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 چکیده

 . ن اسی  گیاه دارویی ارزشمند و در معرض خطر انقراض از خانواده نعناعیان و بومی ایران و افغانستا ((.Salvia leriifolia Benthنوروزک گیاه 
آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناباد در دو  نوروزک،های رشدی و عملکرد مصرف بر ویژگیپر کودهای کاربردمنظور ارزیابی به

. فاکتورهیای  انجیام شید  های کامل تصادفی و در سیه تکیرار   بلوک طرح پایه فاکتوریل در قاوب به صورت انجام شد. آزمایش 6934 و 6939 سال زراعی
در  از نوع سوپرفسفات ساده کیلوگرم در هکتار بر مبنای نیتروین خاوص( و فسفر 211و  611سطح )صفر،  سهدر  از نوع اوره آزمایشی شامل کود نیتروین

کیلوگرم در هکتار بر مبنای  01ر و سطح )صف دودر  از نوع سووفات پتاسیم ( و کود پتاسیم5O2Pکیلوگرم در هکتار بر مبنای  611و  01سطح )صفر،  سه
O2K    دار بیود.  ( بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابل سه گانه مصرف کودهای نیتروین، فسفر و پتاسیم بر بیشتر صیفات میورد ارزییابی معنیی

 611کیلیوگرم نیتیروین،    211و دانه در تیمار مصیرف   های ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش و تعداد شاخه زایا و نیز عملکرد بیوووییوبیشترین میزان ویژگی
دس  آمدند. همچنین، کمترین میزان این صفات در تیمار عدم مصرف کودهای شیمیایی مشاهده شدند. بیشترین هکیلوگرم پتاسیم ب 01کیلوگرم فسفر و 

آمیده، بتتیرین   دس م فسفر مشاهده شد. با توجه به نتایج بهکیلوگر 611کیلوگرم نیتروین،  211مقدار تعداد برگ و شاخص برداش  هم در تیمار مصرف 
کیلیوگرم   01کیلوگرم در هکتار کود فسفره و  611کیلوگرم در هکتار از منبع نیتروین، مصرف  211مصرف  ط مورد آزمایش،یسطح کود شیمیایی در شرا

اس . اثرات متقابل نشان داد که استفاده از کود فسفره و پتاسییم  زک شدهدر هکتار  کود پتاسه اس  که باعث بتبود صفات اندازه گیری شده در گیاه نورو
 وری کود نیتروین مصرفی مفید باشد.توانس  در بتره
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ها گرفته تیا درختیان سیر بیه فلیو      هزار گونه گیاهی از گلسنگ 66

ار کی ها بهکشیده حداقل یکبار در جت  اهداف پزشکی و درمان انسان

 امیروزه  اینکه به توجه (. باPrajapati et al., 2004گرفته شده اند )

شود و می انجام شیمیایی داروهای استفاده از با بیشتر ها،بیماری درمان

 بر روز به نند روزکمی ایجاد انسان بدن در جانبی این داروها عوارض

 ,Tetenyi) شودافزوده می هاآن هایدهو فرآور دارویی گیاهان اهمی 

اغلیب   اما انتشار دارند، جتان سرتاسر در نعناع تیره هایگونه (.2002

انیید تیه یاف مدیترانیه تجمیع   منیاط   در خاصیی  طیور  بیه  هیا آن

(Ghahraman, 1994یکی از .)   نعنیاع   تییره  هیای متمترین جین 
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Salvia L. رددا دنییا  در گونیه  311 از بیش که س ا (Standley & 

Williams, 1973میکروبی، ضد خواص دارای جن  این های(. گونه 

 Ahmadi et al., 2015; Sy etباشیند ) میی  ضد تب و سرطانی ضد

al., 2001.) 

 از دارویی متم گیاه ((.Salvia leriifolia Benthنوروزک گیاه 

 افغانستان و ایران ارزشمند انحصاری و این گیاه نعناعیان اس  خانواده

 گیزار   سمنان و خراسان هایناستا از در ایران گونه این باشد. می

 و جبلیه  خواجیه،  نقل ممیزه، هایبا نام ایران هایرویشگاه و در شده

 ,Rechinger, 1982 Özdemir & Senelشیود ) میی  شناخته چبله

 به از آن تغذیه و محلی ساکنان توسط گیاه این بذر آوری(. جمع;2001

 سیاکنان  گونه بیرای  این غذایی ارز  که دهدیم نشان آجیل عنوان

ضدقارچی،  اکسیدانی، آنتی هایاس . اوبته ویژگی شده شناخته محلی

 تأییید  طب مدرن در گیاه این برای زداییسم خواص و ضدباکتریایی

 گییاه  این ساقه (. همچنینHosseinzadeh et al., 2009اس  )هشد

قیرار   دام چیرای  مورد شدت به خمیری مرحله به رسیدن بذرها از پ 

 و آوریزیاد جمع مقدار به انییروستا توسط آن بذر ی،طرف از و یردگمی

 بومی گونه این حفاظ  از به روز افزون توجه بنابراین شود،می مصرف

-شود که یکی از متمترین راه حیل یم احساس پیش از بیش ارزشمند

هیای  های طبیعیی زراعیی کیردن گونیه    های کاهش فشار بر عرصه

 ارزشمندی مانند نوروزک اس . 

برای گیاهان به مقدار بتینه از جمله عوامیل  مین عناصر غذایی أت

شود متم در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی محسوب می

(Balogh et al., 2006; Malakouti & Balali, 2004 اعتقاد بر .)

-اووصولترین، ستلثرترین، سریعمؤ ،این اس  که مصرف بتینه کود

ی از اهیداف افیزایش   تیرین راه دسیتیابی بیه قسیمت    ترین و اقتصادی

 باشید عملکرد در واحد سطح و بتبود کیفی محصوالت کشاورزی می

(Malakouti & Balali, 2004.) 

