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  دنياي آبي ديسكس ها
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  محمدرضاقديري: مولف
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  پيشگفتار

بي شك زيباترين ماهي آب شيرين ديسكس است كه به نظر اكثر كارشناسان   

  .است به پادشاه آب شيرين معروف شده ،ماهي

و بيماري هاي ديسكس تحقيقات و تجارب بسياري انجام شده  در مورد نگهداري

از آنجا كه اين . است و اطالعات پر ارزش و وسيعي نيز در اين زمينه در دست مي باشد

مختصر نوشته براي راهنمايي عالقمندان نگهداري ديسكس نوشته شده است الزم نيست 

اول فقط تعداد د و فقط با توجه به اينكه در مرحله از اين تحقيقات ذكري به ميان آي

محدودي عوامل بيماري زا وجود دارند، كه قسمت اعظم بيماري هاي آكواريمي را ايجاد 

به ذكر مهمترين آن ها اقدام  مي نمايند، و در پرورش ديسكس ها نيز تاثير بسزايي دارند

كه توسط فردي  ،عنوان يك راهنمارا مي توان به به همين منظور اين مطلب . گرديده است 

عالقمند به نگهداري ديسكس براي ساير عالقمندان نوشته شده است و مطالب آن چكيده 

 اختيارم در جناب آقاي اسديد عزيزم كه استا با ارزشي اي از تجارب وي ، و اطالعاتي

  .  ي از بيماري و پرورش ديسكس قلمداد نمودجلوگير بر ،قرار داده است
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  مقدمه

. در سالهاي اخير، اين ماهي يكي از عامه پسندترين ماهيهاي آكواريمي شده است

اين جنس يكي از قديمي ترين جنسهاي معرفي شده به آكواريم داران بوده و هنوز هم 

هر چند قيمت اين ماهي يكي از گزاف ترين قيمتهاي . عميانه ترين و محبوبترين است

كواريم داران آرزوي داشتن حداقل يك جفت از اين همه آ "ماهيان زينتي است اما مسلما

سلطان ماهيان زينتي آب شيرين «ماهي زيبا را دارند از همين رو، شايد بتوان ديسكس را 

   .به علت شبيه بودن اين ماهي به ديسكت به ديسكس نام گذاري شده اند .»ناميد
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   و آكواريم ديسكس ها خصوصيات رفتاري - فصل اول

كس از سيد. ندهاي ساكن مردابي هست هاي منطقه استوايي آب ماهي ها كسسيد

متر رشد  سانتي 20تا  15خانواده سيچياليدها و بومي آمريكاي جنوبي هستند كه حدوداً 

كنند و  شوند و جفت خود را از داخل گله انتخاب مي ماهگي بالغ مي 15در . كنند مي

  . كنند ريزي مي روز يكبار تخم 15عموالً هر كنند و م ها محافظت مي خودشان از تخم

 5/6تا  5ها از  يا اسيديته آب آن PHاست و  5تا  3معموالً  )DH(سختي آب آنها 

  . است 5/6تا  5/5آب  PHدر شرايط عادي . كنند ريزي مي تخم PH= 5البته در . باشد مي

محل . دگيري قلمروگرا هستن جو هستند و تنها در شرايط جفت ها، صلح كسسيد

هايي از ونزوئال، كلمبيا، برزيل و  هاي آمازون شامل بخش ها، آبريز رودخانه زندگي آن

آب سياه، آب پاك و آب سفيد كه  :سه نوع آب در آمازون وجود دارد. پرو است

  . شوند ها در هر سه نوع آب يافت مي كسسيد

. ها دست يافت بتوان به آبي مشابه اين نوع آ كشي مي با اندكي تغيير در آب لوله

  . پردازيم براي اين منظور به شرح كاملي از يك آب مناسب مي

توان جهت  مي. سازيم سازي آب، ابتدا تنگ آكواريوم را با آب پر مي جهت آماده

سازي آب از داروهاي ضد كلر استفاده نماييد كه يكي از بهترين داروهاي ضد كلر  آماده

د و هم مواد بر برد كه هم كلر آب را از بين مي توان داروي آكواسيف تراول را نام مي

  . دهد هاي مفيد را به آب مي ها از جمله باكتري كسسياوليه آب موردنياز د

توجه داشته باشيد آكواسيف يا داروهاي ديگر ضدكلر را فقط زمانيكه آب كلر 

واكنش  دارد مورد استفاده قرار دهيد چون اين داروها داراي موادي هستند كه با كلر آب

دهند و در صورت عدم وجود كلر در آب، اين مواد در آب باقي مانده و خنثي  نشان مي

  . ها مضر باشد شوند و ممكن است براي ماهي نمي
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ها به اين  اما به طور كلي بهتر است كه از هيچ دارويي استفاده نشود چون ماهي

  . شوند داروها عادت كرده و به آن وابسته مي

سازي آب بدين صورت است كه آكواريوم را با آب پر كرده و  روش ديگر آماده

ها و فيلترها از قبيل فيلتر سطلي، سنگ هوا و بخاري را روشن  ساعت تمام دستگاه 72تا 

ساعت چند ماهي مثل رامينوس، چشم چراغي را به داخل  72بعد از . كرده تا كار كنند

شود تا اگر آب  اين كار باعث مي. خندداخل آب بچر هفتهآكواريوم انداخته تا به مدت يك 

ها نشان دهند و همچنين با مدفوع كردن در آب مقدار  مشكلي داشته باشد اين ماهي

البته راه ديگري نيز جهت اسيدي كردن آب . شود رود و آب اسيدي مي اسيديته آب باال مي

  . وجود دارد

كنيد و درون  را برداشته و درب آن را سوراخ )بزرگ(يك بطري خالي نوشابه 

شود، قرار داده و  هاي آكواريوم فروشي يافت مي سوراخ را يك عدد شير هوا كه در مغازه

كنيم سپس درب بطري  نصب مي نماييم و به آن شلنگ هوا ندي ميب با چسب دور آن را آب

ها تهيه كرد  توان از نانوايي را برداشته و درون آن مقداري مخمر نان بربري كه مي

تا ريزيم  مي
3
قاشق شكر حل نموده و به  5سپس يك ليوان آب را با . بطري پر شود 1

دهيم و سپس بطري را در جاي گرم بدون نور  نماييم و خوب تكان مي بطري اضافه مي

  . شود توليد مي 2COساعت گاز  48الي  24بعد از . دهيم قرار مي )تاريك(

را يك سنگ هواي كوچك بزنيد و آن را درون آب قرار دهيد،  بعد سر شلنگ 

  . شود خارج شده باعث اسيدي شدن آب مي 2COمقداري شير را باز كنيد، گاز 

  . هرگز اين كار را در داخل آكواريومي كه در آن ماهي قرار دارد انجام ندهيد و با آب آماده انجام دهيد :نكته

سنج ديجيتالي  PHمدتي كه اين كار را انجام داديد توسط كاغذ ترنسل يا بعد از 

بهترين كاغذ ترنسل موجود در بازار، مرك . را چك كنيد تا زياد پايين نيايدآب  PHمقدار 
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ها را از وسط دو نيم كرده و  توانيد اين برگ باشد و مي برگ مي 100آلمان است كه داراي 

  .درصد باشد 2/0آب در طول روز نبايد بيشتر از  PHر درصد تغيي .استفاده نماييد

ترين  مهم PHرويم كه بعد از  يا سختي آب مي DHبعد از اسيدي كردن آب سراغ  

در مورد كساني كه در مورد شيمي آگاهي چنداني ندارند . نكته در آب آكواريوم است

داران تهيه  آكواريومرا از  )Rezin(توانيد رزين  مي. بهترين روش استفاده از رزين است

هاي لوازم پزشكي تهيه نماييد چون هم ارزانتر  البته بهتر است آن را از فروشگاه. كنيد

  . است و هم امكان تقلبي بودن آن كمتر است

براي استفاده از رزين ابتدا بايد آن را بعد از خريداري در سايزهاي مختلف 

  :دهيد زير در آكواريوم قرار روشدرشت، متوسط و ريز به 

يك لوله پوليكا با توجه به سايز آكواريوم تهيه كرده و يك سر آن را با توري  

ريزي ببنديد و از سر ديگر لوله آن را پر از رزين كنيد و روي آن درپوش قرار دهيد تا 

ها خارج نشود و تنها روي درپوش يك سوراخ باشد تا آب درون آن جريان داشته  رزين

روش . شود ساعت اشباع مي 1دقيقه الي  40د كه رزين بعد از توجه داشته باشي. باشد

احياء مجدد رزين به اين صورت است كه رزين را خارج كرده و داخل يك جوراب نازك 

بعد از  )ليتر آب 1گرم نمك در  100(بريزيد و آن را در محلول غليظ آب نمك قرار دهيد  )زنانه(

