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چکیده
گیاه دارویی آلوئهورا داراي مصارف گس��تردهاي در صنایع داروئی ،غذایی ،آرایش��ی و بهداش��تی ميباش��د .كاش��ت گلداني به عنوان يكي از
ش��يوههاي توليد در اين گونهگياهي قابل اجرا مي باش��د .در چنين شرايطي بررسي اثر مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزاي عملكرد
آن در شرايط توليد گلداني ضروري است .به همين منظور پنج تيمار آزمايشي سطوح كودي اوره برابر صفر 150 ،100 ،50 ،و  200کیلوگرم
در هکتار بر عملکرد و اجزای عملکرد اين گونه در قالب طرح آماري کام ً
ال تصادفی با س��ه تکرار در محیط كش��ت گلدان ( 10گلدان براي
هر تكرار) در س��الهاي  1389و  1390مورد بررس��ي قرار گرفت .در این آزمایش صفاتی از قبیل طول ،عرض ،ضخامت و تعداد برگ ،تعداد
پاجوش ،تولید کل ،وزن و درصد ژل مورد بررس��ی قرار گرفتند .نتايج نش��ان داد كه مصرف كود اوره بر تولید کل ،وزن ژل ،عرض برگ و
تعداد برگ در س��طح احتمال یک درصد و بر صفات درصد ژل و طول برگ در س��طح احتمال پنج درصد اثر معنیدار ميگذارد ،اما بر صفات
ضخامت برگ و تعداد پاجوش تأثير معنيداري ندارد .بیش��ترین تولید در تیمار کودی  50کیلوگرم اوره در هکتار با مقدار  1039گرم در هر
گلدان به دست آمد .باالترین میزان ژل با مقدار 839گرم نیز در همين سطح كود مصرفي به دست آمد .درصد ژل توليدي از اين تيمار برابر
 72/7درصد بود كه باالترين مقدار را دارا بود و با سطح كودي  100كيلوگرم در هکتار اوره تفاوت معني داري نشان نداد.
واژههاي کلیدی :آلوئهورا ( ،)Aloe vera L.کود ازته ،بیوماس تولیدی
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Abstract
Medicinal plant of Aloe vera L. are used in food, healthy, cosmetic and medical industry.
Pot sowing is one of the production methods of this plant. In this conditions evaluation of
different urea level on yield and yield component in pot sowing essential. For this purpose,
an experiment was conducted as a completely randomized design in five levels of nitrogen
fertilizer as urea (150 ,100 ,50 ,0 and 200 Kg/Ha1-) with three replications (10 pots for each
replication) in the greenhouse in 2010. In this experiment, traits such as leaf length, of width,
thickness, number and shoot number, total biomass, weight and percentage gels were
studied. Analysis of variance based on the effect of nitrogen on total biomass, weight of
gel, leaf width and number was significant at the one percent level and characteristics of
the gel percentage and leaf length at the level of five percent was significant. But effect
of nitrogen on leaf thickness and number of shoot traits, was not significant. The highest
biomass production was obtained at 50 kg.ha1- N with 1039 g per pot. The highest gel weight
(839 g) was obtained at 50 kg N. Gel percentage production was %72.7 at this level of nitrogen
application and did not have significant difference with 100 kg N treatment.

