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  چکیده

ساله، و همیشه سبز و گیاهان گوشتی، چند(یا آلوئه) و جز ) متعلق به تیره الله.Aloe vera L. Syn: A.barbadensis Millerزرد (صبر ورا یا آلوئه
یریت متأسفانه اطالعات در مورد مد اما ،ورا را افزایش دهدتواند عملکرد آلوئهمی هایی است کهباشد. مدیریت حاصلخیزي در مزرعه یکی از استراتژيمی

تکرار در سال  سههاي کامل تصادفی با هاي خرد شده در قالب طرح بلوكصورت کرتبهزراعی این محصول بسیار اندك است. به این منظور آزمایشی 
 20فندي (در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزي استان بوشهر به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل کاربرد و عدم کاربرد کود گوس 1391-92زراعی 

 200کیلوگرم در هکتار سوپرفسـفات تریپـل و    80کود شیمیایی ( -1تن در هکتار) و عامل فرعی شامل کودهاي بیولوژیک و شیمیایی در پنج سطح (
 هـاي يکـود بیولوژیـک نیتـراژین شـامل بـاکتر      -3)، آموسـه هـایی از گونـه   کود بیولوژیک میکوریزا (خاك حاوي قـارچ  -2کیلوگرم در هکتار اوره)، 

Azotobacter spp.، Pseudomonas spp. و Azospirillum spp. ،4-  شاهد (بدون مصرف کود)  -5ترکیب دو کود بیولوژیک میکوریزا و نیتراژین و
کـنش  همگیري و محاسبه شدند. نتایج نشان داد بـر خشک بوته و عملکرد نهایی اندازه بودند. وزن تر بوته، طول و عرض و ضخامت و تعداد برگ، وزن

دار بود. کاربرد کود دامی در مقایسه با عدم کاربرد آن باعث بهبود گیري شده معنیبین کود دامی و کودهاي بیولوژیک و شیمیایی بر تمامی صفات اندازه
داراي بیشترین وزن خشک و تر  این تیمار کهطوريبهورا داشت، را بر رشد آلوئه تأثیرهاي رشد گردید. تلفیق کود دامی با کود شیمیایی بیشترین شاخص

نتایج این تحقیق نشان داد که براي  ،بود.در نهایت تن در هکتار 04/36گرم و همچنین بیشترین عملکرد نهایی با  18/3107و  10/78ترتیب با بهبوته 
 شیمیایی سود برد. جاي کودهاي بهتوان از تلفیق کودهاي دامی و بیولوژیک ورا میتولید عملکرد باال و با کیفیت آلوئه

  
 ، کود گوسفندي، میکوریزا، نیتراژینبرگ قابل برداشت: ي کلیديهاواژه

 
   1  مقدمه

در طی چند دهه اخیر موضوع پایداري در مدیریت کشاورزي مورد 
اکنون پایداري یکـی از  ریزان قرار گرفته و همتوجه محققین و برنامه

رود. مـی کـار  رده بـه صـورت گسـت  هایی است که بهترین واژهمتداول
کشاورزي پایدار فراتـر از یـک متـدولوژي بـوده و رهیافـت فلسـفی       
                                                        

  ، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.ی زراعیشناسدکتري بوم -1
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). امروزه Jahan & Nassiri Mahallati, 2012طلبد (متفاوتی را می
شناختی به کشاورزي بیش از پیش آشکار شده است ضرورت نگاه بوم

بلکـه   ،تنهـا ابعـاد فنـاوري در آن مطـرح اسـت     و در این چارچوب نه
هاي دیگري از جمله موارد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی هجنب

ــز مــورد نظــر مــی   Koocheki & Khajeh)باشــد و اخالقــی نی

Hosseini, 2008) ،ریزجانداران . کودهاي زیستی نظیر قارچ میکوریزا
هاي مبتنی بر کشاورزي کمپوست در سیستمکننده فسفات و ورمیحل

زیست، موجب ارتقـاي کیفیـت و   حیطحفظ سالمت م برعالوهپایدار، 
 ,Sharma)شود ویژه در تولید گیاهان دارویی میپایداري عملکرد به

2002).  
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تـدریج در طـول   بهمقدار کم و بهکودهاي دامی عناصر غذایی را 
رفت مواد غذایی این کودها کنند، لذا شستشو و هدرد آزاد میفصل رش

ــی ــاهش م ــد ک ــین د(Lampkin, 1990)یاب ــوالز . همچن اودن و ک
)Dauden & Quilez, 2004(    بیان داشتند، کاربرد کودهـاي دامـی

شـود و بـه همـین    باعث بهبود باروري و بهبود خصوصیات خاك می
  یت دارند.حدلیل بر کودهاي شیمیایی ارج

کود زیستی نیتراژین (ازتوباکترین) مایع قابل پخش در آب است 
 .Azotobacter spp.، Pseudomonas sppهـاي  که حاوي باکتري

هاي موجود در نیتراژین است. مجموعه باکتري .Azospirillum sppو
کنندگی فسفر خاك، ترشـح  با دارا بودن خاصیت تثبیت نیتروژن، حل

ها موجب رشـد ریشـه،   بیوتیکهاي محرك رشد و آنتیانواع هورمون
شـوند.  زا مـی توسعه بخش هوایی گیاه و مقاومت به عوامـل بیمـاري  

ژین با تغییرات عمده در فیزیولوژي گیاه، موجب افزایش چشمگیر نیترا
  .(Baker, 2006)گردد عملکرد و کیفیت آن می

هـا،  تـرین ریزجانـداران موجـود در محـیط ریشـه     یکی از اصـلی 
) et al.,Barea هسـتند   1هاي میکوریزا وزیکـوالر آربوسـکوالر  قارچ

2005; Allen, 1991)هاي نظامدر بوم هاي مواد و انرژي، که جریان
  .(Allen et al., 2003) کندخشکی را تنطیم می

 Aloe vera L. Syn: A. barbadensisورا یـا صـبر زرد (  آلوئه

.Millerو جـزء گیاهـان گوشـتی،    3(یـا آلوئـه   2) متعلق به تیره الله (
 Omidbaigi, 2010; Mirza et) باشـد ساله، و همیشه سبز میچند

al., 2008 & Morton, 1961)   این گیاه بومی آفریقـاي جنـوبی و .
تدریج به آفریقاي شمالی، شبه جزیره بهشرقی و ماداگاسکار است که 

اي، و غرب هندوستان الطارق، کشورهاي مدیترانهعربستان، چین، جبل
. (Adams et al., 2000; Ziaee et al., 2005) وارد شـده اسـت  

ــه  ــید کراسوالس ــی )CAM( 4صــبرزرد داراي متابولیســم اس ــدم  باش
(Hernández-Cruz et al., 2002; Rodriguez-Garcia et al., 

بزي که ورا با نام صبر زرد، صبر تلخ یا شاخ. گیاه دارویی آلوئه(2007
 ي گل سگله، گـل قبـر یـا چـادروا شـناخته     هادر استان بوشهر با نام

هاي مهـم دارویـی اسـت کـه در نـواحی گـرم       یکی از گونه ،شودمی
 ,.Yazdani et al) رویـد ه سواحل جنوبی کشور مـی وخشک از جمل

هکتار رویشگاه طبیعی گیاه دارویی صبرزرد در  20. نزدیک به (2006

                                                        
1- Vesicular arbuscular mycorrhiza 
2- Liliaceae 
3- Aloeaceae 
4- Crassulacean acid metabolism 

