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 :چکیده

گًَِ ثب ثشگْبی ضخین گَضتتی   360ضٌبسٌذ گیبّی است علوی چٌذ سبلِ ثب ثیص اص  کِ ثٌبم سجض صسد ًیض هی Aloeveraٍسا ثب ًبم علوی  گیبُ آلَئِ

ثِ سشهب ثسیبس حسبس ٍ دس . ضَد ض ایي گیبُ دس هٌبطق جٌَثی یبفت هیدس کطَس هب ًی. ایي گیبُ هخػَظ هٌبطق گشهسیشی ٍ استَایی است. ٍ دساص

ثش هقبٍهت ثِ تٌص خطکی ٍ افتضایص عولکتشد گیتبُ    ( تیلَلیتیٌَحکل)ف صئَلیت طجیعی ػشٍد ثِ هٌظش ثشسسی تبثیش هس دهبی صیش غفش اص ثیي هی

 64تکتشاس ثػتَست گلتذاًی جوعتبً دس      4تیوبس ٍ 16کبهالً تػبدفی ثب ٍسا ثشای اٍلیي ثبس آصهبیطی ثِ غَست فبکتَسیل دس قبلت طشح  داسٍیی آلَئِ

گتشم   250، 100، 50، 0)هعتبدل  ( کلیتَگشم ختب    1گشم دس   5/13ٍ  9،  5/4غفش، )سطح  4دس ایي آصهبیص هقبدیش صئَلیت دس . گلذاى اًجبم ضذ

ًتبیج ثِ دست آهذُ ًطتبى  . دس ًظش گشفتِ ضذ( دٍسُ آثیبسیسٍص  25، 20، 15، 0)سطح  4ٍ تٌص خطکی دس ( کیلَ گشم خب  گلذاى 11صئَلیت دس 

ثش اسبس ًتبیج ایي آصهبیص ٍ ثب تَجِ ثتِ  . داس است داد کِ اثش هتقبثل صئَلیت ٍ آثیبسی ثش ٍصى خطک ثشگ ٍ  طَل سیطِ، هیضاى کلشٍفیل اثش هعٌی

سٍصُ  15کیلَگشم خب  تَأم ثب آثیبسی  11گشم صئَلیت دس  100شف ٍسا هػ اّویت ٍصى تش ثشگ ٍ تعذاد ثشگ دس اسصیبثی عولکشد گیبُ داسٍئی آلَئِ

 . گشدد تَغیِ هی

 آبیاری، تنش خشکی ورا، زئولیت، آلوئه :واژگان کلیدی

 

 :مقدمه

هتأسفبًِ سَدآٍسیْبی کالى اقتػبدی ٍ تَجِ سٍص افضٍى ثِ تجبست جْبًی . گیبّبى داسٍیی جضء رخبیش ٍ هٌبثع طجیعی ّش کطَس ّستٌذ

ّتبی  گیتبّی سا ثتب خطتش اًقتشاؼ هَاجتِ        ى داسٍیی، هطکالت ٍ هسبئل ًبگَاسی سا ثشای ایي هٌبثع ثِ ٍجَد آٍسدُ ٍ ًسل گًَِگیبّب

تشیي هعضالت تَلیذ هحػَالت صساعی دس ایتشاى ٍ جْتبى استت ایتشاى ثتب هتَست         تٌص خطکی اص عوذُ( 1389هفیذ ،)سبختِ است 

ثبال ثَدى هقذاس تجخیتش ٍ تعتش ، هحتذٍدیت هٌتبثع آة ٍ     . ثٌذی گشدیذُ است جْبى طجقِهتش دس صهشُ هٌبطق خطک  هیلی 240ثبسًذگی 

ٍاس  سبیش عَاهل ثبعث تَجِ ثیطتش ثِ هطبلعِ دس هَسد استفبدُ هَاد ًگْذاسًذُ آة هبًٌذ صئَلیت دٍس آثیبسی ثش خػَغیت سٍیطی آلَئِ

ِ هَاد اٍلیِ ستبخت داسٍ ٍ کوجتَد آة ضتشٍست داسد هٌبستجتشیي     لزا ثب تَجِ ثِ ًیبص کطَس ث(. 1379آثبدی،  حیذسی ضشیف)ضذُ است

 (.1378کْضاد،  سشطبٍی،)ٍسا هطخع گشدد هیضاى صئَلیت ٍ صهبى آثیبسی آلَئِ

 

 :مواد و روشها

 4کیلَگشم ختب  ٍ دٍس آثیتبسی دس    11گشم دس  250، 100، 50، 0دسغذ هعبدل  5/22ٍ  9، 5/4سطح صئَلیت غفش،  4دس ایي آصهبیص 

ّتب اص   ثَتِ. تکشاس اًجبم ضذ 4کِ ثِ غَست آصهبیص فبکتَسیل ٍ دس قبلت طشح کبهالً تػبدفی ثب . سٍص ثَد 25، 20، 15، 10ضبهل سطح 

ّبی گیبُ هبدسی سبلن ٍ ضبداة اص استبى اغفْبى اًتخبة گشدیذًذ ٍ هحی  کطت هَسد استفبدُ دس ایي آصهبیص عجتبست ثتَد اص    پبجَش

ٍ . جیعی کِ ثِ غَست حجوی هطخع ضذُ ٍ ثبتیوبسّبی رکش ضذُ طجق ًقطتِ، گلتذاى ّتب پتش گشدیتذ     سسی ٍ صئَلیت ط -خب  لَهی

