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 چکیده
( در جنوب استان کرمان، .Lowsonia inermis Lمنظور بررسی اثر کودهای آلی، شيميایی و ترکيب آنها بر خصوصيات حنا ) به

گاوی کود  ها شاملورسال اجرا شد. فاکت دو به مدتتکرار و  در سه یکامل تصادف های بلوک قالبدر  لیصورت فاکتور به پژوهشی

، (b1) 4)سطح  پنجدر ( ميو سولفات پتاس پلیاوره، سوپرفسفات تر) NPKکود  و تن در هکتار(( a2) 14( و a1) 4سطح ) دودر پوسيده 

54 (b2) ،44 (b3) ،54 (b4)  144و (b5درصد ) بودند. پس از پایان آزمایش در هر سال، صفات عملکرد برگ اساس آزمون خاکبر )

گيری شدند. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان  نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ماده مؤثره الوسون برگ در تيمارهای مختلف اندازه و غلظت

 5/438وزن خشک برگ ) نیشتريب دار بود. اثر متقابل تيمارهای کود آلی و شيميایی روی عملکرد و ميزان الوسون برگ معنی کهداد 

 a2b4و  a2b5تيمارهای  نداشت. (گرم بر مترمربع 5/458) a2b4با  یدار که اختالف معنی بود a2b5 ماريگرم بر مترمربع( مربوط به ت

 1/84بيشترین ميزان الوسون برگ ) a2b5درصد عملکرد بهتری نسبت به تيمار شاهد داشتند. همچنين، تيمار  4/83و  5/41ترتيب  به

گرم بر گياه( نشان داد. با توجه به وضعيت منطقه مورد پژوهش از نظر  5/54) a2b4 ماريدار با ت اختالف معنی گرم بر گياه( را بدون

تن در هکتار کود گاوی پوسيده  14توان توصيه به استفاده از  عدم کاربرد مواد آلی و همچنين توجيه اقتصادی حنای توليدی، می

 برای توليد محصول حنا را داشت. NPKدرصدی کود شيميایی  54همراه کاهش  به

 

 .الوسون دارویی، گياهان ی،یشيميا و آلی کودهای ،(.Lowsonia inermis L) حنا کلیدی: های واژه

 

 مقدمه
 Lythraceae خانواده از (.Lawsonia inermis L) حنا
 کوچک، های برگ دارای ،هلاچندس ای بوته گياهان ازجمله

 ای قهوه تا سبز به متمایل ای قهوه و دار لبه تيز، نوک بيضی،
 ميوه گياه، این است. شاخه روی متقابل صورت به و يرهت

 و سخت صاف، هرمی، بذرهای کپسول، نوع از رنگ ای قهوه
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 متر ميلی دو آنها اندازه که خرمایی به متمایل ای قهوه رنگ به
عنوان  به حنا .(Chaudhary et al., 2010) دارد است،
 لتهابا ضد و زخم دهنده التيام انعقاد، ضد اکسيدان، آنتی

 را ميکروبی ضد های فعاليت از وسيعی طيف و شده شناخته
 بهبود و پوستی یها بيماری درمان برای دتوان می و داشته
 .(Philip et al., 2011) شود استفاده عفونی های زخم

 قابل ماه، دو فاصله به چين سه تا دو در حنا محصول
 دهبو چين بهترین و ترین مرغوب چين، اولين است. برداشت

 ,.Farahbakhsh et al) دارد باالتری اقتصادی ارزش و

 یا الوسون نام به رنگی ماده حاوی حنا های برگ .(2017
 متعدد، فنلی گليکوزیدهای کوینيون، ناپتو هيدروکسی-5

 و بتاسيتوسترول گليکوزید، کينوئيد، گزانتون، کومارین،
  رزین، %5-8 چربی، %6 و لوتئولينمانند  فالونوئيدهایی

 ,.Pasandi Pour et al)است  اسانس %5/1 و تانن 3-5%

  حدود کشور در ییدارو اهانيگ کشت ریز سطح .(2021
 سطح با حنا گياه که است شده گزارش هکتار هزار 83

 .دارد نظر این ازرا  دوم رتبه هکتار هزار هفت زیرکشت
 به محدود کرمان استان در حنا اهيگ کاشت پراکنش

 که است جنوب رودبار و کهنوج شهداد، بم، یها شهرستان
 نیا .باشد می مناطق این از کشور یديتول یحنا %34 حدود

 استان جنوب یمياقل طیشرا با یخوب اريبس یسازگار اهيگ
 بودن یمحصول تک ليدل به منطقه اقتصاد سویی از و دارد
 یاراض در حنا کاشت یکل طور به است. دهید یفراوان بيآس
 خاک یکیزيف صفات و ییغذا مواد حاظل از که یرس -یشن

 .(Pasandi Pour et al., 2018) شود یم هيتوص ،است مناسب
 خاک، حاصلخيزی افزایش برای رایج کشاورزی در

 شيميایی کودهای ازبيشتر  محصول عملکرد و رشد افزایش
 بهبود در کودها این یها مزیت وجود با .شود می استفاده

 آبشویی طریق از دتوان می هاآن مصرف گياه، عملکرد و رشد
 و سطحی های آب آلودگی افزایش سبب فرسایش و

 کودهای از استفاده شرایطی چنيندر  گردد. زیرزمينی
 توليد و زیست محيط حفظ بر عالوه آلی و زیستی

 یبهتر ای تغذیه طیشرا دتوان می سالم یکشاورز محصوالت
 رشد دبهبو بر یمطلوب تأثير و کرده فراهم اهيگ یبرا را

 .(Khorramdel et al., 2018) باشد داشته همراه به اهانيگ
 دتوان می ییايميش یکودها مناسب ریمقاد کاربرد که هرچند

