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

 سظتیز طیمحظ خصظو  بظه و سظتیز طیمحظ حفظ  تیاهم به توجه با

 الزم ییایظدر انیظآبز بظه منظدان عالقظه عنظوان بظه مظا یتمظام یبظاا ییایدر

 در را زانیظعز یتمظام نظظا و کظاد  عمظ  تظا فعظال خصظو  نیا در میدید

 کمظظ  بظظا و داریظظپا و ایظظپو صظظور  بظظه میبتظظوان تظظا میشظظو ایظظجو بظظار  نیظظا

 میتظ و گظاو  یهظا تیظفعال هیظپا و میینمظا اکظتح ایمسظ نیظا در گایکدی

 یار ذگظ هیظپا مناسظ  اصظول و زانیظعز شظما نظظاا  بظه توجظه بظا را خود

 .میینما

 یتمظام یطافظ از و یماجظان یهظا تپظه یبظاال اریبسظ تیظاهم بظه توجه با

 خانظه میتظ و دار ومیظآکوار  یظ عنظوان بظه شظما یاخالقظ یهظا تیمسئول

 توجظه اسظت الزم مظاتطط خظدما  یتمظام دهنظد  ارائظه عنظوان بظه انیآبز

 زیظن نظد یآ یهظا نسظ  تظا گافتظه صظور  ها ساختار نیا حف  به یشتا یب

 آنهظظا کننظظد  ا یظظخ و فظظاد بظظه منحصظظا ییطظظایز و لوقظظا مخ نیظظا از بتواننظظد

 شوند. باخوردار

 طظظا  از یادیظظز اریبسظظ اقظظداما  افتظظهی هسظظعتو یهظظا کشظظور یتمظظام در

 نیظظا در ومیظظآکوار صظظنعت در خظظدما  دهنظظدگان ارائظظه و کننظظدگان نیتظظام

 خصظظو  در یعمظظوم دانظظش شیافظظزا بظظا و شظظد  انجظظام خصظظو 

 شظک  بظه را انیظآبز تلفظا  یکلظ زانیظم انظد توانسظته ومیآکوار از ینگهدار 

 دسظظتاورد مختلظظ  یهظظا گونظظه ایظظتکث جهظظت در و داد  کظظاهش یمظظو ا 

 باشند. داشته یا ارزند  یها
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 یهظا گونظه دیظخا از تیظحما بظا زیظن منظدان عالقظه یتمظام گظاید طا  از

 د،یصظ طیشظاا بظا ییهظا گونظه دیظخا بظه خظود  یتما شیافزا ای و یا یتکث

 را خظظود تیظظحما خصظظو  نیظظا در اسظظتاندارد ینگهظظدار  و انتقظظال پظظاو ،

 اند. نمود  اعالم

 اسظظا  بظظا ینظاسظظنج ارايظظه آن ادامظظه در و مطالظظ  نیظظا ارائظظه از هظظد 

 انیظظماه یهظظا یژگظظیو نیتظظا مهظظم ییشناسظظا شظظد ، ارائظظه مطالظظ 

 زمظظان در اانیظظا در ومیظظآکوار منظظدان عالقظظه یبظظاا ییایظظدر یومیظظآکوار

 نیظظا فعظظاالن یتمظظام شظظتایب یآشظظنا یطافظظ از و یمظظاه دیظظخا و انتخظظا 

 نیظا اسظت. انیظآبز ینگهظدار  و ییابجظاج د،یصظ یهظا استاندارد با عاصه

 بظه بظازار نیظا در فعظاالن یتمظام و مظا میتظ بظه تظا شظما یباا است یفاصت

 زا یظظظتجه و شظظظور آ  یومیظظظآکوار انیظظظماه کننظظظدگان نیتظظظام عنظظظوان

 !دییبگو دیخواه یم که را چه آن مابوطه،

 ارائه کیفیت خود معقول های خواسته ارائه با توانید می که هستید شما

دهید! افزایش را صنعت این در دماتخ
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 انیآبز

