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  مقدمه
گیاهی چند ساله و  ).Aloe Vera L(ورا  آلوئه

گنت و (بومی مناطق گرمسیري جنوب آفریقا است 
اي ضخیم و  راي ساقهاین گیاه دا). 1992اسکوتن،  ون

که تعدادي برگ ساده، ) سانتیمتر 10حداکثر ( کوتاه است 
سانتیمتر بطور  30-60آبدار و گوشتی و بطول تقریبی 

یک ریشه اصلی به طول . کنند متقارن از قاعده آن رشد می
سانتیمتر دارد که تعدادي ریشه ثانویه از  10تا  پنجحدود 

بخش اعظم سیستم بطور طبیعی . شوند آن منشعب می
سانتمیتر اول پروفیل خاك یافت  15ورا در  ریشه آلوئه

  ).2005وینتر و همکاران، ( شود می
ورا نیاز آبی و مدیریت آبیاري آلوئه خصوصدر

تحقیقات چندانی صورت نگرفته و بیشتر تحقیقات 
هاي دارویی و امکان ساخت اقالم  معطوف به جنبه

از آنجا که این گیاه داراي . بهداشتی و آرایشی بوده است
و  CO2باشد، جذب شبانه  می CAMمسیر فتوسنتزي 
شود تا از تلفات  ها در طول روز باعث می بسته بودن روزنه

آب جلوگیري شود و کارایی مصرف آب آن بیش از 
وینتر و (باشد  C4و  C3گیاهانی با مسیر فتوسنتزي 

ارش گز) 2001(در این زمینه نوبل ). 2005همکاران، 
برابر  پنجبیش از  CAMنمود که کارایی مصرف گیاهان 

. باشد می  C4برابر بیشتر از گیاهان  سهتا  دوو  C3گیاهان 
به خاطر  CAMباال بودن کارایی مصرف آب در گیاهان 

اختالف کم غلظت بخار بین گیاه و اتمسفر در طول مدت 
ان در این گیاهان میز. باشد ها می حداکثر بازشدگی روزنه

درصد میزان آن یک ها حدود  ها و ساقه بخار آب در برگ
؛ نوبل و زوتا، 1997نوبل و ژنگ، (در هواي اشباع است

2007 .(  
هاي دیگري هم دارند  سازگاري CAMگیاهان 

مانند تراکم کم . کند ها را در حفظ رطوبت کمک می که آن
و ) متر مربع روزنه در میلی 30تا  20حدود (ها  روزنه

ها از  ها و ساقه رفیت باالي تجمیع آب در بافت برگظ
این گیاهان . هاي نگهدارنده آبساکارید طریق بیوسنتز پلی

هاي اتفاقی  هاي سطحی به باران به دلیل داشتن ریشه
  )1997 نوبل،(دهند  العمل سریع نشان می خفیف عکس

که در شرایط  همچنین این قابلیت را دارند CAMگیاهان 
طوبتی، با ساخت مواد متابولیکی ثانویه و تنش ر

ها  ها و تنظیم فشار اسمزي اثرات منفی این تنش اسمولیت
؛ کرپسی و 1992جویس و همکاران، (را برطرف سازند

  ).2000گلیبا، 
بر )  1992گنت و ون اسکوتن، ( تحقیقات 

ورا در جزایر کارائیب نشان داده است که  روي آلوئه
ا شرایط بدون آبیاري، اثرات مثبتی بر آبیاري در مقایسه ب

ها و میزان ژل تولیدي از هر بوته  رشد بوته، تعداد برگ
براي )  1986لی و رینولدز، گریند( طبق تحقیقات . دارد
اما . ورا در فصل خشک، آبیاري دقیق الزم استآلوئه

  .شود رویه باعث پوسیدگی قاعده آن می آبیاري بی
اثرات  بررسی با) 2010(سیلوا و همکاران 