باشید  نیاز به نیتروین در گیاهان بیش از تمام عناصر دیگیر میی  

(Arif et al., 2006; Shah et al., 2003    نیتیروین بیرای تمیامی .)

ین غاوباً رشد گیاه را در فرآیندهای گیاهی ضروری اس . فقدان نیترو

فسیفر در کلییه   ، سیازد. همچنیین  طبیع  و در کشاورزی محدود می

زا و ساخ  و کارهای انتقیال  های بیوشیمیایی، ترکیبات انریییندآفر

 ,.Malakouti & Balali, 2004; Saber et alانریی دخاوی  دارد ) 

 هاریمین پتاسیم برای تضمین مقاوم  گیاه به ورس، بیماأت(. 2013

 (.Ashley et al., 2006)و خشکی ضروری اس . 

 زمینیه  در بیشیتر  تحقیقیات ک، نوروز گیاه به خاطر مزایای ویژه

رسد. در این میان با توجیه  می نظر به و ضروری متم آن کار و کش 

به اهمی  ویژه عناصر غذایی در گیاهان زراعی و دارویی از جمله گیاه 

رسد تا برای اووین بار اثرات سیه عنصیر   نوروزک، ضروری به نظر می

را بیر روی رشید و نمیو گییاه      نیتروین، فسفر و پتاسیمغذایی اصلی 

و عملکرد آن در رشدی های نوروزک مورد آزمایش قرار داده تا ویژگی

 پاسخ به این عناصر مشخص شود.

 

 هامواد و روش

عرض با  آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی گناباد 

درجه و  05دقیقه شماوی و طول جغرافیایی  26درجه و  94جغرافیایی 

-39 هیای زراعیی  در سالمتر  6101دقیقه و ارتفاع از سطح دریا  46

انجام شد. مییانگین دراز میدت بارنیدگی منطقیه      6939-34 و 6932

روز بیارانی درسیال بیوده واقلییم      99متر درسال بامیانگین میلی641

فاکتوریل در قاوب طرح آزمایشی مورد استفاده، خشو صحرایی دارد. 

فاکتورهای آزمایشی شامل  های کامل تصادفی در سه تکرار بود.بلوک

کیلوگرم در  211و  611سطح )صفر،  سهدر  از نوع اوره کود نیتروین

در  پر فسفات سادهاز نوع سو هکتار بر مبنای نیتروین خاوص( و فسفر

( و کود 5O2Pکیلوگرم در هکتار بر مبنای  611و  01سطح )صفر،  سه

کیلیوگرم در   01سیطح )صیفر و    دودر  ازنوع سووفات پتاسییم  پتاسیم

هیای  ( بودند. جت  تعیین باف  و سایر ویژگیی O2Kهکتار بر مبنای 

خاک و همچنین تعیین غلظ  نیتروین، فسفر و پتاسیم خاک، قبل از 

متیری صیورت   سیانتی  91گیری از اعماق صفر تا ام کاش  نمونهانج

نشان داده  6گرف . نتایج تجزیه نمونه خاک محل آزمایش در جدول 

 شده اس .

بیذور گییاه    آوریبه منظور انجام این آزمایش، ابتدا اقدام به جمع

های طبیعی حومیه شترسیتان بجسیتان در اسیتان     نوروزک از عرصه

گردید و پ  از جدا راردیبتش  تا اواسط خرداد از اواخخراسان رضوی 

جتی    ،کردن  بذور اقدام به حذف بذور نارس و شکسته شد. بنابراین

جتی    اجرای آزمایش از بذوری با اندازه و شکل یکسان استفاده شد.

ضدعفونی بذور نیوروزک، ابتیدا بیذور میذکور در محلیول دو درصید       

ی شیدند و پی  از ضید    ثانیه ضد عفون 91هیپوکلرید سدیم به مدت 

عفونی با آب مقطر کامال شسیته شیدند. سیپ  جتی  جلیوگیری از      

کش میانکوزب بیه   ها، از قارچزا و قارچگستر  و رشد عامل بیماری

آماده کردن بستر نشاء در زمین اصلی  میزان یو در هزار استفاده شد.
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  آغاز شد. 32با انجام شخم برگردان در مترماه 

 های فیزیکی و شیمیایی خاک برخی ویژگی  -1 جدول

Table 1- Some physical and chemical characteristics of  soil 
 پارامتر

Parameter 
 سطح مطلوبیت

Desirability range 

 مقدار

Amount 
 اسیدیته
pH 

6.5-7.5 7.97 

 (dS.m-1) هدای  اوکتریکی عصاره اشباع
EC (dS.m-1) 

<4 3.85 

 در صد اشباع )%(
SP (%) 

35-45 24.5 

 نیتروین )%(
N (%) 

0.15 < 0.0009 

 (mg.kg-1) فسفر 

P (mg.kg-1) 
10-20 3.8 

 (mg.kg-1) پتاسیم 
K (mg.kg-1) 

350 < 250.0 

 ماده آوی )%(
O.C (%) 

1.5 < 0.04 

 شن )%(
Sand (%) 

35-45 60.6 

 سیل  )%(
Silt (%) 

35-45 18.4 

 رس )%(
Clay (%) 

25-35 21.0 

 

