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  دانشگاه گنبد کاووس

 "شناسی کاربرديهاي ماهی پژوهش"نشریه 
 98دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 
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  Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)  بررسی امکان پرورش تیالپیاي نیل
  محیطی توان محیطی و ضوابط زیست زي:در استان مرک

  

  3زاده، همایون حسین2، غالمعلی بندانی2، حسین پیري1*سعید یلقی

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،  ،پروري آبهاي داخلیمرکز تحقیقات آبزياستادیار، 1
  گرگان، ایران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي،

  موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور،  ،ري آبهاي داخلیپرومربی، مرکز تحقیقات آبزي2
  گرگان، ایران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي،

  تهران، ایران موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي،استادیار، 3
  18/9/97یرش: پذیخ تار؛  23/7/97یخ ارسال: تار

 چکیده
وري باال، بلوغ جنسی زود هنگام، ااز جمله هم )O. niluticusفرد تیالپیاي نیل ( ستی منحصربههاي زیویژگی

ها در کنار سهولت پرورش، این گونه را هاي محیطی و بیماريسازگاري با شرایط محیطی و مقاومت در برابر تنش
ن گونه چالش بزرگ مـدیران  شناختی ورود ایکه خطرات بوم کاندید مناسبی براي پرورش نموده است. درحالی

پروري است. این مطالعه با هدف بررسی امکان معرفی و پرورش تیالپیاي نیـل در اسـتان مرکـزي انجـام     آبزي
گرفت. براي این منظور اطالعات اقلیمی، منابع آبی، محیط زیست و مناطق حفاظت شده استان مرکزي در کنار 

نیل در قالب یک مطالعه پایه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتـایج  محدوده مطلوب نیازهاي پرورشی گونه تیالپیاي 
-بندان، دوري از منابع آب نقش مهمی در مکاننشان داد پارامترهاي اقلیمی نظیر دماي هوا، تعداد روزهاي یخ

هاي آبی سازگان از بوم دلیل دماي آب مناسب و دوري یابی محل پرورش دارد. بر این اساس شهرستان زندیه به
محیطـی در رتبـه   ها و قوانین زیستتعدترین منطقه و پس از آن شهرستان ساوه در صورت رعایت اولویتمس

صورت مداربسته انتخاب شد. مطالعـات بیشـتر در زمینـه     . بهترین روش پیشنهادي پرورش بهردبعدي قرار دا
ورش این گونه در اسـتان  منظور توسعه پایدار پر خوراك مناسب پرورش در کنار تأمین دماي مطلوب پرورش به

  نماید. مرکزي ضروري می
  

  محیطیسنجی، ضوابط زیست، استان مرکزي، امکانO. niloticus هاي کلیدي:واژه
                                                   

 saeed393@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
فردي از جمله طول عمرباال، بلوغ  به هاي زیستی منحصر) داراي ویژگیO. niluticusتیالپیاي نیل (

 ,.Attayde et alها است (نسبت به انواع آلودگی و بیماريجنسی زود هنگام، همآوري باال و مقاومت باال 

چیزخواري، رشد سریع و قدرت همراه دامنه تحمل شوري و دماي باال، همه ها به). این ویژگی2011
هاي پیشرفته و استخرهاي مجهز به رقابت باال در کنار سهولت پرورش مانند عدم نیاز به ساخت سازه

خود جلب کرده است  عنوان یک گونه پرورشی پربازده به دگان را بهدهنتهویه هوا، توجه پروش
)Canonico et al., 2005; Azami and Mehdi Rezaei, 20161990). تولید جهانی تالپیاي نیل از سال 

  ). FAO, 2015میلیون تن افزایش داشته است ( 6/3هزار تن به حدود  233ازحدود ساالنه  2014تا 
هـاي  بـوم تباط با پرورش تیالپیا نشان داده است که ورود این ماهیان به زیستمطالعات پیشین در ار

). این خطـرات  Tarkan et al., 2015هاي بومی ایجاد نماید (شناختی براي گونهتواند خطرات بومآبی می
هـاي مختلـف   هاي بـومی در شـرایط و تـنش   علت سازگاري باالي این ماهیان در مقایسه با گونه اغلب به

هاي مختلف و همچنین توانایی تغییر در نوع رژیم غـذایی  یطی، قدرت رقابت باال در استفاده از طعمهمح
). بـراي  Tarkan et al., 2015; Teimori et al., 2016باشـد ( خوار) مـی خوار و پالنکتونخوار، پوده(گیاه
هـاي آبـی   بـوم ی در زیسـت ورود گونه تیالپیاي موزامبیک در استرالیا منجر به کاهش تنوع زیسـت  مثال،

هـاي آبـی کشـور    بـوم ). همچنین فرار تیالپیاي موزامبیک از زیسـت Morgan et al., 2004منطقه شد (
هـاي بـومی   هاي آبی باعث کاهش تنـوع زیسـتی و ذخـایر گونـه    زامبیا و تکثیر موفق آن در سایر حوضه

ی عالوه بر استفاده از سفره غـذایی ایـن   هاي بومرقابت تیالپیا با گونه ).Canonico et al., 2005گردید (
 Fuselier, 2001; Petersonافتـد (  ها اتفاق میهاي بنیادین دیگر گونهها، از طریق تخریب زیستگاهگونه

et al., 2002; Scoppettone et al., 2005   در مطالعات پیشین گزارش شده است که تیالپیاي نیـل بـا .(
هاي بومی سیکلیدها را از بین بـرده و از ایـن طریـق موجـب     گونه زیستگاه .Chara spحذف گیاه آبزي 

). همه این موارد، لزوم بررسی و مطالعات Mckaye et al., 2002ها شده است (کاهش جمعیت این گونه
ان خـوبی خـاطر نشـ    هاي جدید جهـت تکثیـر و پـرورش را بـه    شناختی پیش از معرفی گونه به محلبوم
  کند. می

از اندونزي و با دریافت مجوز از سازمان محـیط   1387اي نیل براي اولین بار در آبان در ایران، تیالپی
زیست و دامپزشکی کشور به مرکز ملی ماهیان آب شور بافق استان یزد وارد شـد تـا بـا هـدف مطالعـه      

). Alizadeh and Bemani, 2012بیوتکنیک آن، در فضاهاي سرپوشـیده، تکثیـر و پـرورش داده شـود (    
یزد نشان داد منطقـه   -شور بافقمحیطی طرح پرورش ماهی تیالپیا نیل در آب لبارزیابی زیستبررسی 

