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 چکيده

هاا  ها و نيازهای اکولوژيکي آنای دارويي با شناخت ويژگيهبرداری کارآمد از گونهر در راستای احياء، حفاظت و بهر ثمؤهای تدوين و اجرای برنامه
شيميايي خاک، اطالعات عملکرد، مراحل مختلف فنولوژيکي و -کشت، خصوصيات فيزيکيمشخصات اقليمي مناطق زير پذير است. در اين بررسيامکان

ان در منااطق  نتايج نشان داد که ايان گياا  در اساتان کرما     مورد مطالته قرار گرفت.( .Lawsonia inermis L)همچنين اطالعات مديريتي گيا  حنا 
باشاد. متوسا    بندی اقليمي مناطق رويشگاهي بر اساس ضريب خشکي دومارتن از نوع اقليم خشک ماي کهنوج پراکنش دارد. پهنهشهداد، رودبار، بم و 

گراد درجه سانتي 5/26متر و دمای متوس  آن  632تفاع از سطح دريا درصد، ار 6/33متر، رطوبت نسبي ميلي 7/72ها ميزان بارندگي ساالنه اين رويشگا 
 12/0تاا   06/0زيمنس بر متار و مدادار مااد  آلاي     دسي 84/3، هدايت الکتريکي 19/8ه لومي با اسيديت-دارای بافت شني ها عمدتاًاست. خاک رويشگا 

متر قادر به رشاد  ميلي 100اقليمي خشک با متوس  بارندگي ساليانه کمتر از  ای حساس به سرما است که در شراي باشد. حنا در مجموع گونهدرصد مي
باشد. ميزان مصرف کود شيميايي نيتروژن نيز بيش از مکتب در هکتار ميمتر 8000کرتي و با مددار بيش از صورت هاست. آبياری گيا  در کليه مناطق ب

-أثيرترين عوامل تداد که رطوبت نسبي منطده، درصد نيتروژن خاک و ميزان مصرف آب مهم کيلوگرم در هکتار مشاهد  شد. نتايج رگرسيون نشان 250

های مختلف اکوفيزيولوژياک کشات حناا،    الزم است با توجه به اهميت گياهان دارويي با بررسي جنبه ،باشند. در مجموعگذار بر رشد و نمو گيا  حنا مي
 ح زير کاشت در مناطق بومي در کشور فراهم شود.راهکاری برای ايجاد مديريت بهينه و توسته سط

 
 ی، پراکنش، تغذيه، خاک، فنولوژیآبيار کليدی: هایواژه

 

 مقدمه
1
   

نه به سرعت رو به نابودی سفاأهای زراعي در کشور متتنوع سامانه

که تنها زراعت گياهاان مدادودی از تاالت و گياهاان     طوریرفته به

                                                           
 ،)دانشجوی دکتری زراعت )عضاو انجمان پژوهشاگران جاوان    ترتيب به -3و  2، 1

دانشاکد    ،گارو  زراعات و اصاالح نباتاات     دانشايار،  دانشگا  شهيد بااهنر کرماان،  
شهيد باهنر کرمان و استاديار، گرو  توليادات گيااهي، دانشاکد     دانشگا   ،کشاورزی

  يد باهنر کرمانکشاورزی بردسير، دانشگا  شه
 (Email: hfarahbakhsh@yahoo.comنويسند  مسئول:  -)* 

DOI:10.22067/jag.v10i1.56222 

گياهاني که در گذشته مورد کشات و  صنتتي رواج داشته و بسياری از 

ای نزدياک از  و يا در آيند  به فراموشي سپرد  شد  کار بودند يا کامالً

 Koocheki & Khajehسامانه زراعت کشور حذف خواهند گردياد ) 

Hosseini, 2012     کاهش قابل توجه تناوع زيساتي آثاار و عواقاب .)

ارو و تيار  دارد  باری در پيشرفت کشاورزی، صنتت تذا و دبسيار زيان

های هيچ فناوری توانايي بازآفريني و احيای اکوسيستم ،و در اين ميان

اناد را نخواهاد داشات. گياا      هايي را که از دسات رفتاه  بزرگ و گونه

هاای  رتم کااربرد علي( .Lowsonia inermis L)صنتتي حنا -دارويي

و کاار  بسيار زيادی که در زمينه دارويي و رنگرزی دارد، امروز  کشت 

mailto:hfarahbakhsh@yahoo.com
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آن تنها به مناطدي از استان کرمان و سيساتان و بلوسساتان مدادود    

 شد  و کاشت آن در اين مناطق نيز رو به کاهش است. 

هاای زيااد و بادون    ای باا شااخه  است سند ساله، بوته گياهي حنا

هاای حناا کوساک و    رسد. برگمتر نيز مي سهارکرک و ارتفاع آن به 

متار  ساانتي  2تاا   5/0متر و عرض نتيسا 5تا  5/1دارای طولي متادل 

ای متمايل به سبز دار و قهو های بيضوی، نوک تيز، لبهباشد. برگمي

 های حناای تير  به صورت متدابل روی شاخه قرار دارند. شاخهتا قهو 

رنگ سبز هستند کاه باا افازايش    دارای مدطع مربتي شکل بود  و به 

ای و آذيان ايان گياا  خوشاه    شوند. گال سن گيا  به قرمز متمايل مي

باشد. مياو   بزرگ است که دارای تتداد زيادی گل کوسک و متطر مي

-ها بهای است و در زمان رسيدن، ميو گيا  حنا کپسولي به رنگ قهو 

شوند. هر بوته تتداد زياادی  قسمت مي سهارصورت نامنظم باز شد  و 

ای متمايال  کند که هرمي، صاف، سخت و به رنگ قهو بذر توليد مي

 Chaudhary etمتر اسات ) ميلي دوها نبه خرمايي هستند و انداز  آ

al., 2010.) 

قابال برداشات    ماهاه،  دو فاصله سين با سه در دو تا حنا مدصول

-ساين  با مدايسه در و بهترين و ترينمرتوب باشد. اولين سين حنا،مي

ان (. زما Abasi Damshahri, 2007بيشاتری دارد )  ارزش ديگر های

برداشت حنا بسته به نوع اقليم و تتداد سين متفاوت و از تيار تاا آباان    

 گيرد.ما  صورت مي

 توجه با و است شديد اثرات فاقد و تيرسمي و طبيتي ایماد  حنا

 آن باودن  دساترس  در و ارزانقيمات   جمله از آن هایمزيت ساير به

 انسشا  ياک  عناوان  به تواندمي توسته حال در کشورهای مردم برای

 شاود  مطارح  پوساتي  هاای عفونات  پيشاگيری  و درماان  برای واقتي

(Behdani et al., 2009). حناا  کاه  دهندمي نشان مختلف مطالتات 

 گارم  هاای باکتری از بسياری عليه وسيتي ميکروبي فتاليت ضد دارای

 Habbal etباشاد ) مي هامايکوباکتريوم همچنين و منفي مثبت، گرم

al., 2007.) 

