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 2کاظمی امین ،*0آبادی حسین سامان

 وجهمت خود که آن بدون و است داده افزایش محسوسی طور به را طبیعت با انسان میان فاصله ماشینی زندگی امروزه

 این هب توجه با. هستیم اعصاب و روحی خستگی دچار پیوسته طبیعت امکانات و هاجذابیت از استفاده عدم اثر در باشیم

 است ممکن و شده جلب هاآن سوی به ناخودآگاه باشیم، داشته جانوران یا و گیاهان با برخوردی که صورتی در کمبودها،

 .شویم هاآن تماشای محو هاساعت

 مملو ها،هناشناخت و عجایب از مملو که دنیایی. هستند آب زیر انگیزشگفت دنیای طبیعت شیفته هاانسان از ایدسته 

 رزی طبیعت کلی طور به. است کنندهخیره و جذاب هایرنگ ها،نقش از مملو دنیایی و بزرگ و کوچک جانوران و گیاهان از

. خوردمی چشم به آن به نسبت زیادی گرایش جامعه در اخیر، هایسال در که است آفرینشادی و بخش آرامش چنان آب،

 نیمخاز در کوچک، بسیار مقیاس در فقط طبیعت، از قسمتی عنوان به زندگی محل به زیبا دنیای این آوردن بنابراین

 (.104۱ ارجینی،) است پذیرامکان ،«آکواریوم» نام به مخصوص،

 آن وقف را خود عمر پژوهشگران از برخی و است بوده هاانسان توجه مورد همیشه آن جالب شگفتی و آب زیر دنیای

 شده باعث امروزی، ماشینی زندگی کنار در طبیعت از کوچک سمبل یک دادن قرار و دریا آرامش به عالقه این. اندنموده

 -لمیع نشریه شماره از سری این دربا این وجود، . باشند داشته آکواریوم از استفاده و خرید به تمایل زیادی افراد که است

 در که شود گذاشته اشتراک به آکواریومی هایماهی با رابطه در مطالبی که است این بر سعی ستیک،دامِ( ایحرفه) ترویجی

 .شد خواهد پرداخته آن به ادامه

 77-74: پیاپی( 21)شماره  2، شماره 12دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_82998.html 
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 
 فضای آکواریوم -0 شکل