هاي حساس، پایین بودن کیفیـت آب زیرزمینـی   علت عدم پوشش محدوده طرح با زیستگاه مورد نظر به
هـاي  هرودخانـ  دست، نبود جریـان ها، منتهی شدن جریان آب زیرزمینی به کویر پایینبراي سایر کاربري
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هاي آزاد و در نتیجه عدم احتمال فرار گونه از محـیط پـرورش،   سطحی دائمی، عدم ارتباط منطقه با آب
). نتایج مربـوط بـه بخـش    Alizadeh and Bemani, 2012محیط مناسبی براي معرفی گونه بوده است (

یزومتریـک) بـوده و   ) و رشد خـوبی (رشـد ا  %98پرورش نیز آشکار کردکه اینگونه داراي بازماندگی باال (
). پـس از آن، مطالعـه   Sarsangi Aliabad et al., 2012شـور را دارد ( قابلیت پرورش در شرایط آب لـب 

مشابهی نیز جهت معرفی شش منطقه (مزرعه پرورشی) دیگر در سایر نقاط استان یزد انجام گردیـد کـه   
ا شدت تخریب خیلی زیـاد در آن  محیطی بنشان داد طرح پرورش تیالپیاي نیل فاقد اثرات منفی زیست

  ).Bemani et al., 2018مناطق بود (
هاي مرتبط با  معرفی این گونه به سایر نقاط کشـور از جملـه اسـتان    درحال حاضر تعداد درخواست

یجـاد  پـروري و ا تنـوع آبـزي   ،دهنـدگان در کنـار توسـعه   مرکزي با افزایش همراه بوده است تـا پـرورش  
 Azami and Mehdiمنـد شـوند (  منافع اقتصـادي اجـراي ایـن طـرح بهـره     هاي شغلی جدید از  فرصت

Rezaei, 2016شناختی امکان پرورش پیش از معرفی گونه تیالپیـاي نیـل بـه    ). نظر به اینکه بررسی بوم
محیطـی  نماید، لذا در این مطالعـه بـه بررسـی تـوان محیطـی و ضـوابط زیسـت       محل جدید ضروري می

  مرکزي پرداخته شده است.پرورش این گونه در استان 
  

  ها مواد و روش
انجـام   1391منظور بررسی امکان پرورش تیالپیاي نیـل در اسـتان مرکـزي در سـال     این مطالعه به

کیلومترمربع در مجاورت کـویر مرکـزي ایـران و در محـدوده      29152گرفت. استان مرکزي با مساحت 
قـرار گرفتـه اسـت     Eꞌ0○51تـا   Eꞌ57○48و طول جغرافیـایی   Nꞌ35○35تا  Nꞌ30○33عرض جغرافیایی 

دهسـتان   62بخـش و   20شهرسـتان،   12 ). مطابق آخرین تقسیمات کشوري این استان داراي1(شکل 
(جنـوب سـاوه) تـا     950،تغییرات ارتفـاع در اسـتان مرکـزي از    هاي توپوگرافیاز لحاظ ویژگیباشد. می

  باشد. رشته کوه راسوند) می -متر (قله شهباز 3388
صـورت   نفـر در ایـن بخـش بـه     180، حـدود  1390پروري و مطابق با آمار سال ر صنعت آبزياز نظ

شـازند بـود.    ترین میزان تولید ماهیـان سـردآبی متعلـق بـه شهرسـتان     مستقیم شاغل هستند که بیش
آبی و زینتـی داشـتند.   ترین سهم را در تولید ماهیان گرمهاي ساوه و محالت بیشکه شهرستاندرحالی

  هاي اراك و ساوه مستقر هستند. ین مراکز پرورش ماهیان خاویاري در شهرستانهمچن
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  هاي آنموقعیت جغرافیایی استان مرکزي و شهرستان - 1شکل 

  
خشـک هسـتند و   هاي استان مرکزي غالباً داراي اقلـیم خشـک و نیمـه   از دیدگاه اقلیمی، شهرستان

گراد (شهرسـتان سـاوه) در نوسـان    درجه سانتی 2/18تا  (شهرستان شازند) 6/11متوسط ساالنه دما از 
درصـد (شهرسـتان    51 -(شهرسـتان سـاوه)   39است. تغییرات متوسط درصد رطوبت نیـز در محـدوده   

(شهرسـتان   2/185هـاي اسـتان مرکـزي از    خمین) قرار دارد. همچنین میزان بارش سـاالنه شهرسـتان  
  ).1ر است (جدول تغیمتر (شهرستان شازند) ممیلی 9/491دلیجان) تا 

هاي میدانی و استفاده از ) با انجام بازدیدEnvironmental Baseline Studyمنظور مطالعات پایه ( به
هاي اداره آب و خاك شهرستان اراك، همچنین سازمان محیط زیست و جهاد کشـاورزي اطالعـات   داده

 بنـدان، منـابع  هاي یخ، تعداد روز)1388-1378مربوط به تغییرات دمایی در یک دوره آماري ده ساله (
آوري شـد.  شـده اسـتان اسـتخراج و جمـع    زیست و مناطق حفاظت هاي سطحی و زیرزمینی، محیطآب

هـاي آبـی   هاي جدید به محیطهالمللی مربوط به معرفی گونهاي ملی و بیننامههمچنین قوانین و آیین
مـاهی   بیعـی مناسـب بـراي پـرورش    محدوده طشده با  قرار گرفت. در نهایت اطالعات ذکربررسی  مورد

بندي و تطبیق بازنگري شد و پتانسـیل  اساس نظر کارشناسان شیالت استان جهت جمعتیالپیاي نیل بر
  گی مزارع پرورش ماهی استان مورد ارزیابی قرار گرفت.ژپرورش تیالپیاي نیل با بررسی وی
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  )1390شهرستان (اداره هواشناسی شهرستان اراك، برخی پارامترهاي اقلیمی استان مرکزي به تفکیک  - 1 جدول
پارامتر

  شهرستان
  متوسط بارش

  متر)(میلی
  متوسط دما

  گراد)(سانتی
  کمینه دما

  گراد)(سانتی
  بیشینه دما

  گراد)(سانتی
  متوسط رطوبت

  (درصد)
  اقلیم 

  (روش دمارتن)
  خشکنیمه  46  27  3/0  8/13  2/320  اراك

  شکخ  49  2/24  6/0  2/13  275  خنداب
  خشکنیمه  50  26  5/0  7/12  5/274  کمیجان

  مرطوبنیمه  40  9/23  6/0  6/11  9/491  شازند
  خشکنیمه  51  2/25  3/0  4/12  5/310  خمین
  خشک  43  3/29  4/1  9/15  1/266  محالت
  خشک  41  30  3/4  1/15  2/185  دلیجان

