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ماشمنازلدراصولیصورتبههاگلدفیشمیخواهیمما

.دهندادامهخودزندگیبه

باونهشوندانداختههاتاالبوهارودخانهداخلبهنه

.بروندبینازنادرستمراقبت

یاریهمدیگربهامراینسازیفرهنگدربیایید

.برسانیم
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پیش از نوروزخیابان ها، در فروش ماهی قرمز 
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دروسینهفت سفرهبرایاغلبقرمزماهیانازباستان،ایرانزماناز
.می شوداستفادهنوسالجشن هایهنگام

گردیوایراندرجانورانحقوقکنشگرانازبسیاریگذشته،سالچنددر
آن هانامناسبنگهداریوقرمزماهی هایخریدبهنسبتجهانکشورهای
یمتقباوپالستیکیبسته هایدرماهیاناینخریدآن ها.کرده انداعتراض

 هاآنازبسیاریتعدادشدنکشتهنهایتدروزیادپرورشعاملراپایین
ت هایلذبراینبایدکهباورنداینبراماجانورانحقوقکنشگران.می دانند

یاریبستعدادکهگونه ایبهکرد،زندهجانورانخریدبهاقدامزودگذروآنی
باعثاینترنتدرکنشگراناینکارزارهای.شوندکشتهسالهرآن هااز

درسینهفتسفرهسربرآنگذاشتنوماهیاینخریدکهشده است
یبیماری هایانتقالآن هااستدالل هایازیکی.یابدکاهشگذشتهسال های

رانایدامپزشکانجامعهاما.استانسانبهپسوریازیسیاسالمونالمانند
.کرده استردراادعااین

بخشیوشدهایرانواردپیشسال۸۰ازچایباهمراهقرمزماهیمی کنندادعاآنها
ماهیباسال۲۵۰۰ازبیشایرانی هاصورتی کهدر.استچینینویسالسنتاز

ایندشاه.می گذاشتندخودهفت سینسفره هایسربرراآنوداشته اندآشناییقرمز
ازیکیکهاستهخامنشیدورانبهمربوطقرمزماهیزرینتندیسکموضوع،
ویساز.آمده استدستبهقبادتختباستانیمحوطهازاستآمودریاگنجینهاشیای
ازپیش۹۰۰تا۶۰۰سال هایدرحدودایالمیتمدنسبکبهنقره ایتندیسکدیگر،
قرمزماهیباایرانفالتساکنایالمی هایمی دهدنشانکهداردوجودنیزمیالد

.داشته اندآشنایی

http://sage-fox.com/


Sage-Fox.com Free PowerPoint Templates

دلیلبهسالهردرقرمزماهیقطعهمیلیون هامرگ

.استموجوداتاینازنامناسبنگهداری

زیستمحیطبهقرمزماهینگهداریکهمی شودگفته

.استپرورشیماهییکقرمزماهیاما.می زندضربه

طبیعتدروآزادماهییک،سبزی پلوماهیاینکهاحتمال

باشندکشیدهبیروندریاازمصرفبرایراآنکهباشد

لطودرکهماهی هاییتعدادواقع،در.استبیشترخیلی

ازمی شوندمصرفایراندرخوراکعنوانبهسال

یدتولهفت سینسفرهبرایباریکسالیکهماهی هایی

.استبیشتربسیارمی شوند،

نایبهنسبتامازیستمحیطکنشگراندیگربعضی

کهباورنداینبرآن ها.کرده اندمخالفتابرازحرکت

اب)ایرانمردمکههستندجانورانیمعدودازقرمزماهیان

 هاآنبازندگیدر(ایرانیدوستحیوانچنداننهفرهنگ

ازآن هابیشتردرکبهمی توانداینومی شوندروبرو

ازعده ایباوربهدیگر،سویاز.کندکمکجانوران

خریدبهمردمعالقهکاهشزیست،محیطکارشناسان

تهدیدولرستانیسمندرخریدافزایشباعثقرمزماهی

.شده استآننسل
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ماهیشبیهظاهریشکلنظرازماهیاینبدن
 اینقرهپهلوهاوشکم.استبرکه ایماهیوکپور
.استسیاهخال هایفاقددمیبالهوفام

