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رايشي و بهداشتي از ديرباز هاي مختلف غذايي، آ ورا به واسطه اثرات دارويي متعدد و همچنين كاربرد آن در زمينه آلوئه: مقدمه
  .توجه محققان را به خود معطوف داشته است

اين تحقيق به منظور ارزيابي سطوح مختلف زئوليت و شرايط مختلف آبياري بر رشد رويشي و تغييرات كمي و كيفي ژل : هدف
  .ورا انجام گرفت در گياه آلوئه

 44و  22، 11، 0سطح زئوليت  4هاي كامل تصادفي با اعمال  وكاين آزمايش به صورت فاكتوريل بر پايه طرح بل: روش بررسي
 3اي يك بار، دو هفته يك بار و سه هفته يك بار، در  سطح آبياري به صورت آبياري هفته 3كيلوگرم خاك گلدان و اعمال  5گرم در 

  .جود در ژل مورد سنجش قرار گرفتمو Cماه صفات مورفولوژيكي، ميزان آلوئين برگ و ويتامين  5بعد از گذشت . تكرار انجام شد
مختلف مانند  در بررسي اثرات اصلي و متقابل كاربرد زئوليت و اعمال تيمارهاي مختلف آبياري، صفات مورفولوژيكي : نتايج

گرم  22ارتفاع گياه، تعداد برگ، وزن تر برگ، ضخامت برگ، وزن ژل، نسبت وزن ژل به وزن برگ، بهترين نتايج را با كاربرد 
بيشترين ميزان ماده مؤثره آلوئين در تيمار اثرات متقابل . هفته يك بار نشان دادند 3كيلوگرم خاك گلدان و آبياري  5وليت در زئ

گرم  44با كاربرد  Cاي يك بار حاصل شد و باالترين ميزان ويتامين  كيلوگرم خاك گلدان و آبياري هفته 5گرم زئوليت در  44
  .هفته يك بار حاصل شد 2دان و آبياري كيلوگرم خاك گل 5زئوليت در 

هاي ثانويه در گياه  به طور كلي نتايج نشان داد زئوليت نقش مؤثري در بهبود رشد رويشي و افزايش متابوليت: گيري نتيجه
  .ورا در شرايط مختلف آبياري داراست آلوئه
  Cآبياري، آلوئين، زئوليت، ويتامين  ورا، آلوئه: واژگان گل

72 



 دوازدهم، دوره چهارم، فصلنامه گياهان دارويي، سال 
  1392شماره مسلسل چهل و هشتم، پاييز 

 

...اثر سطوح مختلف زئوليت  

 

  مقدمه

گياهي گوشتي و چندساله از  (.Aloe vera L)ورا  هآلوئ
ها  اي و از راسته مارچوبه Aloeاز جنس  Liliaceaخانواده 

Asparagales ورا كه به آن صبر زرد نيز گفته  آلوئه. ]1[ است
شود به علت داشتن خواص بسيار زياد دارويي و درماني  مي
هاي  برگ. ]2[ هاست كه مورد توجه ويژه قرار گرفته است قرن
ورا از سه قسمت اصلي پوست، اليه لعاب مانند و ژل  آلوئه

. باشد ترين قسمت گياه مي آلوئه تشكيل شده است، كه ژل مهم
ماده مؤثره  200مطالعات نشان داده است كه ژل داراي بيش از 

ها،  ها، چربي ها، پروتئين شامل عناصر ضروري بدن، ويتامين
  .]3[ ستساكاريدها اسيدهاي آمينه و پلي

ها،  هاي اين گياه براي معالجه زخم ژل موجود در برگ
از اين ژل . شود هاي پوستي استفاده مي ها و حساسيت سوختگي

ها،  رسان، لوسيون كننده و آب هاي مرطوب در توليد كرم
طور كلي در صنايع آرايشي و بهداشتي   شامپوها، صابون و به

ره اين گياه، همچنين از ماده مؤث. ]4[ شود استفاده مي
كننده دستگاه گوارش و  هاي دارويي به عنوان تقويت نوشيدني