 مدت کوتاه در اهانيگ یفيک و یکمّ عملکرد شیافزا به
 واکنش تنها نه ییايميش یکودها ادیز کاربرد یول کند کمک

 نیا جمعت باعث بلکه دهد می کاهش را کودها مقابل در
 نفوذ ،یخاکز اتموجود یبرخ رفتن نيب از و خاک در مواد

 یريبکارگ .شد خواهد آن یآلودگ و ینيرزمیز آب منابع به
 به یابيدست برای مطمئن و یاساس یگام آلی یکودها
 با مهم نیا است. کيارگان و داریپا یکشاورز یها هدف
 یبرا ییغذا یعنصرها هعرض و خاک یستیز تيفعال بهبود

 اهانيگ در ژهیو به عملکردشان شیافزا موجب اهانيگ
 Nagdaو  Khandelwal .(Rao, 2001) شود می ییدارو

 اهانيگ که ندکرد گزارش حنا تغذیه مطالعات در (5444)
 لوگرميک 154 یعنی یمغذ مواد سطح نیباالتر با شده تغذیه

 فسفر هکتار در لوگرميک 64 همراه به نيتروژن هکتار در
 و شاخه تعداد ،اهيگ ارتفاع صفت دار معنی شیافزا باعث

 شدند. گياه یاساس یها روغن عملکرد و گل وزن ،نیآذ گل
Vakili Shahrbabaki (5414) تأثير روی بر تحقيقی در 

 و یشیرو عملکرد بر بوته تراکم و تروژنين کود مقدار
 کود ،بوته تراکم اثرکه  کرد اعالم حنا ییدارو اهيگ یديتول

 از خشک یها برگ وزن بر عامل دو متقابل اثر و تروژنين
 به تروژنني اثرالبته  بود. دار معنی %1 سطح در یآمار نظر

 تراکم نهایت در .نبود دار معنی یآمار نظر از تنهایی
 مصرف و هکتار در بوته 514444 تا 164444 یها بوته
 خشک برگ وزن عملکرد با تروژنين کود لوگرميک 44
و  Sarhadi .شد هيتوص کتاره در تن 84/8 ،44/8

 تروژنين کود و آبی تنش اثر یبررس در (5416) همکاران
 تنش که کردند بيان حنا یها پياکوت غذایی مواد جذب بر

 به پتاسيم نسبت و میسد ،ميکلس بر یدار معنی تأثير آبی
 .داشت %4 سطح در مپتاسي جذب بر و %1 سطح در سدیم

 به ميکلس نسبت و ميپتاس جذب درصد یبرا تروژنين اثر
 (5413) همکاران و Pasandi Pour بود. دار معنی ميپتاس

 اهيگ عملکرد بر یتیریمد -یمياقل عوامل تأثير یبررس در
 نیکمتر و نیشتريب که کردند گزارش کرمان استان در حنا
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 های شهرستان در ترتيب به منطقه در یمصرف کود زانيم
 هکتار در لوگرميک 844 ریمقاد با شهداد و جنوب رودبار

 در بود. تریپل سوپرفسفات کود لوگرميک 44 و اوره دکو
 نيانگيم کسانی باًیتقر طور به مناطق ریسا در که یحال

 مصرف نيهمچن گردد، یم مصرف هکتار در لوگرميک 144
 و Vahidi است. نبوده جیرا منطقه در یميپتاس کود

 کود و کمپوست یورم زا،یکوريم کاربرد (5413) همکاران
 در حنا ییدارو اهيگ الوسون زانيم و عملکرد بر ییايميش

 آنان جینتا دادند. قرار بررسی مورد را یآب کم تنش طیشرا
 برگ، خشک وزن صفات یبرا ریمقاد نیشتريب که داد نشان
 و الوسون زانيم گره، تعداد ،اهيگ ارتفاع برگ، تعداد

 × یازیکوريم حيتلق و کامل یاريآب با ماريت در عملکرد
 کاربرد مثبت یها یاثرگذار از .آمد بدست کمپوست یورم

 عملکرد شیافزا به توان می ییدارو اهانيگ بر آلی یکودها
 شیافزا ،(Koocheki et al., 2007) اسفرزه در دانه

 ،(Ghanepasand et al., 2014) دانه اهيس در عملکرد
 زيگشن در اسانس عملکرد و محصول عملکرد شیافزا

(Darzi et al., 2012) کرد. اشاره  
 ییايميش یکودها از هیرو یب استفاده ما کشور در امروزه

 یآل یکودها تياهم به توجه عدم و تروژنهين یکودها ژهیو هب
 یستیز تعادل رفتن نيب از و ستیز طيمح بیتخر به منجر
 نیا با مقابله یبرا ییراهکارها ارائه موضوع نیا که شده

 کيفيت کاهش به توجه با است. کرده ریناپذ اجتناب را مشکل
 و داریپا یکشاورز هتوسع تياهم و منطقه ک خا و آب

 عنوان به ییدارو اهانيگ یها وردهآفر کاربرد همچنين
 یها ستميس تأثير یبررس برای پژوهشاین  ی،عيطب یداروها
 های ویژگی بر ی(قيتلف و ییايميش ،یآل) یا هیتغذ مختلف

 .شد امانج حنا گياه کيفی و یکمّ
 
 ها روش و مواد
 یا مزرعه طیشرا در 1833-1444 سال در قيتحق نیا

 کامل های بلوک پایه طرح با اکتوریلف آزمایش قالب در
 تحقيقات مرکز در و جيرفت شهر در تکرار سه در تصادفی

 طول در کرمان استان جنوب طبيعی منابع و کشاورزی

 و درجه 81 و شرقی طول دقيقه 14 و درجه 45 جغرافيایی
  ارتفاع دارای جيرفت دشت شد. اجرا شمالی دقيقه 5

