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  دهيچك
ي بررس منظور به .باشد ورا مي آلوئه دارد، خاك شوري و آبي كم برابر در بااليي مقاومت كه داروييهاي  گونه مهمترين از يكي

 1387-89ي ها سال دري شيآزما ،).Aloe vera L( زرد صبر اهيگهاي  يژگيو ازي تعداد و عملكرد بر كاشت زمان و مكانتأثير 
 شاملي اصل ماريت .شد اجرا تكرار 3 دري تصادف كاملهاي  بلوك طرح قالب در زمان و مكان در شده خردي ها كرت صورت به

 دو هر كه ايدر سطح از متر 930 ارتفاع با چهارفرسخ منطقه با سهيمقا در متر 329 ارتفاع با تكاب منطقه( سطح دو در مكان
 دري بردار ادداشتي جينتا .بود )15/11/87 و 15/7/87( كاشت خيتار دو شامل زيني فرع ماريت و )بود زارع مزرعه عنوان به

 ليتحل و هيتجز مورد … و ژل عملكرد برگ، عرض برگ، طول بوته، ارتفاع بوته، در عملكرد مانندي اتيخصوص نظر از شيآزما
 درصد نيشتريب ،بوته در گرم 3141 با بهاره كاشت خيتار از بوته عملكرد نيشتريبكه  داد نشان حاصل جينتا .رفتگ قرار
 از برگ تعداد نيشتريب و بوته در گرم 106 با دوم كاشت تاريخ از ژل عملكرد نيباالتر ،%100 با بهاره كاشت خيتار از ماني زنده
 داشت، وجود مطالعه مورد صفات انيم دري دار يمعن و مثبتي همبستگ نيهمچن .ديدگر مشاهده برگ 17 با بهاره كاشت خيتار
 آمده بدست جينتا به توجه با .بود بوته ارتفاع و برگ قطر برگ، طول به مربوط بوته، در گل عملكرد باي همبستگ نيباالتر كه

  .باشد مي هما بهمن 25 كاشت زمان نيبهتر و )شهداد( تكاب منطقه كاشت، محل نيتر مناسب
  
  .يسازگار شهداد، ،).Aloe vera L( ورا آلوئه كاشت، خيتار :كليديهاي  واژه

  
 مقدمه

 بسياري كه است متنوعي گياهان خاستگاه ايران كشور
 فرد به منحصر دارويي خواص لحاظ به گياهان اين از
 دارويي گياهان مصرف به تمايل افزايش .دنباش مي
 بودن وابسته طرفي از و پيشرفته كشورهاي در خصوص به
 سريع شدن تهي باعث بومي گياهي منابع به داروها اين

 داروسازي صنايع جهت، اين از .شود مي گياهي پوشش
هاي  مساحت در دارويي گياهان كشت به را خود توجه

 تنها نه اي، مزرعه كشت در .اند داشته معطوف محدود
 در رويشي مشابه گياهان به نسبت سهولت به گياهان
 همؤثر مواد يتكم و كيفيت بلكه بوده دسترس قابل طبيعت
 و مقدم فتاحي( است كنترل قابل نيزها آن دهنده تشكيل
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  علمي نام با زرد صبر گياه ).1383 حميداوغلي،
Aloe vera صبر .دنياست باارزش دارويي گياهان ازجمله 

هاي  استان در كه است خشك و گرم مناطق بومي زرد،
 كشور ديگر مناطق برخي در و باز فضاي در كشور جنوبي

 محصوالت حاضر حال در .شود مي كاشت گلخانه در
 ،آرايشي غذايي، مختلف صنايع در گياه اين از مختلفي
 اينكه رغم به .شود مي عرضه دنيا در دارويي و بهداشتي

 به و است سازگار كشور جنوبي اقليم با زرد صبر گياه
 فقيري آبي منابع ارايد كه كشور محروم مناطق در خوبي
 توسعه و گونه اين به توجه ،است پرورش قابل هستند
 تواند مي مناطق اين در آن فرآوري صنايع ايجاد و كاشت

 از مناسب وري بهره و اشتغال ايجاد جهت در مهمي گام
 ).1385 همكاران، و يزداني( باشد كشاورزي فقير اراضي

 ازي اريبس اندرمي برا ميقدهاي  زمان از زرد صبر اهيگ
ي مصر كهنهاي  نوشته در .است شده مي استفاده امراض
 صبر از حيمس الديم از قبل سال 1500 در كه است آمده
هاي  يناراحت ها، عفونت رفع ها، زخم اميالت جهت زرد
ي برا كه اسكندر .اند كرده استفاده مسهل عنوان به وي پوست
 داشتي هايگ نيچن به اجياحت سربازانشهاي  زخم اميالت

 كنند حملهي سومالي كينزد دري ا رهيجز به كه داد دستور
 كنند عملي طور و آورند بدست را اهيگ آن، فتح از پس و
 ويي رضا( بماندي مخف دشمنان از اهيگ نيا اثر و وجود كه

 زرد صبر ).Beaumont et al., 1989؛ 1382 همكاران،
 و يگوشت م،يضخهاي  برگ با ساله، چندي علف ستياهيگ

