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  گياه آلوئه وراتاثير سطوح مختلف كود ازته بر خصوصيات كمي و كيفي 
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  چكيده
زت به فرم به منظور مطالعه تاثير مقادير مختلف ازت بر تعدادي از ويژگي هاي گياه آلوئه ورا اين آزمايش گلداني باسه تيمار شامل مقادير مختلف ا

نتايج آزمايش نشان داد كه . لب طرح بلوك با چهار تكرار اجرا گرديددر قا) كيلوگرم 4(درصد وزن خاك گلدان  02/0و  01/0، 0اوره در سه سطح 
تاثير مقادير مختلف ازت بر گياه آلوئه ورا بر صفات ضخامت برگ، مقدار مواد قابل حل ژل برگ و ضخامت برگ در سطح يك درصد و بر وزن تر 

 02/0درصد ازت بدست آمد در حاليكه كاربرد  01/0د از تيمار باالترين عملكر. گياه، طول برگ و عرض برگ در سطح پنج درصد معني دار بود
  .درصد ازت تنها مقدار مواد جامد قابل حل ژل را نسبت به شاهد افزود و در ساير صفات تاثير معني داري نداشت

 .كود ازته، گياه آلوئه ورا، عملكرد، گياهان دارويي: كليديواژگان 

  
  مقدمه 

برم صنايع داروسازي به گياهان دارويي به عنوان مواد اوليه دارو، ناتواني در توليد مصنوعي پاره اي از داروهاي امروزه افزايش جمعيت و نياز م
حياتي توسط صنايع داروسازي و همچنين اهميت مواد مؤثره گياهان دارويي در صنايع غذايي، آرايشي و بهداشـتي باعـث شـده كـه توجـه و      

گياه صبرزرد مشهور به آلوئه ورا با نـام   .نقطه نظر كشت، توليد و مصرف از اهميت خاصي برخوردار استتحقيق پيرامون اين دسته گياهان از 
آلوئه گياهي چند ساله، گوشتي و آبدار، عموماً فاقد ساقه و يا داراي ساقه كوتاه است . تعلق دارد  Liliaceaeبه خانواده .Aloe vera Lعلمي 

برگ ها ضخيم و داراي پارانشيم بي رنگ، موسيالژدار و شيره چسبنده است كه اين قسمت به  .ليد كندو مي تواند پاجوش هاي متعددي را تو
از ژل برگ گيـاه فـرآورده هـاي زيـادي در زمينـه هـاي       ). 1375رضائي و همكاران، (عنوان بافت ذخيره كننده آب در گياه محسوب مي شود 

پرتوهاي فرابنفش، پرتوهاي ايكـس و گامـا   آلوئه پوست را در برابر آسيب هاي ناشي از ژل  .دارويي، آرايشي، بهداشتي و غذايي تهيه مي شود
ژل آلوئه به عنوان ملين در درمان يبوست به كار مـي رود  . محافظت مي كند و به طور گسترده اي در درمان زخم و سوختگي استفاده مي شود

يكي از مهمتـرين  . ودن آنزيم هايي نظير آميالز و ليپاز به هضم غذا كمك مي كندگياه صبرزرد به دليل دارا ب). 1382فتاحي مقدم وهمكاران، ( 
بر همين اساس، تغذيه گياه، نقـش  . داليل محدوديت توليد محصوالت كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه حاصلخيز نبودن خاك ها است

نيتـروژن عنصـري    ).1386خوشگفتار منش، (هم در آينده دارد بسيار مهم و قابل مالحظه اي در توليد محصوالت كشاورزي، هم در گذشته و 
گردد و با عناصري نظير كربن، اكسيژن، هيدروژن و حتي گوگرد تركيب شده و مـواد ارزشـمندي    ضروري و اساسي براي گياهان محسوب مي
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چنانچـه  . باشـد  وابسته به اين عنصر مي نيز كلروفيلوجود . نمايد نظير آمينواسيدها، نوكلئيك اسيدها، آلكالوئيدها و بازهاي پوريني را توليد مي

ابي و همكـاران،  رعليزاده سه(شود  نيتروژن در دسترس، كمتر يا بيشتر از حد نياز گياه باشد، اختالالتي را در فرآيندهاي حياتي گياه موجب مي
 .دبنابراين مي بايست در بكارگيري از كودهاي شيميايي دقت نظر بيشتري اعمال نمو). 1386

  
  مواد و روش ها

گيـاه داروئـي آلوئـه ورا در سـالهاي     از ويژگي هاي كمي و كيفي نيتروژن بر تعدادي تحقيق به منظور بررسي تاثير مقادير مختلف مصرف اين 
سانتي متـر   25در اين آزمايش گياهان در گلدان هايي به قطر . در گلخانه هاي مركز تحقيقات دانشگاه آزاد خوراسگان اجرا شد 1389و  1388

. تكـرار اجـرا شـد    4آزمايش در قالب طرح بلوك با . سانتي متر در محيط خاكي با بافت لومي شني در محيط گلخانه قرار گرفتند 15و ارتفاع 
هـر  . بـود  )كيلـوگرم  4 =وزن خاك گلـدان ( درصد وزن خاك گلدان 02/0و 01/0، 0عوامل مورد بررسي شامل كاربرد كود اوره در سه سطح 