معادل  یببه ترت T4 وT1،T2،T3( یاريسطوح مختلف آب
بر رشد ) یلو تعرق پتانس یردرصد تبخ20و  15، 10، پنج

مصرف آب  ییکارا کهنمودند  گزارشورا  و عملکرد آلوئه
 گرم 9/10و  8/10برابر  یبترت به( T4و  T1 تیمارهاي در
و  T2 يتیمارها درمصرف آب  ییکارا از کمتر) لیتر بر

T3 )آنها  .بود) یترل بر گرم 6/15و  5/24برابر  یبترت به
با تولید  T2هاي تیمار  همچنین گزارش نمودند که بوته

 نسبت بهتري گرم ژل به ازاي هر لیتر آب عملکرد 1/17
 . داشتند یمارهات یرسا هاي به بوته

به منظور بررسی ) 2015(حسین و همکاران 
اي  ورا، یک آزمایش گلخانهآلوئهآبیاري بر رشد  اثرات دور

، 100، 80، 60، 40، 20با تیمارهاي دور آبیاري بر اساس 
متر تبخیر تجمعی از  میلی 200و  180، 160، 140، 120

اجرا کرده و گزارش نمودند که در  Aتشتک تبخیر کالس 
متر بیشترین عملکرد ژل و ماده خشک  میلی 120تیمار 

  . برگ حاصل شد
منظور به) 2010(و همکاران التوره هررا د

آبیاري بر کارایی مصرف آب و تنظیم  بررسی اثر کم
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. ورا آزمایش گلدانی انجام دادند اسمزي گیاه آلوئه
درصد رطوبت  25و  50، 75، 100تیمارهاي آبیاري شامل 

آنها گزارش کردند . خاك در وضعیت ظرفیت مزرعه بود
درصد، به لحاظ  75هاي مربوط به تیمار آبیاري  که بوته

تولید ماده خشک و ژل بیشترین کارایی مصرف آب را 
  .داشتند

ورا به عنوان گیاهی سازگار با  به کارگیري آلوئه
آب در الگوي کشت  شرایط آب و هوایی خشک و کم
جویی و استفاده بهینه  مناطق جنوبی کشور با هدف صرفه

ا لذ. رسد از منابع محدود آب امري اجتناب به نظر می
هدف از پژوهش حاضر مطالعه دور و میزان مناسب 

ورا در شرایط آب و هوایی خشک و  آبیاري آلوئه
  .خشک استان بوشهر بود نیمه

  
  ها مواد و روش
در مرکز تحقیقات کشاورزي و  پژوهشاین 

دقیقه  17درجه و  51طول جغرافیائی (منابع طبیعی بوشهر 

ارتفاع  ه شمالی باقدقی دودرجه و  21شرقی و عرض 
 اتیخصوص. اجراء گردید) متر از سطح دریا 110حدود 

 1 جداول شرح به شیآزما ياجرا محل آب و خاك یفیک
  :باشد یم سه تا

شـده در قالـب طـرح     خـرد  هـاي  آزمایش بصورت کـرت 
، دوشـامل   فاصـله آبیـاري   سههاي کامل تصادفی با  بلوك
 Aکـالس   تبخیر تشتک ضریب چهارروز و  شش و چهار
با سه تکـرار و طـی دو سـال     8/0 و 6/0، 4/0، 2/0 شامل

  . راء شداج )1389-90 و 1388-89( زراعی
ــن و  تیمارهــاي آبیــاري بــر اســاس گــزارش آل

ــاران  ــاهی  ) 1998(همک ــریب گی ــوص ض  )Kc( در خص
تـا   3/0(، آنانـاس  )7/0تا  4/0(مانند آگاو  CAMگیاهان 

ــدند) 5/0 ــاب ش ــام . انتخ ــوس و کس ــم ) 1979(دورنب ه
. گزارش کـرده اسـت   5/0تا  4/0گیاهی آناناس را ضریب 