ها در داخیل گلخانیه،   زنی بذور و رشد اوویه گیاهچهپ  از جوانه

برگیی و بیه    چتار تیا پینج  در مرحله و یکنواخ  نشاءهای رشد یافته 

بیا تکمییل   6932اسفند سال  60محض مساعد شدن شرایط جوی در 

هایی به در کرت سازی زمین شامل دیسو و ووورکشی عملیات آماده

در  .)در داخل مزرعه( منتقیل گردیید   متر به زمین اصلی 9*0/2ابعاد 

 پنجای و هر کرت مشتمل صورت جوی و پشتههاین آزمایش کش  ب

متر در نظیر  سانتی 41ها در روی ردیف صله بوتهردیف کش  بود. فا

گرفته شد. به منظور جلوگیری از اختالط کود بین تیمارها، فاصله هر 

متر و فاصله بین تکرار ها سیه متیر در نظیر     دوکرت از کرت مجاور 

گرفته شد. اووین آبیاری بالفاصله پ  از کاش  انجام شد و پ  از آن 

ها، هر هفته آبیاری انجام گردید. پ  از تا زمان استقرار کامل گیاهچه

آن بر اساس نیاز گیاه و عرف منطقه آبیاری انجام شد. الزم به ذکیر  

سیازی  پ  از آماده سووفات پتاسیموسوپرفسفات ساده اس  کودهای 

و دنییز در سیه مرحلیه شیامل     اوره ها به خاک اضافه شد و کود کرت

صیورت  هپر شدن دانه بهفته بعد از کاش ، در شروع گلدهی و شروع 

 سرک مورد استفاده گیاه قرار گرف .

 6932خیرداد   پاییان  تا خود رویشی رشد به نوروزک دارویی گیاه

 ومجددا رفته خواب به تابستان در. نرف  گل به اول سال ودر داد ادامه

 آن رشید  و بتمن آذرماه ودر کرد آغاز خودرا رشد ومترماه شتریور در

 رشید  مجیددا  6939 اسفند در دما تدریجی افزایش وبا گردیده متوقف

 بوتیه  ارتفیاع  برگ تعداد گیریواندازه مطاوعه جت  .کرد شروع خود را

 از ده بوته تعداد زایا هایشاخه تعداد وهمچنین بوته پوششی تاج وقطر

-تاریخ و در انتخاب ایحاشیه اثر باحذف تصادفی صورتبه کرت هر

 تظر مورد صفات گیریاندازه از پ  20/9/6930و  26/9/6934 های

 خصیوص  در همچنیین . شید  استفاده نتایی داده اعداد جت  میانگین

 بودن وحشی به باتوجه ودانه بیوووییو نتایی با عملکرد مرتبط صفات

 هیا کیرت  از برخی کش  زیر سطح در یکنواختیغیر منجر به که گیاه

 در وویی  بیود  مترمربیع  یو جایبه هابوته برداش  حاو  بتترین شد

 متیر  و بیه  گردید محاسبه نیز سطح واحد در شده اشغال سطح عوض

 اوایل از بذرها ها،بوته ناهمرسی به توجه با همچنین .شد تبدیل مربع

 گذاریشماره هایپاک  در و هایبه تدریج برداش  سال خرداد تا آخر

 کامیل  شیدن  خشیو  از و پی   گرفی   قرار کرت هر به مربوط شده

 هر تیرماه اوایل در بذر برداش  کامل از پ  .شد ثب  آن وعدد توزین

-بوته بیوووییو عملکرد شدن خشو از و پ  برداش  هابوته دوسال
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 شید  انجیام  هرسیال  در نیز گرفته صورت آن از بذر برداش  که هایی

 محاسبه عملکرد بیوووییو بر دانه عملکرد اساس بر برداش  شاخص

های آماری، در ابتیدا وضیعی  نرمیال    تحلیلقبل از تجزیه و گردید. 

  9.2ن نرمیاویتی و بیا اسیتفاده از نیرم افیزار     وها توسط آزمبودن داده

SPSS  ر افیزا ها از نرمسپ  جت  تجزیه و تحلیل دادهبررسی شده و

6.12 SAS ها بر اساس آزمون استفاده شد. مقایسه میانگینLSD  در

نرم باین رسم نمودارها درصد صورت گرف . همچن پنجسطح احتمال 

 شد.انجام  Excelافزار 

 

 های گیاه نوروزک تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودیبرخی ویژگی )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -2جدول 

Table 2- Variance analysis (mean of squares) of some characteristics of nowruzak affected as different fertilizers  

 تعداد برگ

Number of 

leave 

تعداد شاخه 

 زایا

Productive 

branch 

 قطر تاج پوشش

Crown cover 

diameter 

 ارتفاع بوته

Plant Height 

درجه 

 آزادی

df 

 منابع تغییرات

S.O.V 

ns 14.40 ns 8.99 ns 29.70 ns 4.27 2 
 تکرار 

Replication 

ns 128.00 ns 3.06 ** 424.00 ns 29.90 1 
 سال

Year (Y) 

   ** 6092.00   ** 4002.00   **30467.00  ** 2211.00 2 
 نیتروین 

Nitrogen (N) 
** 4421.00 ns 0.01 ns 30.40 ns    67.20 2 

 سال× نیتروین 

N × Y 

   113213.0**   ** 5378.00    ** 33645.00    ** 2513.00 2 
 فسفر

Phosphor (P) 
** 3707.00 ns 0.02 ns 33.20 * 36.00 2 

 سال× فسفر 

P × Y 
   ** 1887.00   ** 174.00   ** 1173.00    ** 39.40 4 

 فسفر  ×نیتروین 

N × P  
ns 337.00 ns 0.003 ns 1.02 ns30 17. 4 

 سال× فسفر  ×نیتروین 

N × P × Y 

136745.00 **  ** 3608.00  **24388.00  ** 2068.00 1 
 پتاسیم

Potassium (K) 
** 3255.00 ns 0.003 ns 24.10 ns 3.14 1 

 سال×  پتاسیم 

P × Y 
** 2354.00 ns 17.80 ns  63.70   ** 54.70 2 

 پتاسیم ×  نیتروین

N × K  
**23345.00   ** 63.50 ns 141.00 ns 4.02 2 

 پتاسیم ×  فسفر

P × K  
ns 374.00 ns 0.01 ns 0.13 ns 9.71 2 

 سال× پتاسیم  × نیتروین

N × K × Y 
** 940.00 ns 0.002 ns 0.22 **   37.60 2 

 سال× پتاسیم  × فسفر

P × K × Y 
ns 116.00   ** 635.00  ** 3465.00  ** 35.70 4 

 پتاسیم ×  فسفر× نیتروین 

N × P × K  
ns 202.00 ns 0.01 ns 2.54 ns 13.90 4 

 سال × پتاسیم×  فسفر× نیتروین 
N × P × K × Y 

227.00 7.70 58.00 7.40 70 
 خطا

Error 

12.10 13.30 11.60 8.32 
 )درصد( ضریب تغییرات

CV (%) 