 غيتي دارا و دار خم و چيپي كم آنهاي  برگ هيحاش .دراز
 محوري انتها در بايز خوشه صورت به آنهاي  گل .است
 باشد مي زرد به ليما سبز رنگ به و دار گل ساقه

)Morton, 1961.( گونه كي فقط رانيا در )A. littoralis 

Baker( ديرو مي رانيا يجنوب سواحل در كه دارد وجود 

ورا  آلوئه نام بهي گريد گونه .نديگو مي زرد صبر نآ به كه
 ،يمحمد؛ 1377 ان،يمظفر( است شده وارد رانيا به

 و تابستان اواخر در ابتداورا  آلوئه كاشتي برا ).1373
 در گلخانه در و كرده جدا اهيگ از را ها پاجوش زييپا لياوا

 استحكام و شوند دار شهير تا كنند يم كشت مناسب بستر
 بهار فصل در را شده دار شهيري ها پاجوش .كنند دايپي كاف
 خيتار ).Morton, 1961( كنند يم منتقلي اصل مزرعه به

 به زمان آن در اهيگ كه استي زمان كاشتي برا مناسب
 آن رشد مختلف مراحل و افتهي استقرار شده، سبزي خوب
 باشد داشته انطباق مناسبي طيمح طيشرا با امكان حد تا
 نيچن جهينت در .نشود مواجهي طيمح نامساعد طيشرا با و

 آمد خواهد دستب محصول حداكثر كه استي انطباق
 و گرمي بادها با زرد صبر اهيگ رشد ).1376 ،پور خواجه(

 دو نيا حضور در و داشته معكوس رابطه ديشد آفتاب
 و متوقف آن رشد و شدهي ا قهوه اهيگ رنگي مياقل عامل

 كاشت زمان نيبنابرا .شود مي تهكاس بشدت اهيگ تيفعال از
 دور به ديشد آفتاب و گرمي بادها از المقدور يحت ديبا

 مناطق در اهيگ كاشت زمان ،يطيمح طيشرا در .باشد
   ).1385 ،يسرطاو( باشد مي متفاوت مختلف

 اهيگي برا مياقل نيبهتر كرد اعالم )1378(ي سرطاو
 .باشد ي ميساحل و% 60ي باال رطوبت باي مناطق زرد صبر

 ادامه زين ريفقي ها خاك در و بوده مقاومي آب كم به اهيگ نيا
 زرد، صبرهاي  بوته كاشت فاصله نيبهتر .دهد يم تايح
 كردن بر كف محصول برداشت روش نيمناسبتر و متر كي

 درجه 10 از كمتري دما در اهيگ نيا .باشد مي بوته
 رد و داده كاهش را خود نمو و رشد تيفعال گراد سانتي
ي ضرور اهيگ نياي اريآب رطوبت، بدون و خشك مناطق

 اهيگ نيا %60ي باال رطوبت باي ساحل مناطق در .باشد مي
 مناطق در .دارد تايح ادامه متر ميلي 150ي بارندگ باي حت
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 به ازين اهيگ نيا هم متر ميلي 350ي بارندگ وجود با خشك
 رد راورا  آلوئه )1995( همكاران و Saks .داردي اريآب

 كشت گراد سانتي -3 حرارت درجه با اقليمي شرايط
هاي  بيابان در آلوئه تجاري مزارع شرايط با را آن و ندكرد

 آلوئه گياه تحقيق اين در و ندكرد مقايسه اشغالي فلسطين
 از عالئمي و كرد تحمل را زمستان صدمات سختي، با

 ها برگ انتهاي شدن خشك و ها برگ رنگ تغيير قبيل
 ژل ميزان در كاهش %5 و )شد خشك برگ ولط از 15%(

 )1995( همكاران و Saks نتايج .داد نشان را محصول
 بومي مناطق از غير شرايطي درورا  آلوئه گياه كه داد نشان

 .است كشت قابل هايي مراقبت با استوايي گرم نواحي و
 حد وي جنوبي شمالي ها كوهي شرق دامنه در شهداد منطقه
 نيا .است شده واقع كرمان تدش و لوط دشت فاصل
 ازي كي و رانياهاي  نيسرزم نيتر يميقد از منطقه
 منطقه اصلي كشت .باشد ميي بشرهاي  تمدن نيتر كهن
 گياه مخلوط كشت توصيه جهت ،باشد مي مركبات و خرما
 كارايي افزايش و خرما درختانهاي  رديف بين درورا  آلوئه

 زمان اسبترينمن مطالعه هدف با آزمايش اين آب مصرف
  .شد انجام چهارفرسخ و تكاب منطقه دو در كاشت
  
  روشها و مواد
 عملكرد بر كاشت زمان و مكاني تأثير بررس منظور به

 ،)Aloe vera( زرد صبر اهيگهاي  يژگيو ازي تعداد و
 خردي ها كرت صورت به 1387-89ي ها سال دري شيآزما
 لكامهاي  بلوك طرح قالب در زمان و مكان در شده

 در مكان شاملي اصل ماريت .شد اجرا تكرار 3 دري تصادف
 با سهيمقا در متر 329 ارتفاع با تكاب منطقه( سطح دو