Keywords: Aloe vera L., Nitrogen fertilizer, Biomass production

 لذا ب��ه منظور تولید تجاری و افزای��ش عملکرد این گیاه،آلوئ��هورا دارد
بایس��تی با روش صحيح حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه كارايي نهادهها
 همچنين ب��ا اجتناب از كاربرد غير ض��روري و بيرويه،را افزاي��ش داد
 هزين��ه توليد را به حداقل كاه��ش داد كه اين،مص��رف عناصر غذايي
Rezaenejad( امر ميتواند راهي به س��وي كش��اورزي پايدار باشد
ازت از جمله.)1995,Mallanagouda 2001 ,and Afyuni
عناصري اس��ت ك��ه در تمام دوره ه��اي فعاليت گياهان ب��راي تأمين
احتياجات آنها الزم اس��ت و باعث ب��اال بردن مقدار عملكرد محصوالت
كش��اورزي توس��ط اندامهاي هوايي و توليد مواد هيدروكربنه ميش��ود
)2004( Rafati and Mirza Peyvandi). Reynolds , 2009(
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مقدمه
) كه در فارس��ي به آن صبرزرد گفتهAloe vera L.( گي��اه آلوئهورا
,Reynolds(  میباشدLiliaceae  گياهي متعلق به خانواده،ميشود
 س��ابقه تاريخ��ي مصرف اين گياه در طب س��نتي براي موارد.)2004
 مهمترين.پوس��تي و ساير اختالالت به هزاران س��ال پيش بر ميگردد
- آلوئهامودين،تركيبات شيميايي گياه آلوئهورا شامل آنتراكينونها (آلوئين
، پروستا گالندينها، گليكوپروتئينها، پليس��اكاريدها،)كوماريك اس��يد
 كلسترول و اسيدهاي چرب از،فيتواس��تروژنهايي مانند بتاسيتوسترول
ايران از جمله.)2010 ,Baby and Raj( جمله كامپسترول ميباشد
كش��ورهايي كه آب و هواي مناسب براي كشت و پرورش گياه دارویی
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بیان کرد كه آلوئهورا به دلیل دارا بودن ارزش رویشی باال ،نیاز ضروری
ب��ه عنصر غذای��ی نیتروژن دارد ،به طوری که نیتروژن ،آب و اس��یدیته
خاک س��ه عامل مهم در تولید این گیاه میباشدAlagukannan, .
 )2008( Ganesh, and Gopalب��ا تحقیق بر روي اكوتيپهاي
مختلف گياه آلوئه-ورا نش��ان دادند ك��ه مواد غذايي از جمله نيتروژن بر
ميزان ماده موثره تأثير مثبت داردFariabi and Ghazancheai.
( )2008با مطالعه تأثير كودهاي ش��يميايي ،كمپوست و تلفيق آنها بر
عملك��رد كمي و كيفي گياه آلوئهورا اع�لام کردند که با افزايش مقادير
نيتروژن و فسفر تا  150كيلوگرم در هكتار ،مقدار ژل ،شيره ،تفاله و وزن
تازه برگي افزايش مییابدNematian., Ghoushchi, Farnia, .

)2011( Ariapour, and Mashhadi Akbar, Boujar
ني��ز نتايج مش��ابهي در اين رابطه به دس��ت آوردن��دZarezadeh, .
)2013( ,Mirshamsi, Mirhosseini, and Arabzadeh

ب��ا مطالعه اثرات س��طوح كود نيت��روژن بر عملكرد بذر و اس��انس گياه
دارویی انيس��ون گ��زارش كردند كه اثر كود نيتروژن ب��ر عملكرد بذر و
توليد اس��انس آنتول در س��طح يك درصد معنيدار است و مناسبترين
تيم��ار جهت توليد بذر ،مص��رف  100كيلوگرم كود نيتروژن در هكتار با
عملك��رد ب��ذر  930كيلوگرم در هكتار ميباش��دNematian and .
 )2011( Ghoushchiاثر تراکم کاشت و کود نیتروژن را بر عملکرد
گیاه آلوئهورا بررس��ی نمودند و نش��ان دادند که سطوح نیتروژن و تراکم
بر صفات مورد بررس��ی تأثیر معنیداری داش��تند به طوری که بیشترین
عملک��رد وزن ب��رگ ،وزن ژل و وزن کل گی��اه مربوط ب��ه تیمار 150
کیلوگ��رم کود نیت��روژن و تراکم چهار بوته در مت��ر مربع بود .همچنین
نتایج تحقیقات (Ji-dong, Zhao-pu, Qing-song )2006
 Z., Ling and Feng-zhiبر روی تأثيرس��طوح مختلف نیتروژن
بر عملکرد گیاه صبر زرد نش��ان داد که کود نیتروژن باعث افزایش وزن
تر برگ ها ،کل بیوماس و س��رعت رش��د گیاه میگرددAndreina,.
 )2006( Jose and Joseنیز نشان دادند كه کمبود نیتروژن منجر
به کاهش رشد ریشه و برگ گیاه آلوئهورا میگردد.
گیاه داروئی آلوئهورا داراي مصارف گستردهاي در صنایع دارویی ،غذایی،
آرایشی و بهداشتی ميباشد .كاشت گلداني به عنوان يكي از شيوههاي
توليد در اين گونهگياهي قابل اجرا ميباشد .در چنين شرايطي بررسي اثر
مقادیر مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزاي عملكرد آن در شرايط توليد
گلداني آن ضروري است كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده است.

