با هم رشد کنند تا حدود زیادی این 
جوان تر  ماهیان  سازش  به دلیل  چراکه  می شود،  رفع  مشکل 
تانک رفتارهای تهاجمی کاسته و کنترل می شود.  با شرایط 
برای  باید فرصت و زمان الزم  درعین حال در کارگاه تکثیر 

تولید و هزینه های نگهداری مولدین را مدیریت کنید.
  استرس های محیطی گاهی باعث بلعیده شدن تخم ها  _

یا خروج آن ها از دهان مولدین و عدم نگهداری توسط مادر 
می شود. بنابراین ضمن کنترل تغییرات ناگهانی عوامل آب و 
شرایط محیطی و درگیری بین مولدین، بهتر است تعویض آب 
و شستشوی تانک ها را پس از تخم گیری و اطمینان از نبودن 

مولد بارور در تانک انجام دهید.
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 جفت گیری تیالپیاها عمدتاً بعداز ظهرها روی می دهد.  _
کارگاه،  در  غیرضروری  ترددهای  از  اجتناب  ترتیب  بدین 
محدود شدن بازدیدها و حفظ آرامش به ویژه در ساعات بعداز 

ظهر برای کاهش استرس را مورد توجه قرار دهید.
 برای تخم گیری، حفره دهانی همه ماده های موجود در  _

حوضچه یا هاپای تکثیر را بررسی کنید. البته ماده های بارور 
تاحدودی  را  می کنند  نگهداری  دهان  در  را  تخمی  توده  که 
می توانید باتوجه به برجستگی غبغب مانند زیر دهان و حرکت 
ظریف آن و گوشه گیر بودن مولد تشخیص داد هرچند احتمال 

خطا در این زمینه وجود دارد )شکل 9(.

 
شکل 9. جمع آوری مولدین در حوضچه برای تخم گیری
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 توجه داشته باشید که تیالپیاهای مولد سیاه در مقایسه  _
بیشتر مقاومت می کنند،  برابر صید شدن  با مولدین قرمز در 
اما در زمان صید شدن یا بالفاصله پس  از آن تخم ها را رها 
می کنند، اما مولدین قرمز تخم ها را به سادگی رها نمی کنند.

تکثیر                    _ کارگاه  در  آب  دمای  مناسب  محدوده   
و  تأمین  برای  است  الزم  و  است  سانتی گراد  32-25درجه 
حفظ این دما برنامه ریزی کنید. توجه داشته باشید که تولید 
مثل تیالپیای نیل در دمای کمتر از 20درجه سانتی گراد مهار 
در  و  است  کم  سانتی گراد  24-21درجه  دمای  در  می شود، 
دماهای بیش از 25درجه سانتی گراد بسیار افزایش می یابد. در 
فصول سرد، تعداد بچه ماهی تولید شده در زمانی که میانگین 
دمای روزانه آب به کمتر از 24درجه سانتی گراد برسد، کاهش 
می یابد. درجه حرارت باال تا 29درجه سانتی گراد در مقایسه با 
دمای 26درجه سانتی گراد باعث افزایش قابل توجه تولید تخم 

تیالپیای نیل می شود.
 برای تهیه پیش مولد، مولد یا بچه ماهی الزم است به  _

تخم ریزی  کنید.  توجه  مقصد  و  مبدأ  کارگاه های  آب  شوری 
که  می شود  نسل هایی  ایجاد  باعث  شور  آب های  در  مولدین 
نسبت به نمونه های تولید شده در آب شیرین و شکوفا شده 
در آب لب شور، در برابر قرارگیری در آب شور مقاوم تر هستند.
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 از آب های لب شور با شوری کمتر از 10 قسمت در هزار  _
کنید.  استفاده  تیالپیا  تخم  انکوباسیون  و  تکثیر  برای   )ppt(
هماوری )تعداد تخم های تولید شده( تیالپیای نیل تا شوری 
ppt 10 بیش از  شوری ppt 0 است و در شوری ppt 20 کمتر 

از شوری ppt 0 است )هماوری در شوری 10 مناسب تر است(. 
در شوری های بیش از ppt 30 احتمال تخم ریزی وجود دارد اما 
هماوری بشدت کاهش یافته و شکوفایی موفقیت آمیز نیست.

 توجه کنید که مقدار شکوفایی تخم در آب لب شور  _
ppt 5  بیش از آب شیرین است اما شکوفایی در شوری های 

ppt  10و ppt 15کاهش می یابد. تولید تخم و بچه ماهی نورس 

به ازاء وزن بدن مولدینی که در شوری های 15-5 تخم ریزی 
می کنند، بیش از ماده هایی است که در آب شیرین تخم ریزی 
در  و  کمتر  شیرین  آب  در  تخم ریزی ها  فواصل  می کنند. 
شوری های باالتر بیشتر است. باالترین مقدار هماوری )تعداد 
تخم های تولید شده(، به ازاء هر مولد و وزن تر توده تخم در 

شوری حدود ppt 8 است.
 pH آب را درمحدوده 9-6/5 حفظ کنید. _
به کار  _ به میزان 2500 لوکس  نور مناسب   در کارگاه، 

