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خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاج خروس ( )Amaranthus spp.در پاسخ به رژیمهای مختلف
آبیاری
4

مجید قنبری ،*1مهدی نصرآبادی ،2کامران منصور قناعي پاشاکي ،3پرنیان طالبي سیهسران
 1دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
2دانشجوی دکترای ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا
3دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی ،گروه زراعت ،دانشکده علوم کشاورزی ،دانشگاه گیالن
4دانشآموخته کارشناسیارشد ،گروه باغبانی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دریافت 1398/8/2 :؛ تاریخ پذیرش1398/11/28 :

چکیده
مقدمه :افزایش جمعیت انسان ،بحث امنیت غذایی و تأمین تقاضای روزافزون فراوردههای دامی برای این جمعیت در حال
افزایش ،مبحث بسیار مهمی در کل کشورها میباشد .تغذیه نشخوارکنندگان تا آنجا که امکان دارد باید با استفاده از مواد
خشبی و خوراکهایی انجام شود که غذای مستقیم انسان نباشد .مشکالت موجود در تأمین خوراک دام از عوامل اصلی
محدودکننده تولید در بخش دامپروری محسوب شده و بخش عمده جیره نشخوارکنندگان را علوفه تشکیل میدهد .ایران
کشوری خشک و نیمهخشک و کمباران است .محدودیت منابع خاک و شرایط اقلیمی موجود ،فراهم آوردن علوفه مورد نیاز
دام را با محدودیت مواجه کرده و تولید فرآوردههای دامی را تحتتأثیر قرار داده است .بهعالوه ،فشار بر منابع طبیعی در حال
افزایش است و پایداری سیستمهای کشاورزی را تهدید میکند .از طرف دیگر ،منابع آبهای سطحی و زیرزمینی بهعلت
افزایش مصرف خانگی و صنعتی با محدودیت بیشتری روبهرو شده است .بنابراین محصوالت زراعی مورد توجه و امیدبخش
برای آینده باید مصرف آب کمی داشته باشند .از راهکارهای مؤثر جهت افزایش بهرهوری سیستمهای زراعی و دامی ،استفاده
از گیاهان سازشپذیر با شرایط محیطی ،کم توقع به نهاده و با ارزش غذایی باال جهت مصرف دام میباشد.
مواد و روشها :بهمنظور ارزیابی ویژگیهای علوفهای و عناصر معدنی ارقام مختلف تاج خروس در شرایط مزرعهای تحت
رژیمهای مختلف آبیاری ،آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی
 1397-98در مزرعه تحقیقاتی جهاد کشاورزی الهیجان اجرا شد .تیمارها شامل؛ چهار سطح آبیاری( 15 ،شاهد)( 30 ،تنش
مالیم)( 45 ،تنش متوسط) و ( 60تنش شدید) درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک و شش رقم تاج خروس شامل؛ اولترا
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دانشگاه گنبد کاووس
نشريه "تحقیقات کاربردی اکوفیزيولوژی گیاهي"

خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاج خروس ( )Amaranthus spp.در ...

نتايج :نتایج آزمایش نشان داد که اثر اصلی رژیم آبیاری بر کلیه صفات به جز خاکستر و کلسیم و اثر اصلی ارقام بر کلیه
صفات معنیدار بود .تحت شرایط تنش شدید عملکرد ماده خشک ،پروتئین خام ،فسفر و پتاسیم بهترتیب ،14/60 ،21/17
 23/72و  15/21درصد نسبت به شاهد کاهش یافتند و مقادیر  ADF ،NDFو لیگنین بهترتیب  5/24 ،15/40و 13/03
درصد نسبت به شاهد افزایش داشتند .ارقام زراعی تاجخروس دارای عملکرد ماده خشک ADF ،NDF ،و لیگنین باالتری
نسبت به ارقام تاجخروس زینتی و دورگ بودند .همچنین ارقام تاجخروس زینتی دارای مقادیر باالی پروتئین خام ،خاکستر و
عناصر معدنی کلسیم ،فسفر و پتاسیم بودند .در این بین ،ارقام تاجخروس دورگ دارای مقادیر بیشتر  NDFو لیگنین بودند.
نتیجهگیری :بهطور کلی ،ارقام تاجخروس زراعی و زینتی توانستهاند تحت شرایط مختلف تنش خشکی علوفه قابل قبولی را
از لحاظ کمی و کیفی تولید نماید ،از این رو ،میتوان علوفه تاج خروس را جهت تولید مقرون به صرفه با خصوصیات کیفی
مطلوب در ایران توصیه نمود.
واژههای کلیدی :الیاف نامحلول ،تنش خشکی ،تعلیف دام ،لیگنین ،ماده خشک