 انیآبز دیخر و هیته

 قابظ  شظافتیپ و شظور آ  یهظا ومیظآکوار یبظاال تیجظذاب بظه توجظه با

 و یانظظداز  را  یبظظاا تقاضظظا ،ینتظظیز انیظظآبز از یدار  نگظظه زا یظظتجه توجظظه

 یا یچشظظمگ صظظور  بظظه ایظظاخ یهظظا سظظال در ومیظظآکوار از ینگهظظدار 

 گونظه از ومیظآکوار هظا کظه نیظا گظافتن نظظا در بظا اسظت. افتظهی شیافزا

 ونیدکوراسظظ جهظظت مختلظظ  عناصظظا نیچنظظ هظظم و انیظظآبز مختلظظ  یهظا

 یبارسظ قابظ  مختلظ  یهظا جنطظه از بحظ  مورد موضوع اد،یگ یم بها 

 .است

 اسظظار  در هظظا گونظظه درصظظد ۹۰ از شیبظظ نیایشظظ آ  یهظظا ومیظظآکوار در

 آ  یهظا ومیظآکوار گفظت نتظوا یمظ حاضظا حظال در و شظوند یمظ ایتکث

 کظه یحظال در رونظد ینمظ شظمار بظه سظتیز طیمحظ یباا یدیتهد نیایش

 بظا شظوند. یمظ ایظتکث اسظار  در ییایظدر ینتیز انیماه درصد ۱۰ از تا کم

 سظظال در ملظظ  سظظازمان سظظتیز طیمحظظ یجهظظان بانامظظه گظظزار  اسظظا 

 بظظه ایظظدن سااسظظا در ینتظظیز یمظظاه ونیظظلیم ۳۰ از شیبظظ انهیسظظال ،۲۰۰۷

 زانیظم نیظا شظود. یمظ دیصظ شظور آ  یها ومیآکوار در یدار  نگه منظور

 در انوریسظ بظا دیصظ مثظ  مخظا  دیصظ یهظا رو  نیچن هم و باال دیص

 نظظد یآال رودو شیافظظزا ته،یدیاسظظ زانیظظم شیافظظزا ،یمظظیاقل اا یظظتغ کنظار

 سااسظا یماجظان یهظا صظخا  بظا یفااوانظ مخظا  اا یتا  ایدر آ  به ها

 یهظظا صظظخا  از درصظظد ۶۰ از شیبظظ کظظه یطظظور  بظظه انظظد. گذاشظظته ایظظدن

 اند. شد  نابود ایاخ سال ۲۰ در یماجان
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 دار ومیظظآکوار عنظظوان بظظه میبخظظواه کظظه یصظظورت در اسظظا  نیهمظظ بظظا 

 عنظظوان بظظه م،یایبپظظذ را خظظود یمنظظد هقظظعال یاخالقظظ یهظظا تیمسظظئول

 یمظ ییایظدر ینتظیز انیظآبز تجظار  ا یظزنج از حلقظه نیتظا مهم و نیآخا

 راسظتا نیهمظ در .میباشظ داشظته یمهمظ ایتظا  موجظود یروندها با میتوان

 است. ارائه قاب  ایز شنهادا یپ

o یم ایتکث اسظظظار  در که ییها گونه تعداد یدائم شیافزا به توجه با 

 که یانیماه است. یا یتکث یها گونه انتخا  شنهاد،یپ نیبهتا شوند،

 هم و سظظازگارتا ومیآکوار طیمح با اند افتهی پاو  و ایتکث اسظظار  در

 هستند. تا مقاوم ها یمار یب به نسطت نیچن

o یم دیصظظ عتیطط از که ییها گونه از ینگهدار  قصظظد که یصظظورت در 

سائ  به توجه د،یدار شوند سئول دار ومیآکوار  ی عنوان به ایز م  تیم

  شود. یم شنهادیپ گاا اخالق و ایپذ

 س ضع یبار  ارائه در مثطت تجابه لحاظ از کنند  وارد شاکت تیو

 ینگهدار  در استفاد  مورد یفناور  و امکانا  ،خدما 

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

 یاصول و منیا دیص از نانیاطم

 توسظظظط انیآبز یها گونه دیصظظظ یباا الزم یمجوزها از نانیاطم 

 یقانون صور  به دیص انجام و یطیمح ستیز یها سازمان

o از پس روز ۱۴ تا ماندن زند  ضظظمانت و انیآبز زند   یتحو ضظظمانت 

شورها یتمام در ضمانت نی)ا دیجد ومیآکوار به یمعاف  هسعتو یک

 گادد.( یم ارائه انیمشتا به دیجد انیآبز دیخا قطال در افتهی
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o مختل  یاهایمتغ یا یگ انداز  و شظظا یآزما ش،یپا انجام از نانیاطم 