ببرید و تخم ها را از تابش UV حفاظت کنید.
 در حوضچه های نگهداری مولدین تیالپیا، مقدار اکسیژن  _
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محلول در آب در محدوده 5-4میلی گرم بر لیتر مطلوب، بیش 
از 2میلی گرم بر لیتر مناسب و مقادیر پایین تر محدود کننده 
است. درعین حال هرگونه تغییر و یا کاهش ناگهانی اکسیژن 

محلول به مقدار قابل توجه را به دقت بررسی و کنترل کنید.
نوری  _ برنامه  در  تخم  تولید  مناسب ترین شاخص های   

برای  است.  آمده  بدست  تاریکی  12ساعت  و  نور  12ساعت 
رسیدن به حداکثر تولید مثل، دوره نوری شبیه به شبانه روز 
معمولی به کار ببرید. تولید تخم با افزایش دوره نوری تاحدودی 
بیشتر و با کاهش طول مدت نور به کمتر از 12ساعت افت 

قابل توجهی می کند. 
و  _ 31-21/5سانتی متر  طول های  سیاه  مولدین  در   

وزن های 495-165گرم، و در مولدین هیبرید قرمز طول های 
محدوده های  525-250گرم،  وزن های  و  32-25سانتی متر 
طولی و وزنی مناسب برای انتخاب مولد هستند. توجه داشته 
باشید که امکان باروری تیالپیاها از وزن باالی 60 گرم وجود دارد.

به ازاء  _ بیشتری  مثل  تولید  توانایی  کوچک تر،  مولدین   
مولدین  بنابراین  دارند.  بزرگ ترها  به  نسبت  بدن  وزن  واحد 
را باید در اندازه ای تولید و نگهداری کنید، که در اندازه های 
بیشتر از آن تولید تخم به ازاء واحد وزن بدن کاهش می یابد. 
چنان چه تولید تخم بیشتر به ازاء واحد وزن بدن سبب تواتر 
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کمتر تخم ریزی ها یا موفقیت کمتر تفریخ تخم ها شود، ارزش 
عملکردی کمتری دارد. با افزایش وزن مولدین کارآیی تبدیل 
غذا به تخم کاهش می یابد و افزایش رشد مولد مزیت محسوب 
نمی شود زیرا کار با مولدین بزرگ مشکل تر است و الزم است 

با مولدین کوچک جایگزین شوند.
 تیالپیاهای نیل ماده که در شرایطی نگهداری شوند که  _

با کاهش دما یا تغذیه محدود( تخم  کمتر رشد کنند )مثاًل 
بیشتری در مقایسه با مولدین معمولی تولید می کنند. مولدین 
50-40 گرمی گونه نیل که سن حدود یک سال دارند تعداد 
از این  بازده تکثیر  افزایش  تخم زیادی تولید می کنند. برای 

مولدین استفاده کنید.
 در نظر داشته باشید که میانگین فواصل باروری مولدین  _

حدود سه هفته و درمحدوده 5-2 هفته است.
 استرس هایی از قبیل تغییر ناگهانی عوامل آب و شرایط  _

محیطی و حتی  درگیری بین مولدین موجب طوالنی شدن فواصل 
باروری می شوند. برای کاهش این استرس ها برنامه ریزی کنید.

تأثیر عوامل  _ به شدت تحت  تیالپیا   فواصل تخم ریزی 
به ویژه  مختلفی  عوامل  مجموع  در  است.  زیست محیطی 
اندازه و سن ماهی، دما، تراکم، نسبت جنسی، نرخ تغذیه و 
سطح پروتئین غذا، خالی کردن دهان از تخم، بر فواصل بین 
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شرایط  و  محیطی  عوامل  ثبات  برای  دارند.  تأثیر  تخم ریزی 
نگهداری مولدین برنامه ریزی کنید.

باعث  _ نیل  تیالپیای  تخم دانی  چرخه   ناهم زمانی   
برای  نرها  بین  رقابت  تشدید  و  ماده ها  تخم ریزی  ناهم زمانی 
ناهم زمان  تولید  بدین ترتیب  می شود.  تخم ریز  ماده های 
پدیده  نهایت  در  و  آن ها  اندازه  تفاوت  و  بچه ماهی  نورس 
هم نوع  خواری روی می دهد. برای افزایش هم زمانی تولید تخم 

در کارگاه تکثیر برنامه ریزی مناسب داشته باشید.
از دهان مادر  _ با خارج کردن تخم و بچه ماهی نورس   

هم زمانی تخم ریزی را افزایش دهید.
پیش  از  _ باال  تراکم های  در  ماده  مولدین  نگهداری  با   

ذخیره سازی، تواتر و هم زمانی تخم ریزی را افزایش دهید.
تکثیر  _ مولدینی که مدتی  برای  استراحت  ایجاد دوره   

کرده اند و جایگزینی آن ها با مولدین دیگر روش مناسبی برای 
افزایش تولید تخم، هم زمانی تخم ریزی و فرکانس تخم ریزی 

است. جایگزینی مولدین را در دستور کار قرار دهید.
 نرخ مناسب تغذیه روزانه برای مولد ماده نیل در آب  _

شفاف حدود 2درصد وزن بدن است. مولدین باز نگه داشته 
تغذیه  نرخ  شرایط  در  را  تخم  تولید  بیشترین  رشد،  از  شده 
تخم  برای  بازار  تقاضای  که  زمانی  دارند.  بدن  وزن  3درصد 
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افزایش می یابد، پیش از شروع تکثیر، مولدین را به مدت یک 
ماه روزانه 3درصد وزن بدن تغذیه کنید.

