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ها قرار گرفته است. این گیاه از خانواده ساکولنت آپارتمانی گیاهان بندیدر رده ورا آلوئه

 .بوده و از محبوبیت خاصی در مقایسه با سایر گیاهان برخوردار است

های توان به خواص درمانی و استفادهورا در خانه می زایای نگهداری آلوئهاز مهمترین م 

 .خوراکی آن اشاره نمود

توانید آن را  نگهداری از این گیاه پرطرفدار در خانه، کار اصال سختی نبوده و به راحتی می

 .تکثیر نمایید

توانید با هم می رسند. شما اکثر افراد با پرورش و نگهداری آلوئه ورا به درآمدزایی می

مند  نظیر آن بهرهپرورش این گیاه آپارتمانی هم به درآمد مناسب رسیده و هم از مزایای بی

 .شوید

 ورا  آلوئه خصوصیات کلی گیاه

 .است Aloe barbadensis millerنام علمی گیاه،  •

 .رود ها به شمار میاین گیاه از خانواده ساکولنت •

 .رسدمتر میسانتی 60الی  30بعد از رشد نهایی به  وراآلوئه اندازه گیاه •

 .آلوئه ورا برای رشد به نور غیر مستقیم خورشید نیاز دارد •

های آن به رنگ زرد، قرمز و  دهی این گیاه، فصل تابستان بوده و گلزمان گل •

 .نارنجی است

 .جزیره عربستان عنوان شده استمنطقه بومی این گیاه، شبه •

 .تواند برای انسان، دام و حیوانات خانگی، مسمومیت ایجاد نمایدگیاه آلوئه ورا می •

آن باید چیزی   PH وده و سطحشن، بهترین نوع خاک جهت رشد بهتر این گیاه ب  •

 .باشد 5/8الی  7بین 
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 مادرشوهر(  )زبان سانسوریا گیاه نگهداری  و  کاشت  کامل راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 نگهداری نمود؟  ورا آلوئه ز گیاهچگونه باید ا

را به خاطر عالقه خود یا به عنوان یک منبع درآمد در منزل پرورش   وراآلوئه اگر

 .دهیدمی

 .های ویژه جهت نگهداری اصولی از آنها پایبند باشیدباید به رعایت دستورالعمل

 :یمادر ادامه به مهمترین شرایط نگهداری از این گیاه پرطرفدار اشاره کرده

 نور مستقیم یا غیرمستقیم خورشید؟ ورا آلوئه نگهداری از •

به خوبی رشد نماید، بهتر است که آن را در زیر نور غیرمستقیم   وراآلوئه برای اینکه

 .خورشید قرار دهید

 .شود نور کم یا بیش از حد خورشید باعث اختالل در روند رشد گیاه می

های آلوئه ورا از مهمترین عالئم قرار دادن آن در مکان  سوختگی و کدر شدن برگ

 .نامناسب از لحاظ دریافت نور است

در این زمینه توصیه شده گیاه را در مکانی قرار دهید تا بتواند نور غیرمستقیم خورشید را 

 .جذب نماید

 ه شده است؟ ورا چه میزان در نظر گرفتبهترین دمای مناسب جهت رشد آلوئه •

درجه   24الی   17توان گفت دمای نظر متخصصان در این زمینه متفاوت بوده اما می

 .در نظر گرفته شده است وراآلوئه گراد، بهترین دما جهت نگهداری از گیاهسانتی

دسته از گیاهانی است که در سرما و گرمای بیش از حد، آسیب خواهد آلوئه ورا جزو آن

 .دید

 .زدگی گیاه در فصل زمستان، آن را به فضای خانه منتقل کنیدیخ جهت جلوگیری از

در فصل بهار و تابستان هم بهتر است که گیاه جهت تنفس به فضای بیرون از خانه منتقل  

 .شود

https://greenlist.ir/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7/
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 ورا چگونه باید باشد؟ آبیاری گیاه آلوئه  •

نیازی به    کنند. به همین دلیل، مقادیر زیادی آب را درون خود حفظ میوراآلوئه هایبرگ

 .آبیاری بیش از حد گیاه نیست

 .یکی از نکات مهمی که باید بدانید این است که قبل از آبیاری این گیاه به خاک آن نگاه کنید