باشاد،  انيتول، اسيد تانيک، موسيالژ و گاليک اسيد ميحنا حاوی م

هيدروکسي ناپتو کوينيون ياا   -2ترين ماد  تشکيل دهند  آن اما مهم

عنوان يک عامل فتال زيستي شناخته شد  است است که به 1الوسون

 ,Torkelson, 1999; Dukeباشاد ) و عامل رناگ خااح حناا ماي    

2002.) 

 55درجاه و   25ان و حد فاصل استان کرمان در جنوب شرقي اير

                                                           
1- Lawson 

درجه و  59دقيده تا  26درجه و  53درجه عرض شمالي و  32دقيده تا 

 180726دقيده طول شرقي واقاع شاد  اسات و وساتتي متاادل       29

متار  ميلي 138کيلومترمربع دارد. متوس  ميزان بارندگي در اين استان 

 در را کرماان  استان تبخير، ميزان بودن باال و بارندگي کمبودباشد.مي

 تبخير در اساتان  ميزان. است داد  قرار ايران خشک های استان رديف

 حاداکثر آن  دارد کاه  نوساان  متار در ساال  ميلاي  4500تا  1500 بين

اسات.   (و نرماشير بم شهداد، دشت دشت) لوت کوير حاشيه به مربوط

 و پساتي  وجاود  منطداه،  وساتت  علات باه  کرماان  استان هوای و آب

 متفااوت  کاامالً  مختلاف  ناواحي  در اقليماي،  خاح ي شرا و ها بلندی

و  ترباي  و شمال شمال اقليمي، در نواحي شراي  اين در نتيجه .است

 و مرطاوب  گارم  شرقي و جنوب و در جنوب خشک و هوا آب مرکزی

است. از عمد   داليل کاشت گيا  حنا در استان کرمان ماي تاوان باه    

آسان آن و بهار  وری   اًهوايي مناسب، زراعت نسبت و وجود شراي  آب

ساله بودن گياا  و همچناين وجاود برخاي اعتداادات      باال به دليل سند

 شد  است، اشار  کرد.ي که از قديم کاربرد آن توصيه ميمذهب

 گوناه هايچ  اياران  گياا  حناا در   شناختيبوم نيازهای خصوح در

 اکولوژيکي ديگر، شناخت نيازهای سوی از. است نشد  انجام تدديدي

 داروياي  ارزش با گونه اين کشت توسته در اساسي الزامات از کيآن ي

 گوناه  ايان  خصوصايات  تا رسدمي نظرضروری به رو، اين از باشد.مي

 باا  شاد  ساتي  پژوهش اين در بنابراين،. قرار گيرد مطالته مورد بيشتر

اقليم مناسب و نداط قاوت و ضاتف در ماديريت     شناختي،بررسي بوم

مديريت بهيناه و   ايجاد زمينه به يي شد  و نسبتتوليد اين گيا  شناسا

 افزايش سطح زير کشت آن در استان کرمان اقدام گردد.

 

 هامواد و روش

اجارا شاد. ابتادا     1393-94در سال در استان کرمان اين تدديق 

نداط مورد کشت و کار گيا  حنا شناسايي شد. با اساتفاد  از گزارشاات   

هااای مختلااف اسااتان و هرسااتانموجااود در ادار  جهاااد کشاااورزی ش

های هدف اطالعاات اولياه   های حضوری از شهرستانهمچنين بازديد

در مورد پراکنش، سطح زير کشات، ميازان عملکارد، روش آبيااری و     

 شادن  مشاخ   دسات آماد. پاس از   همددار آب مصرفي در هکتار با 

از جملاه   هاا رويشاگا   به مربوط های اقليميداد  رويشگاهي، مددود 

عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، ميزان بارندگي، ميانگين  طول و

-منطده جمع هواشناسي هایايستگا  دمای ساالنه و ميزان تشتشع از

 گرديد. آوری
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از  مانظم  بازديادهای  باا  نياز  گياا   فنولاوژيکي  مراحال مختلاف  

 گياا ،  رشاد  شاروع  زمان کاشات،  ثبت با مطالته و مورد هایرويشگا 

 تتياين  کل دور  رشد گيا  داشت اول، برداشت دوم وگلدهي، بر زمان

 .گرديد

 در فيزيکوشايميايي خااک   خصوصايات  تتياين  و بررسي منظوربه

بارداری  نموناه  متاری ريشاه  سانتي 30 عمق از مختلف، هایرويشگا 

دانشاکد  کشااورزی    شناساي آزمايشگا  خااک  به خاک نمونه و انجام

های نمونه کردن خشک از سشد. پ باهنر کرمان منتدلدانشگا  شهيد 

 داد  متری عبورميلي دو الک از هانمونه آزمايشگاهي، شراي  در خاک

1الکتريکاي  هدايت خاک، بافت و شد 
(EC)  خااک  ، اسايديته(pH)  ،

 هایروش از استفاد  با فسفر و نيتروژن، پتاسيم ميزان آلي، درصد ماد 

 .گرديد استاندارد تتيين

ماديريتي در منااطق    -صايات اقليماي  رواب  بين خصو ،در نهايت

مورد بررسي با عملکرد توليدی از طريق رگرسايون سندگاناه و بارای    

بااا اسااتفاد  از روش ثيرگااذار، رگرساايون أتتيااين مهمتاارين عواماال ت

که عملکرد توليدی در مورد بررسي قرار گرفت. بدين صورت  2فوروارد

 -اقليماي  عنوان متغير وابسته و هار ياک از خصوصايات   هر منطده به

 های مستدل در نظر گرفته شد.مديريتي نيز به عنوان متغير

 

 نتايج و بحث

 سطح زير کشت و عملکرد

-پراکنش کاشت گيا  حنا در استان کرمان مددود باه شهرساتان  

های بم، شهداد، کهنوج و رودبار جنوب است. سطح زيار کاشات ايان    

تان   4/1د هکتار با متوس  عملکار  سهمناطق در مددود  بين حداقل 

هکتار با متوس   7500در هکتار مربوط به شهرستان شهداد و حداکثر 

تن در هکتار مربوط به شهرساتان رودباار جناوب متغيار      5/6عملکرد 

 (.1است )جدول 

 