برای  _ پروتئین  حاوی40-35درصد  غذایی  رژیم  از   
مولدین تیالپیا استفاده کنید.

 یک نسبت جنسی خاص را نمی توان همواره به عنوان  _
نسبت جنسی تولید مثل کارآمد برای تیالپیا در نظر گرفت. در 
مورد بهترین نسبت جنسی بر اساس گونه، اندازه، سن مولد، 
تراکم، سیستم پرورش و شرایط کارگاه ممکن است تصمیمات 

مدیریتی متفاوتی گرفته شود.
را  _ نیل  تیالپیای  مولدین  ذخیره سازی  جنسی  نسبت   

1:1 )یک ماده به ازاء یک نر( تا 1:2 )دو ماده به ازاء یک نر( 
نسبت 1:1 موجب شاخص های مطلوب  کاربرد  کنید.  برقرار 
می شود.  جمعیتی  درون  مثل  تولید  کاهش  با  همراه  تکثیر 
بیشتر شود،  نرها  به  اگر نسبت ماده ها  نشان داده شده که 

تولید بچه ماهی کاهش می یابد.
 توجه داشته باشید که حفظ تراکم مناسب ذخیره سازی  _

و نسبت جنسي تیالپیا، بازده تکثیر و تولید انبوه تخم تیالپیا 
را افزایش می دهد. تراکم زیر سطح بهینه یا تراکم زیاد مولدین 
باعث کاهش تولید تخم مي شود. در این زمینه زیتوده یا اندازه 
نسبی ماده ها و نرها در مقایسه با نسبت جنسی اهمیت بیشتری 
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دارد. افزایش تراکم، اثر منفی بر تولید بچه ماهی تیالپیای نیل 
دارد که احتماالً ناشی از افزایش رقابت قلمرویابی بین نرها و 

یا در دسترس بودن غذا است.
روش  _ شرایط،  نسبت  به  مولدین  ذخیره سازی  تراکم   

نگهداری و تکثیر مولدین متفاوت است. در تانک ها مولدین را 
با تراکم 5 قطعه بر متر مکعب و در هاپا 6 قطعه بر متر مکعب 

ذخیره سازی کنید.
  هرگز مولدین را با تراکم بیش از 10کیلوگرم بر متر مکعب  _

ذخیره سازی نکنید زیرا باعث عدم موفقیت تخم ریزی می شود.
مثل  _ تولید  زیاد  تواتر  با  که  زمانی  در  حتی  مولدین   

می کنند، رشد می کنند. ماهیان بزرگ تر نیاز به غذا و فضای 
بیشتری دارند و کارکردن با آن ها مشکل است. به عالوه در 
به دلیل  کنند،  تخم ریزی  مداوم  به طور  ماده ها  که  شرایطی 
می یابد.  کاهش  شده  تولید  بچه ماهی  تعداد  ماده ها  تحلیل 

بنابراین باید برنامه جایگزینی مولدین را اجراء کنید.
و  _ تیالپیا  ماده  مولدین  برای  استراحت  دوره  برقراری   

جایگزینی مولدین در هچری را انجام دهید، زیرا به افزایش کارآیی 
تکثیر کمک می کند و سبب سودآوری بیشتر می شود. میزان 
جایگزینی مولدین بستگی به شرایط، اهداف و مدیریت کارگاه دارد.

 برای جایگزینی مولدین در تانک ها دوره های استراحت  _
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البته  10 روزه و در هاپا استراحت 14-10 روز برقرار کنید. 
با توجه به شرایط کارگاه و برای کاهش  حجم کار، در برخی 
کارگاه ها مولدین هر 3-2 هفته یک بار و گاه هر 3 ماه یک 
که  است  آن  مولد  چرخش  مزیت  می شوند.  جایگزین  بار 
یافته  بیشتری  تولید مثل مولدین ماده هم زمانی  چرخه های 
و درصد بیشتری از مولدین ماده در چرخه تولید مثل بعدی 
برداشت بچه ماهی در صورت جایگزینی  تخم ریزی می کنند. 
در  فعالیت  این  هرچند  می یابد،  افزایش  برابر  دو  تا  مولدین 

کارگاه مستلزم کار بیشتر است.
تکثیر  _ کارگاه های  برخی  در  که  باشید  داشته  توجه   

تیالپیا، هر 3-2 سال یک بار که مولدین به وزن بیش از 400 
گرم می رسند، با مولدین کوچک تر جایگزین می شوند زیرا کار 

با مولدین بزرگ برای تخم گیری مشکل است.
مولدین  _ جایگزینی  از  قبل  باید  کامل  جایگزینی  در   

شوند.  تمیز  کاماًل  هاپا  تورهای  و  خشک  کاماًل  حوضچه ها 
مولدین جدید را در هاپاهای تمیز در استخرهایی که خوب 