  . شود دقيقه رزين احياء مي 20

  . ه رنگ رزين تغيير يافت و تقريباً بنفش شد آن را عوض كنيدهرگا :نكته

. ماييدكس آماده نسيتوانيد آب سالمي جهت نگهداري د يها م ه كمك اين روشب

  . پردازيم كس شرايط ديگري نيز دارد كه به شرح آن ميسيالبته آكواريوم نگهداري د

دابي هستند و فشار هاي راكد و مر ها ماهي آب كسسيهمانطور كه قبالً ذكر شد د

آب را دوست دارند و به همين دليل هرچه ارتفاع آكواريوم بيشتر باشد براي اين نوع 
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سنگ هواهاي متري برخي از افراد از . هواي آكواريوم بايد كم باشد. ماهي بهتر است

كس سيبسيار اشتباه است و باعث استرس دكنند كه  كس استفاده ميسيبراي آكواريوم د

كس ها به نور زيادي سيچنين دهم. آكواريوم بايد فاقد هرگونه تالطم باشد آب. شود مي

  . شود احتياج ندارند و نامناسب بودن اين عوامل باعث ايجاد استرس در ماهي مي

كند نور  شود و ماهي استراحت مي ها كه محيط تاريك مي شود شب توصيه مي

زياد بودن آن باعث استرس ماهي  نور عاملي است كه كم و. خيلي كمي به آكواريوم بتابد

  . شود و بايد به آن توجه كرد مي

آكواريومي براي يك تنگ يك متري هاي  متري ضدآب موجود در مغازه سانتي 60تا  50يك المپ  :نكته

شود از اين نور ضعيف استفاده نماييد تا از  ها كه نور آكواريوم خاموش مي سعي كنيد شب. كس كافي استسيد

  . ها بكاهد از كنار دسيكس )هاي شبگرد مخصوصاً ماهي(هاي ديگر  ماهي استرس حركت
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  دوم پيشگيري از بيماري ديسكس ها  -فصل

كس بايد به نكاتي توجه داشت از جمله اينكه بايد در كنار سيقبل از خريد د

ليتري براي قرنطينه داشته  30آكواريوم اصلي خود حتماً يك آكواريوم كوچك حداقل 

چون قبل از اينكه ماهي را به آكواريوم اصلي انتقال دهيد حتماً بايد چند روزي  باشيد

قرنطينه را با برچسب تيره طرف تنگ  3شود  ماهي تازه را قرنطينه كنيد و توصيه مي

بپوشانيد و يك طرف آن باز باشد تا بتوانيد ماهي را به دقت زير نظر بگيريد و كنترل 

  . كنيد

كس از شن خصوصاً شن ريز سيوشش آكواريوم دشود براي پ صيه ميتو

ها و يا  استفاده نكنيد زيرا شنها منبع آلودگي هستند چون هميشه باقيمانده غذاي ماهي

حتي . شوند ماند و همه باعث آلودگي آب مي ها باقي مي ها الي شن حتي مدفوع خود ماهي

  . ماند ين آلودگي باقي مياگر بخوبي آب را سيفون كرده و يا فيلتر كف داشته باشيد باز ا

ها  كسسيهاي بزرگ هستند چون د ها و صخره بهترين پوشش كف، سنگ

ها بر  ريزي آن كنند حتي تخم هاي كف مرداب زندگي مي موجوداتي هستند كه بين صخره

. تر است در ضمن سيفون كردن آبي كه شن ندارد بسيار آسان. باشد ها مي روي صخره

بهترين گياه . يداز چند گياه مصنوعي يا طبيعي استفاده نمايتوانيد  در كنار صخره مي

بعد از تزئين آكواريوم نوبت . تون استها مفيد است، گياه كيريپ سكسيطبيعي كه براي د

  .فيلترگذاري است 

شود نيز  براي آكواريوم اصلي از فيلترهاي بيروني كه به آنها فيلتر سطلي گفته مي

باشد زيرا  تر مي باشد بسيار مناسب UVلتر داراي المپ استفاده كنيد و در ضمن اگر في

ها  تواند كمك زيادي به جلوگيري از بيماري كشي دارد كه مي خاصيت باكتري UVالمپ 

  . نمايد
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هاي  در آكواريوم هم باكتري مفيد و هم باكتري مضر وجود دارد اما باكتري

 UVسعي كنيد از المپ . ندرو تر از نوع مفيد آن هستند و زودتر از بين مي مضر ضعيف

  . ساعت بيشتر استفاده نكنيد 5الي  4بار و هر بار  2اي  هفته

يك فيلتر بيروني مثل . فيلتر استفاده شود 2كس از سيبهتر است براي آكواريوم د

از سمت ورودي به خروجي . گَپ يا فيلتر سطلي كه طرز چيدمان آن به شرح زير است

اول ابر قرار دارد و  )كنند و بعضي ديگر برعكس كشند و از باال خارج مي كف مي بعضي فيلترها آب را از(فيلتر 

بهتر است در . البته به تعداد طبقات فيلتر نيز بستگي دارد. بعد سراميك و سپس زئوليت

توانيد از فيلترهاي هود موجود در بازار  هر طبقه از يك اليه نازك ابر استفاده شود كه مي

كنند كه ترجيحاً بهتر است براي  ضي افراد از زغال اكتيو استفاده ميبع. استفاده نماييد

آكواريوم اصلي مورد استفاده قرار نگيرد چون اوالً با زئوليت همخواني ندارد و هم 

كس از قرنطينه سيباشد چون ما براي د ل دارو ميمث خاصيت اصلي زغال جذب امالح

شود مگر در مواقع حاد پس  استفاده نميكنيم و در آكواريوم اصلي از دارو  استفاده مي

مگر در مواقع حاد كه ذكر شد و به آب دارو . در عمل استفاده از زغال اكتيو كارايي ندارد

  . خواهيد دارو از آب جذب شود شود و مي زده مي

است كه در آن نيز )تاپ فيلتر(شود يك فيلتر سقفي  فيلتر بعدي كه توصيه مي

خواهيد  زمانيكه مي. رده و در گوشه ديگر آكواريوم استفاده كردتوان از ابر استفاده ك مي

توانيد رزين را به راحتي داخل  از رزين جهت پايين آوردن سختي آب استفاده نماييد مي

  . فيلتر سقفي قرار دهيد

توجه داشته باشيد كه از سراميك به مقدار زياد استفاده نماييد چون خاصيت 

بعضي افراد از بيوبال . كنند ها مي ياني به رشد ماهيسازي دارند و كمك شا باكتري

كنند كه مصرف آن در فيلتر سطلي اشتباه  به جاي سراميك استفاده مي )هاي پالستيكي گرد توپ(
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زيرا داخل فيلتر سطلي تا سر آن پر از آب است و طرز كار بيوبال به اين صورت . است

سازي كنند و  آب باشند تا بتوانند باكتري بيرون از  توپ هر ازاست كه بايد حتماً مقداري 

  . سازي ندارد فرو رفتن كامل بيوبال در آب هيچ تاثيري در باكتري

اريد كه آماده بعد از انجام تمام كارهاي ذكر شده، شما يك آكواريوم كامل د

ولي   . اهي مرغوب و سالم استمرحله بعدي خريد م. كس شما استسيهاي د دريافت ماهي

هاي وارداتي پس  كسسيد: بايد مطلبي را راجع به واردات ديسكس ذكر نماييم قبل از آن

هاي چند هزار كيلومتري از محل زندگي خود در كشورهايي چون مالزي،  از طي مسافت

شود و نه  ها اضافه مي در اين مدت نه اكسيژن به آن. شوند چين يا تايلند وارد كشور مي

شوند  ز ورود به كشور نيز در قسمت گمرك قرنطينه ميشود بعد ا ها داده مي غذايي به آن

البته بسياري از واردكنندگان بزرگ بدون باز . تا مورد معاينه دكتر شيالت قرار بگيرند

بعد از معاينه و تاييد دوباره . گيرند شدن پك ماهيان خود، مهر تاييد شيالت را مي

ها باز شود  د و بدون اينكه پك آنرسن شوند و به انبارهاي واردكنندگان مي بندي مي بسته

ها شروع  در آنجا است كه تازه توزيع ماهي. شوند فروشان ارسال مي از آنجا براي عمده

ها  ها نيز براي شهرستان بسياري از پك. برد زمان مي مدتيشود كه اين مرحله خود  مي

ها  ن مراحل ماهيبعد از طي تمام اي. نيز اينگونه در راه هستند مدتيشوند كه  فرستاده مي

. رسند و شما بايد قادر باشيد تا يك ماهي سالم خريداري نماييد هاي شهر مي داخل مغازه

اين گفته در . العمل نشان دهد به گفته برخي افراد ماهي بايد به حركت دست شما عكس

هاي تازه  هفته در آكواريوم مانده باشد نه ماهي 1صورتي صحيح است كه ماهي حداقل 

  . ها باقي نمانده است اند و رمقي براي آن ده كه آب به آب شدهوارد ش

ماهي خوب . بهترين راه انتخاب ماهي خوب توجه به شكل و بدن ماهي است

بدن . نچسبيده باشدهايش پرز مانند  و نوك باله كرده باشدهاي خود را كامل باز  باله
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هايش شنا  اهي با جفت بالهم. توجه كنيد بدن ماهي سياه نباشد. ماهي نبايد زخمي باشد