63

مواد و روشها
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد
گیاه دارویی آلوئهورا درش��رايط كشت گلداني ،پژوهشی در زمستان سال
 1389در گلخانهای به مس��احت  300متر مربع در شهرس��تان بهاباد از
توابع اس��تان یزد انجام ش��د .این آزمایش در قالب طرح کام ً
ال تصادفی
در س��ه تکرار اجرا گرديد .تیمارها ش��امل مصرف پنج سطح کود اوره به
مقادی��ر صفر 68 ، 51 ، 34 ، 17 ،گرم در ه��ر متر مكعب خاك گلداني
(معادل س��طوح صف��ر 150 ،100 ،50 ،و  200كيلوگرم در هكتار زمين
زراعي) تهيه شد .محيط كشت مورد آزمايش از خاك برگ ،پوكه صنعتي
و پيت به نس��بتهاي  20 ،75و پنج درصد حجمي آماده گرديد .ميزان
كربن آلي خاك برگ مورد اس��تفاده  45درص��د و مقدار ازت كل آن به
روش كجل��دال براب��ر 1/3درصد بود .قطر متوس��ط و ارتفاع گلدانهاي
مصرفي به ترتيب  30و  35س��انتيمتر و برای هر تکرار  10گلدان در
نظر گرفته ش��د .پاجوشهای آلوئهورا ک��ه از لحاظ تعداد برگ ،ارتفاع و
ش��کل ظاهری در یک اندازه بودند در 20بهم��ن ماه  1389از خزانه به
گلدانها منتقل شدند .بعد از کاشت پاجوشها در گلدان ،بالفاصله اولين
آبیاری انجام ش��د و در طول دوره رش��د ،با دور آبی��اری  10روزه ادامه
يافت .پس از گذش��ت حدود س��ه ماه از اس��تقرار پا جوشها در گلدان،
هنگامی که ارتفاع گیاه به حدود  50س��انتیمتر رس��ید ،اعمال تیمارهای
کودی در س��ه مرحله با فاصل��ه10روزه همراه با آبیاری تا  20خرداد ماه
 1390انج��ام گرفت .دو ماه بع��د از آخرین تاریخ کوددهی صفات طول،
عرض ،ضخامت و تعداد برگ ،تعدادپاجوش ،تولیدکل ،مقدار و درصد ژل
اندازهگیری ش��د .برای اندازهگیری میزان تولید کل و میزان و درصد ژل
تولیدی ،اندام هوایی هر بوته تا س��طح خاک برداشت و بالفاصله توزین
گردید .س��پس ژل آن استخراج و وزن ش��د .در نهايت تجزیه و تحلیل
دادهها با استفاده از نرم افزار  SASو مقایسه میانگینها بر اساس آزمون
دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد.
نتایج
نتایج تجزیه واریانس نش��ان داد كه اثر مص��رف كود اوره بر تولید کل،
وزن ژل ،عرض برگ و تعداد برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار
بود .همچنين اثر آن بر صفات درصد ژل و طول برگ در سطح احتمال
پنج درصد معنیدار بود ،اما بر صفات ضخامت برگ و تعداد پاجوش اثر
معنیداری نداشته است (جدول.)1
مقایس��ه میانگینها نش��ان داد باالترین طول برگ مربوط به تیمار 50
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ةرگ در شطح اختمال یک درصد معویدار ةود .يمچوین اثر آن ةر صفات درصد ژل و طول ةرگ در
شطح اختمال پوج درصد معویدار ةود ،اما ةر صفات ضخامت ةرگ و تعداد پاجوش اثر معویداری
هداطتى اشت (جدول.)1

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن...