پولک هایواستتحتانینیمهماهیایندهان
.هستنددندانه داروضخیموبزرگبدنش

۱۰ازمی تواندخانگیقرمزماهییکعمرطول
برسدنیزسال۵۰بهوشودبیشترهمسال

ومی رسدبلوغبهسالگی۳–۴سندرماهیاین
هنگامی.می رسدسانتی متر۲۰تا۱۵بهآنطول
اواخردرماهیاینباشد،فراوانغذاییموادکه
.می شودبالغسالگی۲سن

چیندرپیشسالهزاربهنزدیکآناهلی سازی
طالییحوضماهیانماهی،ایناز.گرفتصورت

وشیری،سرچادری،دممانندآنانواعسایرو
دادهپرورشژاپنوچیندرکهتلسکوپیچشم

.آمده اندوجودبهمی شوند،

واردتزئینیماهیعنوانبهماهیاین۱۷قرندر
درماهیاینپرورشهنگامآنازوشداروپا
به.تشده اسپرتغالمعمولوفرانسهجنوبایتالیا،
درنیزوحشیبه طورماهیاینعالوه

انتشاروپراکندهاروپاجنوبرودخانه های
.یافته است

دریایحوضچه هایدرماهیایننیزایراندر
یافتکارونرودخانهوهاموندریاچهخزر،

هفت سینسفرهموادازیکیقرمزماهی.می شود
.استایراننوروزجشندر

شیرینآب هایدرطبیعیصورتبهقرمزماهی
وشیدهپکهناچیزسرعتباساکنتقریبا  وساکن

گیزندهستندنرمیبستردارایوآبزیگیاهاناز
دیدهبرکه ایماهیانهمراهغالبا  ومی کند

.می شوند

یآسیاوسیبریدرمعموال  آناصلیزیستگاه
انانستوسطماهیاینانتشار.استشرقیجنوب
ااروپرودخانه هایدرعلتاینبهوگرفتهصورت
.می شوددیده

یبسیاربومیغیرگونه هایجملهازقرمزماهیان
نامساعدشرایطمقابلدروهستندجهانمناطق
.مقاومندمحیطی
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اصول نگهداری
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دنشکدرباعثکهمی کنددفعآبداخلبهآبشش هاطریقازودفعیطریقاززائدموادزیادیمقادیرقرمزماهیکپور،ماهی هایاکثرهمانند

یبرا.بکشدراقرمزماهیسرعتبهاستممکنومی دهدرخکوتاهینسبتا  زمانمدتدرسمیحدتازائدمواداینتجمع.می شودنیزآب

داخلدراکسیژنمقدارچهکهمی کندتعیینآبسطحمیزان.داردآبلیتر۲۰تا۱۰حدودبهنیازماهیهرمعمول،نوعازقرمزماهیگونه های

۲۰تا۱۰بایدهفتههر.می دهدافزایشراسطحمیزانمؤثریبطورفوارهیافیلترآب،پمپوسیله  بهفعالدادنهوا.می شودمنتشروحلآب

.شودعوضظرف،آبدرصد

با.کندزندگیاست،راحتانسانبرایکهدماییدرونشدهگرمآکواریوم هایدرمی تواندومی گیردقرارسردآبماهی هایردهدرقرمزماهی

به.شدبکسریعا  راآن هامی تواند(می شودخاموشبخاریشب هاکهزمستاندراداریساختمانیکدرمثالبرای)سریعدمایتغییروجود،این

داشتهاوتیمتفدمایشدهاضافهآباستممکنزیرا.بودمراقببایدنیزآکواریومبهآبکردناضافههنگامدر.باشدکوچکآکواریوماگرویژه

یین ترپامختصردماهایدرمی توانندمعمولگونه هایحال،اینبا.هستندخطرناکزینتیگونه هایبرایسانتی گراددرجه۱۰زیردماهای.باشد

اباستممکنباالدماهایوجود،اینبا.برساندآسیبقرمزماهیبهمی تواندنیز(سانتی گراددرجه۳۰ازبیش)باالخیلیدمای.بمانندزندهنیز

دمای.وندشبرطرفترسریعآلودگی هااینطریقبدینوباشدکمک کنندهتک یاختگانآلودگیبامبارزهبرایانگل ها،زندگیچرخهتشدید