 هر كه ايدر سطح از متر 930 ارتفاع با چهارفرسخ منطقه
 دو شامل زيني فرع ماريت و )بود زارع مزرعه عنوان به دو

 سهيمقا .بود )15/11/87 و 15/7/87( كاشت خيتار
 انجام دانكن چنددامنه آزمون از استفاده با مارهايت نيانگيم

 فاصله باي متر 5 خط عدد 8 شاملي شيآزما كرت هر .شد
   زين فيرد هر درها  بوته نيب فاصله و متر سانتي 80
 فاصله و متر كي كرت دو نيب فاصله .بود متر سانتي 50
  .شد گرفته نظر در متر 5/1 زين تكرار دو نيب

 تعداد بوته، ارتفاع شامل مطالعه، موردهاي  يژگيو
 بوته، در ژل زانيم ،يمان زنده درصد بوته، عملكرد برگ،
 با مطابقي اريآب .بود بوته در برگ قطر و عرض طول،
 هرزي ها علف با مبارزه .شد انجام روز 7 هر منطقه عرف
 لهيوس هب وي كيمكان صورت به نوبت چند در زين مزرعه
 كيفنولوژ مراحلي بررس منظور هب .گرفت صورت دست
 استفاده زيني حرارت ميتقو ازي زمان ميتقو بر  عالوه رشد،
 درجه ،)GDD( رشد روز حرارت درجه مقدار .شد

 حداكثر + روزانه حرارت درجه حداقل( -هيپا حرارت
 هري برا رشد روز درجه=  2/1 )روزانه حرارت درجه
 مختلفهاي  خيتاربراي  آن عيتجم و محاسبه روز
 شده، انجام مطالعات طبق .ديگرد نييتعي بردار نهنمو

 درجه 10 معادل زرد صبر اهيگي برا هيپا حرارت درجه
  ).1378 ،سرطاوي( شد گرفته نظر در گراد سانتي

 طرف هر از و حذف نيطرف از خط دو برداشت هنگام
 از بعد .شد گرفته نظر در هيحاش عنوان به متر كي زين كرت

 هر تر محصول و شده جدا گبر و ساقه گل، برداشت،
 آون داخل در آن ازيي ها نمونه سپس .ديگرد نيتوز كرت
 قرار ساعت 48 مدت به گراد سانتي درجه 75ي دما در

 انيجر در و هيسا در زين محصولي اجزا ماندهيباق .گرفت
 كردن جدا با اهيگ ژل استخراج منظور به .شدند خشك باد

 توسط آن زنو و جدا برگ از آن ژل برگ، از پوست
  .ديگرد نيتوز تاليجيدي ترازو
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 زير صورت به شيآزما طول در صفاتي ريگ اندازه
  :شد انجام

ي تصادف طور به )ژلي داراي ها برگ( برگ 10 تعداد
 آن قطر و كش خط توسط برگ عرض و طول و انتخاب
 تعداد گيري اندازهي برا .ديگرد محاسبه كوليس توسط
 برگ تعداد و انتخابي تصادف طور به بوته 5 ارتفاع و برگ
 همچنين .دش گيري اندازه )زييپا( رشد فصلي انتها در آن

 طور به بوته 5 تعداد بوته عملكرد گيري اندازه براي
 نيانگيم سپس ،ديگرد نيتوز و بر كف انتخاب،ي تصادف

  .دش محاسبه تر وزن عنوان به آن
 برگ 5 تعداد برگ، در ژل ميزان گيري اندازه براي

 وزن ژل، از پوست كردن جدا با و انتخابي تصادف رطو به
 عنوان به آن نيانگيم و نيتوز تاليجيدي ترازو توسط آن

  .ديگرد محاسبه برگ ژل عملكرد

 ده هواشناسي اطالعات با منطقه آمبروترميك منحني
 .گرديد ترسيم كاشت مناطق به ايستگاه نزديكترين ساله
 افزار نرم از ادهاستف باي بررس موردهاي  يژگيو نيهمچن

Mstatc ها  ميانگين مقايسه و يآمار ليتحل و هيتجز مورد
  .گرديد انجام دانكن اي چنددامنه آزمون توسط
  

  كاشت منطقه كياكولوژ مشخصات
 و بوده كشور نقاط نيتر خشك ازي كي شهداد منطقه

 براساس و انهيم گرم يابانيب آمبرژه روش براساس آن مياقل
 نيا در ريتبخ زانيم .باشد يم فراخشك دومارتن روش
 اريبس خشكي بادها وجود و ديشدي گرما ليدل هب منطقه
 از شده گيري اندازه ساالنه ريتبخ كه يطور هب ،بوده باال
 است شده گزارش متر يليم 8/3213 معادل شهداد ستگاهيا
هاي فيزيكوشيميايي خاك  ويژگي 2 جدولدر  .)1جدول (

  .ورده شده استآ دو منطقه چهارفرسخ و تكاب
  

  )كرمان -شهداد( مطالعه مورد منطقه اقليمي مشخصات -1 جدول
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1389  9/32  8/21  3/27  4/50 3  8/19 5512 7/15 0 20 