جدول  :1نتایج تجزیه واریانس اثرات تيمارهاي كودي بر صفات مورد بررسی در گياه آلوئه ورا
مواةع

میاهگین مرةعات

درجى

تغییرات آزادی

تیمار
خطای
آزمایض

4
10

ضریب تغییرات
(درصد)

طول

عرض

ضخامت

تعداد

تعداد

ةرگ

ةرگ

ةرگ

ةرگ

پاجوش

*0/581** 19/109

0/020ns

تولید كل

وزن ژل

درصد ژل

**292/615* 125379/508** 68067/608** 1/325ns 2/462

4/263

0/048

0/012

0/185

0/535

7556/9

13789/638

48/980

4/2

6/8

9/9

4/6

15/9

10/9

23/5

12/2

* ** ،و :nsةى ترتیب ةیاهگر تفاوت معویدار در شطح اختمال پوج درصد ،یک درصد و فاقد تفاوت معویدار میةاطود.

کمتری��ن طول برگ نيز مرب��وط به تیمار ک��ودی  200کیلوگرم اوره با
کیلوگرم کود اوره با میانگین  51/3س��انتیمتر بوده است که با تیمارهای
اوره ةا میاهگین
لوگرم (كود
مار 50
میانگین تی
ةرگ مرةوط ةى
ةاالتری
کیلوگ��رمهظان
میاهگینيا
شکل .)1
سانتیمتركی میباشد
44/7
طولهمچنين
دارینن��دارد
دادمعنی
اخت�لاف
مقایصى 150
کودده��ی 100و

 51/3شاهتیمتر ةوده اشت كى ةا تیماريای كودديی 100و  150كیلوگرم اختالف معویداری هدارد
يمچوین كمترین طول ةرگ هیز مرةوط ةى تیمار كودی  200كیلوگرم اوره ةا میاهگین  44/7شاهتیمتر
میةاطد ( طکل .)1

شکل -1ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر طًل برگ گیاٌ آلًئٍ يرا
5

بیش��ترین عرض برگ مربوط به شاهد با میانگین 37ميليمتر و کمترین میباش��د .به طور كلي مصرف کود نیتروژن تأثیر منفی بر افزایش عرض
(شكل .)2
ىیههیاست
 37داشته
ىیهاٌگیًبرگ
ةهاميليمتر
قهاُغ27
ةهَبا میانگین
هکتار
کیلوگرم در
ةیكحؼیًکودی
آن مربوط به سطح
كيحهؼیً آن ىؼةهّط ةهَ ؿهػش
ىحهؼ و
ىؼةّط
200ةؼگ
غؼض

كّدي  200كیهّگؼم در ُكحهار ةها ىیهاٌگیً  27ىیههیىحهؼ ىهیةاقهغ .ةهَ غهّر كههی ىصهؼف كهّد
ٌیحؼوژن جأدیؼ ىٍفی ةؼ افؽایف غؼض ةؼگ داقحَ اؿث (قكم .)2
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ةیكحؼیً غؼض ةؼگ ىؼةّط ةهَ قهاُغ ةها ىیهاٌگیً 37ىیههیىحهؼ و كيحهؼیً آن ىؼةهّط ةهَ ؿهػش
كّدي  200كیهّگؼم در ُكحهار ةها ىیهاٌگیً  27ىیههیىحهؼ ىهیةاقهغ .ةهَ غهّر كههی ىصهؼف كهّد
ٌیحؼوژن جأدیؼ ىٍفی ةؼ افؽایف غؼض ةؼگ داقحَ اؿث (قكم .)2
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شکل  -9ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر عرض برگ گیاٌ آلًئٍ يرا