در صنايع غذايي نيز كمپوت، . ]5[ شود همچنين ملين تهيه مي
. ]6[ آبميوه، ژله، بستني و مربا از ژل اين گياه تهيه شده است

هاي  ورا به دليل داشتن خواص موسيالژي در فرم ژل آلوئه
. گيرد شده مورد استفاده قرار ميدارويي با رهايش كنترل 

هاي طبيعي صمغ و موسيالژ كه تركيبي از پلي ساكاريدها  فرم
هاي دارويي به  توانند به عنوان ماده افزودني در فرم هستند، مي

كننده، عامل  توانند نقش امولسيون اين مواد مي. كار گرفته شوند
كننده، اتصال دهنده و عامل رهايش آرام در  سوسپانسون

  .]7[ هاي ماتريسي را ايفا كنند قرص
كند كه نوعي آنتراكينون بوده و  اي توليد مي ورا شيرابه آلوئه

اين تركيبات مسهل شديد بوده . داراي آلوئين و باربالوئين است
 دهند و در منابع علمي خواص دارويي متعددي به آن نسبت مي

. ردويروس كاربرد دا باكتري و ضد آلوئين به عنوان ضد. ]8[
است كه خواص  Eو  A ،Cهاي  همچنين ژل داراي ويتامين

با ذكر . ]9[ هاي آزاد دارند كننده راديكال اكسيداني و خنثي ضد
  اين نكته كه در زنان باردار و بيماران مبتال به سندروم روده 

  
  .]10[ پذير و هموروئيد نبايد از اين گياه استفاده كرد تحريك
ر رشد رويشي و بر كميت و كلي هر عاملي كه ب طور  به

اگرچه مواد . گيرد كيفيت ژل اثر بگذارد مورد توجه قرار مي
شوند اما  مؤثره اساساً با هدايت فرآيندهاي ژنتيكي ساخته مي

سنتز آن به طور بارزي تحت تأثير عوامل محيطي نيز قرار 
به طوري كه فاكتورهاي مختلف از جمله ميزان مواد . گيرد مي

ر خاك، مشخصات خاك، شرايط اقليمي منطقه غذايي موجود د
كاشت و زمان برداشت از جمله عوامل مهم تأثيرگذار بر روي 

محصوالت . ]11[ باشند هاي ثانويه مي ميزان و كيفيت متابوليت
حاصلخيزي، (دارويي گياهان، هم با تغيير عوامل طبيعي 

نش ايجاد ت(و هم با تغيير عوامل غيرطبيعي ) نژادي زراعي، به به
كنند كه بسته به نتايج آن، براي  تغيير مي) مانند تنش آبي

اي از هردو عامل ياد شده ضرورت  افزايش توليد، تلفيق بهينه
  .]12[ يابد مي

هاي آلومينوسيليكاته را  ها خانواده بزرگي از كاني زئوليت
هاي اكسيژن  دهند كه داراي يك شبكه تتراهدرال اتم تشكيل مي

. ]13[ اند اف سيليسيوم و آلومينيوم قرار گرفتههستند كه در اطر
نتايج تحقيقاتي كه تاكنون انجام شده است حاكي از نقش مفيد 

هاي فيزيكي خاك از  ها در بهبود ويژگي و كارآمد زئوليت
طريق تغيير ساختمان خاك، افزايش ميزان دسترسي گياه به آب 

گزارش شده است . باشد و كاهش چسبندگي ذرات خاك مي
ها باعث بهبود ساختار شكننده و غيريكنواخت خاك  ه زئوليتك

شده و از طريق اصالح ظرفيت تبادل كاتيوني خاك موجب 
شويي نيتروژن و افزايش ماندگاري كود در منطقه  كاهش آب

ها از طريق افزايش شديد  زئوليت. ]14[ دشو توسعه ريشه مي
تگي ظرفيت تبادل كاتيوني خاك و با ايجاد يك حالت پيوس

