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 ینگهدار  تا دیص از انیآبز  با کار اصول
 یمرجان یها تپه شتریب حفظ

 عنتوان بته متا یتمتام یبتاا ییایتدر ستتیز طیمحت خصتو  بته و ستتیز طیمح حفظ تیاهم به توجه با

 در را زانیتعز یتمتام نظتا و کتاد  عمت  تتا فعتال خصتو  نیتا در میدیتد الزم ییایدر انیآبز به مندان عالقه

 و میینمتا اکتتح ایمست نیتا در گایکتدی کمت  بتا و داریتپا و ایتپو صتور  بته میبتوان تا میشو ایجو بار  نیا

 یار ذگتت هیتتپا مناستت  اصتتول و زانیتتعز شتتما نظتتاا  بتته توجتته بتتا را ختتود میتتت و گتتاو  یهتتا تیتتفعال هیتتپا

 .میینما

 بته شتما یاخالقت یهتا تیمستوول یتمتام یطافت از و یماجتان یهتا تپته یبتاال اریبست تیتاهم بته توجه با

 توجته استت الزم متاتطط ختدما  یتمتام دهنتد  ارائته عنتوان بته انیتآبز خانه میت و دار ومیآکوار  ی عنوان

 ییطتایز و لوقتا مخ نیتا از بتواننتد زیتن نتد یآ یهتا نست  تتا گافتته صور  ها ساختار نیا حفظ به یشتا یب

 شوند. باخوردار آنها کنند  ا یخ و فاد به منحصا

 دهنتتدگان ارائتته و کننتتدگان نیتتتام طتتا  از یادیتتز اریبستت اقتتداما  افتتتهی هعستتتو یهتتا کشتتور یتمتتام در

 خصتتو  در یعمتتوم دانتتش شیافتتزا بتتا و شتتد  انجتتام خصتتو  نیتتا در ومیتتآکوار صتتنعت در ختتدما 

 جهتت در و داد  کتاهش یمتورا  شتک  بته را انیتآبز تلفتا  یکلت زانیتم انتد توانستته ومیتآکوار از ینگهدار 

 باشند. داشته یا ارزند  یها دستاورد مختلف یها گونه ایتکث

 بته ختود  یتتما شیافتزا ایت و یا یتتکث یهتا گونته دیتخا از تیتحما بتا زین مندان عالقه یتمام گاید طا  از

 را ختود تیتحما خصتو  نیتا در استتاندارد ینگهتدار  و انتقتال پتاو،، د،یصت طیشتاا بتا ییها گونه دیخا

 اند. نمود  اعالم

 مهتتم ییشناستا شتد ، ارائته مطالتت  استا  بتا ینظاستنج ارايته آن ادامتته در و مطالت  نیتا ارائته از هتد 

 و انتختتا  زمتتان در اانیتتا در ومیتتآکوار منتتدان عالقتته یبتتاا ییایتتدر یومیتتآکوار انیتتماه یهتتا یژگتتیو نیتتتا

 و جابجتتایی صتتید، هتتای استتتاندارد بتتا عاصتته ایتتن فعتتاالن تمتتامی بیشتتتا آشتتنای طافتتی از و یمتتاه دیتتخا

 عنتوان بته بتازار نیتا در فعتاالن یتمتام و متا میتت بته تتا شتما یبتاا است یفاصت نیا .است آبزیان نگهداری

  !دییبگو دیخواه یم که را چه آن ،مابوطه زا یتجه و شور آ  یومیآکوار انیماه کنندگان نیتام

 ایه  در خهدما  ارائهه کیفیه  خهود معقهو  ههای خواسهته ارائهه بها توانیهد مهی کهه هستید شما

دهید! افزایش را صنع 



 

  WWW.AQUATICSHOUSE.COM                              آبزیان خانه | نگهداری تا صید از آبزیان با کار اصول
2 

 انیآبز

 انیآبز دیخر و هیته

 انیتآبز از یدار  نگته زا یتتجه توجته قابت  شتافتیپ و شتور آ  یهتا ومیتآکوار یبتاال تیجتذاب بته توجه با