برگ  11ميليمتر ميباشد ،كه تفاوت معني-داري در بين آنها ديده
بیش��ترین ضخامت برگ نيز با میانگین 13ميليمترمربوط به تیمار 50
ىیهههی( شكل .)3
ىیههاٌگیً13نميشود
ةهها ضخامت
ٌیههؽمقدار
آزمايش��ي
در ديگر
کیلوگ��رم اوره میباش��د.
ىحؼىؼةههّط ةههَ جیيههار  50كیهههّگؼم اوره
تيمارهايةههؼگ
طههعاىث
ةیكههحؼیً

ىههیةاقههغ .در دیگههؼ جیيارُههاي آزىایكههی ىلههغار طههعاىث ةههؼگ  11ىیهیىحههؼ ىههیةاقههغ ،كههَ
جفاوت ىػٍیداري در ةیً آنُا دیغه ٌيیقّد ( قكم .)3
6
شکل  :3ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر ضخامت برگ گیاٌ آلًئٍ يرا

ُيچٍیً ةاالجؼیً جػغاد ةؼگ ٌیؽ ىؼةّط ةَ جیيار قاُغ ةا ىیاٌگیً  10/2ىیةاقغكَ ةا جیيار كّد دُی

آلًئٍ يرا
برگ گیاٌ
ضخامت
کًدی بر
تیمارَای
ىػٍیومًدار
شکل :3
كّدي  100كیهّگؼم و
ؿػّح
اؿث كَ
صانی
ایً در
اثراتقث،
داري ٌغا
 50كیهّگؼم اظحلف

اين .در حالي اس��ت كه سطوح کودی  100کیلوگرم و باالتراز
ش��اهد
كاُفتیمار
مربوط به
ب��رگ نیز
همچني��ن باالترین تعداد
نداش��ت)4 ،
میانگین اؿث (قكم
ةؼگباُا قغه
جػغاد
ىّزب
ةاالجؼاز آن
(شکل .)4
ىیها شده
10برگ
تعداد
جیيار آن
داری
اختالف معن
ده��ی 50
تیمار کود
 10/2میباش��دکه با
كّد دُی
استجیيار
ةاقغكَ ةا
کاهش /2
موجبىیاٌگیً
قاُغ ةا
ىؼةّطیةَ
کیلوگرم ٌیؽ
جػغاد ةؼگ
ةاالجؼیً
ُيچٍیً

 50كیهّگؼم اظحلف ىػٍیداري ٌغاقث ،ایً در صانی اؿث كَ ؿػّح كّدي  100كیهّگؼم و
ةاالجؼاز آن ىّزب كاُف جػغاد ةؼگُا قغه اؿث (قكم .)4

شکل :4ومًدار اثرات تیمارَای کًدی برتعذاد برگ گیاٌ آلًئٍ يرا
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ةیكحؼیً جػغاد پا زّش ةا ىلغار  5/6اصهَ در ُؼ گهغان ،ىحػههق ةهَ جیيهار ةهغون كهّد ىهیةاقهغ.
(پژوهشوسازندگی)
65كّدي ٌَ جٍِا در افؽایف جػغاد پازّشُا جأدیؼي ٌغارٌغ ،ةهكَ ىصهؼف  200كیههّگؼم در
جیيارُاي
شکل :4ومًدار اثرات تیمارَای کًدی برتعذاد برگ گیاٌ آلًئٍ يرا

ُكحار ةؼ ایً صفث گیاه جأدیؼ ىٍفی ٌیؽ ىیگػارد (قكم .)5

ةیكحؼیً جػغاد پا زّش ةا ىلغار  5/6اصهَ در ُؼ گهغان ،ىحػههق ةهَ جیيهار ةهغون كهّد ىهیةاقهغ.

اثر سطوح مختلف کود نیتروژن...

