
  

 کمبود اکسيژن  

 
  

تواند کمبود  کشد، دليل آن می رساند و به سنگينی نفس می ھنگامی که ماھی خود را به سطح آب می

ھای ديگر اشتباه نگيريد.  اکسيژن يا مسموميت باشد. توجه داشته باشيد که کمبود اکسيژن را با عارضه

اين حالت دچار نفس  کنند که ماھی در ھا به اشتباه گمان می داران و مالکان برکه بسياری از آکواريوم

کند که به اليه نازک آب در زير سطح  تنگی شده است. اما اين تصور اشتباھی است، و ماھی سعی می

 JBL Oxygen Test Setآب فوراً دست پيدا کند، چرا که در اين اليه ميزان اکسيژن باال است. با کمک 

O2 گرم در ليتر  ميلی 5ميزان اکسيژن توان به سرعت و آسانی مشکل اکسيژن را تشخيص داد. اگر  می

  شود.  ھا ديده می باشد، مشکلی وجود ندارد، و افزايش فعاليت تنفسی در اغلب ماھی

توان به طرز چشمگيری با چند ساعت پمپاژ  عالج اين کمبود اکسيژن ساده است: ميزان اکسيژن را می

زدِن آب از فيلتر به راحتی  با کمک پستوان  ھوا و سنگ ھوا به ميزان الزم رساند. ميزان اکسيژن را می

افزايش داد. به طور ُکل، ھرمقدار سطح آب بيشتر به ھم زده شود، ميزان اکسيژن بيشتری توسط آب 

شود. وقتی که  تر باشد، ميزان اکسيژن کمتری جذب می شود. در ھمين حال ھرمقدار آب گرم جذب می

ھا (ماھی، جلبک، و گياھان) باعث  مرگ ارگانيسم آيد يعنی مشکلی وجود دارد. سطح اکسيژن پايين می

ھا ميزان زيادی اکسيژن مصرف شود. تصفيه آب از  شود که برای تجزيه آن ھا توسط باکتری می

شود که سطح اکسيژن آب به طرز چشمگيری پايين بيايد، که بايد مشکل آن را  ھا اغلب باعث می جلبک

  برطرف کرد. 

 JBL Nitriteح نيتريت آب را با استفاده از شود که سط به عالوه توصيه می Test  Set NO2  test 

  ھا بروز کنند.  شود که ھمين نشانه وارسی کنيد، چرا که مسموميت شديد با نيتريت باعث می

  



 شوند.  ) میapathyتفاوتی ( ھا دچار بی ماھی -

 آيد تا اکسيژن بگيرد.  ماھی به سطح آب می -

 کند.  یماھی به سرعت به جلو و عقب شنا م -

 خورد.  ماھی غذا نمی -

 کند.  ماھی به طرز غيرطبيعی افزايش پيدا می  فعاليت آبشش -

 کند.  تواند موقعيت طبيعی خود را حفظ کند و از باال به پايين شنا می ماھی نمی -

 ) را وارسی کنيد. NO2مالد. نيتريت ( ماھی خود را به چيزھای دور و برش می -

 کند.  ماھی با حرکات نوسانی و پيچشی شنا می -

 گيرد.  ماھی حالت تھاجمی به خود می -

 




