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Abstract
The components of life are connected like a chain, and
this connection allows one to examine other factors
while studying. Azolla filiculoides is an invasive species
that has grown in fish ponds, rice fields in northern Iran
and Anzali International Wetland and has become an
environmental problem. Azolla is a floating fern species
that occupies large levels of aquatic ecosystems.
Excessive growth of this plant in lakes, ponds, wetlands
and ..., interferes with the use of water resources by
humans, adversely affects the quality of water and
creates ecological problems on other plant and animal
species. Azolla was an uninvited guest who arrived in
Iran in 1984 to grow rice. The unique capabilities of this
plant made it uncontrollable and this plant grows widely
in the north of the country and is more widely known in
the wetlands and rice fields as a problem of invasive
habitat and vegetation, Up to a useful plant. This fern
reptile entered Iran without comprehensive research on
morphology and growth, and only to increase rice
production. Due to the wide distribution of azolla, rapid
growth and nitrogen fixation, it is necessary to control
the growth and reproduction of this plant species by
taking appropriate management measures in addition to
preventing disturbing the ecological balance of aquatic
ecosystems of this plant for various purposes, Optimal
use.
Key Words: Anzali, Azolla, Environment , Green
manure.

چکیده

-اجزا حیات مانند یک زنجیره به هم متصل است و همین اتصال باعث می
Azolla . انسان به بررسی عوامل دیگر هم بپردازد،شود که هنگام مطالعه

، یک گونه مهاجم بوده که در حوضچههای پرورش ماهیfiliculoides
مزارع برنج شمال ایران و تاالب بینالمللی انزلی رشد کرده و تبدیل به
 آزوال یک گونه سرخس آبزی شناور هست.معضل زیستمحیطی شده است
 رشد بیش از حد.که سطوح وسیعی از اکوسیستمهای آبی را اشغال میکند
 موجب دخالت در استفاده از... تاالبها و، برکهها،این گیاه در دریاچهها
 تاثیر نامطلوب بر کیفیت آب و ایجاد مشکالت،منابع آب توسط انسان
 آزوال مهمان.اکولوژیکی بر سایر گونههای گیاهی و جانوری میشود

- قابلیت. برای پرورش برنج وارد ایران شد1363 ناخواندهای بود که در سال

های منحصر به فرد این گیاه باعث شد که هیچ کنترلی بر روی آن صورت
نگیرد و این گیاه به طور وسیعی در شمال کشور رشد کند و در سطح
تاالبها و مزارع برنج بیشتر به عنوان معضل زیستمحیطی و گیاهی مهاجم
 این سرخس آبزی بدون تحقیقات جامع در.شناخته شود تا گیاهی مفید
 و فقط برای افزایش تولید برنج وارد ایران،مورد مورفولوژی و نحوه رشد
، رشد سریع و قابلیت تثبیت ازت، با توجه به پراکنش وسیع آزوال.شد
 رشد وتکثیر این گونه،ضروری است تا با انجام اقدامات مدیریتی مناسب
گیاهی را کنترل نمود تا عالوه بر جلوگیری از برهم خوردن تعادل
اکولوژیکی اکوسیستمهای آبی از این گیاه جهت مصارف مختلف استفاده
.بهینه نمود
. محیطزیست، کود سبز، انزلی، آزوال:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات
سرخس آزوال ،شناور بر روی سطح آب و تقریبا
مثلث یا دایرهای شکل است .به جز گونه Azolla

 niloticaاندازه گونههای دیگر آن به ندرت از 4 -3
سانتیمتر تجاوز میکند .ساقهها توسط برگهای
کوچک ،متناوب و پولک مانند پوشیده میشوند.
ریشههای نابجا در پایین ساقه قرار دارند و به صورت
عمودی در داخل آب رشد میکنند .سیانوباکتری
آنابنا ) (Anaebaena azollaدر باالی ساقه گیاه و در

زیستگاههای طبیعی را نیز درگیر کرده است .آزوال
میتواند به سرعت رشد کند به طوری که زمان دو
برابر شدن آن فقط دو تا پنج روز میباشد .بیشتر
گونههای آزوال در هنگام استرس ،افزایش درجه
حرارت و یا تنش غذایی رنگدانههای مایل به قرمز
تولید میکنند .قابل توجهترین ویژگی آزوال همزیستی
آن با سیانوباکتری آنابنا میباشد .این رابطه به شدت
برنامهریزی شده است و در جامعه گیاهی منحصر به
فرد میباشد ).(Small and Darbyshire, 2011