پاجوشها تأثیری ندارند ،بلکه مصرف  200کیلوگرم در هکتار بر این
صفت گياه تأثير منفي نيز ميگذارد (شكل .)5

بيش��ترين تعداد پا جوش با مق��دار  5/6اصله در هر گلدان ،متعلق به
تيمار بدون كود ميباش��د .تیماره��اي کودی نه تنها در افزایش تعداد

شکل :5ومًدار اثرات تیمارَای کًدی تعذاد پاجًش گیاٌ آلًئٍ يرا

ةاالجؼیً جّنیغ كم ىؼةّط ةَ جیيار  50كیهّگؼم اوره ةا ىیاٌگیً  1039گؼم در گهغان ىیةاقغ كَ در
ؿػش اصحيال پٍر درصغ ةا ؿایؼ ؿػّح اظحلف ىػٍیدار دارد و كيحؼیً آن ةا ىلغار  671گؼم در
جیيارُاي ةغون كّد100 ،
اؿثگیاٌكَ ةا
تعذادآىغه
صاصم
اثراتدر
كیهّگؼم
گهغان در ؿػّح كّدي
آلًئٍ يرا
پاجًش
ُكحارکًدی
تیمارَای
200ومًدار
شکل:5
و 150كیهّگؼم در ُكحار جفاوت ىػٍیداري ٌغارد (قكم  .)6ةیكیٍَ ىلغار ژل جّنیغي ٌیؽ ىؼةّط ةَ
سایردرسطوح
ةاقغبا
اس��ت که
گؼمگرمدردر گلدان
8391039
گیًمیانگین
ىیاٌاوره با
کیلوگرم
میانگین 1039
جیياربا
کیلوگرم اوره
تیمار 50
ةاالجؼیًمربوط
باالترین تولید کل
ىػٍیكَ
گهغان ىی
كیهّگؼمدراوره ةا
ىیاٌگیً 50
ىؼةّطةا ةَ
جّنیغبهكم
دار در
اظحلف
ؿایؼ ؿػّح
اؿث كَ ةا
گهغان
 839گؼم
كیهّگؼم اوره
جیيار 50

اختالف معنیدار در سطح احتمال پنج درصد دارد .این در حالی است
گرم در گلدان میباشد که در سطح احتمال پنج درصد با سایر سطوح
در
گؼم
671
ىلغار
ةا
آن
كيحؼیً
و
دارد
دار
ىػٍی
اظحلف
ؿػّح
ؿایؼ
درصغةا
درصغ
اصحيالپٍر
اصحيال
ؿػش
ندارند
داری
ی
معن
اختالف
گونه
چ
هی
یکدیگر
با
تیماری
سطوح
سایر
که
در گلدان
گ��رم
مقدار
کمتری��ن آن با
دار دارد و
اخت�لاف معنی
صانی اؿث كَ ؿایؼ ؿػّح جیياري ةا یكغیگؼ ُیچگٌَّ
در
 671ایً
دارد.
پٍر
ؿػش
100درصد
باالترین
ةغون .)7
گيرند (شکل
آماریةا قرار مي
آىغهیک
همگی در
ُكحار و
اس��ت كه با
حاصل آمده
هکتار
کیلوگرم در
در200
ک��ودی
در س��طوح
كّد،
جیيارُاي
گروه كَ
كؼاراؿث
صاصم
كیهّگؼمدردر
200
كّدي
ؿػّح
گهغان
درصغ
ةاالجؼیً
.
)
7
قكم
(
گیؼٌغ
ىی
آىاري
گؼوه
یک
ُيگی
و
ارٌغ
ٌغ
داري
ىػٍی
اظحلف
ژل نی��ز با میانگی��ن  72/7درصد مربوط به تیم��ار  50کیلوگرم اوره
تيمارهاي بدون كود 100 ،و 150كيلوگرم در هكتار تفاوت معنيداري
جّنیغي ٌیؽ ىؼةّط ةَ
ژل
ىلغار
ةیكیٍَ
.
)
6
(قكم
ٌغارد
ىػٍی
جفاوت
ُكحار
در
كیهّگؼم
ندارد و
(شكل
جیيار  50میباشد
داري 50
تیمار
مرب��وط
توليدي نيز
بيش��ينه
.)6150
(ش��كل
اوره .)8ىیةاقغ (قكم .)8
كیهّگؼم
ىؼةّطبه ةَ
درصغ
ژل72
مقدار /7
ىیاٌگیً
ٌیؽ ةا
ژل