 . ّب هْیب ضذ توبهی ضشای  هحیطی الصم جْت سضذ ثَتِ
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گیشی ضتذًذ ٍ   سٍص ثَتِ ّب سا ثِ آساهی اص هحی  کطت ثیشٍى آٍسدُ ٍ ٍصى خطک ثشگ، هیضاى کلشٍفیل، طَل سیطِ اًذاصُ 123پس اص 

ّب تَست  آصهتَى    ثٌذی هیبًگیي هَسد تجضیِ ٍ تحلیل آهبسی قشاس گشفت ٍ گشٍُ MSTST-Cثذست آهذُ ثِ کوک ًشم افضاس ّبی  دادُ

 . داًکي غَست گشفت

 

 :نتایج و بحث

ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبغل اص ایي پژٍّص هطخع گشدیذ کِ اثش تیوبسّبی صئَلیت ثش سٍی طَل سیطِ، ٍصى خطک ثشگ، هیضاى کلشٍفیل  

افتضایص طتَل سیطتِ ٍ ٍصى    . آهذُ است( 1)هقبیسِ هیبًگیي سٍی ٍصى خطک ثشگ دس جذٍل . داس ضذ دسغذ هعٌی 1احتوبل  دس سطح

دسغذ ٍصى خَدضبى آة جزة هی کٌٌذ ٍ ثذٍى ایٌکِ ٍضعیت خب  ثْن  70خطک ثشگ هوکي است ثِ ایي دلیل ثبضذ کِ صئَلیتْب تب 

ای کِ سطَثت ثیطتتشی هَجتَد     ثب افضایص دٍس آثیبسی دس هٌطقِ  ضَد سضذ سیطِ هیکٌذ ایي اهش ثبعث  ثخَسد سطَثت خب  سا حفظ هی

ًتبیج حبغل اص اثش صئَلیت ثش هیضاى کلشٍفیتل ًطتبى   (. 86)یبثذ  است افضایص یبثذ ٍ ثش ّوبى هجٌب هیضاى ٍصى خطک ثشگ ًیض افضایص هی

ٍ ثتیي  . ثذستت آهتذ  ( هیلی گتشم دس گتشم  ) 7/6ٍ کوتشیي آى اص تیوبس ضبّذ ثب  8/11صئَلیت ثب  250gداد کِ حذاکثش هیضاى کلشٍفیل اص 

ّبی صئَلیت ٍ دٍس آثیتبسی   ّوچٌیي اثشدٍس آثیبسی ٍ اثش هتقبثل عبهل. صئَلیت ثش هیضاى کلشٍفیل اختالفی دیذُ ًطذ g 200ٍ  100تیوبس 

 5/14سٍص ثیطتتشیي هیتضاى کلشٍفیتل ثتب     10ثتب دٍس آثیتبسی     100gهتقبثل صئَلیت  اثش( 1)ثش هیضاى کلشٍفیل گیبُ هعٌی داسًذ کِ ًوَداس 

 .سا ًطبى داد کِ ضبیذ ثتَاى گفت ثذلیل قذست صئَلیت دس جزة ٍ ًگْذاسی آة ٍ عٌبغش غزایی است( گشم دس گشم هیلی)

 غفبت

 هیضاى کلشٍفیل طَل سیطِ ٍصى خطک ثشگ تیوبس

0 C 9/63 b  2/26 c  7/6 

50 b 7/89 b 8/26 b 6/8 

100 b 2/99 ab 8/29 a 14/11 

25 a 1/132 a 8/32 a 18/11 

Cv 24٪ 6/20٪ 5/20٪ 

 اثش سطَح هختلف صئَلیت ثش ٍصى خطک ثشگ، طَل سیطِ، هیضاى کلشٍفیل  .1جذٍل

 (.داسی ًذاسًذ دسغذ اختالف هعٌی 1ّبی داسای حشٍف هطتش  دس سطح  ستَى)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ٍسا دس ضشای  آصهبیص اثشات هتقبثل هیضاى صئَلیت ٍ دٍس آثیبسی ثش هیضاى کلشٍفیل آلَئِ  ِ هیبًگیيهقبیس. 1ًوَداس
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 :گیری کلی نتیجه
ثش اسبس ًتبیج ایي آصهبیص ٍ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍصى تش ثشگ ٍ تعذاد ثشگ دس اسصیبثی عولکشد ایي گیبُ داسٍئتی هػتشف صئَلیتت ثتب      

100g  ثبضذ ضَد صیشا صئَلیت هخضى حفظ سطَثت ٍ تحشیک کٌٌذُ عٌبغش هی تَغیِ هیسٍصُ  15صئَلیت ثب آثیبسی. 
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Abstract: 

Alovera plant that Called "Sabre-Zard" by traditional people in Iran; herbaceous plant has up to 

360Types, has thick and meat Likes leaves.Thiss plant herbaceous in humid and tropial crops. In 

our country Iran this herbaceous plants are found in southern areas. 

In order to study the effect of different level of zeolit and water stress on growth, yield development 

of Aloe Vera a pot experiment was conducted in greenhouse with 16 factorial treatments.  and 3 

replications in 64 pots.4 levels of zeolit (0,50,100,250 gr/11 kilogram soil) and 4 levels of water 

stress (10,15,20,25 irrigation interval) applied during the plant growth. 

The interaction effect of zeolit and irrigation on 3 traits of chlorophyll, dry leaf weight , root length  

was significant . 

According to study results and importance of fresh leaf weight in evaluation of Aloe Vera yield, It 

conducted that level of zeolit (100gr/11) along with irrigation (10 days) is the best recommendation. 
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