  خشک  39  5/31  7/5  2/18  2/202  ساوه
  خشک  42  4/26  -9/0  2/13  8/271  زرندیه
  خشکنیمه  46  6/26  9/0  8/12  464  تفرش

  خشکنیمه  40  7/19  2/0  9/12  3/256  آشتیان
  

  نتایج
هاي استان مرکزي نشان داد، ساله پارامتر دماي هوا در شهرستانبررسی آمار ده: تغییرات دمایی

. مطابق گیري شداندازه 1386ماه ترین متوسط دما در ديو کم1388باالترین متوسط دمایی در تیرماه 
درجه  20ها باالتر از هاي فصل تابستان در همه شهرستان، محدوده دماي هوا در طول ماه2با جدول 

گیري شد. همچنین گراد اندازهدرجه سانتی 10هاي باالي گراد و در بهار نیز در غالب شهرستانسانتی
گراد ثبت و درجه سانتی 10هاي آذر، دي، بهمن زیر هاي استان، دماي هواي در ماهدر همه شهرستان

  ها این شرایط در اسفند ماه نیز مشاهده شد.در برخی از آن
  

  )1376-1386تفکیک شهرستان (  مرکزي به  ساله در استان هوا دریک دوره آماري ده ات دمايتغییر - 2 جدول
  پارامتر

  شهرستان
  محدوده دما
  گراد)فصل بهار(سانتی

  محدوده دما
  د)گرافصل تابستان(سانتی

  محدوده دما
  گراد)فصل پاییز(سانتی

  محدوده دما
  گراد)فصل زمستان(سانتی

  -7/10- 7/17  -5/2- 4/19  9/20- 3/29  9/10-5/26  اراك
  -7/9- 9/18  -8/1- 4/19  22- 5/30  8/10-9/26  خنداب

  -9- 3/18  -5/2- 4/19  5/21- 5/30  3/10- 9/27  کمیجان
  -  -  -  -  شازند
  -4/6- 5/13  -4/2- 4/19  1/22- 8/30  6/11- 4/27  خمین
  -5- 3/15  4/1-21  8/23- 1/32  7/13- 7/30  محالت
  9/0- 4/21  4/1-21  1/24- 8/32  5/13- 4/30  دلیجان

  -7/3-5/16  7/3- 2/24  2/26- 9/34  4/15- 8/32  ساوه
  -6/7- 8/11  -1- 4/18  8/21- 8/30  1/11- 4/28  زرندیه
  -9/6- 3/10  -3/1- 3/17  8/20- 9/28  6/7-6/26  تفرش

  -  -  -  -  آشتیان
  .ار ده ساله براي دو شهرستان شازند و آشتیان در دسترس نبودآم -
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مـاه از سـال ثبـت     7بنـدان در  باتوجه به نوع اقلیم استان مرکزي، روزهاي یـخ : بندانهاي یختعداد روز
بندان در طول روز بیشترین تعداد روزهاي یخ 115، شهرستان شازند با 3شود. بر اساس نتایج جدولمی

  بندان در استان را دارد.روز کمترین میزان یخ 50اوه با سال و شهرستان س
  
  )1390تفکیک شهرستان (هواشناسی شهرستان اراك،   بندان در استان مرکزي بهتعداد روزهاي یخ -3جدول

ماه
  فروردین  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهرستان

  1  11  22  26  21  8  2  اراك
  6  15  25  26  25  13  5  شازند

  2  3  24  29  19  2  0  محالت
  1  11  17  26  22  9  0  دلیجان

  0  3  12  20  14  1  0  ساوه
  0  3  21  31  29  9  0  زرندیه
  2  12  23  27  22  10  0  تفرش

  
هاي عمیق و هاي زیرزمینی در استان مرکزي شامل چاهمنابع آب: هاي سطحی و زیر زمینیمنابع آب

ی شهرستان اراك)، چکاب (جنوب باشد. چشمه چپقلی (جنوب غربها میعمیق، چشمه و قناتنیمه
خیرآباد) و اران (شمال  -آباد)، ازنا (جنوب شرقی شهرستان اراكابراهیم - شرقی شهرستان اراك

هاي سطحی استان منابع مهم آب 4هاي دائمی هستند. جدول وفس) از منابع چشمه -شهرستان اراك
هاي مهم شهرستان دهد.رودخانهمیموقعیت جغرافیایی آن در استان مرکزي را نشان  2مرکزي و شکل 

هاي آن در  جدول باشند که برخی ویژگیچاي، تیره، تفرش، قمرود، کهریز میاراك شامل رودخانه قره
  ارائه شده است. 5

  
  )1390هاي مهم استان مرکزي به تفکیک زیرحوضه (اداره آب و خاك شهرستان اراك، رودخانه - 4جدول
  مرودخانه هاي مه  زیرحوضه  حوضه

  مرکزي

  چاي، ویدرتیره، شورچاي، سرود، شیرین  شور
    نمکدریاچه

  قلندر، قمرود، ازنا، طایقان، بزیجان، خمین، ازنوجان، ریحان و خشکشور، دره  قمرود
  گوار  کویر اراك

  چايقره
  چاي، مگمه،چاي، برالنچاي، آب کمرد، مزلقانسامان، کشکور، ساریحهموچان، شراء، قره

  وچان، بوئینممسیل
  آب مالیر  گاماسیاب  کرخه  

  ازنا، تیره، بیاتون  ماربره -تیره  دز
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  )1390هاي مهم استان مرکزي (اداره آب و خاك شهرستان اراك، میزان بارندگی و آبدهی سالیانه رودخانه - 5جدول 
  ایستگاهنام   نام رودخانه

  هیدرومتري
  بارندگی متوسط

  )لیون مترمکعب در سالمی( حجم جریان  متر)(میلی سالیانه

 160 440 پل دو آب شراء
 206 400 جوشیروان شراء
 310 220 جالسیر چايقره

 41 310 فشار رود خمین
 201 190 دوهک قمرود

 7/15 320 کروهرود کرهرود
 80 350 رازین مزلقان

 4/3 230 تفرش آب کمرد
  

  

  
  ر استان مرکزيهاي دائمی و فصلی دموقعیت جغرافیایی رودخانه -2شکل 

  
گونـه   335در اسـتان مرکـزي   حت مدیریت حفاظت محیط زیسـت اسـتان:   محیط زیست و مناطق ت

