
 1395سال /2شماره /سومسال   زینتیآبزیان 

25 

  و نقش آنها در آکواریوم آبزيگیاهان 
  

  1سوداگر ، محمد1*حمیده ذکریائی

  گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده شیالت و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان - 1
 

*hzakariaee87@yahoo.com 
 

   1394مهر  :تاریخ پذیرش    1394خرداد  :تاریخ دریافت
 

  چکیده
هاي گرم و اغلب شیرین، به سایر نقاط جهان انتقال یافته و که از مناطق گرمسیر و آبهاي متنوع زیادي است شامل گونهگیاهان آبزي آکواریومی 

صی هاي فاقد ماهی نوعی گلدان آبزي به شمار رفته که طراوت و جلوه خاکاشت و حضور گیاهان آبزي در آکواریوم. شوندطور صنعتی تکثیر میبه
که با مصرف فضوالت ماهیان نحويآورند؛ بهمی وجودبه را براي ماهیان محیطیهاي داراي ماهی عالوه بر زیبایی، تعادل زیستدارد و در آکواریوم

با رعایت تعادل بین تعداد و نوع ماهی با نوع و تعداد گیاه آبزي . نمایداکسیدکربن، اکسیژن محلول داخل آب را تأمین میعنوان کود و جذب ديبه
بررسی اثر گیاهان آکواریومی در تحقیق حاضر به .یابدمی بهبودگیري صورت چشمبه غیرهمتناسب با حجم آکواریوم، تغذیه، بهداشت، تصفیه آب و 

  .گرددها اشاره میو معرفی برخی از آن

 
   .آبزي، آکواریوم، ماهیان زینتی گیاهان: کلمات کلیدي
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  مقدمه
ــادل   ــومی داراي نقــش بســیار مهمــی در حفــظ تع گیاهــان آکواری

این گیاهـان عـالوه بـر    . باشنداکولوژیکی در اکوسیستم آکواریوم می
ایجاد زیبایی در فضاي آکواریوم، محیطی نزدیک به محـیط طبیعـی   

اسـی کـاربرد   از فوایـد اس . دنسـاز زندگی ماهیان زینتـی فـراهم مـی   
تـوان بـه تنظـیم میـزان سـختی آب و      گیاهان آبزي در آکواریوم می

pH  مین محلـول در آب و در نهایـت حفـظ و تــأ    ، افـزایش اکسـیژن
گیاهان آکواریومی محیطی بسـیار  . نسبی سالمت ماهیان اشاره نمود

 ف سـازد در اطـرا  ها را قـادر مـی   که آن امن براي ماهیان زینتی بوده
گیاهـان اولـین چرخـه تولیـد مـواد       .ها مخفی شـوند ها و ساقهبرگ

اکسـیدکربن از محـیط، عمـل    غذایی بوده که با جذب نور و گاز دي
دهند و اولـین غـذاي در دسـترس بـراي ماهیـان      فتوسنتز انجام می

باشـند  چیزخـوار مـی  خـوار و همـه  گیـاه  هاي گونه: شامل آکواریومی
جذب فلزات سـنگین  گیاهان آکواریومی توانایی ). 1391شاطریان، (

ـ   ؛را داشته هـاي بیولـوژیکی محسـوب    واع جـاذب بنابراین، یکـی از ان
گیرنـد  ردایـی مـورد اسـتفاده قـرار مـی     منظور آالیششوند که به می

)Lavid, et al., 2001( .  اي از ردایـی، مجموعـه  منظـور از آالیـش
باشد که با هدف کـاهش، حـذف، تجزیـه و یـا سـاکن      ها میفناوري

محیطی از فضایی خاص با هدف بازسـازي و تجدیـد    ساختن سموم
 ,.Wendy, et al( گیرندمحیط زیست سالم مورد استفاده قرار می

هزینه پایین، تولید مواد زائد گیاهی قابل بازیافت و حـداقل  . )2006
محیطـی از جملـه مزایـاي اسـتفاده از ایـن گیاهـان       عوارض زیسـت 

جایی که کل پیکره گیاهان از آن. )1383، قائمیان( شودمحسوب می
، با گیرددر تماس مستقیم با آب قرار می ور و شناورغوطه آکواریومی
اکسیدکربن و بازده اکسیژن بـه محـیط داخـل آکواریـوم،     جذب دي