نداشته باشد و بدن آن شفاف اي  مدفوع دراز رشته. كند و با هر دو آبشش خود تنفس كند

ماهي به سمت پايين با سر شنا . هاي ريز سفيد باشد عاري از هرگونه لك سفيد يا دانه

اصله ها باشد، يعني ف هايش بيرون نزده باشد و پيشاني ماهي به اندازه چشم نكند، چشم

بعد از انتخاب ماهي مناسب حتماً ماهي . هر دو چشم تا پيشاني ماهي به يك اندازه باشد

. توضيح مختصري در مورد مفهوم قرنطينه الزم به ذكر است. را در قرنطينه قرار دهيد

خطر هستند و هيچ ضرري براي ماهي  كنند كه بي هايي زندگي مي هاي ماهي انگل در روده

هاي  جايي ماهي مخصوصاً در مسافت اما در مواقع جابهمفيد نيز باشند  ندارند بلكه شايد

كه به بدن  شوند و هنگامي ور مي ها از روده جدا شده و در آب غوطه طوالني اين انگل

شود و به همين دليل ماهي  شوند و ماهي ناقل بيماري مي چسبند خطرناك مي ماهي مي

اشند طي چند روز برطرف خاصي داشته ب اگر مشكل يا بيماري بايد قرنطينه شود تا

  . شوند

كيسه حاوي ماهي درجه سانتيگراد باال ببريد،  32براي اين كار آب قرنطينه را تا 

دقيقه  15كيسه را روي آب قرنطينه به مدت . را با آب بشوييد تا مطمئن شويد تميز است

ليوان از آب  1ه، سپس درب نايلون را باز كرد. قرار دهيد تا تعادل دمايي حاصل شود

دقيقه ديگر صبر كنيد بعد  5ليوان از آب قرنطينه به كيسه اضافه كنيد  1كيسه برداشته و 

  . ليوان انجام دهيد سپس ماهي را در قرنطينه رها كنيد 2دقيقه اين كار را با  5از 

است يا نه پس بهتر دانيد كه آب كيسه سالم  سعي كنيد آب داخل كيسه را در قرنطينه نريزيد چون نمي :نكته

  . ها را درون قرنطينه بياندازيد است ابتدا آب داخل كيسه را خالي كرده و بعد ماهي
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دارو  2ها  ترين آن توان استفاده كرد كه مهم براي آب قرنطينه داروهاي مختلفي مي

راه براي استفاده از اين داروها وجود دارد كه توصيه ما براي  2. است كه ذكر خواهد شد

  . اد مبتدي راه اول استافر

كه مايعي سبزرنگ شبيه » تترا جنرال تونيك«توانيد از داروي آلماني  مي :راه اول

كس بسيار مفيد و سياين دارو براي ماهي د. فاده كنيدبه داروي ماالشيت گيرين است، است

  . باشد كس را دارا ميسيهاي د و خاصيت درمان اكثر بيماريضرر است  بي

ليتر آب استفاده 15به ازاي هر  250ازول وانيد از قرص مترونيرت مي :اه دومر

  . توانيد يك قرص نيتروفرانتوين نيز به آب اضافه كنيد كنيد و همزمان با آن نيز مي

مورد در صورتي است كه ماهي مشكل داشته باشد وگرنه در موارد عادي فقط با آب و مقدار كمي  2اين  :نكته

  . نمك ماهي را قرنطينه كنيد

باشد و نبايد از  متعلق به شركت البرز دارو ميبهترين نوع مترونيرازول 

در هنگام استفاده از نيروفرانتوين حتماً قرنطينه . مترونيرازول خوارزمي استفاده كنيد

روز از هر روشي كه  3بعد از . برد تاريك باشد زيرا نور خاصيت دارو را از بين مي

يفون كنيد و درون قرنطينه را با آب تميز و بدون دارو پر استفاده كرديد آب قرنطينه را س

  . ها نماييد بعد شروع به غذا دادن ماهي. كنيد توجه كنيد كه كل آب سيفون شود

كنيد  نحوه غذا دادن در قرنطينه بدين صورت است كه از هر غذايي كه استفاده مي

اگر آب بياندازيد،  ساز مثل دل، يك مقدار غذا در داخل چه غذاي خشك چه غذاي دست

ماهي در طي چند دقيقه غذا را خورد مشكلي نيست اما اگر غذا را نخورد آن را سيفون 

  . كنيد و روز بعد دوباره امتحان كنيد

 1البته بهتر است براي باز شدن اشتهاي ماهي از سولفات منيزيم به صورت 

صيت درماني دارد و هم سولفات منيزيم خا. ليتر آب استفاده كنيد 30قاشق چايخوري در 
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به  يا نمك بدون يد »نين كي«توانيد از نمك  خاصيت اشتهاآوري و همزمان با آن مي

  . ليتر آب نيز استفاده كنيد 10گرم در  1صورت 

بهتر است در روز چند وعده غذاي خشك و تر به ماهي بخورانيد تا هم بتوانيد به او دل بخورانيد و هم غذاي  :نكته

بعد از چند روز كه ماهي خوب غذا خورد و هيچ عالمتي از بيماري نداشت . مكمل و تقويتيخشك و  غذاي 

در صورتي كه بيمار بود به روش درماني كه بعداً شرح داده خواهد . توانيد آن را به آكواريوم اصلي منتقل كنيد مي

  . شدف عمل نماييد

  

  كس سيساز براي ماهي د ش تهيه غذاي دسترو

. هاي آن را بگيريد عدد دل گوسفند را خرد كرده و چربي 2له يا يك عدد دل گوسا

مقداري . پز نماييد گرم اسفناج پاك شده را آب 100. عدد ميگو را شسته و تميز كنيد 4

عدد هويج را نيز تميز شسته و  2. پز نماييد ساعت خيس كرده و سپس آب 24نخود را 

ها موجود است، به  در تمامي داروخانه يك قاشق چايخوري پودر ويتامين كه. خرد نماييد

عدد قرص مخمر آبجو را نيز به صورت  3الي  2تركيب فوق اضافه كرده و در انتها نيز 

به كاهش استرس باشد كه كمك زيادي  مي Bقرص مخمر سرشار از ويتامين (. پودر درآورده و اضافه كنيد

داخل آكواريوم از كنده درخت  تواند جهت كاهش استرس ماهي در البته مي )نمايد ماهي مي

  . آفريقايي يا درخت بلوط استفاده كنيد

تمامي تركيبات باال را با هم خوب مخلوط و سپس چرخ نماييد سپس داخل نايلون 

ترين غذا براي ماهي  اين غذا كامل. ريخته و پهن كنيد و در فريزر قرار دهيد تا يخ بزند

بعضي . است و هم پروتئين حيواني دارد باشد چون هم داراي پروتئين گياهي شما مي

ساز  خورد و يا فقط غذاي دست ها فقط غذاي خشك مي افراد از اين مساله كه ماهي آن

اول اينكه ممكن است شما . دليل داشته باشد 2تواند  اين موضوع مي. خورد گله دارند مي
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ايد مثالً فقط  دادهايد و ماهي را به خوردن يك نوع غذا عادت  به ماهي آموزش درست نداده

ايد كه  خورد و چون فكر كرده ايد و ماهي عادت كرده و حاال دل نمي غذاي خشك داده

ا ايد و يا اينكه شما ماهي بزرگ ي هماند به دادن غذاي خشك ادامه داد ماهي گرسنه مي

ايد و اين ماهي قبالً به يك مدل غذا عادت كرده  اصطالحاً ماهي سايز شده خريداري كرده

توانيد آن را تغيير دهيد مگر با صبر و حوصله و به مرور زمان  شما به راحتي نمي و

  . عادت غذايي ماهي را تغيير دهيد

باشد كه آيا به ماهي كرم خوني بدهيم يا  سوالي كه درا ينجا مطرح است اين مي

  خير؟ 

گويند مفيد است و بعضي افراد  نظرها در اين مورد متفاوت است برخي مي

 2يا  1اي  آورد ولي به طور كلي شما نبايد بيشتر از هفته ند كه براي ماهي انگل ميمعتقد

تواند نقش دسر را براي ماهي داشته  بار از كرم خوني استفاده نماييد كه اين ميزان مي

  . كند باشد و معده و روده ماهي را شستشو مي

زيرا . روز كالً به ماهي غذا ندهيد 1اي  فتهاي يك مرتبه به ماهي روزه دهيد يعني ه سعي كنيد هفته :نكته

  . كند هاي درازي هستند و اين كار به تخليه روده آنها كمك زيادي مي ها داراي روده كسسيد

ه رنگ ها اشاره كرد مربوط ب توان در مورد غذاي اين ماهي نكته ديگري كه مي

فاده نكنيد زيرا ها كوچك هستند از غذاي رنگي است كسسيسعي كنيد هنگامي كه د. است

بهترين ماده براي رنگ . كند مي حاوي هورمون هستند و ماهي را زود پير و يا عقيم

توانيد آن را با دل  آيد و شما مي باشد كه از فلفل قرمز بدست مي كس، پودر رناس ميسيد