گونه مـاهی   19گونه دوزیست و  4گونه خزنده،  54گونه پستاندار،  53گونه پرنده،  205جانوري شامل 
نشـان   مشخصات و محـدوده پـراکنش ماهیـان بـومی در اسـتان مرکـزي را       6بومی وجود دارد. جدول 

، Alburnoides eichwaldii ،Barbus lacerta هـاي هاي ذکر شده، جمعیت گونـه دهد. در بین گونه می
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Oxynoemacheilus angorae ،Luciobarbus mursa ،Hypophthalmichthys molitrix  کمتر "اگرچه
  باشد.  هاي حفاظتی میارزیابی شده است اما در حال کاهش است و نیازمند برنامه "مورد توجه

  
  )1390 فهرست آبزیان موجود و محل پراکنش آن دراستان مرکزي (اداره شیالت شهرستان اراك، -6جدول 

وضعیت گونه در لیست   نام علمی نام فارسی
IUCN 

 پراکنش در استانمحدوده 

 Cyprinus carpio Vulnerable کپور معمولی
(VU) 

رودخانه هاي قمرود و قره چاي، سدهاي هندودر 
خرداد دلیجان و اکثر سدهاي  15د، الغدیر ساوه، شازن

 خاکی استان

 Ctenopharyngodon آمورآ
idella  

Not Evaluated 
(NE)  

خرداد دلیجان، سد الغدیر ساوه و اکثر  15سد 
 سدهاي خاکی استان

 Hypophthalmichthys کپور نقره اي
molitrix  

Near Threatened 
(NT)- decreasing 

خرداد دلیجان، سد الغدیر ساوه و اکثر  15سد 
 سدهاي خاکی استان

 Alburnus chalcoides  Least Concern شاه کولی
(LC)   خرداد دلیجان 15رودخانه قمرود و سد 

  پرزرده
 

Capoeta aculeata  Not Evaluated 
(NE) 

ه بالغ در چشمه اسکان، سد هندودر و چشم
شازند، رودخانه مزلقان در نوبران ساوه و رودخانه قره 

 چاي در خنداب

 Alburnoides sp.  Least Concern خیاطه
(LC)- decreasing  

چشمه بالغ و چشمه اسکان در شازند، رودخانه 
 مزلقان، رودخانه قره چاي در خنداب و رودخانه قمرود

 Barbus lacerta  Least Concern سس ماهی
(LC)-decreasing  

 15رودخانه قمرود، چشمه بالغ در شازند، سد 
خرداد دلیجان، رورخانه قره چاي در خنداب و چشمه 

 اسکان در شازند

 Oxynoemacheilus رفتگر ماهی
angorae  

Least Concern 
(LC)- decreasing  

رودخانه قره چاي در مناطق خنداب و رازقان ساوه، 
 زلقانرودخانه قمرود و رودخانه م

سس ماهی لب 
 Luciobarbus mursa Least Concern کلفت

(LC)- decreasing  
رودخانه قره چاي در توره شازند و خنداب، 

 خرداد 15رودخانه قمرود و سد 
سر مخروطی سیاه 

 Squalius cephalus Least Concern  فلس
(LC)  

رودخانه قره چاي در نوبران ساوه و توره و شازند، 
 ن، چشمه بالغ در شازندرودخانه مزلقا

 Paracobitis سگ ماهی
malapterura 

Least Concern 
(LC)  

رودخانه قره چاي در مناطق توره شازند، نوبران و 
 رازقان ساوه، رودخانه مزلقان و رودخانه قمرود.

 Carassius  gibelio Least Concern ماهی برکه اي
(LC)  

خرداد دلیجان، سد  15سد الغدیر ساوه، سد 
 هندودر شازند و رودخانه قمرود

 Capoeta sp.  Least Concern سیاه ماهی
(LC)  

رودخانه قمرود، رودخانه قره چاي در خنداب و 
 رودخانه مزلقان.

 Sander lucioperca Least Concern سوف معمولی
(LC)   خرداد دلیجان 15رودخانه قمرود و سد 

 Gambusia holbrooki Least Concern گامبوزیا
(LC)  

رودخانه قره چاي در مناطق خنداب و رازقان ساوه 
 و رودخانه مزلقان

 Scardinus سرخ باله
erithrophthalmus 

Least Concern 
(LC)  

خرداد دلیجان، رودخانه  15سد الغدیر ساوه، سد 
 قمرود، رودخانه قره چاي و رودخانه مزلقان
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جزء صنایع کشاورزي بوده ماهی پرورش : هاي جدیدهاي ملی مربوط به معرفی گونهنامهقوانین و آیین
بایسـتی   ي. محـل پیشـنهاد  ستا گرفته قرار زیست عالی حفاظت محیط مصوبات شوراي 10و در گروه 

هـا، اصـول کـاربري زمـین و ظرفیـت      محیطی آنتوجه به اثرات زیستجهت استقرار صنایع این گروه با
پـیش از اجـراي    دهایی کـه بایـ  نامهاي از قوانین و آیینخالصه 7د. در جدول شوپذیرش محیط ارزیابی 

اسـتانداردهاي آب  آمده اسـت. همچنـین مالحظـات مربـوط بـه       ،طرح معرفی گونه مورد توجه قرار داد
نیز در مرحله تولیـد و اجـراي طـرح بایسـتی     نامه جلوگیري از آلودگی آئین 5ماده  پروريخروجی آبزي

  مورد توجه قرار گیرد.
  

  زیستی در ارتباط با معرفی و پرورش گونه جدیدهایی محیطنامهفهرست قوانین و آیین -7 جدول
  محتوي قانون  تصویب  شماره  عنوان

بند الف   برنامه دوم توسعه
  1377  82تبصره 

محیطی صورت گیرد و با رعایت مالحظات زیست دهاي اقتصادي و اجتماعی بایکلیه فعالیت
هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید قبل از اجرا و در مرحله انجام  ها و پروژهبه این منظور طرح

زیست یابی براساس الگوهاي مصوب شوراي عالی حفاظت محیطسنجی و مکانمطالعات امکان
  .محیطی قرار گیرندمورد ارزیابی زیست

  1379  105ماده   برنامه سوم توسعه

یش از اجرا و در مرحله انجام هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید پها و پروژهکلیه طرح
-  عالی حفاظت محیطیابی بر اساس ضوابط پیشنهادي شورايسنجی و مکانمطالعات امکان

محیطی قرار گیرند. رعایت نتایج ارزیابی ت وزیران مورد ارزیابی زیستازیست و مصوب هی
ماده بر  هاي مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجراي اینها و پروژهتوسط مجریان طرح