 نیتام ا یزنج ک  در انیماه تلفا  ناخ کاهش منظور به

o با انیآبز کادن سظظازگار یها رو  به فاوشظظند  یبند یپا از نانیاطم 

 ها خا  یازهاین اسا  با دیجد طیشاا انیآبز دیص طیشاا به توجه

 گونه

 یهظظا صظظخا  از ینتظظیز یمظظاه قطعظظه ونیظظلیم یسظظ از شیبظظ انهیسظظال

 شظظور آ  یهظظا ومیظظآکوار در ینگهظظدار  منظظظور بظظه ایظظدن سااسظظا یماجظظان

 از اسظظتقطال گسظظتا  بظظه رو رونظظد گظظافتن نظظظا در بظظا شظظود. یمظظ دیصظظ

 را مقظظدار نیظظا توجظظه قابظظ  شیافظظزا تظظوان یمظظ شظظور، آ  یهظظا ومیظظآکوار

 بظه رو تیوضظع و دیصظ یبظاال زانیظم گظافتن نظظا در بظا کاد. ینیب شیپ

 ،یمظظیاقل اا یظظتغ ا ظظا در ایظظدن سااسظظا یماجظظان یهظظا صظظخا  نظظزول

 رونظد کظه یصظورت در مخظا ، عوامظ  گظاید و هظا نظد یآال زانیم شیافزا

 و هظا گونظه توجظه قابظ  تیظجمع کظاهش شظاهد کنظد، دایظپ ادامه یقطل

 بود. میخواه انقااض خطا شیافزا

 کظه ادیظگ یمظ انجظام یمختلفظ یهظا رو  با ییایدر ینتیز انیماه دیص

 مخظا  ایظغ یهظا رو  و مخظا  دیصظ یهظا رو  یکلظ ی دسته دو به

 کاد. اشار  توان یم
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 از اسظتفاد  ینتظیز یهظا گونظه دیصظ در جیظرا مخظا  یهظا رو  از یکی

 یار یهوشظظ کظظاهش منظظظور بظظه یسظظم ییایمیشظظ مظظواد ایسظظا ایظظ انوریسظظ

 تظا اسظت ممکظن شظوند یمظ دیصظ رو  نیظا با که یانیماه است. یماه

  یظدل بظه امظا بخورنظد، غظذا ومیظآکوار در یحتظ و بماننظد زنظد  هظا هفته

 غظظذا هضظظم امکظظان شظظود یمظظ وارد هظظا آن یداخلظظ انظظدام بظظه کظظه یطیآسظظ

 تلظ  بظا عظالو  شظد. خواهنظد تلظ  تیظنها در و داشظت نخواهظد وجود

 بظظا یمخابظظ اا یتظظا  ییایمیشظظ مظظواد نیظظا از اسظظتفاد  ،یمظظاه شظظدن

  یآسظظ باعظظ  و گذارنظظد یمظظ شظظوند یمظظ اسظظتفاد  آن در کظظه یطظظیمح

 یمظ یماجظان یهظا صظخا  سظاکن انیظآبز ایسظا و هظا ماجظان به دیشد

 و شظظود یمظظ محسظظو  یقظظانون ایظظغ یهظظا رو  جظظز رو  نیظظا شظظوند.

 متاسظظفانه اسظظت. شظد  گافتظظه نظظا در آن یبظظاا ینیسظنگ یهظظا مجظازا 

 وجظظود عظظدم  یظظدل بظظه ایظظدن نینشظظ ایظظفق منظظاط  در رو  نیظظا بظظا دیصظظ

 دارد. ادامه چنان هم نظار ،
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 بظظا و د یظظد آمظظوز  افظظااد توسظظط دیصظظ مخظظا ، ایظظغ یهظظا رو  در

 شظد، خواهظد طیمحظ و یمظاه بظه  یآسظ نیکمتظا موج  که یزاتیتجه

 یانتخظاب دیصظ ج،یظرا مخظا  ایظغ یهظا رو  از یکظی .ادیظگ یمظ انجام

 زا یظظتجه از اسظظتفاد  بظظا گونظظه اسظظا  بظظا ادیصظظ رو  نیظظا در اسظظت.

  کند. یم یماه دیص به اقدام مناس 

 بظظه ینیقظظوان شظظافتهیپ یکشظظورها یماجظظان سظظواح  در حاضظظا حظظال در

 زانیظظم نیقظظوان نیظظا شظظود. یمظظ اجظظاا دیصظظ کنتظظال و حفاظظظت منظظظور

 یمظ نیتعظ را مشخصظا  ایسظا و زیسظا هظد ، یهظا گونظه زمان، د،یص

 کنند.