نماینـد و مـانع مصـرف غیـر     اکسیژن مورد نیاز ماهیان را تامین می
 ضروري انرژي و کاهش هزینه شده کـه شـامل اسـتفاده از دسـتگاه    
هواده بوده که عالوه بر سر و صدا و ایجاد محیطی پر اسـترس بـراي   

 دهدچنین ماهیان بالغ، هزینه برق مصرفی را افزایش میالروها و هم
)Schor-Fumbarov, et al., 2003( .معطر همکاران )در )1387 ،

در ) Nymphaea albap( توانـایی گیـاه نیلـوفرآبی سـفید    بررسـی  
کـه ایـن گیـاه     نـد هاي آبی بیان کردمحیطکاهش فلزات سمگین از 

و همچنـین بـا    باشـد آبزي جاذب بیولوژیکی توانمند و مقـاومی مـی  
هــاي گیــاه نیلــوفرآبی درون رســوبات کــف کاشــت ریــزوم و ریشــه

مانـد کـه محیطـی ایمـن     آکواریوم، گیاه بر روي آب شناور باقی مـی 
اع متفـاوتی  گیاهان آکواریومی داراي انو. آوردبراي ماهیان فراهم می

 آنوبیـاس نانـا،  : هـاي آن شـامل  ترین گونهبرخی از معروف. باشندمی
باشـد کـه هـر یـک شـرایط      غیـره مـی  هیگروفیال، کریپتوکوریـون و  

  ).1391شاطریان، (طلبد داري خاص و منحصر به فري را می نگه

  

  جذب مواد سمی توسط گیاهان آبزي
از متابولیسـم   اي از مواد دفعی و سمی که حاصل جذب بخش عمده

و فعل و انغعاالت حیاتی ماهیان است، توسـط گیاهـان آبـزي انجـام     
ترین مواد دفعی که گیاهان نقش اساسی در حـذف از  مهم. گرددمی

. باشـد محیط آکواریوم و جذب آن دارند، آمونیاك و یون آمونیوم می
مواد ازته حاصل ادرار ماهی و باقیمانده غذایی بوده که بـراي مـاهی   

هیچ فیلتري بجز گیاهان و باکتري نیتروزوموناس . ار سمی استبسی
قادر به تبذیل این مواد سمی به ترکیبات غیرسمی و یـا بـا سـمیت    

  ).1394ذکریائی و سوداگر، ( باشدتر نمیکم
 

اکسید کـربن حاصـل از بـازدم    جذب گاز دي
   ها و سایر آبزیان داخل آکواریومماهی
ها و سـایر آبزیـان توسـط    بازدم ماهیکربن حاصل از  اکسیدگاز دي

هـا  گیاهان آکواریومی جذب شده و در حضـور نـور بـه کربوهیـدرات    
اگرچه پمپ هواده نیز با ایجاد جریانات دائمی درون . گرددتبدیل می

 آن مربـوط بـه  هاي اما، هزینه شود؛آکواریوم سبب خروج این گاز می
در  گی بـرق اعم از روشن بودن دائمـی و در نتیجـه مصـرف همیشـ    

فاده از گیاهان آکواریومی باال است که مقرون به صرفه مقایسه با است
در صـورت وجـود ایـن گیاهـان درون آکواریـوم، تنهـا در       . باشدنمی

 ،باشـد هنگام شب که خود گیـاه نیـز مصـرف کننـده اکسـیژن مـی      
  ).1974فریزر برونر، ( استفاده از پمپ هواده ضروري است

  
  تولید اکسیژن

که  دگردمی تولیدعنوان یک محصول جانبی در فتوسنتز بهاکسیژن 
بزیان از جمله خـود گیاهـان   آترین نیازهاي ماهیان و سایر از اساسی

  ).1394 و حسینی، حسینی( باشدهاي تاریکی میدر هنگام واکنش

  
  زیبایی و طراوت داخل آکواریوم

رنـگ  گیاهان آکواریومی با داشتن ظاهري زیبا به خصوص گیاهان با 
ي بسیار زیبایی داشته و در اکثر مواقع تماشاي آکواریـوم  سبز، جلوه

تزیین شده با گیاهان آکواریومی سـبب آرامـش در افـراد مضـطرب      
حـیط زیسـت   عالوه، این گیاهان محیطی طبیعی مشابه مشود؛ بهمی