ــکوتن    ــت و ون اس ــین گن ــات  ) 1992(همچن ــا مطالع ب
خیلی ) 4/0تا  25/0(ورا را  الیسیمتري ضریب گیاهی آلوئه

  . شبیه گیاه آناناس و آگاو گزارش کرده بودند
  برخی از خصوصیات فیزیکی خاك - 1جدول 

  بافت
سرعت نفوذ 

  اي لحظه
cm/hr  

متوسط سرعت 
  نفوذ

cm/hr  

در  یوزن رطوبت
P.W.P  

در  یوزن رطوبت
F.C  

وزن مخصوص 
  ظاهري
g/cm3  

  عمق
cm  

S.L  2/6  5/10  3/6  9/16  43/1  30-0  
      5/6  4/15  43/1  60-30  
      2/7  3/13  26/1  90-60  

  
  برخی از خصوصیات شیمیائی خاك - 2جدول 

SAR 
SO4

-- HCO3
-  Cl- Na+  Ca+++Mg++ 

O.C 
%  

T.N.V 
%  

pH  
  

EC 
ds/m  

  عمق
cm  meq/l  

6/4  59  4  20  25  58  4./  60  9/7  1/7  30-0  
  

  برخی از خصوصیات شیمیائی آب مورد استفاده - 3جدول 
SAR  Na+  Ca+++Mg++  SO4

--  Cl-  HCO3
-  pH  EC 

ds/m  meq/l  
8/2  12  37  36  5/8  5/4  6/7  4/3  

ــاري قطــره ــا اهــداف  سیســتم آبی اي متناســب ب
ب گردید که هـر کـرت آزمایشـی    اي نص آزمایش به گونه

متـر  یـک  متر و فاصله  10شامل سه خط لوله فرعی بطول 
لیتـر در   هشـت هاي با آبدهی  چکان قطره. از یکدیگر باشد
متـر از هـم روي لولـه فرعـی نصـب       یکساعت بفواصل 

. ها کشت شدند چکان ورا کنار قطره هاي آلوئه شدند و نهال
ل تلفـات تبخیـر ، عمـالً    اي به دلیل حـداق  در آبیاري قطره

لذا در آبیاري . میزان تعرق گیاه برابر کل آب مصرفی است
اي آب مصرفی برآورد شده بـراي شـرایطی کـه کـل      قطره

شود، با اعمال ضریب مربوط بـه   سطح مزرعه مرطوب می
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کلر و بلیسـنر،  (اصالح گردید  )Ps(درصد پوشش گیاهی 
 درصد پوشش گیـاهی بـه صـورت نسـبت سـطح     ). 1990
ها و ردیف کشت تعیین  انداز به حاصلضرب بین بوته سایه

انداز تبـدیل   شده و با استفاده از رابطه زیر به ضریب سایه
  :گردید

)1(15.0 PsPsK   )1                               (
  

  :عمق آب آبیاري با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد

ER
LREa

EKKpIW 




)1(

)2      (                           

  
  مختلف  يها ماه در انداز یهسا یبو ضر یرمؤثر، تبخ یحداقل و حداکثر، بارندگ يدما - 4 جدول