جیيار  50كیهّگؼم اوره ةا ىیاٌگیً  839گؼم در گهغان اؿث كَ ةا ؿایؼ ؿػّح اظحلف ىػٍیدار در

ؿػش اصحيال پٍر درصغ دارد .ایً در صانی اؿث كَ ؿایؼ ؿػّح جیياري ةا یكغیگؼ ُیچگٌَّ
اظحلف ىػٍیداري ٌغارٌغ و ُيگی در یک گؼوه آىاري كؼار ىیگیؼٌغ (قكم  .)7ةاالجؼیً درصغ
ژل ٌیؽ ةا ىیاٌگیً  72/7درصغ ىؼةّط ةَ جیيار  50كیهّگؼم اوره ىیةاقغ (قكم .)8

شکل :6ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر تًلیذ کل گیاٌ آلًئٍ يرا
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شکل :6ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر تًلیذ کل گیاٌ آلًئٍ يرا
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شکل :7ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر يزن شل گیاٌ آلً ئٍ يرا

شکل  :8ومًدار اثرات تیمارَای کًدی بر درصذ شل گیاٌ آلًئٍ يرا

(2002) Ji-dong, Zhao-pu, Qing-song, Ling and
 )Feng-zhi (2006),Babatunde and Yongabi (2008که

بحث و نتیجهگیری
گیری
بحث ي
نيتروژن در فتوسنتز و فرآيندهاي مهم
وتیجٍفرد
منحصر به
از آنجا که نقش
نشان دهنده تأثير مثبت كود نيتروژن بر تعداد برگ ،مقدار ژل و ميزان
فيزيولوژيكي ،محتواي كلروفيل را افزايش داده و عامل غير مستقيمي
فیؽیّنّژیكی،كودىضحّاي
باش��ند،ىِو
فؼآیٍغُاي
ٌیحؼوژن
از آٌسا كَ ٌلف ىٍضصؼ ةَ فؼد
مصرفي قابل
مطابقت دارد .س��طح
فحّؿٍحؽگياهوآلوئهورا می
Nahedدر توليد
در رش��د و افزايش محصول در گياه آلوئهورا ميباش��د(and
توصيه در كش��ت گلداني در اين پژوهش براب��ر  50كيلوگرم درهكتار
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غاىم باعث
نيتروژن اصو ًال
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اعالم ش��ده اس��ت در حالی ک ه(Fariabi and Ghazan�)2008
چرخه زندگي گياهان ،كاهش رش��د زود بازده گياه و كاهش محصول
cheai
, Ghoushchi,
اصّالاFarnia,
Ariapour
كوand
�Mashha
چؼظَ
ةاغخ كّجاُی
ٌیحؼوژن
ُيچٍیً ؿػّح
 )Nahedو
and Aziz,
ميگردد ىیةاقغ(
اطالعات در
 .)Mengelلذا کسب
and2007
(Kirkby,1987
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رقغضروری
كاُفاین گیاه
گیاُان،کشاورزی
کش��ت و کار و
مورد مدیریت
زود میةازده
زٌغگی
باشد .درگیاه و كاُف ىضصّل ىیگؼدد ( Mengel and
مص��رف كود نيتروژن در س��طوح  150كيلوگرم در هكتار داراي اثرات
تحقیق حاضر اثر كود نيتروژن تا س��طح مصرف  50كيلوگرم در هكتار
طؼوريدرصد
گیاهكمتر از 50
ایًاصو ًال
اس��ت که
تناقض این
باش��د.ودلیل
مثبت
ككاورزي
كار و
ىغیؼیث ميككث
ىّرد
كـب
ژل .نػا
)Kirkby,1987
درآلوئهورا
اغلغاتگياه
طول ب��رگ در
توليدي و
بر تولي��دكل ،وزن و درصد
كود نيتروژن به كار رفته مورد اس��تفاده گي��اه قرار مي-گيرد و بقيه از
مثب��ت بود .نتایج
ُكحار ةؼ
كیهّگؼم
صؼف
 Hernández-Cruz,ؿػش ى
�Rodادؼ كّد ٌیحؼوژن جا
تحقیق��ا تصاطؼ
حاصلهدرباجضلیق
ةاقغ.
ىی
وزنمنتقل
جّنیغكم،خاك
گازي به اعماق
در و تلفات
رواناب
50فرسايش،
آبشويي،
طريق
riguez-García, Rodríguez, and Angulo-Sánchez
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و درصغ ژل جّنیغي و غّل ةؼگ در گیاه آنّئَورا ىذتث ةّدٌ .حایر صاصهَ ةا جضلیلات
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Bacon, 1995 Wiesler,( ش��ده و از دس��ترس گياه خارج ميگردد
 در حالي كه كود مصرف��ي در گلدانهاي مورد آزمايش تمام ًا.),1998