  .دارغیر معنیو   یو درصد احتمال دار در سطحترتیب معنیبه    ns:** و 
** and ns are significant at 0.01 probability level and non-significant, respectively. 
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 های گیاه نوروزکپر مصرف بر برخی ویژگی عناصرمقایسه میانگین اثرات متقابل  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of interaction effects of macro elements on some citeria of nowruzak 

تعداد شاخه زایا در 

 بوته

Productive 

branch 

 متر(قطر تاج پوشش )سانتی

Crown cover diameter 

(cm) 

-ارتفاع بوته )سانتی

 متر(
Plant height (cm) 

سطوح پتاسیم 

 )کیلوگرم در هکتار(

Potassium levels 
)1-(kg.ha 

سطوح فسفر 

 )کیلوگرم در هکتار(

Phosphor levels 

)1-(kg.ha 

 سطوح نیتروژن 

 )کیلوگرم در هکتار(

Nitrogen levels 

)1-(kg.ha 
f 2.19 i 14.53 f* 18.53  0  
ef 4.27 i 22.60 f 19.58  50 0 

d 11.30 h 32.27 de 27.72  100  
ef 4.90 i 22.60 f 18.21   0  
ef 3.80 h 32.27 de 27.06 0 50 100 

c 32.70 e 94.6 0 c 36.29  100  
e 6.55 g 63.44 e 24.95  0  
c 30.80 f 79.02 c 35.46  50 200 
b 39.26 b 114.08 b 46.53  100  

ef 3.49 i 22.60 f 19.58  0  
d 11.13 h 32.27 de 27.39  50 0 
c 33.21 de 96.61 c 36.65  100  

e 5.63 h 32.27 d 29.97  0  
c 32.52 e 96.40 c 36.29 50 50 100 
b 38.88 b 112.96 b 46.70  100  
c 31.49 cd 103.78 c 36.29  0  
b 38.11 bc 108.37 b 46.53  50 200 
a 45.36 a 131.66 a 53.73  100  

 .ندارند یکدیگر با دارینیمع اختالف در سطح پنج درصد خطا، دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف دارای هایمیانگین*

*Means with similar letters have no significant difference based on Duncan multiple range test at the probability level of 5%. 
 

 نتایج و بحث

 ارتفاع بوته

کود فسفر و کیود   گانه سطوح کود نیتروین،متقابل سهبین اثرات 

پتاسیم بر روی صف  ارتفاع بوته در سطح آماری یو درصد اختالف 

( نشان 9ها )جدول مقایسه میانگین (.2داری وجود داش  )جدول معنی

کیلیوگرم   611کیلیوگرم نیتیروین،    211در تیمار مصرف دهد که می

ن ارتفاع بوتیه در گیروه اول قیرار    بیشتریکیلوگرم پتاسیم  01فسفر و 

گرف . همچنین عدم مصرف کودهیای شییمیایی پیر مصیرف دارای     

(. رحییم زاده و همکیاران   9کمترین میزان ارتفاع بوتیه بیود )جیدول    

(Rahimzadeh et al., 2011     گزار  دادنید کیه کیاربرد کودهیای )

دار ( در مقایسه با سایر کودها موجب افیزایش معنیی  NPKشیمیایی )

 از (.Dracocephalum moldavica L)و رتفاع بوتیه گییاه بادرشیب   ا

 کافی یان گردید. این محققین دویل این افزایش را تأمینیخانواده نعنا

گیاه در تیمارهای کود شیمیایی  موردنیاز غذایی اصلی و پرمصرف مواد

(NPK نسب ) تیمارها دانستند. سایر به 

 

 قطر تاج پوشش

 کودهای ساده اثرات آزمایش این در ده،آم دس هب نتایج براساس

دار معنیی  نیوروزک  گییاه  تاج پوشش قطر بر پتاسیم و فسفر نیتروین،

(16/1p<بود. همچنین ) داریمعنی تاثیر نیز عنصر سه این متقابل اثر 

(16/1p<) (. نتیایج  2گذاش  )جیدول   مذکور گیاه پوشش تاج قطر بر

 مربوط گیاه پوشش تاج قطر میزان کمترین که دهدمی نشان 9جدول 

 و پتاسییم(  و فسیفر  نیتیروین،  کاربرد کودهیای  عدم (شاهد تیمار به

 01کیودی   در تیمار نیز نوروزک گیاه پوشش تاج قطر میزان بیشترین

–611-211 (N.P.K) نتیجیه  تیوان میی  س،اسا این آمد. بر دس هب 

 تیاج  قطیر  N.P.Kشیمیایی  کودهای سطوح میزان افزایش با گرف 

 کرد. براساس پیدا افزایش داریمعنی طور به نیز نوروزک گیاه پوشش
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 طور به گیاه در خشو ماده تووید (Dordas, 2009) دورداس اظتارات