 ,Srtavi & Gholamian) شـود مـی  سـواحل اسـتان بوشـهر یافـت    

با توجه به اینکه گیاه صبر زرد با اقلیم جنوبی کشور سـازگار   .(2004
استان بوشـهر) کـه داراي   خصوص بهخوبی در این مناطق (بهاست و 

توجـه بـه ایـن گونـه و      ،قابل پرورش است ،منابع آبی فقیري هستند
تواند گـام  توسعه کاشت و ایجاد صنایع فراوري آن در این مناطق می

وري مناسـب از اراضـی فقیـر    مهمی در جهت ایجاد اشـتغال و بهـره  
ــاورزي باشــد . (Farrokhi & Nassiri Mahallati, 2013) کش

کننده صبرزرد مکزیک، جمهوري دومنیکن، کشورهاي تولید ینترمهم
جامائیکا، ونزوئال، آرژانتین، برزیل، استرالیا، چین، تایلند، هند، مالزي و 

  .(Omidbaigi, 2010) باشندآفریقاي جنوبی می
هاي آرایشـی و  ورا در زمینهترین کاربردهاي ژل آلوئهشدهشناخته

ن نـیش حشـرات، زخـم، سـوختگی،     دارویی است که اخیراً براي درما
 ,Hamman, 2008; Omidbaigi) شـود سرطان و ایدز استفاده مـی 

. اطالعات در مورد مدیریت زراعی این محصول بسیار انـدك  (2010
هـایی  تواند یکی از استراتژياست. مدیریت حاصلخیزي در مزرعه می

 Mirza)دهد می ورا را به سطحی باالتر ارتقاءباشد که عملکرد آلوئه

et al., 2008)  عـی  ورا از هـیچ روش زرا . کشاورزان در کشـت آلوئـه
د این موضوع کاهش عملکرد این گیاه برند و پیامپیشنهادي بهره نمی

  باشد.می
ورا انجام گرفتـه  اي در مورد آلوئهکه تحقیقات گسترده با وجودي

و هاي دارویی و آرایشی اغلب این مطالعات علمی به ویژگی اما ،است
اند و اطالعـات بسـیار   ورا پرداختهبازاریابی محصوالت حاصل از آلوئه

 ,.Zhao-Pu et al)هاي زراعی این گیاه وجود دارد کمی در مورد جنبه
2006; Rodriguez-Garcia et al., 2000; Nejatzadeh-

Barandozi et al., 2012)  
ـ   تأثیرمنابع علمی موجود در مورد  ر کودهاي دامی و بیولوژیـک ب

 (Mirza et al., 2008) ورا بسیار محدود است. میرزا و همکارانآلوئه
ورا تحت هاي رشدي و عملکرد برگ آلوئهروي شاخصاي طی مطالعه

کودهاي آلی زیستی، مشاهده کردنـد بیشـترین تعـداد بـرگ و      تأثیر
حداکثر وزن برگ، حداکثر کل سطح برگ و همچنین بزرگترین طول 

 دستبهدرصد کودگاوي  50درصد خاك +  50و عرض برگ در تیمار 
 & Krishna Moorthy)آمد. نتایج مطالعات کریشنا مورسی و مالیگا 

Malliga, 2012)  آئینی و همکاران ،(Aeini et al., 2012)  و موتا
حاکی از اثـر   (Mota-Fernández et al., 2011)فرناندز و همکاران 

. پوریوسـف و همکـاران   ورا بـود مثبت کودهاي زیستی بر رشد آلوئـه 
(Pouryousef et al., 2010) ) در گیاه اسفرزهPlantago ovata با (
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کننـده فسـفات   هـاي حـل  کاربرد کودهاي شیمیایی، دامی و باکتري
هاي کـل مـاده خشـک،    شاهد افزایش شاخص هاآن(بارور) و تلفیق 

عملکرد بذر، درصد موسیالژ، عملکرد موسیالژ و فـاکتور آمـاس بـذر    
در  (Manjunatha et al., 2007)د. نتایج مانجیوناتا و همکاران بودن

فلفل نشان داد که با ترکیب کود شـیمیایی و کـود دامـی، بیشـترین     
ارتفاع، تعداد شاخه، گسترش گیاه، سـطح بـرگ و دوام سـطح بـرگ     

 ,.Harshavardhan et al)حاصـل شـد. هرشـاوردان و همکـاران     

) نتیجه گرفتند کـه  Melissa officinalis Lدر بادرنجبویه (. (2007
 نههمراه بهگرم فسفر و پتاس کیلو 5/22گرم نیتروژن، کیلو 45کاربرد 

 25/42میـزان  بـه تن کود آلی در هکتار، باعث حداکثر تولید اسـانس  
 Al-Mario)کاسـیمر و مـورالس   مـاریو گـرم در هکتـار شـد. ال   کیلو

Casimir & Morales-Payan, 2003) ی گشــنیز در گیــاه دارویــ
)Coriandrum sativun    با کاربرد کودهـاي گـاوي، گوسـفندي و (

داري بـین  شیمیایی مشاهده کردند از نظر تعداد بـرگ تفـاوت معنـی   
تیمارها وجود ندارد، ولی ارتفاع گیاه در این تیمارها در مقایسه با شاهد 
بیشتر بود. در تیمار کود شیمیایی و همچنین ترکیب کود شـیمیایی و  

دست آمد. این مطالعـه  بهسفندي حداکثر عملکرد تر و خشک کود گو
اي بـر تولیـد گیـاه دارویـی     هاي مدیریت تغذیهبا هدف بررسی روش

یی استان بوشهر انجام گرفت تا بـا امکـان   هواوآبورا در شرایط آلوئه

جایگزینی کودهاي شیمیایی با کودهاي دامی و بیولوژیـک بتـوان در   
  یاه دارویی ارزشمند گام برداشت.جهت تولید پایدار این گ

  
  هامواد و روش

ــی   ــال زراع ــق در س ــن تحقی ــات  در 1391-92ای ــز تحقیق مرک
کیلومتري جنوب شهر برازجان با  پنجکشاورزي استان بوشهر، واقع در 

 51دقیقه شمالی و طـول جرافیـایی    16درجه و  29عرض جغرافیایی 
ح دریا اجـرا شـد.   متري از سط 110شرقی و ارتفاع  دقیقه 31درجه و 

گراد در ماه مرداد و حداقل درجه درجه سانتی 51حداکثر درجه حرارت، 
گراد در ماه بهمن، میانگین بارنـدگی سـاالنه   درجه سانتی -1حرارت 

ــاي ســاالنه میلــی 300ایســتگاه  ــانگین دم ــر و می درجــه  26/25مت
  .است مترمیلی 3000گراد و تبخیر ساالنه حدود سانتی

منظـور تعیـین خصوصـیات    بـه اي، آزمایش مزرعـه  قبل از شروع
از خاك گرفته و به  متريسانتی 30تا عمق  ايشیمیایی خاك، نمونه

آزمایشگاه منتقل شد. نتایج تجزیه خاك مورد استفاده در آزمـایش در  
اي از کود دامی نیز جهت تعیین درصد آورده شده است. نمونه 1جدول 