مقدمه
از دیرباز گیاهان متعددی همچون یونجه  ،ذرت ،سورگوم و انواع شبدر برای تولید علوفه در کشور کشت
شدهاند ،اما با وجود شرایط آب و هوایی کشور و برخی محدودیتهای اقلیمی نظیر کمآبی از یکسو و نیازمندی
های خاص هر یک از گیاهان مزبور از سوی دیگر ،اندیشیدن به گیاهان جدید و جایگزین برای تولید علوفه در
سیستمهای کشاورزی کشور اجتنابناپذیر است ( .)Yarnia et al., 2010یکی از گیاهانی که جدیدً بهعنوان
خوراک دام در کشور مطرح شده است ،شبهغلهای ( )Pseudo cerealبنام تاجخروس ( )Amaranthus sp.است
که بهدلیل ویژگیهای تغذیهای و سازگاری منحصر بهفرد میتواند پتانسیل ورود به تناوب زراعی کشور را داشته و
توانایی سازش با شرایط نامناسب و سازگاری با محدودة وسیع حرارتی و تابش بههمراه مقاومت به تنش خشکی،
استفاده از این گیاه را بهعنوان یک محصول سبز مغذی در مناطق معتدل تا نیمه خشک کشور را ممکن ساخته
است (.)Moshaver et al., 2016
جنس تاجخروس متعلق به خانوادة  Amaranthaceaeاست ،که شامل گیاهانی پرطاقت ،علفهرز ،علفی،
سریعالرشد و شبهغله بوده و شامل  60گونة گیاهی است که تعداد معدودی از انواع آن بهصورت زراعی بوده و
بیشتر گونههای آن بهعنوان علفهرز و تزئینی مطرح بوده و اکثر آنها وحشی هستند ( Ansari-Ardali and
 .)Aghaalikhani, 2015بررسیها نشانداده که کیفیت تغذیهای تاجخروس از غالت و محصوالت علوفهای معمول
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و سیم (تاجخروس زراعی) ،خارکوف و اولپیر (تاجخروس زینتی) ،پلینسمن و اسلواکی (تاجخروس دورگ) بودند .سطوح تنش
خشکی اعمال شده ،مابین ظرفیت زراعی و نق طقه پژمردگی دائم خاک منطقه تحت آزمایش جهت تعیین واکنش گیاه به
سطوح متفاوت آب خاک تعیین گردید .جهت جلوگیری از نشت آب به سایر کرتها از آبیاری بهصورت قطرهای-نواری (T-
 )tapeاستفاده گردید .ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم با استفاده از دستگاه صفحات فشاری در فشار  0/1اتمسفر اندازه
گیری شد .بعد از خشک کردن نمونهها (کل بوته شامل ساقه ،برگ و گل آذین) و آسیاب کردن آنها ،ویژگیهای کیفی
علوفه با استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک ( )NIRاندازهگیری شد .اندازهگیری عناصر کلسیم ،فسفر و پتاسیم
با استفاده از دستگاه جذب اتمی انجام شد.
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بیشتر است؛ لذا آگاهی از مواد غذایی موجود در گیاهان که در دسترس حیوانات چراکننده قرار میگیرند ،کمک
مؤثری در استفاده بهموقع از آنها ،پیشبینی کمبودهای مواد غذایی و همچنین ارزیابی احتیاجات مکمل تغذیهای
خواهد بود ( .)Gimplinger et al., 2007کیفیت علوفه بیانگر ارزش غذایی و مقدار انرژی است؛ که در دسترس
دام قرار گرفته و هرچه علوفه مصرفی خوش خوراکتر و کیفیت آن بهتر باشد ،میزان مصرف آن توسط دام افزایش
مییابد؛ از این رو با در نظر گرفتن پارامترهای کیفی علوفه تاجخروس ،این گیاه در ردیف علوفهای با کیفیت خوب
تا عالی قرار میگیرد ( .)Sleug et al., 2007مطابق آمار جهانی تاجخروس توان تولید  70تن در هکتار علوفه
سبز و  9/5تن در هکتار علوفه خشک را داراست ( .)Svirskis, 2003میزان تولید علوفه سبز آن در ایران  85تن
در هکتار و علوفه خشک آن  16/7تن در هکتار است ( .)Abbasi et al., 2012تاجخروس در ایران در استانهای
فارس ،گیالن ،مازندران و گلستان بهطور محدود کشت میشود ( .)Agricultural Jihad Ministry, 2018بهطور
کلی ارقام مختلف تاجخروس در تمامی دنیا گسترش یافته ،بهطوری که شاخ و برگ آن برای تولید علوفه سبز و
سیلویی؛ همچنین از دانه آن برای بهدست آوردن آرد و کنسانترههای پروتئینه و ویتامینه استفاده میشود
(.)Dahiru, 2016
در حال حاضر ،سه گونه تاجخروس زراعی ،زینتی و دورگ بهعنوان گیاه علوفهای و همچنین جهت تولید بذر
در بسیاری از مناطق دنیا کشت میشوند .هزاران سال پیش در آمریکای مرکزی علوفه حاصل از گونههای
تاجخروس بهعنوان یک منبع غذایی برای دام و همچنین بذر حاصل از آنها بهعنوان غله مورد استفاده قرار
میگرفت ( .)Henderson et al., 2000شاخ و برگ تاجخروس حاوی مقادیر زیادی پروتئین ،ویتامین و عناصر
معدنی ،فیبر و چربی غیراشباع است؛ از اینرو بهعنوان یک گیاه امیدبخش و پیشگام برای کشت در نواحی گرم و
خشک تا معتدله توصیه میگردد ( .)Reta Alemayehu et al., 2014بسیاری از مطالعات نشان داده است که
ارزش غذایی علوفه ارقام مختلف تاجخروس بهعنوان خوراک نشخوارکنندگان در حد علوفههای رایج مانند یونجه یا
بهتر از آن است (.)Rezaei et al., 2009
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکننده رشد و بقاء گیاهان در کلیه مناطق جهان است .یکی از
موضوعات بزرگ و مهم در برنامههای اصالح گیاهان ،بهبود و افزایش مقاومت ژنوتیپها به خشکی است ( Kirigwi
 .)et al., 2004محققین گزارش دادند که خشکی مهمترین فاکتور کنترلکننده عملکرد محصوالت است که
تقریباً روی کلیه فرآیندهای گیاه تأثیرگذار است ( .)Siddique et al., 2000پژوهشگران در بررسی عملکرد
کمی و کیفی چهار رقم تاجخروس اولترا ،خارکوف ،خارکفسکی و بینام اعالم کردند که که رقم اولترا با بیشترین
عملکرد علوفه و همچنین بیشترین عملکرد انرژی ،پروتئین و عناصر معدنی بهعنوان تیمار برتر است ( Ehsani et
.)al., 2010
همچنین؛ محققین در بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل ،کمیت وکیفیت علوفه
تاج خروس تحت تنش کم آبیاری دریافتند که افزایش فواصل آبیاری ،بهویژه آبیاری بعد از تخلیه  75درصد آب
قابل استفاده ،منجر به کاهش کلروفیل ( 37درصد) ،عملکرد خشک علوفه ( 40درصد) ،مادة خشک قابل هضم (18
درصد) ،پروتئین ( 17درصد) و خاکستر ( 16درصد) شد ،در حالی که باعث افزایش الیاف شوینده در محلول خنثی
( 16درصد) و اسیدی ( 7درصد) نسبت به تیمار آبیاری شاهد شد ( .)Karami et al., 2018در بررسی تأثیر
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مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ماده خشک ،عناصر معدنی و تغییرات خصوصیات
علوفهای ارقام مختلف تاجخروس ( ،)Amaranthus sppپژوهشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای
کامل تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی  1397-98در مزرعه تحقیقاتی جهادکشاورزی الهیجان با موقعیت
عرض جغرافیایی  37درجه و  18دقیقه عرض شمالی ،طول جغرافیایی  49درجه و  90دقیقه طول شرقی و با
ارتفاع  14متر از سطح دریا اجرا شد.
تیمارها شامل؛ چهار سطح آبیاری( 15 ،شاهد)( 30 ،تنش مالیم)( 45 ،تنش متوسط) و ( 60تنش شدید)
درصد تخلیه رطوبت قابل دسترس خاک و شش رقم تاج خروس شامل؛ اولترا ( Amaranthus
 )hypochondriacus L. cv. Ultraو سیم (( )Amaranthus hypochondriacus L. cv. Cimتاجخروس
زراعی) ،خارکوف ( )Amaranthus cruentus L. cv. Kharkofو اولپیر ( Amaranthus cruentus L. cv.
( )Olpirتاجخروس زینتی) ،پلینسمن ( )Amaranthus hybridus L. cv. Plainsmanو اسلواکی
(( )Amaranthus hybridus L. cv. Slovakiaتاجخروس دورگ) بودند .سطوح تنش خشکی اعمال شده ،مابین
ظرفیت زراعی و نقطقه پژمردگی دائم خاک منطقه تحت آزمایش برای تعیین واکنش گیاه به سطوح متفاوت آب
خاک تعیین گردید ( .)Mokhtassi-Bidgoli et al., 2013خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاک منطقه مورد
مطالعه در جدول یک ارائه شده است.
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رقابت خلر ( )Lathyrus sativus L.و تاجخروس وحشی ( )Amaranthus retroflexus L.تحت شرایط تنش
کمآبی گزارش شد که با افزایش شدت تنش خشکی از  100به  25درصد ظرفیت نگهداری آب تحت شرایط
گلدانی ،ماده خشک تولید شده کشت خالص هر دو گیاه با بیش از  95درصد کاهش همراه بود (Babaei-
 .)Zarech et al., 2015همچنین ،در بررسی رقابت درون و برون گونهای تاجخروس سفید ( Amaranthus
 ،)albus L.تاج خروس وحشی و خلر تحت تنش خشکی گزارش شد که با کاهش محتوای آب خاک از  80به 50
درصد ظرفیت زراعی ،ماده خشک تولید شده توسط خلر ،تاجخروس وحشی و تاجخروس سفید به ترتیب 30 ،33
و  12درصد کاهش یافت (.)Samanipour et al., 2018
سایر پژوهشگران در ارزیابی ترکیب شیمیایی ،گوارشپذیری وکیفیت پروتئین علوفه تاجخروس در دو مرحله
برداشت بیان نمودند که که با توجه به غیر معنیدار بودن اثر ارقام ،تاریخ برداشت و برهمکنش بین این دو،
میانگین خاکستر خام ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ،لیگنین ،کلسیم ،فسفر،
منیزیم و پتاسیم به ترتیب؛  0/28 ،0/25 ،1/55 ،5/06 ،27/90 ،40/85 ،15/44و  1/48درصد در ماده خشک بود
( .)Ehsani et al., 2016از آنجایی که بخش عمدهای از شرایط اقلیمی کشور گرم و خشک بوده و با توجه به نیاز
روزافزون تولیدکنندگان کشور به علوفه ،کشت و کار تاجخروس میتواند در پیشبرد اهداف زراعی کشور و قطع
وابستگی به سایر کشورها جهت تأمین نیاز علوفهای کمک شایانی نماید ،در این راستا ،آزمایشی جهت بررسی
خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاجخروس زراعی ،زینتی و دورگ تحت شرایط کمبود آب در شرایط مزرعهای
انجام شد.
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بافت خاک
Texture
Clay-loam