 اقليم 

درصاد( در دامناه    12/98بيشترين پاراکنش کاشات ايان گياا  )     

د( در درصا  87/1متر و کمترين ميزان پراکنش ) 511تا  450ارتفاعي 

متر از سطح دريا مشاهد  گردياد. حاد پااييني گساترش      1080ارتفاع 

                                                           
1- Electrical Conductivity 
2- Forward 

مناطق زير کاشت گيا  حناا از نظار ارتفااع از ساطح درياا در منااطق       

متر )در شهرستان شاهداد( و حاد باااليي آن     450بررسي شد  ارتفاع 

(. ميازان بارنادگي سااالنه    2متر )در شهرستان بم( بود )جدول  1080

 5/143تا  35/28گيا  حنا در استان کرمان در دامنه  مناطق زير کاشت

ترتياب در  متر متغير بود  و بيشترين و کمترين ميازان باارش باه   ميلي

(. همچناين بيشاترين   2مناطق کهنوج و شهداد ثبت شد  بود )جدول 

متر مرباوط باه منطداه    ميلي 08/55بارندگي در دور  رشد با ميانگين 

انه منتخب کاشت گياا  حناا  متوسا     کهنوج بود. برای مناطق سهارگ

-درجه سانتي 5/26درصد و متوس  دمای ساالنه  6/33رطوبت نسبي 

بندی اقليماي منااطق ماورد بررساي براسااس ضاريب       گراد بود. پهنه

 دست آمد.خشکي دومارتن از نوع اقليم خشک به

 

 خصوصيات خاک

 های خااک منااطق  دست آمد  از بررسي نمونههبا توجه به نتايج ب

مختلف مشخ  شد که خاک منااطق زيار کاشات گياا  حناا دارای      

مشخ  گردياد کاه ايان گوناه      ،واکنشي قليايي است. عالو  بر اين

زيمانس  دسي 84/3های با ميانگين هدايت الکتريکي گياهي در خاک

نمايد. بيشترين ميانگين مددار هدايت الکتريکي خااک  بر متر رشد مي

نطداه کهناوج و کمتارين مدادار آن     زيمنس بر متار( در م دسي 31/4)

زيمنس بر متر( در منطداه بام مشااهد  گردياد. متوسا       دسي 32/3)

مدادير نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ماد  آلي خاک مزارع زير کشات حناا   

نشان داد  شد  است. در بايش از   3در مناطق مورد بررسي در جدول 

لاومي  -شاني درصد موارد رويشگا  اين گيا  بر روی خاک با بافت  98

 باشد.مي

 

 مراحل فنولوژي

عمليات کاشت حنا در مناطق ماورد بررساي از اواسا  اسافند تاا      

(. بررسي فنولوژيکي ايان  4باشد )جدول اواخر ارديبهشت ما  متغير مي

روز پاس از کاشات    14تاا   12گيا  نشان داد که به طور متوس  باين  

هاا در گياا  باه    شوند. شکفتن گلبذرها جوانه زد  و از خاک خارج مي

طور ماداوم  شود و بهروز پس از کاشت آتاز مي 90طور متوس  حدود 

های گارم )تيار و   (. سرعت گلدهي با شروع ما 4يابد )جدول ادامه مي

تر شادن هاوا   ولي مجدداً در اواخر دور  رشد با خنک ،مرداد( کند شد 

ر گيرد. در مناطق مختلف نيز رسيدگي کامل مياو  از اواخا  سرعت مي

باشد. تتداد سين برداشتي تدت تاأثير تااري    مهر تا اواخر آبان ما  مي



 1397 بهار،  1 ، شماره10، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزی     206

ساله بودن گيا  بين دو تا ساه ساين متغيار    کاشت، تتداد آبياری و سند

 220تاا   190(. کل دور  رشد گيا  به طور متوس  بين 4است )جدول 

 روز در مناطق مورد بررسي متغير بود.

 

 اطالعات کاشت

 100م شاد  مشاخ  گردياد کاه حناا در      های انجاطبق بررسي

شاود. ميازان باذر    کشتي کشت و کار ماي درصد موارد به صورت تک

طاور  مصرفي با وجود بذر سبک و ريز اين گياا  خيلاي باالسات و باه    

(. تاا  5کيلوگرم در هکتار متغير اسات )جادول    220تا  80متوس  بين 

ت و باذر  دست نياماد  اسا  ای برای گيا  حنا بهکنون رقم اصالح شد 

-مورد استفاد  در هر منطده در واقع تود  مدلي همان منطده با درجه

باشد. شيو  کاشات باه روش   های استان ميای ناخالصي از ساير تود 

باشاد.  بذر پاشي و عمر بذر مورد استفاد  عمدتاً بايش از دو ساال ماي   

دليل مصرف زياد باذر در هکتاار   تراکم اوليه گيا  پس از سبز شدن به

ولي پس از گذشات دو   ،مربع(بوته در متر 200تا  150يار باالست )بس

-بوتاه در متار   30تا  25طور متوس  تراکم به تا سه سال از کاشت به

 (.5شود )جدول مربع کاهش داد  مي

-زني پايين بذر ماي از داليل مهم مصرف زياد بذر به درصد جوانه

ر باين تاود  باذری    های نارس دتوان اشار  کرد که ناشي از وجود بذر

باشد. به دليل وجود دور  طوالني و مداوم گلدهي برای اين گيا  در مي

زمان برداشت بذرهای با درجه رسيدگي متفاوت درون تود  بذری قرار 

زني تاود  باذری   منجر به کاهش درصد جوانه ،گيرند که در نهايتمي

پوشاش  دليال  عبارتي کشت فتلي حنا بهشود. در کشت سنتي يا بهمي

سخت بذر و ريز بودن آن عمليات خيساندن بذر در آب به مدت يک تا 

پذيرد. سپس بذور خيساند  شد  باه  دو هفته قبل از کاشت صورت مي

شاوند و ديگار باا خااک     پاش در سطح خاک پاشايد  ماي  روش دست

شوند. گياهچه ابتدايي بسيار حساس و دارای سرعت رشد مخلوط نمي

همين دليل در کشت سنتي و راياج گياا  حناا،    باشد به اوليه کمي مي

بذرها در زميني که سال قبل زير کشت جو يا گندم بود  است کشات  

 شد  تا در زير سايه کا  کلش باقي ماند  از کشت قبلي رشد نمايند.