انتخابي براي آمونيوم و پتاسيم، موجب بهبود ساختمان خاك 
ها با ساختاري بسيار متخلخل و با سطح  زئوليت. ندشو مي

داخلي بسيار گسترده موجب تثبيت عناصر غذايي در بين 
سازي تدريجي آنها، فراهمي  ساختار خود شده و از طريق رها

و در نهايت  مدت اين عناصر را براي گياه ايجاد نموده دراز
سبب افزايش توانايي گياه در مصرف عناصر و در نتيجه 

 .]15[ ندشو افزايش عملكرد مي
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ها چارچوب  هاي رسي، در زئوليت برخالف كاني
هاي آب  تواند مولكول ساختماني به اندازه كافي باز است و مي

اين ويژگي يعني باز . ها در خود جاي دهد را هم مشابه كاتيون
وجود آوردن خواص ويژه و منحصر  ه، باعث ببودن ساختمان
هاي آب و همچنين  مولكول. ]16[ ها شده است به فرد زئوليت

توانند در داخل شبكه حركت كنند بدون  ها به راحتي مي كاتيون
ها  اينكه ساختار شبكه دچار تغيير شود، بنابراين تحرك كاتيون

ي موجود در ها باعث ايجاد پديده تبادل كاتيوني با ساير كاتيون
به هر حال امروزه بهبود رشد رويشي و . ]17[ شود محيط مي

هاي  هاي ارزشمند گياهي با كاربرد روش افزايش توليد متابوليت
هاي پايين و بازدهي باال، مورد توجه  مختلف و با صرف هزينه

بنابراين در اين تحقيق اثرات زئوليت بر رشد . قرار گرفته است
ژيكي و افزايش ماده مؤثره آلوئين و و توسعه صفات مورفولو

  .مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است Cويتامين 

  
  ها مواد و روش

ورا از  سن آلوئه هاي هم براي انجام اين پژوهش، پاجوش
گلخانه تحقيقاتي پژوهشكده گياهان دارويي جهاددانشگاهي 

ساير مواد الزم براي كشت مانند خاك، ماسه و گلدان . تهيه شد
خصوصيات فيزيكي و شيميايي . نيز از همين مركز تهيه شد

زئوليت  .آمده است) 1جدول شماره (استفاده در خاك مورد 
هاي  گلدان. افرازند واقع در تهران تهيه شد  مورد نياز از شركت

متر مورد استفاده قرار  سانتي 50كيلوگرمي با قطر دهانه  5
 كيلوگرم با 5ن خاك و ماسه به نسبت مساوي به ميزا. گرفت

، 11هم مخلوط شدند، سپس زئوليت در سطوح مختلف صفر، 
كيلوگرم مخلوط خاك و ماسه، مخلوط  5هر  گرم در 44و  22

ورا در  هاي آلوئه سپس پاجوش. شد و در گلدان ريخته شد
شايان ذكر است كه نسبت . هاي مورد نظر كاشته شدند گلدان

 4به اين ترتيب . ه شدصفر زئوليت به عنوان شاهد در نظر گرفت
هاي  كشت پاجوش. تكرار اعمال شد 3سطح زئوليت در 

در طول مدت . انجام شد 1391سال در تيرماه ورا  آلوئه

درجه  40 تا 35طور متوسط،  گلخانه بهر د هواآزمايش، دماي 
متوسط درجه  ورشد در پاييز ادامه يافت . بود لسيوسس

نور با تابش  .بود  لسيوسدرجه س 25تا  20حرارت گلخانه 
  .بود درصد 75و رطوبت نسبي گلخانه  طبيعي آفتاب تأمين شد

بار، به صورت  روز يك 4ها هر  به مدت يك ماه گلدان
بعد از گذشت يك ماه به . منظم و به ميزان برابر آبياري شدند
 3ورا در معرض  هاي آلوئه منظور ارزيابي تنش آبي، گلدان

اي  آبياري هفته: ارها عبارت بود ازتيم. سطح آبياري قرار گرفتند
كلي طرح شامل  طور  به .بار هفته يك 3بار و  هفته يك 2بار،  يك
ماه، به صورت منظم و  5به مدت . تكرار بود 3تيمار در  12

