
 

 

 

 Gold Fish گلدفیش ماهی .۱

های گوناگون ها واندازهباشند. این ماهی در رنگها معموالً اولین انتخاب شما برای ماهیان سرد آبی میگلدفیش

بهترین چیز درباره آنان این است که ماهیان  های فنسی هستند.ترین آنها گلدفیشباشد که معروفموجود می

خورند. ولی این ماهی فضوالت زیادی تولید مهاجمی نیستند و معموالً هر چیزی که اندازه دهانشان باشد می

 .درصد آب را سیفون کنید۲۰ای یکبار کند بنابراین شما باید هفتهمی

 

 گلدفیش :انواع ماهی گلدفیش را بشناسید

 Guppy گوپی ماهی .۲

انی ها ماهیهای زیبایی به آکواریوم شما ببخشند. آنتوانند رنگهای نسبتاً ارزانی هستند و میها ماهیانیگوپی

های گروهی هستند. البته باید توجه داشت که های مناسب برای آکواریومجو هستند و یکی از گزینهآرام و صلح

یادی نوزاد تولید کنند و پس از مدتی گروه آنان بسیار بزرگ توانند تعداد زحتی یک نر وماده از این ماهی می

 .شودمی



 

 

 

 Molly مولی ماهی .۳

جو هستند. این ها ماهیانی بسیار آرام و صلحهای گروهی هستند. آنها در آکواریومها جزو بهترین ماهیمولی

های گوناگونی ها در رنگنماهی دارای طرفداران زیادی در سراسر جهان است شاید دلیل ان این باشد که آ

ها دهند. البته مولیها خود را حدوداً با هر شرایطی وفق میشوند. البته دلیل اصلی آن این است که آنیافت می

 .دهند در آبی با سطح نمک معمولی زندگی کنندترجیح می

 



 

 

 Swordtails ماهی سوارتر .۴

های شماست. رنگ زیبای این ماهی و ی از بهترین انتخابها یکاگر شما فضای کافی در مخزن خود دارید سوارتر

کند. آنان عاشق ها تبدیل میها را به یکی از منحصر به فردترین گونهها این ماهیدم شمشیر مانند در نر

ها نگهداری کرد به توان در مخازن گروهی با دیگر ماهیها را میفضاهای بزرگ و فعالیت زیاد و شنا هستند. آن

 .که فضای زیادی برایشان وجود داشته باشدشرطی 

 

 Neon Tetras ماهی تترا نئون .۵

تایی ۶هاش ها را باید در حداقل در گروهشوند آکواریوم شما بسیار زیبا جلوه کند. آنها باعث میتترا نئون

ها در بود. آنانگیز و زیبا خواهد نگهداری کرد. شنا کردن یک گروه کنار هم در آکواریوم شما بسیار شگفت

 .تر هستند زیرا بسیار فعالند و نیاز به فضای کافی برای شنا دارندمخازن بزرگ سرحال

 

 Corydoras Catfish ماهی کت فیش کوری .۶



 

 

های کوری عالوه بر زیبایی و طول عمر باال به یک آکواریوم زیبا بدون کت فیش کوری ناقص است. گربه ماهی 

های های یک آکواریوم هستند. در گروهکنند و جزو مفیدترین ماهیبهداشت آکواریوم و ماهیان شما توجه می

 .دهندبهتر انجام می تر هستند و کار خود را نیزتر و شادابتایی به باال بسیار سرحال۴

 

 Danios ماهی دانیوس .۷

شود. البته این ماهی دارای ترین ماهیان آب شیرین است و برای افراد مبتدی توصیه میدانیوس یکی از مقاوم

توان های زیادی است که نگهداری از اکثرشان بسیار آسان است. این ماهی همه چیزخوار است وحدوداً میگونه

 .دهندامی غذاها تغذیه کرد البته به غذاهای زنده و سبزیجات عالقه بیشتری نشان میها را با تمآن

 

 Barbs ماهی بارب .۸

های های مختلفی را در آکواریوم خود داشته باشید. گونههایی با رنگتوانید ماهیها شما میبا نگهداری بارب

های گروهی نگهداری کنید البته باید وانید در آکواریومتها را میها وجود دارد که اغلب آنبسیار مختلفی از بارب



 

 

ها مانند بارب حلب عالقه زیادی به بازیگوشی و اذیت کردن ماهیان های باربتوجه داشت زیرا بعضی از گونه

 .دیگر دارند

 

 Platy ماهی پالتی .۹

ها نیز طرفداران ایبین حرفه ها البته این ماهیهای مقاومی هستند و گزینه خوبی برای مبتدیها ماهیپالتی

شوند و بهترین مزیت درباره این ماهی این های بسیار گوناگونی یافت میها وطرحها در رنگزیادی دارد. پالتی

 .است که بسیار زیباست و ارزان

 

 Betta ماهی فایتر .۱۰



 

 

با یک نر  گاهآیند ولی هیچد کنار میها با ماهیان بزرگتر از خوها ماهیانی بسیار زیبایی هستند. اکثر فایترفایتر

های ها دارای بالهانجامد. به دلیل این که فایتردیگر از گونه خود کنار نیامده و این کار به مرگ یکی از آنان می

 به قهعال هاماهی بعضی زیرا نکنید استفاده هاآن کنار در …ها و بلند هستند سعی کنید از ماهیانی مانند بارب

 .دارند ماهی این دم کندن

 

 :نکته

ها آسان است روید ماهیانی که مقاوم هستند و نگهداری از آنکه برای خرید ماهی میسعی کنید هنگامی

تر است و همچنین شانس تر از ماهیان بزرگهای کوچکتر معموالً بسیار آسانانتخاب کنید. نگهداری از ماهی

های اندازی یک آکواریوم گروهی با ماهیخصوص اگر قصد راهسازگاری ماهیان کوچکتر با هم بیشتر است به 

 .مختلف را دارید