1388  3/33  1/22  7/27  50 3 3/21 5227 6/18 0 25 

1387  5/33  5/22  28 8/49 3 7/19 5455 8/9 0 30 

 
  تكاب و چهارفرسخ منطقه دو خاك فيزيكوشيمياييهاي  ويژگي -2 جدول

 EC pH  %OC  عمق منطقه
  تروژنين

  كل
  فسفر
  كل

  ميپتاس
  كل

  درصد
  شن

  درصد
  يال

  درصد
  رس

  12  22  66  120  3  072/0  72/0  8  1/2  0-30  فرسخچهار
60-30  2/2  2/8  91/0  091/0  5  112  38  42  20  

  12  30  58  100  8  048/0  48/0  8  7/4  0-30  تكاب
60-30  4/7  8  14/0  014/0  4  100  50  34  16  
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  نتايج
 3 ولجـد  در مطالعـه  مـورد  صـفات  واريانس تجزيه

 انسيـ ارو هيـ تجز از حاصـل  جينتـا  طبق .است شده ارائه
ــگرد مشــخص ــأثير  كــه دي  و تكــاب( كاشــت منطقــهت
 عـرض  و طـول  بوتـه،  عملكـرد  صـفات  بر )چهارفرسخ

 تعـداد  بوتـه،  در ژل ميزان بوته، ارتفاع برگ، قطر برگ،
 آمـاري  لحـاظ  از خشـك  مـاده  درصد و ماني زنده برگ،
 ميـزان  بيشـترين  اما ،نداشت داري معني تفاوت گونه هيچ
 بدست تكاب منطقه از بوته فاعارت ماني، زنده درصد ژل،
 مشخص انسيوار هيتجز جينتا به توجه با همچنين .آمد
 روي بـر  )پـاييزه  و بهـاره ( كاشـت  زمانتأثير  كه ديگرد

 بوته، ارتفاع برگ، طول ماني، زنده بوته، عملكرد صفات
 اخــتالف بوتــه در بــرگ تعــداد و بوتــه در ژل عملكــرد

 عرض مانند تيصفا روي بر اما .داشت وجود يدار يمعن
هـاي   زمـان  در خشـك  مـاده  درصـد  و بـرگ  قطر برگ،
   .نداشت وجود يدار معني اختالف پاييزه و بهاره كاشت
 نيشـتر يب كـه  نمود مشخص مارهايت نيانگيم سهيمقا

 منطقــه بــه مربــوط بوتــه در تــر وزن عملكــرد ميــانگين
 تكـاب  منطقـه  بـا  كه بود گرم 2841 با برابر چهارفرسخ

 نيشـتر يب نيهمچن ).4 جدول( نداشت دار يمعن اختالف
 معـادل  و بهاره كشت به مربوط بوته در تر وزن عملكرد

 اخـتالف  زهييپـا  كشـت  بـه  نسـبت  كـه  بـود  گرم 3141
ــي ــطح در دار معن ــت %5 س ــدول( داش ــهيمقا ).6 ج  س

 كـه  داد نشـان  كاشـت  خيتار و منطقه متقابل اثر نيانگيم
 كاشـت  خيتار به مربوط اهيگ بوته تك عملكرد نيشتريب

 نسـبت  كـه  بود گرم 3033 معادل تكاب، منطقه در بهاره
  ).6 جدول( نداشت دار معني اختالف نيريسا به

 از بـرگ  تعـداد  بيشـترين  كه داد نشان دانكن آزمون
 تـاريخ  از آن كمتـرين  و 17 معـادل  بهـاره  كاشت تاريخ

 ).3- 4 جـدول ( شـد  مشـاهده  عـدد  16 بـا  زهييپا كاشت
 نشـان  كاشـت  خيتار و منطقه بلمتقا اثر نيانگيم سهيمقا
   خيتــار بــه مربــوط اهيــگ بــرگ تعــداد نيشــتريب كــه داد

 بود عدد 6/16 معادل چهارفرسخ منطقه در بهاره كاشت
ــه نســبت كــه    نداشــت يدار معنــي اخــتالف نيريســا ب

   ).6 جدول(
 گيـاه  نمو و رشد مراحل مناسب انطباق و گرفتن قرار

 كـه  اسـت  ليعـام  روز طول و حرارت اصلي عامل دو با
 بنـابراين  ،نمـود  حاصـل  را مطلـوبي  رويشـي  رشد ميزان
 دارا را برگ تعداد و عملكرد بيشترين بهاره كاشت تاريخ
 منطقه از ماني زنده درصد نيشتريب استقرار، لحاظ از .بود

 باي اختالف لحاظاين  از كه ديگرد مشاهده %97 با تكاب
 از مـاني  زنـده  درصـد  نيشتريب همچنين .نداشت نيريسا
 خيتـار  از آن نيكمتـر  و %100 معادل بهاره كاشت خيتار

 توجه با ).5 جدول( آمد بدست %91 معادل زهييپا كاشت
 ورا آلوئـه  بوته عملكرد صفات، همبستگي جدول نتايج به
 بوتـه  ارتفاع برگ، طول صفات با آزمايش اين شرايط در
 ).7 جـدول ( داد نشـان  را همبستگي بيشترين بوته قطر و