 ).2زمایشگاه ارسال شد (جدول نیتروژن و سایر خصوصیات آن به آ

 
  خصوصیات شیمیایی خاك مورد مطالعه قبل از کاشت - 1 جدول

Table 1- Chemical properties of experimental soil before planting 
  اسیدیته

pH 
 هدایت الکتریکی

)1-m.(dS EC  
  نیتروژن کل

Total N (%) 
  فسفر

P (ppm)  
 پتاسیم

K (ppm)  
 بافت 

Texture  
7.7 5.71 0.04 5.88 145 Silty loam 

 
  مشخصات کود دامی مورد استفاده در این آزمایش - 2 جدول

Table 2- Characteristics of manure used in the experiment 
  هدایت الکتریکی

)1-m.(dS EC 
  اسدیته

pH  
  ماده آلی
OC (%)  

  نسبت کربن به نیتروژن
C/N  

  فسفر
P (%)  

  پتاسیم
K (%)  

  ننیتروژ
N (%)  

3.52  7.4  28.2  23.1  0.89  3.48  1.94  
  

 طـرح  هـاي خـرد شـده در قالـب    صـورت کـرت  این آزمایش بـه 
هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در داخل هر بلـوك دو  بلوك

عدم استفاده از  -2تن در هکتار)  20کود گوسفندي ( -1کرت اصلی: 
 -1فرعـی:  کود گوسفندي و در داخل هـر کـرت اصـلی پـنج کـرت      

کـود   -4مخلـوط میکـوریزا و نیتـراژین،     -3نیتراژین،  -2میکوریزا، 
کیلوگرم در هکتـار سوپرفسـفات تریپـل و     80شیمیایی توصیه شده (

شاهد (بـدون کـود) قـرار گرفـت.      -5کیلوگرم در هکتار اوره) و  200
مقدار مصرف کودهاي بیولوژیک نیز بـر اسـاس مقـدار توصـیه شـده      

  زنده این کودها بود.هاي ساتوسط شرکت
مزرعه آزمایشی دو دیسک عمود بر هم زده  10/2/1391در تاریخ 

منظور تسطیح خاك از لولر استفاده گردید، و پس از بهشد و پس از آن 
متـر   5/3در  سههاي ي فرعی با اندازههاآن نقشه طرح پیاده و کرت
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 ،گرفتیاي انجام مصورت قطرهبهایجاد شدند. از آنجایی که آبیاري 
هاي هاي مشخص بر مبناي فاصله ردیفهاي الزم در فاصلهکشیلوله

  کاشت، انجام شد.
تن در هکتار کود گوسفندي کامالً پوسیده قبل از کاشت براي  20

شدند در نظـر گرفتـه شـد و    هایی که باید با کود دامی تیمار میکرت
 45دار طور مساوي در محل قرار گرفتن ریشه گیاه ریخته شد. مقـ به

کیلـوگرم در هکتـار سوپرفسـفات     80گرم کود سوپرفسـفات تریپـل (  
که بایـد بـا کـود شـیمیایی تیمـار       تریپل) قبل از کاشت در هر کرت

متري زیر سانتی دوشدند، مصرف شد. به این صورت که در فاصله می
صورت مساوي ریخته شد. کود میکـوریزا نیـز   بهها هاي پاجوشریشه

بـود کـه از شـرکت     آهایی از گونه موسـه قارچ صورت خاك حاويبه
مقدار بهفناور توران تهیه گردیده بود. این کود نیز قبل از کاشت زیست

ها بـه خـاك مزرعـه    هاي پاجوشگرم در محل قرار گرفتن ریشه 10
هـا بـا کـود بیولوژیـک نیتـراژین کـه       اضافه شد. براي تلقیح گیاهچه

فی با دهانه گشاد ریختـه شـد و   ابتدا کود در ظر ،صورت مایع استبه
ها کامالً اي که ریشه پاجوشگونهبه ،ها در ظرف قرار داده شدپاجوش

هاي مورد نظر ها در کرتبا کود آغشته شوند، آنگاه بالفاصله پاجوش
  کاشته شد.

هاي یکسـان  ورا با اندازههاي آلوئهپاجوش 15/2/1391در تاریخ 
رکت افضل تهیه و به مزرعه مرکـز  متر) از مزرعه شسانتی 20تا  15(

تحقیقات کشاورزي بنداروز منتقل شد. پس از اعمال تیمارهـایی کـه   
فاصـله  بـه هایی منظم ورا در ردیفهاي آلوئهتوضیح داده شد، پاچوش

بوتـه در   43/1متـر (تـراکم   سانتی 70یک متر و بافاصله روي ردیف 
اي صورت قطرهبهمترمربع) کاشته شد. پس از کاشت بالفاصله آبیاري 

کیلـوگرم در هکتـار اوره)    200انجام شد. کود نیتروژن با منبـع اوره ( 
ماهه به گیاه داده  سهصورت تقسیط در سه مرحله و با فاصله زمانی به

متري سانتی پنجفاصله بهصورت نواري بهشد. تیمارهاي کود نیتروژن 
نوبـت   هاي هرز در چندهاي کاشت مصرف شد. کنترل علفاز ردیف

صورت دستی انجام شد. در طول دوره رشد گیاه هیچ نوع آفـت یـا   به
کشـی  هیچ سم یا آفـت  بنابراین،بیماري در مزرعه مشاهده نگردید و 

  مورد استفاده قرار نگرفت.
کند و مدت زمان زیادي براي کندي رشد میبهورا از آنجا که آلوئه

روز  150ها برداريها در خاك الزم است، نمونهاستقرار کامل پاچوش
بـرداري  شروع شد. نمونـه  1391مهرماه  30پس از کاشت و در تاریخ 

  روز انجام گرفت. 30بار با فواصل  شش

ها به صورت تصادفی از هر کرت، نمونهبه بوته دوپس از انتخاب 
آزمایشگاه واقع در مرکز تحقیقات منتقل و وزن تر بوته، طول بـرگ،  

داد برگ در بوته و وزن خشـک بوتـه   عرض برگ، ضخامت برگ، تع
گیري شد. توزین وزن خشک و تر با استفاده از ترازوي دیجیتال اندازه

کش و ضـخامت  خط وسیلهبهانجام گرفت. اندازه طول و عرض برگ 
گیري شد. دستگاه کولیس دیجیتال اندازه وسیلهبهقسمت میانی برگ 

شده و سپس در تر تقسیم ها براي خشک شدن به قطعات کوچکبوته
گراد تا ثابت شـدن وزن، قـرار گرفـت.    درجه سانتی 70آون در دماي 

از هـر طـرف    31/1/92گیري عملکـرد نهـایی، در تـاریخ    براي اندازه
مانـده،  مترمربـع بـاقی   سهاي حذف شد و در سطح هاي حاشیهردیف

واقـع   تـرین و در ین و اصـلی تـر مهـم جا که عملکرد تعیین شد. از آن
باشـد، بـراي تعیـین    ورا بـرگ آن مـی  بخش اقتصادي آلوئهتنهاترین 

هاي قابل برداشت از هـر بوتـه جـدا و وزن شـد.     عملکرد نهایی برگ
سپس عملکرد بر مبناي تن در هکتار براي هر تیمار محاسبه و ثبـت  

  شد.
هاي حاصـل  ) و تحلیل دادهANOVAمنظور تجزیه واریانس (به

و  Minitab 16افزارهاي از نرم هااز آزمایش و رسم نمودارها و شکل
Microsoft Excel 2007  .ها مقایسه میانگین در نهایت،استفاده شد

درصد انجام  پنجاي دانکن در سطح احتمال کمک آزمون چند دامنهبه
  گرفت.
  