  ماه  سال
بارندگی مؤثر   )درجه سانتیگراد(دما 

  )متر میلی(
  تبخیر 

  انداز ضریب سایه  )متردر روز میلی(
  حداکثر  حداقل

 21/0 1/4 0 3/24 8/11  بهمن  1388

 23/0  4/7  0 7/30 3/16  اسفند

1389  

 25/0  1/9  0 2/33 4/19  نیفرورد

 26/0  5/11  0 5/38 1/24  بهشتیارد

 28/0  7/15 0 0/45 2/29  خرداد

 29/0  3/16 0 0/45 9/29  ریت

 31/0  2/15  0 2/46 4/31  مرداد

 33/0  5/11  0 8/43 2/29  وریشهر

 34/0  7/8  0 4/40 0/25  مهر

 36/0  6/6  0 6/33 5/19  آبان

 37/0  0/5  0 9/27 1/12  آذر

 39/0  4/3  40 4/20 5/10  يد

 41/0  4/3  6/98 9/19 3/10  بهمن

 21/0  5/5  13 3/26 5/14  اسفند

1390  

 23/0  8/8  0 2/33 2/18  نیفرورد
 24/0  0/12  0 1/41 4/25  بهشتیارد

 26/0  0/14 0 2/45 7/28  خرداد

 28/0  0/12 0 2/45 8/29  ریت

 30/0  2/12 0 3/46 8/30  مرداد
 31/0  1/10 0 4/43 8/27  وریشهر

 33/0  8/8 0 2/39 4/22  مهر

 35/0  3/5 15 6/30 8/17  آبان

 37/0  0/3 56 5/21 2/10  آذر

 39/0  0/3 30 0/22 6/10  يد

 40/0  4/3 32 0/21 2/10  بهمن

 41/0  2/5  0  8/23  9/10  اسفند  

تبخیـر در نظـر    تشـتک  ضریب Kp، 2در رابطه 
 تبخیر تجمعی از Eضریب پوشش گیاهی،  Kگرفته شده، 

نیـاز   LRرانـدمان آبیـاري،    A ،Eaتشتک تبخیـر کـالس   
نیـاز آبشـویی بـا    . باشـد  بارندگی مـؤثر مـی   ERآبشویی، 

بـه دلیـل کوچـک بـودن     . استفاده از رابطه زیر تعیین شـد 

سیستم آبیاري و اختصاص کنتور حجمی جداگانه بـه هـر   
  .درصد فرض گردید 100تیمار آبیاري، راندمان آبیاري 

e

IW

EC
ECLR

max2
 )3                                         (  

  :که در آن
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 ECiw  هدایت الکتریکی آب آبیاري وmax ECe  حداکثر
هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاك که گیـاه در آن قـادر   

بـا روش سـازمان    بارنـدگی مـؤثر  . به ادامه حیات نیسـت 
  :حفاظت خاك آمریکا قابل محاسبه است

 
125

2.0125 tt PPER 
 )4                                        (  

  :که در آن
 Pt     متـر   بارندگی کل در دوره مـورد نظـر برحسـب میلـی

 حـداکثر  و حـداقل  دمـاي  میـانگین  4 جدول در. باشد می
- یلیم( تبخیر، )متر یلیم( مؤثر بارندگی، )سانتیگراددرجه (

مختلف ارائـه   يها در ماه انداز یهسا یبو ضر) در روز متر
هاي گیاهی بدسـت   پس از اتمام آزمایش پاسخ .شده است

آمده شامل وزن بوته، عملکـرد ژل، کـارایی مصـرف آب،    
ارتفاع بوته و تعداد برگ در بوته مـورد تجزیـه و تحلیـل    

وطه با آزمون دانکـن  هاي مرب آماري قرار گرفت و میانگین
  . مقایسه شدند

  
  نتایج 

 هـاي یمـار در سطوح مختلف ت یاريآب آب میزان
  :ارائه شده است 5در جدول  یسال زراع دو یط یاريآب

 ياریآب يمارهایت مختلف سطوح در ياریآب آب زانیم - 5 جدول
  )هکتار درمترمکعب (

ضریب تشت 
  تبخیر

  سال زراعی
  1389-90  1388-89  میانگین

2/0  2316  2060  2188  
4/0  4632  4116  4374  
6/0  6948  6174  6561  
8/0  9263  8232  8748  

نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکـرد محصـول   
وزن ژل جداشــده از (، عملکــرد ژل )وزن بــرگ ســبز (

، کارایی مصرف آب، تعداد برگ و ارتفاع بوته در )ها برگ
نـه  همانگو. ارائه شده اسـت  6 دو سال آزمایش در جدول

شود، اثرات اصلی سـال بـر    که در این جدول مشاهده می
عملکرد برگ سبز، عملکـرد ژل و ارتفـاع بوتـه در سـطح     