   .)تروپیکا(سازندماهیان فراهم می
   

  به داخل آکواریومنور کنترل میزان نفوذ 
گیاهان آکواریومی میزان نفوذ نـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم را بـه      

ها نیز با توجـه بـه   چنین، ماهینمایند؛ همداخل آکواریوم کنترل می
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توانند نقطـه مـورد نظـر    نیازِشان به تابش میزان مشخصی از نور، می
  .پیدا کنند خود را در آکواریومی که داراي گیاهان آبزي می باشد

  
   گذاريو یا النهریزي محل تخم

 ریـزي اغلـب  گیاهان داراي اثرات شـگرف و بسـیار مهمـی در تخـم    
روِي شاخ و برگ گیاهـان و یـا زیـر     تربیش و بودهها هاي ماهی گونه
عـالوه، گیاهـان   باشـد؛ بـه  هـا مـی  ریـزي آن هـاي تخـم  ها مکانبرگ

هـا هنگـام   سـازي برخـی از مـاهی   مهمـی در النـه   نقـش  آکواریومی
هـا کـه بـراي    بـراي مثـال انـواع گـورامی     .نماینـد ا میایفریزي  تخم
، براي تثبیت و اسکان النه خـود  سازندهایی از هوا میریزي النه تخم

 ؛ بنـابراین، عـدم وجـود   نماینـد از شاخ و برگ گیاهـان اسـتفاده مـی   
هـا  در داخل آکواریـوم باعـث متالشـی شـدن النـه آن      ان آبزيگیاه
  ).1387 فاضلی،( گردد می
  

  الروها پناهگاه
عنوان پناهگاه استفاده کرده و خود را اغلب الروها از گیاهان آبزي به

هـاي دیگـر کـه بـراي الروهـا      از دسترس والدین و یـا سـایر مـاهی   
عـالوه، گیاهـان   بـه  ؛کننـد پنهـان مـی   شـوند، شکارچی محسوب می

هـا بـوده کـه    آکواریومی پناهگاه بسیار مناسبی براي برخی از مـاهی 
ممکن اسـت   زیراهاي قلمروطلب قرار نگیرند، سایر گونهمورد حمله 

هـاي مختلـف بـا    هاي یک گونه مشابه وِ یـا دو مـاهی از گونـه   ماهی
ماهی مـورد تعـرض خـود را     در این صورتکه  نمودهیکدیگر جدال 

  ).1387 فاضلی،( داردگه میبراي مدتی پنهان ن
  

طور غیر مستقیم بـراي برخـی از   هتولید غذا ب
   هاماهی

روِي شاخ و بـرگ   هایی کهها و باکترياز ریزجلبکها برخی از ماهی
هـاي  کنند؛ عالوه بر ایـن، گونـه  نمایند، تغذیه میزیست میگیاهان 

عنـوان جیـره غـذایی    خـوار از گیاهـان موجـود در آکواریـوم بـه     گیاه
کـه گیاهـان    گرفـت توان نتیجه میبر این اساس  .نماینداستفاده می

 قـادر بـه تـامین   ی حتـی اگـر زیبـا هـم باشـند،      پالستیکی مصـنوع 
 .باشندها نمیماهی حیاتی احتیاجات

  
  انواع گیاهان آکواریومی

  آنوبیاس نانا 
گیاهی بسیار زیبـا و مقـاوم،    Anubias nanaاین گیاه با نام علمی 

       Araceaeمتعلـق بـه خـانواده     )کـامرون  -غرب آفریقا (بومی آفریقا 

اکسـیدکربن کمـی نیـاز داشـته و در     این گیاه به نور و دي .باشدمی
سرعت رشد این گیاه . متوسط رشد مناسبی دارد –محدوده نور کم 

 .در بستر تانـک نبایـد پوشـیده شـوند     آنهاي زیرین کند بوده ساقه
دماي قابل تحمـل   .باشدآنوبیاس نانا داراي سطح نگهداري آسان می

و مناسـب جهـت نگهـداري     اد گـر درجـه سـانتی   30-20این گیـاه  
چنـین،  باشد؛ هـم دیسکس و گورامی می :چونماهیان گرمسیري هم

 dh 30-1قابـل تحمـل   و سـختی   9- 5/5/این گیـاه   pH محدوده
خـورده نشـدن آن توسـط ماهیـان      از مزایـاي ایـن گیـاه    .باشـد  می