  نتایج و بحث
  وزن تر بوته

نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که اثرات متقابل کودها بر وزن 
میزان به). بیشترین وزن تر 3) بود (جدول ≥ 01/0pدار (تر گیاه معنی

کیلوگرم در بوته از تیمار تلفیقی کود شیمیایی با کود گوسفندي  11/3
 (Kathuli et al., 2010)). کوتالی و همکـاران  1 آمد (شکل دستبه

 تأثیرنیز تأیید کردند که تیمار مخلوط کود شیمیایی و دامی بیشترین 
ا داشته است. نتایج حاصـل از ایـن مطالعـه همچنـین     وربر رشد آلوئه

نشان داد که در تیمار کاربرد کود گوسـفندي، تیمارهـاي بیولوژیـک    
داري داشتند و بین تیمارهاي بیولوژیک، نسبت به شاهد اختالف معنی

 هـا آنتیمار مخلوط کودهاي بیولوژیک نسـبت بـه کـاربرد جداگانـه     
اربرد جداگانـه میکـوریزا و   داري داشت و نسـبت بـه کـ   اختالف معنی

درصد افزایش وزن تـر بوتـه شـد.     12و  20ترتیب باعث بهنیتراژین 
(بـدون هـیچ کـودي) معـادل      شـاهد ترین میزان وزن تر بوته در کم
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دست آمد که نسبت به تیمار مخلـوط کـود   بهگرم در بوته  08/1010
داري نداشـت  بیولوژیک بدون کاربرد کود گوسـفندي اخـتالف معنـی   

). تیمار مخلوط کود بیولوژیک بدون کاربرد کود گوسـفندي  6 دول(ج
درصـد نسـبت بـه     45/20میـزان  بهداري وزن تر بوته را طور معنیبه

درصـد نسـبت بـه تیمـار نیتـراژین       29/20میزان بهتیمار میکوریزا و 
ورا گیاهی شاداب و گوشتی و آبدار اسـت،  ). آلوئه6 کاهش داد (جدول
 Mirza)دهـد  واد غذایی واکنش زیادي نشان میبه همین دلیل به م

et al., 2008)  میزان دسترسی گیاه بـه عناصـر    تأثیرو شدیداً تحت
بـا در دسـترس قـرار دادن مـواد      بنابراین،گیرد. غذایی و آب قرار می

غذایی براي گیاه با دادن کود شیمیایی و ایجاد شرایط مناسب خاك با 
می به خاك)، براي نگهداري رطوبت تأمین مواد آلی آن (دادن کود دا

توان وزن تر گیاه (عملکرد ورا میخاك و جذب بیشتر آب توسط آلوئه
  بیولوژیک) را افزایش داد. 
در تحقیقی  (Khoshbakht et al., 2010)خوشبخت و همکاران 

اي نتیجه گرفتند که اثر کودهاي زیستی بر وزن تر اندام هوایی گلخانه
) و براسـاس نتـایج مقایسـه    ≥ 05/0pدار شـد ( ورا معنـی گیـاه آلوئـه  

ها، وزن تر اندام هوایی گیاه در اثر تیمار با کودهـاي زیسـتی   میانگین
داري را نشان داد. موتا فرناندز و نسبت به گیاهان شاهد افزایش معنی

نتیجه گرفتند که تیمار  (Mota-Fernández et al., 2011)همکاران 
 تـأثیر  2گلوموس فاسـیکوالتوم تیمار  نسبت به 1گلوموس کالرویدئوم

ورا دارد و با افزایش غلظت فسفر معدنی بیشتري بر وزن تر گیاه آلوئه
  یابد. درصد میکوریزایی شدن کاهش می

نتایج نشان داد که کاربرد کود گوسفندي نسبت به عدم کاربرد آن 
. )3 ورا داشت (جدولتر بوته آلوئه) بر وزن≥ 01/0pدار (ي معنیتأثیر

اي گزارش در آزمایشی مزرعه (Saha et al., 2005)ساها و همکاران 
) و کـاربرد  FYM3کردند که کـاربرد کـود دامـی همـراه بـا بسـتر (      

ورا نسـبت بـه شـاهد (بـدون هـیچ      کمپوست مایع در گیاه آلوئهورمی
) داشـت.  ≥ 05/0pدراي (کودي) بـر عملکـرد بیولوژیـک اثـر معنـی     

گـرم   121کمپوست عملکرد بیولوژیکی معادل تیمار ورمی کهطوريهب
، گرم در بوته داشـتند  7/116بوته و تیمار کود دامی همراه با بستر  در

گـرم در بوتـه داشـت. میـرزا و      75عملکردي برابر  شاهدکه  در حالی
اي روي گیاه طی آزمایشی گلخانه (Mirza et al., 2008)همکاران 

                                                        
1- Glomus claroideum 
2- Glomus fasciculatum 
3- Farmyard manure 

دادند که با افزایش کود گاوي وزن تر نیز افزایش یافت،  ورا نشانآلوئه
که استفاده از مواد آلی باعث جذب  دها علت آن را چنین بیان کردنآن

بهتر مواد غذایی شده که خود باعث افزایش تقسیم سـلولی و بـزرگ   
شود. این محققـین بیـان کردنـد حتـی     ورا میها در آلوئهشدن سلول

گاوي کم شد و کود شیمیایی اوره اضافه شد زمانی که از میزان کود 
تر را نیز تیماري که داراي بیشترین میزان کود گاوي بود، حداکثر وزن

به خود اختصاص داد. به همین دلیل نتیجه گرفتند که استفاده از کود 
  تواند از کود شیمیایی بهتر باشد. آلی می
  

  طول و عرض برگ
ر متقابل تیمارها بر طـول و  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اث

). 3دار اسـت (جـدول   ورا در سطح یک درصد معنـی عرض برگ آلوئه
هاي اثرات متقابل نشان داد که بین تیمارهاي موجود، مقایسه میانگین

کـه تیمـار   طـوري دار وجود دارد، بهدر سطح پنج درصد اختالف معنی
- سانتی 17/49تلفیق کود گوسفندي و شیمیایی با میانگین طول برگ 

متر بیشترین طول و عرض برگ را دارا سانتی 75/8متر و عرض برگ 
  ).6بود (جدول 

هاي حاصل تجزیه واریانس داده 3نتایج نشان داده شده در جدول 
طـوري  از آزمایش، حاکی از آن است که کاربرد کـود گوسـفندي بـه   

) طول و عرض برگ را افزایش داد. در آزمایشی ≥ 01/0pداري (معنی
ورا انجام روي گیاه آلوئه (Mirza et al., 2008)که میرزا و همکاران 

ورا دار کاربرد کود دامی بر طول و عرض برگ آلوئهدادند به تأثیر معنی
اشاره شده است. تیمار تلفیقی کودهـاي بیولوژیـک، عـرض بـرگ را     

). از نظـر طـول   5درصد نسبت به شاهد افزایش داد (جـدول   15/24
اي شیمیایی، بیولوژیک و شاهد در سطح یک درصـد  برگ بین کوده