  . دار بوده است معنی% 1احتمال 
داري بر عملکرد برگ سـبز،   دور آبیاري اثر معنی

عملکرد ژل، کارآیی مصرف آب، ارتفاع بوته و تعداد برگ 
تلف میزان آبیـاري  اثرات سطوح مخ. در بوته نداشته است

بر عملکرد برگ سبز، عملکرد ژل، کارآیی مصـرف آب و  
و بر ارتفاع بوتـه  % 1تعداد برگ در بوته در سطح احتمال 

 . دار بوده است معنی% 5در سطح احتمال 

ارایی مصرف آب، ، ک)ها وزن ژل جداشده از برگ(، عملکرد ژل )وزن برگ سبز(نتایج تجزیه واریانس مرکب عملکرد برگ سبز  - 6جدول 
  تعداد برگ و ارتفاع بوته

  منابع تغییر
درجه 
  آزادي

  میانگین مربعات
  ارتفاع بوته  تعداد برگ  کارایی مصرف آب  عملکرد ژل  عملکرد محصول

  ns957/0  ns125/6  **017/1789  280/1**  281/5**  1  سال
  ns162/0  ns023/0  *504/3  ns042/0  ns538/31  4  تکرار× سال 

  ns002/0  ns003/0  ns175/1  ns042/3  ns976/7  2  دور آبیاري
  ns222/0  ns073/0  ns234/0  ns042/3  ns509/0  2  دور آبیاري× سال
  420/12  521/2  206/1  053/0  208/0  8  خطا

  571/254*  458/37**  559/252**  242/5**  274/21**  3  شتکضریب ت
  ns399/0  ns083/0  ns767/7  ns903/0  229/0  3  تشتک ضریب× سال

  ns400/0  ns078/0  ns229/1  ns986/0  *480/54  6  تشتک ضریب× ور آبیاريد
  ns305/0  ns078/0  ns536/0  ns097/3  ns240/0  6  تشتکضریب ×دور آبیاري×سال

  828/22  213/1  205/1  05/0  218/0  36  خطاي کل
  17/9  05/6  61/10  91/12  54/10    (%)ضریب تغییرات 

ns :دار نیست عنیبیانگر این است که اثرات تیمار م  
  معنی دار است% 5بیانگر این است که اثرات تیمار در سطح : *

  دار است معنی% 1بیانگر این است که اثرات تیمار در سطح : **
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  گیري بحث و نتیجه
ورا و کارایی مصرف  اثر سال بر رشد و عملکرد آلوئه

  آب
ورا مانند آلوئه CAMدر گیاهان 

سازي آب در  اي که باعث ذخیره ساکاریدهاي پیچیده پلی
، هنگام افت دما )2008مهنن، (شوند  ها می ها و ساقه برگ

تر از صفر درجه سانتیگراد از تشکیل بلورهاي یخ  به پایین
بدین ترتیب نه تنها . کنند هاي گیاه جلوگیري می در بافت

کنند، بلکه آن  افظت میاز گیاه در مقابل تنش رطوبتی مح
و  سویو دل(سازند  را در مقابل سرمازدگی نیز مقاوم می

ولی بطور کلی آلوئه ورا دماي کمتر از ). 2009 ،همکاران
یللم و و(تواند تحمل کند  صفر درجه سانتیگراد را نمی

تر  و افت دما به پایین  سابقهسرماي کم). 1992همکاران، 
اول بهمن ماه سال دوم  از صفر درجه سانتیگراد که در

آزمایش خسارات شدیدي را به اکثر محصوالت باغی و 
زراعی منطقه وارد آورد، بر رشد آلوئه ورا، ارتفاع بوته و 
عملکرد محصول و به تبع آن عملکرد ژل و کارآیی 

لذا میانگین عملکرد . مصرف آب اثر نامطلوبی داشت
 7/4کیلوگرم در بوته در سال اول به  2/5محصول از 