آماده سازی شده اند، ذخیره سازی کنید.
به دست  _ و  تیالپیا  تخم  تولید  بهینه سازی  برای   

تازه  بچه ماهی  نورس  از  )یکدست(  هموژن  ذخیره ای   آوردن 
تکثیر  بازده  افزایش  و  جنسیت  تغییر  برای  که   تغذیه کننده 
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و  داده  توسعه  را  کارگاه  باشد، حتی االمکان ظرفیت  مناسب 
فعال،  مولدین  تعداد  به  همواره  کنید.  زیاد  را  مولدین  تعداد 

مولد آماده برای جایگزینی نگهداری کنید.
تیالپیا  _ تخم  تولید  بهینه سازی  مرسوم  روش های  از   

شامل، ذخیره سازی در تراکم باال، تولید ماهیان تک جنس، 
و توسعه کارگاه تکثیر و ذخیره سازی مولدین به تعداد زیاد، 
استفاده کنید. البته در کاربرد هریک از این روش ها هزینه های 
باشید. نظر داشته  را در  تولید  اقتصادی  مربوط و جنبه های 

 در موارد غیرضروری از تکثیر مولدین و نگهداری انبوه  _
بچه ماهیان اجتناب کنید. در زمانی که تقاضای تخم کم است 
مولدین را در تراکم زیاد و رژیم غذایی محدود نگهداری کنید 
و با افزایش مجدد تقاضا با استفاده از مولدین باز نگه داشته 

شده از رشد، تولید تخم را  افزایش دهید.
لزوم،  _ موارد  در  کارگاه  در  تکثیر  فعالیت  توقف  برای   

در  آن ها  ذخیره سازی  و  ماده  و  نر  مولدین  جداکردن  با 
حوضچه های جداگانه از ادامه تولید مثل جلوگیری کنید.

 با نگهداری ماهیان با تراکم های باال می توانید از فعالیت  _
تولید مثلی آن ها جلوگیری کنید.

 در تیالپیای نیل دوره های نوری متوالی 6 ساعت نور  _
و 6 ساعت تاریکی پس از 4-3 دوره تخم ریزی، باعث توقف 
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برای  دوره ها  این  برقراری  با  می توانید  می شود.  مثل  تولید 
کنترل تولید مثل در مواردی که نیاز به ادامه فعالیت تکثیر 

وجود ندارد، استفاده کنید.
 باتوجه به تفاوت ظاهری ماهیان تیالپیای نیل سیاه و قرمز  _

و از سوی دیگر متفاوت بودن اقبال عمومی مصرف کنندگان در 
مناطق مختلف، برنامه ریزی تولید بچه ماهیان تیالپیای سیاه 
اهداف    و  براساس شرایط  و  بازار  تقاضای  براساس  را  قرمز  یا 

کارگاه انجام دهید.
 توجه داشته باشید که در شرایط تکثیر، در هردو گروه ماده  _

مولدین سیاه و هیبرید قرمز با گذشت زمان افزایش طول نسبت 
به افزایش وزن پیشی می گیرد. اما پیشی گرفتن بیشتر طول و 
وزن بدن مولدین قرمز در مقایسه با مولدین سیاه در مدت زمان 
و شرایط نگهداری مشابه عامل محدودکننده ای برای نگهداری 
طوالنی مدت مولدین قرمز است. در مقایسه مزایای مولدین سیاه 
و قرمز نسبت به یکدیگر، در مجموع محدوده مناسب طولی،  وزنی 
و سنی وسیع تر، هماوری نسبی بیشتر و کیفیت مناسب تر تخم 
مولدین سیاه  از دالیل ارجحیت آن ها نسبت به هیبریدهای قرمز 
است. از سوی دیگر هماوری مطلق بیشتر، تحمل شوری باالتر، 
سهولت نسبی تخم گیری و احتمال بازارپسندی بیشتر به دلیل 

ویژگی های ظاهری، از برتری های تکثیر مولدین قرمز هستند.
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تخم گیری و انکوباسیون

مولد  _ دهان  از  را  تخم ها  تکثیر،  بازده  افزایش  برای   
انکوباسیون کنید. خارج  مادر خارج کرده و به طور مصنوعی 
کردن تخم از دهان مادر باعث می شود، فواصل تخم ریزی تا 
37/5 درصد کوتاه تر شود. انکوباسیون مصنوعی باعث افزایش 
با هدف تک  نوزادان  تعیین سن دقیق  امکان  و  تکثیر  بازده 
ترجیح  مادر  انکوباسیون در دهان  بر  و  جنس سازی می شود 
دارد. توجه داشته باشید که از آنجا که مادر در مدت نگهداری 
تخم و نوزادان در دهان تغذیه نمی کند، درصورت تخلیه نشدن 
تخم ها از دهان برای بازگشت به شرایط تخم ریزی حداقل به 4 

هفته زمان نیاز دارد.
  برای تخم گیری هفته ای یک بار و در روز مشخصی از  _

هفته برنامه ریزی کنید.
  برای تخم گیری پس از صید ماهی مولد توسط ساچوک،  _

یا  نوازش گوشه دهان  با  با هر دو دست مهار کنید و  را  آن 
فروکردن انگشت در دهان ماهی، محتویات دهان ماهی را در 
.)10 )شکل  کنید  تخلیه  کافی  آب  حاوی  تخم گیری  سطل 
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 شکل 10. تخلیه دهان تیالپیای مولد از تخم ها