 یمیوآکوار یهاماهی

 تشکیل را آب در ساکن موجودات از متنوعی طیف هاماهی

. هستند فقرات ستون معمول طوربه و جمجمه دارای که دهندمی

 پوست روی که هایی)روزنه مخصوص هایششآب طریق از هاآن

 شنا برای و ساده هاآن بدن. کشندمی نفس دارند( قرار هاآن

 هاآن به که هستند هاییباله دارای و است شدهکردن طراحی 

 . کنند درون آب شنا سرعت به دهدمی امکان

 یمیوآکوار یهایماه یبنددسته

ها ها زیستگاه آنبندی ماهیمهمترین معیار در تقسیم

وند شها براساس زیستگاه خود به دو دسته تقسیم میاست. ماهی

 حال،با این . که عبارتند از: ماهیان آب شیرین و ماهیان آب شور

ب آ ماهیان با شور بین ماهیان آب مقایسه عالوه بر زیستگاه در

 دارد؛ از جمله وجود نیز دیگری توجه قابل تمایزهای شیرین،

 انتخاب در هاماهی توانایی عامل تریناصلی که فیزیولوژیکی تمایز

 روند مایعات میان اسمزی فشار در است. در واقع، تفاوت زیستگاه

 شود.می تمایز این سبب درجه شوری آب و بافتی

 از کمتر شورآب  ماهی یک بدن هایبافت در نمک میزان

 کی آمدن وجود به سبب که کنند،می زندگی آن در که است آبی

 هایبافت از آب مداوم طوربه  و شده محیط سمت به اسمزی فشار

 جبران برای. شودمی به سمت محیط جذب ماهی پوست و بدن

 مقدار هااین ماهی بدن، آبی از کم جلوگیری و رفتهاز دست  آب

نوشند. این در حالی می را محیط اطراف خود شورآب  از زیادی

 فرشچی،) ها کم استتولید شده توسط این ماهی است که ادرار

آب  ماهی یک بدن بافت نمک میزان مقابل، نقطه در .(1024

 یجهدر نت و کندمی زندگی آن در که است آبی از بیشتر شیرین

 و پوست طریق از هااین دسته از ماهی بدن به مداوم طور به آب

 برای دلیلی هیچ ماهی و یابدمی جریان هاآن هایششآب

 رتبزرگ هایکلیه شیرینآب  هایماهی. ندارد اضافه آب نوشیدن

 آب انباشت از جلوگیری برای ای کهدارند، به گونه تریکاربردی و

 .(1024 فرشچی،) کنندمی تولید هم زیادی ادرار بدن، در

 ستگاهیو ز دما

 از متنوعی طیف در زندگی برای شیرین آب هایماهی

 دمای در توانندمی هاگونه از برخی. اندشده سازگار هازیستگاه

 برخی کهدر حالی  بمانند، زنده( گرادسانتی درجه 10) معتدل

. کنندمی رشد گرادسانتی درجه 11 تا پنج بین دمای در دیگر

 و هادریاچه عمق،کم هایتاالب در شیرینآب  هایماهی

 است، یافت درصد 41/4 از کمتر آب شوری که جایی ها،رودخانه

 هایزیستگاه در نیز شورآب  هایهمچنین، ماهی. شوندمی

 تا شمال قطب و جنوب قطب سرد هایاقیانوس از مختلف

 برای ربیشت که هاییزیستگاه شوند.می گرمسیری یافت دریاهای

 مرجانی، هایصخره شامل هستند مناسب شورآب  هایماهی

 هر در و هستند دریا اعماق و حرا هایجنگل نمکی، هایحوضچه

 نمو و رشد هاماهی از های متفاوتیگونه هازیستگاه این از یک

  .(sciencing.comکنند )می
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 اندازه تفاوت

 با طول) فیلیپینی هایماهی از شیرینآب  هایماهی اندازۀ

 1144اً تقریب که) سفید خاویار ماهیان تا گرفته( اینچ یک از کمتر

 ،شورآب  هایماهی در رابطه با. است متفاوت (دارند وزن کیلوگرم

 متریک سانتی آن حداکثر ابعاد که)مارشال  جزایر گپی ماهی

 متوسط طور به آن که طول) کوسه وال ترین وکوچک( است

های ترین ماهیبزرگ (است تن 1/11 از بیش آن وزن و متر 1/11

 .(sciencing.comدهند )این دسته را تشکیل می

 محبوب نژاد 14 معرفی به ه طور مختصرب ادامه در

 تواندمی که پرداخته شده است شیرین و شور هایآب هایماهی

  .باشد مفید آکواریومی هایماهی به مندانعالقه برای

 شورهای آبمعرفی ماهی

 (Ocellaris Clownfish) سیاسالر یدلقک ماه

 
 سیاسالردلقک ماهی  -2 شکل

 است دریایی هایماهی ترینمحبوب از یکی ماهی دلقک

. ها نگهداری نمودخانگی از آن آکواریوم یک در توانمی که

 کی در اگر حتی که، است این ماهی دلقک هایویژگی از یکی

ه ب خود، قلمرو در استقرار محضبه  گیرد، قرار بزرگ آکواریوم

 ایگوشه در را خود خانه اگر. شودمی دور منطقه آن از ندرت

 در به ندرت دهد، قرار مترسانتی 114 عرض با مخزن از

 یافتهپرورش هاینمونه. شودمی دیده مخزن دیگر هایگوشه

ها یافت به آسانی در فروشگاه آکواریوم محیط در ماهی این

 عادت دستی غذاهای خوردن به هااین ماهی همچنین. شودمی

 کنندمی پیدا با محیط سازگاری و به سرعت داشته

(thesprucepets.com.)  

 

 