  باشد عهده سازمان برنامه و بودجه می

بند ب   برنامه سوم توسعه
  1379  61ماده 

انتفاعی جدید و مبادله هاي عمرانی انتفاعی و غیرنامه عملیات طرحتصویب و امضاي موافقت
هاي مذکور هاي اجرایی و مجریان طرحریزي کشور و دستگاهآن بین سازمان مدیریت و برنامه

شود، موکول هاي مذکور و شروع عملیات اجرایی میبه تامین و پرداخت اعتبار طرحکه منجر 
  باشدمحیطی میبه انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست

بند ج   برنامه سوم توسعه
  محیطی است.اقتصاد منوط به رعایت شرایط زیستها توسط شوراي  تصویب اجراي تمامی طرح  1379  85ماده 

نامه جلوگیري از آیین
  1373  11ماده   آلودگی آب

کشاورزي هنگام صدور مجوز احداث و توسط واحدها و  هاي صنایع، کشور و جهادوزارتخانه
مراجع صدور  مرغداري و کشتارگاه یا سایر - دامداري - کشاورزي -معدنی -هاي صنعتیمجتمع

اند استانداردها و مقررات الزم الرعایه موضوع هاي فوق الذکر موظفها و مجتمعمجوز واحد
برداري از واحدهاي نامه را به متقاضیان ابالغ نمایند. صدور پروانه بهره) این آیین5مـاده (

  الذکر است.مذکور موکول به رعایت استانداردها و مقررات فوق

قانون حفظ کاربري 
  1374  1ماده   اهاراضی زراعی و باغ

ها از تاریخ تصویب این قانون برداري آنها و تداوم و بهرهمنظور حفظ کاربري اراضی و باغ به
ها جز در موارد تغییر کاربري اراضی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرك

  باشد ضروري ممنوع می

عالی مصوبات شوراي
  1373  1ماده   زیستحفاظت محیط

- سنجی و مکانهاي مندرج در ماده دو موظفند به همراه گزارش امکانها و پروژهطرح مجریان
محیطی مطابق این الگوي تصویب شده ها نسبت به تهیه گزارش ارزیابی زیستیابی پروژه

  اقدام نمایند

عالی  مصوبات شوراي
  1373  2ماده   زیستحفاظت محیط

محل پیشنهادي و قرارگرفته   10 وده و در گروهجزء صنایع کشاورزي بماهی هاي پرورش پروژه
ها، اصول کاربري زمین و ظرفیت محیطی آنجهت استقرار صنایع این گروه با توجه به اثرات زیست

پذیرش محیط ارزیابی و اعالم نظر خواهد شد. الزم به ذکر است که حریم پیشنهادي سازمان 
  متر تعیین شده است. 1000تا  500زیست در این موارد بین حفاظت محیط
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دماي بهینـه آب بـراي پـرورش تیالپیـا در حـدود      : ماهی تیالپیامحدوده طبیعی مناسب براي پرورش 
درجـه   22گراد است. معمـوالً رشـد در درجـه حـرات بهینـه نسـبت بـه دمـاي         درجه سانتی 28 -130

گـراد سـرعت رشـد    درجـه سـانتی   20گراد سه برابر بیشتر است و در صورت کاهش دما بـه زیـر    سانتی
گـراد مـرگ و   جـه سـانتی  در 10کند. در دماي کمتر ازگراد تغذیه نمیدرجه سانتی 17و در زیر  کاهش

  شود.  میمیر آغاز 
مانـد. افـزایش    گرم در لیتر زنده مـی  میلی 6/3هاي اکسیژن محلول کمتر از طور معمول در غلظت هب

-گرم در لیتـر تـأثیر معنـی   میلی 5/2بیش از  شود اما اکسیژن محلولاکسیژن محلول منجر به رشد می
گـرم بـر لیتـر را دارد امـا در     میلـی  1ماندن در غلطـت زیـر   داري بر رشد ندارد. اگر تیالپیاي توان زنده

است بـا ایـن    6-9محدوده  pHبهترین دامنه  .یابددارزمدت متابولیسم، رشد و مقاومت ماهی کاهش می
تواند سطح بـاالي آمونیـاك بـا غلظـت      را دارد. ماهی می 10ی تا حد هاي قلیایوجود توانایی بقا در رنج

خـوبی رشـد    بـه  ppt 15تیالپیاي نیل در آب با شوري بـاالي   لیتر را تحمل کند. درگرم میلی 2بیش از 
عملکرد بهتـري   ppt 5تر از ادامه دارد اما در شوري کمppt15-10تکثیر تیالپیاي نیل تا شوري  کند. می

  شوند. دچار مشکل می ppt 10قد در شوري زیر ماهیان انگشت. بچهدهدنشان می
یـونیزه منتقـل   گرم در لیتر آمونیاك غیر میلی 2زمانی که تیالپیا به سرعت به آب با غلظت بیش از 

تـر  که اگـر بـه تـدریج بـا سـطوح پـائین       افتد. درحالیشود، پس از چند روز مرگ و میر شدید اتفاق می
یـونیزه  گرم در لیتر آمونیاك غیر میلی 3روز در غلظت بیش از  3ها تا یباً نیمی از ماهیسازگار شوند. تقر

گـرم در   میلـی  1هـاي بـیش از   مانند. قرارگیري طوالنی مدت (چندین هفته) در معرض غلظتزنده می
  قد خواهد شد. هاي انگشتماهی بچهلیتر و غلظت اکسیژنی پائین باعث تلفات، خصوصاً در 

جیره غذایی مورد استفاده در پرورش تجاري  ).9/0-2/1( هی ضریب تبدیل غذایی پایین دارداین ما
باشد. احتیاجات انرژي قابل هضم براي رشـد بهینـه در حـدود     % می15-30تیالپیا، انرژي باال و پروتئین

وانـایی  کیلوکالري انرژي قابل هضم درهر گرم از پروتئین خوراکی تخمین زده شده اسـت. ت  4/9تا  2/8
  باالیی در هضم گیاهان آبزي دارد.  