 هر بار پس از تخم گیری، تخم ها را وزن کنید. برای این  _
تمیزی  را در ساچوک  کار مجموع تخم های مراحل مختلف 
ریخته و با حرکت مختصری آب اضافه را خارج کنید. سپس 
با دقت 0/1گرم  ترازو  را در سطل حاوی آب که روی  آن ها 
صفر شده است، وزن و ثبت کنید. مقدار تخم تولید شده و 
روند تغییرات آن در طول زمان شاخص مناسبی برای وضعیت 

باروری و بازده کارگاه است.
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 تخم های دارای مراحل مختلف را در سطل های متفاوت  _
جمع آوری کنید.

هربار  _ از  پس  را  تخم گیری  به  مربوط  تور  و  ظروف   
استفاده شستشو و ضدعفونی کنید و به هیچ وجه آن ها را برای 

امور دیگر به کار نبرید.
 توجه کنید که اندازه وزن تر یک تخم و قطر آن که  _

شاخص های کیفیت تخم هستند، در مولدین سیاه با اختالف 
معنی دار نسبت به مولدین قرمز از وضعیت مناسب تری برخوردار 
بر ترجیح کاربرد مولدین  این ویژگی شاهد دیگری  هستند. 
سیاه نسبت به هیبریدهای قرمز در کارگاه تکثیر تیالپیا است.

تعداد  _ و  مولدین  ذخیره سازی  برنامه ریزی  برای   
بچه ماهیان تولید شده به میزان هماوری توجه داشته باشید. 
مطلق  هماوری  مقدار  کمترین  سیاه،  تیالپیای  مولدین  در 
50 و بیشترین آن2600 با میانگین 853 عدد، و در مولدین 
قرمز کمترین و بیشترین هماوری مطلق 50 و 2600 تخم و 
میانگین آن 926 عدد است. کمترین مقدار هماوری نسبی در 
مولدین تیالپیای سیاه 0/29 و بیشترین آن 6/8 با میانگین 
2/77 تخم به ازاء هرگرم وزن بدن مولد، و در مولدین قرمز 
کمترین و بیشترین هماوری نسبی 0/13 و 7/71 و میانگین 

آن 2/25 تخم به ازاء هرگرم وزن بدن مولد است.
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 توجه داشته باشید که معموالً مولدین بزرگ جثه تر و مولدین  _
نامساعد  تولید می کنند. شرایط  بزرگ تری  مسن تر تخم های 
نگهداری باعث کوچک تر شدن اندازه اولین بلوغ، قطر کمتر 
تخم همراه با افزایش تعداد تخمک ها در هر تخم ریزی می شود.

که  _ کنید  استفاده  سیستم هایی  از  انکوباسیون  برای   
احتمال خرابی کاهش یابد. مثاًل از جریان ثقلی آب استفاده 

کنید و استفاده  از پمپ ها را به حداقل برسانید.
تیالپیا  _ تخم  تولید  سیستم  ویژگی های  مهم ترین  از   

توانایی حفظ جریان آب در انکوباتور و کیفیت خوب آب است. 
تا احتمال  از تانک های پرورشی جدا کنید  این سیستم ها را 

آلودگی کاهش یابد.
 می توانید تخم های خراب خارج شده از دهان مولد را  _

قبل  از انکوباسیون،  جداسازی و حذف کنید البته اغلب تخم های 
بی کیفیت خودبه خود با جریان خروجی آب بیرون می روند.

 انکوباتورها و تراف های نرسینگ )مرحله نوزادی( را روی  _
سکو مستقر کنید. این سکو را از جنس استیل یا آلومینیوم 
یا سرامیک تهیه کنید که عرض آن به اندازه طول تراف ها و 
را  باشد. سکو  انکوباتورها  استقرار  برای  مناسبی  دارای محل 
طوری طراحی کنید که آب وارد شده به انکوباتورها به تراف 

سرریز شود )شکل 11(.
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شکل 11. سکوی استقرار انکوباتور و تراف ها

اتیلنی  _ پلی  استوانه ای  جارهای  از  انکوباسیون  برای   
2لیتری ویژه انکوباسیون تخم تیالپیا استفاده کنید. کارآیی 
این انکوباتورها مناسب و تفاوت قابل توجه با دیگر ظروف مورد 

استفاده برای انکوباسیون تخم دارد.
 برای هدایت آب از لوله اصلی به داخل انکوباتورها از  _

یک لوله PVC یا لوله سفید HDPE نیم اینچ، که آب را در 
جهت باال به پایین وارد انکوباتور می کند، استفاده کنید. توجه 
داشته باشید که لوله به صورت عمودی و متصل به یک شیر 
بوده و انتهای لوله دو سانتی متر با کف انکوباتور فاصله داشته 
باشد. انکوباتور را به نحوی قرار دهید که آب سرریز انکوباتور 
از دهانه خروجی ناودانی به تراف تیالپیا منتقل شود. با جذب 
کیسه زرده و تبدیل شدن تخم به بچه ماهی به دلیل کاهش 
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چگالی و تحت تأثیر جریان آب، شناور شده و از دهانه ناودانی 
انکوباتور وارد تراف می شود )شکل های 12 و 13(.