داخل حفرههای برگ جای دارد (.)Lejeune, 2000
گیاه آزوال دارای گونهها و زیرگونههای متفاوتی است
و بسته به شرایط محیطی رنگ و اندازه آن گسترش
متفاوتی دارد ( .)Hussner, 2012خاستگاه اولیه این
گیاه آمریکای شمالی است که برای اولین بار در سال
 1873میالدی توسط المارک شناسایی شد و تاکنون
هفت گونه از این گیاه در جهان به ثبت رسیده است.
این نام دارای ریشه یونانی بوده و از دو واژه آزو به
معنی خشک کردن و الیو به معنی کشتن اخذ گردید

شکل  -1رده بندی گیاهشناسی آزوال

Figure 1- Azolla botanical classification

که در حقیقت بیانگر این مطلب میباشد که آزوال در

در اواخر سال  1363مهندس محمود اصفیا در س یرف

اثر خشکی میمیرد .آزوال با دارا بودن نزدیک به هفت

به هندوستان با این گیاه آشنایی پیداا ک در هه و در س لا

گونه ،تنها جنس متعلق به خانواده )(Azollaceae

م
یباشد .در واقع یک خانواده کوچک از سرخسیان

 1367موفق به معرفی ارقام س اگزا ررر آزوال در گ الی ننن،
ل آبگینههه در شهرس نات
مازندران ،شهریار و منطقههه پل ل

است که گاهی اوقات در ترکیب با خانواده سالوینیاسه

کازرون شد .هدف از ورود این گیاه به کشوررر کنت لر

) (Salviniaceaeقرار میگیرد (شکل  .)1آزوالها

بیولوژیک علفهای هرز شالیزارها و تثبی نژورتن ت   

تحت شرایط مطلوب میتوانند در چند الیه به عمق
پنج سانتیمتر بر روی یکدیگر رشد کنند .آزوال بومی

س ا ز و ر و د نه
در این مزارع عنوان شده اس ما .ت اا ااا پس س
ت در کنت لر
ش مثبت ت
ی نقش ش
تنها این گیاه ق دا ررر بههه ایفای ی

مناطق استوایی ،زیراستوایی و همچنین مناطق

علفهای هرز دیگر نبود بلکههه خودد ب زره فلع ه    

یباشد.
گرمسیری افریقا ،آسیا و امریکای شمالی م 

جدیدی ی
چ روش
ل شددد کههه تاا ساللل  1380هیچ چ
ی تب ید ل ل

علیرغم این امتیازات ،این سرخس بسیاری از

مناسبی برای کنترللل آن معرف ایفصا( دوب هدشن ی ءءءء ءءءءء،
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ض ثاب کی رد ندش ت    
 .) 1364گیاه آزوال ،ب ببه محض ض
ی،
مکان ،شروع به تکثیر میکند و ظرف مدت کوت ها ی ی

یباشد د
تحمیل میکن ا هک د صص ص صصصصال جب من ریذپ نار ییی ییی
د.
کارشناسان شیالت معتقدند رش و روانش د

یناطرس    

تمام سطح آب را میپوشاند ،بطوری که هیچ روزنههه-

به  ا ووو ش یاهرازیلا
بهاا ،م ادر ب ب
آزوال در سطح ت الا ب ب

ب ،وجودد د
ای ب  هب دیشروخ رون دورو یار د آ نور ببببببب ب

شمال باعث شده است تا اکثر گیاهان بومی منطقه به

نخواهد داشت .ریشههای معلق جلبک ،تمام و یا اکثر

ی این   
دلی گدنز سفن و دنوش دوبان یگفخ ل یییییییییییی یی

ی-
امالح آب را جذب و صرف رشد و تکثیر خود می ی

اکوسیستم چندین هزار ساله به شماره افت هچ ره .د    

کند .طبیعی است ،وقتی نور به درون آب نف دنکن ذو   

هس وزآ ت الال ال ،زیسسستگاهه هب روشک لامش یبآ یا           

و مواد مغذی هم که نباش ک ای( د ممم مممم باش زا رگید )د   

خصوص گیالن و مازن یدش ار نارد د حت ا ت راشف      

رشد گیاهان آبزی دیگر و همچنین دیگر آبزیان مثل ل
ل

قرار داده است و اگر روند رشد ایننن گی  هب ها ه نیم    

فیتوپالنگتونها و ...خبری نیست .با توقف و ی دنک ا   

صورت ادامه یابد معلوم نیست بر سر این اکوسیس مت

شدن رشد این آبزی یفم نا دد ددد ،در داخ نژیسکا بآ ل   

منحص هب ر چ یناهج درف ههه ه ههههههههههه ه خواه مآ د دددددد د

تولید نخواهد شد و به همین دلیل جانوران آبزی مثل

( .)Hashemloian, 2009اینگون رد الوزآ هک دش ه    

ماهیها و میگروارگانیسمهاا ق ردا ب  دشر ه وو ووو تکثیر

مدت زمانی اندک پوشش یکپارچه و در هم تنیدههای

نبوده و سیر نابودی را در پیش میگیرن ضوع رد .د   

را روی منابع آبی شمال کشور گستراند (شکل  .)2اما

  