که بیشترین طول طوري)، به3داري وجود داشت (جدول اختالف معنی
دست آمد که متر در تیمار کود شیمیایی بهسانتی 44برگ با میانگین 

) ≥ 05/0pداري (با همه تیمارهاي بیولوژیک و شاهد اخـتالف معنـی  
داري وجود ولوژیک اختالف معنیداشت، با وجودي که بین کودهاي بی

داري را نشان دادند (جدول نداشت، ولی نسبت به شاهد اختالف معنی
روند رشد طول و عرض برگ را در طول دوره رشد نشان  2شکل  ).5

شود همـواره در طـول دوره رشـد    طور که مشاهده میدهد، همانمی
تصاص تیمار کود شیمیایی بیشترین طول و عرض برگ را به خود اخ

  داده است.
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  وراو کود شیمیایی و بیولوژیک بر وزن تر بوته آلوئه ،بیولوژیکاثر متقابل کود دامی - 1شکل 

Fig. 1- The interaction effect of organic biological and chemical fertilizer and manure on the fresh weight plant in Aloe vera  
 درصد ندارند. پنجاي دانکن در سطح احتمال داري براساس آزمون چند دامنههاي داراي حروف مشترك، اختالف معنیمیانگین

Means within a bar followed by the same letters are not significantly different at 5% probability level according to DMRT. 
 

 Nejatzadeh-Barandozi et)ندوزي و همکـاران  زاده برنجات

al., 2012) داري بین تیمارهـاي  معنی تأثیراگرچه  که گزارش کردند
بـر طـول و    تـأثیر ولی بیشترین  ،کود شیمیایی و شاهد مشاهده نشد

ورا در باالترین میزان کـود شـیمیایی حاصـل شـد.     عرض برگ آلوئه
 (Krishna Moorthy & Malliga, 2012)کریشنا مورسی و مالیگا 

دار کـاربرد  معنـی  تـأثیر  (Aeini et al., 2012)و آئینی و همکـاران  
ورا کودهاي بیولوژیک را نسبت به شاهد بر طول و عرض برگ آلوئـه 

  گزارش کردند.
  

  ضخامت برگ
) اثـر متقابـل   3براساس نتایج جـدول تجزیـه واریـانس (جـدول     

ري بـود. تیمـار   داتیمارها بر ضخامت برگ در سطح یک درصد معنی
جز با تیمار تلفیق کودهـاي  ترکیب کود شیمیایی با کود گوسفندي به

داري داشت بیولوژیک همراه با کود دامی با بقیه تیمارها اختالف معنی
  ).6(جدول 

دست آمده کاربرد کود گوسفندي بـر ضـخامت   براساس نتایج به
د کـه بـا   ) و مشاهده ش3دار داشت (جدولورا تأثیري معنیبرگ آلوئه

متر و بدون کاربرد میلی 06/20کاربرد کود گوسفندي ضخامتی برابر 
). 4دست آمد (جدول متر بهمیلی 75/14کود گوسفندي ضخامتی برابر 

درصـد بـرگ آن    90ورا گیاهی آبدار است و بـیش از  از آنجا که آلوئه

ورا در حـد مطلـوب یکـی از    باشد، تأمین رطوبت آلوئـه حاوي آب می
باشد، ورا میهاي مهم زراعی در افزایش عملکرد تولیدي آلوئهمدیریت

بنابراین کود گوسفندي با افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت و بهبـود  
ورا را در شـرایط گـرم   تواند رطوبت مناسـب آلوئـه  ساختمان خاك می

خوبی فراهم کند. از طرفی دیگر، کود دامی با در اختیـار  وهوایی بهآب
طـور ایجـاد شـرایط    غذایی ماکرو و میکرو و همـین قرار دادن عناصر 

ویژه موجودات زنده فیزیکی مناسب براي ریزموجودات درون خاك به
ها شده و افزایش موجود در کودهاي زیستی باعث افزایش فعالیت آن

  دنبال خواهد داشت. عملکرد را به
هـاي کودهـاي   در این آزمایش همچنین نتایج مقایسه میـانگین 

بیولوژیک و شاهد نشان داد که بین این کودها در سطح پنج شیمیایی، 
). کود شیمیایی همـراه  5داري وجود دارد (جدول درصد اختالف معنی

و  53/23ترتیـب بـا   با کود گوسفندي و شاهد (بدون هیچ کودي) بـه 
تـرین ضـخامت بـرگ را بـه خـود      متر بیشـترین و کـم  میلی 11/11

تیمار تلفیق کودهاي بیولوژیـک  ). اگرچه در 6اختصاص دادند (جدول 
متر) ضخامت میلی 55/21متر) نسبت به کود شیمیایی (میلی 62/17(

طـور  متـر) بـه  میلـی 86/13تري حاصل شد، ولی نسبت به شاهد (کم
). کوپتا و 5ورا شد (جدول داري باعث بهبود ضخامت برگ آلوئهمعنی

کردند کـه   در مطالعه خود عنوان (Copetta et al., 2006)همکاران 
  توده ریحان در شرایط تلقیح با سه گونه قارچ میکوریزا افزایش یافت. زیست
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) به aکودهاي بیولوژیک و شیمیایی در روزهاي پس از کاشت ( تأثیر) تحت مترسانتیورا () برگ آلوئهB) و عرض (Aروند تغییرات طول ( - 2شکل 

 ربرد کود گوسفندي) بدون کاbهمراه کاربرد کود گوسفندي، (
Fig. 2- Changes in Aloe vera leaf length (A) and leaf width (B) trends affected on biological and chemical fertilizer in days of 

after planting: (a) with manure and (b) Without manure 
  
جذب و ها دلیل این امر را افزایش راندمان مصرف آب و بهبود آن

دسترسی به عناصر غذایی براي گیاه تحـت شـرایط تلقـیح بـا قـارچ      
  اند.همزیست ذکر کرده

صـنعت غـذا، یکـی از     دلیل کاربردهاي فـراوان در بهورا ژل آلوئه
باشـد. بررسـی وضـعیت    ورا مـی خصوصیات شناخته شده و مهم آلوئه

و به تواند بیانگر میزان ژل برگ باشد ورا تا حدودي میضخامت آلوئه
اسـتخراج ژل نیـز    ،رسد هر چه ضخامت بـرگ بیشـتر باشـد   نظر می

توانـد  به همین دلیل بررسی ضخامت برگ می ،تر صورت گیردراحت
  ورا داشته باشد.اهمیت زیادي در عملکرد آلوئه

  
  

  تعداد برگ
) بـود (جـدول   ≥ 05/0p( داراثر متقابل کودها بر تعداد برگ معنی

) از تلفیق کـود دامـی و شـیمیایی و    33/15). بیشترین تعداد برگ (3
حاصل شد. بین تیمارهاي  شاهد) در نتیجه 33/6ترین تعداد برگ (کم

با  ،داري مشاهده نشدبیولوژیک در ترکیب با کود دامی اختالف معنی
بیشـتري   تأثیربرگ در بوته  13این حال تلفیق کودهاي بیولوژیک با 

 Ghalavand et)همکاران ). قالوند و 6بر تعداد برگ داشت (جدول 

al., 2012)  در آزمایشی روي نخود دریافتند که تعداد شاخه فرعی و
اصلی در بوته در تیمارهاي تلفیقی کود شـیمیایی و آلـی نسـبت بـه     