ياه، طول بـرگ، عـرض بـرگ، ضـخامت     وزن تر گصفات مورد بررسي شامل . چهار تقسيط مساوي با فواصل يك ماهه اعمال گرديد سطح در
 .ژل برگ بود T.S.S، وزن ژل برگ و ميزانبرگ

  
  نتايج و بحث

مواد قابل حـل ژل بـرگ و ضـخامت     نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه تاثير مقادير مختلف نيتروژن بر گياه آاوئه ورا بر ضخامت برگ، مقدار
  .برگ در سطح يك درصد و بر وزن تر گياه، طول برگ و عرض برگ در سطح پنج درصد معني دار بود

  تجزيه واريانس تاثير نيتروژن بر تعدادي از ويژگيهاي مورد مطالعه گياه آلوئه ورا – 1جدول
 ميانگين مربعات 

 منابع تغييرات
درجه 
 آزادي

وزن تر گياه
)گرم(  

طول برگ 
)سانتيمتر(  

عرض برگ       
)سانتيمتر(  

ضخامت برگ
)سانتيمتر(  

وزن ژل برگ 
)گرم(  

ژل   T.S.S  

59/772 3تكرار  44/322/0008/0  09/3  15/0  

*58/46056 2تيمار  63/31*49/3*23/0**  91/705**  86/3**  

11/6519 6خطا  14/333/0006/0  91/45  15/0  

  .به ترتيب نشانگر وجود اختالف معني دار در سطح يك و پنج درصد است*:  و** 
 



، دانشكده كشاورزي)اصفهان(ه آزاد اسالمي واحد خوراسگان دانشگا  

1389ماهبهمن28-27

ن ش     پ یھما شاورزی     م و        ایده     ی     

 
 .مقايسه ميانگين ها نشان داد كه اثر مقادير مختلف نيتروژن بر كليه صفات در سطوح كختلف آماري جداگانه قرار داشتند

  مقايسه ميانگين مقادير مختلف نيتروژن – 2جدول
   صفات 

 تيمار نيتروژن
اهوزن تر گي

)گرم(  
طول برگ 

)سانتيمتر(  
عرض برگ      

)سانتيمتر(  
ضخامت برگ 

)سانتيمتر(  
وزن ژل برگ 

)گرم(  
ژل برگ  Tss  

b 03/27 460شاهد  b 24/4  b 25/1  a 83/30  b 75/0  b 

25/628درصد01/0   a 64/32  a1/6  a91/0  b 43/46  a 56/2  a 

درصد 02/0  75/428  b 39/29  b 05/5  b 79/0  b 01/20  b 31/2  a 

  
ف متعدد و با اهميتي كه در فرآيندهاي حياتي گياه انجام مي دهد عنصري است كه كمبود آن بيش از ساير عناصر رشد گياه يازت به دليل وظا

دول همان طور كه در جـ . مي گردد را محدود مي كند البته مصرف بيش از حد ازت نيز باعث صرف هزينه و انرژي و آلودگي آبهاي زيرزميني
ژل برگ در مقايسه  T.S.Sباعث افزايش وزن تر گياه، طول برگ، عرض برگ، وزن ژل برگ و ميزان درصد ازت  01/0مشاهده ميشود تيمار  2

درصد باعث افزايش عملكرد گياه نشد و تنها ميزان مواد جامد قابل حل ژل را  02/0درصد ازت شد در حالي كه كاربرد  02/0با شاهد و تيمار 
شاداب و با عملكرد باال و جلـوگيري از بـاال رفـتن هزينـه هـا در       صبرزردبنابراين توصيه مي شود كه براي داشتن گياه . ه شاهد افزودنسبت ب

  .سب كود استفاده شودااعمال زياد كود ازته از ميزان من
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The affect of different levels of nitrogen fertilizer of quantity specifications of Aloe 
vera plant  

Maedeh Abdollahi, M. Jafarpor, H. Zeinali, Mohamadkhani  
Dep, Horticulture Science of Khorasgan University 

E-mail: Abdollahimaedeh@yahoo.com 
Abstract 
Because of studying the affect of different amount of nitrogen to aloe era plant features, this vase 
experiment was  performed with three attendance include of amount of different nitrogen to urea in three 
levels, 0, 0.01 , 0.02 percent of the weight of vase soil (4kg) in frame of block plan with four times repeat. 
The results of the experiment showed that the effect of different amount of nitrogen to aloe era plant to 
attributes of leaf thickness, the amount of soluble material of leaf gel and leaf thickness in level one 
percent and to weight of plant wet, leaf length and leaf width in level five percent was meaningful. The 
highest function of attendance %1 percent of nitrogen was gotten while the use of %2 percent of nitrogen 
only amount of solid soluble gel rational to the evidence added, and there was no meaningful affect in the 
other attributes. 
Key word: nitrogen fertilizer, aloe era plant, function, medicine plants    

  
  


