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  خروس زراعی و کیفیت علوفه تاج بررسی خصوصیات مورفولوژیکی

(Amaranthus hypochondriacus L.) تیمارهاي بذري تحت اثر برخی پیش  
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  چکیده
  تیمارهاي بذري، آزمایشی بر پایه طرح بلوك اثر برخی پیشخروس زراعی تحت  منظور بررسی برخی خصوصیات مورفولوژیکی و کیفیت علوفه تاج به

یک تیمار بذري کود کبوتري ( در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه انجام شد. تیمارها شامل پیش 1393تکرار در سال سه  تیمار وبا شش  کامل تصادفی
و شاهد بودند. بذرها به مدت  x 12(سه در هزار)، آب مغناطیسی، همیوپاتی رومیک(سه در هزار)، کود نانو کالت سوپر %  39/68نیاز تغلیظ شده  )، ودر ده

ور شدند و پس از رساندن به رطوبت اولیه جهت کشت به مزرعه منتقل شدند. صفات مورد بررسی شامل ارتفـاع   ساعت در تیمارهاي ذکر شده غوطه 8
بودند. برداشت در مرحله گلدهی از مساحت یک متر مربع هر واحد آزمایشی انجام شـد.  بوته، تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، قطر ساقه و کیفیت علوفه 

ها، بیشترین تعداد  دار شد. با توجه به مقایسه میانگین تیمار بر کلیه صفات غیر از ارتفاع بوته، قطر ساقه و درصد خاکستر معنی نتایج نشان دادند، اثر پیش
دست آمد. در صفات معرف کیفیـت علوفـه،    تیمار آب مغناطیسی به عدد در مترمربع) در پیش 3/203خه فرعی (عدد در مترمربع) و تعداد شا 395برگ (

کودکبوتري، بیشترین فیبر محلول در شوینده  ) در%5/51)، ماده خشک قابل هضم (%8/11)، کربوهیدرات قابل حل در آب (%4/25بیشترین پروتئین (
تیمارهاي کـود کبـوتري و آب مغناطیسـی بـر      دست آمد. درمجموع پیش ) در شاهد به%6/26ترین فیبر خام () و بیش%03/46)، اسیدي (%7/59خنثی (

  داشتند. تیمارها ي در مقایسه با سایر پیشخصوصیات مورفولوژیک و کیفیت علوفه تاثیر بیشتر
  

  تیمار، تاج خروس زراعی، کود کبوتري ، پیشیآب مغناطیس هاي کلیدي: واژه
  

  1مقدمه
گیـاهی پهـن بـرگ اسـت کـه در       (Amaranthus)خـروس   تاج

 جدیـد  زراعـی  عنوان یک گیاه ایران بهبسیاري از مناطق دنیا، همانند 
خروس از نوع راست، و ارتفاع سـاقه بسـته بـه     مطرح است. ریشه تاج

خروس داراي  متر باشد. ساقه تاج سانتی 280تا  90تواند بین  گونه می
هاي فرعی متعددي که خود  هاي فراوانی است که از هر گره ساقه گره

هـاي   شـود. گونـه   آذین مسـتقلی اسـت، خـارج مـی     شامل برگ و گل
 ، وحشـی و علـف هـرز،   زراعـی توان در چهار گـروه   خروس را می تاج
 هـا  یابی رشد گونـه  جمعیت شناسی و مکان، و رشد ي زراعی و الگو  به

خـروس از   اي تـاج  ها نشان داده که کیفیت تغذیه . بررسیتقسیم نمود
 .(Ansari, 2013) اي معمول بیشتر اسـت  غالت و محصوالت علوفه

آگاهی از مواد غذایی موجود در گیاهان که در دسـترس حیوانـات   لذا 
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هـا،   موقـع از آن  گیرند کمک موثري در استفاده بـه  چرا کننده قرار می
بینی کمبودهاي مواد غذایی و همچنین ارزیابی احتیاجات مکمل  پیش
کیفیت علوفه بیانگر ارزش غذایی و مقدار انرژي  اي خواهد بود. تغذیه