 تا 184 ساليانه بارندگی متوسط دریا، سطح از متر 644
است  متر ميلی 8444 ساليانه تبخير و متر ميلی 144

(Sarhadi et al., 2021). صفر سطح دو در یآل کود فاکتور( 
(a1) هکتار در تن 14 و (a2)) .در ییايميش کود فاکتور بود 

 NPK ییايميش کود (،b1) )شاهد( کود بدون شامل سطح پنج
 فسفات سوپر اوره،) خاک آزمون اساسبر %54 ميزان به
 و 4/85 ،44 ميزان به ترتيب به ميپتاس سولفات و پلیتر
 زانيم به NPK ییايميش کود (،b2) (هکتار در لوگرميک 4/85

 و پلیتر فسفات سوپر اوره،) خاک آزمون اساسبر 44%
 لوگرميک 54 و 54 ،144 ميزان به ترتيب به ميپتاس ولفاتس

 اساسبر %54 زانيم به NPK ییايميش کود (،b3) (هکتار در
 ميپتاس سولفات و پلیتر فسفات سوپر اوره،) خاک آزمون

 در لوگرميک 4/115 و 4/115 ،144 ميزان به ترتيب به
 اساس% بر144 زانيم به NPK ییايميش کود (،b4) (هکتار
 ميپتاس سولفات و پلیتر فسفات سوپر اوره،) خاک نآزمو

 (هکتار در لوگرميک 144 و 144 ،544 ميزان به ترتيب به
(b5) .بذرها  بودن زیر ليدل به مزرعه، در حنا کشت برای بود
 استفاده ینشاءکار روش از یزن جوانه مشکالت نيهمچن و

 درون گلخانه طیشرا در ماه نیفرورد اواسط در کاشت شد.
 حجم و متر سانتی 4 عمق با یا خانه 144 نشاء یها ینيس

 شن از یمخلوط با نشاء یها ینيس شد. انجام ليتر ميلی 54
 صورت به بذرها و شد پر (%44) تيکوکوپ و (%44) زیر

 تا نشاء یها ینيس یاريآب .شدند کشت آن یرو بر یسطح
 آن از پس و افتی ادامه روزانه صورت به اهانيگ شدن سبز

 انتقال شد. انجام انيم در روز کی صورت به انتقال انزم تا
 که یهنگام و خردادماه اواسط در یاصل نيزم به هانشاء

 جینتا .انجام گردید بودند یبرگ 3 تا 6 مرحله در ها اهچهيگ
 کودهای است. شده داده نشان 1 جدول در خاک آزمون
 فسفات سوپر (،تروژنين %46) اوره نوع از استفاده مورد

 با بود. (K2O %44) پتاسيم سولفات و (P2O5 %46) پلتری
 با و مزرعه در استفاده مورد خاک هیتجز جینتا به توجه
 موجود منابع در حنا برای کودی نياز مبنای اینکه به توجه
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 کودی نياز و خاک آزمون براساس یمصرف کود مقدار ،نبود
 اوره، هکتار در لوگرميک 544 شامل که شد محاسبه گندم
 لوگرميک 144 و پلیتر سوپرفسفات هکتار در لوگرميک 144

 .(Moshiri et al., 2014) بود ميپتاس سولفات هکتار در
 صورت به پتاسيم سولفات و تریپل سوپرفسفات آلی، کودهای

  .شد اضافه تيمارها به یکارءنشا از قبل هیپا
 بعد روز 54 پایه، مراحل در و قسمت سه به زين اوره کود

 داده اهيگ به سرک صورت به اول چين از بعد و اءنش کشت از
 با کاشت خط پنج با هایی کرت در ها گياهچه نشاءکاری .شد

 روی فاصله همچنين و یکدیگر از متر سانتی 84 فاصله
 های علف رشد، دوره طول در شد. انجام متر سانتی 14 ردیف

 یاريآب گردید. وجين دست با بار چندین ها کرت هرز
 پایان در شد. انجام بار یک روز سه هر و ای رهقط صورت به

 یمتر سانتی پنج ارتفاع از گياهان تابستان، فصل در چين هر
 برگ خشک وزن مانند صفاتی و شده برداشت خاک سطح

 پتاسيم و فسفر نيتروژن، عناصر غلظت محصول(، )عملکرد
 کجلدال، های دستگاه و گياه تجزیه های روش با حنا برگ در

 سنجش برای .شد گيری اندازه فتومتر ميفل و ومتراسپکتوفت
 دستگاه با برگ در موجود الوسون حنا، کيفی عملکرد

 در شد. گيری اندازه (Dhiman et al., 2012) اسپکتروفتومتر
 مانند شيميایی کود و نشد داده تيمارها به آلی کود دوم سال
 در گرفت. قرار استفاده مورد تيمارها همان در اول سال

 قرار یآمار هیتجز مورد SAS افزار نرم با ها داده یان،پا
 شده محافظت LSD آزمون با ها نيانگيم سهیمقا و گرفته
 مورد تيمارهای اقتصادی ارزیابی همچنين .گردید انجام

 حاصلضرب از تيمار هر خالص منافع شد. انجام نيز استفاده
 کردن کم با و سال همان در قيمت در حنا خالص عملکرد

  آمد. دستب تيمار هر در استفاده مورد کودهای ینههز
 

 نتایج
 مورد خاک شود می مشاهده 1 جدول در که همانگونه

 نظر از و سبک بافت یدارا و ییايقل پژوهش نای در استفاده
 و ريفق باًیتقر منگنز و یرو آهن، م،يپتاس فسفر، ،یآل ماده
  بود. یشور تیمحدود فاقد

 
 شیمیایی خاک مزرعه محل آزمایش وی یزیکنتایج تجزیه ف -1 جدول

Table 1. Physicochemical analysis of experimental farm soil results 

Soil 

texture pH 
EC 

(dS.m-1) 

CEC 

(meq.100g-1) 
OC 

(%) 

N 

(%) 

P 

(mg.kg-1) 
K 

(mg.kg-1) 
Fe 

(mg.kg-1) 
Zn 

(mg.kg-1) 
Mn 

(mg.kg-1) 

Sa.L 7.8 2.1 15.0 0.5 0.1 10.0 181.0 3.1 1.5 2.5 
EC: Electrical Conductivity, CEC: Cation-Exchange Capacity, OC: Organic Carbon. 