 منطقـه  در هپـاييز  كشت در زرد صبري شيرو شدر شروع
 بهـاره  كشت در و 491 معادلي حرارت افتيدر با تكاب،

 مشـاهده  روز درجـه  5/641 معـادل ي حرارتـ  افتيدر با
 كشـت  در زرد صبري شيرو رشد شروع نيهمچن .ديگرد
 معـادل ي حرارتـ  افـت يدر با چهارفرسخ، منطقه در هپاييز
ي حرارتـ  افـت يدر بـا  بهـاره  كشت در و روز درجه 529

  .آمد بدست روز درجه 705 معادل
 با تكاب منطقه در يده غنچه مرحله وي شيزا رشد شروع

ــتيدر ــ اف ــادلي حرارت ــه 6633 مع ــه در و روز درج  منطق
 روز درجـه  6840 معـادل ي حرارتـ  افـت يدر بـا  چهارفرسخ

 منطقـه  در زرد صبر اهيگي حرارت ازين انتها در .ديگرد مشاهده
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 در و رشـد  روز درجـه  6890 معادل بذر ديتول جهت تكاب
 در .بـود  رشـد  روز درجـه  7686 معـادل  چهارفرسـخ  منطقه
 منطقـه  به نسبت )ايدر سطح از متر 329 ارتفاع( تكاب منطقه

 ازين ،ورا آلوئه اهيگ )ايدر سطح از متر 930 ارتفاع( چهارفرسخ
 .ديرسان انيپا به كمتر رشد روز درجه 796 با را خودي حرارت

 خشـك ي بادهـا  وجـود  و بودن گرمتر به را آن ليدل توان يم
 كـه  شـود  مـي  استنباط نيچن نيبنابرا .داد نسبت تكاب منطقه

 سازگاري نظر از اختالفي چهارفرسخ و تكاب منطقه دو نيب
 مختلـف  مراحـل  زرد صبر اهيگ و نداشته وجودورا  آلوئه گياه
  ).8 جدول( است  كرده كامل را خود نمو و رشد

  
  وترميكآمبر منحني

منحنــي آمبروترميــك ايســتگاه هواشناســي شــهداد     

نزديكترين ايستگاه به مناطق كشت بر اساس مقـادير دمـاي   
متوسط ماهانه بر حسب سانتيگراد و ميزان بارشـهاي جـوي   

بـا توجـه بـه ايـن     ).1شـكل (بر حسب ميليمتر ترسيم گرديد
منحني مي توان دريافت كه ريزشهاي جوي از اوايـل پـاييز   

بهار ادامه دارد و بيشـترين آن در زمسـتان رخ مـي     تا اوايل
از نقطــه اي كــه دو منحنــي بارنــدگي و حــرارت بــا . دهــد

يكديگر تالقي كنند و منحنـي بارنـدگي از آن پـس در زيـر     
منحني حرارت قرارگيرد، محيط خشك ميگـردد و سـطحي   
كه در فاصـله دو منحنـي قـرار گرفتـه اسـت، طـول مـدت        

منحنـي آمبروترميـك   . ميـدارد خشكي و شدت آن را معلوم 
  . نشان دهنده دوره خشكي نسبتا طوالني اين منطقه است

  

   
  

 شهداد يهواشناس ستگاهيا كيآمبروترم يمنحن - 1 شكل
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  )Aloe vera( هاي گياه صبر زرد تجزيه واريانس تأثير مكان و زمان كاشت بر تعدادي از ويژگي -3جدول 

  

  منابع

 تغييرات

  جاتدر

 آزادي

 ميانگين مربعات

  درصد
 ماني زنده

 بوته عملكرد تك
 )گرم(

  عملكرد
 )گرم( ژل

  درصد
 ماده خشك

  ارتفاع بوته
 )متر سانتي(

  عرض برگ
 )متر سانتي(

  طول برگ
 )متر سانتي(

  قطر برگ
 )متر سانتي(

  تعداد
 برگ

  ns 75/1   *3/1706458  ns 481 ns 087/0  ns 19 ns 33/0  ns 75/19  ns 052/0 ns 141/0 2 تكرار

  ns 08/30  ns 1/91875  ns 3/280  ns 307/0   *7/60  ns 141/0  ns 75/36  ns 0001/0  ns 13/0 1 منطقه

  a 2 5/12  30625  3/66  127/0  3  14/0  25/5  017/0  16/1خطاي 

  ns 183/0   *08/70  ns 14/0   *08/80  ns 163/0  * 88/0  3/2760 *  1801875*   75/216**  1 تاريخ كاشت

  ns 08/30  ns 3/5208  * 768  ns 449/0  ns 08/2  ns 441/0  ns 08/2  ns 003/0  ns 005/0 1 اثر متقابل

  13/0  033/0  33/7  178/0  3/7  248/0  1/246  6/213541  16/7 4 خطا

                     كل

Cv (%)    8/2  78/16  4/17  5/8  7/15  8/7  1/6  6/10  3/2  
ns: نيست دار ف معنيالاخت.   