 عیدم  صیورت  در و اسی   فسفر وابسیته  و نیتروین مینأت به مستقیم

 بخیش  و هابرگ در ویژه به خشو ماده تووید عنصر دو این فراهمی

 طریی   از توانید میی  فسیفر  کود دیگر سوی یابد. ازکاهش می هوایی

 به که عناصر شود سایر و نیتروین جذب افزایش موجب ریشه، توسعه

یابید.  میی  افیزایش  نییز  هیا بیرگ  وییژه  به هوایی بخش رشد آن تبع

(Dordas, 2009بر .) بیه  رودمیی  احتمیال  آزمایش این در اساس این 

 رشید  پتاسیم، میزان و فسفر نیتروین، کودهای فراهمی افزایش دویل

 یافته افزایش گیاهی پوشش تاج قطر آن تبع به و گیاهی برگ و شاخ

 که آیدمی دس هب هنگامی عملکرد و گیاهی رشد حداکثر باشد. اصوالً

 برقیرار  رشد در ثرؤم دیگر عوامل و غذایی عناصر بین مناسب تعادوی

 پوشیش  تاج قطر زمینه (. درMalakouti & Homaei, 1994)د باش

 قطر افزایش موجب هم، با اصلی کود سه هر سطوح افزایش نیز، گیاه

 از ییو  هیر  سطوح افزایش و شد حداکثر میزان به پوشش گیاهی تاج

 پوشیش  قطر تیاج  میزان باالترین به منتج نتواس  تنتایی به عناصر

 قطر بر عناصر این مثب  کنش برهم نشانگر امر این که گردد گیاهی

 باشد.می نوروزک گیاهی پوشش تاج

 

 های زایاتعداد شاخه

 کودهای ساده اثرات آزمایش این در آمده، دس هب نتایج براساس

-نوروزک معنی گیاه های زایایشاخه تعداد بر پتاسیم و فسفر نیتروین،

-ثیر معنیأت نیز عنصر سه این متقابل اثر ( بود. همچنین≥16/1p) دار

(. نتیایج  2گذاش  )جیدول   نوروزک گیاه زایای هایشاخه تعداد دار بر

 بیه  مربوط گیاه زایای شاخه تعداد کمترین که دهدمی نشان 9 جدول

 بیشترین پتاسیم( و و فسفر نیتروین، کاربرد کودهای )عدم شاهد تیمار

کیلوگرم  211-611-01کودی  اعمال اثر بر نیز گیاه زایای شاخه تعداد

 افزایش با گرف  نتیجه نتوامی س،اسا این آمد. بر دس هدر هکتار ب

 گییاه  زاییای  شیاخه  تعیداد  N.P.Kشییمیایی   کودهای سطوح میزان

 شیاهد )عیدم   یاف . در تیمیار  افزایش داریمعنی طور به نیز نوروزک

 بیه  نوروزک گیاه زایای هایشاخه ( تعدادN.P.Kکودی  تیمار اعمال

(. این در حاوی اس  که با افزایش سطح 9)جدول  یاف  کاهش شدت

-611-01به باالترین میزان ممکن در این آزمایش ) N.P.Kکودی 

-های زایا نیز نسب  به سایر تیمارها افزایش معنی(، تعداد شاخه211

که نسب  به تیمیار  ( ، به طوری9( نشان داد )جدول ≥10/1pداری )

ه این خود نشانه کودپیذیری  درصد افزایش پیدا نمود ک 61/30شاهد، 

 کافی، میزان به نیتروین و فسفر باشد. جذبمناسب گیاه نوروزک می

 در اهمیی   اسی . ایین   برخیوردار  خاصی اهمی  از گیاه رشد دوره در

 نقش بذر تشکیل در عناصر اس . این مشتود بیشتر زایشی، هایاندام

 شیود میی  یافی   مییوه  و بیذر  در مقیدار زییادی   بیه  و داشیته  اساسی

(Malakouti & Homaei, 1994بر .) آزمیایش  ایین  در اسیاس  این 

 بخیش  افزایش موجب N.P.Kکودهای  افزایش میزان رودمی انتظار

 باشد.  شده گیاه زایای هایشاخه تعداد و زایشی

 

 تعداد برگ

نتایج تجزیه واریان  نشان داد که اثرات اصلی نیتروین و فسفر و 

بیرگ   تعیداد  نیتیروین و فسیفر بیر صیف     نیز اثر متقابل سطوح کود 

دار نبودند )جدول ووی اثرات پتاسیم بر این ویژگی معنی ،دار بودمعنی

 211دهد که سطوح کودی ( نشان می9ها )جدول مقایسه میانگین (.2

در گیروه آمیاری اول قیرار    کیلیوگرم فسیفر    611کیلوگرم نیتروین و 

دم مصیرف کودهیای   گرف  و کمترین تعداد برگ متعل  به تیمار عی 

( Marotti et al., 1994میاروتی و همکیاران )   نیتروین و فسفر بود.

 Mentha)فلفلیی  نعنیاع  گییاه  در را فسیفر  و نیتروین مختلف سطوح

piperita L.)  کودهیای  کیه  کردند گزار  و داده قرار مورد بررسی 

 اند.تعداد برگ داشته روی داریمعنی و مثب  شیمیایی اثرات

 

 بیولوژیکعملکرد 

آمیده، اثیرات سیاده نیتیروین، فسیفر و       دسی  هبی  نتایج براساس

داری بیر  همچنین اثرات متقابل نیتروین ی فسفر ی پتاسیم تاثیر معنی  

 افزایش (. با4)جدول  شاخص عملکرد بیوووییو گیاه نوروزک گذاش 

 طرز به نوروزک گیاه بیوووییو فسفر عملکرد و نیتروین کودی سطوح

ترکیبیات   اکثیر  در پتاسیم کود افزایش و نمود پیدا زایشاف داریمعنی

 گییاه  بیووویییو  عملکرد افزایش در داریمعنی تاثیر نتوانس  کودی

 بیه  کمترین عملکرد بیوووییو متعلی   باشد. بنابراین داشته نوروزک

 کود بود و باالترین میزان عملکرد بیووویییو نییز   بدون شاهد تیمار

( بیود  01-611-211) N.P.Kهیای  ودکی  حیداکثری  تیمیار  به مربوط

( توویید میاه   Dordas, 2009دورداس ) اظتیارات  (. براساس0)جدول 

 اس  مین نتیروین و فسفر وابستهأخشو در گیاه به طور مستقیم به ت

 در وییژه به خشو ماده تووید عنصر دو این فراهمی عدم صورت در و

 یابد.می کاهش هابرگ
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 بر تعداد برگ گیاه نوروزک نیتروژن و فسفر پر مصرف عناصرمقایسه میانگین اثرات متقابل  -1شکل 