  . مخلوط كرده و به ماهي بخورانيد
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  آن هاها و راه درمان  بيماري -فصل سوم

  .بهتر از درمان است هميشه پيشگيري

با مشاهده يكسري . سعي كنيد با تغذيه خوب و مراقبت كافي ماهي دچار بيماري نشود 

ها با افزايش دما و نمك از بين  بعضي از بيماري. عالئم در ماهي سريعاً سراغ دارو نرويد

را  درجه 32هاي پوستي هستند كه تحمل دماي باالتر از  به طور مثال برخي انگل. روند مي

  . توانيد با افزايش دما آنها را از بين ببريد ندارند و شما به راحتي مي

روز صورت بگيرد زيرا افزايش  3الي  2درجه آب بايد در طي  3الي  2دما بايد به تدريج اضافه شود افزايش  :نكته

ترين اصل در  ممه. شود ناگهاني دما براي ماهي خطرناك است و خود باعث بروز مشكالت ديگري در ماهي مي

توانيد به راحتي راه درمان آن را پيدا كرده و اجرا  درمان ماهي شناخت بيماري است با تشخيص صحيح بيماري مي

  . نماييد

ها اشاره  ها، عالئم و راه درمان آن در اينجا الزم است تا به يكسري از بيماري

  . ها به راحتي ماهي خود را درمان نماييد تا با كمك آنشود 

  

  ها  ها، عالئم و راه درمان آن دول بيماريج

  راه درمان  نوع بيماري  عالئم بيماري  رديف

  حرارت درماني  انگل پوستي  نقاط سفيد كوچك بر روي پوست و باله   1

2  
اي روي  نقاط سفيد كوچك يا خاكستري پنبه

  پوست يا دور دهان 
  بيماري قارچي

داروهاي ضدقارچي  -بلو نمتيل

  فولولينديگر و قرص گريسو

  اگزاالت مرمر سبز  مخملك ماهي  ها  پوشش مايل به زرد بر روي پوست و باله  3

4  
هاي سريع در مخزن همراه با خارش  حركت

  بدن 
  انواع داروهاي ضد انگل  انگل

  انواع داروهاي ضد انگل  انگل  برآمدگي سياه يا قرمز در زير پوست   5
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  راه درمان  نوع بيماري  عالئم بيماري  رديف

6  
پوسته شيري رنگ به  كدر شدن پوست پوسته

  رت موضعي يا كلي صو
  سولفات مس -فالوين آكري  

  نيتروفرانتويين  فساد باله  ها  وسيدگي بالهپ  7

  فالوين آكري -تتراسايكلين  انگل  پوسيدگي  -هاي قرمز بر روي پوست رگه  8

  فالوين آكري -تتراسايكلين  انگل ايك  هاي زرد و سياه بر روي پوست  برآمدگي  9

  فالوين آكري -تتراسايكلين    ري هاي كوچك ناشي از درگي زخم  10

11  
  هاي ريش ريش  الغري همراه با زخم

  سل ماهي
هاي  از بين بردن تمام ماهي

  داخل آكواريوم

  بيوتيك آنتي  استسقاء  باد كردن ناگهاني قسمتي از بدن   12

  سيلين پني  بيماري چشمي  بيرون زدگي يا برآمدگي چشم   13

14  
  ها  ر شدن چشمكد

  عوامل باكتري
مثل (ضدباكتري  -بيوتيك نتيآ

UV ( و افزايش ويتامينA  

15  
  وجود لكه و سوراخ در نواحي سر ماهي 

  بيماري حفره
 -Cافزايش ويتامين 

  مترونيدازول

16  
الغر شدن و  -سياه شدن بدن - اشتهايي بي

  مدفوع سفيدرنگ 
  گابروكول -مترونيدازول  هگزاميتا

  ها اده از ضد انگلاستف  نماتود  هاي آويزان از مقعد  كرم  17

18  
  ها  ماليدن بدن بر روي سنگ

  انگل پوستي -ايك
هاي  انواع ضدانگل - اگزاالت سبز

  پوستي

  

باشد كه مخصوصاً  كس، كاهش استرس ميسيترين اصل در درمان بيماري د مهم

موارد زير كمك زيادي به كاهش استرس ماهي . هنگام درمان بايد به دقت رعايت شود

  : نمايد مي
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  )مهتابي روي آكواريوم(وش كردن نور مستقيم خام .1

 ها  جلوگيري از روشن و خاموش كردن ناگهاني چراغ اتاق .2

  )كند دارو حجم اكسيژن آب را كم مي(هوادهي قوي در هنگام درمان  .3

 ريختن آب هم دما در هنگام سيفون كردن  .4

، شارك لوچ كماندو ماهي  زا مثل دلقك  هاي استرس ماهيهاي بيمار را با  ماهي .5

 . نگهداري نكنيد.. و 

  )جريان آب نبايد وجود داشته باشد(استفاده نكردن از فيلترهاي برقي  .6

 . ماهي با هم نگهداري شود 3در هنگام قرنطينه حداقل  .7

شارك : توان با دسيكس نگهداري كرد عبارتند از هايي كه مي بهترين ماهي .8

 طاليي، كوريدوراس، ردالين و رامينوس 

هاي كَت اسپرت، معمولي، پلنگي و شكالتي براي دسيكس بسيار خطرناك است زيرا  فاده از ماهياست :1نكته 

  . چسبند خورها به بدن ماهي مي زماني كه آكواريوم تاريك است اين كف

خور در كنار دسيكس، كَت رويال  هاي ديگر مناسبترند ولي بهترين كف هاي كرم نسبت به كت كت :2نكته 

  . باشد مي

در هنگام درمان در قرنطينه به غير از بخاري و سنگ هوا نبايد چيز ديگري از قبيل فيلتر، شن يا غيره  :3نكته 

  . داشته باشدوجود 

  

  نحوه كاربرد داروها 

  فالوين  آكري

ها، ضدعفوني كردن  ها، گنديدگي پوزه و باله براي درمان تيرگي پوست و باله

  . رود ر ميجراحات كوچك و ابتال به انگل ايك به كا
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 50فالوين در يك ليتر آب مقطر، به ازاي هر ليتر آب  يك گرم آكري :محلول مادر

روزه  3تا  2درمان به صورت حمام . ليتر از محلول را در آب ريخته و مخلوط كنيد ميلي

  . گيرد صورت مي

   .شود فالوين، آب شديداً رنگي مي در هنگام درمان با آكري :نكته

  

  ماالشيت گيرين 

  . گيرد راي قارچ پوستي، كدر شدن يا جوش زدن پوست مورد استفاده قرار ميب

  يك گرم ماالشيت گيرين در يك ليتر آب مقطر  :محلول مادر

ليتر آب اضافه شود و ماهي به مدت  100ليتر از محلول در  ميلي 6 :روش درمان

ب اضافه در روزهاي سوم، ششم و نهم نصف مقدار دارو را به آ. روز حمام شود 12

  . روز نصف آب را سيفون كنيد و آب تازه اضافه كنيد 12كنيد و پس از 

   .شود در هنگام درمان با ماالشيت گيرين آب شديداً رنگي مي :نكته

  

  گرم  ميلي 500سيلين  كپسول آموكسي

راه  2شود و  براي بيماري پوستي مثل پوسيدگي باله يا دم خوره استفاده مي

  . استفاده دارد

 2روز در هر روز  9گرم غذا مخلوط كرده و به مدت  50كپسول را با  :اولروش 

  . نوبت به ماهي بخورانيد
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ساعت يكبار به آب  8ليتر آب در هر  150يك كپسول را به ازاي  :روش دوم

ليتر  30روز تكرار كنيد سپس نصف آب را سيفون كرده و به ازاي هر  3اضافه كنيد و 

  . دون يد اضافه كنيدآب يك قاشق غذاخوري نمك ب

  

  متيلن بلو 

هاي ناشي از درگيري و مخملك  جهت كدري چشم مربوط به خراشيدگي، زخم

  . شود استفاده مي

  يك گرم متيلن بلو در يك ليتر آب مقطر  :محلول مادر

 2ليتر آب اضافه شود و ماهي به مدت  100ليتر از محلول در  ميلي 50 :درمان

  . روز حمام شود 3الي 

  

  اسايكلين تتر

  ها و قارچ پوستي  زدگي فلس مورد استفاده در هنگام بيرون

  گرم در هر ليتر آب  ميلي 60حمام تتراسايكلين به نسبت  :روش درمان

گرم كريستال  ميلي 150توانيد در هر ليتر آب  در صورت جواب نگرفتن مي

  . يدهفته حمام استفاده نماي 2قاشق چايخوري نمك و  2كرومات پتاسيم و  دي

  

  نمك و حرارت درماني 

  . گردد هنگام بيماري مخاطي يا لزج شدن پوست استفاده مي

دقيقه و تكرار  30گرم در هر ليتر به مدت  25حمام نمك به غلظت  :روش درمان

  . ساعت يكبار تا درمان كامل ماهي صورت بگيرد 48آن هر 



21 

 