.استسانتی گراددرجه۲۲تادرجه۲۰میانقرمزماهیبرایمطلوب
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رازندهگیاهانقرمزماهیآنجاییکهاز

گیاهیآکواریومدرآننگهداریمی خورد،

گیاهیگونه هایفقط.استدردسرساز

سآنوبیاوکریپتوکورینهمچوناندکی

دبماننزندهقرمزماهیاطرافدرمی توانند

گونه هایهمینتابودمراقببایدحتیو

ندهکریشهازقرمزماهیتوسطنیزگیاهی

ماهیانبرایپالستیکیگیاهان.نشوند

استممکنآن هاشاخه های.هستندمضر

باعثآن هاباماهیتماسصورتدر

.شوندماهیبهزدنصدمهیاتحریک

درطوالنیزمانیمدتقرمزماهیاگر

می دهدرنگتغییرتدریجبهبماند،تاریکی

اهیم.می شودخاکستریتقریبا  اینکهتا

تولیدرنگدانهنور،بهپاسخدرقرمز

ورکروماتوفبنامسلول هاییماهی.می کند

اینومی کنندتولیدرنگدانهکهدارد

ماهیبهنورکردنمنعکسبارنگدانه ها

رنگتعیین کنندهکهآنچه.می دهندرنگ

دتعداسلول ها،دررنگدانهنوعاست،ماهی

نحوهوسلول هادررنگدانهمولکول های

یاهپراکند)سلولداخلدررنگدانه هاآرایش

.است(گروهی

عالقه ایقرمزماهیماهی ها،دیگرمانند

حقیقت،در.نداردانسان هابازندگیبه

آنبرایمی تواندقرمزماهیبهزدندست

بآسیباعثمی تواندزیراباشد،خطرناک

محافظتیپوشششدنبرداشتهیادیدن

ماهیپوستمی تواندوشودماهینازک

لانگیاباکتریبهآلودگیمعرضدررا

قرمزماهیحال،اینبا.دهدقرارآبی

درآبسطحدرکردنشنابامی تواند

طوریودهدپاسخافرادبهغذاهنگام

غذاتکه هایتاشوددادهآموزشوعادت

ماهیشهرت.بگیردانساندستازرا

ازناشیمعموال  مردن،زوددرقرمز

.استآنازضعیفمراقبت
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ماهی ها،اکثرمانند.گیاهیموادوحشراتسخت پوستان،ازاستعبارتقرمزماهیغذایوحش،حیاتدر.استهمه چیزخوارماهیاین

وشدهماهیروده هایشدنمسدودموجبمعموال  آن ها،بهدادنغذاحدازبیش.می خورندغذادائمیو طلبانهفرصتصورتبهآن ها

کهچرا.دمی دهرخباشندآمدهپدیدگزینشیزادگیریباکهقرمزیماهیانبرایبیشتروضعیتاین.باشدمضرآن هاسالمتیبرایمی تواند

پروتئینهاناقصهضمدلیلبهحدیتاکهمی شودبیشترنیززائدودفعیموادشود،دادهزیادیغذایزمانی که.هستندپیچدرپیچرودهدارای

.شده استدادهماهیبهزیادیغذایکهبردپیمی توانماهیپارگینازدفعیموادخروجدیدنباگاهی.است

: شودمیفروختهشکلدوبهغذااین.داردبیشتریکربوهیدراتوکمترپروتئینماهی هامرسومغذایبهنسبتقرمزماهیمخصوصغذای

وستهپبرداشتنبا)غالفدارلوبیایقبیلازموادیغذااینبهمی توان.می رودآبزیربهکهحبه ایومی شودشناورآبرویکهپوسته ای

جوانقرمزهایماهیبرایاستممکنغذابه(شورآبمیگوی)آرتمیاافزودن.افزودحشرهکرموشدهسفیدبرگیسبزی های،(خارجی

.باشدمتفاوتاستممکنقرمزماهی هایذائقهجانوران،دیگرهمههمانند.باشدسودمند
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می تواندزیادیمیزانبهقرمزماهیرفتار

محیط هایدرقرمزماهیزیرا.باشدمتغیر

آنرفتارهمچنینومی کندزندگیمختلفی
.شودشرطیآنصاحبتوسطمی تواند
ویادگیریدرباالییتواناییدارایقرمزماهی