 شیافتزا یا یچشتمگ صتور  بته ایتاخ یهتا ستال در ومیتآکوار از ینگهتدار  و یانتداز  را  یبتاا تقاضتا ،ینتیز

 عناصتتا نیچنتت هتتم و انیتتآبز مختلتتف یهتتا گونتته از ومیتتآکوار هتتا کتته نیتتا گتتافتن نظتتا در بتتا استتت. افتتتهی

 است. یبارس قاب  مختلف یها جنطه از بحث مورد موضوع اد،یگ یم بها  ونیدکوراس جهت مختلف

 یمت حاضتا حتال در و شتوند یمت ایتتکث استار  در هتا گونته درصتد ۹۰ از شیبت نیایش آ  یها ومیآکوار در

 تتا کتم کته یحتال در رونتد ینمت شتمار بته ستتیز طیمحت یباا یدیتهد نیایش آ  یها ومیآکوار گفت توان

 طیمحت یجهتان بانامته گتزار، استا  بتا شتوند. یمت ایتتکث استار  در ییایتدر ینتتیز انیتماه درصد ۱۰ از

 منظتتور بته ایتدن سااستا در ینتتتیز یمتاه ونیتلیم ۳۰ از شیبت انهیستتال ،۲۰۰۷ ستال در ملت  ستازمان ستتیز

 دیصت یهتا رو، نیچنت هتم و بتاال دیصت زانیتم نیتا شتود. یمت دیصت شتور آ  یها ومیآکوار در یدار  نگه

 هتا نتد یآال رودو شیافتزا ته،یدیاست زانیتم شیافتزا ،یمتیاقل اا یتتغ کنتار در انوریست بتا دیصت مث  مخا 

 شیبت کته یطتور  بته انتد. گذاشتته ایتدن سااستا یماجتان یهتا صتخا  با یفااوان مخا  اا یتار ایدر آ  به

 کتته یصتتورت در استتا  نیهمتت بتتا انتتد. شتتد  نتتابود ایتتاخ ستتال ۲۰ در یماجتتان یهتتا صتتخا  از درصتتد ۶۰ از

 نیآختا عنتوان بته م،یایبپتذ را ختود یمنتد هقتعال یاخالقت یهتا تیمستوول دار ومیتآکوار عنوان به میبخواه

 یمهمت ایتتار موجتود یرونتدها بتا میتتوان یمت ییایتدر ینتتیز انیتآبز تجتار  ا یتزنج از حلقته نیتا مهم و

 است. ارائه قاب  ایز شنهادا یپ راستا نیهم در .میباش داشته

o سار  در که ییها گونه تعداد یدائم شیافزا به توجه با  انتخا  شنهاد،یپ نیبهتا شوند، یم ایتکث ا

 و سازگارتا ومیآکوار طیمح با اند افتهی پاو، و ایتکث اسار  در که یانیماه است. یا یتکث یها هگون

 هستند. تا مقاوم ها یمار یب به نسطت نیچن هم

o به ایز مسائ  به توجه د،یدار شوند یم دیص عتیطط از که ییها گونه از ینگهدار  قصد که یصورت در 

  شود. یم شنهادیپ گاا اخالق و ایپذ تیمسوول دار ومیآکوار  ی عنوان

 و امکانا  ،خدما  ارائه در مثطت تجابه لحاظ از کنند  وارد شتتاکت تیوضتتع یبارستت 

 ینگهدار  در استفاد  مورد یفناور 

 و منیا دیص از نانیاطم و دیص با نظار  یها سازمان با کنند  وارد یهمکار  از نانیاطم 

 یاصول

 ستتتیز یها ستتازمان توستتط انیآبز یها گونه دیصتت یباا الزم یمجوزها از نانیاطم 

 یقانون صور  به دیص انجام و یطیمح

o نی)ا دیجد ومیآکوار به یمعاف از پس روز ۱۴ تا ماندن زند  ضتتمانت و انیآبز زند   یتحو ضتتمانت 

 گادد.( یم ارائه انیمشتا به دیجد انیآبز دیخا قطال در افتهی هسعتو یکشورها یتمام در ضمانت

o تلفا  ناخ کاهش منظور به مختلف یاهایمتغ یا یگ انداز  و شتتتا یآزما ش،یپا انجام از نانیاطم 