تـر اسـت. پرنـدگان    هاي راکد طبیعتاً براي این مـاهی مطلـوب  اي با آباز نظر زیستگاه مناطق حاره
شوند که بایستی در محل معرفی گونه آبزي و ماهی سوف از شکارچیان اصلی ماهی تیالپیا محسوب می

ست که رفتار قلمروطلبی بر اساس جنس، اندازه و مرحلـه  این ماهی قلمروطلب ه مدنظر قرار داده شود.
  مثلی است. میزان تراکم در محیط پرورش در رفتار تهاجمی آن تأثیرگذار است.   تولید

تـرین فـاکتور   هاي زیستی ماهی تیالپیـاي نیـل، مهـم   توجه به ویژگیبا: مزارع پرورش ماهی در استان
هـاي آبـی   سـازگان ترتیب دماي آب و نزدیکـی بـه بـوم    هاقلیمی و اکولوژیک محدود کننده پرورش آن ب
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اسـاس منبـع آب، مسـاحت، خروجـی     ر این اساس مزارع پرورش استان برباشد. ب(احتمال فرار گونه) می
  ).  8پساب و همچنین دماي آب مورد بررسی قرار گرفتند (جدول 

  
  کیک شهرستانهاي مزارع پرورش ماهی موجود در استان مرکزي به نفبرخی ویژگی -8جدول 

  خروج پساب  نوع منبع  گراد)دماي آب (درجه سانتی  مساحت (مترمربع)  مالک  شهرستان

  زندیه

  کشاورزي  چاه  4/24  1050  علیخانی
  کشاورزي  چاه  6/24  1500  بارانی

  گلخانه  چاه  23  5000  شرکت ثمین
  کشاورزي  چاه  8/17  2800  دلیري

  کشاورزي  چاه  26  320  خانیسیف
  کشاورزي  چاه  5/19  180  عسگري

  ساوه

  کشاورزي  چاه  18  1600  رادمهدوي
  رودخانه  رودخانه  11-19  700  زارع
  کشاورزي  رودخانه  19-22  10000  خانیعیوضی

  کشاورزي  چاه  19  250  رسایی
  کشاورزي  قنات  15-22  500  اسدي

  کشاورزي  چاه  21  200  خلیلیان

  اراك

  کشاورزي  چاه  14  1200  سلیمی
  --  چاه  18  (مدار بسته)250  خسروي
  کشاورزي  چاه  18  370  جوکار

  کشاورزي  چاه  16  900  جالل پور
  کشاورزي  چاه  21  (مدار بسته)350  میرزایی

  کشاورزي  چاه  18  1050  شرکت جویندگان خیر

  دلیجان

  کشاورزي  چاه  20  300  رمضانی
  کشاورزي  چاه  19  600  نجفی
  کشاورزي  چاه  20  700  صمدي
  رودخانه  خروجی سد و چاه  17  5000  میرزایی

  خمین

 کشاورزي چاه 13 2000 احمدي
 کشاورزي چاه 5/13 1000 علیابنحسین

 کشاورزي چاه 17 1200 رجبی
 کشاورزي چاه 16 200 صفایی
 کشاورزي چاه 14 2100 عزیزي

  شازند

 کشاورزي قنات 14  1400 مهدوي
 کشاورزي چاه 13 2600 فرداسماعیلی

 کشاورزي قنات 13 2000 ديمرا
 کشاورزي چشمه 12 300 قربانی
 کشاورزي چاه 13 1000 عرب
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  -  سد  5/18  (قفس) 500  اسکندري

  تفرش
 کشاورزي قنات 5/20 300 حسینی
 کشاورزي قنات 4/18 285 رضایی

 کشاورزي قنات 5/20 900 ابوطالبی

  کمیجان

 کشاورزي چاه 15 1200 نیتی
 کشاورزي چاه 5/15 1200 شمشیري
 کشاورزي چاه 5/15 450  شمشیري

 کشاورزي چاه 16 600 نیامتقی

  خنداب

 کشاورزي چاه 4/15 1000 پورپاك
 کشاورزي چاه 16 1000 شهبازي
 کشاورزي چاه 16 1300 موسوي
 کشاورزي چاه 16 150 پارسایی
 کشاورزي چاه 13 700 نعیمی

  محالت

 کشاورزي قنات 16 - موسوي
 کشاورزي چاه 14 500 حیدري
 کشاورزي چاه 17 5200 بابایی

 کشاورزي چاه 18 800 حسینی

  فراهان

 کشاورزي چاه 6/13 550 احمدي
 کشاورزي چاه 6/13 600 کمالحافظی

 کشاورزي چاه 8/14 150 فراهانی
 کشاورزي چاه 6/13 1500 آباديامیر

 کشاورزي چاه 11 150 بیگی

  
  گیري بحث و نتیجه

ن مرکـزي، اسـتفاده از یـک    توجه محدود بودن شرایط مناسب دمایی براي پرورش تیالپیا در استابا
سازد تا کارشناسان و پرورش دهندگان از مزایـا و معایـب پـرورش    عنوان پایلوت را ضروري می مزرعه به

ه اسـتان  ترین منطقـ ها شهرستان زرندیه مسـتعد این ماهی بیشتر آگاه شوند. باتوجه به نتایج دماي چاه
 17-18هـاي آن بـین   هغیر از برخی نقاط دشت خشکرود کـه دمـاي آب چـا    زیرا به ،مرکزي قلمداد شد

گیري شد (دما در برخـی از  درجه اندازه 20ها در بقیه نقاط باالي گراد است، دماي آب چاهدرجه سانتی
وجـود   دلیـل عـدم   . از طـرف دیگـر بـه   گراد بـود) درجه سانتی 6/24نقاط مانند مزرعه بارانی و علیخانی 

  شناختی نیز وضعیت مناسبی را دارند.رودخانه فصلی در این مناطق از نظر زیستی و بوم
گـراد یکـی از منـاطق    درجه سانتی 2/18از نظر دماي هوا، شهرستان ساوه با میانگین دمایی ساالنه 

روز) را دارا است. طبـق   50( بندانمستعد استان شناخته شد.  این شهرستان کمترین تعداد روزهاي یخ
گراد گـزارش  درجه سانتی 18هاي صورت گرفته دماي آب در اکثر مناطق شهرستان ساوه باالي بررسی
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پرورشی  ترین مشکالت موجود در شهرستان ساوه، نزدیکی برخی از مزارعشد. با این وجود، یکی از مهم
توجه به ورود رودخانه به چاي است. باصاً رودخانه قرهها به منابع آبی خصوبه رودخانه و خروج پساب آن

گونـه مـزارع بایسـتی     سد الغدیر و شرایط مناسب این سد براي تکثیر ماهی تیالپیا، در معرفی آن به این
  نهایت دقت صورت گیرد.