)Table 1- Physical and chemical properties of the studied soil (0-30 cm
اسیدیته
نقطه پژمردگی دائم
ظرفیت زراعی
pH
)PWP (% by volume
)FC (% by volume
7.6
8.24
12.78

هدایت الکتریکی
)EC (dS/m
1.19

ادامه جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه (از عمق  30-0سانتیمتر)
)Table 1- Physical and chemical properties of the studied soil (0-30 cm
ماده آلی
نیتروژن کل
فسفر
پتاسیم
گوگرد
)O.M (%
)T.N (%
)P (mg/kg
)K (mg/kg
)S (mg/kg
1.9
0.17
60.7
256
61.5

ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم با استفاده از دستگاه صفحات فشاری در فشار  0/1اتمسفر اندازهگیری
شد .مقادیر کودهای شیمیایی مورد نیاز بر اساس نتایج آزمون خاک مشخص و عناصر فسفر از منبع سوپر فسفات
تریپل قبل از کاشت و نیتروژن از منبع اوره طی سه تقسیط در طول دوره رشد به خاک اضافه شد .طول هر کرت
آزمایشی شش متر و عرض سه متر بود .فاصله هر خط کاشت  50سانتیمتر در نظر گرفته شد .فاصله بین کرتها
و بین تکرارها به ترتیب سه متر و  3/5متر در نظر گرفته شد .جهت جلوگیری از نشت آب به سایر کرتها از
آبیاری بهصورت قطرهای-نواری ( )T-tapeاستفاده گردید .تیپهای آبیاری روی ردیفهای کاشت قرار گرفت و
فقط به اندازه نیاز گیاه براساس تیمارهای آبیاری آب وارد مزرعه شد .زمانبندی آبیاری براساس درصد تخلیه
رطوبت خاک در ظرفیت زراعی در منطقه ریشه و عمق مدیریت آبیاری برای تاجخروس حدود  30سانتیمتر در
نظر گرفته شد که با استفاده از روابط یک و دو محاسبه گردید؛
همچنین ،جهت کشت ،تراکم  75بوته در متر مربع درنظر گرفته شد .مقدار آب خاک ابتدا به روش وزنی و
سپس با استفاده از دستگاه  1TDRمدل ( )FM( )Trime- IMKO- Gmbh, D-76275, Germanyدر عمق
ذکر شده تعیین گردید .برای تعیین رابطه بین مقدار عددی ارائه شده توسط  TDRو درصد حجمی رطوبت خاک
اندازه گیری شده به روش وزنی از منحنی کالیبراسیون استفاده شد .برای استفاده از  ،TDRدر مرکز هر واحد
آزمایشی یک لوله دسترسی 2از جنس  PVCتعبیه شد؛ همچنین ،برای تعیین مقدار آب آبیاری از لولههای مجهز
به کنتور استفاده گردید .با استفاده از دادههای بهدست آمده و رابطه یک درصد تخلیه آب قابل دسترس خاک در
منطقه مؤثر ریشه ارزیابی شد:
3
( =)FC-θ( /)FC-PWPحداکثر تخلیه مجاز ( )MAD
رابطه 1
در این فرمول  FCو  PWPبه ترتیب رطوبت خاک در محدوده ظرفیت زراعی 4و نقطه پژمردگی دائم( 1جدول
 )1و  θدرصد حجمی رطوبت خاک قبل از آبیاری میباشد (.)Mokhtassi-Bidgoli et al., 2013
1- Time-Domain Reflectometry
2- Access tube
3- Maximum allowable depletion
)4- Field capacity (FC
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جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه (از عمق  30-0سانتیمتر)

خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاج خروس ( )Amaranthus spp.در ...

