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باغ های آبی با گیاهان آبزی : عنوان مماله 

 

 

نشیمن آپارتمانها ، سهم  با توجه به کم شدن مساحت منازل و تبدیل شدن صحن حیاط خانه ها به فضای

این تغییر فضا باعث شده . انسانها از داشتن فضاهای سبز بسیار کم و در بیشتر موالع به هیچ رسیده است 

دیگر خبری . انسانها از فضای زندگی سنتی گذشتگان فاصله گرفته و به سبک به ظاهر مدرن زندگی کنند 

د فضایی برای پرورش نیست و اگر فضایی باشد محلی برای از گل و گیاه نیست زیرا حتی اگر دلخواه ما باش

.  نگهداری نداریم تا نور و هوای کافی به گیاهان ما برسد 

انسان . اما مطالب فوق دلیل بر این نیست که کار از کار گذشته و ما محکوم به لبول شرایط فوق هستیم 

اشرف مخلولات است و به خوبی می تواند تهدید را به فرصت تبدیل کرده و از  نشان داده که بارها و بارها

ا الدام به تانسان امروزی تالش می کند به اصل گذشته خود باز گردد و در همین راس. هیچ همه چیز بسازد 

بز را به اغها و فضای سباز همین رو  .اما با شرایطی متفاوت نموده است جای گذینی شرایط گذشته با حال 

در گذشته گیاهان . منازل آورده و با دلت فراوان سعی کرده از کمترین فضا بهترین استفاده را نماید 

حوض اما امروزه گیاهان در آب شناور شده اند و ماهیان در مخصوص باغچه ها بودند و ماهیان مخصوص 

این همان خاللیت . ی نیست این یک همزیستی اجبار. اطراف آنها به رشد و نمو خود ادامه می دهند 

. انسانیست 

 

چه بسا اگر شرایط به خوبی فراهم نشوند ما هم گیاه و هم . اما داشتن این محیط جذاب نیاز به آگاهی دارد 

ساخته شدن این محیط جذاب را آموزش در این مماله ما سعی می کنیم  . ماهی ها را از دست خواهیم داد 

. باغ های زیبا اشاره کنیم ب برای این دهیم و به گیاهان مناس

دی این گیاهان . گیاهان آبزی به گیاهانی گفته می شوند که توانایی رشد و نمو در محیط های آبی دارند 

بعضی از باکتریهای مضر و .  اکسید کربن و گازهای زیان آور را از آب میگیرند و اکسیژن را آزاد می کنند

معلك در آب را هم جذب میکنند و باعث سالمتی محیط آب میشوند و بطور کلی نمش بسیار مهمی در ایجاد 

 .تعادل و پایداری اکوسیستم یک آکواریوم گیاهی زیبا و سالم ایفا میکنند



این گیاهان همچنین با عث . تمسیم می شوند گیاهان روآبی ، میان آبی و گیاهان زیر آبی  به گیاهان آبزی 

م ها بصورت طبیعی شده و در سازگاری مناسب با موجودات آبزی می توانند نمشی نمایی زیبا به آکواریو

. و پناه گاه مناسبی برای آنها باشند  مهم برای رشد 

و نیاز به کاشتن ندارند غذیه می کنند تر زیاد احتیاج دارند ، از ذرات سطح آب شد به نوگیاهان روآبی جهت ر

برای کنترل این گیاهان از ماهی های گیاه خوار استفاده کنید و یا مانع از زیاد شدن آنها بر روی سطح آب  .

. شوید 

گیاهان میان آبی در الیه میانی آکواریوم رشد می کنند باعث تسویه آب و شفاف شدن آن شده به مواد غذایی 

. ع کرده و مجددا در خاک بکارید خاصی نیاز ندارند و در صورت ازدیاد آنها را لط

بسیار زیبا . گیاهان زیر آبی بر خالف دو گونه لبل در خاک ماسه کاشته شده و در عمك آب لرار دارند 

مواد آلی موجود در بستر آکواریوم بعنوان کود و خاک  .هستند و جلوه ای خاص به آکواریوم شما می دهند 

  .باعث زالل شدن آب و بهینه سازی محیط آکواریوم میشوند و با جذب این مواداستفاده میکنند  تغذیه 

 :برای انتخاب گیاهان به موارد ذیل دلت کنیم 

اکسیژن رسانی به گیاه  ، همچنین باشد با گونۀ ماهی ها سازگار  وبا دمای آکواریوم  شما می بایستگیاه  

در ادامه در مورد ) است  مناسب جایگاهلرار گیری صحیح ریشه در مهمترن مطلب  ، باشد کامل و صحیح

( . تهیه بستر مناسب اشاره خواهیم داشت 

 

استفاده از وسایل تزیینی برای آکواریوم به گونه ای باشد که مزاحمتی برای گیاهان و جانوران آبزی  

به هنگام انتمال . بسیار نمش مناسبی ایفا می کند نداشته و استفاده هوشمندانه از آنها در رشد گیاهان 

 .گیاهان دلت شود تاخیری در انجام آن صورت نگیرد 

 

:  تهیه بستر آکواریوم برای کاشت گیاهان 

 

 نگهداری واریوم با اندازه مناسب برای محلآک -

ال شسته شده کامبرای کف ، شن بدون آلودگی خاک مناسب برای بستر که شامل شن شسته نشده   -