 نیتام ا یزنج ک  در انیماه

o شند  یبند یپا از نانیاطم سا  با دیجد طیشاا با انیآبز کادن سازگار یها رو، به فاو  یازهاین ا

 گونه ها خا 
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 انیآبز دیص طیشرا به توجه

 ینگهتدار  منظتور بته ایتدن سااستا یماجتان یهتا صتخا  از ینتتیز یمتاه قطعته ونیلیم یس از شیب انهیسال

 ومیتتآکوار از استتتقطال گستتتا، بتته رو رونتتد گتتافتن نظتتا در بتتا شتتود. یمتت دیصتت شتتور آ  یهتتا ومیتتآکوار در

 یبتاال زانیتم گتافتن نظتا در بتا کتاد. ینتیب شیپت را مقتدار نیتا توجته قاب  شیافزا توان یم شور، آ  یها

 زانیتتم شیافتزا ،یمتیاقل اا یتتغ ارتا در ایتدن سااستا یماجتتان یهتا صتخا  نتزول بته رو تیوضتع و دیصت

 قابت  تیتجمع کتاهش شتاهد کنتد، دایتپ ادامته یقطلت رونتد کته یصتورت در مخا ، عوام  گاید و ها ند یآال

 بود. میخواه انقااض خطا شیافزا و ها گونه توجه

 یهتا رو، یکلت ی دستته دو بته کته ادیتگ یمت انجتام یمختلفت یهتا رو، بتا ییایتدر ینتتیز انیماه دیص

 کاد. اشار  توان یم مخا  ایغ یها رو، و مخا  دیص

 ییایمیشتت متتواد ایستتا ایتت انوریستت از استتتفاد  ینتتتیز یهتتا گونتته دیصتت در جیتترا مختتا  یهتتا رو، از یکتتی

 دیصت رو، نیتا بتا کته یانیتماه استت. یمتاه یار یهوشت کتاهش منظور به یسم

 بخورنتد، غتذا ومیتآکوار در یحتت و بماننتد زنتد  هتا هفتته تا است ممکن شوند یم

 غتذا هضتم امکتان شتود یمت وارد هتا آن یداخلت انتدام بته کته یطیآست  یدل به اما

 شتتدن تلتتف بتتا عتتالو  شتتد. خواهنتتد تلتتف تیتتنها در و داشتتت نخواهتتد وجتتود

 آن در کتته یطتتیمح بتتا یمخابتت اا یتتتار ییایمیشتت متتواد نیتتا از استتتفاد  ،یمتتاه

 ایستتا و هتتا ماجتتان بتته دیشتتد  یآستت باعتتث و گذارنتتد یمتت شتتوند یمتت استتتفاد 

 ایتتغ یهتتا رو، جتتز رو، نیتتا شتتوند. یمتت یماجتتان یهتتا صتتخا  ستتاکن انیتتآبز

 شتد  گافتته نظتا در آن یبتاا ینیستنگ یهتا مجتازا  و شتود یم محسو  یقانون

 عتتدم  یتدل بته ایتدن نینشتت ایتفق منتاط  در رو، نیتا بتتا دیصت متاستفانه استت.

 دارد. ادامه چنان هم نظار ، وجود

 بته  یآست نیکمتتا موجت  کته یزاتتیتجه بتا و د یتد آمتوز، افتااد توستط دیص مخا ، ایغ یها رو، در

 مختتا  ایتتغ یهتتا رو، از یکتتی .ادیتتگ یمتت انجتتام شتتد، خواهتتد طیمحتت و یمتتاه

 از استتتفاد  بتتا گونتته استتا  بتتا ادیصتت رو، نیتتا در استتت. یانتختتاب دیصتت ج،یتترا

  کند. یم یماه دیص به اقدام مناس  زا یتجه

 منظتتور بتته ینیقتتوان شتتافتهیپ یکشتتورها یماجتتان ستتواح  در حاضتتا حتتال در

 گونتته زمتان، د،یصت زانیتتم نیقتوان نیتا شتتود. یمت اجتاا دیصتت کنتتال و حفاظتت

 کنند. یم نیتع را مشخصا  ایسا و زیسا هد ، یها

 

 

 