. براساس برنامه از پيش تعيين شده، تيمارهاي آبياري انجام شد
گيري صفات مورفولوژيك  روز پس از كاشت، اندازه 150
تلف مانند ارتفاع گياه، تعداد برگ، وزن تر برگ، ضخامت مخ

برگ، وزن ژل و نسبت وزن ژل به وزن برگ در آزمايشگاه 
همچنين ميزان آلوئين . پژوهشكده گياهان دارويي انجام شد

 HPLCموجود در ژل توسط دستگاه  Cبرگ و ويتامين 
اساس روش  مؤثره آلوئين، بر هجداسازي ماد. گيري شد اندازه

  با دستگاه مجهز به ستون) 1995(و همكاران  (Fujita)وجيتا ف
 Intersil ODS-  متر انجام  ميلي 150و طول  6/4با قطر داخلي

  ].18[ گرفت
گراديان با بعد از تزريق عصاره به ستون، عمل شستشو 

محلول مايي فسفريك اسيد  ودرصد  40تا  15استونيتريل از 
درجه  50قه در حرارت دقي 30تا  0در فاصله و  درصد 1/0

. گرفت ليتر در دقيقه انجام ميلي 10گراد و با سرعت  سانتي
انجام  diode arrayهاي خروجي توسط دتكتور  ارزيابي پيك
بازداري مشخص و  اين ماده براساس زمانهاي  شده و پيك

اساس سطح زير منحني پيك و با استناد به  يك بر مقدار هر
ها از  به منظور آناليز آماري داده .دشمنحني استاندارد تعيين 

 اي دانكن در دو و از آزمون چند دامنه MSTATCافزار  نرم
  .استفاده شد درصد 5و  1سطح 
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...اثر سطوح مختلف زئوليت  

 

  مشخصات شيميايي و فيزيكي خاك مورد استفاده -1جدول شماره 
متري خاك سانتي) 0-30(عمق مشخصات  

2/1 )دسي زيمنس بر متر(شوري  

pH( 9/7(اسيديته  

08/0 )درصد(وع ازتمجم  

2/36 )پي پي ام(فسفر قابل دسترس  

8/49 )پي پي ام(پتاسيم قابل دسترس  

 16 )درصد(رس

 22 )درصد(سيلت

 62 )درصد(شن

 لومي سيلتي بافت خاك

  

  نتايج
براساس نتايج به دست آمده، اثرات اصلي و متقابل كاربرد 

آبياري بر  سطوح مختلف زئوليت و اعمال تيمارهاي متفاوت
دار نشان  درصد تفاوت معني 5صفات مورد بررسي در سطح 

باالترين رشد و توسعه صفات رويشي ). 2جدول شماره (داد 
كيلوگرم خاك  5گرم زئوليت در  22در اثرات متقابل كاربرد 
كمترين . بار به دست آمد هفته يك 3گلدان و كاربرد آبياري 

در تيمار عدم  ميانگين صفات مورفولوژيك مورد بررسي
جدول (بار مشاهده شد  اي يك مصرف زئوليت و آبياري هفته

همچنين باالترين ميزان وزن ژل و نسبت وزن ژل به ). 3شماره 
  گرم زئوليت در  22وزن برگ در اثرات متقابل كاربرد 

بار حاصل شد  هفته يك 3كيلوگرم خاك گلدان و آبياري  5
تايج به دست آمده، اثرات براساس ن). 2و  1هاي  نمودار شماره(

اصلي و متقابل كاربرد سطوح مختلف زئوليت و اعمال 
و ميزان آلوئين  Cتيمارهاي مختلف آبياري بر ميزان ويتامين 

درصد داراي  5هاي مورد بررسي نيز در سطح  توليدي در برگ
كه باالترين ميانگين توليد آلوئين با . دار است تفاوت معني