سیستمهای غیر ه ب عورش یزاو ههه هههه فعالی و هدرک ت

با همه این مشکالتی که توسط ای رد مجاهم هایگ ن

ی ب ب د وو ووو و غیر
مرداب یا برکه را به تدریج به مک نا ی ی

ع-
محیطزیست به وجود آمده است ،میتوان باا جمع ع

قابل زیست ،تبدیل میکند .از آنطرف هم موقعی که

آوری آزوال از سطح شالیزارها و تاالبها استفادهه یا

مردابها خالی از موجودات آبزی گردند ،دیگر مکان

ی،
متفاوتی از این گیاه از جمله به عن دوک ناو    زیستی ی

مناسبی برای پرندگان مهاجر نخواهد بودد .بههه هم نی

ی
لهای ی
منبع غنی از متابولیتهای موثر در تولید مکمل ل

سادگی اکوسیستم منظم چن دوجوم هلاس رازه نید     

غذایی ،کمپوست آلی ،مصارف زینتی و  ....آزوال را از

یزاده،
ت (فیلی ی
بهم ریخته و رو به نابودی خواه فر د تت تت

یک تهدید زیستمحیطی به یک فرصت تبدیل نمود.

 .)1 38 1ای کی ناونعب مه اهرازیلاش رد کبلج ن             

آزوال هماکنون ب  یدادادخ تمعن کی ناونع ه در   

رقیب جدی برنج در استفاده از امالح معدنی و م او دد

اختیار ما قرار گرفته است .اما به دلیل ع ریدم مد یت   

  

  

      

صحیح در کنترل و بهرهبرداری از آن ام نیا زا هزور   

جلوگیری کرده و قطع ًاًا هزینه کشت ب رطاخب ار جنر   

تمحیط دای ی   
منبع ارزشمند ب ز یالب ناونع ه ی س تتتت تتتت

مغ آ یذ بب ب ،ق ار ر دشر زا و هتفرگ  بسانم

جنرب    

استفاده بیشتری که باید از کود ش وشب یئایمی دد ددد ،ب الا

میشود .با توج هک نیا هب ه

میبرد .عالوه بر آنکه روند افزایشی اس وک زا هدافت دد ددد

مشکالت آزوال در شمال ایران ،بهرهبرداری اصولی از

ق-
شیمیائی در طوالنی مدت هزینههای سرمایهای فوق ق

آن میباشد .موارد مصرف متعددی برای آزوال وج دو

ک،
العادهای را بر مهمترین منبع حیات بشر یعن اخ ی کک کک

قم هار نیرتهب ا اب هلب        
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دارد که هر کدام به ص  میقتسم ترو وو ووو غی سم ر تت تتتقیم

زیست آسیب کمتری وارد شده و در ضمن

برای انسان مفید است که در زیر به آن اشاره میشود.

محصوالت کشاورزی تولید شده سالم و ارگانیک
خواهند بود (امیدی و همکاران.) 97 31 ،
تامین خوراک دام ،اردک و ماهی :آزوال دارای 13
تا  24درصد پروتئین بر پایهی وزن خشک است .هر
هکتار آزوال قادر به تولید  2 -1تن غذا است .استفاده
از آزوال برای تامین خوراک دام ،اردک و ماهی دارای

شکل  -2فراگیر شدن آزوال در سطح آبگیرها و تاالبها

Figure 2 - Azolla's ubiquity at the surface of ponds and
wetlands

پتانسیل باالیی است .در این صورت دیگر نیازی به
مکملهای شیمیایی نیست و بنابراین مواد پروتئینی

کاربردهای گوناگون آزوال

سالم در اختیار مردم قرار میگیرد (زمانی) 386 1 ،

کشت برنج :برنج یکی از پر مصرف ترین مواد

(شکل .)4

غذایی است و در واقع علت اصلی ورود آزوال به
ایران کشت برنج بود .استفاده از آزوال برای کشت
برنج باعث میشود که نشا برنج در شالیزار استحکام
بیشتری داشته باشد و برای همین نشا کمتری از بین
میرود .با مصرف آزوال وزن خشک ،تعداد ،وزن
خوشههای برنج و میزان پروتئین دانه برنج افزایش
پیدا میکند (رضویپور( .) 388 1 ،شکل .)3

شکل  -4آماده کردن آزوال برای خوراک دام ،اردک و ماهی

Figure 4 - Preparing azolla for fodder, ducks and fish

تغذیه انسان :این گیاه برای تغذیه انسان مفید است.
کاربرد این گیاه در سایر کشورها نشان میدهد که نه
تنها این گیاه برای انسان سمی نیست بلکه اشکاالت
گوارشی هم برای انسان ایجاد نمیکند .بتاکاروتن
موجود در آزوال از هویچ هم بیشتر است .همچنین
به خاطر پروتئین باالیی که دارد توجه خیلیها را به