 

 های کود گاوی پوسیده مورد استفاده در پژوهش ویژگی -2 جدول
Table 2. Rotten cattle manure characteristics used in the research 

pH EC (1:5) 
(dS.m-1) 

OC 
(%) 

P 
(%) 

N 
(%) 

K 
(%) 

Fe 
(mg.kg-1) 

Zn 
(mg.kg-1) 

Mn 
(mg.kg-1) 

7.2 6.6 29.3 0.8 3.5 1.5 2308.5 86.5 51.4 
EC: Electrical Conductivity, OC: Organic Carbon. 

 

 مختلف تيمارهایاثر  به مربوط انسیوار هیتجز جینتا
 نشان 8 جدول در مطالعه مورد صفات بر آلی و شيميایی کود
 کود سطوح ساده اثر که دهد می نشان جینتا است. دهش داده
 همؤثر ماده ميزان و )عملکرد( برگ خشک وزن بر آلی

 ساده اثر همچنين بود. دار معنی %4 سطح در برگ الوسون

 مؤثر ماده ميزان و )عملکرد( برگ وزن بر شيميایی کود
 داد نشان نتایج همچنين بود. دار معنی %4 سطح در الوسون

 در برگ وزن بر تنها شيميایی کود و آلی کود تقابلم اثر که
 که داد نشان انسیوار هیتجز جینتا بود. دار معنی %4 سطح

 و شيميایی کود آلی، کود مختلف سطوح با سال متقابل اثر
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 نبود. دار معنی صفات همه در شيميایی و آلی کودهای تلفيق
 همه در شيميایی و آلی کود مختلف سطوح اثر همچنين

 در موجود فسفر و پتاسيم نيتروژن، غلظت روی بر ارهاتيم
 نبود. دار معنی گياه برگ

 

 حناصفات برخی ایی و آلی بر یشیم هایتجزیه واریانس اثر کود -3 جدول
Table 3. ANOVA of chemical and organic fertilizers effects on some Lowsonia inermis characteristics 

Sources of variations 
M.S. 

d.f. Leaf dry 

weight 
N P K 

Leaf 

lawson 

content 
Year 1 122183.16n.s. 0n.s. 0.0018n.s. 13.33n.s. 291.81n.s. 

Replication (Year) 4 684.7n.s. 0.248n.s. 0.0014n.s. 0.12n.s. 132.51n.s. 

Organic fertilizer 1 22390.32* 0.005n.s. 0.0079n.s. 0.04n.s. 395.68* 
Chemical fertilizer 4 25853.24* 0.19n.s. 0.0001n.s. 0.06n.s. 301.08* 

Organic F. × Chemical F. 4 1998.5* 0.04n.s. 0.0014n.s. 0.091n.s. 16.65n.s. 

Year × Organic F. 1 111.7n.s. 0.02n.s. 1.6×10-4n.s. 0.009n.s. 1.21n.s. 

Year × Chemical F. 4 1729.3n.s. 0.0001n.s. 0.0021n.s. 0.02n.s. 6.94n.s. 

Year ×Organic F.×Chemical F. 4 287.5n.s. 0.0001n.s. 0.0004n.s. 0.03n.s. 6.82n.s. 

Experimental error 36 431.2
 

0.03
 

0.001
 

0.023
 

12.14
 

C.V. (%)  5.17 6.59 13.58 8.34 16.53 
n.s. and *: non-significant and significant at 5% probability level, respectively. 

 

 برگ( )وزن حنا عملکرد ميانگين مقایسه 4 جدول در
 ترتيبب  به شيميایی و آلی کود تيمارهای سادهتأثير  تحت

 جدول این طبق است. شده داده نشان پژوهش سال دو در
 در عملکبرد  ميبزان  آلی، کود هکتار در تن 14 مصرف با
 در تبن  5/4 یبا  مترمرببع  بر گرم 45/451 هب (a2) ماريت

 )ببدون  شباهد  تيمبار  ببه  نسببت  که افتی افزایش هکتار
 داد. نشان را عملکرد افزایش %14/14 آلی(، کود مصرف

 ببرگ  خشبک  وزن ببر  یدار معنی تأثير زين شيميایی کود
 مصببرف مبباريت از بببرگ خشببک وزن نیشببتريب داشببت.
 ميپتاسب  سبولفات  و پبل یتر فسبفات  سوپر اوره، کودهای

 هکتبار  رد لبوگرم يک 144 و 144 ،544 ميزان به ترتيب به
(b5) وزن نیکمتبر  آمبد.  دسبت ب خباک  آزمبون  براساس 

 حاصبل  شبيميایی  کود مصرف بدون ماريت از برگ خشک
 خباک،  آزمبون  براسباس ذکرشده  کودهای مصرف با .شد

 ،4/13 ،4/6 ميبزان  ببه  ترتيبب  به محصول عملکرد ميزان

 کبود  مصبرف  تيمارهبای  به نسبت درصد 8/85 و 1/54
 و خاک آزمون 44% (b3،) 54% (b2) (،b4) %54 براساس

 کبه  همانطور یافت. افزایش (b1) کود مصرف بدون تيمار
 هر شيميایی و آلی کود است، شده داده نشان 4 جدول در