اي يك بار به ميزان  و آبياري هفته گرم زئوليت 44كاربرد 
). 3نمودار شماره (گرم بر گرم به دست آمد  ميلي 333/1371

گرم زئوليت و  44با كاربرد  Cباالترين ميانگين توليد ويتامين 
 100گرم بر  ميلي 667/167آبياري دو هفته يك بار به ميزان 

  ).4نمودار شماره (گرم به دست آمد 

  بحث
ز اجزاي مورفولوژيكي مهم گياه است كه ارتفاع بوته يكي ا

اهميت براي تعيين ميزان دسترسي به  به عنوان يك شاخص با
ارتفاع يك گياه به . نمايد منابع محيطي رشد گياه عمل مي

 فراهمي آب و عناصر غذايي به ويژه نيتروژن بستگي دارد
تاكنون تحقيقات زيادي در ارتباط با افزودن تركيبات . ]19[

ها به  ها و زئوليت جمله كودهاي دامي، سوپر جاذب مختلف از
گذاري بيشتر مصرف كودها  منظور افزايش كيفيت خاك و تأثير

و عناصر غذايي و در نهايت افزايش عملكرد و اجزاي عملكرد 
زاهدي و همكاران در بررسي . گياهان زراعي انجام شده است

د كلزا اثرات كاربرد زئوليت بر رشد، عملكرد و اجزاي عملكر
تحت شرايط نرمال و تنش خشكي گزارش كردند كه مصرف 

دار  تن در هكتار موجب افزايش معني 10زئوليت به ميزان 
در شرايط عدم مصرف (متر  سانتي 37/88ارتفاع بوته كلزا از 

كه بيانگر افزايشي معادل  شود متر مي سانتي 93/95به ) زئوليت
به عقيده اين محققين به نظر . درصدي ارتفاع بوته بود 8/8

رسد زئوليت از طريق بهبود ظرفيت تبادل كاتيوني خاك  مي
 تر گياه به آب و عناصر غذايي به سبب دسترسي بهتر و آسان

و در نتيجه افزايش رشد رويشي و ارتفاع بوته  ويژه نيتروژن 
  ].20[ دشو گياه مي
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 ورا نتايج تجزيه واريانس اثرات سطوح مختلف زئوليت و تيمارهاي متفاوت آبياري بر صفات مختلف آلوئه -2جدول شماره 

درجه   منابع تغييرات
  آزادي

  ميانگين مربعات

ضخامت   وزن تر برگ  تعداد برگ  ارتفاع گياه
  وزن ژل  برگ

نسبت وزن 
ژل به وزن 

  برگ
  Cويتامين   آلوئين

  081/85  028/784  003/0  080/9  639/0 772/3 250/0 528/2  2  )كرارت(بلوك
  805/476**  667/4057**  008/0*  768/116**  026/5** 932/92** 519/9** 66**  3 زئوليت
  229/903**  861/7255*  028/0**  341/282**  542/13** 879/241** 583/13** 111/180**  2 آبياري
  663/243*  861/6852*  022/0**  231/26**  716/0* 246/7* 991/2* 444/7*  6  آبياري×زئوليت

  137/156  754/646  002/0  535/1  427/0 676/5 038/1 337/2  22 خطا
ضريب تغييرات 

  91/9  99/8  78/6  41/4  83/4  10/6  36/10  98/5   درصد

  .دهند را نشان مي درصد 1و  5داري در سطح  به ترتيب معني **و  *
 

  ورا آلوئه گياه در رشد به مربوط هاي صفت بر آبياري شيوه و زئوليت مقدار متقابل و اصلي اثرات -3 شماره جدول
هاي مربوط به رشد صفت اثرات اصلي

 )mm(ضخامت برگ  )g(وزن تر برگ  تعداد برگ)cm(ارتفاع بوته

   )كيلوگرم خاك 5گرم در (زئوليت

0 c444/23b000/9 b356 /36  c708 /12 
11 b556/25b444/9 b633 /38  ab813 /13 
22 a889/29a333/11 a667/43  a431 /14 
44 b556/25b556/9 b556 /37  bc202 /13 