 

 اطالعات آبياري

-روش آبياری در تمام مناطق بررسي شد  به روش سنتي کرتاي 

پاشي و قرار گرفتن بذر در د  از روش بذردليل استفاباشد. بهترقابي مي

-سطح خاک، رطوبت خاک بايستي در حد مطلوبي حفظ شود تا جوانه

هاای باا بافات سابک     زني بذر با مشکل مواجه نگردد و اين در خاک

گردد. ميزان آب مصارفي در منااطق   منجر به افزايش مصرف آب مي

ب در هکتاار  مکتمتر 14000تا  8000طور متوس  بين بررسي شد  به

ترتيب متتلق به متغير بود که بيشترين و کمترين ميزان آب مصرفي به

(. بيشاترين کاارايي   6باشاد )جادول   مناطق رودبار جنوب و شهداد مي

مربوط به منطده رودباار جناوب باود، در     46/0مصرف آب با ميانگين 

در رتباه دوم قارار داشات.     37/0که منطده کهنوج باا مياانگين   حالي

-از منطده شهداد باه  17/0ن کارايي مصرف آب نيز با ميانگين کمتري

 (.6دست آمد )جدول 

کشور ما در ناحيه آب و هوايي گرم و خشک واقاع شاد  اسات و    

متوس  ميزان بارندگي ساليانه کشور يک سوم متوس  ساليانه بارندگي 

های اخير (. کمبود بارندگي و خشکساليFeizi, 2003باشد )جهان مي

که مناابع  طوریش منابع آب قابل دسترس گرديد  است، بهسبب کاه

 زميني به مددار مدسوسي کاهش يافتاه اسات  های سطدي و زيرآب

(Feizi, 2003 .) 

 

 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lاطالعات عملکرد مزارع حنا ) -1جدول 
Table 1- The performance information in henna (Lawsonia inermis L.) farms in Kerman province 

 متوسط عملکرد )تن در هکتار(
Yield average (t.ha-1) 

 سطح زير کشت )هکتار(
Cultivation area (ha) 

 منطقه
Region 

1.70.62 150 
 بم

 Bam 

1.40.31 3 
 شهداد

 Shahdad 

4.50.54 350 
 کهنوج

 Kahnooj 

6.50.47 7500 
 رودبارجنوب

 Roodbar Jonoob 
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 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lمشخصات خاک مزارع حنا ) -3جدول 
Table 3- Soil properties in henna (Lawsonia inermis L.) farms in Kerman province 

هدايت الکتريکی 

 (زيمنس بر متردسی)

EC (dS.m-1)  

 اسيديته
pH 

 ماده آلی

 (درصد) 

Organic 

matter (%) 

 پتاسيم

گرم بر ميلی) 

 ( کيلوگرم

Potassiom 

(mg.kg-1) 

 فسفر 

گرم بر ميلی)

 (کيلوگرم

Phosphorus 

(mg.kg-1)  

  نيتروژن

 (درصد)

Nitrogen 

(%) 

 بافت 
Texture 

 منطقه
Region 

3.32 8.17 0.07 218 15 0.02 
 لومي

Loam 
 بم

 Bam 

4.22 8.05 0.06 235 12 0.02 
 لومي

Loam 
 شهداد

 Shahdad 

4.31 8.21 0.1 211 28 0.05 
 شني-لوم

Sandy-

Loam 

 کهنوج

 Kahnooj 

3.53 8.36 0.12 228 32 0.07 
 شني-لوم

Sandy-

Loam 

 رودبارجنوب

 Roodbar 

Jonoob 

 

 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lمراحل فنولوژی گياه حنا ) -4جدول 

Table 4- Phenological stages of henna (Lawsonia inermis L.) in Kerman province  
کل دوره رشد 

 (روز)

Growth period 

(day) 

 چين سوم

Third 

harvest 

 چين دوم

Second 

harvest 

 چين اول

First 

harvest 

 روز تا گلدهی

Days to 

flowering 

 روز تا سبز شدن

Days to 

emergence 

 تاريخ کاشت

Planting 

date 

 منطقه

Region 

 مهر - 19020
October 

 مرداد
August 

909 143 
فروردين تا 
 ارديبهشت

April to May 

 بم
 Bam 

 مهر - 19020
October 

 مرداد
August 

908 142 
فروردين تا 
 ارديبهشت

April to May 

 شهداد
 Shahdad 

 آبان 22025
November 

 شهريور
September 

 تير
July 

9011 121 

اسفند تا 
 ارديبهشت

March to 

May 

 کهنوج
 Kahnooj 

 آبان 22025
November 

 شهريور
September 

 تير
July 

9013 123 

اسفند تا 
 ارديبهشت

March to 

May 

 رودبارجنوب
 Roodbar 

Jonoob 

 

ويات اراهاه   -اصطالح کارايي مصرف آب برای اولين بار توسا  د 

(. هدف از کاربرد کارايي مصرف آب، تواناايي  De Wit, 1958گرديد )

هاای مصارف کنناد  آب در زماان و     ستمهای سريتي بين سيمدايسه

(. براسااس مناابع موجاود، هفات     Turral et al., 2006مکان است )

ياب کنند که در آن آب کمدرصد جمتيت جهان در مناطدي زندگي مي

 67رود اين رقم به بيش از انتظار ميميالدی  2050است، ولي تا سال 

ضارورت دارد   ،ين(. بناابرا Howell et al., 2001درصد افزايش يابد )

وری آب اراضي فارياب و ديام بيشاتر شاود. نتاايج مطالتاه و      که بهر 

های بم، شهداد، کهنوج ارزيابي کارايي مصرف آب در مزارع شهرستان

و رودبار جنوب تدت روش آبياری ترقابي نشان داد بيشترين کاارايي  

باشاد. افازايش کاارايي    مصرف آب در شهرستان رودباار جناوب ماي   

دليل رتم مصرف باالی آب بهب در مزارع اين شهرستان عليمصرف آ

 باشد.توليد عملکرد بيشتر مي
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 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lاطالعات کاشت مزارع حنا ) -5جدول 

Table 5- Cultivation information in henna (Lawsonia inermis L.) farms in Kerman province 

 تراکم

 (مترمربعبوته در )
Density 

(plant.m-2) 