 ینتههیز انیههماه یبههرا شیافههزا بههه رو یتقاضهها بههه ییپاسههخ و یبههرا یشههنهادیپ راهکههار  یبهتههر

 اس . اسار  در ها گونه  یا ریتکث ،ییایدر
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 کرد! دیبا چه

 ماجتانی هتای تپته بته کمت  و شتاایط بهطتود بتاای راستتا ایتن در را مختلتف فعالیتت دسته دو توانیم می 

 نماییم: بندی ططقه

 او  دسته

 بهتتا جینتتا بته یدستاست جهتت در ایتز متوارد تیترعا دارد زانیتعز شتما یتمتام از انیآبز خانه که یخواهش

 است.

 مطالعه و قیتحق

 .میتتآور دستتت بتته آن متتورد در یاطالعتتات تتتا میکنیمتت جستتتجو نتانتتتیا در یکتتار  هتتا انجتتام از قطتت  امتتاوز 

 استتت. اطالعتتا  ازمنتتدین یگتتا ید زنتتد  موجتتود هتتا از ینگهتتدار  ماننتتد یومیتتآکوار موجتتودا  از ینگهتتدار 

 بتته شتتاوع ومیتتآکوار یانتتداز  را  بتته شتتاوع از قطتت  دیتتبا ایپتتذ تیمستتوول دار ومیتتآکوار  یتت عنتتوان بتته شتتما

 خوشتتطختانه .دیتتکن ... و هانتتهیهز ها،گونتته یازهتتاین ،ینگهتتدار  یهتتارو، زا ،یتتتجه متتورد در مطالعتته

 کته استت ییهاشتاخه جملته از استت، افتااد یمنتد عالقته استا  بتا کته تشیماه  یدل به ومیآکوار صنعت

 آینتتد  یکمتتا  از کمتتتا تتتا آبزیتتان خانتته .دیتتکن دایتتپ آن متتورد در و  یفضتتا در یادیتتز اطالعتتا  دیتتتوانیم

 شتتما تمتتامی از ستتاعته ۲۴ پشتتتیطانی و الزم اطالعتتا  انتتواع تمتتامی بتته دستاستتی بتتاای را ختتود وبستتایت

 کاد. خواهد معافی و اندازی را  عزیزان

 دیتبا کته یمهمت ینکتته .شتوندیم گذاشتته اشتتاا  بته و  یفضتا در منتد عالقته افااد توسط اطالعا  نیا

 ماجتت  کتته دیباشتت هداشتتت توجتته دیتتبا استتت. متتاتطط مطالتت  انتشتتار خیتتتار و اعتطتتار داشتتت، توجتته آن بتته

 یهتتارو، و زا یتتتجه ایتتاخ ستتال چنتتد شتتافتیپ  یتتدل بتته و باشتتد نتتانیاطم قابتت  شتتد  ارائتته مطالتت 

 ایت اندشتد  منستوخ امتاوز  هتارو، از یبعضت اایتز .ابتدییم تیتاهم هتم مطالت  انتشتار خیتتار ،ینگهدار 

 اطالعتا  تمتامی کتاد ختواهیم تتال، آبزیتان خانته در ندارنتد. را نینتو یهتارو، بتا سهیمقا در الزم ییکارا

 اطالعتا  مثت  شتود نمتی فتتهگا نظتا در آنهتا بتاای مصتافی تتاریخ اصتوال کته آبتی اطالعا  دسته سه به را

 ممکتن و شتد  روز بته آبزیتان خانته تتیم توستط روزانته صتور  بته لتزوم صتور  در که  سطز اطالعا  آبزیان،

 بته مابتو  اطالعتا  مثت  نماییتد مشتاهد  آنهتا در را تغیااتتی طالعتا ا ایتن بته مااجعته بتار هتا با است

 از استتفاد  بتاای استت الزم کته قامتز اطالعتا  نهایتت در و محصتول یت  تتاریاا  و محصتوال  از استفاد 

 ممکتن کته شتد  ارائته اخطتار و هتا رو، از باختی مثت  نماییتد، دقتت آنهتا انتشتار تتاریخ بته اطالعتا  این

 کنید. پیدا آن باای سایت در نیز تای جدید خطارا و ها رو، است

 ومیتتآکوار از ینگهتتدار  در الزم اطالعتتا  نشتتا حتتال در یار یبستت یگفتگتتو یهتتاانجمن و هتتا تیستتا و 

  هستند. داران ومیآکوار یمحل یهاگاو  ،یا یادگی یباا هانهیگز نیبهتا از یکی هستند.