Fig. 1- Mean comparison for the interaction effects of macro elements such on N and P on number of leaves of nowruzak 

 

 باعث فسفر و نیتروین هایکود داش  اظتار ادامه در این محق 

 میواد  توویید  فتوسینتز و  مییزان  افیزایش  برگ، سطح شاخص افزایش

 افیزایش  نییز  خشو ماده تجمع عمل این متعاقب که شدهفتوسنتزی

 ریشیه،  توسیعه  طریی   از توانید می کود فسفر ،دیگر سوی یابد. ازمی

 آن تبیع  بیه  کیه  شیود  عناصیر  سایر و نیتروین جذب افزایش موجب

 ,Dordasیابید ) می افزایش نیز هابرگ ویژههب هوایی بیوماس بخش

 هایریشه طول اًکود فسفر با افزایش تعداد و خصوص (. اصوال2009ً

 بدین و کندمی فراهم را گیاه در نیتروین جذب افزایش موجبات فرعی،

یابد. افزایش فسفر می افزایش هوایی، خشو بخش ماده میزان طری 

 افیزایش  آن متعاقیب  و های هواییهمچنین باعث افزایش رشد اندام

 تسیریع  دویل به رشد، افزایش شود. اصوالًاینمی توویدی خشو ماده

 & Malakoutiدهد )می رخ فسفر کود افزایش به جت  سلووی رشد

Balali, 2004.) 

 

 عملکرد دانه

 اثیرات  همچنین و ساده کودهای نیتروین، فسفر و پتاسیماثرات 

( بر عملکرد دانه گیاه نوروزک >p 16/1داری )معنی تاثیر هاآن متقابل

دانه  عملکرد کمترین آمده، دس هب نتایج (. براساس4گذاش  )جدول 

 و کیلوگرم در هکتار( متعل  به تیمار شاهد بدون کود  بود 90/216)

کیلیوگرم در هکتیار( نییز در     31/6952دانه ) لکردعم میزان باالترین

 ( برداشی  شید. در  01-611-211) N.P.Kتیمار حداکثری کودهای 

 پتاسیم و فسفر کودی افزایش سطوح نیتروین، کود کاربرد عدم شرایط

گیذارد   نوروزک گیاه دانه عملکرد افزایش بر داریمعنی تاثیر نتوانس 

 دس هب زمانی پتاسیم و فسفر کود ثیرأت بیشترین ،(. بنابراین4)جدول 

 هکتار( در کیلوگرم 211) خود سطح باالترین در نیتروین کود که آمد

در  ،نمود. از طرفی فراهم را دانه عملکرد افزایش موجبات و شد اعمال

صورت عدم کاربرد کود فسفر، کیاربرد کیود نیتیروین نییز نتوانسی       

زک فراهم نماید )جیدول  موجبات افزایش عملکرد دانه را در گیاه نورو

 فصیل  طیی  در نیتروین کود به گیاه دسترسی تحقیقات، (. براساس0

  ،اسی  اهمیی   حائز دانه بسیار کیفی  و عملکرد افزایش جت  رشد،

 افزایش بر اثری نیتروین فراهمی فسفر، فراهمی عدم صورت در ووی

 باعث همچنین (. فسفرMalakouti & Balali, 2004ندارد ) عملکرد
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 Arif et al., 2006; Shah et) شیود می نیتروین سودمندی افزایش

al., 2003مؤذن و همکاران راستا این (. در (Moazzen et al., 2006) 

کدوی تخم کاغیذی   نمو و رشد جت  فسفر کود کاربرد دادند گزار 

(Cucurbita pepo L.)  تنتایی به نیتروین کود کاربرد و حیاتی اس 

 عناصیر  ءنییز جیز   پتاسییم  داشی .  برخواهید رد را اندکی مثب  اثرات

 و دارد کاتاویزور نقش بیشتر گیاه در که اس  گیاه نیاز مورد پرمصرف

دهید.  می کاهش هابیماری و آفات برابر در را گیاه آن، مقاوم  کمبود

گیاهی اهمیی  خاصیی دارد    هایباف  آب نگتداری در پتاسیم وجود

(Ashley et al., 2006). 

 

 های گیاه نوروزک تحت تاثیر تیمارهای مختلف کودیبرخی ویژگی )میانگین مربعات( تجزیه واریانس -4جدول 

Table 4- Variance analysis (mean of squares) of some characteristics of nowruzak affected as different fertilizers  

 برداشتشاخص 

Harvest index 

 عملکرد دانه

Seed yield 
 عملکرد بیولوژیک

Biological yield 
 درجه آزادی

df 
 منابع تغییرات

S.O.V 
ns 24.7  ns 2502 ns 200789 2 

 تکرار 
Replication 

ns 65.1 ns 1724 ns  812192 1 
 سال

Year (Y) 