 عمر بذر

Seed longevity 

 روش کاشت
Planting 

method 

 رقم يا توده

Variety or 

ecotype 

 ميزان بذر 

کيلوگرم در )

 (هکتار

Seed rate 

(kg.ha-1) 

 گياهان همراه

Companion 

plants 

 منطقه
Region 

254 
 سال 2بيش از 

More than 2 

years 

 بذرپاش
Seeding 

   بمتود
Bam ecotype 

10015 - 
 بم

 Bam 

253 
 سال 2بيش از 

More than 2 

years 

 بذرپاش
Seeding 

 تود  شهداد
Shahdad 

ecotype 
8010 - 

 شهداد
 Shahdad 

305 
 سال 2بيش از 

More than 2 

years 

 بذرپاش
Seeding 

 تود  کهنوج
Kahnooj 

ecotype 
20020 - 

 کهنوج
 Kahnooj 

305 
 لسا 2بيش از 

More than 2 

years 

 بذرپاش
Seeding 

 تود  رودبار
Roodbar 

ecotype 
22030 - 

 رودبارجنوب
 Roodbar 

Jonoob 

 

 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lاطالعات آبياری مزارع حنا ) -6جدول 

Table 6- Irrigation information in henna (Lawsonia inermis L.) farms in Kerman province 

 کارايی مصرف آب
Water use efficiency 

 آب مصرفی

 (مکعب در هکتارمتر)
 Used water (m3. ha-1)  

 روش آبياری
Irrigation method 

 منطقه
Region 

 ترقابي -کرتي 80002350 0.21
waterlogging 

 بم

 Bam 

 ترقابي -کرتي 80001851 0.17
waterlogging 

 شهداد

 Shahdad 

 ترقابي -کرتي 120003647 0.37
waterlogging 

 کهنوج

 Kahnooj 

 ترقابي -کرتي 140004125 0.46
waterlogging 

 رودبارجنوب

 Roodbar Jonoob 

 

 اطالعات تغذيه

ميزان مصرف کود دامي در مناطق مورد بررسي از صافر )منطداه   

تن در هکتار )منطده رودبار جنوب( متغير بود )جدول  هشتشهداد( تا 

 350بيشترين ميزان مصرف کاود نيتاروژن باا مياانگين      (. همچنين7

کيلوگرم در هکتار مربوط به منطده رودبارجنوب بود. منطده شهداد باا  

کيلوگرم در هکتار کمترين ميزان مصارف کاود فسافر را     50ميانگين 

طاور تدريباا يکسااني مياانگين     که در ساير مناطق بهدر حالي ،دارا بود

های انجاام  (. بررسي7شود )جدول ف ميکيلوگرم در هکتار مصر 100

شد  نشان داد که در منااطق سهارگاناه ماورد بررساي مصارف کاود       

رف کودهای مذکور باه روش  پتاسيم رايج نبود  و همچنين روش مص

 (. 7باشد )جدول پاش ميسنتي دست

 

 مديريتي -هاي اقليميرابطه عملکرد حنا با ويژگي

 هاي خاکويژگي

 باا  مختلاف خااک   یرهاا يمتغ نيبا  گرفتاه  مانجا ونيرگرسنتايج 

های فيزيکي و شايميايي خااک   ويژگي که داد نشان حنا ا يگ عملکرد

-يما  فيتوصا  را عملکرد حناا  راتييتغ از درصد 99 مجموع درمزارع 

 توسا   تاوان  يم را عملکرد حنا راتييتغ از درصد 99 ي،عبارتهب .کنند

-ات فيزيکيکليه خصوصي(. 8 جدول) کرد فيتوص شش عامل خاکي

شيميايي مزارع مورد کشت و کار حنا در مناطق مختلاف باه اساتثنای    
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EC    ( و باا افازايش ايان    8رابطه مثبت با عملکرد حنا دارناد )جادول

هاای خااک،   يابد. از بين ويژگاي ها عملکرد حنا نيز افزايش ميويژگي

دنباال آن فسافر باا ضاريب     و باه  5/1نيتروژن با ضريب اصالح شد  

 ECو  pHرين تأثير را بر عملکرد حناا دارا بودناد. ميازان    بيشت 81/0

(. از 8خاک نيز کمترين تأثير را بر تغييرات عملکرد حنا داشتند )جدول 

بين پارامترهای خاکي مورد بررسي تنها تأثير عناصر فسفر و نيتاروژن  

داری دار بود و ديگر خصوصيات خاک تأثير متناي بر عملکرد حنا متني

 (. 8ين صفت نداشتند )جدول بر تغييرات ا

 

 ( در استان کرمان.Lawsonia inermis Lاطالعات تغذيه مزارع حنا ) -7جدول 

Table 7- Nutrition information in henna (Lawsonia inermis L.) farms in Kerman province  

 نحوه مصرف

Application method 

 پتاسيم

 (کيلوگرم در هکتار)

Potassium 
(kg.ha-1) 

 فسفر

 (کيلوگرم در هکتار)

Phosphorus 
(kg.ha-1) 

 نيتروژن

 (کيلوگرم در هکتار)

Nitrogen 
(kg.ha-1) 

 کود دامی

 (تن در هکتار)

Animal manure 
(t.ha-1) 

 منطقه
Region 

 دستپاش
By hand 

 بم 51.6 25035 10011 0

 Bam 

 دستپاش
By hand 

0 5015 25026 0 
 شهداد

 Shahdad 

 دستپاش
By hand 

 کهنوج 61.3 30054 10023 0

 Kahnooj 

 دستپاش
By hand 

 رودبارجنوب 82.4 350124 10034 0

 Roodbar Jonoob 

 

-نيتروژن يک از عوامل مددود کنند  توليد مدصوالت زراعي مي

 1-2باشد. ميانگين مددار اين عنصر در ماد  خشک توليادی گياهاان   

 ,.Jafariani et alرساد ) نيز مي درصد 4-6درصد است که گاهي به 

ثير أهای خاک بيانگر ت(. رابطه رگرسيوني بين عملکرد با ويژگي2011

سزای نيتروژن بر عملکرد بود. فراهمي نيتروژن اهميات زياادی باه    هب

های نوکلئياک و سانتز کلروفيال    دليل ندشش در توليد پروتئين، اسيد

 (. Hore et al., 2014دارد )

 