  داري افزایش یافت.طور معنیبهها کاربرد جداگانه آن
هاي مربوط به اثر کـاربرد و عـدم کـاربرد کـود     مقایسه میانگین

(A) 

(B) 
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روي تعداد برگ نشان داد که کود گوسفندي باعث افزایش گوسفندي 
 ,.Mirza et al)). میرزا و همکاران 4دار تعداد برگ شد (جدول معنی

ورا نسبت بـه  دار کود دامی بر تعداد برگ در آلوئهنیز اثر معنی (2008
نیز بیان  (Saha et al., 2005)گزارش کردند. ساها و همکاران  شاهد

ارهاي کود آلی نسبت به شاهد تعداد برگ بیشـتري  کردند که در تیم
هاي حاصل از کودهاي مختلف آمد. نتایج تجزیه واریانس داده دستبه

(شیمیایی و بیولوژیک) نشان داد که بین این کودها و شـاهد از نظـر   
 کـه طـوري بـه داري وجـود دارد،  افزایش تعداد بـرگ اخـتالف معنـی   

آمد. بین  دستبهر کود شیمیایی ) در تیما83/13بیشترین تعداد برگ (
). 5داري مشـاهده نشـد (جـدول    تیمارهاي بیولوژیک اختالف معنـی 

ــدوزي نجــات  (Nejatzadeh-Barandozi et al., 2012)زاده برن
دار بین تیمارهاي شیمیایی و گزارش کردند با وجود عدم اختالف معنی

هـاي  شاهد، بیشترین میانگین تعداد بـرگ مربـوط بـه یکـی از تیمار    
نیـز چنـین    (Saha et al., 2005)شیمیایی بـود. سـاها و همکـاران    

 Krishna)کننـد. کریشـنا مورسـی و مالیگـا     اي را تأییـد مـی  نتیجه

Moorthy & Malliga, 2012)  بیان کردند که بیشترین تعداد برگ
آمـد.   دستبهورا در تیمارهاي بیولوژیک نسبت به شاهد در گیاه آلوئه

در آزمایشـی   (Khoshbakht et al., 2010) خوشـبخت و همکـاران  
نتیجه گرفتند که اثر کودهاي زیستی بر میـانگین تعـداد بـرگ گیـاه     

ها بیشترین براساس نتیجه مقایسه میانگین امادار نشد، ورا معنیآلوئه
افزایش تعداد برگ در مقایسه بـا شـاهد مربـوط بـه تیمـار بـاکتري       

  گر تفاوتی با شاهد نشان ندادند.بود و تیمارهاي دی سودوموناس پوتیدا
  

  وزن خشک هر بوته
در این آزمایش اثر متقابل تیمارهاي کودي بر وزن خشک بوته در 

). نتایج نشان داد کـه تلفیـق   3دار شد (جدول معنی یک درصدسطح 
گـرم در بوتـه) و    10/78کود شیمیایی با دامی بیشترین وزن خشک (

گـرم در   10/24زن خشک (شاهد (بدون هیچ گونه کودي) کمترین و
بوته) را تولید کردند. در کاربرد کود گوسفندي، تیمار تلفیق کودهـاي  

داري وزن طـور معنـی  بـه هـا  بیولوژیک نسبت به کاربرد جداگانـه آن 
در شرایط عدم کاربرد کـود گوسـفندي    اماخشک بوته را افزایش داد، 

ودهـاي  کـاربرد جداگانـه ک   کهطوريبه ،اي برعکس حاصل شدنتیجه
درصـد   41/36و میکوریزا بـا   15/10ترتیب نیتراژین با بهبیولوژیک (

دار وزن خشک برتري) نسبت به تلفیق این کودها باعث افزایش معنی
). تیمار تلفیق کودهاي بیولوژیک همراه بـا کـود   6بوته شدند (جدول 

گرم در بوتـه بیشـتر از بقیـه     90/68دامی با تولید وزن خشک معادل
). بـه نظـر   3گذار بود (شکل تأثیربیولوژیک بر وزن خشک  تیمارهاي

رسد با کاربرد کود دامی مواد غذایی ریزموجـودات فـراهم شـده و    می
در حالی که در عدم کاربرد کـود   ،توانند فعالیت خود را انجام دهندمی

، ایجاد رقابت ریزجانداراندلیل فراهم نبودن مواد غذایی براي بهدامی 
هاي موجود در کود نیتراژین بر سـر  میکوریزا و باکتريهاي بین قارچ

زاده تفتـی و  کند. مکیها را محدود میمنابع غذایی امکان فعالیت آن
نیز گزارش کردند که تلفیق  (Makkizadeh et al., 2011)همکاران 

داري باعـث افـزایش عملکـرد    طور معنـی بهکود شیمیایی و کود آلی 
  .خشک ریحان نسبت به شاهد شد

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمار کاربرد و عدم کاربرد 
داري بر وزن خشک بوتـه اخـتالف معنـی    تأثیرکود گوسفندي از نظر 

 Makkizadeh et)زاده تفتی و همکاران ). مکی3مشاهده شد (جدول 

al., 2011)  گزارش کردند که عملکرد ماده خشک در برداشت اول و
داري داشت. تحقیقات نشان داده شاهد اثر معنی دوم ریحان نسبت به

دلیل تغییر شرایط فیزیکی، شیمیایی و بهکه اثرات مطلوب کود دامی 
، افـزایش  pHخصوصیات میکروبی و بیولوژیکی محیط کشت، تنظیم 

دار ظرفیت نگهداري آب در محیط کشت و همچنین برخورداري معنی
 ;Arancon et al., 2004)باشـد  این کودها از عناصـر غـذایی مـی   

Bauer & Black, 1994) الزم به ذکر است که استفاده از کودهاي .
اثرات  اما ،آلی نسبت به کودهاي معدنی هزینه بیشتري را در پی دارد
مصـرف و  درازمدت آن بر خصوصیات خاك، تأمین عناصر غذایی کم

توانـد کـاهش سـود حاصـله را     پرمصرف و حفظ بیولوژیکی خاك می
هـاي کشـاورزي را   نموده و استفاده متـوالی و بهینـه از زمـین   جبران 

  .(Atiyeh et al., 2001)ممکن سازد 
نشـان داده   5ها که در جـدول  با توجه به نتایج مقایسه میانگین

گرم در بوتـه) از تیمـار    92/73بیشترین وزن خشک بوته ( ،شده است
شک بوته آمد. تمام تیمارهاي بیولوژیک وزن خ دستبهکود شیمیایی 

را نسبت به شاهد افزایش دادند که در این بین تیمار تلفیقی کودهاي 
درصدي وزن خشک بوته نسبت به شاهد،  5/45بیولوژیک با افزایش 

بیشترین افزایش را در بین کودهاي بیولوژیـک داشـت. خوشـبخت و    
گـزارش کردنـد کـه اثـر      (Khoshbakht et al., 2010)همکـاران  

دار نبـود.  ورا معنـی خشک اندام هوایی آلوئـه  کودهاي زیستی بر وزن
نیز اثـر   (Mota-Fernández et al., 2011)موتا فرناندز و همکاران 

ورا تأییـد کردنـد.   مثبت میکـوریزا را بـر افـزایش وزن خشـک آلوئـه     
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مشـاهده   (Makkizadeh et al., 2011)زاده تفتی و همکـاران  مکی
کرد ماده خشک کل گیاه کردند که تیمار شیمیایی باعث افزایش عمل

  داري نسبت به تیمار کود زیستی شد.طور معنیریحان به

  

  
  ورااثر متقابل کود دامی و کود شیمیایی و بیولوژیک بر وزن خشک تک بوته آلوئه مقایسه میانگین - 3شکل 

Fig. 3- The mean comparisons of  interaction effect of biological, chemical fertilizer and manure on the dry weight of Aloe 
vera (per plant) 

 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.داري براساس آزمون چند دامنههاي داراي حروف مشترك، اختالف معنیمیانگین
Means within a bar followed by the same letters are not significantly different at 5% probability level according to DMRT. 