گیـرد. هرچــه علوفـه مصــرفی    رس دام قـرار مــی اسـت کـه در دســت  
تر و کیفیت آن بهتر باشد، میزان مصرف آن توسـط دام   خوراك خوش

وقتی پارامترهاي کیفی علوفه  .(Pinkerton, 1996) یابد افزایش می
اي با کیفیت  شوند، تاج خروس در ردیف علوفه با هم در نظر گرفته می
 بـذر تیمـار   پیش .(Sleug et al., 2007) گیرد خوب تا عالی قرار می

 و خود بستر در گرفتن رارق از پیش بذور آن واسطه به ت کهاسروشی 
ــا مواجــه ــوژیکی شــرایط ب ــه محــیط، اکول  و فیزیولــوژیکیظ لحــا ب

 توانـد  مـی  امر این. آورند می دست  را به زنی جوانه آمادگی بیوشیمیایی
 تیمار پیش بذر در يددمتع فیزیولوژیکی و زیستی تظاهرات بروز سبب
زنـی جهـت    گـردد. افـزایش سـرعت جوانـه     آن از حاصل گیاه و شده

تر اهمیت زیادي در بهبود استقرار و عملکرد  تر و مناسب استقرار سریع
 ,.Murugu et al., 2003; Murugu et al) گیاهـان زراعـی دارد  

امروزه وارد کردن تدریجی کودهاي دامی در برنامـه تغذیـه    .(2004
شود. این موضوع بـه کشـاورز    گیاهان زراعی به کشاورزان توصیه می
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دهد که کودهاي دامی قابل دسترس خود را با هزینه کمتر و  اجازه می
به منظور بهبود محتواي عناصـر غـذایی خـاك، تـامین نیـاز گیـاه و       

 ان تولید محصـول را افـزایش دهـد.   میز حاصلخیزي خاك استفاده و
تعادل غذایی که در کودهاي دامی وجود دارد، باعث تولیـد گیاهـانی   

 ,Sharma and Sharma)شود که از سالمتی بیشتري برخوردارند می
کودهاي دامی که حاوي اکثـر عناصـر مـورد نیـاز گیاهـان       . (2014

یرا کود باشند، ز هستند، جایگزین مناسبی براي کودهاي شیمیایی می
دامی عالوه بر وجود عناصر پرمصرف، به مقدار کمتري داراي عناصر 
ریز مغذي بوده و خاك را در دراز مدت در جهت تعادل پـیش خواهـد   

عنـوان   فناوري نانو به در این ارتباط (Malakuti et al., 2004). برد
علم پیشتاز در رفع مشکالت و مسائل کشاورزي به خوبی جایگاه خود 

نـانو   علوم کشاورزي و صنایع وابسته به اثبـات رسـانده اسـت.   را در 
هاي  خوبی نیازها و کمبود صورت کامل جذب گیاه شده و به کودها به

در  .(Kuchaki and Khajehoseini, 2004) غذایی را رفع می کنـد 
بـر روي   (Sajedi and Ardakani, 2008)محققـان  نتایج پژوهش 

اي در استان مرکزي اعالم کردنـد کـه کودهـاي عناصـر      ذرت علوفه
طـور   هاي متابولیکی تاثیرگذار بـوده و بـه   مصرف بیشتر در فعالیت کم
مستقیم با افزایش سرعت رشد گیاه، سـطح جـذب، دوام بـرگ و    غیر

ــایر     ــده و روي س ــاه ش ــک گی ــزایش وزن خش ــث اف ــنتز، باع فتوس
قرار گرفتن آب ثیر کمی داشته است. هاي فیزیولوژیک رشد تا شاخص

در معرض میدان مغناطیسی بعضی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن 
هـا، ضـریب شکسـت نـور و      مانند کشش سطحی، قابلیت حل نمک