 ه بين عملکرد حنا با خصوصيات مختلف خاکرابط -8جدول 

Table 8- The relationship between henna yield and soil properties 

tb 
 ضريب واقعی

Raw coefficient 

 ضريب استاندارد

Standardized coefficient 

 ات خاکيخصوص

Soil properties 

-0.46ns -946.8 0 
 عرض از مبداء
Intercept  

2.69** 50097 1.50 
 نيتروژن

  Nitrogen 

2.48* 200.4 0.806 
 فسفر

  Phosphorus 

1.88ns 17.66 0.105 
 پتاسيم

  Potassium 

-2.09ns -429.7 -0.099 
 هدايت الکتريکي

EC  

1.40ns 241.2 0.054 
 اسيديته

pH 

1.12ns 24888 0.287 
  ماد  آلي 

Organic matter  
R2= 0.99 

ns    ،**  درصد. پنجو  یکدار در سطح احتمال دار و معنیغیر معنی به ترتیب *:و 

ns, ** and *: non significant and significant at the 1% and 5% probability levels, respectively. 
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شاود  ها ماي نيتروژن باعث افزايش سرعت تشکيل و توسته برگ

(Zaman et al., 2011و به )در ساختمان کلروفيال در   آن دليل ندش

های متاابوليکي نداش   فتوسنتز ندش اساسي دارد. نيتروژن در واکنش

 Zaman etکليدی ايفا نمود  و در ديوار  سلول ندش ساختماني دارد )

al., 2011بين نيتروژن باا عملکارد ساير رابطاه      ،(. در تدديدي ديگر

ا درصاد ر  99/0دار باا ضاريب همبساتگي بايش از     رگرسيوني متناي 

 (.Matlebi Fard, 2015گزارش کردند )

-هاای فيزيکاي  ويژگاي  نيبا  فاوروارد نتايج حاصل از رگرسايون  

درصاد از   98حنا نشان داد کاه حادود    ا يگ عملکرد با شيميايي خاک

تغييرات عملکرد حنا تنها توس  عنصر نيتروژن قابال توصايف اسات    

در رد حناا  ثير را بار ميازان عملکا   أ( و اين پارامتر بيشترين ت9)جدول 

أثير باشد. ديگر پارامترهاای خااک تا   مناطق مورد کشت و کار دارا مي

 داری بر اين صفت دارا بودند. متنيناسيز و تير

 

 فورواردرگرسيون  حاصل از آناليز به روش ثيرگذار بر عملکرد حناأمهمترين خصوصيات خاک ت -9ل جدو

Table 9- The most important soil characteristics affecting the performance of henna obtained from forward regression 

analysis 

F 

 ضريب تبيين تجمعی

Coefficient of 
 multiple 

determination 

 ضريب تبيين جزئی

Coefficient of partial determination 

 ثيرأرتبه ت

Impact rank 

 متغير

Variable 

510** 0.9808 0.9808 1 
 ژننيترو

  Nitrogen 

2.50ns 0.985 0.0042 2 
 فسفر

  Phosphorus 

2.36ns 0.9884 0.0034 3 
 پتاسيم

  Potassium 

1.12ns 0.99 0.0016 4 
 هدايت الکتريکي

EC  

1.76ns 0.9923 0.0023 5 
 اسيديته

pH 

1.25ns 0.9938 0.0015 6 
  ماد  آلي 

Organic matter  

ns     دار در سطح احتمال يک درصد.دار و متنيبه ترتيب تير متني **:و 

ns and **: non significant and significant at the 1% probability levels. 
 

 هاي مصرفينهاده

 تاوان يما  را عملکرد حنا راتييتغ از درصد 95 که داد نشاننتايج 

 فيتوصا تتريف شاد  در مادل رگرسايوني     نهاد  مصرفي سهار توس 

های مصرفي در کشت و کاار  رابطه مثبت کليه نهاد  (.10 جدول) کرد

دهاد کاه باا افازايش     حنا در مناطق مختلف با عملکرد حنا نشان ماي 

(. از 10ياباد )جادول   ها عملکرد حنا نيز افزايش ماي مصرف اين نهاد 

و فسافر باا    76/0  های مصرفي، آب با ضريب اصاالح شاد  بين نهاد 

ثير را بر عملکارد حناا   أترين تترتيب بيشترين و کمبه 0026/0ضريب 

 (. 10دارا بودند )جدول 

 باا  هاای مصارفي  نهااد   نيبا  فاوروارد نتايج حاصل از رگرسيون 

درصد از تغييرات عملکرد حنا  93حنا نشان داد که حدود  ا يگ عملکرد

( و ايان پاارامتر   11تنها توس  نهاد  آب قابل توصيف اسات )جادول   

زان عملکرد حنا در مناطق مورد کشات  دار را بر ميثير متنيأبيشترين ت

 باشد. و کار دارا مي

های مصرفي در کشات و کاار حناا باا     رابطه رگرسيوني بين نهاد 

ثير أهای مصرفي، آب بيشترين تعملکرد آن نشان داد که از بين نهاد 

را بر عملکرد حنا دارا بود. وقتي که گياا  در متارض کمباود آب قارار     

اثرهای تنش فرار کند اقادام باه کوتاا  کاردن     گيرد برای اينکه از مي

دليل کاهش فتوسانتز جااری   کند و همچنين بهسرخه زندگي خود مي

وجاود آب   ،بناابراين  ،يابدگيا  در نهايت ميزان عملکرد آن کاهش مي

باشد. همچناين الزم  کافي در دسترس گيا  الزمه رشد مطلوب آن مي

، منجر به بروز تغييارات  به ذکر است که کمبود آب قابل جذب درگيا 
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مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشايميايي از جملاه کااهش آمااس و     

اهش ارتفاع گيا ، بساته  رشد سلولي و در نتيجه کاهش سطح برگ، ک

های مدلول جهت ها و مددوديت فتوسنتز، افزايش ترکيبشدن روزنه

تنظيم فشار اسمزی و کاهش جذب مواد تاذايي و در نهايات کااهش    

 (. Mousavi et al., 2012شود )يد ميتول

 

 های مصرفیرابطه بين عملکرد حنا با نهاده -10جدول 

Table 10- The relationship between henna yield and the used inputs  

tb 
 ضريب واقعی

Raw coefficient 

 ضريب استاندارد

Standardized coefficient 

 های مصرفینهاده

used inputs 

-1.96ns -5289.6 0 
  عرض از مبداء 
Intercept 

3.22** 0.623 0.762 
 آب

  Water 

0.29ns 80.22 0.114 
 کود دامي

  Animal manure 

0.82ns 6.26 0.137 
 نيتروژن

  Nitrogen 

0.001ns 0.0253 0.0026 
 فسفر 

 Phosphorus 
R2=0.95 

ns     احتمال يک درصد. دار در سطحدار و متنيبه ترتيب تير متني **:و 

ns and **: non significant and significant at the 1% probability levels. 
 