  فرمالين 

رد حاد كه حمام نمك براي درمان بيماري مخاطي يا لزج شدن پوست در موا

  . گيرد دهد مورد استفاده قرار مي جواب نمي

  ليتر آب  10ليتر فرمالين در  ميلي 5/4اي با فرمون  دقيقه 15حمام  :روش درمان

  

  ) سيلين مانند پني(ها  بيوتيك آنتي

  ها  آوردگي شكم و بلند شدن فلس جهت درمان استسقاء يا آب

  ليتر آب  5گرم در  ميلي 500تا  250به صورت حمام به ميزان  :روش درمان

  

  مترونيدازول 

  . گردد هايي مثل هگزاميتا يا سوراخ در سر ماهي استفاده مي در درمان بيماري

گرمي، يك روز در ميان  ميلي 25ليتر آب يك قرص  15به ازاي هر  :روش درمان

و به آب اضافه شود در ضمن در درصد دار 25درصد آب سيفون شده و به اندازه  25

  . مدت مداوا بايد مترونيدازول با غذا مخلوط شده و به ماهي خورانده شود

   .هاي ضعيف استفاده نشود زيرا ماهي دسيكس با اين دارو سازگاري ندارد از استروپتومايسين براي ماهي :نكته
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  تشخيص جنسيت و نحوه تكثير -فصل چهارم

،جذابيت بهترين راه انتخاب والدين بالقوه. مشكل است  تفرق جنسي در ديسكس

خويش  متقابل است و بهترين روش قرار دادن ماهي هاي جوان در يك گله از همنوعان

در يك گروه . است تا به مرور طي دوره پرورش گونه هاي سازگار با هم جفت شوند

با  .مي دهند ديسكسها براي انتخاب جفت حركات و رقصهاي مخصوصي انجام "معموال

سرعت به طرف جفت مورد عالقه شان حركت مي كنند و به نظر مي رسد به همديگر 

ابراز عالقه و دعوت به ازدواج و تمايل يكديگر . آورند ولي اينطور نيست ضربه وارد مي 

ادامه اين حركات رقصها و گردشهاي سريع به  .را با اين حركات به نمايش مي گذارند 

ره انتخاب جفت را در بر خواهد داشت زماني كه اعالم قبول ازدواج را چپ و راست باالخ

آنوقت جفت يكديگر را پزيرفته و حركات به شكل منظم و دقيق . نر و ماده با يكديگر دادند

  .ظاهر مي شوند

بطوريكه موازي با همديگر و در يك ستون و به يك فاصله معين با همديگر حركت 

 "مناسب كه معموال آكواريم سركشي مي كنند تا باالخره مكان آنها به تمام نقاط.مي كنند

يكي از آن تكه سنگهايي است كه به ديواره آكواريم تكيه دادهايد را بعنوان محل تخم 

  .گذاري اتخاب و شروع به تميز كردن آن مي نمايند

ي ضربه اي هم خواهند ماهيهاي ديگر چنانچه دخالت كنند با عكس العمل شديد مواجه خواهند شد و گاه :نكته

  .خورد

كه  ديسكسها در موقع تخم ريزي لوله مخصوصي از بدنشان خارج مي شود

ميليمتر بيرون مي آيد و لبه آن گرد و پهن  2لوله تخمدان ماهي ماده حداكثر تا  "معموال

ميليمتر بيرون مي آيد كه لبه آن زوكي شكل و  1و لوله اسپرم ماهي نر حداكثر . است 

انتخاب و تميز بعد از بيرون آمدن لوله ها تخم ريزي در محلي كه از قبل  كوچك است



23 

 

ماهي ماده با نزديك شدن به صورت زاويه اي و با لرزش . شده است شروع مي شود

. مخصوصي تخم هايش را به صورت زنجير و رديفي بر روي تخته سنگ مي چسباند

م بر روي تخم ها آنها را بارور رها ساختن اسپر و با. پشت سر ماهي نر فعاليت مي كند

  .ساعت تخم ريزي تمام مي شود 2مي سازند بعد از حداكثر 

  .درجه است 60زاويه تكه سنگ با ديواره عقبي آكواريم  :نكته

البته بايد متذكر شد كه رها كردن . عدد هم برسد 300امكان دارد تعداد تخم ها به 

، چرا كه وقتي مولد به عللي بترسد نه استوالدين با تخم ها براي مدت زياد كاري بيخردا

  .ممكن است تخمها و يا حتي نوزادان را بخورد

دوره . به هر حال بعضي از جفتها، نوزادان را خوب نگهداري خواهند كرد

. ساعت بوده و الروها به محض خروج از تخم به سرعت رشد مي كنند 72انكوباسيون 

البته آنها در ميان ماهيان . رورش داده شوندنوزادان ديسكس مي توانند به روش عادي پ

 "اصطالحا. زيرا غذايشان را از ترشحات بدن والدين نيز تهيه خواهند كرد. استثناء هستند

در اين روش، نوزادان به والدين متصل . شود گفته مي))شيردادن نوزادان((به اين روش 

اگر يكي از والدين اين . ندمانده و از ترشحات پروتئني پوست پدر يا مادر تغذيه مي كن

گاهي . ماده غذايي را به اندازه كافي نداشته باشد نوزادان به طرف والد ديگر مي روند

مشاهده مي شود كه والدين همان طور كه مسئوليت غذادهي را تقسيم مي كنند به نوبت 

غذيه ت-در طي دوره پرورش الروها. جايشان را تعويض كرده و نوزادان را تغذيه مي كنند

  .تغذيه والدين را با غذاهاي زنده بسيار حائز اهميت است -از ترشحات بدن والدين
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  :رايط مخزن تكثيرش

و ) 8-0(درجه سانتي گراد و آب سبك تا خيلي سبك  30-26پرورش درد دماي 

ph  امكان پذير خواهد بود و به دليل همين ثابت نگهداشتن دما و ) 7-5(اسيدي تا خنثي

. گونه اي براي متخصصين محسوب مي گردد "آن دشوار بوده و عمدتا سختي، پرورش

  .به طور كلي نحوه تكثير بسيار مشكل است

در برخي منابع عمق مخزن تكثير را كمتر از ارتفاع مخزن پرورش توصيه كردنده 

سانتيمتر ذكر شده است، مضاف بر آنكه  70اند ولي در اكثر منابع، حداقل عمق مخزن 

به هر حال هر دو منبع، گياهكاي متراكم، . به اندازه ارتفاع پيشنهاد داده اندعرض را نيز 

ph  اما . درجه سانتي گراد ضروري دانسته اند 28اسيدي و ثابت نگهداشتن دما را در

توصيه ما بر اساس مشاهدات عيني، اختصاص مخزني كوچكتر از مخزن پرورش با 

بندي كلي مي توان چنين اذعان داشت كه حال در يك جمع . ساير موارد پيشنهادي است

 28، درجه حرارت  )6.5-5.5(اسيدي phسانتيمتر،  70عمق  مخزن ويژه تكثير بايد داراي

   . درجه سانتي گراد و گياهكاري متراكم جهت تشويق والدين به تخم ريزي باشد
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  پرسش و پاسخ  - فصل پنجم

  . پردازيم كس ميسيبطه با ماهي دواالت متداول در رادر اين بخش به مجموعه س

  باشد؟  كس چگونه ميسيماهي د )وحشي(نمونه اصلي . 1

اي مايل به قرمز و مايل به آبي است كه از پشت  خط افقي قهوه 15 - 18نمونه اصلي داراي 

خط عمود نيز  9به عالوه معموالً . يابد ي باله پشتي و مخرجي پايان مي آبشش شروع شده و در پايه

گذرد به صورت خطي اريب كه  اولين خط كه از چشمان ماهي مي. اند ها آبي تيره تاي آن 3ارد كه وجود د

هاي  دار شده و خال هاي پشتي و مخرجي با رنگ آبي روشن لبه باله. گيرد از چانه گذشته، شكل مي

  . دارند و باله شكمي به رنگ آبي روشن استاي  پراكنده

  

  ي؟ زام نمك غليظ استفاده كرد و با چه دوتوان از حم در چه مواردي مي. 2

توان به  برد مي ايد و درمان شما راه به جايي نمي در مواردي كه ديگر از ماهي قطع اميد كرده

ها را تك تك در  خوري به ازاي هر ليتر آب تهيه كرده و سپس ماهيچايقاشق پر  1. اين شكل عمل كرد

حساس كرديد حركت ماهي تغيير كرده و غيرعادي به نظر آن انداخته و به ماهي توجه كنيد هر زمان ا

در اين حالت . ديگري كه داراي آب تميز است برگردانيد ه تانكآيد سريعاً ماهي را بيرون آورده و ب مي

مدت زمان اين حمام . دارگذ هاي ماهي كشته شده و نمك روي خود ماهي تاثير مي ديگر تمامي انگل

  . ثانيه تا چند دقيقه باشد 30تواند از  كه ميبستگي به مقاومت ماهي دارد 

و كدر شود  ممكن است بعد از استفاده از اين روش حمام نمك روي چشم ماهي تاثير بگذارد

  . كه اين مساله نبايد با عفونت چشم ماهي اشتباه گرفته شود

  