 یبرا شیافزا به رو یتقاضا به ییپاسخگو یبرا یشنهادیپ راهکار نیبهتر

 است. اسارت در ها گونه نیا ریتکث ،ییایدر ینتیز انیماه
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 کرد! دیبا چه

 بهطظظود بظظاای راسظظتا ایظظن در را مختلظظ  فعالیظظت دسظظته دو تظظوانیم مظظی 

 نماییم: بندی ططقه ماجانی های تپه به کم  و شاایط

 اول دسته

 ایظز مظوارد تیظرعا دارد زانیظعز شظما یتمظام از انیظآبز خانه که یخواهش

 است. بهتا جینتا به یدستاس جهت در

 مطالعه و قیتحق

 تظظا میکنیمظظ جسظظتجو نتانظظتیا در یکظظار  هظظا انجظظام از قطظظ  امظظاوز 

 موجظظظودا  از ینگهظظظدار  .میظظظآور دسظظظت بظظظه آن مظظظورد در یاطالعظظظات

 ازمنظظدین یگظظا ید زنظظد  موجظظود هظظا از ینگهظظدار  ماننظظد یومیظظآکوار

 دیظبا ایپظذ تیمسظئول دار ومیظآکوار  یظ عنظوان بظه شظما است. اطالعا 

 مظظورد در مطالعظظه بظظه شظظاوع ومیظظآکوار یانظظداز  را  بظظه شظظاوع از قطظظ 

 .دیظظکن ... و هانظظهیهز ها،گونظظه یازهظظاین ،ینگهظظدار  یهظظارو  زا ،یظظتجه

 عالقظه اسظا  بظا کظه تشیمظاه  یظدل بظه ومیظآکوار صنعت خوشطختانه

 اطالعظا  دیظتوانیم کظه اسظت ییهاشظاخه جملظه از اسظت، افظااد یمند

 از کمتظظا تظظا آبزیظظان خانظظه .دیظظکن دایظظپ آن مظظورد رد و  یفضظظا در یادیظظز

 اطالعظا  انظواع تمظامی بظه دستاسظی بظاای را خود وبسایت آیند  یکما 

 معافظظی و انظظدازی را  عزیظظزان شظظما تمظظامی از سظظاعته ۲۴ پشظتیطانی و الزم

 کاد. خواهد



 

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

 اشظظتاا  بظظه و  یفضظظا در منظظد عالقظظه افظظااد توسظظط اطالعظظا  نیظظا

 و اعتطظار داشظت، توجظه آن بظه دیظبا کظه یمهمظ ینکته .شوندیم گذاشته

 ماجظ  کظه دیباشظ داشظته توجظه دیظبا اسظت. ماتطط مطال  انتشار خیتار

 سظال چنظد شظافتیپ  یظدل بظه و باشظد نظانیاطم قاب  شد  ارائه مطال 

 هظظم مطالظظ  انتشظظار خیتظظار ،ینگهظظدار  یهظظارو  و زا یظظتجه ایظظاخ

 ایظظ اندشظظد  منسظظوخ امظظاوز  هظظارو  از یبعضظظ اایظظز .ابظظدییم تیظظاهم

 آبزیظظان خانظظه در ندارنظظد. را نینظظو یهظظارو  بظظا سظظهیمقا در الزم ییکظظارا

 کظه آبظی اطالعظا  دسظته سظه بظه را اطالعظا  تمظامی کاد خواهیم تال 

 اطالعظا  مثظ  شظود نمظی فتظهگا نظظا در آنهظا باای مصافی تاریخ اصوال

 تظیم توسظط روزانظه صظور  بظه لظزوم صظور  در که  سطز اطالعا  آبزیان،

 ایظظن بظظه مااجعظظه بظظار هظظا بظظا اسظظت ممکظظن و شظظد  روز بظظه آبزیظظان خانظظه

 بظه مابظو  اطالعظا  مثظ  نماییظد مشظاهد  آنها در را تغیااتی اطالعا 

 اطالعظظا  نهایظظت در و محصظظول یظظ  تظظا یاا  و محصظظوال  از اسظظتفاد 

 آنهظا انتشظار خیتظار بظه اطالعظا  نیظا از اسظتفاد  یباا است الزم که قامز

 ممکظظن کظظه شظظد  ارائظظه اخطظظار و هظظا رو  از یباخظظ مثظظ  د،ییظظنما دقظظت

 .دیکن دایپ آن یباا تیسا در زین یتا  دیجد اخطار و ها رو  است

 اطالعظا  نشظا حظال در یار یبسظ یگفتگظو یهظاانجمن و هظا تیسا و 

 یبظظاا هانظظهیگز نیبهتظظا از یکظظی هسظظتند. ومیظظآکوار از ینگهظظدار  در الزم

  هستند. داران ومیآکوار یمحل یهاگاو  ،یا یادگی
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 یمال و یزمان یگذار  هیسرما