  .دار است معني %5و  %1ب در سطح ترتي به :* و** 
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  )Aloe vera( هاي گياه صبر زرد مقايسه ميانگين تأثير مكان كشت بر تعدادي از ويژگي -4جدول 

 كشت مكان
  درصد

 ماني زنده

 عملكرد
 بوته تك
 )گرم(

  عملكرد
 )گرم( ژل

  درصد
 خشك ماده

  بوته ارتفاع
 )متر سانتي(

  برگ عرض
 )متر سانتي(

  برگ طول
 )متر سانتي(

  برگ قطر
 )متر سانتي(

  تعداد
 برگ

  a 97  a 2666  a 95  a 7/5  a 49  a 3/5  a 46  a 7/1  a 2/16 تكاب
 a 94  a 2841  a 86 a 05/6 b 45 a 6/5 a 5/42  a 7/1 a 4/16 چهارفرسخ

 انحراف
  معيار

09/1 188 4/6 2/0 1/1 172/0 1/1 075/0 14/0 

  .دار است معني حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف
  

  )Aloe vera( هاي گياه صبر زرد تعدادي از ويژگيمقايسه ميانگين تأثير زمان كشت بر  -5جدول 
  زمان
 كشت

  درصد
 ماني زنده

  عملكرد تك
 )گرم( بوته

  عملكرد
 )گرم(ژل 

  درصد
 ماده خشك

  ارتفاع بوته
 )متر سانتي(

  عرض برگ
 )متر سانتي(

  طول برگ
 )متر سانتي(

  قطر برگ
 )متر سانتي(

  تعداد
 برگ

  b 91  b 2366  b 75 a 6  b 8/44 a 3/5  b 41  a 58/1 b 16 پاييزه
 a 100  a 3141  a 106 a 7/5 a 6/49 a 6/5 a 46  a 81/1 a 17 بهاره

  .دار است حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
  

  )Aloe vera( هاي گياه صبر زرد از ويژگي تعداديمقايسه ميانگين اثر متقابل مكان و زمان كشت بر  -6جدول 

  مكان متقابل اثر
 كشت زمان در

  درصد
 ماني زنده

 عملكرد
 بوته تك
 )گرم(

  عملكرد
 )گرم( ژل

  درصد
 ماده
 خشك

 ارتفاع
  بوته

 )متر سانتي(

 عرض
  برگ

 )متر سانتي(

  برگ طول
 )متر سانتي(

  برگ قطر
 )متر سانتي(

  تعداد
 برگ

  a 6/94 a 2310 b 72 a 6/5 a 46 a 06/5 a 43 a 56/1 a 9/15 هپاييز كشت تكاب، منطقه
 كشت چهارفرسخ، منطقه

 هپاييز
a 3/88  a 2433  b 79  a 3/6  a 43  a 6/5  a 40  a 6/1  a 1/16  

  a 100  a 3033  a 119  a 8/5  a 52  a 6/5  a 49  a 83/1  a 5/15 بهاره كشت تكاب، منطقه
 كشت چهارفرسخ، منطقه

 بهاره
a 100  a 2250  ab 93  a 7/5  a 47  a 5/5  a 44  a 8/1  a 6/16  

  208/1  10/1  56/1  24/0  5/1  288/0  05/9  266  54/1  معيار انحراف
  .دار است حروف مشابه در هر ستون بيانگر عدم وجود اختالف معني
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  )Aloe vera( گيري شده در گياه صبر زرد هاي اندازه جدول همبستگي تعدادي از ويژگي -7جدول 

 صفات
  عملكرد

 هبوت

  طول
 برگ

  عرض
 برگ

  قطر
 برگ

  ارتفاع
 بوته

  ژل در
 برگ

  تعداد
 برگ

 ماني زنده
  درصد ماده
 خشك

                 1 عملكرد بوته
                1  47/0 * طول برگ
              1 26/0 57/0 عرض برگ
           1 3/0  85/0 ** 78/0 ** قطر برگ
         1  78/0 **  21/0  98/0 ** 69/0 * ارتفاع بوته
       1  62/0 *  42/0 1/0  63/0 *  43/0 ژل در برگ
     1  23/0  17/0  18/0 46/0  15/0  39/0 تعداد برگ

   1  38/0 47/0  52/0  34/0 09/0  53/0  37/0 ماني زنده
 1 - 48/0  31/0  - 03/0  - 1/0  14/0 3/0 - 08/0 2/0 درصد ماده خشك

  .است دار يمعن %5و  %1در سطح  بيبه ترت ،* و **
  

  در كشت پاييزه و بهاره مناطق تكاب و چهارفرسخ) Aloe vera(ياه صبر زرد مراحل فنولوژيك رشد گ -8جدول 

 رشد مختلف مراحل

 چهارفرسخ منطقه  تكاب منطقه

 بهاره كشت هپاييز كشت بهاره كشت هپاييز كشت

 GDD خيتار GDD  خيتار GDD خيتار GDD خيتار
 705 9/12/87 529 21/11/87 5/641 3/12/87 491 15/11/88 يشيرو رشد شروع