نتايج و بحث
عملکرد ماده خشک :نتایج حاصل از تجزیه واریانس دادهها نشان داد که عملکرد ماده خشک تحتتأثیر رژیم
آبیاری و ارقام تاجخروس در سطح احتمال یک درصد قرار گرفت (جدول  .)2بین رژیمهای مختلف آبیاری
بیشترین عملکرد ماده خشک در شاهد ( 9/16تن در هکتار) مشاهده گردید و کمترین عملکرد ماده خشک در
تنش شدید ( 7/22تن در هکتار) دیده شد که  21/17درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و تنش شدید و مالیم
با تنش متوسط تفاوت معنیداری نداشت (جدولهای  3و  .)4همچنین ،از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین عملکرد
ماده خشک در رقم اولترا ( 12/45تن در هکتار) مشاهده شد که  51/64درصد نسبت به رقم خارکوف افزایش

)1- Permanent wilting point (PWP
2- Available Soil Water

Downloaded from arpe.gonbad.ac.ir at 10:33 +0430 on Tuesday September 21st 2021

حداکثر تخلیه مجاز ،بیشترین مقدار آبی است که در صورت خروج از خاک ،میزان رطوبت حجمی آب خاک از
نقطه پژمردگی دائم عبور کرده و گیاه از بین میرود θ .بر اساس تیمارهای آبیاری تنظیم شده و مقدار آب مورد
نیاز برای آبیاری از رابطه دو محاسبه گردید:
Vd = MAD× ASW × Rz × 10
رابطه 2
2
در این فرمول  Vdحجم آب آبیاری (میلیمتر) ASW ،آب قابل دسترس خاک برابر با  117/6میلیمتر در
هر متر عمق خاک و  Rzعمق مؤثر ریشه برابر با  0/3متر میباشند .آب قابل دسترس خاک عبارت از مقدار آب
موجود در ناحیه ریشه بین ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم است (.)Mokhtassi-Bidgoli et al., 2013
مقدار آب استفاده شده برای آبیاری همه تیمارها در مرحله رشد رویشی پس از استقرار گیاه یکسان و بعد از دوره
زایشی ( 50درصد گلدهی) متفاوت بود .بذور تاجخروس مورد استفاده در این آزمایش از مؤسسه تحقیقات اصالح و
تهیه نهال و بذر کرج تهیه گردید .برداشت نهایی از سه ردیف وسط هر کرت با حذف نیم متر اثرات حاشیهای از دو
طرف کرت در مرحله خمیری از سطحی به مساحت یک مترمربع انجام شد .صفات کیفی علوفه تاجخروس بعد از
خشک کردن نمونهها و آسیاب کردن آنها ،با استفاده از دستگاه طیف سنج مادون قرمز نزدیک ()NIR
اندازهگیری شد .اندازه گیری عناصر کلسیم ،فسفر و پتاسیم با استفاده از دستگاه جذب اتمی ( Atomic
 )Absorption Spectrometer GBC 932plus ABصورت گرفت.
دادههای بهدست آمده با استفاده از نرمافزار  SASنسخه  )SAS, 2015( 9/4تجزیه شد .قبل از تجزیه
واریانس دادهها ،تست نرمالیتی انجام گرفته و پس از اطمینان از توزیع نرمال باقیماندهها ،تجزیه واریانس از طریق
مدل خطی عمومی ( )GLMانجام شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون حداقل تفاوت معنیدار ( )LSDدر سطح
پنج درصد استفاده شد .در مواقعی که اثر متقابل دوگانه معنیدار شد ،برای تفسیر بهتر نتایج و برای جلوگیری از
مقایسه میانگینهای طوالنی و پیچیده ،برشدهی فیزیکی برای ارقام تاجخروس و رژیمهای مختلف آبیاری انجام
شد.
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جدول  -2تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاجخروس
Table 2- Analysis of variance (MS) of effect of different irrigation regimes on forage characteristics
of Amaranth different cultivars
منبع تغییرات
درجه آزادی
عملکرد ماده خشک
پروتئین خام
NDF
ADF
S.O.V.
DF
Dry matter yield
CP
بلوک
2
**19.30
**12.76
**33.10
5.16ns
Block
رژیم آبیاری
3
**12.83
**11.76
**137.79
*9.21
)Irrigation regimes (I
رقم
5
**75.75
**141.72
**363.37
**92.49
)Cultivars (C
رژیم × رقم
15
0.04ns
0.30ns
0.57ns
0.38ns
I×C
خطا
46
1.78
1.81
3.86
2.56
Error
ضریب تغییرات
16.25
11.28
4.37
4.90
)CV (%
 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
ns, * and **: non-significant difference, significant difference at the level of five and one percent probability,
respectively.

محققین در مطالعه روی دو گونه تاج خروس زینتی و زراعی گزارش کردند که میزان تولید ماده خشک گیاه در
 8هفتگی  2/3تن در هکتار بوده و با افزایش طول دوره رشد گیاه در هر برداشت افزایش نشان داده و در  14و 16
هفتگی بهترتیب به  10/1و  10/9تن در هکتار رسید ( .)Stordahl et al., 1999دلیل افزایش ماده خشک در
رقم اولترا را می توان به طوالنی بودن طول دوره رشد از کاشت تا گلدهی نسبت داد که با عملکرد ماده خشک
رابطه مستقیم داشت ه و با طوالنی شدن این زمان گیاه از دما و تشعشع بیشتری بهره برده و با افزایش
آسیمیالسیون ،ذخیره مواد غذایی خود را افزایش داده و از این طریق با رشد رویشی مطلوب در تولید اندامهای
هوایی تأثیرگذار است و با نتایج آزمایش ما مطابقت دارد ( .)Rahnama et al., 2018در این بین ،برخی محققین
نیز گزارش کردند ژنتیک ،عوامل محیطی ،فاکتورهای زراعی و اثرات متقابل بین آنها از عوامل مهم در تولید
عملکرد ماده خشک باال به شمار میآیند ( .)Bernnan, 2001دلیل کاهش عملکرد ماده خشک طی کاهش
پتانسیل آب را میتوان به کاهش تعداد یا تقسیم سلولی و کاهش رشد سلول نسبت داد ( VaeziRad et al.,
 .)2008تنش در مرحله رویشی ،از طریق کاهش در سطح برگ و فتوسنتز به طور غیرمستقیم بر کاهش تعداد بذر
و عملکرد ماده خشک مؤثر است ،اما تنش در مرحله پر شدن دانه با کاهش طول دوره پر شدن دانه و اختالل در
انتقال مواد به دانه از طریق اثر بر وزن دانه بهعنوان جزء دیگر عملکرد موجب کاهش عملکرد ماده خشک گیاه
میگردد ( .)Alizadeh and Nadian., 2010برخی محققین نیز گزارش کردند که درصد ماده خشک ساقه
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نشان داد .همچنین ،کمترین عملکرد ماده خشک در رقم خارکوف ( 6/02تن در هکتار) وجود داشت که با ارقام
اولپیر و اسلواکی تفاوت معنیداری نداشت (جدولهای  3و .)4

خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاج خروس ( )Amaranthus spp.در ...