به همین . کیلوگرم در بوته در سال دوم کاهش پیدا کرد
کیلوگرم در بوته در سال اول  5/2ترتیب عملکرد ژل از 

از . کیلوگرم در بوته در سال دوم کاهش پیدا کرد 2/2به 
آنجا که سرمازدگی در مراحل پایانی فصل رشد و بعد از 

ه در ها اتفاق افتاده بود، لذا تعداد برگ در بوت ظهور برگ
  . داري با سال اول نداشت سال دوم تفاوت معنی

ورا و  اثر فاصله و میزان آبیاري بر رشد و عملکرد آلوئه
  کارایی مصرف آب

ورا به آب کمی احتیاج دارد از آنجا که گیاه آلوئه
دالتـوره هـررا و   (و نسبت به شرایط کم آبی مقاوم اسـت  

-ه آبیاري، در این تحقیق با افزایش فاصل)2010همکاران، 

داري در میـزان   روز تغییـرات معنـی   ششروز به  دوها از  
دهـد کـه    نشـان مـی   1شـکل  . عملکرد اتفاق نیفتاده است

مربــوط بــه ) کیلــوگرم 3/3(کمتــرین میــانگین وزن بوتــه 
) کیلوگرم شش(و بیشترین میانگین وزن بوته  2/0ضریب 

داري بـا   اسـت کـه تفـاوت معنـی     8/0مربوط به ضـریب  
این نتایج بدان معنی است که با اعمال . داردن 6/0ضریب 
داري در میزان عملکرد نسبت به  افزایش معنی 8/0ضریب 
از طرف دیگـر بـا اعمـال    . اتفاق نیفتاده است 6/0ضریب 
در مقایسه با سایر تیمارهـا گیـاه دچـار افـت      2/0ضریب 

در ایـن رابطـه تحقیقـات سـیلوا و     . عملکرد شـده اسـت  
ــاران  ــرا) 2010(همک ــک و  در ش ــوایی خش یط آب و ه

اي و خاك لوم شنی نشان داده است که با آبیـاري   مدیترانه
ورا دچار تنش بخیر و تعرق پتانسیل، گیاه آلوئهت% 5معادل 

تبخیـر و تعـرق   % 20شـود و بـا آبیـاري معـادل      شدید می
پتانسیل، گیاه بیش از حد آبیاري شده که منجر به خفگـی  

حد باعـث بـروز شـرایط    آبیاري بیش از . شود ها می ریشه
شـود کـه توقـف فراینـد      اشباع و فقدان اکسیژن کافی مـی 

ها را در  جذب و انتقال آب و عناصر غذایی به داخل ریشه
 ).1983ریچاردز، (پی دارد 
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  %1احتمال مقایسه نتایج میانگین عملکرد برگ سبز و عملکرد ژل مربوط به سطوح مختلف میزان آبیاري با آزمون دانکن در سطح  -1شکل

عملکرد ژل به تبع عملکرد برگ سبز با افـزایش  
ولی . داري پیدا نکرده است ها تغییرات معنی فاصله آبیاري

شـود کـه    مالحظـه مـی   1هـا در شـکل    با مقایسه میانگین
) کیلــوگرم در بوتــه 8/2(بیشــترین میــانگین عملکــرد ژل 

داري بـا   اسـت کـه تفـاوت معنـی     8/0مربوط به ضـریب  
 7/1(دارد و کمتـرین میـانگین عملکـرد ژل    ن 6/0ضریب 

لذا کـاهش  . است 2/0مربوط به ضریب ) کیلوگرم در بوته
. هـا دارد  مصرف آب اثر منفی بر میزان ژل تولیدي از برگ

کـه  ) 1992(این نتیجه با نتایج تحقیقات ویللم و همکاران 
هــا در  گــزارش کــرده بودنــد میــزان ژل تولیــدي از بــرگ

برابـر ژل تولیـدي از    شـش حـدود  هاي بـا آبیـاري،    کرت
ها همچنین  آن. هاي بدون آبیاري است، مطابقت دارد کرت