 یمال و یزمان یگذار  هیسرما

 ایستتا و مکمتت  غتتذا، هتتا،یافزودن زا ،یتتتجه بتته ازیتتن ومیتتآکوار از استتتاندارد و مناستت  ینگهتتدار  یبتتاا

 و حجتتم جملتته از ومیتتآکوار طیشتتاا دیتتبا نیبنتتاباا داشتتت. دیتتخواه ومیتتآکوار از ینگهتتدار  یهایازمنتتدین

 یازهتتاین تمتتام نیتتام ییتوانتتا ،یدستاستت و یمتال لحتتاظ از کته دیتتایبگ نظتتا در گونته آن را هتتد  یهاگونته

  .دیباش داشته را خود انیآبز
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 الزم یزمتتان یهتتاباز  تیتترعا نیچنتت هتتم و زمتتان صتتا  ومیتتآکوار از ینگهتتدار  در مهتتم اریبستت نکتتا  از یکتتی

 عالقته  یتدل بته داران ومیتآکوار شتتایب متاستفانه استت. یدار یتپا بته ومیتآکوار مختلف طیشاا دنیرس یباا

 و انیتآبز تلفتا  بتا و کننتدینم تیترعا را داریتپا طیشتاا بته دنیرست یبتاا الزم زمتان ابتتدا در د،یشتد یمند

  .شوندیم رو روبه یاضاف یهانهیهز

 تستت انجتام ،یدهت غتذا یبتاا وقتت صتا  ازمنتدین وم،یتآکوار مطلتو  طیشتاا یدار یتپا حفتظ منظتور به

 و ومیتتآکوار ونیلتااستتیف ستتتمیس و زا یتتتجه یادور  یستتاز  پتتا  و شتتو و شستتت ،ییایمیشتت یپارامتاهتتا

 ختتود ومیتتآکوار یادور  یهایازمنتتدین انجتتام یبتتاا الزم فاصتتت کتته یصتتورت در .دیهستتت الزم متتوارد ایستتا

 .دیبستپار هستتند ختدما  نیتا کننتد  ارائته کته یافتااد ایت هاشتاکت بته را کار نیا شودیم شنهادیپ د،یندار

 د.ده ارائه نگهداری و آموز، مشاور ، خصو  در را الزم خدما  شما به تواند یم آبزیان خانه

  ومیآکوار یبرا مناسب یها گونه انتخاب

  یتدل بته شتوند،یم عاضته یومیتآکوار یهافاوشتگا  در کته یانیتآبز از یبعضت کته دیباشت داشتته توجه دیبا

 یهتدار نگ مناست  ط،یشتاا ایستا و آ  ادیتز عمت  ایت ادیتز حجتم بته ازیتن ،یاهیتتغذ جمله از خا  یازهاین

 پیتتپل از فقتتط هیتتتغذ  یتتدل بتته) انیتتماه پاوانتته یهاگونتته از یادیتتز تعتتداد جملتته از .ستتتندین ومیتتآکوار در

 یار یبست شتناور(، یهتازوپالنکتون از فقتط هیت)تغذ انیتماه ا یتآنت یهاگونته از یادیتز تعتداد ها(،ماجان

 .کنندیم هیتغذ خا  زند  موجودا  از صافا   که ییهاگونه از

 داران ومیتآکوار شتتایب توستط کته استت یمتوارد جملته از گونته  یت یبتاا ینگهتدار  یفضا حداق  به توجه

 توانتد یمت ینگهتدار  یفضتا بتودن مناست  نتا و بتودن کتم شتود. یمت گافتته د یتناد ایتاان در خصو  به

 در را هتا یمتاه بتدن یمنتیا قتدر  کتاهش نتیجته در و شتد  هتا یمتاه در استتا  ستط  شیافتزا باعث