 زا ،یظظتجه بظظه ازیظظن ومیظظآکوار از اسظظتاندارد و مناسظظ  ینگهظظدار  یبظظاا

 ومیظظآکوار از ینگهظظدار  یهایازمنظظدین ایسظظا و مکمظظ  غظظذا، هظظا،یافزودن

 و حجظظم جملظظه از ومیظظآکوار طیشظظاا دیظظبا نیبنظظاباا داشظظت. دیظظخواه

 و یمظظال لحظظاظ از کظظه دیظظایبگ نظظظا در گونظظه آن را هظظد  یهاگونظظه

  .دیباش داشته را خود انیآبز یازهاین تمام نیتام ییتوانا ،یدستاس

 هظظم و زمظظان صظظا  ومیظظآکوار از ینگهظظدار  در مهظظم اریبسظظ نکظظا  از یکظظی

 مختلظظ  طیشظظاا دنیرسظظ یبظظاا الزم یزمظظان یهظظاباز  تیظظرعا نیچنظظ

  یظدل بظه داران ومیظآکوار شظتایب متاسظفانه اسظت. یدار یظپا بظه ومیآکوار

 داریظپا طیشظاا بظه دنیرسظ یبظاا الزم زمظان ابتظدا در د،یشظد یمند عالقه

 رو روبظظه یاضظظاف یهانظظهیهز و انیظظآبز تلفظظا  بظظا و کننظظدینم تیظظرعا را

  .شوندیم

 صظظا  ازمنظظدین وم،یظظآکوار مطلظظو  طیشظظاا یدار یظظپا حفظظ  منظظظور بظظه

 و شسظظت ،ییایمیشظظ یپارامتاهظظا تسظظت مانجظظا ،یدهظظ غظظذا یبظظاا وقظظت

 و ومیظآکوار ونیلتااسظیف سظتمیس و زا یظتجه یادور  یسظاز  پظا  و شو

 انجظظام یبظظاا الزم فاصظظت کظظه یصظظورت در .دیهسظظت الزم مظظوارد ایسظظا

 نیظظا شظظودیم شظظنهادیپ د،یظظندار خظظود ومیظظآکوار یادور  یهایازمنظظدین

 هسظظتند خظظدما  نیظظا کننظظد  ارائظظه کظظه یافظظااد ایظظ هاشظظاکت بظظه را کظظار

 خصظظو  در را الزم خظدما  شظما بظه توانظد یمظ انیظآبز خانظه .دیبسظپار

 دهد. ارائه ینگهدار  و آموز  مشاور ،
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  ومیآکوار یبرا مناسب یها گونه انتخاب

 یهافاوشظظگا  در کظظه یانیظظآبز از یبعضظظ کظظه دیباشظظ داشظظته توجظظه دیظظبا

 جملظظه از خظظا  یازهظظاین  یظظدل بظظه شظظوند،یم عاضظظه یومیظظآکوار

 مناسظ  ط،یشظاا ایسظا و آ  ادیظز عمظ  ایظ ادیظز حجظم به ازین ،یاهیتغذ

 یهاگونظظه از یادیظظز تعظظداد جملظظه از .سظظتندین ومیظظآکوار در ینگهظظدار 

 تعظظداد هظظا(،ماجان پیظظپل از فقظظط هیظظتغذ  یظظدل بظظه) انیظظماه پاوانظظه

 یهظظازوپالنکتون از فقظظط هیظظ)تغذ انیظظماه ا یظظآنت یهاگونظظه از یادیظظز

 خظظا  زنظظد  موجظظودا  از صظظافا   کظظه ییهاگونظظه از یار یبسظظ شظظناور(،

 .کنندیم هیتغذ

 یمظظوارد جملظظه از گونظظه  یظظ یبظظاا ینگهظظدار  یفضظظا حظظداق  بظظه توجظظه

 د یظظناد اانیظظا در خصظظو  بظظه داران ومیظظآکوار شظظتایب توسظظط کظظه اسظظت

 یمظظ ینگهظظدار  یفضظظا بظظودن مناسظظ  نظا و بظظودن کظظم شظظود. یمظظ گافتظه

 جظظهینت در و شظظد  هظظا یمظظاه در اسظظتا  سظظط  شیافظظزا باعظظ  توانظظد

 مقابظ  در را آنهظا و داشظته یپظ در را هظا یمظاه بظدن یمنیا قدر  کاهش

 شظتایب مثظال یبظاا .دیظنما  یضظع اریبسظ هظا یمظار یب نظوع نیتظا ساد 

 شظظنا یبظظاا ادیظظز اریبسظظ یفضظظا بظظه انیظظماه فاشظظته ایظظ و انیظظماه جظظاا 

 صظور  در کظه دارنظد ازیظن شظدن یمخفظ یباا یادیز یها شکا  و کادن

 هظا یمظار یب مقابظ  در شظد  بظه انیظماه موضظوع نیظا نگظافتن نظا در

 شوند. یم یمار یب دچار ساعت به و شد   یضع
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 بظا کظه اسظت ومیظآکوار  یظ یکلظ تیظظاف بظه توجظه گاید مهم موضوع