شکل  -3کاربرد آزوال در مزارع برنج

Figure 3- Application of azolla in rice fields

کمپوست و کود گیاهی :استفاده از آزوال برای تولید
کمپوست و کود سبز باعث کاهش واردات بسترهای
گرانقیمت مانند پیت ،کوکوپیت و  ...شده و همچنین
مصرف کودهای شیمیایی کاهش مییابد و به محیط

خود جلب کرده است .آزوال سرشاراز عناصر فسفر،
کلسیم ،منیزیم و پتاسیم است (زمانی.) 386 1 ،

تامین انرژی :در کشورهای جنوب شرق آسیا از
آزوال هنگامی که دیگر نتوان هیچ استفادهی مفیدی
کرد برای تامین انرِژِژی استفاده میکنند و به این
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ترتیب با کاربرد بیوگاز آزوال در مصرف سوختهای

رشد باال ،تولید انبوه در واحد سطح ،عدم نیاز به

دیگر صرفه جویی میشود (زمانی.) 386 1 ،

عملیات کاشت و امکان کشت همزمان و مخلوط با

تصفیه آب از طریق جذب فلزات سنگین (گیاه

سایر گیاهان آبزی هم چون برنج ،غنی بودن از

پاالئی) :پروسه کاهش فلزات سنگین پسماندها
براساس خاصیت منحصر به فرد زیستتوده آزوال
است که با تمایل باالی بارهای منفی گروههای
کربوکسیل پکتین ،فسفات و تیول و گروههای
کربوکسیل پپتیدها به یونهای فلزی اتصال مییابد.
پروسه اتصال یونهای فلزی جامد به آزوال
نشاندهنده تمایل باالی یونهای سمی به آزوال است.
بر اساس این خاصیت میتوان از آزوال جهت حذف
فلزات سنگین بهره جست (زمانی.) 386 1 ،
سایر کاربردهای آزوال :از آزوال استفادههای دیگری
هم میشود که این کاربردها به گستردگی موارد قبل
نیست مثل استفاده از آزوالبه عنوان شاخص
بیولوژیک برای تشخیص آلودگی در محیط ،تهیه
داروهای ضد سرطان و آلرژی ،صنایع بهداشتی و
آرایشی ،تزیئن استخر پارکها و منازل (شکل .)5

پروتئین و افزایش تقاضا برای مواد غذایی ارگانیک
باعث شده تا گیاه آزوال به صورت تازه ،خشک و یا
سیلو شده ،به عنوان خوراک دام ،کود سبز ،کود
زیستی برای افزایش باروری خاک مورد استفاده قرار
گیرد (رضویپور .) 388 1 ،همچنین به منظور تصفیه
فاضالب و اصالح خاکهای شور ،حذف فلزات
مختلف مانند جیوه ،سرب ،کروم و کادمیوم از
فاضالبها و حذف ترکیبات نیتروژندار از آبهای
سطحی مصرف شود .در سالهای اخیر سرخس آزوال
اهمیت خاصی پیدا کرده است و به دلیل ارزش غذایی
و میزان پروتئین باال جهت مصرف انسان نیز مناسب

است .کاربردهای ذکر شده میتواند برای تولید-
کنندگان

کمپوست،

کشاورزان

شالیکار،

شدهندگان گل و گیاهان زینتی بخش خصوصی
پرو 
و دولتی ،پروشدهندگان حیوانات اهلی مانند دام و
اردک ،پروشدهندگان ماهی و فعاالن زیستمحیطی
تعمیم یابد و در نهایت سبب استفاده مفید از پسماند

کشاورزی سرخس آزوال شده و معضالت زیست-
محیطی ناشی از این گیاه مهاجم را برطرف کند .با
کاربردهای مختلف آزوال در هزینههای ریالی و ارزی
شکل  -5استفاده از گیاه آبزی آزوال برای تزئین آبگیر

Figure 5 - Using azolla aquatic plants to decorate the
pond

نتیجهگیری کلی
امروزه استفاده از گیاهان آبزی برای اهداف متفاوت
مورد توجه خاصی قرار گرفته است .یکی از این منابع
مهم گیاه آزوال است .به دلیل زیستگاه رشد ،سرعت

جهت خریداری بسترهای کشت مانند پیت و
کوکوپیت (امیدی و عبدالمحمدی  ،) 99 31خوراک
دام ،اردک و ماهی و کودهای شیمیایی صرفهجویی
شده و این صرفهجویی در نهایت سبب شکوفائی
اقتصاد کشور خواهد شد.
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