  توان ماهي را تقويت كرد؟  بعد از دوره درمان در دوره نقاهت چگونه مي. 3

كاهو را بقدري بجوشانيد كه رنگ آن . باشد ها جهت تقويت ماهي كاهو مي بهترين روش يكي از

اينكه خنك شد از قسمت ساقه رو به  سبز تيره متمايل به سياه شود سپس آب كاهو را گرفته و پس از

ي ساز پايين درون آكواريوم آويزان كرده تا ماهي از آن تغذيه كند كه اين راه كمك بسزايي در آماده
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هاي ويتامين مثل تتراويتال،  توانيد از مكمل البته مي. كند هاي مفيد به ماهي مي معده ماهي و دادن ويتامين

  . نيز استفاده نماييد... و   هاي بيودايجست، بيوتريس آمپول

  

  كس چگونه است؟ سيه رام كردن و تكثير نمونه وحشي دنحو. 4

كنند به صورتي كه آب  هاي باريكي حفر ميكس، نهرسيهاي اصلي زيستگاه د ر كنار مردابد

اينچ است و دقيقاً شبيه به  8جريان داشته باشد بعد نمونه اصلي را گرفته كه سايز آن مرداب در آن 

 6اينچ دارد و سپس در داخل نهر انداخته كه عمقي بيش از  3صفحه گرامافون گرد بوده و قطري حدود 

پوشانند تا ماهي  خوابد روي نهر را با نايلون مشكي مي آب مي متر ندارد ماهي به صورت افقي در سانتي

بندند و هر يك روز  طرف نهر را مي2ماند سپس  روز ماهي در اين حالت باقي مي 3بيرون نپرد به مدت 

را باز  روز روي نهر 15كنند تا ماهي به آب جديد خو بگيرد بعد از  سانت آب به نهر اضافه مي 2درميان 

بعد از اين روش تازه ماهي آرام آرام رام . كنند ازه انسان را ببيند و غذادهي را شروع ميكنند تا ت مي

  . شود گيري و تكثير مي شده و آماده جفت

  

  كند، علت چيست؟  هاي خود مي كس شروع به لرزاندن بدن و بالهسييك عدد د. 5

ماهه  8، 7و ماهي حداقل تواند داشته باشد اول اينكه ممكن است در ميان گله باشد  دليل مي 2

ولي اگر . ماهگي است 15گيري  گيري است البته سن جفت باشد كه اين حركات ناشي از فيگورهاي جفت

جا شدن سريع ماهي همچنين حالتي در او پيش آمده باشد ناشي از انگل داخلي  تنها باشد و با يك جابه

شوند و باعث  جا مي حركت سريع ماهي جابه ها وجود دارد و با ماهي ها در تمام بدن است كه اين انگل

شوند كه اين حالت بيشتر بعد از دوره درمان انگل ماهي و در دوره نقاهت  لرزش بدن يا باله ماهي مي

  . شود بيشتر مشاهده مي

  

  كس چگونه است؟ نحوه آب به آب كردن صحيح ديس. 6

به مرور هر  .  آن بريزيد ه دررا برداشته و دسيكس خريداري شده را با آب همان كيس سطلي

. كم كنيد فه كنيد و يك ليوان از آب اين سطلاضا از آب تنگ اصلي به آب سطلدقيقه يكبار با يك ليوان  5
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ساعت ادامه دهيد بعد ماهي را  3تا  2اين كار را . كند عادت ميدر اين حالت ماهي به مرور به آب جديد 

داشته ولي  DH = 8و  PH = 5هي از خارج وارد شده و قبالً توجه كنيد كه ما. به تنگ اصلي انتقال دهيد

باشد به همين دليل ماهي بايد با آب منطقه خو  مي DH= 400و  PH=  7شرايط آب در تهران داراي 

  . اين نوع آب به آب كردن براي ماهي است كه تازه از پك باز شده است. بگيرد

  

  ن آن چگونه است؟ كس جهت سايز كردسينحوه صحيح غذا دادن به د. 7

سعي كنيد حتماً يك برنامه هفتگي مكتوب تهيه كنيد و طبق آن هر روز به ماهي غذا بدهيد مثالً 

صبح به ماهي غذاي خشك مثل تترابيس يا تتراپريما بدهيد تا خوب  9ها رأس ساعت معين مثل  صبح

ر غذاي ديگري مثل پولكي يا در نظر بگيريد و از ه 16و  13توان ساعت  ها را مي وعده سير شوند ميان

روز  3. يك روز درميان دل در نظر بگيريد 19كرم استفاده كنيد براي وعده اصلي بعدازظهر نيز ساعت 

ساعت  5/1. ديگر را نيز يك روز كرم خوني و يك روز آرتيما يا پالنگتون منجمد يا دافني منجمد بدهيد

  . اموش كنيد تا ماهي به استراحت بپردازدبرق آكواريوم را خ )اصلي(بعد از وعده دوم غذايي 

  

  گيرد؟  كس صورت ميسيايي هر چند وقت يكبار چگونه در دزد انگل. 8

ماه يكبار با داروي مترونيدازول و حتماً در  6ماه يكبار و حداكثر هر  3كس هر سيدر مورد د

اهي را به قرنطينه منتقل كنيد اي م زدايي دوره الزم نيست براي انگل. گيرد زدايي انجام مي تنگ اصلي انگل

بلو را نيز به  ليتر آب يك قرص از دارو را به آب اضافه كنيد و همزمان مقداري از متيل 40به ازاي هر 

ساعت  48بعد از . ساعت خاموش كنيد 48آب اضافه كنيد و فيلترها را تا 
5
را سيفون كنيد و  آب 1

  . آيد البته اگر دارو در آب باقي بماند مشكلي پيش نمي. ل اكتيو از آب بگيريدباقيمانده دارو را با زغا

  

  روش صحيح سيفون كردن آب چگونه است؟ . 9

قسمت تقسيم كنيد و هر هفته  5آب تنگ را به ابتدا 
5
آب را سيفون كنيد و براي دوره بعدي  1

. قسمت و به همين نحو آب را سيفون نماييد 3كرده و دوره بعد  قسمت تقسيم 4تنگ را به  )هفته 5بعد از (
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كند و در صورت مشكل اگر نصف آب را نيز سيفون كنيد،  با اين روش ماهي به تسويه آب عادت مي

  . آيد براي ماهي مشكلي پيش نمي

  

 نواحي از مخزن كه فيلتر ندارد بوسيله. نيمي از يك آكواريوم داراي فيلتر شني است. 10

كند  هواي موردنياز مخزن را نيز يك سنگ هواي كوچك تامين مي. ه پوشيده شده استاسم

هاي ريز  تكه. از زمان تهيه مخزن يعني يك ماه پيش هيچ تعويض آبي نيز صورت نگرفته است

رسند و روي بدن  شود اما ظاهراً ماهيان تنبل به نظر مي بار به ماهيان داده مي 3غذا روزي 

  شود؟  مشكل چيست و چگونه حل مي. يره بزرگي ظاهر شده استيك ماهي نقاط ت

دهنده ميزان باالي نيتروژن  احتماالً نتايج حاصله نشان. آب را انجام دهيدآزمايش كنترل كيفي 

رود  چون هيچ تعويض آبي صورت نگرفته است يا اين انتظار مي. آمونياكي يا نيتريت و يا هر دو است

اگرچه . باشد، در آن صورت عدم تعويض آب مشكل اساسي نخواهد بودها كم  كه اگر تراكم ماهي

شوند و در نهايت باعث پايين آمدن كيفيت آب  تركيبات نيتروژني به تدريج و به مرور ساخته مي

دهنده كيفيت  نشانها در مخزن  مشكل ضايعات پوستي در يك ماهي و سرعت كند همه ماهي. شوند مي

مان افزايش نيتروژن آمونياكي و نيتريت باال به همراه مقدار نيترات پايين پايين آب است كه ناشي از ه

بايد بين همه تركيبات حاوي نيتروژن تعادل وجود داشته باشد، كه اين تعادل را چرخه نيتروژن . است

  . گويند مي

  

 ماهي

 گياه طبيعي

(NO3) Nitrate 

Nitrobacter 

Nitrite 

Nitrosomonas 

Ammonia (NH3) 
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باله بلند و چندين  دينال، موليار ك تتراي  -يتري تعدادي ماهي آنجلل 200در يك آكواريوم . 11

كنند  مولي كه اخيراً به مخزن وارد شده شروع به لرزش مي. كس كوچك وجود داردسيد

دهند و يا در حالي كه در آب شناور هستند در يك  در يك نقطه ثابت به سمت عقب و جلو حركت ميهايشان را  باله(

هاي ديگر طبيعي رفتار  اما ماهي )دهند جلو حركت ميفاصله كوتاه بدنشان را به طور متناوب به عقب و 

  . باشد ميزان آمونيوم كل و نيتريت آب نيز صفر مي. كنند مي

هاي ديگر مخزن اشتباه  نگهداري كدام گونه با تركيب گونه) ب  چه فاكتور ديگري بايد كنترل شود؟ ) الف