انکوباسیون  _  درصورت عدم دسترسی به جارهای ویژه 
بطری های  مانند  دیگر  ظروف  از  می توانید  تیالپیا،  تخم 
جارهای  و  بطری  وارونه،  دهان گشاد  غرابه  خانواده،  نوشابه 
زوگ، قیف های پالستیکی، لوله های پلی وینیل کلراید، ظروف 
شیشه ای مخروطی شکل »ویس« یا جارهای مخروطی و قیفی 

شکل »زوگ« که برای کپورها به کار می رود، استفاده کنید.
 توجه داشته باشید که در هرحال انکوباتور ظروف تخم  _

تیالپیا باید ته گرد باشند و ظروف غیر ته گرد مناسب نیستند. 
جنس و رنگ ظروف باید طوری انتخاب شوند که توده های تخم یا 
بچه ماهی نورس قابل رؤیت باشند و جریان آب از باال برقرار شود.

 
شکل 12. انکوباتورها و تراف های انکوباسیون تخم تیالپیا



u41
uدستورالعمل تکثیر ماهی تیالپیا

 

شکل 13. جار پلی اتیلنی انکوباسیون تخم تیالپیا و جریان آب از باال به پایین

 در هر انکوباتور حتی االمکان تخم  هایی که در مراحل  _
جنینی مشابه و نزدیک به هم قرار دارند، ذخیره سازی کنید تا 

تفریخ ناهم زمان کاهش یابد.
 تخم در مرحله انکوباسیون تا قبل از تبدیل به بچه ماهی  _

شناگر آزاد باید حرکت آرام و منظم داشته باشد. در دهان مولد 
چرخش تخم ها سبب شستشو و هوادهی می شود. در انکوباسیون 
استفاده کنید. برای چرخش تخم ها  از جریان آب  مصنوعی 
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 برای تبدیل نوزادان از مرحله کیسه زرده به بچه ماهی  _
نورس از تراف های چهارگوش ویژه تیالپیا با ابعاد 17×11 اینچ 

استفاده کنید.

آب  _ شیر  تراف  هر  مستطیل  بزرگ  ضلع  امتداد  در   
0/5اینچ را به نحوی متصل کنید که آب از کناره وارد شود. به 
نحوی که آب پس از چرخش در کف تراف از روزنه های دیواره 

تراف خارج و به سینک زیر تراف منتقل شود.

ایجاد چرخش  _ باعث  انکوباسیون جریان آب  تراف   در 
شده و تخم های ناسالم و جنین های بی کیفیت جدا و همراه 
تراف می چسبند. الزم  به دیواره  یا  و  جریان آب خارج شده 
تمیز   را  تراف ها  مرتباً  مسواک   کوچک   برس های   با  است 

کنید )شکل14(.
 آب خروجی تراف ها را برای بهره برداری مجدد به فیلتر  _

شنی مناسب هدایت کنید.
 در مجموع با افزایش تعداد انکوباتورها برای اجتناب از  _

تراکم زیاد تخم ها در انکوباتور، کنترل کامل نوسانات آب و برق، 
تنظیم دقیق جریان آب در انکوباتورها برای جابه جایی مناسب 
رعایت مالحظات  و  انکوباتورها  در  آلودگی ها  کنترل  تخم ها، 
دهید. افزایش  را  تخم  شکوفایی  کارایی  کارگاه،  بهداشتی 
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شکل14-  نوزادان تیالپیا در تراف های انکوباسیون

تراف  _ به  را  تراف  هر  شده  شناور  بچه ماهیان  روز  هر   
دیگری که در آن بچه ماهیان هم سن هستند، منتقل کنید و 
این کار را تا زمانی که کیسه زرده کاماًل جذب شده و دهان 
بچه ماهی گشوده شود، ادامه دهید. بچه ماهیان در این زمان 
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آرایش شنای پراکنده در تراف پیدا می کنند. دوره جنینی با 
از مرحله تغذیه  انتقال  با  باروری تخم شروع شده در نهایت 
درونی نوزاد کیسه زرده به تغذیه بیرونی یعنی مرحله بچه ماهی 
نورس شناور خاتمه می یابد. توجه داشته باشید که در همه 
این مدت الزم است جریان آب چرخشی برقرار باشد و تمیز 
کردن دیواره تراف از بچه ماهیان ناسالم ادامه یابد.)شکل15(.

شکل15. مراحل تکوینی جنین تیالپیا از تخم لقاح شده تا نوزاد کیسه زرده
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  برای کاهش تلفات تخم بر اثر آلودگی به باکتری و قارچ  _
باید برنامه ریزی کنید و آب کارگاه را فیلتر کنید. آلودگی های 
باکتریایی و قارچی ممکن است عامل مهم تلفات تخم تیالپیا 
دهید. انجام  پیش گیرانه  فعالیت های  است  الزم  و  باشند 

 چنان چه تکثیر تیالپیا در کارگاه با آب شیرین انجام  _
شود برای شناورسازی ابتدایی تخم های فاسد و آلوده آن ها را به 
مدت 20 دقیقه در محیط آب نمک ppt 6 نگهداری کنید. در 
انکوباتورهای آب لب شور، شناوری تخم های ناسالم در انکوباتور 
صورت می گیرد و قراردادن در محیط آب شیرین ضرورتی ندارد.