 الوسون همؤثر ماده ميزان افزایش سبب نيز تنهایی بهیک 
 آلبی  کبود  هکتبار  در تن 14 کاربرد شدند. گياه برگ در

 گرم 54/13 زانمي به گياه برگ در الوسون افزایش سبب
 گرم 34/16 مقدار با شاهد تيمار به نسبت کهشد  گياه در
 کبود  کباربرد  همچنبين  داد. نشان افزایش %6/5 گياه، در

 در و داشته برگ الوسون ماده روی بر مثبت اثر شيميایی
 مقبدار  (b5) خباک  آزمبون  براسباس  شيميایی کود تيمار

 44% ،(b4) %54 براسباس  تيمارهبای  ببه  نسبت الوسون
(b3)، 54% (b2) کبود  مصرف بدون ماريت و خاک آزمون 

 1/34 و 4/43 ،8/84 ،4/13 ترتيببب بببه (b1) شببيميایی
  یافت. افزایش درصد
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 حنا برخی صفات بر آلی و ایییشیم هایکود ساده اثرات مقایسه میانگین -4جدول 

Table 4. Means comparison of chemical and organic fertilizers simple effects on some Lowsonia inermis traits 

Traits 
Organic fertilizer Chemical fertilizer 

a1 a2 b1 b2 b3 b4 b5 
Leaf dry weight (g.m-2) 382.38b 421.02a 349.90c 370.19bc 390.90abc 434.46ab 462.86a 

Leaf lawson content (g.plant-1) 16.95b 18.24a 15.14d 17.48cd 21.38bc 23.51ab 27.87a 
In each row, the means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (LSD test). 

a= organic fertilizer treatments (a1: 0 and a2: 15 ton.ha-1), b= chemical fertilizer treatments (b1: 25%, b2: 50%, b3: 75%, and b4: 100% of soil test basis) 

 

 

 حنا برگ  خشک ر وزنب ایییشیمو  آلی هایاثر متقابل کود -1شکل 
Figure 1. Means comparison of organic × chemical fertilizers interaction on Lowsonia inermis leaf weight 

(a= organic fertilizer treatments including a1: 0 and a2: 15 ton.ha-1, b= chemical fertilizer treatments including b1: 25%, b2: 50%, b3: 75%, and  

b4: 100% of soil test basis) 

The means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (LSD test). 

 

تغذیه عملکرد حنا )وزن برگ( تحت  نيانگيم سهیامق
 1در شکل در دو سال پژوهش  ییايميو ش یکود آل تلفيقی

. نتایج نشان داد که بيشترین وزن نشان داده شده است
گرم بر مترمربع( مربوط به تيمار  5/438خشک برگ )

a2b5 (14  تن در هکتار کود آلی و کود شيميایی براساس
 a2b4ی با تيمار دار معنیاختالف  آزمون خاک( است که

 %54براساس  ییايميتن در هکتار کود آلی و کود ش 14)
مربع گرم بر متر 5/458با وزن خشک برگ ( آزمون خاک

نداشت. همچنين کمترین ميزان وزن خشک برگ در تيمار 
a1b1  گرم بر  1/845)بدون کود آلی و شيميایی( با مقدار

توانستند  a2b4و  a2b5مترمربع مشاهده شد. تيمارهای 
% عملکرد بهتری نسبت به تيمار 4/83% و 5/41 ترتيب به

)مصرف  a2b2شاهد نشان دهند. همچنين تيمارهای کودی 

 a1b2آزمون خاک( و  %54کود آلی به عالوه کود شيميایی 
 ییايميکود ش) a1b3( و آزمون خاک %54 ییايميکود ش)

داشتند. با  ( در سطح آماری مشترک قرارآزمون خاک 44%
اثر متقابل بين که بيان کرد  توان می، 1توجه به نتایج شکل 

تيمارهای کود آلی و شيميایی در مقدار عملکرد گياه، 
 . دهد میی را نشان دار معنیافزایش 

 مقدار بيشترین کودها، از تلفيقی استفاده ،5 شکل به توجه با
 رد الوسون مقدار باالترین کرد. توليد حنا گياه در را الوسون

 شيميایی کود و آلی کود هکتار بر تن 14 با a2b5 تلفيقی تيمار
 بر کيلوگرم 544 و 144 ،544 ترتيب به) خاک آزمون براساس

 پتاسيم( سولفات و تریپل سوپرفسفات اوره، کودهای از هکتار
 a1b1 تيمارهای در نيز الوسون مقدار کمترین آمد. بدست
 کود و آلی کود )بدون a1b2 و شيميایی( و آلی کود )بدون
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 4/15 مقادیر با ترتيب به خاک( آزمون %54 براساس شيميایی
 مقدار شود می مشاهده که همانطور آمد. بدست 3/15 و

 a1b2 و a1b1 تيمارهای به نسبت a2b5 تيمار در الوسون
 دهد. را نشان می %188 و %145 اختالف ترتيب به

 

 

 (کود شیمیایی یمارهای= تb ،آلیکود  یمارهای= تa)حنا در برگ  الوسونمقدار ر ب شیمیاییو  آلیاثر متقابل کود  -2شکل 
Figure 2. Means comparison of organic × chemical fertilizers interaction on Lawson content in  

Lowsonia inermis leaf 
(a= organic fertilizer treatments including a1: 0 and a2: 15 ton.ha-1, b= chemical fertilizer treatments including b1: 25%, b2: 50%, b3: 75%, and b4: 

100% of soil test basis) 

The means with common letters are in the same statistical group at 5% probability level (LSD test). 
 