 فورواردرگرسيون  حاصل از آناليز به روش های مصرفی تاثير گذار بر عملکرد حنامهمترين نهاده -11جدول 

Table 11- The most important inputs affecting the yield of henna obtained from forward regression analysis  

F 

 ضريب تبيين تجمعی

Coefficient of 
 multiple 

determination 

 ضريب تبيين جزئی

Coefficient of partial determination 

 ثيرأرتبه ت

Impact rank 

 متغير

Variable 

146.6** 0.9361 0.9361 1 
 آب

  Water 

0.76ns 0.9411 0.005 2 
 کود دامي

  Animal manure 

0.77ns 0.9462 0.0051 3 
 نيتروژن

  Nitrogen 

0.001ns 0.9463 0.0001 4 
 فسفر

  Phosphorus 
ns     دار در سطح احتمال يک درصد.دار و متنيبه ترتيب تير متني **:و 

ns and **: non significant and significant at the 1% probability levels. 
 

 ليميخصوصيات اق

 کشااورزی،  مدصاوالت  توليد در تأثيرگذار مختلف عوامل بين در

 Rashidاسات )  طبيتاي  مدي  متغيرهای ترينمهم از اقليمي شراي 

Sorkh Abadi et al., 2015  خصوصايات   نيبا  ونيرگرسا (. نتاايج

 93 مجماوع  درايان متغيرهاا    که داد نشان حنا ا يگ عملکرد با اقليمي

کلياه  (. 12 جادول ) کنناد يم فيتوص را ناعملکرد ح راتييتغ از درصد

اساتثنای ارتفااع از   يمي مناطق مورد کشت و کار حنا بهخصوصيات اقل

سطح دريا، درجه حرارت دور  رشد و درجه حرارت ساالنه رابطه مثبت 

(. از بين خصوصيات اقليماي، رطوبات   12با عملکرد حنا دارند )جدول 

ارنادگي دور  رشاد باا    و همچناين ب  63/1نسبي با ضاريب اساتاندارد   

(. 12ثير را بر عملکرد حنا دارا بودناد )جادول   أبيشترين ت 43/1ضريب 

ثير رطوبات نسابي بار    أاز بين خصوصيات اقليمي مورد بررسي تنها تا 
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داری بر أثير متنيدار بود و ديگر خصوصيات اقيمي تعملکرد حنا متني

 (. 12تغييرات اين صفت نداشتند )جدول 

درصد از تغييارات   87نشان داد که حدود  رواردفونتايج رگرسيون 

عملکرد حنا توس  دو عامل رطوبت نسبي و بارندگي دور  رشد قابال  

ثير را بر ميازان  أ( و اين دو پارامتر بيشترين ت13توصيف است )جدول 

ثير ديگار  أعملکرد حنا در مناطق مورد کشت و کار دارا مي باشاند. تا  

دار نبود )جدول از لداظ آماری متنيپارمترهای اقليمي بر عملکرد حنا 

13 .) 

هاا بيشاتر   ثير عوامل آب و هوايي بر کشاورزی از سااير فتاليات  أت

همين دليل شناخت روابا  متغيرهاای اقليماي بار عملکارد      بود  و به 

گياهاااان، اهميااات و ارزش اقتصاااادی و اجتمااااعي باااااليي دارد   

(Koozehgaran et al., 2011 مطالتااه مناسااب .)باا  تاارين روا

رگرسيوني حاکم بين عوامل آب و هوايي مورد مطالته با عملکرد حناا  

نشان داد که از بين عوامل مورد بررساي رابطاه باين درصاد رطوبات      

دار اسات. باا   نسبي هوا و ميزان بارندگي در دور  رشد با عملکرد متني

توان سنين استنباط نماود  دست آمد  ميهاستفاد  از رواب  رگرسيوني ب

تواناد  درصد( از تغييارات عملکارد حناا را ماي     87اعظمي )که بخش 

درصد رطوبت نسبي هوا و ميزان بارندگي در دور  رشد در بين تمامي 

نمايناد. بارنادگي از جملاه عوامال      هصفات اقليمي مورد مطالته توجيا 

ثير قرار دادن ميزان أبسيار مهم آب و هوايي است که از طريق تدت ت

ثر واقع شاود  ؤند در توليد عملکرد بسيار متوارطوبت و دمای خاک مي

(Croissant et al., 1998; Fageria et al., 1997نتايج پژوهش .)-

های انجام گرفته بر روی مدصوالت مختلاف در ايساتگا  تدديداات    

دهد که عواملي نظيار بارنادگي و همچناين    استانکف روسيه نشان مي

ثر در ؤن عوامال ما  های بااالتر از حاد بهيناه از مهمتاري    درجه حرارت

 ,Peterتشکيل سطح برگ و عملکرد گياهان مورد بررسي بود  است )

2000 .) 

 

 ات مختلف اقليمیيرابطه بين عملکرد حنا با خصوص -12جدول 

Table 12- The relationship between henna yield with different climatic characteristics 

tb 
 ضريب واقعی

Raw coefficient 

 ريب استانداردض

Standardized 

coefficient 

 خصوصيات اقليمی
Climatic characteristics 

-0.28ns 3480.7 0 
 عرض از مبداء
Intercept 

-0.52ns -1.43 -0.175 
 ارتفاع از سطح دريا

Altitude 

-1.18ns -205.02 -0.219 
 ميانگين دمای دور  رشد گيا  حنا
Mean growth temperature 

-0.87ns -255.2 -0.198 
 ميانگين دمای ساالنه

Mean annual temperature 

0.56ns 27.06 0.566 
 بارندگي ساالنه

Annual rainfall 

1.28ns 163.9 1.43 
 بارندگي در دور  رشد

Seasonal growth rainfall 

5.15** 362.36 1.63 
 رطوبت نسبي

Relative humidity 

1.14ns 0.896 0.149 
 ميزان تشتشع 
Radiation 

R2=0.93 

ns     دار در سطح احتمال یک درصد.دار و معنیمعنیبه ترتیب غیر **:و 

ns and **: non significant and significant at the 1% probability levels. 
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 رواردفورگرسيون  حاصل از آناليز به روش گذار بر عملکرد حناثيرأترين خصوصيات اقليمی تمهم -13 جدول