 شظظود. یمظظ د یسظظنج ونیلتااسظظیف سظظتمیس سظظاختار و آ  سظظط  اسظظا 

  یظ یبظاا شظد  گافتظه نظظا در انیظماه زانیظم شهیهم که است یمنطق

 بظا ایظ و خظا  طیشظاا در تظا باشظد کمتظا ومیآکوار آن تیظاف از ومیآکوار

 ومیظظآکوار در ونیلتااسظظیف یهظظا چاخظظه و سظظاختار انیظظماه شظظدن بزرگتظظا

 مظوارد یباخظ در توانظد یمظ موضظوع نیظا متاسظفانه نشود. اشکال دچار

 رفظتن نیبظ از باعظ  ومیظآکوار سظاختار در ایظتغ نیکظوچکتا باوز با یحت

 شود. آن ساکن انیآبز یتمام رفتن نیب از و ومیآکوار ساختار ک 

 ومیظظآکوار  یظظ در شظظد  ینگهظظدار  یهظظا گونظظه یسظظازگار  آخظظا موضظظوع

 ومیظآکوار  یظ درون انیظماه نیبظ یا یظدرگ بظاوز و یسظازگار  عظدم است.

 بظظا و داد  شیافظظزا را شظظما ومیظظآکوار در یکلظظ اسظظتا  سظظط  توانظظد یمظظ

 یهظظا یمظظار یب مقابظظ  در را آنهظظا انیظظماه بظظدن یمنظظیا ر قظظد کظظاهش

 .دینما  یضع مختل 

 کردن قرنطینه

 اسظظت الزم شظظاایطی هظظا در کظظه اساسظظی و مهظظم بسظظیار مظظوارد از یکظظی

 قطظ  جدیظد آبزیظان کظادن قانطینظه شظود، انجظام دار آکواریوم ها توسط

 میظزان بظه توانیظد مظی شظما کظار ایظن بظا اسظت. اصظلی تانظ  به ورود از

 اصظلی تانظ  بظه زا بیمظاری عوامظ  گونظه هظا ورود جلظوی زیظادی بسیار

 نیندازید. خطا به را خود آبزیان جان و گافته را خود
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 دوم دسته

 از نگهظظداری و انتقظظال انتخظظا ، خایظظد، در اساسظظی و مهظظم نکظظا  رعایظظت

 رسظظیدن زمظظان تظظا مظظاهی فاوشظظندگان و کننظظدگان وارد توسظظط آبزیظظان

 است داران آکواریوم دست به ماهی

 آبزیان خرید و انتخاب

 سیسظتم و هظا شظاکت دقظت بظه آبزیظان کننظدگان وارد تمظامی است الزم

 بارسظی مظورد را گیانظد مظی نظظا در خایظد بظاای کظه ماهی صیادی های

 نگهظداری و قانطینظه انتقظال، صظید، اصظول تمظامی رعایظت از و داد  قاار

 گادند. مطمئن ها سیستم این در

 هظا در شظاکتی هظا توسظط هظا اسظتاندارد ایظن تمامی رعایت حتم طور به

 نتیجظه در و شظاکت آن هظای هزینظه افظزایش باعظ  باشظد که دنیا کجای

 اسظت هظایی شظاکت دیگظا بظه نسظطت شظاکت آن آبزیظان قیمت افزایش

 شظود مظی باعظ  موضظوع ایظن شظود. نمظی رعایظت آنها در اصول این که

 امظا کظاد  پیظدا ایشافظز کننظدگان مصظا  بظاای آبزیظان شد  تمام قیمت

 مظظورد آبظظزی بیشظظتای اطمینظظان بظظا توانظظد مظظی کننظظد  مصظظا  آن ازاء در

 در تلفظا  ای توجظه قابظ  میظزان بظه و کظاد  خایظد و انتخا  را خود نظا

 اسظظتانداردهای اینکظظه شظظا  بظظه )الطتظظه دنظظده کظظاهش را خظظود آکواریظظوم

  باشد(. کاد  رعایت خود آکواریوم در را الزم
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 قائظ  خظود بظاای را حظ  ایظن تظوانیم مظی دار آکواریظوم یظ  عنوان به ما