جدول  -3درصد تغییرات اثرات رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد ماده خشک و خصوصیات علوفهای
Table 3- Percentage of changes in the effects of different irrigation regimes on dry matter yield and
forage characteristics
نسبت به
رژیم آبیاری
صفات اندازهگیری شده
Relative to
Irrigation Regimes
Measured traits
تنش شدید نسبت به شاهد
 21/17درصد کاهش
عملکرد ماده خشک
Dry matter yield
شاهد نسبت به تنش شدید
 14/60درصد کاهش
پروتئین خام
CP
NDF

 15/40درصد افزایش

تنش شدید نسبت به شاهد

ADF

 5/24درصد افزایش

تنش شدید نسبت به شاهد

لیگنین

Lignin

 13/03درصد افزایش

تنش شدید نسبت به شاهد

خاکستر

Ash

-

-

کلسیم

Ca

-

-

فسفر

P

 23/72درصد کاهش

تنش شدید نسبت به شاهد

پتاسیم

K

 15/21درصد کاهش

تنش شدید نسبت به شاهد

ادامه جدول  -3درصد تغییرات اثرات ارقام مختلف تاجخروس بر عملکرد ماده خشک و خصوصیات علوفهای
Table 3- Percentage of changes in the effects of different cultivars of Amaranth on dry matter yield
and forage characteristics
نسبت به
ارقام تاجخروس
صفات اندازهگیری شده
Relative to
Amaranth Cultivars
Measured traits
اولترا نسبت به خارکوف
 51/64درصد افزایش
عملکرد ماده خشک
Dry matter yield
خارکوف نسبت به اولترا
 56/89درصد افزایش
پروتئین خام
CP
NDF

 24/68درصد افزایش

سیم نسبت به خارکوف

ADF

 19/11درصد افزایش

اولترا نسبت به خارکوف

لیگنین

Lignin

 54/84درصد افزایش

اولترا نسبت به خارکوف

خاکستر

Ash

 22/74درصد افزایش

خارکوف نسبت به اولترا

کلسیم

Ca

 39/77درصد افزایش

اولپیر نسبت به اولترا

فسفر

P

 15/78درصد افزایش

خارکوف نسبت به پلینسمن

پتاسیم

K

 19/95درصد افزایش

خارکوف نسبت به اولترا
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تاجخروس کم تر از درصد ماده خشک برگ بوده و کاهش نسبت برگ به ساقه تحت تنش خشکی موجب کاهش
عملکرد علوفه خشک میگردد که با یافتههای این آزمایش مطابقت دارد (.)Rahnama et al., 2018
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 مقایسه میانگین اثرات رژیم آبیاری و ارقام مختلف تاجخروس در صفات مورد بررسی-4 جدول
ADF
ADF (%)
31.87±0.84b

Table 4- Comparison of the average effect of different irrigation regimes and different Amaranth cultivars in traits
پروتئین خام
عملکرد ماده خشک
تیمار
NDF
NDF (%)
CP (%)
Dry matter yield (ton/ha)
Treatment
شاهد
Control
41.54±1.42d
12.87±1.00a
9.16±0.82a

32.33±0.62b

43.99±1.26c

12.23±0.76ab

8.62±0.55ab

Mild Stress

تنش مالیم

32.80±0.62ab

46.18±1.22b

11.63±0.74bc

7.90±0.56bc

Moderate Stress

تنش متوسط

33.54±0.67a
1.07

47.94±1.27a
1.31

10.99±0.72c
0.90

7.22±0.56c
0.89

Sever Stress

تنش شدید
LSD

36.16±0.31a

49.16±0.96a

7.03±0.31e

12.45±0.39a

Ultra

اولترا

34.64±0.53b

49.62±1.02a

9.04±0.34d

9.79±0.45b

Cim

سیم

29.25±0.29d

37.37±0.84c

16.31±0.45a

6.02±0.45d

Kharkof

خارکوف

32.11±0.62c

46.58±0.84b

13.63±0.54b

6.54±0.33d

Olpir

اولپیر

33.95±0.36b

48.20±0.92a

11.52±0.30c

8.20±0.56c

Plainsman

پلینسمن

29.69±0.49d
1.31

38.54±0.87c
1.61

14.04±0.54b
1.10

رژیم آبیاری
Irrigation Regimes

ارقام تاجخروس
Amaranth Cultivars

اسلواکی
Slovakia
6.34±0.44d
1.09
LSD
. در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارندLSD  براساس آزمون،میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک میباشند