 .(Castro Palacio et al., 2007) دهـد  را تغییـر مـی   اسـیدیته آن 
عنـوان راهـی جهـت     تحریک گیاه با استفاده از میدان مغناطیسی بـه 

زنـی،   فزایش کمیت و کیفیت عملکرد گیـاه، افـزایش سـرعت جوانـه    ا
 Aladjadjian) درصد سبز شدن و کاهش مصرف بذر را در پی داشت

et al., 2007). بذرهاي خیار سبز بهترین پاسخ را  تحقیقات نشان داد
درصد افزایش تولید مشاهده  86نشان دادند و حدود  یبه آب مغناطیس

ــد ــد آب   .(Samadyar et al., 2014) ش ــوان نمودن ــان عن محقق
 ش عملکــرد گیـاه کــرفس و نخــود گردیــد باعــث افــزای یمغناطیسـ 

(Grewel and Maheshwari, 2009)    زنـی   همچنـین تعـداد جوانـه
نســبت بــه شــاهد بیشــتر  یبــذرهاي ذرت شــیرین در آب مغناطیســ

ــود ــاتی 1. (Jian-lin, 2011)ب ــه در آن از  همیوپ ــت ک ــی اس روش
زنده بهـره   هاي اندامهاي بسیار رقیق شده، جهت اثرگذاري بر  محلول

شود. مفهوم همیوپاتی درمان مشابه با مشابه است که بـراي   برده می
در خدمت طب درمانی منتشر شد. در بررسی  1807اولین بار در سال 

د تیمـار  تاثیر همیوپاتیک آرسنیک و سولفور بر رشد نعناع مشاهده شـ 
همیوپاتی سـولفوریک موجـب افـزایش وزن خشـک ریشـه و سـاقه       

همیوپــاتی در کنتــرل آفــات و .  (Bonato et al., 2009)گردیــد
                                                        
1- Homeopathy 

هاي ثانویه در گیاهـان دارویـی، سـمیت     ها، افزایش متابولیت بیماري
کـار   زدایی گیاهان از فلزات نظیر آلومینیوم و مس و افزایش رشـد بـه  

تیک فسفر موجب افزایش رشد ریشه چغندرقند مواد همیوپا .رفته است
 39/68نیـاز تغلـیظ شـده    و  2.(Bonato et al., 2003) شـده اسـت  

شود. در  تحت عنوان محرك رشد معرفی می است که ترکیب جدیدي
نیاز تغلیظ شـده بـر عملکـرد و خصوصـیات رشـدي       رابطه با تاثیر و

بـه انجـام   گیاهان تحقیقات مدون و علمی انجام نشده است، و نیـاز  
در این تحقیق ابطه با این محرك رشد وجود دارد. تحقیقات بیشتر در ر

 ي گیاه تاج خـروس زراعـی   کیفیت علوفهژي و برخی صفات مورفولو
(Amaranthus hypochondriacus L.)  تیمارهاي پـیش  تحت اثر

بذري مورد بررسی قرار گرفته اسـت. بـا توجـه بـه کیفیـت       از کاشت
مطلوب علوفه گیاه تاج خروس و جدیـد بـودن کشـت آن در ایـران،     

ــر خصوصــیات   بررســی پــیش ــی و شــیمیایی ب تیمارهــاي بــذري آل
مورفولوژیکی و کیفیت آن با توجه به کمبود تولید و کـاهش کیفیـت   

مثبـت در جهـت    توانـد گـامی   هاي اخیر مـی  علوفه در کشور در سال
  معرفی این گیاه به منبع تامین علوفه کشور باشد.