 

  عملکرد نهایی (برگ تر قابل برداشت)
در این آزمایش اثرات متقابل تیمارهاي کودي روي عملکرد برگ 

). نتایج نشان 3دار شد (جدول معنی یک درصدقابل برداشت در سطح 
داد که تلفیق کود شیمیایی با کود دامی بیشترین عملکرد برگ قابـل  

تن در هکتار) و شـاهد (بـدون هـیچ گونـه کـودي)       04/36برداشت (
تن در هکتار) را تولید کردند. تیمار تلفیقـی   97/10کمترین عملکرد (

داري با تیمار کودهاي بیولوژیک همراه با کود گوسفندي اختالف معنی
تـوان  )، بنابراین می4کود شیمیایی همراه با کود دامی نداشت (شکل 

ورا بهتر است از کودهاي آلـی و  باالي آلوئهگفت براي تولید عملکرد 
جاي کودهاي شیمیایی استفاده کـرد. کودهـاي آلـی در    بهبیولوژیک 

ورا بیشتري بر رشد و عملکرد آلوئه تأثیرمقایسه با کودهاي شیمیایی 
این این کودها کیفیـت بـرگ را   برعالوه. (Saha et al., 2005)دارند 

. کــاتولی و همکــاران (Mirza et al., 2008)دهنــد افــزایش مــی
(Kathuli et al., 2010)   ورا نتیجـه  نیز در آزمایشی بـر روي آلوئـه

گرفتند که کاربرد توأم کود دامی و کود شیمیایی نسـبت بـه کـاربرد    
در  ورا دارد.بیشـتري بـر رشـد آلوئـه     تـأثیر صـورت جداگانـه   بهها آن

وي ر  (Akbari et al., 2009)آزمایشـی کـه اکبـري و همکـاران     
آفتابگردان انجام دادند بیشترین عملکرد دانه از تلفیق کود شیمیایی و 

 (Pouryousef et al., 2010)دامی حاصل شد. پورسیف و همکاران 
گزارش کردند که تلفیق کود شیمیایی و دامی نسبت به سایر تیمارها 

دار عملکـرد دانـه اسـفرزه گردیـد. اکبـري نیـا و       باعث افزایش معنی
گزارش کردند که عملکرد دانه  (Akbarinia et al., 2003)همکاران 

با کاربرد توأم کـود دامـی و تیمارهـاي نیتـروژن و فسـفر در        زنیان
زاده عاشـورآبادي و عبـاس   مقایسه با شاهد افـزایش یافـت. شـریفی   

(Sharifi Ashour Abadi & Abbas Zadeh, 2002)    نیـز اظهـار
می و شیمیایی باعث افزایش داشتند که افزایش سطوح کاربرد کود دا

در مقایسه با شاهد  )Foeniculum vulgare( دار عملکرد رازیانهمعنی
هاي تلفیقـی را  شد. پژوهشگران دلیل این افزایش عملکرد در سیستم

هـاي  ناشی از مطابقت بیشتر بین نیتروژن قابل دسترس خاك با نیاز
، بـه  (Mooleki et al., 2004)داننـد  هاي تلفیقی میگیاه در سیستم

میـزان نیتـروژن    ،این معنی که در اوایل رشد که نیاز غذایی کم است
تر از کود شیمیایی است، ولی در مراحل رشد زایشـی  ها کممعدنی آن
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تـري  علت تداوم فرایند معدنی شدن، جذب تا مدت زمـان طـوالنی  به
کند. کـاهش وزن مخصـوص ظـاهري خـاك، افـزایش      ادامه پیدا می
هاي اي خاك، افزایش فعالیتري آب و ساختمان گرانولهظرفیت نگهدا

هـاي  میکروبی و آنزیمی و آزادسازي عناصر غذایی موجود در کلوئیـد 
اي تلفیقـی و  هـاي تغذیـه  خاك از دالیل افزایش عملکرد در سیسـتم 

 . (Gryndler et al., 2008)باشد می ارگانیک
دم کاربرد کود نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کاربرد و ع

بر عملکرد نهایی (برگ قابل برداشت) اختالف  تأثیرگوسفندي از نظر 
 ,.Saha et al)). ساها و همکـاران  3داري وجود داشت (جدول معنی

گزارش کردند که کاربرد کودهاي آلی نسبت به شاهد باعـث   (2005
ورا شد. مشابه ایـن نتیجـه را میـرزا و    افزایش عملکرد بیولوژیک آلوئه

نیز گزارش کردند. با توجه به نتایج  (Mirza et al., 2008)همکاران 
نشـان داده شـده اسـت بیشـترین      5مقایسه میانگین کـه در جـدول   

تـن در هکتـار) از تیمـار کـود      23/34عملکرد برگ قابـل برداشـت (  
آمد. تمام تیمارهاي بیولوژیک عملکرد بـرگ قابـل    دستبهشیمیایی 

افزایش دادند که در این بین تیمار تلفیـق  برداشت را نسبت به شاهد، 
بر افـزایش   تأثیرتن در هکتار بیشترین  33/23کودهاي بیولوژیک با 

تولید مـواد   طور کلی،به). 5عملکرد برگ قابل برداشت داشت (جدول 
آلی بیشتر در گیاهان منجر به افزایش تقسیمات سلولی و طویل شدن 

یشـتر عناصـر خـاك حاصـل     گردد که در اثر جذب بهتر و بسلول می
 ,.Saha et al). ساها و همکـاران  (Uyanoz et al., 2002)شود می

 Nejatzadeh-Barandozi)زاده برندوزي و همکاران و نجات (2005

et al., 2012)  گزارش کردند که تیمارهاي شیمیایی نسبت به شاهد
ورا شـد. کریشـنا   باعث افزایش عملکرد بیولوژیک و وزن برگ آلوئـه 

بیـان   (Krishna Moorthy & Malliga, 2012)ورسـی و مالیگـا   م
ورا بیشترین وزن برگ در تیمارهاي بیولوژیک کردند که در گیاه آلوئه

 Khoshbakht et)آمد. خوشبخت و همکاران  دستبهنسبت به شاهد 

al., 2010)  در آزمایشی نتیجه گرفتند که اثر کودهاي زیستی بر وزن
تر اندام هوایی گیاه در دار شد و وزنورا معنیآلوئهتر اندام هوایی گیاه 

اثر تیمار با کودهاي بیولوژیـک نسـبت بـه گیاهـان شـاهد افـزایش       
  داري نشان داد. معنی

در واقع افزایش عملکرد و اجزاي آن در زمان استفاده از کودهاي 
هاي میکروبی در خـاك یـا   تواند ناشی از وجود جمعیتبیولوژیک می

هاي افزاینده رشد باشد کـه از طریـق   اثر تلقیح با باکتري ریزوسفر بر
هـا، حفـظ سـالمتی    چرخش مواد غذایی و قابل دسترس سـاختن آن 

هـاي گیـاهی ریشـه و    ریشه در طول دوره رشد در رقابت با پـاتوژن 
  شوند.افزایش جذب مواد غذایی باعث رشد گیاه می

  

  
  وراکود شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد نهایی (برگ تر قابل برداشت) آلوئه اثر متقابل کود دامی و مقایسه میانگین - 4شکل 

Fig. 4- Mean comparisons for the interaction effect of biological, chemical fertilizer and manure on the final yield (fresh leaf 
be harvested) in Aloe vera  

 اي دانکن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.داري براساس آزمون چند دامنه، اختالف معنیهاي داراي حروف مشتركمیانگین
Means within a bar followed by the same letters are not significantly different at 5% probability level according to DMRT. 