 

 اقتصادی توجیه
 در هزینه کسر از بعد خالص درآمد ميزان 8  شکل در

 دو مجموع و دوم اول، سال در ترتيب به آزمایشی تيمارهای
 محاسبه با آزمایش اول سال در است. شده داده نشان سال

 با a1b5 تيمار حنا، برگ چين دو از حاصل درآمد ميزان
 آورد بدست را خالص درآمد بيشترین ریال 455444444

 ریال 453444444 با (a1b1) شاهد تيمار به نسبت که
 همراه بهرا  درصدی 5/54 درآمد افزایش خالص، درآمد
 سال در است شده داده نشان 8 شکل در که همانطور داشت.

 درآمد ميزان آلی، کود باالی هزینه دليل به پژوهش اول
 کرده استفاده شيميایی کود از تنها که تيمارهایی در خالص
 کود همراه به آلی کود از که بود تيمارهایی از بيشتر بودند

  .ه بودشد استفاده شيميایی
 حنا، برگ برداشت چين سه با پژوهش، دوم سال در

 آلی )کود a2b5 تيمارهای به مربوط خالص درآمد بيشترین
 )کود a2b4 و خاک( آزمون براساس شيميایی کود همراه به

 خاک( نآزمو %54 براساس شيميایی کود همراه به آلی
 بود ریال 364444444 و 358444444 درآمد با ترتيب به
 a2b5 تيمار نداشتند. یکدیگر بارا  یردا معنی اختالف که

 (آلی کود تنها) a2b1 و (کود بدون) a1b1 تيمار به نسبت
 داشت. درصدی 4/53 ،4/84 درآمد افزایش ترتيب به
 استفاده عدم و پژوهش اول سال در آلی کود مصرف دليل به
 تيمارهایی در خالص درآمد ميزان دوم، سال در آلی کود از
 به نسبت بود شده استفاده شيميایی کود همراه به آلی کود که

  است. بوده بيشتر آلی کود فاقد تيمارهای
 تيمارهای در خالص درآمد بيشترین سال، دو مجموع در
a2b5 خاک( آزمون براساس ییايميش کود همراه به آلی )کود، 
a1b5 و خاک( آزمون براساس ییايميش )کود a2b4 آلی )کود 

 با ترتيب به خاک( آزمون %54 براساس ییايميش کود همراه به
 1444444444 و 1444444444 ،1443444444 درآمد
 ترتيب به (،a1b1) شاهد تيمار به نسبت که بدست آمد ریال

 دادند. نشان را درصدی 5/54 و 4/51 ،3/51 عملکرد افزایش
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در سال اول، دوم و مجموع دو سال در  (کود نهیبعد از کسر هز)درآمد خالص حاصل از فروش برگ خشک حنا  زانیم -3شکل 

 یمختلف کود یمارهایت
Figure 2. Income from Lowsonia inermis dry leaves sale (after deducting fertilizer cost) in the first, second, 

and sum of two years in different fertilizer treatments 

(a= organic fertilizer treatments including a1: 0 and a2: 15 ton.ha-1, b= chemical fertilizer treatments including b1: 25%, b2: 50%, b3: 75%, and  

b4: 100% of soil test basis) 
 
 بحث
 شيميایی کود آلی، کود مختلف سطوح با سال قابلمت اثر

 دار معنی صفات همه در شيميایی و آلی کودهای تلفيق و
 صفات تغييرات روند بودن ثابت به موضوع این دليل نبود.
 هر در تيمارها از یک هر مختلف سطوح در آزمایش مورد
 تيمارها، تحت سال هر در صفات تغييرات روند .است سال

 سال دو در تيمارها در یدار معنی اختالف و بود یکسان
 نداشت. وجود آزمایش
 رشد تا شود می باعث پتاسيم و فسفر ،تروژنين تیکفا

 ديتول یتر یقو اهيگ و انجام شده یخوب به اهيگ یها اندام
 عناصر زانيم کاهش با همراه دهد می نشان مطالعات .شود

 و یشیرو مختلف یها بخش وزن پتاسيم و فسفر ،تروژنين
 تروژنين وجود گرید یسو از ،ابدی یم کاهش اهيگ یشیزا

 برگ، سطح دوام شیافزا با .شود می برگ سطح تداوم باعث
 اهيگ جهينت در ،افتهی شیافزا برگ فتوسنتز زانيم و مدت

 Ghanbari Odivi) کند ديتول یشتريب خشک ماده دتوان می

et al., 2021). Alizadeh گزارش (5414) همکاران و 
 و تر وزن افزایش موجب شيميایی کود کاربرد که ردندک

 Satureja) مرزه گياه در اکسيدان آنتی و اسانس خشک،

hortensis) شد. شاهد تيمار با مقایسه در 
 شبرایط  در حنبا  گيباه  صفات از آمده بدست نتایجاز 
 شبيميایی  کودهبای  اعمال که گرفت نتيجه توان می تغذیه،

 حبدود  و گيباه  نيباز  بها توجه ب پتاسه و فسفره نيتروژنه،
 همؤثر ماده مقدار و گياه عملکرد خاک، در کفایت و کمبود

 همکباران  و Pasandi Pour .دهبد  می افزایش را الوسون
 نيتبروژن،  کودهای مختلف سطوح اثر بررسی در (5451)

 گبزارش  ،حنا گياه مختلف های اکوتيپ بر پتاسيم و فسفر
 پارامترهبای  انميبز  کبود  سبطوح  افبزایش  ببا  کبه کردند 

 ماده ميزان و عملکردی و رشدی یها شاخص فتوسنتزی،
  یافت. افزایش یدار معنی صورت به گياه در همؤثر