  
  ها مواد و روش

نیـاز   کـود کبـوتري، و  تیمارهاي بذري  پیشمنظور بررسی اثر  به
و  ینانو کالت سوپر میکرو کامل، آب مغناطیس، 39/68%تغلیظ شده 

همیوپاتی بر خصوصیات مورفولوژي و کیفیت علوفه گیاه تاج خروس 
سه  تیمار و ششکامل تصادفی با   آزمایشی بر پایه طرح بلوك، زراعی

تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه (پردیس 
 37انجام شد. این منطقه بـا عـرض جغرافیـایی     1393نازلو) در سال 

ثانیـه در ارتفـاعی    5درجـه و   45ثانیه و طول جغرافیایی  32درجه و 
براسـاس آمـار آب و    ز سطح دریا واقع شده اسـت. متر ا 1320برابر با 

هوایی و منحنی آمبروترمیک این منطقه جز مناطق آب و هوایی سرد 
 16 ترتیب به سالیانه و حداقل دماي باشد. میانگین حداکثر و خشک می

  باشد. گراد می درجه سانتی 3و 
)، ونیـاز تغلـیظ شـده    10تیمارها شامل: کـود کبـوتري (یـک در    

در هزار)، کود نانو کالت سوپر میکـرو کامـل (سـه در     (سه %39/68
(معرف دفعات رقیق سازي ماده  x12هزار)، آب مغناطیسی، همیوپاتی 

واحـد آب اسـت) بودنـد. بـراي تهیـه محلـول کـود         9به  1با نسبت 
سـاعت   24بـه مـدت    10به  1کبوتري، مخلوط کود و آب به نسبت 

خیسانده شد. سپس از دو الیه پارچه نازك گذرانده شد. آب مغناطیس 
 با عبور آب معمولی از میدان مغناطیسی دسـتگاه مغناطیسـی مـدل    

BSI12   ) 1/0مولیبـدن=% انجام شد. نانو کالت سـوپر میکـرو کامـل ،
، 8، روي=7/0، منگنز=2، پتاسیم=6، منیزیم=65/0، مس=5نیتروژن=

                                                        
2- Condensed vanyaz 
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  تهیه شد.با نسبت ذکر شـده بـا آب    )65/0، بر=6، کلسیم=3، فسفر=5/4آهن=
  

  زیکی و شیمیایی خاك محل آزمایشخصوصیات فی -1جدول
Table1- Physical and chemical properties of soil in experiment site 

 عمق
Depth 
(Cm) 

بافت 
خا
 ك

Soil 
Text 

هدایت 
الکتریک

 ي
EC 

اسیدیته 
 گل

 اشباع
pH 

 رس
(%) 
Clay 

 سیلت
(%) 
Silt 

 شن
(%) 

Sand 

کربن 
 آلی

(%) 
O.C 

نیتروژن 
 کل

N(Ppm) 

 فسفر
(Ppm) 

P2O5 

 پتاسیم
(Ppm) 

K2O 
0-30 Loam 1.1 8.8 26 35 39 0.6 0.06 10.4 250 

  
ترکیـب تولیـدي جدیـدي اسـت     درصد  39/68نیاز تغلیظ شده  و

تحت عنوان محرك رشد (مالس چغندرقند تغلیظ شـده، بـا بـریکس    
سـه در  سازي شدهدر کارخانه پاکدیس ارومیه) به نسـبت   % رقیق80

ساعت در تیمارهاي ذکر شـده   8هزار با آب آماده شد. بذرها به مدت 
درجــه  25ســاعت در دمــاي  24ور شــدند، ســپس بــه مــدت  غوطــه
گراد به رطوبت اولیه رسانده شدند و جهـت کشـت بـه مزرعـه      سانتی

صورت جوي و  سازي زمین در ابتداي خرداد ماه و به منتقل شدند. آماده
متـر خـاك قـرار گرفتنـد.       سـانتی  1-2در عمق  پشته انجام شد. بذور

هاي هـرز بـود کـه بـا      مهمترین عملیات داشت شامل مبارزه با علف
ادوات دستی انجام شد. بعد از جوانه زنی بذور، عملیات تنک در مرحله 

بوته در هکتار)  140000برگی انجام شد تا تراکم مطلوب بوته ( 8-6
حقیق شـامل ارتفـاع بوتـه،    حاصل شود. صفات مورد بررسی در این ت