 جتاا  شتتایب مثتال یبتاا .دیتنما فیضتع اریبست هتا یمتار یب نتوع نیتتا ستاد  مقابت  در را آنها و داشته پی

 یمخفت یبتاا یادیتز یهتا شتکا  و کتادن شتنا یبتاا ادیتز اریبست یفضتا بته انیتماه فاشتته ایت و انیماه

 هتتا یمتتار یب مقابتت  در شتتد  بتته انیتتماه موضتتوع نیتتا نگتتافتن نظتتا در صتتور  در کتته دارنتتد ازیتتن شتتدن

 شوند. یم یمار یب دچار ساعت به و شد  فیضع

 ستتمیس ستاختار و آ  ستط  استا  بتا کته استت ومیتآکوار  یت یکلت تیتظاف به توجه گاید مهم موضوع

  یت یبتاا شتد  گافتته نظتا در انیتماه زانیتم شتهیهم کته استت یمنطقت شتود. یم د یسنج ونیلتااسیف

 و ستاختار انیتماه شتدن بزرگتتا بتا ایت و ختا  طیشتاا در تتا باشتد کمتتا ومیتآکوار آن تیتظاف از ومیآکوار

 یباختت در توانتتد یمتت موضتتوع نیتتا متاستتفانه نشتتود. اشتتکال دچتتار ومیتتآکوار در ونیلتااستتیف یهتتا چاختته

 از و ومیتآکوار ستاختار کت  رفتتن نیبت از باعتث ومیتآکوار ستاختار در ایتتغ نیکتوچکتا بتاوز بتا یحتت موارد

 شود. آن ساکن انیآبز یتمام رفتن نیب

 یا یتدرگ بتاوز و یستازگار  عتدم استت. ومیتآکوار  یت در شتد  ینگهتدار  یهتا گونته یستازگار  آختا موضوع

 بتتا و داد  شیافتتزا را شتتما ومیتتآکوار در یکلتت استتتا  ستتط  توانتتد یمتت ومیتتآکوار  یتت درون انیتتماه نیبتت

 .دینما فیضع مختلف یها یمار یب مقاب  در را آنها انیماه بدن یمنیا قدر  کاهش

 کردن نهیقرنط

 شتتود، انجتتام دار ومیتتآکوار هتتا توستتط استتت الزم یطیشتتاا هتتا در کتته یاساستت و مهتتم اریبستت متتوارد از یکتتی

  است. یاصل تان  به ورود از قط  دیجد انیآبز کادن نهیقانط
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 دوم دسته

 و کننتتدگان وارد توستتط آبزیتتان از نگهتتداری و انتقتتال انتختتا ، خایتتد، در اساستتی و مهتتم نکتتا  رعایتتت

 است داران آکواریوم دست به ماهی رسیدن زمان تا ماهی فاوشندگان

 آبزیان خرید و انتخاب

 خایتد بتاای کته متاهی صتیادی هتای سیستتم و هتا شتاکت دقتت بته آبزیان کنندگان وارد تمامی است الزم

 نگهتداری و قانطینته انتقتال، صتید، اصتول تمتامی رعایتت از و داد  قتاار بارستی متورد را گیانتد متی نظا در

 گادند. مطمون ها سیستم این در

 باعتتث باشتتد کتته دنیتتا کجتتای هتتا در شتتاکتی هتتا توستتط هتتا استتتاندارد ایتتن تمتتامی رعایتتت حتتتم طتتور بتته

 شتتاکت دیگتتا بتته نستتطت شتتاکت آن آبزیتتان قیمتتت افتتزایش نتیجتته در و شتتاکت آن هتتای هزینتته افتتزایش

 شتد  تمتام قیمتت شتود متی باعتث موضتوع ایتن شتود. نمتی رعایتت آنهتا در اصتول ایتن کته است هایی

 اطمینتتان بتتا توانتتد متتی کننتتد  مصتتا  آن ازاء در امتتا کتتاد  پیتتدا افتتزایش کننتتدگان مصتتا  بتتاای آبزیتتان

 ختود آکواریتوم در تلفتا  ای توجته قابت  میتزان بته و کتاد  خایتد و انتختا  را خود نظا مورد آبزی بیشتای