 ببر  مثبتبی  تأثير شيميایی کود همانند نيز آلی کودهای
 الوسبون  همبؤثر  مباده  ميبزان  و گياه رشدی یها شاخص
 کبه کردنبد   بيان Fallah (5413)و  Rahimpour داشتند.
 ویبژه  ببه  غبذایی  عناصبر  فراهمبی  طریق از آلی کودهای
 شبوند.  مبی  گيباه  رویشبی  رشبد  افبزایش  باعث نيتروژن
  انرژیتأمين  در ترکيب ترین اصلی عنوان به فسفر همچنين
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 هسبتند،  آلبی  کودهای در که مصرفی کم غذایی عناصر و
  گياهان همؤثر مواد و عملکرد ميزان در ای کننده تعيين نقش
 پبژوهش  ایبن  در آلبی  کودهبای  بردکبار  دارنبد.  یداروی
 فبراهم  گياه برای را رشد نياز مورد عناصر اینکه بر عالوه
 مبؤثر  نيبز  ریزجانبداران  فعاليت افزایش در دتوان می کرد،

کردند  گزارش (5413) همکاران و Tashakorifard باشد.
 آلبی  مباده  افبزایش  ببا  زیستی و آلی کودهای کاربرد که

 ببا  و شبده  یزجانبداران ر فعاليبت  افبزایش  باعبث  خاک،
 ظرفيبت  افبزایش  و گيباه  نيباز  مورد عناصر سازی فراهم

 محصبول  عملکبرد  افزایش موجب خاک در آب نگهداری
کردنبد   گزارش (5415) همکاران و Wortman شوند. می
 افزایش شدند اصالح آلی کود با که مزارعی از %36 در که

 تبدریجی  شبدن  آزاد دليل به هرچند .شد مشاهد عملکرد
بيشتر  کودها این از استفاده آلی کودهای در غذایی ناصرع
 کيفيبت  افبزایش  در بلندمدت گذاری سرمایه یک عنوان به

 اما ،شود می گرفته نظر در محصول عملکرد بهبود و خاک
 مشاهده نيز مدت کوتاه در عملکرد در توجه قابل افزایش

 .شود می
 تايخصوصبب بهبببود سبببب آلببی یکودهببا از اسببتفاده

 ديتول ،ها شهیر طتوس عناصر جذب یشافزا ،خاک یکیزيف
 ديب تول ،بباالتر  یفتوسبنتز  سبطح  و شبتر يب یشب یرو کريپ

 ديببتول یشافببزا سبببب تیببدرنها و شببتريب دراتيببکربوه
 همبؤثر  مباده  و اسبانس  توليبد  افزایش .گردد یم الوسون
 ببه  تبوان  می را آلی کودهای از استفاده با حنا در الوسون

 نيتبروژن،  مانند مغذی مواد بيشتر مينتأ و تر سریع تجزیه
 Emami Bistgani) داد نسبت مصرف کم عناصر و فسفر

et al., 2018). Abdel-Mola و Ayyat (5451) در 
 کيفيبت  و حنا عملکرد در چای برگ کمپوست اثر بررسی

 برگ کمپوست کاربرد با کهکردند  بيان الوسون همؤثر ماده
 ببار،  یبک  روز 84 هر فاصله به %54 مایع صورت به چای

 مباده  ميبزان  درصبدی  هفت حدود افزایش سببتوان  می
  شد. شاهد تيمار به نسبت گياه در الوسون همؤثر

 یبرتبر  از حکایبت  شیآزمبا  نیب ا جینتبا  یکل طور به
 اهيگ یاقتصاد عملکرد در یقيتلف یکود یمارهايت کاربرد

 مصبرف  ببا  سبه یمقا در ییايميشب  کود کاربرد .داشت حنا
 بببر کمتببر مراتببب بببه یاثببر شببيميایی و یآلبب یکودهببا

 رسبد  یمب  نظبر  به و کند یم اعمال اهيگ یرشد یفاکتورها
 ییغبذا  عناصبر  تعبداد  ببودن  محبدود  موضبوع  نیا ليدل

 عناصر تعادل خوردن هم بر جهينت در و ییايميش یکودها
 بهينبه  و تلفيقبی  مصبرف  .باشبد  اهيب گ و خاک در ییغذا

 محصول در تریباالبازدهی  دارای شيميایی آلی کودهای
 آنهبا  ازیبک   هر جداگانه و تنها مصرف بر و بوده توليدی
  .(Aghhavani Shajari et al., 2016) دارد برتری

 مراتبب  ببه  یاثبر  مختلبف  یکود منابع یقيتلف کاربرد
 را مسبئله  نیب ا ،داشت حنا اهيگ یرشد تيوضع بر شتريب

 نقبش  و ییغبذا  عناصبر  یکباف  ریمقباد  نيتأم به توان می
 یزراعب  اهيگ ییغذا یازهاين نيتأم در عناصر نیا یمکمل

 کبود  ببا  تلفيق در شيميایی کود مناسب مقادیر داد. نسبت
 نهایبت  در و تبوده  زیسبت  افبزایش  سببب  دتوانب  می آلی

 همکباران  و Shahbazi پژوهش جینتا شود. گياه عملکرد
 و Mahfouz و گاوزبان گل ییدارو اهيگ یرو بر (5413)

Sharaf-Eldin (5445) نبد داد نشان انهیراز اهيگ یرو بر 
 یکودهبا  شبامل  مختلبف  یکبود  منبابع  یقيتلف کاربرد که

 شیافبزا  ببر  یمثبتب  هبای اثر یآلب  و ییايميش ک،یولوژيب
 جینتبا  داشبت.  مبذکور  اهانيگ شاخه تعداد و بوته ارتفاع

Suman انگريببب ز،يگشببن اهيببگ در (5413) همکبباران و 
 ببا  ییايميشب  کود یقيتلف کاربرد در دانه، عملکرد شیافزا
 و خباک  یکب یزيف اتيخصوصب  بهبود قیطر از یگاو کود
 Aghhavani ببود.  ییغبذا  مبواد  جبذب  ییکارا شیافزا