** 326.0 ** 1081545 **  1797839 2 
 نیتروین 

Nitrogen (N) 
ns 0.7 9 ns 738 ns 525786 2 

 سال× نیتروین 

N × Y 
ns 63.7 **  897265 ** 17707492 2 

 فسفر

Phosphor (P) 
ns 1.70  ns 7306 ns 544100 2 

 سال× فسفر 

P × Y 
** 412.0 **  502429 **2774438    4 

 فسفر  ×نیتروین 

N × P  

ns 15.1 ns 2636 ns 234834 4 
 سال ×فسفر  ×نیتروین 

N× P × Y  
ns 76.7 **  181465 ns   974486 1 

 پتاسیم

Potassium (K) 
ns 0.8 ns 170 ns 107686 1 

 سال×  پتاسیم 

K × Y 
ns 5.8 ** 104329 ns  8694 2 

 پتاسیم ×  نیتروین

N × K 
** 154.0 ** 229692 ** 1598054 2 

 پتاسیم ×  فسفر

P × K  
ns 25.9 ns 2563 ns 182308 2 

 سال× پتاسیم  × نیتروین

N × K × Y 
ns 1.68 ns 953 ns 270128 2 

 سال× پتاسیم  × فسفر

P × K × Y 
ns 18.3 ** 238276 **  2517088 4 

 پتاسیم ×  فسفر× نیتروین 

N × P × K  

12.4 ns  **10976  ns 103674 4 
 سال × پتاسیم×  فسفر× نیتروین 

N × P × K × Y 

11.1 6913 312223 70 
 خطا

Error 

11.4 13 11 
 )درصد( ضریب تغییرات

CV (%) 
 دار غیر معنیو   یو درصد احتمال دار در سطحترتیب معنیبه  :ns** و 

** and ns: are significant at 0.01 probability level and non-significant, respectively. 
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 های گیاه نوروزکمصرف بر برخی ویژگیمقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای پر  -5جدول 

Table 5- Mean comparison of interaction effects of macro elements on some citeria of nowruzak 

 عملکرد بیولوژیک

 )کیلوگرم در هکتار(
Grain yield  

)1-(kg.ha 

 عملکرد بیولوژیک

 )کیلوگرم در هکتار(

Biologic yield  
)1-(kg.ha 

 پتاسیمسطوح 

  )کیلوگرم در هکتار(

Potassium levels 
)1-(kg.ha 

 سطوح فسفر

 ( هکتار در کیلوگرم)

Phosphor levels 

)1-(kg.ha 

 سطوح نیتروژن

 )کیلوگرم در هکتار(
 Nitrogen levels 

)1-(kg.ha 
e 201.35 f* 830.92  0  

e 234.30 ef 1105.16  50 0 

e 273.14 1478.55 def  100  
e 300.68 cdef 1769.20  0  

de306.01 2027.70 bcde 0 50 100 
cde 341.22 bcde 2069.01  100  
cde 356.59 bcd 2255.47  0  
bc 529.30 bcd 2538.10  50 200 
b 656.86 b 3019.81  100  

     
e 224.97 ef 1117.84  0  
e 260.78 def 1586.11  50 0 
e 288.92 cdef 1764.51  100  
e 301.35 bcde 2308.12  0  

cde 311.92 bcde 2038.11 50 50 100 
cde 352.88 bcde 2069.46  100  
bcd 521.81 bcd 2481.27  0  
b 613.87 bc 2807.41  50 200 
a 1382.97 a 4229.13  100  

 .ندارند یکدیگر با داریمعنی اختالف در سطح پنج درصد دانکن آزمون اساس بر مشترک حروف دارای هایمیانگین* 

*Means with similar letters have no significant difference based on Duncan multiple range test at 95% probability. 
 

 

 شاخص برداشت

 تنتا اثر متقابل سطوح کود نیتروین و فسفر بر شاخص برداشی  

 دارمعنی افزایش موجب فسفر و بود.  افزایش سطوح نیترویندار معنی

 زمیان  در دیگر سوی (. از2گیاه نوروزک شد )شکل  برداش  شاخص

موجب  نتوانس  تنتایی به فسفر کود کاربرد نیتروین، کود کاربرد عدم

 شیاخص  مییزان  کمتیرین  گیردد.  برداشی   شیاخص  دارمعنی افزایش

یتیروین و فسیفر مشیاهده شید و     کود ن کاربرد عدم زمان در برداش 

کیلوگرم کود  211بیشترین میزان شاخص برداش  نیز در زمان کاربرد 

 دس  آمد. برهکیلوگرم کود فسفر در هکتار ب 611نیتروین به همراه 

 افزایش با (Moazzen et al., 2006) ذن و همکارانمؤ گزار  اساس

افزایش یاف .  کدوی تخم کاغذی، برداش  شاخص فسفر، کود میزان

 فیرو   قابیل  ءجیز  ییا  اقتصیادی  بخیش  از معیاری برداش  شاخص

 بخیش  وزن فیرو  محصیول   قابیل  جیزء  نسب  از و بوده محصول

 ,Khajeh pourشیود ) میی  محاسیبه  خشیو  وزن کیل  بر اقتصادی

 در دانه عملکرد میزان افزایش با رودمی اساس انتظار این (. بر2001

 بیه تبیع   برداشی   شاخص فسفر میزان و نیتروین کود کاربرد نتیجه

 در برداشی   شاخص یابد. افزایش افزایش کسر صورت یافتن افزایش

 تغذیه شدن متعادل عل  به تواندمی فسفر و نیتروین کود کاربرد نتیجه

 & Sammauriaباشید )  زایشیی  بخش به مواد انتقال و افزایش گیاه

Yadav, 2008; Jami alahmadi et al., 2006آزمیایش  این (. در 

 سیطح  تیرین پایین در کود، کاربرد تیمار عدم برداش  شاخص میزان

جامی االحمدی و  گزار  طب  داش .  بر قرار تیمارها سایر به نسب 

 شیاخص  بیودن  پیایین  ،(Jami alahmadi et al., 2006) همکاران

 علی   به تواندمی فسفر و نیتروین کود کاربرد عدم نتیجه در برداش 

 امر این نتیجه در که باشد رشد فصل طی در گیاه نمو و گستر  عدم
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 اساس یابد. برمی کاهش نیز زایشی بخش به مواد انتقال و اختصاص