  باشد(. کاد  رعایت خود ریومآکوا در را الزم استانداردهای اینکه شا  به )الطته دنده کاهش را

 صتید، شتاایط و مطتدا از کته باشتیم قائت  ختود بتاای را حت  ایتن تتوانیم متی دار آکواریتوم یت  عنوان به ما

 وارد کته باشتیم پتذیاا هتم را موضتوع ایتن طافتی از و شتویم مطلت  درستتی بته متاهی نگهتداری و قانطینه

 نتیجته در و بیشتتا مااتت  بته ای هزینته صتا  هبت مجطتور مناست  کیفیتت بتا آبزیتان ارائته بتاای کنندگان

 هستند. استاندرد غیا کنندگان وارد دیگا به نسطت باالتا قیمتی با آبزیان ارائه

 نماییتد مشتاهد  را استتاالیا هتای شتاکت از یکتی قانطینته سیستتم از ای نمونته توانیتد متی زیتا تصاویا در

 نمتی مقایسته قابت  ... و انتدونزی مثت  آستیا شتاقی جنتو  در موجتود هتایی شتاکت بتا کیفیتت نظا از که

 باشد.

 از دائمتا هتا آکواریتوم تمتامی در کته دهتد متی نمتایش را انتدونزی کشتور در قانطینته از نمونته زیتا تصاویا

 شود. می استفاد  سالار زمان تا بیماری کنتال باای مس تاکیطا 
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 بتاای الزم زمتان صتا  عتدم نامناست ، تجهیتزا  از استتفاد  استتاندارد، غیتا صتید کته باشتید داشته توجه

 باعتث حتتم طتور بته ... و کتار هتای بچته همچنتین و قیمتت ارزان بستیار کاری نیاوهای از استفاد  قانطینه،

 شد. خواهد اهیم کنندگان صادر از دسته این توسط آبزیان فاو، قیمت کاهش

 عتتدم و بهتتتا و ستالم یمتتاه  یت یبتتاا یشتتا یب مطلتت  پاداختتت متا  چنتتد یبتاا یحتتت یزمتان بتتاز   یت در

 انیتآبز دائتم دیتخا یبتاا کمتتا یمطتالغ دائتم پاداختت از تتا صتافه بته مقاون اریبس تواند یم تلفا  داشتن

 حتتم طتور بته و افتتاد  خطتا بته ومیتآکوار  یت کت  یحتت تلفتا  باوز با است ممکن حالت نیا در که باشد.

 داشت. نخواهد هماا  به دار ومیآکوار  ی یباا را یخوب یااتیتار یروح نظا از تلفا  ها

 شتاید و پتایین بستیار هتای قیمتت بتا آبزیتانی ارائته کته رستید نتیجه این به توان می توضیحا  این ارائه با

 وارد یت  طتا  از بهتتا ختدما  ارائته از طتتمث ای نشتانه توانتد نمتی منطقتی غیتا متوارد از باختی در حتی

 باشد. کنند 

 آبزیان انتقا 

 استت. نقت  و حمت  هتای هزینته باشتد ارذگت تتاریا آبزیتان نهتایی قیمت روی اب تواند می که مواردی از یکی

 بتتاای  الزم مقتتدار از کمتتتا اکستتیژنی میتتزان و استتتاندارد حتتد از کمتتتا آبتتی مقتتدار در هتتا متتاهی دادن قتتاار

 جهتتت متتاهی کننتتدگان وارد و کننتتدگان صتتادر از بستتیاری توستتط نهتتایی بنتتدی بستتته حجتتم و نوز  کتتاهش

 بخصتو  شتد  بته توانتد متی کته استت شتد  همیشتگی حت  را  ی  به تطدی  انتقال های هزینه کاهش

 .باشد ارذگ تاریا آبزیان کیفیت و سالمت ویر با طوالنی های فاصله با هایی انتقال در

 آبزیان جابجایی

 را مختلفتی مقتاال  حتتم طتور بته نگهتداری هتای تانت  بته حمت  هتای کیسته از آبزیتان انتقال با ابطهر در

 متی میتزان چته تتا نکتته ایتن رعایتت کته دانیتد متی ایتد. شنید  بار  این در بارها و بارها و اید کاد  مطالعه