 .میلیمتر باشد  3الی  2حا دارای سنگ ریزه های کوچک با لطر برای سطح دوم که ترجی

 آماده تهیه کرده ایم نشا ریشه که لبال آنها را از طریك بذر پرورش داده ایم یا بصورت ی ایاهان دارگ -

نور کافی که البته بهتر است بصورت طبیعی باشد تا در رشد نمو اثر مثبت داشته باشد در غیر این  -

 .استفاده کنید  ledصورت می توانید از نورهای مصنوعی 



ه به آرامی که باید با یک لطره چکان بلند و یا با لول )محلول کود خشک شده و یو وی شده گوسفند  -

، (  که باعث تخریب آب آکواریوم نگردددر داخل ماسه و در مجاورت ریشه گیاهان به میزانی 

ه ذکر است گیاهان از بازمانده تغذیه ماهیان و یا بالزم ) جهت تغذیه گیاهان رایج کودهای مایع 

(  .پس نگران سالمت آنها نباشید .آنها یرای تغذیه خود بهره می برند ت فزوال

واریوم دارای ارتفاع متفاوتی با وجه به متفاوت بودن عمك ریشه گیاهان باید میزان شن در کف آک -

 .ریشه آنها محافظت کرد از د تا براحتی بتوان گیاهان را کاشت و باش

 استفاده از تجهیزات اکسیژن ساز -

 .استفاده از ماهی های لجن خوار ، گیاه خوار  و مناسب آبهایی که در آن گیاهان خود را می کارید  -

گیاهان ، لبل از ضد عفونی می بایست ماهیان از آب خارج پر منگنات پتاسیم برای ضد عفونی کردن  -

 .شوند 

 

:  در آب شیرین گیاهان مناسب جهت کاشت

روتاال ،  دم گربه ای،  خزه کریسمس،  خزه جاوه،  شت لرمزی،  پر طاووسی سنبله ای،  آزوال کارولینا

،  سالوینیا مینیما ، ساژیتریا التیفولیا،  ساژیتریا پا کوتاه،  زینه ما ، اریا مونتویدنسیسزاگیت،  ایندیکا

علف ،  شینودوریوس شلوتری،  سیوی سنبل آبی،  سرخس جاوا،  سرخس آبی،  سر نیزه ای برگ پهن

 بلوری

 

ظروف یکبار )ممداری خاک کوکوپیت تهیه کرده و درون ظرفی بریزید مثال جهت تهیه گیاه از بذر ابتدا 

ب بدهید به طوری که کامال آخاک را خوب ( مصرف حتما زیر ظرف جند عدد سوراخ کوچک ایجاد کنید 

 . خیس شود حاال کافیست بذرها را روی خاک بپاشید و مجددا به آرامی آب بدهید

 ظرف را در محلکامال ببندید تا رطوبت حفظ شود و  یا نایلون پالستیکی  سلفوندرب ظرف پالستیکی را با 

بعداز ظمنا  نایلون را بر ندارید، تا جوانه زدن بذرها  ، دلت شود لرار دهیددرجه  ۱۸با دمای باالی  مناسب

آنهارا به آکواریوم خود هیچولت سطح خاک خشک نشود و ولتی جوانه ها کمی بزرگ شدن  زنیجوانه 

 .دانتمال بدهی

 

می توان ظروفی کوچک مانند تشت یا گلدان را انتخاب کرده، از بستر مورد  برای کاشت گیاه آکواریومی 

نظر آنها را پر کرده و بعد از کاشت گیاه داخل آن، آن را داخل آکواریوم لرار داد و یا کل کف آکواریوم را با 

 ۵/۷تا  ۷بین مناسب برای رشد و نمو گیاهان  PH .را داخل آن لرار دادبستر تهیه شده پوشاند و بعد گیاه 



برای بیشتر .بعضی گیاهان در آبهای خنثی یا آبهای کمی للیایی رشد و نمو بهتری خواهند داشت ، می باشد 

. برای کاشت گیاهان از گیاهان جوان استفاده کنید . مناسب است PH ماهی ها نیز همین حد

 

:  آکواریومدر کف کاشت بذر چمن 

ن صورت است که ابتدا ژل کف ظرف کشت بافت رو باید بطور کامل یحوه کاشت بذر چمن در اکواریوم بدن -

 .بشویید

 سپس یک سینی یا پالستیک باز کنید و با حوصله تمام چمن داخل بسته رو جدا کنید و داخلش بچینید -

 سانتی بکارین ۳دسته ها را بوسیله انبر مخصوص بگیرید و داخل بستر با فاصله های حدود  -

 ریشه به باال داخل خاک بستر  حدود دو سوم از به هنگام کاشتحتما توجه داشته باشید 

 یمتر کمتر نباشدسانت ۵از چمن دلت کنید عمك بستر 

 :ماهیان آکواریوم شرایط انتخاب 

ماهی های مناسب آکواریوم های گیاهی را باید از نوع آرام و کوچک انتخاب شوند که گونه تترا ها این 

صیات را دارند و جهت نگهداری در آکواریوم گیاهی بسیار مناسب می باشند و حرکت آن ها بصورت خصو

در انتخاب ماهی باید به نوع گیاه آکواریوم توجه . گله ای در آکواریوم ها گیاهی بسیار چشم نواز می باشد 

 .اشندداشت زیرا تمام آبزیان در آکواریوم باید از شرایط زیستی یکسانی برخوردار ب

 

 



 

 



 

 

   



 

 
 

 

 

 

 

 