 6840 25/10/88 6840 25/10/88 6633 16/9/88 6633 16/9/88 يده غنچه

 7052 27/11/88 7052 27/11/88 6709 1/10/88 6709 1/10/88 يده گلي ابتدا

 7473 28/12/88 7473 28/12/88  6868  10/88/ 29  6868  10/88/ 29 يده گلي انتها

 7412 24/12/88 7412 24/12/88 6890 3/11/88 6890 3/11/88 يبذرده شروع

 7686 11/1/89 7686 11/1/89 6980 17/11/88 6980 17/11/88 يبذرده اتمام
GDD =درجه روز رشد  

  
 بحث

هاي  استان در طبيعي صورت به زرد صبر دارويي گياه
 )بلوچستان و سيستان ومزگان ره بوشهر،( كشور جنوبي
 كند مي درش استوايي گرم نواحي در گياه اين .دارد وجود

   آن رويشگاه دماي حداقل موجود آمارهاي براساس و
 5 دماي مواقع بعضي در .باشد مي گراد سانتي درجه 10

 تحمل نيز كم بسيار زمان مدت براي را گراد تينسا درجه
 به توجه با تحمل قابل دماي حداكثر همچنين .كند مي

  .)1378 سرطاوي،( باشد مي گراد سانتي درجه 50 تا منابع
 خصوصيات با ارتباط در موجود منابع به توجه اب

 درجه به نسبت گياه اين بودن حساس و رويشگاهي
 اي منطقه هركه  گردد مي مشخص ،پايينهاي  حرارت
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 نشان حاضر مطالعه .باشد نمي گياه اين كشت مناسب
 فارس جيخل هيحاش در كه طور انهمورا  آلوئه كه دهد مي
 و خشك مناطق در دوانت يم دارد شيرو خودرو صورت به
 شهداد منطقه .شود كشت زين شهداد منطقه مانندي ابانيب
 براساس آن مياقل و بوده كشور نقاط نيتر خشك ازي كي

 دومارتن روش براساس و انهيم گرمي ابانيب آمبرژه روش
 ليدل هب منطقه نيا در ريتبخ زانيم .باشد يم فراخشك

 ،بوده البا اريبس خشكي بادها وجود و ديشدي گرما
 ستگاهيا از شده گيري اندازه ساالنه ريتبخ كه يطور هب

  .است شده گزارش متر يليم 8/3213 معادل شهداد
   حرارت درجه حداقلي دارا مطالعه مورد منطقه

 با گراد سانتي درجه 50 حداكثر و گراد سانتي درجه 3
 .بود شيآزما موردي ها سالي ط در %20 رطوبت نيانگيم

 ژل زانيم و ماني زنده وي زادآور ها، برگ نمو و رشد
ي فنولوژ مراحل و بود توجه مورد منطقه نيا درورا  آلوئه

 چهارفرسخ تيسا در .ديگرد ليتكم مناطق نيا در اهيگ
 دري جزئ صدمات دچار اهانيگ تكاب تيسا به نسبت
 به برگي باالهاي  قسمت شدن خشك وشدند  زمستان

 .ديگرد مشاهده ها برگ رد رنگ رييتغ و متر يسانت 5 زانيم
 نيا در را خود نمو و رشد مختلف مراحل اهيگ حال نيا با

  .ديرسان انيپا به منطقه
 اينكهرغم  به ،ندداشت اظهار )1385( همكاران و يزداني

 به و است سازگار كشور جنوبي اقليم با زرد صبر گياه
 فقيري آبي منابع داراي كه كشور محروم مناطق در خوبي
 اعالم )1378(ي سرطاواما  ،باشد مي پرورش بلقا هستند
 گراد سانتي درجه 10 از كمتري دما در اهيگ نيا كه كرد
 خشك مناطق در و داده كاهش را خود نمو و رشد تيفعال
 در .باشد ي ميضرور اهيگ نياي اريآب رطوبت، بدون و

 باي حت اهيگ نيا %60ي باال رطوبت باي ساحل مناطق

 خشك مناطق در .دارد اطيح ادامه رمت ميلي 150ي بارندگ
ي اريآب به ازين اهيگ نيا هم متر ميلي 350 يبارندگ وجود با

 باي مناطق زرد صبر اهيگي برا مياقل نيبهتر نيبنابرا .دارد
ي آب كم به اهيگ نيا .باشد ي ميساحل و %60ي باال رطوبت
 دهد مي تحيا ادامه زين ريفقي ها خاك در و بوده مقاوم

  .)1378 سرطاوي،(
Saks اقليمي شرايط در راورا  آلوئه )1995( همكاران و 

 با را آن و ندكرد كشت گراد سانتي -3 حرارت درجه با
 اشغالي فلسطينهاي  بيابان در آلوئه تجاري مزارع شرايط
 سختي، با آلوئه گياه تحقيق اين در و ندكرد مقايسه
 تغيير قبيل از عالئمي و كرد تحمل را زمستان صدمات

 طول از %15( ها برگ انتهاي شدن خشك ،ها برگ نگر
 را محصول ژل ميزان در كاهش %5 و )شد خشك برگ
 كه داد نشان )1995( همكاران و Saks نتايج .داد نشان
 گرم نواحي و بومي مناطق از غير شرايطي درورا  آلوئه گياه