  403     ...اثر کاربرد کودهاي دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد و برخی فرخی و همکاران، 

 
  گیرينتیجه

ورا بـه  ه دارویی آلوئـه نتایج این آزمایش حاکی از پاسخ مثبت گیا
رفته،  کاربهاي بود. در بین تیمارهاي مصرف تیمارهاي مختلف تغذیه

بر  تأثیرکاربرد کود شیمیایی نسبت به سایر تیمارهاي کودي بیشترین 
ورا داشت و این در حالی بود خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آلوئه

ربرد جداگانه آن که ترکیب کود شیمیایی با کود گوسفندي نسبت به کا
ورا داشت. کودهـاي بیولـوژیکی   بیشتري روي خصوصیات آلوئه تأثیر

 تـأثیر برده شده در این آزمایش اگرچه نسبت به کود شـیمیایی   کاربه
ها نسبت بـه شـاهد باعـث    تري داشتند، ولی با این وجود تمام آنکم

اي ورا شد که این بهبود در تیمار تلفیقی کودهبهبود خصوصیات آلوئه
بیولوژیک به همراه کاربرد یا عدم کاربرد کود دامی متفاوت بـود، بـه   
این صورت که هنگامی که تیمار تلفیقی کود بیولوژیک همراه با کود 

 امـا  ،ها برتري داشـت نسبت به کاربرد جداگانه آن ،دامی استفاده شد
کاربرد جداگانه نسبت به  ،زمانی که بدون کود گوسفندي استفاده شد

  مثبت بیشتري داشت. تأثیرها آن تلفیق
در این آزمایش مشاهده شد که کاربرد تلفیقی کودهاي بیولوژیک 
همراه با کود گوسفندي نسبت به استفاده کود شیمیایی همراه با کود 

ورا نداشت و حتی نسبت به داري در عملکرد آلوئهدامی اختالف معنی
با توجـه بـه    نابراین،بکاربرد جداگانه کود شیمیایی نیز برتري داشت، 

هاي زراعی و لـزوم توجـه بـه    ضرورت تولید گیاهان دارویی در نظام

نهاده و عاري بودن گیاهان دارویی هاي کمکشت این گیاهان در نظام
هاي مصرف کودهاي شیمیایی از بقایاي مواد شیمیایی و کاهش هزینه

همـراه کودهـاي   توان توصیه کرد که مصرف کودهاي دامـی بـه   می
باشد که ضـمن  زیستی جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی می

ورا، در بهبـود خـواص فیزیکـی،    تولید بیشتر و کیفیـت بـاالتر آلوئـه   
شیمیایی و زیستی خاك و رسیدن به اهداف کشاورزي پایدار و کاهش 

  محیطی گام برداشت. آلودگی زیست
  

  سپاسگزاري
س کهزاد سـرطاوي  بدین وسیله از مهندس ابراهیم فرخی و مهند

  نماییم.که در اجراي این تحقیق یاریگر ما بودند تشکر و قدردانی می
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Introduction 4 

Aloe vera is a permanent, evergreen species with special industrial and pharmaceutical applications. 
However, information about its nutrition management is scarce. Plants absorb nutrients through complex 
interactions in the rhizosphere between roots, symbiotic or non-symbiotic microorganisms, and soil fauna. 
Inoculations of soil microorganisms (in the form of biofertilizers) to improve crop production and plant health 
were mainly undertaken for the group of bacteria known as PGPB (plant growth-promoting bacteria) or PGPR 
(plant growth-promoting rhizobacteria) and mycorrhizal fungi. To be effective, inoculated organisms must have 
soil conditions that are suitable for development, which can be improved by applying manure. Compared to the 
use of inorganic fertilizers, the application of organic manure in agriculture fields results in significant effects on 
microbial biomass, on the profile of existing species and, consequently, on the enzymes they circulate in the soil 
and its pool of organic matter. In this way, it interacts with the overall fertility of the environment. Different 
options of soil fertility management for increasing yield of aloe vera were studied in a field experiment. 

Materials and Methods 
A split plot experimentwas conducted based on randomized complete block design with three replications 

during 2012-2013 growing season in Agricultural Research Center of Bushehr province (29º16'0"N 51º31'0"E 
and 110 m above sea level). Seedlings were planted on May 4, 2012 with a distance of 0.7 m spacing on row 
with 1 m distance. The distance between Aloe vera rows was 1 m. The drip irrigation method was used for 
irrigation.  Main plot factor consisted of 0 and 20 ton.ha-1 sheep manure and five methods of soil fertility 
management were assigned to subplots including 1) chemical fertilizer (80 kg.ha-1 super phosphate+200 kg.ha-1 
urea), 2) Mycorrhiza (using soil containing fungi from mosea), 3) biological fertilizer nitrogen (containing 
Azotobacter spp; Pseudomomas spp; and Azosprillium spp), 4) combination of Mycorrhiza and Nitrogen, and 5) 
no fertilizer (control). Monthly samplings were taken in 150, 180, 210, 240, 270 and 330 days after planting. 
Fresh and dry weight of leaves, leaf length, width and thickness and number of leaves per plant were measured. 
Harvestable leaves were considered as final yield. 

Results and Discussion 
The results indicated that interaction between manure and chemical or biological fertilizers was significant 

for all measured traits. Application of sheep manure was led to significantly higher growth and yield of aloe vera 
with better performance when manure was combined with chemical fertilizers. The highest number of leaves 
was obtained from integrated use of manure and chemical fertilizers with about 15 leaf per plant. While the 
lowest number of leaves was observed in control treatment. The interaction between treatments had a significant 
effect (p≤0.01) on leaf thickness. Plants treated with combination of chemical fertilizer and sheep manure had 
significant differences with other treatments, except with integrated use of biological fertilizers and manure. The 
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highest fresh and dry weight of plant 3107.2 and 78.1 g plant-1, respectively and the highest final yield (36.04 
tons.ha-1) was achieved with integrated use of manure and chemical fertilizers. The results also indicated that 
high aloe vera yields with great quality could be obtained with combined application of manure and biological 
fertilizers as an alternative for chemical fertilizers. 

Conclusion 
Producing medicinal plants under low input of chemical fertilizers is of great importance for human health, 

environment, as well as production costs. Results of this experiment showed that application of manure with 
biofertilizers could be considered as a proper alternative to chemical fertilizers. Nutrition of aloe vera with this 
integrated management method will results to high yield and quality in addition to improving the physical, 
chemical, and biological properties of soil. 
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