تعداد برگ، تعداد شاخه فرعی، قطـر سـاقه و کیفیـت علوفـه بودنـد.      
مربع از هر برداشت در مرحله گلدهی گیاه و از مساحتی معادل یک متر

هـا   گیري کیفیت علوفـه، نمونـه   واحد آزمایشی انجام شد. جهت اندازه
 دیـک سنجی مادون قرمز نز تکنولوژي طیفخشک و پودر شدند و از 

(NIR)  .خام، فیبر  پروتئیندرصد گیري صفات کیفی  اندازهاستفاده شد
محلول در شوینده خنثی، فیبـر محلـول در شـوینده اسـیدي، درصـد      

ماده خشـک قابـل هضـم، درصـد      درصد آب،کربوهیدرات محلول در
ها  زمایشگاه مؤسسه تحقیقات جنگلدر آ خاکستر کل، درصد فیبرخام

 Jafari) همکـاران و  جعفريبراساس روش ارائه شده توسط  و مراتع
et al., 2003) افـزار   تجزیه آماري طرح با اسـتفاده از نـرم   شد. انجام

SAS آزمون دانکن در سـطح احتمـال    ها به روش و مقایسه میانگین
  انجام گرفت. پنج درصد

  
  بحث نتایج و

  خصوصیات مورفولوژیک
) نشـان داد کـه   2(جدول  ها دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

دار، بر تعداد برگ در سطح  قطرساقه غیرمعنیارتفاع بوته و  اثرتیمار بر
درصد پنج درصد و بر تعداد شاخه فرعی در سطح احتمال  یکاحتمال 

منجر به افزایش ارتفـاع   تیمارهاي پیش از کاشتدار شد. اعمال  معنی
دار نبـود.   ز نظر آماري معنیاما این افزایش ا ،بوته و قطر ساقه گردید

بـرگ در   395تیمـار آب مغنـاطیس (   بیشترین تعـداد بـرگ در پـیش   
در برگ  5/247) و کمترین آن (3/362کود کبوتري ( ، سپسمترمربع)

مترمربع) در شاهد مشاهده شد. در صفت شاخه فرعی، بیشترین تعداد 
 ن آندر مترمربع) مربوط به پیش تیمار آب مغناطیس و کمتری 3/203(
تیمارهـا از نظـر    مربوط به شاهد بـود. سـایر پـیش    در مترمربع) 135(

اعمال  دست آمده آماري در یک سطح قرار داشتند. با توجه به نتایج به
بــذري منجــر بــه افــزایش خصوصــیات  تیمارهــاي پــیش از کاشــت

خروس نسبت به شـاهدگردیدند. اثـر افزایشـی     مورفولوژیکی گیاه تاج
دارتـر   تیمارها معنی در مقایسه با سایر پیش یسپیش تیمار آب مغناطی

بهتـر از آب معمـولی توسـط     یآب مغناطیس بود. تحقیقات نشان داده
کند و  هاي درونی بذر راه پیدا می شود و به قسمت غشاي بذر جذب می

 شود عالوه بر جذب بهتر فرایندهاي متابولیکی منجر به جوانه زنی می
(Castrol Palacio et al., 2006)       کـه ایـن پدیـده را بـه افـزایش

قابلیت حل نمک و کاهش کشش سطحی در آب مغنـاطیس نسـبت   
اعمـال   گـزارش کردنـد   (Murugu et al., 2004)محققان  دهد. می

بذري سبب بروز تظاهرات زیستی و فیزیولـوژیکی در   تیمارهاي پیش
زنی را در پی داشت. بذور پرایم شـده پـس از    بذر شده و تسریع جوانه

تر جوانه زده و در پی این امـر اسـتقرار    قرار گرفتن در بستر خود سریع
تـر و بهتـر و در عـین حـال      در گیاهان حاصـل از ایـن بـذور سـریع    

پذیرد. در واقـع چنـین گیاهـانی در مقایسـه بـا       تر انجام می یکنواخت
اي خود  تري سیستم ریشه گیاهان بدون پیش تیمار در طی زمان کوتاه