   .است كشت قابل هايي مراقبت با استوايي
و  Saks گزارش با شيماآز نيا از آمده بدست جينتا

ي سازگار و كار و كشت با ارتباط در )1995(همكاران 
 جينتا و آني بوم مناطق از ريغي مناطق درورا  آلوئه اهيگ

 اهيگ كشت منطقه نيمناسبتر با ارتباط در )1378(ي سرطاو
 بيضرا براساس .دارد مطابقت بوشهر منطقه در زرد صبر

 در عملكرد زرد، صبر اهيگ در صفات ازي برخي همبستگ
 ارتفاع و برگ طول صفات با بااليي و مستقيم رابطه هكتار
   .داشت بوته

 كم به توجه با بهاره كاشت خيتار در كه داد نشان جينتا
 منطقه در هم و تكاب منطقه در همي سرمازدگ خطر شدن

 نيهمچن .افتي خواهد شيافزا بوته عملكرد چهارفرسخ
 بابنابراين  ،بود %100 مانز نيا در اهيگ ماني زنده درصد
 درورا  آلوئه گياهي سازگار مورد در انتخاب اريمع به توجه
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 به مقاومت اه،يگ ماني زنده مانندي صفات كه شيآزما نيا
 بود عملكرد و ارتفاع ،يطيمح عوامل وها يماريب آفات،

 تكاب منطقه كشت محل نيمناسبتر كه كرد اعالم توان يم
 و خرما درختان با مخلوط رتصو به موجود، هاي باغ در
 برطرف از بعد ماه بهمن دوم مهين مناسب، كاشت خيتار

  .باشد ي ميسرمازدگ خطر شدن
  
  مورد استفاده منابع

 جهاد انتشارات .زراعتي مبان اصول .1376 ،.ر.م پور، خواجه -
  .صفحه 408، اصفهان، اصفهاني صنعت واحدي دانشگاه

 ژلي داريپا روش .1382 ،.ح ،انيد و .ك، منديجا ،.ب.م ،ييرضا -
 معطر ويي دارو اهانيگ قاتيتحق ).Aloe vera( زرد صبر اهيگ
   .67-72 ):2(19 ،رانيا

 تيريمد .زرد صبريي دارو اهيگ كاشت .1385 ،.ك ،يسرطاو -
ي كشاورز قاتيتحق مركزي همكار باي مردم مشاركت و جيترو
  .فحهص16، بوشهري عيطب منابع و

 صبر گونه نيمناسبتر و مياقل نيبهتر انتخاب .1378 ،.ك ،يسرطاو -
ي عيطب منابع وي كشاورز قاتيتحق مركز .بوشهر استان در زرد

  .فحهص 99، بوشهر

 گياه فرآوري و توليد .1383 ،.ي حميداوغلي، و .ج مقدم، فتاحي -
 گياهان همايش دومينخالصه مقاالت  .زرد صبر دارويي
  .157: همنب 7- 8، تهران، شاهد دانشگاه ،دارويي

 قاتيتحقسسه ؤم انتشارات .زرد صبر .1373 ،.ر.غ ،يمحمد -
  .فحهص 29، تهران، كشور مراتع و جنگلها

 فرهنگ انتشارات .رانيا گياهان ينامها فرهنگ .1377 ،.و ان،يمظفر -
  .صفحه 740، تهران، معاصر

 ،.س خسرواني، و .س بخت، كيان ،.ب.م رضايي، ،.د يزداني، -
 Aloe vera( زرد صبر گياه مختلفهاي  جنبه بر مروري .1385

(L.) Burm. F(.5، دارويي گياهان)1- 8): 19.  
- Beaumont, J., Cutlre, D.F., Reynolds, T. and 

Veyghhan, J., 1989. Secretary tissues in the East 
African shrubby Aloes. Botanical Journal of the 
Linnean Society, 22(4): 399-403. 

- Morton, J.F., 1961. Folk uses and commercial 
exploitation of Aloe leaf pulp. Economic Botany, 
15(4): 311-319. 

- Saks, Y., Ish, S. and Gordon, N., 1995. Aloe vera L., 
potential crop for cultivation under condition of low 
temperature winter and basalt soils. Industial Crops 
and Products, 4(2): 85-90. 
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Abstract 
Aloe vera L. is considered as one of the most important medicinal species, having high 

resistance to water scarcity and soil salinity. To investigate the effects of planting date and 
location on yield and a few characteristics of Aloe vera, a split plot experiment in a randomized 
complete blocks design was conducted with three replications in 2009. The main treatment 
included location at two levels (Tekab, 329 m a.s.l and Chahar Farsakh, 930 m a.s.l) and two 
planting dates including (October 2009 and February 2009) were considered as sub treatments. 
Data were analyzed in terms of yield per plant, height, leaf length, leaf width, and gel yield. 
According to the results, the highest yield, plant survival, gel yield and leaf number were 
obtained from the second planting date (25 Feb.). Also, a significant and positive correlation 
was found among the studied traits, as leaf number, leaf diameter, and plant height had the 
highest correlation with flower yield. According to the obtained results, the best planting 
location and planting date were Tekab (Shahdad) and 25 February, respectively.   
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