 .اگر خاک گیاه به طور کامل خشک شد، بهترین زمان جهت آبیاری آن است

 .کنید  در مناطق شمال کشور که بارندگی زیاد بوده، بهتر است خاک گیاه را زهکشی

 .شودانجام این کار باعث جذب آب زیاد از خاک می

 استفاده نمود؟  ورا آلوئه از چه خاکی باید جهت رشد گیاه •

 .خواهید گیاه آلوئه ورا را در کجا نگهداری کنیددر ابتدا مشخص نموده که می

واد  توان گفت خاک آن از بهترین مخواهید آلوئه ورا را داخل باغچه بکارید که میاگر می

 .مغذی جهت رویش این گیاه برخوردار است

در صورت کاشت گیاه درون گلدان بهتر است که خاک مخصوص گیاهان ساکولنت و  

 .کاکتوس را تهیه کنید

ها سرشار از مواد مغذی بوده و جهت رشد این گیاه، گزینه مناسبی به شمار  این خاک

 .آیندمی

 کوددهی گیاه آلوئه ورا به چه نحوی باید باشد؟  •

 .بوده که به کود نیاز چندانی ندارد آپارتمانی گیاهان دسته از، جزو آنوراآلوئه

ل و آن هم در فصل بهار در نظر  بار در سااما بهترین زمان جهت کود دهی این گیاه، یک

 .گرفته شده است

 .توانید از کودهای ارگانیک استفاده نماییددر صورت حاصلخیز نبودن خاک گیاه می
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بار و آن هم از ابتدای فصل بهار تا  در این مورد، بهترین زمان جهت کود دهی هر ماه یک

 .آخر تابستان عنوان شده است

 ورا  ئهآلو بهترین روش جهت تکثیر گیاه

بندی  قبل از اینکه بخواهیم به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم آلوئه ورا در رده •

 .گیاهان سمی قرار گرفته است

به همین خاطر امکان ایجاد مسمومیت برای افراد هنگام دست زدن به این گیاه  •

 .وجود خواهد داشت

 .بهترین روش جهت تکثیر گیاه آلوئه ورا از طریق پاجوش، عنوان شده است •

جهت انجام این کار باید به هنگام مشاهده پاجوش یا جوانه گیاه، آن را کنده و درون   •

 .یک گلدان دیگر بکارید

های آن استفاده  از طریق پاجوش نتوانستید که این گیاه را تکثیر نمایید از برگ اگر •

 .کنید

ترین نقطه خانه  با یک چاقوی تمیز، قسمتی از برگ را بریده و آن را در گرم •

 .نگهداری نمایید 

توانید آن را  شود. در نهایت میبا انجام این کار، قسمت بریده شده برگ سفت می •

 .های جدید باشیده و منتظر رویش برگدرون گلدان کاشت 

باید استفاده نمود؟ چه زمانی جهت تعویض گلدان   ورا آلوئه از چه گلدانی جهت نگهداری از

 مناسب است؟ 

های پالستیکی بروید. زیرا زهکشی این مدل  جهت انتخاب گلدان به سراغ مدل •

 .شودهای سرامیکی بهتر انجام میها از گلدان گلدان

انتخاب کردید،   وراآلوئه های سرامیکی را جهت نگهداری از گیاهاما اگر گلدان •

 .هایی بروید که تعداد حفرات زهکشی در زیر آنها بیشتر باشدبهتر است سراغ مدل
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تعداد حفرات زهکشی در زیر گلدان از فاسد شدن زودهنگام ریشه به هنگام آبیاری   •

 .بیش از حد، جلوگیری خواهد کرد

 .های گیاه استها و پاجوشزمان جهت تعویض گلدان، مشاهده جوانه بهترین •

های کوچک بهتر است که آنها را به یک گلدان مناسب در صورت مشاهده پاجوش •

 .جهت رشد بهتر منتقل نمایید 

 گیری نهایی گفت چیزی که باید در نتیجههر آن

سیاری از افراد  ، گیاهی آپارتمانی است که نگهداری از آن در میان ب وراآلوئه •

 .رواج دارد

این گیاه نه تنها خواص درمانی زیادی برای پوست و مو داشته، بلکه بسیاری از  •

 .نگرند افراد به آن به عنوان یک منبع درآمد می

توانید با  نگهداری و پرورش این گیاه به هیچ عنوان کار سختی نبوده و شما می •

 .گلدان مناسب بکاریدکسب اطالعات مورد نیاز، آن را در باغچه یا 

ایم تا حد امکان شما را با راهنمای جامع پرورش و  در این مقاله سعی کرده •

 .نگهداری آلوئه ورا در خانه آشنا نماییم 

 