 افزایش موجب فسفر کود ( کاربردDordas, 2009دورداس ) گزار 

شیود.  )دانه( می زایشی بخش فتوسنتزی به مواد مجدد انتقال و انتقال

 کاربرد نتیجه در که داش  انتظار توانمی نیز آزمایش این در ،بنابراین

 یابد. افزایش نیز برداش  شاخص فسفر، و کود نیتروین

 

 

 بر شاخص برداشت گیاه نوروزک نیتروژن و فسفر  مقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای پر مصرف -2شکل 

Fig. 2- Mean comparison of the interaction effects of macro elements such as N and P on harvest index of nowruzak 

 

 گیرینتیجه

گیاه نوروزک در با وجود اینکه های مطاوعه حاضر با توجه به یافته

ند بیاز هیم   کشد میهای بسیار فقیر از نظر عناصر غذایی رزیس  گاه

خشی را به دریاف  بمانند گیاهان زراعی متداول پاسخ مثب  و رضای 

دهد.  در اکثر صفات میورد بررسیی و از   مینشان کود های شیمیایی 

های ارتفاع بوته، قطر تاج پوشش و تعیداد شیاخه زاییا و    جمله ویژگی

 211عملکرد بیووویییو و دانیه بیشیترین مییزان در تیمیار مصیرف       

دسی   هکیلوگرم پتاسیم ب 01کیلوگرم فسفر و  611کیلوگرم نیتروین، 

آمدند. بیشترین مقدار تعداد برگ و شیاخص برداشی  هیم در تیمیار     

کیلیوگرم فسیفر مشیاهده شید.      611کیلوگرم نیتروین،  211مصرف 

کمترین مقادیر صفات ارزیابی شده نیز در تیمار شاهد )عیدم مصیرف   

آمده، بتترین دس با توجه به نتایج به کودهای پرمصرف( مشاهده شد.

مصرف   ،کیلوگرم در هکتار  از منبع نیتروین 211سطح کود مصرف 

کیلوگرم در هکتار کود پتاسه  01و  هکیلوگرم در هکتار کود فسفر 611

گییری شیده در گییاه نیوروزک     اس  که باعث بتبیود صیفات انیدازه   

ز کود فسفره و پتاسییم  اس . اثرات متقابل نشان داد که استفاده اشده

 وری کود نیتروین مصرفی مفید باشد.توانس  در بتره
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Introduction 

Salvia leriifolia Benth. (Nowruzak) is a herbal plant from Lamiaceae family, which is exclusively native of 
Iran and Afghanistan. Existence of this species is reported in Khorasan and Semnan provinces of Iran. As 
extreme pressure of grazing and harvesting the nature has put this species at risk of extinction, and on the other 
hand this plant has numerous herbal values and its cultivation can produce the market needs as well as preserve it 
from extinction. Therefore its domestication is now a priority and optimized nutrition for cultivated plants is one 
of the important factors in quality and quantity enhancement of the product. The aim of this research was to 
study the effect of three main nutrient: nitrogen, Phosphor, and potassium (NPK) on growth of Nowruzak and 
measure its morphological reactions to these elements in the poor soil of its habitat. 

 

Materials and methods 

To study the effect of different nutritious elements on quantitative properties of Nowruzak, a factorial 
experiment was conducted as randomized complete block design with three replications in the Research Field of 
Islamic Azad University of Gonabad in March 2014. In this experiment, nitrogen fertilizers in three levels (N1= 
control, N2=100 kg.ha-1 and N3=200 kg.ha-1 based on net nitrogen), Phosphor in three levels (0, 50 and100 
kg.ha-1 based on P2O5) and potassium fertilizers in two levels (0- and 50 kg.ha-1 based on K2O) were applied of 
farm to specify the effect of each elements and their reactions on quantitative growth properties of Nowruzak. 

 

Results and discussion 

Results show that the effect of different levels of nitrogen fertilizer on plant height, harvest index, cover 
crown diameter and number of fertile branches are significant at 1% level. In a way that levels of nitrogen 
fertilizer are placed in first, second and third group of Duncan multiple range test, respectively. The highest plant 
height with average of 41.97 cm is assigned to 200 kg net nitrogen. Moreover, application of 200 kg.ha-1 of net 
nitrogen led to highest cover crown diameter with average of 92.07 cm and led to increase the number of fertile 
branches with average of 31.75 per plant. The same trend as nitrogen observed for different levels of 
phosphorous. Application of 100 kg Phosphor resulted highest number of leaves with average of 140 leaf/plant. 
The highest plant height is also assigned to the group of 100 kg Phosphor fertilizer with average of 41.97 cm. 
Moreover application of this amount of fertilizer led to highest cover crown diameter (94.06 cm) which also 
resulted in increase of the number of fertile branches (average: 33.21 branches per plant). 

The results of analysis of variance regarding potassium fertilizer show that its application has significant 
effect on all the measured parameters at 1% level. Application of 50 kg of potassium fertilizer, in comparison 
with no application, results in increase of the number of leaves (average: 122 per plant), plant height (average: 
37.06 cm), cover crown diameter (average 78.13 cm) and the number of fertile branches (average 26.55). The 
obtained results show that Bajestan ecotype of Nowruzak showed an acceptable adaptability to fertilizer 
application in Gonabad city which indicated the poorness of the soil. 
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Conclusion 

As chemical fertilizers are among the main factors of soil fertilization, Nowruzak medicinal plant showed a 
normal response to highest amount of applied fertilizers, therefore it is justified to apply chemical fertilizers in 
cultivation of this plant in the field to increase the plant size which is the economically valuable trait. 
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