  است؟ 

ها از جمله ماهيان  ا به جز موليه تمام ماهي. حتماً كنترل شود DHو  PHآب بايد از لحاظ 

ها  كنند در صورتي كه مولي اسيدي و سبك رشد ميهاي كمي  ري آمازون هستند كه در آبناحيه گرمسي

به ماهي هاي آب  "كه اصطالحا. دهند تر را ترجيح مي هاي كمي شور و سخت زاها در اين گروه آب و زنده

     .هاي كمي شور ماهي هاي لب شور نيز گفته مي شود

  

  كنيد؟  اي مي براي ميزان تراكم جمعيت در موارد زير چه توصيه. 12

  ي و ديگر ماهيان پرورشي ي كوماه) ج  شور ماهيان آب) ب  ماهيان آب شيرين) الف

  : ميزان تراكم جمعيت هر گروه به شرح زير است

  متر ماهي به ازاي هر ليتر آب  يك سانتي) الف

  هر ليتر آب به ازاي ماهي متر  نيم سانتي) ب

  متر ماهي به ازاي هر مترمربع مساحت  سانتي 15) ج

متر به ازاي هر ليتر آب را براي ماهيان طاليي زينتي توصيه  سانتي برخي استفاده الگوي نيم

زيرا بدن كروي شكلشان ميانگين سطح آب را به ازاي واحد طول در مقايسه با ساير ماهيان آب . كنند مي

  . دهد شيرين افزايش مي
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بيوتيك يا  شما نياز داريد يك جيره غذايي ژالتينه شده براي ماهي تهيه كرده تا يك آنتي. 13

  ضد انگل خوراكي درست كنيد، روش تهيه چگونه است؟ 

  : گرم غذا به شرح زير است 400طرز تهيه براي حدود 

 . ليتر آب آسياب كنيد ميلي 25گرم نخود را با حدود  70 .1

 . ليتر آب آسياب كنيد ميلي 25را پوست كنده و با  )آب شده(گرم ميگوي منجمد  30 .2

ويتامين را به  مولتي )بزرگساالن(مورد باال را با هم مخلوط كرده و نصف يك قرص  2 .3

 . مخلوط اضافه كنيد

 . را به مخلوط اضافه نماييد 3ليتر روغن كبد ماهي يا روغن امگا  ميلي 5 .4

 . داغ حل كنيد ليتر آب ميلي 250ژالتين را در گرم  14 .5

و در كيسه  مخلوط غذايي همراه با دارو را به ژالتين حل شده اضافه كنيد و خوب هم زده .6

 . فريزر ريخته و فريز كنيد

  . گرم غذا اضافه كنيد 100گرم دارو را به هر  ميلي 200 :نكته

  

هاي وسيعي بر روي  اند داراي آسيب كس كه به تازگي وارد شدهسيچند ماهي د. 14

  ايشان هستند، چه عواملي ممكن است در اين مشكل دخيل باشند؟ ه دم

  : كنند عبارتند از عواملي كه ماهي را مستعد بيماري مي

 استرس ناشي از حمل و نقل و جابجايي  -

 تراكم بيش از اندازه جمعيت  -

 كيفيت پايين آب  -

 تغذيه نامناسب  -

 هاي قارچي يا انگلي  آلودگي -

تن ماهي و وجود ميزان باالي باكتري در آب از عوامل مهمي جراحات ناشي از به تور انداخ -

 . شوند هستند كه باعث بيماري ماهي مي
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  براي خراش يا زخم قرنيه چشم ماهي چه مداوايي مناسب است؟ . 15

ماهي را گرفته و از يك پماد موضعي چشمي . روش درمان براي حل اين مشكل وجود دارد 2

ثانيه پيش از  60پماد بايد حداقل . ر روز مستقيماً به چشم ماهي بماليدضدباكتريايي، دو يا چهار بار د

توانيد به آب  اگر اين روش موثر نبود مي. برگرداندن ماهي به آكواريوم روي چشم آن باقي بماند

 7الي  5بيوتيك با قدرت درماني وسيع اضافه كنيد و ماهي را براي درمان به مدت  آكواريوم يك آنتي

ساعت در  5حمام درماني با نيتروفرانتوين به مدت . زماني كه قرنيه التيام يابد در آن قرار دهيدروز يا تا 

  . روز براي ماهي موثر است

  

  زئوليت قابل احياء شدن است يا زغال اكتيو و به چه صورت؟ . 16

ليت زغال اكتيو قابل احياء نيست و بايد هر چهار تا هشت هفته يكبار تعويض شود ولي اگر زئو

  . را درون محلول يك درصد كلريد سديم فرو ببريد قابل احياء شدن است

  

  توان از ماهي نمونه مدفوع گرفت؟  توضيح دهيد كه چگونه مي. 17

اما اگر از ته . تواند اطالعات تشخيصي مهمي را در اختيار ما قرار دهد نمونه مدفوع مي

توان تشخيص  همچنين نمي. ها آلوده شده باشد كننده آوري شود ممكن است توسط آلوده آكواريوم جمع

بهترين روش جدا كردن ماهي و قرار دادن آن در قرنطينه است . داد كه مدفوع مربوط به كدام ماهي است

كائين  ديگر بيهوش كردن ماهي است كه اين كار توسط تري روش. تا ماهي نمونه مدفوع را توليد كند

  . شود به طور معمول مدفوع از ماهي بيهوش خود به خود خارج مي .گيرد انجام مي )MS( متان سولفانات

  



32 

 

كريدوراس خريداري شده است كه بيمار هستند زيرا پيوسته در سطح  اخيراً تعدادي. 18

. اند كنند و تلفاني نداشته روند البته خوب تغذيه مي كنند و سپس در آب فرو مي آب شنا مي

  مشكل چيست؟ 

توانند هوا را ببلعند و از  ها مي آن. هاي اين جنس طبيعي و نرمال است اين رفتار در اغلب گونه

  . آن براي تنفس استفاده نمايند

  

  بهترين داروي بيهوشي براي ماهيان چيست؟ . 19

  . تري كائين متان سولفانات بهترين داروي بيهوشي است

  

 5ون به همراه عدد تترانئ 9سكس و يريوم تازه خريداري شده، تعدادي ددر يك آكوا. 20

عدد   4ساعت  24در عرض . شود اند نگهداري مي عدد كريدوراس كه تازه خريداري شده

علت چيست و راه درمان چگونه . ها سفيد شده است اند و لبه باله بقيه ماهي از تتراها مرده

  است؟ 

اقد هنگامي كه تعداد زيادي ماهي به سيستم ف. است» سندرم تانك جديد«ترين تشخيص  محتمل

شوند، ظرفيت نيتريفيكاسيون سيستم به سرعت  تثبيت شده افزوده مي )هاي مفيد باكتري(فلور باكتريايي 

اشتهايي،  شود و در نتيجه باعث كم دار مي يابد و منجر به افزايش غلظت تركيبات سمي نيتروژن كاهش مي

  . شود ها و در نهايت مرگ ماهي مي حساسيت به عفونت

ترين حد خود برسد و  آب تا غلظت آمونياك يونيزه به پايين% 50روزانه تعويض : راه درمان

  . ها همچنين اضافه كردن تركيبات جاذب آمونياك به فيلتر در صورت نياز به درمان اختصاصي ماهي
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هاي زير را چگونه صورت  هاي متعددي براي تجويز دارو وجود دارد، روش روش. 21

  دهند؟  مي

  خوراكي )  ه  تزريق  ) د  حمام طوالني مدت  ) ج  وري   غوطه) ب  حمام  ) الف

. شود كنند، حل و اضافه مي حمام درماني كه در آن دارو به آبي كه ماهيان در آن شنا مي) الف

شود نه  دارو بر حسب حجم آب اضافه مي. ساعت است 24دقيقه و كمتر از  15مدت درمان حداقل 

  . برحسب وزن ماهي

مدت آن بين يك . شود كه ماهي براي درمان به يك محلول خاص منتقل ميوري زماني  غوطه) ب

  . در اين روش حجم آب كمتر از روش قبل است.  دقيقه است 15ثانيه تا 

شود و  دارو به حوضچه يا تانك افزوده مي )حذف خود به خودي دارو(حمام طوالني مدت ) ج

  . معموالً نيازي به تعويض آب يا درمان مجدد فوري نيست

ه اي مختلفي  روش. شود درمان به كمك سرنگ و سوزن هيپودرميك به بدن ماهي تزريق مي) د

  . براي تزريق دارو وجود دارد مانند زيرجلدي، داخل عضالني، داخل وريدي، داخل پوستي

  . گيرد شود معموالً اين كار هنگام غذادهي صورت مي دارو با ماده غذايي ماهي مخلوط مي)  ه

  

  يك از توليدات روزمره خانه با كيفيت آب آكواريوم تداخل دارد؟ كدام. 22

ي مورد استفاده بر روي سطح خارجي و  كننده هاي براق هاي داخل منزل اسپري در آكواريوم

كننده درون يا  ي هرگونه مايع پاك از استفاده. شود بااليي مخزن باعث ايجاد مشكالتي براي ماهيان مي