و تولیـد  تـر آب و مـواد غـذایی     و بـا جـذب مطلـوب   را گسترش داده 
اي به گیاهان حاصل از  هاي زیستی و اکولوژیکی موقعیت ویژه بخش

تحقیقات صورت . (Murugo et al., 2004)دهد  بذور پرایم شده می
گرفته در خصوص مصرف آب مغناطیسـی در کشـاورزي نشـان داده    

صـد و سـرعت   است، استفاده از میدان مغناطیسی موجـب افـزایش در  
 . گردد زنی، افزایش درصد سبز شدن و افزایش عملکرد گیاه می جوانه
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اسـتفاده از   (Maheshwari and Grewal, 2009)گزارش شده 
وري آب در گیاهـان زراعـی    تواند به افـزایش بهـره   غناطیس میآب م
گیـاه کـرفس   تاثیر تیمار آب مغناطیس بر رشد طوریکه  کند به کمک

(Apium graveolens) .دار فقط  این تیمار تاثیر معنی قابل توجه بود
 ,Maheshwari and Grewal) هاي نخـود نداشـت   بر یکی از گونه

2009) 
  

  کیفیت علوفه
بر تمام صفات کیفی علوفـه غیـر از درصـد     تیمار بذور پیشتأثیر 

. اثر تیمار بر پروتئین خام، فیبر محلول )2(جدول  دار بود خاکستر معنی
شوینده اسیدي، کربوهیدرات قابل حل در آب و ماده خشک قابـل  در 

هضم در سطح احتمال یک درصد و بر فیبر محلول در شوینده خنثی 
دار شد. در صفت پروتئین  درصد معنی پنجو فیبر خام در سطح احتمال 

درصد  43/25بوتري با تیمار کود ک خام بیشترین درصد مربوط به پیش
تیمارهـا از   بود. سایر پیش 01/19ه شاهد با و کمترین درصد متعلق ب

نظر آماري در یک سطح قرار داشتند. بیشترین درصد فیبر محلول در 
تیمـار آب   و کمتـرین آن در پـیش   74/59شوینده خنثی در شاهد بـا  

. بیشـترین  دسـت آمـد   ) به41/45و کود کبوتري () 84/44مغناطیس (
) و کمترین آن 03/46درصد فیبر محلول در شوینده اسیدي در شاهد (

) و همیوپـاتی  01/41)، آب مغناطیس (90/40تیمار کبوتري ( در پیش
دســت آمــد. در صــفت کربوهیــدرات قابــل حــل در آب  ) بــه44/41(

آب  )، سـپس 89/11تیمـار کـود کبـوتري (    ر پیشترین درصد د بیش
دست آمد.  ) به87/9) و کمترین درصد آن در شاهد (54/11مغناطیس (

تیمـار کـود کبـوتري     ماده خشک قابل هضم در پیش بیشترین درصد
) 30/43) و کمترین آن در شـاهد ( 77/50) و آب مغناطیس (53/51(

یکـی از عوامـل اصـلی     درصد قابلیـت هضـم   ).3حاصل شد (جدول 
باشد. میـزان پـروتئین خـام موجـود در      کننده کیفیت علوفه می تعیین

 ءباشد. نیتروژن جز می پذیري مرتبط دار با هضم طور معنی علوفه نیز به
کودهاي دامی و مرغی داراي باشد.  تاثیرگذار بر صفات فوق می عوامل

باشند، کـه ایـن باعـث     مقادیر فراوانی از نیتروژن، فسفر و پتاسیم می
کـاربرد   .(Malakuti et al., 2004) شود حصول حداکثر عملکرد می

و باعث تحریـک تشـکیل اسـیدآمینه شـده      نیتروژن کودهاي حاوي
میزان رشد رویشی، سطح برگ و میزان پروتئین باال رفتـه و ذخیـره   

د. همچنین هضم پذیري علوفـه رابطـه   بای ها افزایش می کربوهیدرات
چـون محتویـات دیـواره     هاي دیواره سلولی دارد. مستقیمی با ویژگی
پذیر دانست، حتی با زیاد  توان تا صد درصد هضم سلولی گیاهی را می