 برای ضدعفونی کردن تخم جهت کنترل باکتری ها و  _
از دو محلول  تکثیر  کارگاه  از هر جابه جایی در  قبل  قارچ ها 
استفاده کنید. محلول اول شامل 10سی سی فرمالین خالص 
مدت  به  بالفاصله  سپس  است.  آب  20لیتر  در  37درصد 
نگهداری  زمان  مدت  دهید.  شستشو  خالص  آب  با  30ثانیه 
تخم در حمام فرمالین بستگی به مرحله آن دارد. در مراحل 
1 و 3 تخم به مدت سه دقیقه، در مرحله 2 تخم را به مدت 
در  دقیقه  یک  مدت  به  را  تخم   5 و   4 مرحله  و  دقیقه  دو 
شامل 200  دوم  محلول  از  کار  ادامه  در  دهید.  قرار  محلول 
لیتر آب با 1 گرم اکریفالوین HcL استفاده کنید. تخم ها را به 
مدت 60-30ثانیه در این محلول نگه داشته سپس تخم ها را 

بالفاصله به مدت 30ثانیه با آب خالص شستشو دهید.
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از  _ قد،  انگشت  و  نورس  بچه ماهیان  شستشوی  برای   
محلول فرمالین 2000 قسمت در میلیون به مدت 3-1 دقیقه 
مرحله  پایان  در  را  قد  انگشت  بچه ماهیان  کنید.  استفاده 
نوزادی )nursery( و معرفی به حوضچه های پرورش به مدت 
در  میزان 400 میلی لیتر  به  فرمالین  محلول  در  10-5دقیقه 

100 لیتر آب، قرار دهید.
 برای شستشوی ظروف تکثیر از محلول پرمنگنات پتاسیم  _

استفاده کنید. 
 در حفظ و تثبیت شرایط آب انکوباسیون ها کوشا باشید.  _

ثبات درجه حرارت و غلظت اکسیژن آب عاری از پالنکتون 
در انکوباسیون مصنوعی تخم ها بسیار مهم بوده و اهمیت آن 

بیش از چرخاندن تخم ها در دهان مادر است. 
انکوباسیون تخم ها دمای آب بین 30-25درجه  _  برای 

سانتی گراد فراهم کنید، اما توجه داشته باشید، که رشد اپتیمم 
بین 30-28درجه سانتی گراد روی می دهد. حفظ سطح دمای 
آب مسئله اساسی است که نباید به کمتر از 24 و بیشتر از 
35درجه سانتی گراد برسد. در غیر این صورت مرگ ومیر زیاد 

شده و هچ شده ها ضعیف بوده و حتی می میرند.
 برای بـچه ماهـیان و انگـشت قـدها از آب بـا شــوری  _

  14 ppt  10 استفاده کنید. در شـوری بیش از ppt  کمتر از
تلفات افزایش می یابد.
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 تراکم اکسیژن را در محدوده 5-4میلی گرم بر لیتر و  _
بیش از آن حفظ کنید.

 برای انکوباسیون  pH آب را بین 7/5-6/5 حفظ کنید.  _
pH کمتراز 4/5 یا بیش از 8/5 موجب مرگ ومیر شدید تخم 

و بچه ماهی نورس می شود. pH زیاد همراه  با سختی کم آب 
باعث تضعیف پوسته تخم ها و تفریخ زودرس و تولید بچه ماهی 

نورس ضعیف می شود.
 در طی رشد مقادیر زیادی آمونیاک و دی اکسیدکربن  _

تولید می شود. این ترکیبات را با حفظ جریان ثابت آب و شدت 
جریان حذف کنید. اگر مقدار آمونیاک به بیش از 5میلی گرم 
بر لیتر برسد، رشد بچه ماهی نورس متوقف شده و آبشش ها 

آسیب می بینند.
 با جذب کیسه زرده و شناوری نوزادان، بچه ماهیان در  _

مرحله تغذیه آزاد قرار گرفته و آماده انتقال به حوضچه های 
نرسری هستند. پس از آغاز مرحله شناوری مراحل تغذیه با 

هدف تک جنس سازی را بالفاصله آغاز کنید )شکل 16(.
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شکل 16. نوزادان مراحل کیسه زرده و شناور تیالپیا
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حفظ  _ برای  تخم،  انکوباسیون  مدت  طول  به  باتوجه   
تولید  برنامه ریزی  نیز  و  تکثیر  کارگاه  انکوباسیون  ظرفیت 
ماهیان تک جنس الزم است نرسری با گنجایش مناسب برای 

انتقال بچه ماهیان و پرورش آن ها پیش بینی کنید.
جایگزین  _ و  آزاد  شناور  بچه ماهیان  جابه جایی  برای   

مناسب  زمان بندی  و  برنامه ریزی  انکوباتورها  در  تخم  شدن 
داشته باشید. در شرایط آب لب شور با شوری ppt 9 مدت 
و  روز،  زرده 5-6  نوزاد کیسه  به  تخم  تبدیل  و  تفریخ  زمان 
 8-10 شده  لقاح  تازه  تخم  از  آزاد  نورس  بچه ماهی  تولید 
در  نیل  تیالپیای  تخم  تفریخ  مدت  دیگر  محققان  بود.  روز 
دمای 28-26درجه سانتی گراد را از 5-2 روز و تبدیل تخم 
کرده اند. ذکر  نیز  روز  تا 10-11  را  آزاد  نورس  بچه ماهی  به 

هاپای  _ به  پانزدهم  روز  از  قبل  را  بچه ماهیان   
تک جنس سازی منتقل کنید.