   )هفتگي(نوبت آبياري 

1 c167/23b917/8 c317 /35  c582 /12 
2 b667/24b583/9 b808 /37  b353 /13 
3 a500/30a000/11 a033/44  a682 /14 

 اثرات متقابل

نوبت آبياري مقدار زئوليت
0 1 f333/21d333/8 g933 /31   f913 /11 
0 2 f667/21cd000/9  def700/36  def683/12 
0 3 cd333/27bcd667/9  bcd433/40  cde527 /13 
11 1 ef333/23cd000/9  fg567/34  ef340 /12 
11 2 de333/25bcd333/9  def867/36  bc167 /14 
11 3 cd000/28bcd000/10  ab467/44  b933 /14 
22 1 de333/25cd000/9  cde500/39  cde377 /13 
22 2 bc000/29b000/11  b567/43  bcd857 /13 
22 3 a333/35a000/14  a933 /47  a060/16 
44 1 ef667/22bcd333/9  efg267/35  def697 /12 
44 2 ef667/22cd000/9  fg100/34  def703/12 
44 3 b333/31bc333/10  bc300/43  bc207 /14 

 83/4 98/536/1010/6)درصد(ضريب تغييرات 

  .دار هستند فاقد تفاوت معني 05/0هايي با حداقل يك حرف مشترك در سطح  ميانگين
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  ژلاثرات متقابل تيمارهاي مختلف آبياري و سطوح مختلف زئوليت بر وزن  -1 دار شمارهنمو

  
  

  
  به وزن برگ ژلاثرات متقابل تيمارهاي مختلف آبياري و سطوح مختلف زئوليت بر نسبت وزن  -2نمودار شماره 
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  آلوئين توليدياثرات متقابل تيمارهاي مختلف آبياري و سطوح مختلف زئوليت بر  -3نمودار شماره 

  

  
  Cاثرات متقابل تيمارهاي مختلف آبياري و سطوح مختلف زئوليت بر ويتامين  -4نمودار شماره 

  

زاده و همكاران در مطالعه اثر مقادير مختلف مصرف  قلي
زئوليت و تنش خشكي بر رشد و نمو و توليد روغن در گياه 

 (.Dracocephalum moldavica L)دارويي بادرشبي 
كردند كه زئوليت در شرايط تنش خشكي از طريق در  گزارش

دار  اختيار قرار دادن آب بيشتر براي گياه موجب افزايش معني

ارتفاع بوته، عملكرد بيولوژيك گياه و توليد روغن بيشتر 
در اين مطالعه كه به منظور بررسي اثرات كاربرد . دشو مي

زئوليت طبيعي بر خصوصيات كمي و كيفي گياه دارويي 
بادرشبي در شرايط نرمال و تنش انجام شد، نشان داده شد كه 

آبي  مصرف زئوليت در هر دو شرايط آبياري نرمال و تنش كم
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د و شو هاي تشكيل شده در بوته مي موجب افزايش تعداد گل
  ].21[دار بود  معني اين افزايش كامالً

در تحقيقي كه به منظور بررسي تأثير آبياري و مصرف 
ي بر عملكرد كمي و كيفي توتون توسط رنجبر زئوليت طبيع

چوبه و همكاران انجام شد، نشان داده شد كه اثر زئوليت روي 
ارتفاع بوته، وزن خشك، درصد قند و درصد نيكوتين در سطح 

گرم زئوليت و  25دار بود و تيمار مصرف  معني درصد 1آماري 
ول درصد بهترين تيمار براي توليد اين محص 50تخليه رطوبتي 

  ].22[ باشد مي
ها، از نظر داشتن  خاص ساختماني زئوليت خصوصيات

خلل و فرج بسيار، به بهبود شرايط تهويه خاك در طوالني 
له براي رشد مناسب گياه و أكند كه اين مس مدت كمك مي

رسد كه  به نظر مي. باشد هاي بيولوژيك خاك مفيد مي فعاليت
ها از طريق  تكارگيري تركيباتي با خصوصيات زئولي  هب