Means in each column fallowed by similar letters are not significantly different at the %5 probability level (LSD Test).
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قرار گرفت (جدول  .)2بین رژیمهای مختلف آبیاری بیشترین پروتئین خام در شاهد ( 12/87درصد) مشاهده
گردید که با تیمار تنش مالیم تفاوت معنیداری نداشت و کمترین پروتئین خام در تنش شدید ( 10/99درصد)
دیده شد که  14/60درصد نسبت به شاهد کاهش یافت و با تنش متوسط تفاوت معنیداری نداشت (جدولهای 3
و  .)4همچنین از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین پروتئین خام در رقم خارکوف ( 16/31درصد) مشاهده شد که
 56/89درصد نسبت به رقم اولترا افزایش نشان داد .همچنین ،کمترین پروتئین خام در رقم اولترا ( 7/03درصد)
وجود داشت (جدولهای  3و .)4
محققین در بررسی میزان پروتئین خام تاجخروس زراعی گزارش دادند که در  25روزگی  29/5درصد و در
 40روزگی  22/7درصد است ( .)Sleugh et al., 2001گزارشها نشان داد با توجه به طبقهبندی گونههای مرتعی
از لحاظ مقادیر شاخصهای کیفیت علوفه ،گونه زراعی و زینتی تاجخروس از نظر درصد پروتئین خام در درجه
کیفی خیلی مطلوب و از نظر ماده خشک قابل هضم در درجه کیفی مطلوب قرار دارد (.)Arzani et al., 2013
دلیل فزایش میزان پروتئین خام در رقم خارکوف را میتوان به افزایش دما در زمان گلدهی و بعد از آن و کوتاه
شدن طول دوره رشد رویشی ،رشد زایشی ،طول دوره گلدهی و کاهش فتوسنتز نسبت داد ،بهطوری که افزایش
قابل توجه پروتئین دانه را به همراه دارد ( .)Khajehpour, 2013برخی محققین گزارش دادند که میزان پروتئین
خام در ارقام مختلف تاجخروس به مرحله رشدی گیاه بستگی داشته و در  115روزگی  11/6درصد گزارش کردند
و برخی دیگر نیز کاهش معنیدار مقدار پروتئین خام علوفه تاج خروس را با افزایش سن گیاه گزارش دادند که با
نتایج آزمایش ما مطابقت داشت ( .)Rezaei et al., 2009; Stordahl et al., 1999کاهش میزان پروتئینهای
محلول برگ تحت شرایط تنش خشکی نسبت به شرایط آبیاری معمول را میتوان به تخریب پروتئینهای محلول
برگ توسط رادیکالهای آزاد ،عدم انتقال اسیدهای آمینه برای سنتز پروتئین و تجمع پرولین نسبت داد ( Ranjan
 .) et al., 2001الزم به ذکر است که پروتئین خام در گندم ،ذرت و برنج از لحاظ آمینواسیدهای ضروری الیسین،
متیونین و سیستئین دارای کمبود بوده اما پروتئین خام در تاج خروس زینتی و دورگ از این نظر غنی میباشد
(.)Sleugh et al., 2001
 NDFو  :ADFتجزیه واریانس  NDFنشان داد که این صفت از نظر رژیم آبیاری و ارقام تاجخروس در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)2بین رژیمهای مختلف آبیاری بیشترین  NDFدر تنش شدید (47/94
درصد) مشاهده گردید و کمترین  NDFدر شاهد ( 41/54درصد) دیده شد که  15/40درصد نسبت به شاهد
افزایش یافت (جدولهای  3و  .)4همچنین ،از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین  NDFدر رقم سیم ( 49/62درصد)
مشاهده شد که  24/68درصد نسبت به رقم خارکوف افزایش نشان داد و با ارقام اولترا و پلینسمن تفاوت
معنیداری نداشت .همچنین ،کمترین  NDFدر رقم خارکوف ( 37/37درصد) وجود داشت که با رقم اسلواکی
تفاوت معنیداری نداشت ((جدولهای  3و  .)4نتایج تجزیه واریانس نشاندهنده معنیداری  ADFاز نظر رژیم
آبیاری در سطح احتمال پنج درصد و ارقام تاجخروس در سطح احتمال یک درصد بود (جدول  .)2بین رژیمهای
مختلف آبیاری بیشترین  ADFدر تنش شدید ( 33/54درصد) مشاهده گردید که با تنش متوسط تفاوت
معنیداری نداشت و کمترین  ADFدر شاهد ( 31/87درصد) دیده شد که  5/24درصد نسبت به شاهد افزایش
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لیگنین و خاکستر :مطابق آنالیز دادهها ،لیگنین از نظر رژیم آبیاری و ارقام تاجخروس در سطح احتمال یک
درصد معنیدار بود (جدول  .)5بین رژیمهای مختلف آبیاری بیشترین لیگنین در تنش شدید ( 5/55درصد)
مشاهده گردید که  13/03درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد و با تیمار تنش متوسط و مالیم تفاوت
معنیداری نداشت و کمترین لیگنین در شاهد ( 4/91درصد) دیده شد (جدولهای  3و  .)6همچنین ،از نظر ارقام
تاجخروس ،بیشترین لیگنین در رقم اولترا ( 6/29درصد) مشاهده شد که  54/84درصد نسبت به رقم خارکوف
افزایش نشان داد و با ارقام سیم و پلینسمن تفاوت معنیداری نداشت؛ همچنین ،کمترین لیگنین در رقم خارکوف
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یافت و با تنشهای مالیم و متوسط تفاوت معنیداری نداشت (جدولهای  3و  .)4همچنین ،از نظر ارقام
تاجخروس ،بیشترین  ADFدر رقم اولترا ( 36/16درصد) مشاهده شد که  19/11درصد نسبت به رقم خارکوف
افزایش نشان داد .همچنین ،کمترین  ADFدر رقم خارکوف ( 29/25درصد) وجود داشت که با رقم اسلواکی
تفاوت معنیداری نداشت جدولهای  3و .)4
تعیین میزان  NDFو  ADFدر علوفه یکی از مهمترین عوامل در تعیین ارزش غذایی آن است .پژوهشها
نشان داده است که میانگین مقادیر  NDFو  ADFبرای چندین گونه تاجخروس  37/42و  24/71درصد گزارش
شده که البته در ارقام مختلف متفاوت است ( .)Sleugh et al., 2001پژوهشگران در بررسی ارزش غذایی ارقام
تاجخروس زراعی دریافتند که میزان  NDFو  ADFبهترتیب  44/6و  27/8درصد متغییر است ( Rezaei et al.,
 .)2009در آزمایشی که روی علفهای چمنی علوفهای انجام شد ،تأثیر شرایط اقلیمی از جمله بارندگی و دما بر
این دو پارامتر تأثیر معنی دار داشته و افزایش بارندگی و کاهش دما موجب کاهش  NDFو  ADFدر ارقام
تاجخروس زینتی و دروگ شده است ( .)Kerstin et al., 2014در صورتی که تاجخروس زراعی از یکسو دارای
سیستم فتوسنتزی  4کربنه بوده و کارآیی باالیی در مصرف  CO2تحت دامنه وسیع رطوبتی و حرارتی را داراست،
از سویی دیگر ،افزایش رشد رویشی بهواسطه تأخیر در رسید ن به مرحله برداشت در این رقم موجب تخلیه محلول
ساقه ،تضعیف ساقه و افزایش  NDFو  ADFدر ارقام تاجخروس زراعی نسبت به تاجخروس زینتی و دورگ شده
است (.)Rahnama et al., 2018
محققین در بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و زئولیت بر محتوای کلروفیل ،کمیت وکیفیت علوفه تاج
خروس تحت تنش کم آبیاری دریافتند که افزایش فواصل آبیاری ،به ویژه آبیاری بعد از تخلیه  75درصد آب قابل
استفاده ،میزان  NDFو  ADFدر ارقام تاجخروس را افزایش داد ( .)Karami et al., 2018پژوهشگران گزارش
کردند که افزایش میزان  NDFو  ADFبا افزایش سطوح تنش خشکی بهدلیل کاهش در تعداد و ابعاد برگ و
افزایش قطر ساقه بوده ،چونکه میزان  NDFو  ADFدر برگ کمتر از ساقه است (.)Makari et al., 2016
مطابق نتایج پژوهشگران ،میزان  NDFو  ADFعلوفه تاجخروس کمتر از میزان آن در ذرت علوفهای بوده که
نشاندهنده پتانسیل نسبتاً خوب ارقام تاجخروس زینتی و دورگ بهعنوان یک منبع علوفهای بود ،زیرا مقدار
 NDFو  ADFگیاه رابطه عکس با مصرف علوفه دارد ( .)Rezaei et al., 2014بهعقیده پژوهشگران با افزایش
سطوح تنش خشکی ،میزان نیتروژن در دسترس گیاه کاهش یافته ،تجمع ماده خشک بافتها بهدلیل پالسمولیز
افزایش یافته ،تکامل و گسترش سلولها و دیواره سلولی بیشتر شده ،بدین ترتیب مقدار  NDFو  ADFافزایش
یافته که نتیجه آن کاهش کیفیت علوفه تولیدی خواهد بود (.)Naghizadeh and Galavi, 2012
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جدول  -5تجزیه واریانس (میانگین مربعات) اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات علوفهای ارقام مختلف تاجخروس
Table 5- Analysis of variance (MS) of effect of different irrigation regimes on forage characteristics
of Amaranth different cultivars
منبع تغییرات
درجه آزادی
لیگنین
خاکستر
کلسیم
فسفر
پتاسیم
S.O.V.
DF
Lignin
Ash
Ca
P
K
بلوک
2
0.04ns
**44.15
**1.33
**1.20
**0.51
Block
رژیم آبیاری
3
**1.28
5.32ns
0.71ns
**0.06
**1.51
)Irrigation regimes (I
رقم
5
**21.08
**19.24
**1.71
**0.01
**1.33
)Cultivars (C
رژیم × رقم
15
0.12ns
0.007ns
0.21ns
0.0008ns
0.007ns
I×C
خطا
46
0.17
4.73
0.28
0.001
0.04
Error
ضریب تغییرات
7.87
14.35
24.32
7.79
5.28
)CV (%
 * ،nsو ** :بهترتیب عدم وجود اختالف معنیدار و اختالف معنیدار در سطوح احتمال پنج و یک درصد.
ns, * and **: non-significant difference, significant difference at the level of five and one percent probability,
respectively.