گزارش کرده بودند که بـراي حصـول بیشـترین عملکـرد     
محصول، آب آبیاري نباید بر اساس ضریب گیـاهی کمتـر   

  . محاسبه شود 3/0تا  2/0از 
افزایش کارایی مصرف آب تحت شرایط تـنش  

هـررا،  (اسـت   CAMگـروه  آبی ویژگی عمـومی گیاهـان   
گـزارش کـرده   ) 2010(دالتوره هررا و همکـاران  ). 2009

صحیحی  ظرفیت زراعی خاك مبناي% 100بودند که تأمین 
 7با توجه به جدول . ورا نیستبراي مدیریت آبیاري آلوئه

در همه سطوح دور آبیاري بـا کـاهش میـزان آب آبیـاري     

ریکـه  بطو. کارایی مصرف آب افـزایش پیـدا کـرده اسـت    
) گرم بـر لیتـر   5/15(بیشترین میانگین کارایی مصرف آب 

) گـرم بـر لیتـر     8/6(و کمترین آن  2/0مربوط به ضریب 
با این حال افزایش دور . بوده است 8/0مربوط به ضریب 

داري بر کارایی مصرف آب نداشته اسـت   آبیاري اثر معنی
روز در  شـش که بیانگر آن است که افزایش دور آبیاري تا 

اي تأثیر منفی بـر کـارایی مصـرف آب     روش آبیاري قطره
) 2010(در تحقیقــات ســیلوا و همکــاران . نداشــته اســت

بافت خاك شن و ظرفیت نگهـداري رطوبـت   % 50اگرچه 
پایین بـود، بـا کـاهش مصـرف آب کـارایی مصـرف آب       

آبیـاري در   بطـور کلـی عمـل کـم    . افزایش پیدا کرده بـود 
خاك باعث افزایش  صورت تأمین یک حداقل رطوبت در

گریتـز و رائتـز،   (شـود  کارایی مصرف آب در گیاهـان مـی  
که این حالت در مورد گیاهانی مانند گندم، پنبـه و  ) 2009

امــا ). 2005وینتــر و همکـاران،  (ذرت نیـز صــادق اسـت   
مانند ذرت فاقـد ظرفیـت بـاالي ذخیـره      C4گیاهان گروه 

هسـتند و در نتیجـه فاقـد     CAMرطوبت گیاهـان گـروه   
آبـی   وانایی الزم براي مقاومـت در برابـر خشـکی و کـم    ت

اما آلوئه ورا هم توان باالي فتوسنتز گیاهان گـروه  . هستند
C4      مانند ذرت را داراست و هـم ظرفیـت بـاالي ذخیـره

  . سازي رطوبت
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  تقابل سطوح مربوط به اثرات اصلی و م) گرم بر لیتر(مقایسه نتایج میانگین کارایی مصرف آب آلوئه ورا  - 7 جدول
  مختلف دور و میزان آبیاري

دور آبیاري 
  )روز(

 )Kp(تبخیر  تشتکضریب 

  8/0  6/0  4/0  2/0  میانگین
2  a5/15*  bc8/9  d4/8  e7/6  A 1/10  
4  a9/14 b8/10 cd0/9 e7/6 A4/10 

6  a2/16 bc3/10  cd0/9 e8/6 A6/10 

   A5/15 B3/10 C8/8 D8/6  میانگین
 .داري با یکدیگر ندارند تفاوت معنی% 5اي حروف کوچک یا بزرگ مشترك هستند در سطح احتمال هایی که دار میانگین - *

داري بر تعداد برگ  افزایش دور آبیاري اثر معنی
ولی افـزایش میـزان آبیـاري باعـث     . در بوته نداشته است

 2با توجه به شکل . افزایش تعداد برگ در بوته شده است
مربوط بـه  ) عدد 19(در بوته بیشترین میانگین تعداد برگ 