 (Coral Beauty Angelfish) یوتیکورال ب یفرشته ماه

 
 یوتیکورال ب یفرشته ماه -3 شکل

 کوتوله ماهی یک رنگارنگ، بیوتی کورال ماهیفرشته 

. ودشمی سازگار آکواریوم با زندگی در راحتی به که است محبوب

 در و پایین قیمت باال، سازگاری درخشان، هایرنگ دلیل به

 ماهی این. است داران آکواریوم مورد عالقه گونه بودن، دسترس

 امّا نیست؛ تهاجمی پرخاشگر، هایماهی دیگر اندازۀ به معموالً

 در است نیستند، ممکن هایی که جفتنمونه از برخی

 مدتیبرای  اگر خصوصاً باشند، تهاجمی ترکوچک هایآکواریوم

 (.thesprucepets.com) باشند نگهداری شده مخزن در

 (Oricula Centropyge) نیآتش ایشعله  یفرشته ماه

 
 نیآتش ایشعله  یفرشته ماه -0 شکل

ی ژاپن ماهی فرشته عنوانبه  آن از که شعله ماهی فرشته

ر تتر و راحتمعموالً به دلیل سازگاری سریع شود،می یاد نیز

 هایترین ماهیمناسب از آکواریوم به عنوان یکیبا محیط 

 صورت به است ها بهتراین ماهی. شودمی شناخته هاآکواریوم

 ،هستند پرخاشگر کمتر که دیگر هایماهی کنار در یا تکی

 (.thesprucepets.com) شود نگهداری
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 0011بهار ، (پیاپی نوزده شماره) یک شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 (Auriga Butterflyfish) گایاور یپروانه ماه

 
 گایاور یپروانه ماه -5 شکل

 نیز نواری یا ایرشته ماهی پروانه را اوریگا ماهی پروانه

 ینگهدار برای هاماهی بهترین نوع از یکی ماهی پروانه این. نامندمی

با  هستند، های آرامیماهی اینکه به توجه با. ها استدر آکواریوم

 توانند همراه بامی مناسب، هایپناهگاه دارای محیطی کردن فراهم

 زندگی کنند آکواریوم یک در خوبی به غیرتهاجمی هایماهی

(thesprucepets.com.) شور، آب میگوی از هااین ماهی تغذیه در 

 توانمی گیاهی هایخوراک و یخی هایخوراک آماده، خوراک

ا سازگاری باالیی ب نسبتاً انیپروانه ماه از گونهاین . کرد استفاده

 های مرجانیتپه میان در اقیانوس محیط همچنین در .محیط دارند

 (.thesprucepets.com) گرددمی یافت هاسنگ و

 (Blue/Green Reef Chromis)ی بو آسبز  سیکروم

 
 یبآسبز و  سیکروم -6 شکل

 سطح از جدای است، ساده هانوع ماهی این نگهداری از

پرورش یا نگهداری  به خاصّی یعالقه داران آکواریوم بودن، ایحرفه

 تناننرم و ماهی هایگونه انواع با هاماهی این. دارند هاماهی از این

 این که این به توجه با. باشندمی نگهداری قابل یمرجان یهاتپه و

 هایخوراک انواع از توانهستند؛ لذا، می چیز خوارها همهماهی

 منجمد جهت غذاهای و پولکی میگو، نظیر شورآب  ماهیان مناسب

 هشت بین توانندها، میاین نژاد از ماهی. استفاده کرد گونهاین  تغذیه

 صورت به طبیعی محیط در. بمانند زنده آکواریوم در سال 11 تا

ها اکروپورا همچون ایشاخه هایریف بین جمعی دسته یا گروهی

(Acropora millepora )هب توانمی نیز آکواریوم در. کنندمی زندگی 

  .(parsipet.irکرد ) نگهداری را کوچک آن هایدسته صورت

 شیرینهای آب معرفی ماهی

 (Blue Mickey Mouse Platy) یموس آب یکیم یپالت

 
 یموس آب یکیم یپالت -7 شکل

 همراه به رنگ آبی بدنی دارای آبی موس میکی ماهی پالتی

 این رنگ بدن. است بدنهای کناره و دُم نقاطی تیره رنگ بر روی

 یرتکث از ماهی این. باشد تواندمی نیز اینقره به گاهاً متمایل ماهی

 از آنجا که. است آمده وجود به پالتی هایگونه سایر گزینشی

 مندانعالقه از بسیاری مولد خوبی هستند، های گونه پالنی،ماهی

ها به پرورش و نگهدای از ماهی شروع ماهی یک جفت با فقط

 رتکثی ماهی زیادی تعداد به اغلب در مدت زمان کمتر که کنندمی

 خصیمش بسیار رنگی الگوی دلیل به پالتی موس میکی. شوندمی

 اندشده گذارینام است، قرار گرفته هاآن دُم پایه در که

(thesprucepets.com.) 