تحقیقات نشان داده است که خاکستر ،لیگینین ،فیبر و سلولز جزء عوامل کاهنده کیفیت علوفه بهشمار
میروند ( .)Unyal et al., 2005افزایش درصد ماده خشک و درصد پروتئین باعث خوش خوراکی گیاه برای دام و
افزایش عمل جذب شده ،در حالی که افزایش درصد لیگنین و خاکستر باعث حجیم شدن علوفه و کاهش سهم
مواد مغذی ،قابلیت هضم و خوش خوراکی علوفه میشود ( .)Arzani et al., 2013تعیین غلظت خاکستر ،لیگنین
و عناصر معدنی اصلی موجود در هر ماده خوراکی ضروری میباشد ،زیرا نقش مهمی در سالمت و تولید دام یا ایجاد
مسمومیتها دارد .پژوهشگران در ارزیابی ترکیب شیمیایی ،گوارشپذیری وکیفیت پروتئین علوفه تاجخروس در
دو مرحله برداشت اعالم کردند که با توجه به غیر معنیدار بودن اثر ارقام ،تاریخ برداشت و برهمکنش بین این دو،
میانگین خاکستر خام ،الیاف نامحلول در شوینده خنثی ،الیاف نامحلول در شوینده اسیدی ،لیگنین ،کلسیم ،فسفر،
منیزیم و پتاسیم به ترتیب؛  0/28 ،0/25 ،1/55 ،5/06 ،27/90 ،40/85 ،15/44و  1/48درصد در ماده خشک بود
( .)Ehsani et al., 2016با رشد گیاه ،نیاز به بافتهای الیافی افزایش یافته و بنابراین ،کربوهیدراتهای
ساختمانی اصلی (سلولز و همی سلولزها) و لیگنین افزایش پیدا میکنند .با مسن شدن گیاه ،غلظت پروتئین
کاهش یافته و از این رو رابطهای عکس ،بین مقادیر پروتئین ،لیگنین ،خاکستر و جذب عناصر معدنی از جمله؛
کلسیم ،فسفر و پتاسیم ،وجود دارد (.)McDonald et al., 2002
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( 2/84درصد) وجود داشت (جدولهای  3و  .)6میزان خاکستر تحتتأثیر ارقام تاجخروس در سطح احتمال یک
درصد قرار داشت (جدول  .)5از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین خاکستر در رقم خارکوف ( 17/19درصد) مشاهده
شد که  22/74درصد نسبت به رقم اولترا افزایش نشان داد .همچنین ،کمترین خاکستر در رقم اولترا (13/28
درصد) وجود داشت (جدولهای  3و .)6
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 مقایسه میانگین اثرات رژیم آبیاری و ارقام مختلف تاجخروس در صفات مورد بررسی-6 جدول
Table 6- Comparison of the average effect of different irrigation regimes and different Amaranth cultivars in traits
)پتاسیم (درصد
)فسفر (درصد
)کلسیم (درصد
)خاکستر (درصد
)لیگنین (درصد
تیمار
K (%)
P (%)
Ca (%)
Ash (%)
Lignin (%)
Treatment
شاهد
Control
4.47±0.07a
0.59±0.04a
2.46±0.26a
15.80±1.03a
4.91±0.29b
تنش مالیم
Mild Stress
4.22±0.09b
0.54±0.04b
2.16±0.08a
15.36±0.28a
5.28±0.34a
رژیم آبیاری
تنش متوسط
Irrigation Regimes
Moderate Stress
4.01±0.09c
0.51±0.04c
2.08±0.08a
14.92±0.29a
5.35±0.28a
تنش شدید
Sever Stress
3.79±0.10d
0.45±0.05cd
2.01±0.07a
14.55±0.28a
5.55±0.29a
0.14
0.02
0.35
1.46
0.27
LSD
اولترا
Ultra
3.49±0.11c
0.51±0.05bc
1.62±0.06d
13.28±0.41c
6.29±0.09a
4.02±0.09b

0.51±0.05bc

1.96±0.06cd

14.61±0.62bc

6.16±0.09a

4.36±0.10

a

0.57±0.05

a

ab

a

2.84±0.09

d

4.30±0.10

a

0.55±0.05

a

5.62±0.09

b

2.48±0.06

2.69±0.36

a

17.19±0.64
15.21±0.65

b

4.25±0.09a

0.48±0.05c

2.13±0.08bc

15.20±0.65b

6.04±0.24a

a

b

bc

ab

c

4.32±0.08
0.17

0.52±0.06
0.03

Cim

سیم

Kharkof

خارکوف

Olpir

اولپیر

Plainsman

پلینسمن

ارقام تاجخروس
Amaranth Cultivars

اسلواکی
Slovakia
2.17±0.06
15.44±0.77
4.69±0.10
0.43
1.78
0.34
LSD
. در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنیداری با یکدیگر ندارندLSD  براساس آزمون،میانگینهایی که در هر ستون دارای حرف مشترک میباشند