برعالوه.استاجتماعییادگیریمهارت های

می شودباعثآن ها،باالیبیناییتواناییاین،

ماهیصاحب.بشناسندهمازراافرادتا

اوبهماهیکهشودمتوجهاستممکن

جلویبه)می دهدنشانمثبتیواکنش

عسریآکواریوماطرافدرکند،شناآکواریوم

دهانغذابرایوبیایدآبرویبهوبزنددور

سایردیدنباحالیکهدر.(کندبازراخود

راخودمی آیندآکواریومسمتبهکهافرادی

ندمی گیریادآن هازمان،گذشتبا.کندپنهان

درارتباطیکغذاوخودصاحبانمیانتا

اآن هصاحبزمانی کهمعموال  وبگیرندنظر
.کنندغذادرخواستمی آید
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1

بیشترحتیواینچ12تا10گلدفیش هاباشیدداشتهیادبه)دهیدقرارگالن10گلدفیش هاازهریکبرای.کنیدانتخابمناسبسایزباتانکی•
.بگیریدنظردراضافیگالن10نیزآخردر.(می کنندرشد

.بگیریدنظردرفضاترتیبهمینبهوگالن50گلدفیش4برایوگالن30گلدفیش2برایوگالن20گلدفیشیکبرایمثالبرای•

.کنیدبزرگ ترراتانکسایزبایدزودیبهولیبگیریدنظردرکوچک تریتانکمی توانیدکوچکماهیانبرای•

2

بازیزماندرزیرااستبهتردرشتشن های.کنیداستفادهکوچکبسیاریابزرگشن هایاز.نکندگیرماهیگلویدرکهشن هاییازاستفاده•
.نمی کندگیرآنهاگلویدرمی گردندغذادنبالبهشن هابینکهزمانییاشن هابا

تایددهقرارآبدرونراآنروزیکحتماخریدیدجدیدوتازهراشناگرحتی.هستندتمیزشن هاکهشویدمطمئنشنکردناضافهازقبل•
.نمی کندایجادمشکلیماهیزندگیمحیطبرایشویدمطمئنوشودخارجآنناخالصی هایوشودتمیز

3

گلدفیشنهمچنی.نیستخوشحالزیادشماماهیباشدشنفقطگلدفیشتانکدراگر.شویدمطمئنخودتانکدرروشناییومنظرهداشتناز•
.کنیدفراهمآنهابرایروشناییساعت12روزانهکنیدسعیداردعالقهروشناییبه

وباشدهداشتشدنمخفیوبازیبرایفضایمی کندکمکماهیبهصخرهوکنده.باشیدگیاهوصخرهوکندهداشتنفکربهخودتانکدر•
.یابدکاهشکثیفی هاوپسماند هاازحاصلنیتراتونیتریتوآمونیاکمیزانتامی کندکمکطبیعیگیاهدیگرسویاز
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4

قسمت هایدارایدکوراسیونهمچنینومی آیدوجودبهباکتری هارشدبرایفضاییکهنباشدخالیتوشدهایجاددکوراسیونکهباشیدداشتهدقت•
.می کندایجاددیدگیآسیبوخراشآنبهماهیبرخوردباچوننباشدتیز

نورلدفیش هاگبهکهباشیدداشتهتوجه.استخوبنیزرشته ایوالمپ های هالوژنی.کنیداستفادهفلوئورسنتالمپازگلدفیش هابرایاستبهتر•
.هستندنورعاشقآنهازیرابدهیدزیادی

5

آببویند،می کجذبراماهی هافضوالتوغذا هاباقیماندهشوند،تجزیهمفیدباکتری هایوسیلهبهآبپسماندهایتامی کندکمکفیلتریکداشتن•
ماهیتا کندمیکمکفیلتروسیلهبهسالموتمیزآبیداشتن.می کندجذبراآلیومعدنیموادومی کندجلوگیریآبرنگتغییرازمی کند،جذبرا

.باشیدداشتهشادیوسرحال

6

.کنیدتعویضراآبهفتهدرباردونمی کنیداستفادهفیلترازاگر.کنیدتعویضراآبدرصد25تا10میزانهفتههرداده ایدقرارگالن10ماهیهربرایاگر•