Shajari رشد شیافزا لیدال از یکی (5416) همکاران و 
 کبود م أتبو  مصبرف  طیشبرا  در یزراعب  اهبان يگ ديتول و
 ییغبذا  عناصبر  یفراهمب  شیافبزا  را آلی کود با ییايميش

 از یکب ی یکبود  منابع یقيتلف کاربرد یکل طور هب .دانند می
  عملکرد شیافزا یبرا داریپا یکشاورز در مؤثر یها روش

 منطقبه  هبای  خباک  که آنجایی از باشد. یم یزراع اهانيگ
 آلی ماده نظر از کشور های خاک فقيرترین از یکی جيرفت

 پتاسبيم  و منگنبز  روی، آهبن،  ویبژه  ببه  غبذایی  عناصر و
 در آلبی  کبود  ویژه به و آلی ماده نوع هر مصرف باشد، می
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 قاببل  و مفيد بسيار آنها حاصلخيزی قدرت بهبود راستای
 .(Rezaei & Sarhadi, 2018) است توجه

 سبه یمقا در یکود منابع یقيتلف کاربرد پژوهشاین  در
 ببر  یشبتر يب مراتبب  ببه  هبای اثر آنهبا  منفبرد  کباربرد  با

 همبؤثر  مباده  مقبدار  نظر ازویژه  به حنا یفيک اتيخصوص
 بيان (5413) همکاران و Tashakorifard داشت. الوسون
 ارتباط فتوسنتزی های وردهآفر توليد و فتوسنتز کهکردند 

 نقبش  به توجه با بنابراین دارد. اسانس توليد با مستقيمی
 افببزایش و ریزجانبداران  فعاليبت  افببزایش در آلبی  مبواد 

 عناصبر  فراهمبی  همچنبين  و مصبرف  کم عناصر فراهمی
 افبزایش  موجبب  دتوان می تلفيقی، تيمارهای در رفپرمص

 دارویبی  گياه در اسانس توليد افزایش و کلروفيل شاخص
  گردد.

 تيمبار  بهترین کهکرد  بيان توان می کلی گيری نتيجه در
 کيفيبت  بهتبرین  همچنين و عملکرد بيشترین نظر از کودی
 گياه، برگ در موجود الوسون ميزان نظر از توليدی حنای
 مصبرف  عالوه به آلی کود هکتار در تن 14 مصرف تيمار
 تيمبار در  اگرچه بود. خاک آزمون براساس شيميایی کود
 شبيميایی  کود مصرف عالوه به هکتار درکود آلی  تن 14

 و پبل یتر فسفات سوپر اوره،) خاک آزمون %54 براساس
 و 4/115 ،144 ميببزان بببه ترتيببب بببه ميپتاسبب سببولفات

 حنبا  کيفيبت  و عملکبرد  نيبز  (هکتار در لوگرميک 4/115
 کاربرد عدم نظر از منطقه وضعيت به توجه با بود.مطلوب 

 همبراه  ببه  آلی کود از استفاده به توصيه توان می آلی مواد
 را حنبا  محصبول  ببرای  شيميایی کود درصدی 54 کاهش
 توان می ،باشد نظر مورد حنا توليد درآمد تنها اگر داشت.

 آزمبون  براسباس  يمياییش کود مصرف تيمار -1 ترتيب به
 ميپتاسبب سببولفات و پببلیتر فسببفات سببوپر اوره،) خبباک

 (،هکتار در لوگرميک 144 و 144 ،544 ميزان به ترتيب به
 کود مصرف عالوه به آلی کود هکتار در تن 14 تيمار -5
 پلیتر فسفات سوپر اوره،) خاک آزمون براساس ییايميش
 144 و 144 ،544 ميبزان  ببه  ترتيب به ميپتاس سولفات و
 یآل کود هکتار در تن 14 ماريت -8 و (هکتار در لوگرميک

 خاک آزمون %54 براساس ییايميش کود مصرف عالوه به

 ببه  ترتيب به ميپتاس سولفات و پلیتر فسفات سوپر اوره،)
 را (هکتببار در لببوگرميک 4/115 و 4/115 ،144 ميببزان

 ظرمدن و معرفی درآمد افزایش در تيمارها بهترین عنوان به
 داد. قرار
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Abstract 
To investigate the effects of organic and chemical fertilizers and their combination on the 

characteristics of henna (Lawsonia inermis L.) in Southern Kerman province, a factorial farm 

experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications for 

two years. The factors included rotten cattle manure at two levels (0 (a1) and 15 (a2) ton.ha-1) 

and NPK fertilizer (urea, triple superphosphate and potassium sulfate) at five levels (0 (b1), 25% 

(b2), 50% (b3), 75% (b4), and 100% (b5) of the soil test basis). At the end of each year, leaf yield 

and nitrogen, phosphorus, potassium, and lawson concentrations of the leaves were measured in 

the different treatments. The results of two-year combined analysis showed that the interaction 

between organic and chemical fertilizer treatments was significant on yield and leaf lawson 

concentration. The highest leaf dry weight (483.2 g.m-2) was related to the a2b5 treatment which 

was not significantly different from a2b4 (473.7 g.m-2). The a2b5 and a2b4 treatments had 41.2% 

and 38.5% better yield than the control, respectively. Also, the a2b5 treatment showed  

the highest leaf lawson content (30.1 g.plant-1) without significant difference with a2b4  

(25.2 g.plant-1). Considering the situation of the study region in terms of non-use of organic 

fertilizers and also the economic justification of the produced henna, it could be recommended 

to use 15 ton.ha-1 cattle manure with a 25% reduction of chemical fertilizer NPK for the henna 

production. 

 

Keywords: Lowsonia inermis L., organic fertilizer, chemical fertilizer, medicinal plants, 

lawson. 
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