 16(و کمترین میانگین تعـداد بـرگ    6/0و  8/0تیمارهاي 
این نتیجه در تطابق بـا  . باشد می 2/0مربوط به تیمار ) عدد

) 2010(نتایج بدست آمده از تحقیقات سیلوا و همکـاران  

ها با کاهش میزان آبیاري، تعـداد   در گزارش آن. قرار دارد
بطوریکه بیشترین میانگین تعـداد  . ها کاهش یافته بود برگ

تبخیـر  % 20مربوط به تیمار آبیاري معادل ) عدد 13(برگ 
) عدد 6/8(و تعرق پتانسیل و کمترین میانگین تعداد برگ 

تبخیر و تعـرق پتانسـیل   % 5مربوط به تیمار آبیاري معادل 
  .بود

 
  %1در سطح احتمال مقایسه نتایج میانگین تعداد برگ در بوته با آزمون دانکن  - 2شکل 
شود که کمتـرین   مالحظه می 3با توجه به شکل 

مربوط به تیمار آبیـاري  ) سانتیمتر 47(میانگین ارتفاع بوته 
داري بـا   بوده ولی بقیه سطوح آبیـاري تفـاوت معنـی    2/0

تنش رطـوبتی   2/0رسد در تیمار  به نظر می. یکدیگر ندارند
  . ردیده استورا گآلوئه هاي باعث کاهش رشد طولی بوته
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  %1مقایسه نتایج میانگین ارتفاع بوته در تیمارهاي مختلف میزان آبیاري بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال  - 3شکل 

بطور کلی در این تحقیق مشـخص گردیـد کـه    
آبـی، بـا    گیاه آلوئه ورا به دلیل مقاومت آن به شـرایط کـم  

ــاري از   ــله آبی ــزایش فاص ــه  دواف ــشب ــرات ش  روز تغیی
داري در میـزان عملکـرد و کـارایی مصـرف آب آن      معنی

روز به دلیل سـهولت   ششلذا دور آبیاري . افتد اتفاق نمی
ــراي کشــاورزان مناســب   برنامــه ــاري مزرعــه ب ــزي آبی ری

کما اینکـه کشـاورزان منطقـه در حـال     . تشخیص داده شد
حاضر به طور تجربی مزارع آلوئه وراي خود را یک هفته 

کمترین میزان عملکرد محصول و . کنند میدر میان آبیاري 
بـود   2/0ژل، تعداد برگ و ارتفاع بوته مربوط به ضـریب  

که با افزایش میزان آبیاري این مقـادیر نیـز افـزایش پیـدا     
از  8/0و  6/0ولی میـزان آبیـاري معـادل ضـرایب     . کردند

داري بـا یکـدیگر    لحاظ تأثیر بر صفات فوق تفاوت معنی
گر با کـاهش میـزان آبیـاري، کـارایی     از طرف دی. نداشتند

داري افزایش پیدا کـرد، بطوریکـه    مصرف آب بطور معنی

و  8/0کمتـرین کـارایی مصـرف آب مربـوط بـه ضـریب       
بنابر این در شرایط . بود 2/0بیشترین آن مربوط به ضریب 

 7/5(محل اجراي آزمایش براي حصول حداکثر عملکـرد  
 6560معـادل   6/0تبخیـر   تشتکضریب ) کیلوگرم در بوته

ــراي حصــول حــداکثر کــارایی   ــار و ب مترمکعــب در هکت
/. 2تبخیـر   تشتک ضریب) گرم بر لیتر 5/15(مصرف آب 

مترمکعــب در هکتــار بـه عنــوان تیمارهــاي   2188معـادل  
  . مناسب تشخیص داده شدند

  
  سپاسگزاري

هاي این طرح تحقیقاتی توسـط   بخشی از هزینه
تـأمین گردیـد کـه    سازمان جهاد کشاورزي استان بوشـهر  

  . آید بدینوسیله تشکر و قدردانی بعمل می
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