 (Guppyی )گوپ

 
 یگوپ -8 شکل

 .هستند کوچک هایآکواریوم سرگرمی بنای سنگ هاگوپی

 سرعت تکثیر دارای زنده هایگونه دیگر نسبت به هااین ماهی

 فرزندان از اغلب گوپی هایآکواریوم هستند. همچنین، باالتری

 هر هک مهارتی بهترین. شوندمی انباشته مکرّر تولیدمثل از حاصل

نر و  جنس بین تفاوت تشخیص بیاموزد، تواندمی گوپی دارآکواریوم

 است جمعیت در آکواریوم خود انفجار از جلوگیری برای ماده

(thesprucepets.com.) 
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 (Cosmic Blue Zebra Danio) یآب ویدان

 
 یآب ویدان -9 شکل

 جزء که شیرینآب  هایماهی ترینمحبوب از یکی دیگر

 زبرا هایماهی آید،نیز به حساب می آکواریومی هایماهی بهترین

 و راهراه هایماهی این. هستند Danio Rerio علمی نام با دانیو

 گرما به آکواریوم در که هستند هاییماهی محدود از یکی کوچک،

 با خانگی حیوانات بازار در دانیو از مختلفی هایگونه. ندارند احتیاج

 هاماهی این از درستیبه  اگر. است موجود رنگ و مختلف طرح انواع

 رشد هب که در نهایت و کنند عمر سال پنج تا توانندمی شود، مراقبت

واهند خ طول مترسانتی ده تا هفت بین معموالً برسند که خود پایانی

 به طوری است؛ آسان بسیار هااین ماهی و نگهداری از مراقبت. داشت

 بسیار مناسب گزینه یک کارتازه افراد توسط نگهداری برای که

 .(parsipet.irشود )می محسوب

 (Neon Tetraنئون ) یتترا

 
 نئون یتترا -01 شکل

 شیرین آب هایآکواریوم جواهر عنوان به معموالً را نئون تترا

 به بدنی با شیرینآب  هایماهی ترینمحبوب از یکی و نامندمی

 صورتبه  ماهی این شودمی قرمز است. توصیه و آبی هایرنگ

 چون هم سبب (بیشتر یا عدد شش تعداد به) شود نگهداری گروهی

 تیحس امن یبه ماه یگروه یشود و هم زندگیم ومیآکوار ییبایز

کمتر موجب  یهاتیدر جمع ینگهدار غیر این صورت، در دهد.یم

 بومیِ هاماهی این .شودیم یحس خطر و استرس در ماه جادیا

 ورن با هاییمحیط هانئون تترا. هستند جنوبی آمریکای هایرودخانه

دهند. می ترجیح را باشند گیاهان از انباشته که هایینیز محیط و کم

  .دارند آب میانی سطوح در کردن شنا به زیادی تمایل هاماهی این

 توصیه بوده و از این رو جوصلح بسیار هاماهیعالوه بر این، این 

 اندازه هم جویصلح ماهیان یا و مشابه هایگونه با تا شودمی

 پایدار پارامترهای با اسیدیهای آب در هاماهی این شوند. نگهداری

  .(parsipet.irکنند )زندگی می

 White Cloud Mountain) یکوهستان دیابر سف ویدان

Minnow) 

 
 یکوهستان دیابر سف ویدان -00 شکل

 کوچک هایماهی از دیگری گونۀ کوهستانی، سفید ابر دانیو

 رد هاماهی این. ندارند باالی آب آکواریوم دمای به نیازی که هستند

 به قرمز هایماهی و آبی های دانیوماهی و در کنار معتدل هایآب

 هایمجموعه از برخی در هاماهی این وجود. کنندمی زندگی خوبی

 ماهی(، لزوماً است )نه گیاهان روی هاآن تمرکز که آکواریومی

 کوهستانی سفید ابر ماهی دکوراسیون در است بهتر. است متداول

 اختفا با ماهی شود، تا استفاده شکل غار هایسنگ تخته و غارها از

 دانیوها آکواریوم شدت نور. داشته باشد بیشتری آرامش هاآن در

 باشد نداشته هاآن گریجلوه بر تأثیری تا باشد کم است بهتر

(thesprucepets.com.) 

 تالش بر این خواهد بود تا در نشریه، این بعدی شماره در

 هایماهی پرورش و نگهداری ینحوه از دیگری زوایای با رابطه

 .شود صحبت آکواریومی

 منابع

 ."آکواریوم )نمادی از طبیعت زیر آب("(. 104۱. )م ارجینی،

 .ایران تهران، اول، چاپ مهر،نقش انتشارات

 چاپ نوبهار، انتشارات ."به زبان ساده آکواریوم". (1024. )ع فرشچی،

 .ایران تهران، اول،
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