آیـد،   وجود نمی پذیري آن به ا رشد تغییري در هضمشدن سن گیاه و ی
نماید  که ساختار شیمیایی دیواره سلولی با رشد گیاه تغییر می درصورتی

و با باال رفتن سن گیاه محتویات فیبر کل گیاه افـزایش یافتـه و در   
 ,.Arzani et al) شـود  پذیري گیاه کاسته مـی  نتیجه از میزان هضم

2006; Arzani et al., 2004) .  
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کاهنده کیفیت علوفه و  عواملخاکستر، لیگینین، فیبر و سلولز جز 

دهنده کیفیـت علوفـه    افزایش عواملپروتئین خام و ارزش کالري جز 
 افزایش درصد ماده خشک و .(Unyal et al., 2005) اند معرفی شده

خوراکی گیـاه بـراي دام و افـزایش عمـل      درصد پروتئین باعث خوش
که افزایش درصد فیبـر باعـث حجـیم شـدن      شود. در حالی جذب می

علوفه و کاهش سهم مواد مغذي، قابلیـت هضـم و خـوش خـوراکی     
شود. در نهایت افزایش الیاف خام باعث کاهش پـروتئین و   علوفه می

هاي  بندي گونه توجه به طبقه شود. با کاهش ارزش غذایی گیاهان می
 ,.Arzani et al) علوفـه هاي کیفیت  مرتعی از لحاظ مقادیر شاخص

زراعی تاج خروس از نظر درصد پروتئین خـام در درجـه    گونه (2013
کیفی خیلی مطلوب و از نظر ماده خشک قابل هضم در درجه کیفـی  

لحاظ کمی براي بهبود محصول تولیدي از  مطلوب قرار دارد. بنابراین
زنی و رشد  و کیفی استفاده از بذر غنی شده با عناصر، عالوه بر جوانه

 شـود  بهتر، باعث تولیدات محصول بیشـتر و بـا کیفیـت بـاالتر مـی     
(Arzani et al., 2013).   دسـت آمـده در ایـن     با توجه به نتـایج بـه

منجر به افزایش کمیت و  تیمارهاي بذري آلی بررسی، استفاده از پیش
علوفه گیاه تاج خروس گردید. بنابراین تیمار کردن بذور قبل از  کیفیت

کشت در مزرعه و با استفاده از کودهاي آلی تولیـد شـده در مزرعـه،    
جویی در هزینـه مربـوط بـه تهیـه کـود شـده و از نظـر         باعث صرفه

اقتصادي میزان درآمد نسبت به هزینه صرف شده بیشتر بوده و براي 
  باشد. میصرفه  کشاورز مقرون به

  

  
  تیمار بذري بر پروتئین خام تاثیر پیش -2تاثیر پیش تیمار بذري بر فیبر محلول در شوینده خنثی                           شکل-1شکل  
  درصد پنجبراساس آزمون دانکن دز سطح احتمال      درصد                                          پنجبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال   

                    Figure 2- Effect of seed priming on crude protein         Figure 1- Effect of seed priming  on neutral detergent fiber              
 
 

  
  تیمار بذري بر فیبر محلول در شوینده اسیدي  ثیر پیشأت -4شکل     تیمار بذري بر کربوهیدرات قابل حل درآب ثیر پیشأت -3شکل 

  درصد پنجبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال   درصد                      پنجبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
      Figure 4-Effect of seed priming on acid detergent fiber    Figure3-Effect of seed priming on water soluble carbohydrate     

 
 

تیمار کبوتري بر صفت درصد خاکستر بیشترین اثر افزایشی  پیش
دار بود. بیشـترین درصـد    را داشت اما این اثر از نظر آماري غیر معنی