توجهی زیاد  طور قابل هی در شهرستان اراك بههاي مورد استفاده براي پرورش مانوسانات دماي چاه
شـود.  گراد مشاهده میدرجه سانتی 21و در برخی مزارع دماي  14که در برخی دماي  طوري باشد بهمی

توجـه بـه نوسـانات     هاي مداربسته در این شهرستان مواجه هسـتند عـدم  از جمله مشکالتی که سیستم
ماننـد   بیمر باعث شده تا پرورش ماهیان سردآدماي آب در هنگام انتخاب محل احداث بوده است. این ا

هاي گرمابی نیز توجیه اقتصـادي نداشـته باشـد.    صرفه نبوده و پرورش گونه آال براي مزارع مقرون بهقزل
تـوان  هاي الزم براي نگهداري دماي آب در حد مطلوب پـرورش تیالپیـا، مـی   بنابراین با ایجاد زیرساخت
  این مزارع را احیاء کرد.  

تـا   19محمدي و رمضانی) بـین  در برخی مزارع (علی هاي زیرزمینیدر شهرستان دلیجان دماي آب
باشد ) میppt5ها در طبقه لب شور (گیري شد. از طرفی شوري آب این چاهگراد اندازهدرجه سانتی 20

  (مشاهدات نگارنده) که تأثیر باالیی در کیفیت گوشت محصول نهایی دارد.  
توجه به کوهسـتانی  ن خمین نشان داد بااهی در شهرستاعمل آمده از مزارع پرورش م هبازدیدهاي ب

کـه   گراد است درحـالی درجه سانتی 17هاي زیرزمینی در این منطقه بودن شهرستان، دماي بیشینه آب
باشد. تمام مزارع پرورش مـاهی در ایـن شهرسـتان از    درجه می 15هاي موجود کمتر از دماي اکثر چاه

باشد. بنابراین کمان می آالي رنگینی این منطقه قزلنوع دومنظوره کشاورزي هستند و تنها گونه پرورش
هاي باال بـراي  پذیر بوده که نیازمند هزینهاي امکانصورت گلخانه هپرورش تیالپیا در شهرستان خمین ب

  فراهم کردن شرایط محیطی است.
و  رودروز یخبندان در طول سال سردترین منطقه استان بشمار می 100شهرستان شازند با بیش از 

ـ بیشترین تولید ماهیان سردآبی استان در این شهرستان می عمـل آمـده دمـاي     هباشد. طی بازدیدهاي ب
گراد ثبت گردیـد. بـاالترین دمـا در ایـن شهرسـتان سـد       درجه سانتی 13-14آب تمام واحدها کمتر از 

توجه . بایردگآال در قفس صورت می گراد) ثبت گردید که پرورش ماهی قزلدرجه سانتی 5/18هندودر (
گرمایشـی، پـرورش تیالپیـا    به پائین بودن دماي هوا در این منطقه و باال بودن هزینه استفاده از وسایل 

  صرفه نیست. مقرون به
صورت استخرهاي دومنظوره هسـتند ولـی منـابع     هعمده مزارع پرورش ماهی در شهرستان تفرش ب

دهندگان این منطقـه نتواننـد از آب   ده تا پرورشباشد. این امر باعث شها عمدتاً آب قنات میورودي آن
هـایی کـه   دهندگان بایستی از گونهرغم آب و هواي سرد منطقه پرورشدائم استفاده کنند. بنابراین علی
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دلیـل کـاهش    یان) ولی پرورش ماهیان گرمابی به(کپور ماه نیاز گردش آبی کمتري دارند استفاده کنند
تـوان نتیجـه گرفـت کـه     . بنابراین میایش دوره پرورش همراه استشکل افزدما طی فصل زمستان با م

دلیل شرایط ذکر شده جهت  آل نیست ولی بههرچند شرایط محیطی موجود در منطقه براي تیالپیا ایده
  باشد.تأمین آب، این ماهی بهترین گزینه در این منطقه می

شـوند کـه   استان محسـوب مـی  هاي کمیجان و خنداب نیز از جمله مناطق سردسیري در شهرستان
-درجـه سـانتی   17تـا   15شود بین پروري استفاده میهاي زیرمینی این منطقه که براي آبزيدماي آب

باشد و اسـتفاده از  گراد است. بنابراین با شرایط کنونی این منطقه براي پرورش ماهی تیالپیا مساعد نمی
  اي نیازمند هزینه باالیی است.هاي گلخانهروش

باشـد و کشـاورزان    گـراد مـی  درجه سانتی 17تا  15هاي زیرزمینی شهرستان محالت بین آبدماي 
کنند. از طرف دیگر دمـاي  این منطقه براي غلبه بر کاهش دما از گلخانه در پرورش گیاهان استفاده می

ن باشـد. همچنـی  این شهرستان نسبتاً معتدل بوده و تا حدودي براي پرورش ماهیان گرمابی مناسب می
منابع ذخیره آب مانند سد الگز در این شهرستان پتانسیل بسیار خوبی براي ارائـه مـاهی دارنـد زیـرا از     

  شود.ها براي مقاصد کشاورزي استفاده میهرزآب خروجی شهر منشأ گرفته و از سویی خروجی آن
اهی تیالپیا بـه  ها بسیار پائین بوده و پرورش مدر شهرستان فراهان نیز دماي منابع آبی خصوصاً چاه

پذیر است و فعالیت در این زمینه نیازمند فراهم نمودن شرایط اولیـه (افـزایش دمـاي آب)    سختی امکان
  باشد.می

هـاي  م پروتئینگردد و توانایی باالیی براي هضخوار محسوب میچیزهر چند تیالپیا یک ماهی همه
ران، تأمین خوراك مـاهی بـا جیـره غـذایی     توجه به محدود بودن سابقه پرورش در ایگیاهی دارد ولی با

رود. بنـابراین یکـی از   شـمار مـی   هدهندگان بروي پرورشترین نیازهاي پیشمورد نیاز این ماهی از مهم
ریزي براي معرفی این ماهی به صـنعت شـیالت اسـتان مرکـزي تـأمین خـوراك بـا        ارکان اصلی برنامه

بـاالي واردات خـوراك از بازارهـاي خـارجی، بهتـرین      توجه بـه هزینـه   باشد. از طرف دیگر باکیفیت می
  دهندگان است.رویکرد ارائه جیره مناسب توسط کارشناسان شیالتی استان مرکزي به پرورش

وجـود   طور مداوم نیاز است. باتوجه به عـدم  ماهی بهبراي پرورش و تولید پایدار تیالپیا به تأمین بچه
منطقه، ایجاد مرکزي تخصصـی بـراي تکثیـر تیالپیـا بـراي       مرکز تکثیر و یا پرورش این ماهی در سطح