عالوه بر اين موارد بايد . استفاده از دخانيات اثرات زيانباري بر ماهي دارد. يداطراف مخزن خودداري كن

اگر استفاده از . كش به درون آكواريوم جلوگيري كرد كش و ساير سموم آفت از ورود هرگونه حشره

جا كرد بايد سطح آكواريوم را با يك پارچه پوشاند و  توان جابه اين موارد ضروري است و ماهي را نمي

توانند چشمان خود را در  ماهيان پلك ندارند به همين دليل نمي. هوادهي را براي چند ساعت متوقف كرد

  . برابر نور زياد ببندند بنابراين تغييرات ناگهاني نور نيز براي سالمت ماهيان مضر است
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  هاي حاوي كاه جو در استخرهاي پرورش ماهي در فضاي باز به چه منظور است؟  كيسه. 23

شود پس از يك ماه تجزيه هوازي شده و مواد  هاي شيرين ريخته مي هنگامي كه كاه جو در آب

ماه درون آب  6توانند تا  اين مواد مي. شود ها مي كند كه مانع رشد جلبك شيميايي گوناگوني توليد مي

  . باشد گرم مي 100گرم كاه الزم است و حداقل ميزان كاه نيز  5ليتر آب،  1000باقي بمانند به ازاي هر 

  

  محل تزريق داخل عضالني در ماهي كجاست؟ . 24

  . در بيشتر ماهيان محل اين تزريق در طول پهلو، بين خط جانبي و باله پشتي است

  . درجه وارد شود 45ها و با يك زاويه  براي تزريق سوزن بايد با دقت در ميان فلس

  ي رشد كامل داشته يا نه؟آيا از شكل ظاهري ديسكس مي توان فهميد كه ماه. 25

  

اگر يك خط عمود از باالي سر ديسكس بطوري كه چشم ماهي را به دو نيم كند تا پايين در نظر 

بگيريم ، اندازه چشم بايد يك هفتم خط عمود باشد اگر چنين بود يعني ماهي رشد طبيعي داشته است 

    .اشددر كمتر از اين محدوده نشان از رشد سوز بودن ماهي ديسكس مي ب

به علت اينكه دوم يك ديسكسي هست كه به طور طبيعي رشد كرده است ولي تصوير اول تصوير 

  . چشم يك سوم خط عمود است رشد سوز مي باشد 
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البته اگر در ايران ديسكسي پيدا كرديد كه اندازه چشم نسبت به خط عمود يك ششم بود جاي شكر 

  دارد

مخواني داشته باشد ، در واقع هيچ فرقي نميكنه چه نر چه ماده سايز چشم بايد نسبت به سايز بدن ه

، اگر بدن كوچك بود پس بايد چشم هم به نسبت  دنوش ،چون هركدام با چشم خودشون محاسبه مي

بدن كوچك باشد ،اگر بدن بزرگ بود بايد چشم به نسبت بدن بزرگتر باشد ، فقط بعضي ماهي ها 

و  دكن نها صدق نميآ مورد ي دارند كه روش خط عمود زياد درهستند كه مدور نيستند و حالت بيض

  . ست يا خير اه اندازه چشم نسبت به بدن نرمال بايد از روي تجربه برداشت كرد ك

  

سوال باال از چه سني مي توان از اين روش استفاده كرد و آيا به تايلند يا مالزي بودن  در .26

    ديسكس هم بستگي دارد يا خير؟

  

  . ماهيش از چهار ماهگي تا سن نهايي اين رو

، بسيار طبيعي است كه نوزادان يك ماهي هميشه به  دتايلند يا جاي ديگر ارتباطي نداراين مورد به بار  

طبيعي مي رسند كه اينها از تا واقعا به رشد  40تا نوزاد  200يك اندازه رشد نمي كنند براي مثال از 

تعيين  يشاندام به ترتيب قيمت متفاوتي برايم مي شوند هر كمي شوند و به سه دسته تقس جداهم 

قيمت پايين تري دارند  ه آنها، كه متاسفانه وارد كننده هاي ما ماهي هاي درجه سه كه از هم ودش مي
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خريداري مي كنند چون افراد كمي هستند كه فرق بين ماهي رشد سوز و طبيعي را تشخيص مي 

  . چشم گيري صادر مي شوند دهند و بقيه به اروپا به مبلغ 

  براي تعيين جنسيت ديسكس چه راهي پيشنهاد مي كنيد؟.27

براي تشخيص نر و ماده ديسكس راه هاي مختلفي پيشنهاد شده است ولي هميشه در همه ديسكس ها 

ديسكس كنار هم باشند تا  عدديد كه حتما چند هنيد تشخيص بداتو صدق نمي كنند ، ضمنا زماني مي

 "اكثراارائه كنم  ي شمام براهخوا يسه كنيد و فرق آنها را تشخيص دهيد ، ولي روشي كه ميبا هم مقا

  . و مهم نيست كه ماهي در چه سني باشد  درست است

اگر به عكس زير توجه كنيد فاصله اي حدودا يك سانتي متر بين باله هاي حسي و باله مخرجي ديده 

ج ماهي در آن قسمت قرار مي گيرد ، اگر اين قسمت مي شود كه لوله اسپرم يا لوله تخمي و مخر

حالت محدب داشته باشد ماهي ماده است و برعكس اگر حالت مقعر داشته باشد نشانه اين است كه 

  . ماهي شما نر است 
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  عامل اصلي بيماري ورم روده چيست؟.28

راكم و پرنمك بوده و عامل اصلي ايجاد اين بيماري مصرف غذاهاي كم ارزش با غذاهاي تركيبي مت

  .به وجود آيدممكن است در اثر مصرف زياد انواع كرم قرمز نيز 

آمپول هاي بيودايجستو و بيوتريس و سيف تراول چيست و دوز مصرفي آنها چقدر مي .29

  باشد؟

 سيف تراول را در قرنطينه و كيسه حمل . از جمله محصوالت مشترك بين آب شور و آب شيرين است

بيوتريس و بيودايجست نيز .ليتر آب مي باشد 10ه مي كنند و دوز آن هر آمپول به ازاي ماهي استفاد

عدد بيوتريس را با يك عدد بيودايجست استفاده مي كنند نحوه استفاده به  2مكملهاي يكديگرند و هر 

بعد از ثانيه تكان دهيد و بعد به يك ليتر آب اضافه كنيد و  15اين صورت است كه آمپولها را به مدت 

روز ماندگاري  15ليتر آب است و  1000تا  200هم زدن محلول را به تانك بريزيد اين محلول براي 

توجه داشته باشيد مصرف زياد اين آمپولها براي ماهي اعتياد آور است اين مكملها بيشتر براي . دارد

  .تقويت ماهي در دوران نقاهت و تخم گذاري استفاده مي شود
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  واژگان

   

آبي است كه ميزان كلسيم و منيزيم محلول در آن نسبتاً زياد  :تآب سخ •

 . ها معموالً قليايي هستند اين آب. است

 PHآبي است كه ميزان كلسيم و منيزيم محلول در آن كم و داراي  :آن نرم •

 . خنثي و يا كمي اسيدي است

دارويي به رنگ نارنجي تند و به صورت پودري است كه به  :فالوين آكري •

 . شود كش مصرف مي ان ميكروبعنو

اي التين متشكل از آكوا به معني آب و آريوم كه پسوند اسم  كلمه :آكواريوم •

دهد كه به آن وصل شده بنابراين آكواريوم  است و معني محل اسمي را مي

 يعني محل آب 

آيند و  داروهايي هستند كه از برخي موجودات زنده بدست مي :بيوتيك آنتي •

 . اشندب كش مي ميكروب

اي گياهي كه انواع مختلف آن ممكن است باعث ايجاد  ياخته تك :باكتري •

 . بيماري در موجودات زنده گردد

وسيله شناي ماهي شامل باله دمي، باله مخرجي، باله پشتي، باله شكمي  :باله •

 اي  هاي سينه و باله

 . شود وسيله تنفس ماهي كه اكثراً به غلط گوش ماهي خوانده مي :آبشش •

• PH )درجات . درجه اسيدي يا قليايي بودن آب :)اچ پيPH  14از صفر تا 

به صفر  7اچ آب از  هرچه پي. شود خنثي محسوب مي 7اچ  پي. متفاوت است
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بنابراين . شود رود، آب قليايي مي 14به سمت  7نزديك شود آب اسيدي و از 

 . كمتر است 14از  12بيشتر و درجه قليايي  5از  4درجه اسيدي 

قرار دادن ماهي بيمار در محلول شيميايي براي مدت زماني  :ام دادنحم •

 بيش از چند دقيقه تا چند روز 

آميزي زينتي به كار  داروي سبزرنگي است كه براي رنگ :گيرين ماالشيت •

كشي دارد و كاربرد آن در حال حاضر ممنوع گرديده  رود و اثر شديد قارچ مي

 . است

ز آب اكواريم توسط لوله يا شلنگ كه در تعويض مقداري ا :سيفون كردن •

مغازهاي آكواريمي يافت مي شودو جايگزين آن با آب تازه بدون كلر و هم 

  .دماي آب آكواريم

  پايان
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