  .خوار است گیاه
  

  
  گیاه آنوبیاس نانا :1 شکل

  

  
  دهیگیاه آنوبیاس نانا در حالت گل :2شکل

  
  کوریون باالنساکریپتو

طور طبیعی در به Cryptocoryne balansae این گیاه با نام علمی
دلیـل شـکل   بـه  و نمایـد مناطق گرمسیري آسیا و آفریقا زیست مـی 

تلـخ  (ها به خوردن آن بسیار زیبا، ماندگاري خوب، عدم عالقه ماهی
در بـازار ایـران بسـیار     ،قیمت نسبتا بـاال  رغمعلی) هامزه بودن برگ

 28-22يدمـا کریپتـون بـه    .اسـت مورد توجه خریداران قرار گرفتـه 
و نور متوسـط نیـاز داشـته و در بسـتر      pH  6 -8گراد،درجه سانتی
  .متر بهترین رشد را داردمیلی 3-4بندي در حدود شنی با دانه
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  گیاه کریپتون :3 شکل

  
  چمن مارش پنیورت

بسـیار   Hydrocotyle sibthorpioides maritimaاین گیاه با نام 
 .باشـد مـی  Apiaceae زیبا و متعلق به مناطق آسیایی و از خـانواده 

خیلی زیاد  -این گیاه به نور زیادي نیاز داشته و در محدوده نور زیاد 
سـطح   .متوسـط اسـت   -کنـد و داراي سـرعت رشـد کـم     رشد مـی 
دمـاي قابـل    ،خیلـی سـخت   -سخت چمن مارش پنیورت نگهداري 

  و سـختی  pH 6-8 محـدوده  گـراد، درجـه سـانتی   28-20تحمل 
  .استگزارش شده dh 13-1متوسط یعنی

  

  
 چمن مارش پنیورتگیاه : 4شکل

  
  گیاه توري شکل یا ماداگاسکار توري شکل

متعلـق   Aponogeton madagascariensis این گیاه با نام  علمی
 Aponagetonaceae به غـرب آفریقـا بـوده و از اعضـاي خـانواده      

این گیاه با سرعت رشد سریع، داراي سطح نگهداري بسیار . باشد می
 30-15دماي قابل تحمـل ماداگاسـکار تـوري شـکل     . سختی است

ولـی   dh 8-و سختی قابل تحمل  pH 5/5-5/6، درجه سانتی گراد
عالوه، این گیاه گزارش گردیده است؛ به   20dhدر بعضی از منابع تا 

نیتریت و آمونیاك : بسیار به پارامترهاي فیزیکوشیمیایی آب از جمله

الزم به ذکـر اسـت    .باشدحساس بوده و نیاز به تعویض مکرر آب می
  .که ریشه این گیاه به بستر بسیار مقوي و مغذي نیاز دارد

  

  
  گیاه ماداگاسکار توري شکل :5 شکل

  
   مرواریدعلف 

در برخـی  کـه   Hemianthus micranthemoidesاین گیاه با نـام  
 شـود، متعلـق بـه آمریکـاي    منابع به آن اشک کودك نیز گفتـه مـی  

علف مروارید به نـور متوسـط نیـاز داشـته و داراي     . باشدشمالی می
چنـدان   CO2 عالوه، ایـن گیـاه بـه   سطح نگهداري متوسط است؛ به

 28- 19قابـل تحمـل گیـاه علـف مرواریـد      دماي . زیادي نیاز ندارد
 13-9و سـختی متوسـط در سـطوح     pH 5-7 گـراد، درجه سـانتی 

  .باشد می
  

 
  گیاه علف مروارید :6شکل

  
  پروا کریپتوکوریون

و متعلـق بـه   ) سـریالنکا (بومی آسـیا   Cryptocoryne parvaگیاه 
این گیاه به نور متوسطی نیـاز دارد و در  . باشدمی Araceae خانواده



 1395سال /2شماره /سومسال   زینتیآبزیان 

29 

ــه از . اي داردزیــاد رشــد بهینــه –محــدوده نــور متوســط  ایــن گون
  ها داراي سطح نگهداري متوسط، دماي قابـل تحمـل  کریپتوکوریون