 زيرا در اين.در محدوده گس��ترش ريشه و در دس��ترس گياه بوده است
بررس��ي آب خارج ش��ده از زهك��ش گلدان مجدداً ب��ه آن باز گردانده
 همچنين در مطالعه.و ل��ذا هدر رفتي از اي��ن جهت بروز ننموده اس��ت
) روي2012( Hazrati, Tahmasebi Sarvestani, Salehi
كش��ت گلداني اين گياه نيز ميزان كود اوره مصرفي مناسب در باالترين
 كيلو300  ميليگرم در گلدان (معادل1500 تيمار آزمايش��ي و به ميزان
 اين مقدار حدود ش��ش برابر ميزان.گرم در هكتار) اعالم ش��ده اس��ت
 اين در حالي است كه ميزان ازت.توصيه شده در اين پژوهش مي باشد
Hazrati, Tahmasebiكل خاك گلداني مورد استفاده در گزارش
 درصد و در مطالعه حاضر0/13 ) برابر2012( Sarvestani, Salehi
 و ازت، درصد بوده اس��ت1/3 می��زان آن در خاك برگ مورد اس��تفاده
 عمده نياز غذايي گياه را،باالي آزاد ش��ده در خاك برگ مورد اس��تفاده
 با مصرف بيشتر كود اوره.در اين دوره ش��ش ماهه تامین نموده اس��ت
در ديگر تيمارهاي آزمايش��ي گياه با زيادي ازت در دسترس مواجه شده
، به نظر ميرسد فراوانی بیش از حد این عنصر نسبت به نیاز گیاه.است
میتواند باعث به هم خوردن تعادل مناسب میان عناصر غذایی در گیاه
گردي��د و مانع جذب امالح ض��روری و به دنبال آن باعث محدودیت در
 پرورش گلداني گياه، براس��اس نتايج اين پژوهش.رش��د گیاه شده باشد
آلوئهورا با استفاده از خاك برگ و اضافه نمودن كود اوره به ميزان اندك
 هر چند در اين دوره شش ماهه كل ازت و ديگر عناصر.ميس��ر ميباشد
موجود در خاك برگ گلدان آزاد نش��ده و به م��رور در اختيار گياه براي
 ليكن اعالم نظر پيرامون نياز غذايي و توليد،رش��د مجدد قرار ميگيرد
 با. گياه در طول دوره زندگي آن مس��تلزم ادامه اين پژوهش خواهد بود
استناد به نتايج اين پژوهش پرورش گياه آلوئهورا با فراهم نمودن محيط
20 ،75  پوكه معدني و پيت با نس��بتهاي،كش��ت گلداني با خاك برگ
 گرم در هر17 و پنج درصد با افزودن كود اوره در دوره رش��د به ميزان
 گرم1039( مت��ر مكعب خاك گلداني مذكور ميس��ر و توليد قابل قبولي
 گلدانهاي پر ش��ده با خاك مذكور سبك و.در گلدان) را دارا ميباش��د
 اين شيوه پرورشي عالوه بر توليد انبوه.به آساني قابليت جابجايي دارند
 امكان گسترش در فضاهاي مسكوني،آلوئهورا در محيطهاي گلخانهاي
.و اداري را نيز دارا ميباشند
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