نمایـد. درحـال حاضـر تنهـا مرکـز تـأمین       دهندگان امري ضـروري مـی  تأمین نیازهاي احتمالی پرورش
توجه به مسافت زیاد باشد که باهاي داخلی یزد میتیالپیا در ایران، مرکز تحقیقات ماهیان آب ماهی بچه

ضروري به ي نقل این ماهی، ایجاد مرکز تکثیر تیالپیا در استان مرکزمحیطی حمل و و مشکالت زیست
و  مخـازن توجه به ایـن نکتـه کـه تیالپیـا در انـواع و اشـکال مختلفـی از        . از طرف دیگر، بارسدنظر می

استخرهاي خاکی یا بتنی قابل تکثیر و پرورش است و زیرساخت هاي مورد نیـاز هـم اکنـون در سـطح     
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هایی که شرایط دمایی مناسب دارنـد  باشد، امکان تکثیر آن در برخی از کارگاهمیاستان مرکزي موجود 
  پذیر است.  امکان
شناختی آن، حمـل و انتقـال مـاهی    هاي آبی و خطرات بومسازگانتوجه به خطر فرار ماهی به بومبا

شـده و بـا    محیطی باید ممنـوع هاي دیگر بدون مجوزهاي زیستزنده بین مزارع استان مرکزي و استان
شدت برخورد شود. بهترین برنامه بـراي جلـوگیري از بـروز چنـین مشـکالتی، آگـاه        قانونی بهتکثیر غیر

قانونی و راهیابی ماهی به منابع آبـی  رات احتمالی ناشی از رهاسازي غیردهندگان از خطساختن پرورش
توانـد  شـناختی مـی  وري و کاهش شدت خطـرات بـوم  جنسی ماهی براي افزایش بهرهپرورش تک .است

  کننده باشد.مفید و کمک
 بسـته،  شرایط در و ايقرنطینه شرایط اعمال با ندارد راه آزاد هايآب به که استان مرکزينظر به این

 البتـه . نمـود  پـرورش تیالپیـاي نیـل اقـدام     به نسبت توانزیستی می محیط پیشگیرانه ضوابط اعمال با
 بیشـتري  هـاي بررسـی  نیازمند اقتصادي آن هاي جنبه و پرورش مطلوب دماي مینتأ راهکارهاي بررسی
  .بود خواهد
  

  تشکر و قدردانی
جهـت   و سازمان شیالت شهرستان اراك به بدین وسیله از همکاري اداره هواشناسی، جهادکشاورزي

عمـل   ی مـزارع پـرورش تشـکر و قـدردانی بـه     هاي در تهیه اطالعات پایه اقلیمی، بازدید میـدان همکاري
  ید.آ می
  

  منابع
Alizadeh M., Bemani A. 2012. Environment Impact Assessment of tilapia (Tilapia 

nilotica) farming project in brackish water of Bafgh. Arid Biome, 3(2): 40-53 
(In Persian). 

Attayde J., Brasil J., Menescal R. 2011. Impacts of introducing Nile tilapia on the 
fisheries of a tropical reservoir in North‐eastern Brazil. Fisheries Management 
and Ecology, 18: 437-443. 

Azami J., Mehdi Rezaei N. 2016. Introduction and Aquaculture Status of Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus) in Iran. Journal of Fish Exploration and 
Aquaculture, 5(4): 1-12 (In Persian). 

 Bemani A., Alizadeh M., Khanjani M.H. 2018. Environment Impact Assessment 
of tilapia (Oreochromis aureus) farming project in Yazd province. Journal of 
Aquatic Ecology, 7(4): 68-81 (In Persian). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            15 / 16

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-621-en.html


  98 تابستان ،دوم شماره، هفتم دورهشناسی کاربردي/ هاي ماهی پژوهش نشریه 
 

148 

Canonico G.C., Arthington A., McCrary J.K., Thieme M.L. 2005. The effects of 
introduced tilapias on native biodiversity. Aquatic Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems, 15: 463-483. 

FAO. 2015. The state of world fisheries and aquaculture 2012. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations. Office of Knowledge 
Exchange, Research and Extension FAO, Viale delle Terme di Caracalla 00153. 
Rome, Italy. 230P.  

Fuselier L. 2001. Impacts of Oreochromis mossambicus (Perciformes: Cichlidae) 
upon habitat segregation among cyprinodontids (Cyprinodontiformes) of a 
species flock in Mexico. Revista de Biologia Tropical, 49: 647-656. 

Mckaye K.R., Stauffer J., Van den Berghe E.P., Vivas R., Perez L.L., McCrary 
J.K., Waid R., Konings A., Lee W.J., Kocher T.D. 2002. Behavioral, 
morphological and genetic evidence of divergence of the Midas cichlid species 
complex in two Nicaraguan crater lakes. Cuadernos de Investigacion de la 
UCA, 12: 19-47. 

Morgan D.L., Gill H.S., Maddern M.G., Beatty S.J. 2004. Distribution and impacts 
of introduced freshwater fishes in Western Australia. New Zealand Journal of 
Marine and Freshwater Research, 38: 511-523. 

Peterson M., Slack W., Woodley C. 2002. The influence of invasive, nonnative 
tilapia fishes on freshwater recreational fishes in south Mississippi: 
spatial/temporal distribution, species associations, and trophic interactions. 
Report No. 206. Annual Report (Grant No. F-129), Mississippi Department of 
Wildlife, Fisheries and Parks, USA. 35P. 

Sarsangi A.H., Mohammadi M., Mashaii N., Rajabipour F., Bitaraf A., Askari 
H.M., Moazedi J., Nezamabadi H., Hosseinzadeh Sahafi H. 2012. Adaptation, 
growth and survival of tilapia (Oreochromis niloticus) in Bafgh brackish water. 
Iranian Scientific Fisheries Journal, 21(2): 23-30 (In Persian). 

Scoppettone G.G., Salgado J.A., Nielsen M.B. 2005. Blue tilapia (Oreochromis 
aureus) predation on fishes in the Muddy River system, Clark County, Nevada. 
Western North American Naturalist, 65: 410-414. 

Tarkan A., Marr S., Ekmekçi F. 2015. Non-native and translocate freshwater fish 
species in Turkey. FISHMED: Fishes in Mediterranean Environments, 3:1-28. 

Teimori A., Mostafavi H., Esmaeili H.R. 2016. An update note on diversity and 
conservation of the endemic fishes in Iranian inland waters. Turkish Journal of 
Zoology, 40: 87-102. 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

ir
.g

on
ba

d.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-621-en.html
http://www.tcpdf.org