 بظظه مظظاهی نگهظظداری و قانطینظظه صظظید، شظظاایط و مطظظدا از کظظه باشظظیم

 کظه باشظیم پظذیاا هظم را موضظوع ایظن طافظی از و شظویم مطلظ  درستی

 صظظا  بظظه مجطظظور مناسظظ  کیفیظظت بظظا آبزیظظان ارائظظه بظظاای کننظظدگان وارد

 بظظاالتا قیمتظظی بظظا آبزیظظان رائظظها نتیجظظه در و بیشظظتا مااتظظ  بظظه ای هزینظظه

 هستند. استاندرد غیا کنندگان وارد دیگا به نسطت

 از یکظظی قانطینظظه سیسظظتم از ای نمونظظه توانیظظد مظظی زیظظا تصظظاویا در 

 شظاکت بظا کیفیظت نظظا از کظه نماییظد مشظاهد  را اسظتاالیا هظای شاکت

 مقایسظه قابظ  ... و انظدونزی مثظ  آسظیا شظاقی جنظو  در موجود هایی

 .باشد نمی

 دهظظد مظظی نمظظایش را انظظدونزی کشظظور در قانطینظظه از نمونظظه زیظظا تصظظاویا

 تظا بیمظاری کنتظال بظاای مظس تاکیطظا  از دائما ها آکواریوم تمامی در که

 شود. می استفاد  ارسال زمان
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 تجهیظظزا  از اسظظتفاد  اسظظتاندارد، غیظظا صظظید کظظه باشظظید داشظظته توجظظه

 نیاوهظظای از اسظظتفاد  قانطینظظه، بظظاای الزم زمظظان صظظا  عظظدم نامناسظظ ،

 حظتم طظور بظه ... و کظار هظای بچظه همینطظور و قیمظت ارزان بسظیار کاری

 صظظادر از دسظظته ایظظن توسظظط آبزیظظان فظظاو  قیمظظت کظظاهش باعظظ 

 شد. خواهد ماهی کنندگان

 بظاای بیشظتای مطلظ  پاداخظت مظا  چنظد بظاای حتظی زمظانی باز  ی  در

 مقظاون بسظیار توانظد مظی تلفظا  داشظتن عظدم و بهتا و سالم ماهی ی 

 آبزیظظان دائظظم خایظظد بظظاای کمتظظا مطظظالغی دائظظم پاداخظظت از تظظا صظظافه بظظه

 یظظ  کظظ  حتظظی تلفظظا  بظظاوز بظا اسظظت ممکظظن حالظظت ایظظن در کظظه .باشظد

 روحظظی نظظظا از تلفظظا  هظظا حظظتم رطظظو بظظه و افتظظاد  خطظظا بظظه آکواریظظوم

 داشت. نخواهد هماا  به دار آکواریوم ی  باای را خوبی تا یااتی

 آبزیظانی ارائظه کظه رسظید نتیجظه ایظن بظه توان می توضیحا  این ارائه با

 غیظظا مظظوارد از باخظظی در حتظظی شظظاید و پظظایین بسظظیار هظظای قیمظظت بظظا

 یظ  طظا  از بهتظا خظدما  ارائظه از مثطظت ای نشظانه تواند نمی منطقی

 باشد. کنند  وارد
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 آبزیان انتقال