آب تیمـار   درصد و کمترین آن در پـیش  67/26شاهد با فیبر خام در 
  ).3دست آمد (جدول  درصد به 70/21با  مغناطیس
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  هضمتیمار بذري بر ماده خشک قابل  تاثیر پیش -6تیمار بذري بر فیبر خام علوفه                                    شکل تاثیر پیش  -5شکل

  درصد پنجدرصد                                      براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  پنجبراساس آزمون دانکن در سطح احتمال 
       Figure 6-Effect of seed priming on crude fiber                   Figure 5-Effect of seed priming on digestible dry matter 
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1Introduction 

Amaranthus (Amaranthus hypochondriacus L.) is a broad-leaved plant that was considered as new plant in 
many world countries such as Iran. Studies have showed that nutritional quality of amaranthus are higher than 
cereals and forage crops. Using treatments before planting will result in high germination rate, fast and 
appropriate establishment, and play important role on agronomic yield of crops. Study of seed organic 
pretreatment for morphological characteristics and quality according to forage desirable quality of amaranthus, 
as new plant in Iran, production deficit and forage qualitative reducing in this country on recent years, can be 
positive step to introduce this plant as forage security source. 

Materials and Methods 
To study the means of morphological characteristics and forage quality of amaranthus under seed 

pretreatment, a trial was arranged as randomized completely block design with six treatments and three 
replications in research field of agricultural college of Urmia university. Treatments were including seed priming 
of pigeon manure (10%), concentrated vaniaze (68.39%) (three in thousand) super macro plus nano chelate 
fertilizer (three in thousand), magnet water, Homeopathy 12x and control. The seeds were soaked in the listed 
treatments for 8 hours, therefore those were brought to the initial moisture content for 24 hours at 25 ◦C and 
transfered to field for planting. Ground preparation was concluded in the beginning of June as furrow-ridge. 
Seed were placed in 1-2 cm soil depth. Evaluated traits in current study were including plant height, secondary 
bough number, stem diagonal and forage quality. Harvest was at flowering stage in one square meter of each 
experimental unit. Samples were dried and milled. Therefore, near-infrared spectroscopy (NIR) technology was 
used for forage quality measurement. 

Results and Discussion 
Results of analysis variance indicated that treatment effects on plant height and diagonal stem were not 

significant, but was significant for leaf number and secondary bough number. Using priming led to plant height 
and stem diagonal increasing, but were statistically not significant. The highest leaf number was related to 
magnetic water pretreatment (395 leaves in square meter), then pigeon manure (362.3 leaves in square meter).  
The highest secondary bough was related to magnet water pretreatment. After primed seed establishment in soil, 
the seeds were germinated more monotonous, faster and better than no-treatment. Actually, plants derived from 
primed seeds were developed root systems on the shortest time as compared with seeds without pretreatment 
because of desirable suction of nutrition material and water, and ecological and biological sections production. 
Treatment effect was significant for all traits except to ash percent. The most crud protein percent and soluble 
carbohydrate and digestibility dry matter was related to pretreatment of pigeon manure respectively 25.4%, 
11.8% and 51.5%. The highest percentage of soluble fiber on neutral detergents and soluble fiber on acidic 
detergent, and crude fiber were obtained for control respectively by 59.7%, 43/03% and 26/6%. Crude protein 
value of forage was significantly related to digestibility percent that is one of the most important factors 
determining forage quality. Increasing crude fiber will result in reduction of protein and nutrition value of crops. 
Amaranthus was placed on desirable qualitative degree for crude protein percentage and digestibility according 
to grass species categories for indicators values of forage quality. 

 
Conclusions 

According to forage desirable quality of amaranthus, as new plant in Iran, production deficit and forage 
qualitative reducing in Iran, seed enrichment with desired elements led to better germination and growth, high 
production and quality of crop. According to obtained results in current study, using organic seed pretreatment 
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led to qualitative and quantitative enhancement of amaranthus forage. Therefore, seeds treatment before planting 
using organic fertilizers produced in the field will lead to fertilizer preparation related the cost saving, and 
income value will be economically more than the cost and cost-effective for farmers. 
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