  .باشد می dh 20-1و سختی  pH  5/5-8گراد، درجه سانتی 29- 20
  

  
 گیاه کریپتوکوریون: 7شکل 

  
 هیگروفیال غروب

بومی آسیا بوده که بـه    Hygrophila polyspermaاین گیاه با نام 
زیـاد و   –داراي سرعت رشـد متوسـط    .زیاد نیاز دارد –نور متوسط 

         عالوه، نیاز این گیـاه بـه  باشد؛ بهمتوسط می -سطح نگهداري ساده 
CO2 درجـه   28-18دماي قابل تحمل این گیاه  .چندان زیاد نیست

 13-9و سـختی متوسـط یعنـی     pH 5-5/7 محـدوده  گراد وسانتی
در صورت استفاده از کود آهن منیزیم و مهتـابی  . ثبت گردیده است

هاي باالیی گیاه به رنـگ قرمـز و حتـی    مخصوص رنگ صورتی برگ
  .یابدبنفش تغییر می

  

  
  گیاه هیگروفیال غروب: 8شکل 

  
  سفید نیلوفرآبی

هـایی   دلیل دارابودن دانهبهNymphaea Alba این گیاه با نام علمی
با ارزش غذایی باال و غنی از نشاسـته، روغـن و پـروتئین، خاصـیت     

 و ریشه و برگ آن نیز مورد تغذیه )Conard, 2007( دارویی داشته

این . )Lavid, et al., 2001( گیرد ماهیان و  سایر حیوانات قرار می
تن غـدد  علـت داشـ  بـه گیاه از جنبه زینتی بسیار مورد توجه بوده و 

راکسـید و  تانن، فنول، پ: روپوستی زیاد در نواحی برگ و ساقه مانند
هـاي آبـی   عنوان فیلتر مناسبی براي محـیط  تواند بهاسید گالیک می

ا این روش در مقایسه بـا سـایر   آلوده کاربرد فراوانی داشته باشد؛ زیر
 این گیاه با استفاده از. باشدهاي بیولوژیکی مقرون به صرفه می روش

عنوان منبع تولید انرژي و غذا نور خورشید و انجام عمل فتوسنتز، به
گیـاه  . سازدهاي فعال در فرآیند تجزیه را مرتفع مینیازهاي باکتري

نیلوفرآبی با رشد و انمو و انجام اعمـال متـابولیکی قـادر بـه جـذب      
ها پس از که لجن حاصله از آنمقادیر باالیی از فلزات سنگین بوده و 

 Alaska( باشـد وره جذب داراي درصد باالیی از عناصـر مـی  طی د
Natural Heritage Program, 2006(.  

  

  
  گیاه نیلوفرآبی سفید :9 شکل

  
  گیرينتیجه

گیاهان آکواریومی نقش بسیار مهمی در ایجاد تعادل در اکوسیستم 
آکواریوم ایفا کرده و ضمن زیبا جلوه دادن محیط آکواریوم با جـذب  

ور از محـیط داخـل آب،   آاکسیدکربن و سایر گازهـاي زیـان  گاز دي
نماینــد؛ آکواریــوم را تـأمین مــی اکسـیژن مــورد نیـاز آبزیــان درون   

عالوه، این گیاهان مکانی مناسـب جهـت مخفـی شـدن برخـی از       به
ثل و آغـاز رفتارهـاي تولیــدمثلی   هـا و محرکـی بـراي تولیـدم    گونـه 

هاي مضـر  معلق و باکتري گیاهان آکواریومی با جذب مواد. باشند می
عنـوان  در مواردي بـه درون آب، سبب ایجاد سالمتی ماهیان شده و 

 ایـن گیاهـان بایـد   . گیرندغذاي موقت ماهیان مورد استفاده قرار می
کوچک بـون نسـبی، رشـد    : داراي خصوصیاتی مانندعالوه بر زیبایی 

، فاضـلی ( مقاومت در برابر تغیییرات داخـل آکواریـوم باشـند   نسبی، 
طورکلی، کاربرد گیاهان آکواریومی عالوه بر نقش زیبـایی   به). 1387

  . باشنددر آکواریوم در موارد ذکر شده نیز مقرون به صرفه می
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