Table 13- The most important climatic characteristics affecting the yield of henna obtained from forward regression analysis  

F 

 ضريب تبيين تجمعی

Coefficient of 
 multiple 

determination 

 ضريب تبيين جزئی

Coefficient of partial determination 

 ثيرأرتبه ت

Impact rank 

 متغير

Variable 

42.19** 0.715 0.715 1 
 رطوبت نسبي

Relative humidity 

9.65** 0.875 0.160 2 
 بارندگي در دور  رشد

Seasonal growth rainfall 

1.42ns 0.8939 0.019 3 
 ميزان تشتشع

Radiation 

0.95ns 0.906 0.0124 4 
 ميانگين دمای دور  رشد 

Mean growth temperature 

0.87ns 0.918 0.0116 5 
 بارندگي ساالنه

Annual rainfall 

0.59ns 0.926 0.0085 6 
 ميانگين دمای ساالنه

Mean annual temperature 

0.27ns 0.931 0.0046 7 
 ارتفاع از سطح دريا

Altitude 

ns     دار در سطح احتمال يک درصد.دار و متنيبه ترتيب تير متني **:و 

ns and **: non significant and significant at the 1% probability levels. 
 

 گيرينتيجه

ها و شناخت گياهان دارويي بومي کشور و همچنين بررسي ويژگي

-ها اولين گام در راستای توسته کشت و بهار  های اکولوژيکي آننياز

باشاد. آگااهي از سگاونگي تناساب و     برداری وسيع اين گياهاان ماي  

های کشاورزی هر منطداه باا شاراي  آب و هاوايي آن     تاليتانطباق ف

دهاد  ها نشان ميبررسي الزمه انجام هر گونه فتاليت کشاورزی است.

ای در زميناه بررساي خصوصايات    گونه تدديق و مطالتهتا کنون هيچ

اکوفيزيولوژيک گيا  حنا در ايران صورت نگرفته است. استان کرمان با 

د حنا در کشور از اهميت خاصي در اين زميناه  دارا بودن مدام اول تولي

درصاد از   93برخوردار است. نتايج اين تدديق نشان داد کاه بايش از   

سطح زير کشت گيا  حنا در استان کرماان باه ياک منطداه )رودباار      

های صورت گرفته ساطح زيار کشات    جنوب( تتلق دارد. طبق بررسي

است و مشکالتي از  مراتب بيشتر بود های گذشته بهاين گيا  در سال

جمله کمبود آب، مشکالت اقتصادی کشاورز و تير  بر کاهش ساطح  

الزم است با توجه به اهميات   ،ثر بود  است.  در مجموعؤزير کشت م

های مختلف اکوفيزيولوژيک کشت حنا، گياهان دارويي با بررسي جنبه

راهکاری برای ايجاد مديريت بهيناه و توساته ساطح زيار کاشات در      

 بومي در کشور فراهم شود. مناطق
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Introduction 

Nowadays there is a global attention to medicinal plants and their role in the production of drugs with no side 
effects. Our country with climate variety also has important role in production of these plants in the world. 
Formulate and implement effective programs in line with the resuscitation conservation and efficient utilization 
of medicinal plants by identifying their characteristics and ecological needs is possible. Henna with the scientific 
name of Lawsonia inermis L. is a perennial plant having high value in terms of medicinal properties and 
industrial application. The dye which is derived from green leaves of henna is used for decorating the body with 
intricate designs and the principle coloring matter is lawsone, 2-hydroxy-1, 4-naphthoqunone. Literature show 
henna possess antibacterial and anti- immunomodulatory activities along with other properties. The natural 
constituents of henna are essential oils, 1,4-naphthoquinone, tannins, gallic acid, flavonoids, lipids, sugars, 
triacontyltridecanoate, mannitol, xanthones, coumarins (5-alkyloxy 7-hydroxycoumarin), 2-3% resins, 5-10% 
tannic ingredients and up to 2% lawsone (2-hydroxy-1,4-naphthoquinone). A major portion of lawsone is 
glycosidic bound, which is cleaved by enzymatic hydrolysis of the glycosidichennosids and auto oxidation of 
aglucons. Reports of various studies show that no experiment have been done on the eco-physiological 
properties of henna in Iran. Kerman province with the first position in Hana production has a special importance 
in this regard. 

Materials and Methods 

This study was carried out in Kerman province in 2015.In this survey climatic characteristics of cultivated 
area, physico-chemical analysis of soil, performance data, phenological stages and also information on irrigation 
were investigated. Finally, the relationship between climatic-management characteristics and performance was 
studied through multiple regressions. 

Results and Discussion 

The results showed that the henna in Kerman province is distributed in Shahdad, Roodbar, Bam and 
Kahnooj. The area under cultivation in these regions ranged from a minimum of 3 hectares with a yield average 
of 1.4 t.ha

-1
 in Shahdad and a maximum of 7500 hectares with a yield average of 6.5 t.ha

-1
 in the Roodbar. The 

results of this study showed that over 93% of henna cultivation area in Kerman province belongs to Roodbar. 
The highest and lowest of water use efficiency were belonged to Roodbar (0.46) and Shahdad (0.17) 
respectively. The total growth period, on average, varied between 190 to 220 days in the studied areas. Climatic 
zoning of habitat areas were dry climate according to Domarten dryness index. The mean annual precipitation of 
habitats were 7.72 mm, 33.6% relative humidity, 632 m altitude and the mean temperature was 26.5 ° C. Soil of 
habitats largely had sandy-loam texture with an pH of 8.19, 3.84 dS/m electrical conductivity and 0.06-0.12% 
organic matter. The results of regression analysis showed that nitrogen, rainfall and relative humidity are the 
most important soil and climate characteristics that affect henna performance, respectively. Availability of 
nitrogen has a great importance because of their role in the production of proteins, nucleic acids and chlorophyll 
synthesis. Rainfall is one of the most important climatic factors that can be more effective in yield production 
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through the influence of moisture and soil temperature. 

Conclusion 

Henna is a cold-sensitive species while able to growth in dry climates with an annual precipitation of less 
than 100 mm. According to recent studies the plant cultivation area in previous years has been more than now. 
Some problems such as water shortages, agricultural economic problems and etc. have been effective in reducing 
the cultivation area. In general, due to the importance of medicinal plants, it is necessary to study the various 
ecophysiological aspects of henna, providing a solution for optimized management and consequently extending 
area under cultivation in the local areas of the country.  
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