هاي  جلوگيري از هدر رفتن عناصر غذايي و نگهداري يون
مغذي باعث افزايش كارايي كودها و بهبود جذب عناصر 
غذايي و حفظ رطوبت شده و در نهايت موجب افزايش و 

طوري كه اثرات مثبت كاربرد  همان. ندشو بهبود رشد گياه مي
اين . شاهده شدورا در اين پژوهش م زئوليت بر روي گياه آلوئه

گياه با توجه به اقليم منطقه، شرايط آب و هوايي و زمان كاشت 
، در نهايت )1389 اميد بيگي،(بار نياز دارد  يك 7به آبياري 

بار تحمل  يك روز 10-15اينكه قادر است خشكي را با آبياري 
كند اما در اين تحقيق به دليل مثبت بودن اثرات متقابل مصرف 

 21تنش خشكي، گياه قادر به تحمل آبياري زئوليت و اعمال 
ويژه در مقادير باال، به  با مصرف زئوليت به. بار بود روز يك

دليل خاصيت ويژه اين مواد در نگهداري طوالني مدت رطوبت 
هاي شني و شرايط  ويژه در خاك  در محيط توسعه ريشه به

نامناسب خاك، امكان رشد رويشي بيشتر و توسعه سطح 
با توجه به رابطه مستقيمي كه . دشواي گياه فراهم ميها بر برگ

برگ و توان فتوسنتزي گياه وجود دارد بين شاخص توسعه 
توان انتظار داشت كه مصرف زئوليت با تأمين آب و مواد  مي

. دشومغذي مورد نياز گياه موجب افزايش عملكرد نهايي گياه 

زان كاووسي دريافت كه با افزايش ميزان مصرف زئوليت، مي
جذب نيتروژن و در نتيجه ميزان نوكلئيك اسيدها، آميدها و 
اسيدهاي آمينه نيز افزايش يافت و در نهايت سبب افزايش 

شود اثرات  در تحقيقات آتي پيشنهاد مي]. 21[د شسطح برگ 
هاي خشكي يا شوري بر روي گياهان  متقابل زئوليت و تنش

هاي  يشمختلف در مناطق مختلف، با طراحي آزمادارويي 
همچنين . اي مورد ارزيابي قرار گيرد صورت مزرعه  جامع و به

هاي مختلف زئوليت و ساير سوپر  اي بين اندازه مقايسه
  .هاي مصنوعي و شيميايي انجام پذيرد جاذب
  

  نتيجه گيري
آيد كه  شمار مي  ي بهيجمله گياهان دارو ازيكي  ورا آلوئه

ارزيابي قرار گيرد تواند جهت كشت و پرورش انبوه، مورد  مي
برداري از اراضي  زائي، بهره كه اين امر موجب ارزآوري، اشتغال

توليد اين محصول و  ي دريكشاورزي، خودكفا فقير
اين تحقيق  .دشو ميهاي آن و استفاده بهينه از منابع آب  فرآورده

خصوصيات  زئوليت بر اتمنظور ارزيابي تنش خشكي و اثر  به
هاي  و تغييرات متابوليتيفيت ژل كميت و ك ،مورفولوژيكي

ورا انجام شد كه اثرات آلومينوسيليكات  ارزشمند گياهي آلوئه
با . هاي مورد بررسي مثبت ارزيابي شد زئوليت بر شاخص

توجه به ارزان بودن سوپرجاذب زئوليت و منابع گسترده آن در 
ورا با صرف هزينه پايين  كشور، كاربرد آن در كشت گياه آلوئه

  .شود دهي باال توصيه ميو باز

  
  تشكر و قدرداني
نامه كارشناسي ارشد سركار خانم سارا  مقاله حاضر از پايان

اثر زئوليت بر عملكرد كمي و كيفي گياه «ياري با عنوان 
» در شرايط تنش خشكي (.Aloe vera L)ورا  آلوئه

  .ده استشاستخراج 
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