 از باختی در کته حستا  مهاگتان بتی و هتا ماجتان بخصتو  باشتد ارذگت تتاریا آبزیان سالمت روی با اندتو

 بگیاند. قاار تما  در هوا با جابجایی هنگام در نطاید حتی موارد

 متاهی واردکننتدگان بیشتتا بتین در الزم فضتای و تجهیتزا  نیتاو، کمطتود دلیت  بته نکتته ایتن رعایتت عدم

 از یت  هتا توستط جابجتایی شتاایط کتادن مشتخ  بتاای مشتتایان خواستت بتا استت الزم که است رایج

 شود. اصال  زمان ماور به موضوع این انکنندگ وارد

 فروش از قبل قرنطینه برای الزم زمان صرف

 در قانطینته بتاای روز ۲۱ تتا ۱۴ بتین مناست  زمتانی آبزیتان وضتعیت و نگهتداری شتاایط بته بسته است الزم

 گادند. ارايه فاو، باای آبزیان آن از بعد و شود گافته نظا

 و ندارنتد زمتان متد  ایتن در قانطینته بتاای را مناست  و الزم فضتای انکننتدگ وارد از بستیاری که آنجایی از

 نتا موضتوع ایتن کته شتود متی دیتد  شتود متی متخصت  انستانی نیاوی و وقت صا  باعث موضوع این

 در بتتار ورود روز در را ختود ماهیتان کننتتدگان وارد از باختی گذشتته هتتای ستال در حتتی و شتتد  گافتته دیتد 

 اندند.رس می فاو، به لحظه همان

 وارد عتتوض در و آنهتا بیشتتا بستتیار ستود و کننتدگان وارد بتتاای آبزیتان تلفتا  کتتاهش باعتث موضتوع ایتن

 شود. می خایداران باای زیاد بسیار ضار شدن
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 ن هداری استاندارد شرایط رعای 

 یتا و کننتدگان وارد تمتامی نگهتداری هتای سیستتم در نگهتداری و قانطینته متد  طتول در آبزیان است الزم

 کمتتا انتظتاری حقیقتت )در باشتند داشتته قتاار استتاندارد و مناست  کتامال شتاایط در آکواریتوم هتای مغاز 

 آبزیتان کته آبتی هتای پتارامتا از خایتداران استت بهتتا و داشتت( تتوان نمتی هتا سیستتم ایتن از هم این از

 باشند. خطا با اند د ش داد  قاار آن در شد  خایداری

 دیگتا طتا  از و باشتد فاوشتگاهی هتای سیستتم در آبزیتان نگهتداری کیفیتت نشتانه تواند می موضوع این

 خواهتد شتایانی کمت  مناست  رو، انتختا  و جابجتایی و انتقتال مناست  فااینتد اجتاای در خایتداران به

 کاد.

 ارسا  و بندی بسته اصو 

 بتاای شتود. رعایتت مشتتای آکواریتوم بته انتقتال بتاای آبزیتان بنتدی بستته در الزم اصتول تمامی است الزم

 ماهیتان از باختی بتاای یتا و شتود ریختته حمت  کیسته در مستافت و فصت  بته توجته با الزم آ  حجم مثال

 شود. گافته کم  انتقال دور  باای الزم شیمیایی مواد و زغال از خا 

 نتیجتته در و جابجتتایی زمتتان در آبزیتتان  استتتا کتتاهش باعتتث توانتتد متتی دستتت ایتتن از متتواردی رعایتتت

 شود. آبزیان تلفا  و بیماری احتمال کاهش

 

 ستتطو  در نگهتتداری ستتط  افتتزایش هچنتتین و متتوارد و اصتتول ایتتن تمتتامی رعایتتت هستتتیم امیتتدوارم متتا

 کلتتی میتتزان کتتاهش باعتتث بتوانتتد داران آکواریتتوم نهایتتت در و هتتا فاوشتتگا  تتتا واردکننتتدگان از مختلتتف

 بته توانتد متی زیطتا آکواریتوم یت  داشتتن نتیجته در و تلفتا  میتزان کتاهش شتود. صتنعت ایتن در تلفا 

 شود. منجا صنعت این بیشتا رشد

 