 برای نگهداری و تک جنس سازی بچه ماهیان نورس در  _
مرحله نرسینگ 1 می توانید از سه نوع هاپا کوچک، متوسط 
و بزرگ با ابعاد به ترتیب 3×1/8، 5×2 و 10×2 متر استفاده 
کنید. بچه ماهی نورس را در این هاپاها به ترتیب 30-20هزار، 

60 هزار و 120 هزار قطعه ذخیره سازی کنید.
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روزانه  _ اول  روز  پنج  در  بچه ماهی،   20000 هر  برای   
50گرم، پنج روز دوم 100گرم و پنج روز سوم 170گرم و  در 
نهایت در شش روز آخر 280گرم غذای هورمونی به کار ببرید.

 برای تک جنس سازی بچه ماهیان آن ها را به مدت 21 روز از  _
ابتدای تغذیه آزاد، روزی  5   نوبت با خوراک هورمونی تغذیه کنید.

خوراک هورمونی بچه ماهیان را طبق دستور ذیل تهیه کنید:  _
آغازین  پیش  غذای  یا  ماهی  پودر  10کیلوگرم  ابتدا 
مخلوط  پرمیکس  یا   C ویتامین  با 200گرم  را   )SFT000(
کنید. 5گرم هورمون 17آلفا - متیل تستوسترون )MT( را 
در 10لیتر اتانول 70درجه به مدت حدود 5 دقیقه کاماًل حل 
کنید )500 میلی گرم در 10000میلی لیتر برای تهیه محلول 
با غلظت 0/5میلی گرم در میلی لیتر(. 0/6لیتر از این محلول 
را با 0/6لیتر از الکل 96درجه بمدت 3دقیقه مخلوط کنید و 
به آرامی به خوراک در حال مخلوط شدن اضافه کنید. مجدداً 
0/6لیتر از محلول MT و الکل 70درجه را با 0/6لیتر الکل 
96درجه به مدت 3دقیقه بخوبی مخلوط و به خوراک درحال 
مخلوط شدن اضافه کنید. بدین ترتیب طی دو مرحله جمعاً 
)مقدار  است  شده  اضافه  هورمونی  محلول  1200میلی لیتر 
محلول  مابقی  خوراک(.  کیلو گرم  بر  60میلی گرم  هورمون 

الکی هورمون را در یخچال نگهداری کنید.
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از  _ بچه ماهیان  انتقال  از  قبل  که  باشید  داشته  توجه    
روز پس  به مدت 10  است حداقل  نرسینگ 1 الزم  کارگاه 
از اتمام دوره تغذیه هورمونی آن ها را با غذای معمولی فاقد 

هورمون تغذیه کنید.
  برای بررسی میزان تک جنس سازی، غده جنسی آن ها  _

روش  این  در  دهید.  قرار  بررسی  مورد  اسکواش  روش  به  را 
تخم دان  بافت  بچه ماهیان،  غده جنسی  کردن  خارج  از  پس 
روی اسالید میکروسکوپی قرار گرفته و به استوکارمین آغشته 
زیر  در  و  شده  له  و  کوبیده  آرامی  به  بافت  سپس  می شود. 
میکروسکوپ مورد بررسی قرار می گیرد )شکل 17(. دستجات 
بچه ماهیان با حداقل خلوص 95 درصد نر را به کارگاه نرسینگ 

2 یا محیط های پرورش انتقال دهید.

شکل 17. خارج کردن غده جنسی بچه ماهی تیالپیا
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ادامه  شکل 17. له کردن غده جنسی بچه ماهی تیالپیا

خالصه مطالب
به  نیاز  تیالپیا  تکثیر  سیستم  انتخاب  و  پایه گذاری 
بررسی کارشناسانه دارد. در این زمینه الزم است ویژگی های 
تولید مورد  برنامه و هدف  منطقه ای، میزان سرمایه گذاری، 
توجه قرار گیرند. مولدین مهم ترین پایه کارگاه تکثیر هستند. 
توجه به منشأ تهیه مولدین و حفظ و تثبیت شرایط مناسب 
نگهداری در کارگاه تکثیر اهمیت زیادی دارد. تخم گیری و 
انکوباسیون مصنوعی تخم ها سبب افزایش بازده کارگاه تکثیر 
مناسب  انکوباسیون  سیستم  از  استفاده  با  می شود.  تیالپیا 
و برقراری شرایط بهینه برای شکوفایی تخم ها و تبدیل به 
بهبود روش های نگهداری تخم و  بچه ماهی نورس شناور و 

نوزادان می توان به بازدهی مناسب تکثیر دست یافت.
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