 ارذگظ ایتظا  انیظآبز یینهظا مظتیق یرو بظا توانظد یمظ کظه یموارد از یکی

 مقظظدار در هظظا یمظظاه دادن قظظاار اسظظت. نقظظ  و حمظظ  یهظظا نظظهیهز باشظظد

 یبظاا  الزم مقظدار از کمتظا یژنیاکسظ زانیظم و اسظتاندارد حظد از کمتا یآب

 صظظادر از یار یبسظظ توسظظط یینهظظا یبنظظد بسظظته حجظظم و وزن کظظاهش

 انتقظظال یهظظا نظظهیهز کظظاهش جهظظت یمظظاه انکننظظدگ وارد و کننظظدگان

 شظد  بظه توانظد یمظ کظه اسظت شظد  یشظگیهم حظ  را   ی به  یتطد

 و سظظالمت یرو بظظا یطظظوالن یهظظا فاصظله بظظا ییهظظا انتقظظال در بخصظو 

 باشد. ارذگ ایتا  انیآبز تیفیک

 آبزیان جابجایی

 نگهظداری هظای تانظ  بظه حمظ  هظای کیسظه از آبزیان انتقال با رابطه در

 در بارهظا و بارهظا و ایظد کظاد  مطالعظه را مختلفظی مقظاال  حظتم طظور به

 مظی میظزان چظه تظا نکتظه ایظن رعایظت کظه دانید می اید. شنید  بار  این

 و هظا ماجظان بخصظو  باشظد ارگظذ تظا یا آبزیظان سظالمت روی با اندتو

 هنگظظام در نطایظظد حتظظی مظظوارد از باخظظی در کظظه حسظظا  مهاگظظان بظظی

 بگیاند. قاار تما  در هوا با جابجایی

 در الزم فضظای و تجهیظزا  نیظاو، کمطظود دلیظ  بظه نکتظه این رعایت عدم

 خواسظت بظا اسظت الزم کظه اسظت رایظج مظاهی واردکننظدگان بیشظتا بین

 از یظظ  هظظا توسظظط جابجظظایی شظظاایط کظظادن مشظظخ  بظظاای مشظظتایان

 شود. اصال  زمان ماور به موضوع این نندگانک وارد
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 فروش از قبل قرنطینه برای الزم زمان صرف

 مناسظ  زمظانی آبزیظان وضظعیت و نگهظداری شظاایط بظه بسته است الزم

 آبزیظان آن از بعظد و شظود گافتظه نظظا در قانطینظه بظاای روز ۲۱ تظا ۱۴ بین

 گادند. ارايه فاو  باای

 بظظاای را مناسظظ  و الزم فضظظای کننظظدگان وارد از بسظظیاری کظظه آنجظظایی از

 وقظت صظا  باعظ  موضظوع ایظن و ندارنظد زمظان مظد  این در قانطینه

 موضظوع ایظن کظه شظود مظی دیظد  شظود می متخص  انسانی نیاوی و

 وارد از باخظظی گذشظظته هظظای سظظال در حتظظی و شظظد  گافتظظه دیظظد  نظظا

 فظظاو  بظظه لحظظظه همظظان در بظظار ورود روز در را خظظود ماهیظظان کننظظدگان

 رساندند. می

 سظظود و کننظظدگان وارد بظظاای آبزیظظان تلفظظا  کظظاهش باعظظ  موضظظوع ایظظن

 بظظاای زیظظاد بسظظیار ضظظار شظظدن وارد عظظوض در و آنهظظا بیشظظتا بسظظیار

 شود. می خایداران

 نگهداری استاندارد شرایط رعایت

 هظای سیسظتم در نگهظداری و قانطینظه مظد  طظول در آبزیظان است الزم

 شظظاایط در ریظظومآکوا هظظای مغظظاز  یظظا و کننظظدگان وارد تمظظامی نگهظظداری

 انتظظظاری حقیقظظت )در باشظظند داشظظته قظظاار اسظظتاندارد و مناسظظ  کظظامال

 اسظت بهتظا و داشظت( تظوان نمظی هظا سیسظتم ایظن از هظم ایظن از کمتا

 قظظاار آن در شظظد  خایظظداری آبزیظظان کظظه آبظظی هظظای پظظارامتا از خایظظداران

باشند. خطا با اند شد  داد 
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 ارسال و بندی بسته اصول

 بظظه انتقظظال بظظاای آبزیظظان بنظظدی بسظظته در الزم اصظظول تمظظامی اسظظت الزم

 بظه توجظه بظا الزم آ  حجظم مثظال بظاای شظود. رعایظت مشتای آکواریوم

 از باخظظی بظظاای یظظا و شظظود ریختظظه حمظظ  کیسظظه در مسظظافت و فصظظ 

 کمظظ  انتقظظال دور  بظظاای الزم شظظیمیایی مظظواد و زغظظال از خظظا  ماهیظظان

 شود. گافته

 آبزیظان اسظتا  کظاهش باعظ  انظدتو مظی دسظت ایظن از مواردی رعایت

 آبزیظان تلفظا  و بیمظاری احتمظال کظاهش نتیجظه در و جابجایی زمان در

 شود.

 

 هچنظظین و مظظوارد و اصظظول ایظظن تمظظامی رعایظظت هسظظتیم امیظظدوارم مظظا

 تظظظا واردکننظظظدگان از مختلظظظ  سظظظطو  در نگهظظظداری سظظظط  افظظظزایش

 زانمیظظ کظظاهش باعظظ  بتوانظظد داران آکواریظظوم نهایظظت در و هظظا فاوشظظگا 

 نتیجظظه در و تلفظظا  میظظزان کظظاهش شظظود. صظظنعت ایظظن در تلفظظا  کلظظی

 منجظا صظنعت ایظن بیشظتا رشظد بظه توانظد می زیطا آکواریوم ی  داشتن

  شود.

 