Means in each column fallowed by similar letters are not significantly different at the %5 probability level (LSD Test).
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 .)5از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین کلسیم در رقم اولپیر ( 2/69درصد) مشاهده شد که  39/77درصد نسبت به
رقم اولترا افزایش نشان داد و با رقم خارکوف تفاوت معنیداری نداشت .همچنین ،کمترین کلسیم در رقم اولترا
( 1/62درصد) وجود داشت که با رقم سیم تفاوت معنیداری نداشت (جدولهای  3و  .)6فسفر از نظر رژیم آبیاری
و ارقام تاجخروس در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود (جدول  .)5بین رژیمهای مختلف آبیاری بیشترین
فسفر در شاهد ( 0/59درصد) مشاهده گردید و کمترین فسفر در تنش شدید ( 0/45درصد) دیده شد که 23/72
درصد نسبت به شاهد کاهش یافت (جدولهای  3و  .)6همچنین ،از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین فسفر در رقم
خارکوف ( 0/57درصد) مشاهده شد که  15/78درصد نسبت به رقم پلینسمن افزایش نشان داد و با رقم اولپیر
تفاوت معنیداری نداشت .همچنین ،کمترین فسفر در رقم پلینسمن ( 0/48درصد) وجود داشت (جدولهای  3و
 .)6بررسی دادهها حاکی از معنیداری پتاسیم در سطح احتمال یک درصد تحتتأثیر رژیم آبیاری و ارقام
تاجخروس بود (جدول  .)5بین رژیمهای مختلف آبیاری بیشترین پتاسیم در شاهد ( 4/47درصد) مشاهده گردید و
کمترین پتاسیم در تنش شدید ( 3/79درصد) دیده شد که  15/21درصد نسبت به شاهد کاهش یافت
(جدولهای  3و  .)6همچنین ،از نظر ارقام تاجخروس ،بیشترین پتاسیم در رقم خارکوف ( 4/36درصد) مشاهده
شد که  19/95درصد نسبت به رقم اولترا افزایش نشان داد و با ارقام اولپیر ،پلینسمن و اسلواکی تفاوت معنیداری
نداشت .همچنین ،کمترین پتاسیم در رقم اولترا ( 3/49درصد) وجود داشت (جدولهای  3و .)6
عناصر معدنی مانند پتاسیم ،کلسیم ،آهن ،روی ،منیزیم ( Shukla et al., 2006; Kadoshnikov et al.,
 )2008و فسفر ( ) Özbucak et al., 2007در آن زیاد است و موجب شده تا این گیاه دارای پتانسیل ارزشمندی
بهعنوان گونه علوفهای برای نشخوارکنندگان باشد .در ارقامی که مراحل رشدی چون گلدهی و مرحله شیری دانه
که تمایز سلولهای مولد دانه در آنها انجام میگیرد با شرایط محیطی نامطلوب (از جهت دما ،تششعشع و رطوبت
باال) برخورد کرده ( )Mlakar et al., 2009و این سبب گردیده تا مقادیر باالیی از لیگنین در ساقه تاجخروس
زراعی تجمع پیدا کرده و در اثر تجمع ماده خشک و عناصر معدنی از جمله؛ کلسیم ،فسفر و پتاسیم میزان
خاکستر تاجخروسهای زینتی و دورگ افزایش یابد .همگام با فرا رسیدن بلوغ گیاه ،مقدار دیواره سلولی و لیگنین
افزایش مییابد و بهدنبال آن از قابلیت هضم گیاه کاسته میشود .تشکیل فیبر و قابلیت هضم گیاهان علوفهای
تحت تأثیر چهار عامل درجه حرارت ،سن گیاه ،شدت نور و در دسترس بودن نیتروژن قرار دارد .باال رفتن درجه
حرارت و سن گیاه ،تشکیل دیواره سلولی را افزایش و پروتئین خام گیاه را کاهش میدهد .در مقابل با افزایش
شدت نور و در دسترس بودن نیتروژن و همچنین ،کاهش دمای محیط ،میزان پروتئین خام و جذب عناصر معدنی
افزایش و مقدار دیواره سلولی کاهش مییابد (.)Kawas et al., 1983
آزمایش پژوهشگران نشان داد که ارقام تاجخروس زینتی و دورگ نسبت به زراعی لیگنین و خاکستر بیشتری
را به خود اختصاص داده بود که ناشی از ماهیت ذاتی تاجخروس زراعی در جذب و ذخیره عناصر معدنی در این
ارقام بوده است ( .)Rezaei et al., 2014ارقام تاجخروس زینتی و دورگ بهدلیل استفاده بهتر از منابع محیطی و
تغذیهای در شرایط تنش خشکی رشد مناسبی داشته و با افزایش جذب عناصر معدنی از جمله؛ کلسیم ،فسفر و
پتاسیم درصد خاکستر این ارقام افزایش یافته است ( .)Asgharzadeh et al., 2015با پیشرفت بلوغ گیاه،
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 این کاهش تا حدودی از کاهش.پروتئین قابل تجزیه مؤثر در شکمبه و پروتئین قابل متابولیسم کاهش می یابد
 با افزایش سن گیاه، همانگونه که پیش از این نیز گفته شد، از سوی دیگر.غلظت پروتئین خام ناشی میگردد
غلظت اجزای دیواره سلولی و ترکیبات فنولیکی افزایش می یابد که این امر باعث افزایش پروتئین پیوند شده با
McDonald et al., ( دیواره سلولی و ترکیبات فنولیکی شده که کاهش عناصر مذکور را در پی خواهد داشت
.)2002
نتیجهگیری
 ارقام زراعی تاجخروس،از نتایج این آزمایش میتوان دریافت که تحت شرایط اعمال رژیم های مختلف آبیاری
 و لیگنین باالتری نسبت به ارقام تاجخروس زینتی وADF ،NDF ،(اولترا و سیم) دارای عملکرد ماده خشک
 خاکستر و، ارقام تاج خروس زینتی (خارکوف و اولپیر) دارای مقادیر باالی پروتئین خام، همچنین.دورگ بودند
 ارقام تاجخروس دورگ (پلینسمن و اسلواکی) دارای، در این بین. فسفر و پتاسیم بودند،عناصر معدنی کلسیم
 با توجه به گرم و خشک بودن اقلیم غالب مناطق ایران کشت ارقام تاجخروس. و لیگنین بودندNDF مقادیر بیشتر
.زراعی و تزئیتی جهت استحصال علوفه مقرون به صرفه توصیه میگردد
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