.باشندخوشحالوسالمگلدفیش هامی شودباعثشماکردنتمیزونداردراگلدفیشفضوالتتمامکردنتمیزتواناییفیلتر.کنیدتمیزراتانکیکبارهفتهدوهرحداقل•

بهجبورمدلیلیهربهاگر.نکنیدخرابراگلدفیش هازندگیمحیطتاکنیداستفادهشن هابینمکشبرایوسیله ایاز.نکنیدخارجراماهی هاتانککردنتمیززمان•
تورازاستفادهبهمجبوراگر.کندواردآسیبماهیپولکبهمی تواندراحتیبهتور.کنیدتورازاستفادهجایگزینراپالستیکیظرفازاستفادهشدیدماهی هاکردنخارج
.کنیدخیسراآناستفادهازقبلشدید
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7

.استخوب8.25تا6.5بینPHمیزانوباشدصفربایدنیتریتوآمونیاکمیزان.کنیداندازه گیریراPHونیتریتوآمونیاکمیزان•

نکنیدواردکتانبهمستقیمرالوله کشیآبهمچنین.نشوییدصابونوسیلهبهراتانکپسمی کشدسریعا  راآنهاواستمضرماهی هابرایصابون•
زداییکلرخاصمکمل هایازاستفادهبایاوشوددپوشهرآبساعت48تا24حتمابایدونیستمناسبگلدفیش هابرایدارکلروآشامیدنیآب

.گردداستفادهباشدمیآبزیانبرایآبمناسبترینکهroآبیاوگیردصورت

8

هاآنمرگباعثهمینومی خورندغذازیادراحتیبهگلدفیش ها.ندهیدغذاحدازبیشآنهابه.دهیدغذاماهی هابهبارسهتایکمیزانبهروزانه•
.استدادنغذازیادازبهتردادنغذاکمهمیشه.می شود

زندهغذایآنهابهمواردبعضیدرهمچنینبدهیدپلیتوپولکیگلدفیش هابهمواردبیشتردر.داردنیازغذاییتنوعبهگلدفیشانسان هاهمانند•
.بدهیدپشهالرویاخونیکرممانندیخ زدهغذایوآرتمیامانند

.استپرخوریدلیلبهگلدفیشدرمرگعلتبیشترین.کنیدخارجرااضافیغذایشودخوردهدقیقه5درکهدهیدغذاگونه ایبهگلدفیش هابه•

.باشدمشخصبایدنیزغذادهیمکان.باشیدداشتهغذادهیمعینزماندرگلدفیش هابه•

9

دامبهارماهینشد،حلمشکلاگردهیدآنهابهمعینزماندرراغذاودهیدانجامبیشترراتانککردنتمیزنرسیدنظربهسالمشماگلدفیشاگر•
.کنندکمکشمابهبتوانندتادادهارجاعآبزیانمتخصصوپزشکی

.استبازکامالپشتیبالهودرخشانفلس هایدارایسالمگلدفیش•
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لشک.نکنیداستفادهجامازگلدفیش هابرایهرگز•

همچنینوشودگیجگلدفیشمی شودباعثدایره ای

.نیستموجودآنبرایکافیفضای

یدکنسعی.استمتنوعغذاییرژیمعاشقگلدفیش•

نظردرمناسباندازهدرمقویغذایگونهسهحداقل

منجمدوزندهغذایآنهابههفتهدرباردووبگیرید

کهخیارمانندسبزیجاتخوردنازهمچنینآن ها.بدهید

.می برندلذتپختهماکروویودرثانیه30

ثابترااینمی توانیدشما.نداردثانیه ایحافظهماهی

بازراآن هاغذایدربکهزمانیدرمخصوصاکنید

ازبسیاری.می کنندشناآبباالیبهسریعا  می کنید

بهسیکلید هاازگونه هاییحتیهستندباهوشماهی ها

.هستندباهوشساله5کودکاندازه

کمکشدهپختهثانیه10مدتبهکهفرنگینخود•

دنکرحاصلاطمینانبرای.بماندسالم ترماهیتامی کند

.بگیریدراآنپوستخوردنبرایبودنراحتاز
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سال نو را میزبان مرگ نباشیم

تنگدرراماهیکهاستافرادیباماصحبترویتماما

نگهداریاصولی،خریداریطرفدارمااالوکنند،مینگهداری

.هستیماصولیمندیلذتواصولی
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