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ٍاریتِ ٍارداتی تبج خزٍس،  2ّبی آًتی اوسیذاى  ثِ هٌظَر ثزرسی عولىزد، هیشاى خذة عٌبصز ٍ آًشین: چکیذه

طزح پبیِ  در لبلتثب استفبدُ اس یه طزح اسپلیت پالت  در شْزستبى وزج ٍ 1389در سبل  ایي آسهبیش

 Amaranthus) رلن تبج خزٍس 2عبهل اصلی شبهل . تىزار اخزا گزدیذ 4ّبی وبهل تصبدفی در  ثلَن

hypochondriacus L. Var. cim ) ٍ(Amaranthus hypochondriacus L. Var. kharkofski) 

ًتبیح تدشیِ ٍاریبًس عٌبصز  .ًذثَدویلَگزم وَد ًیتزٍصى  225ٍ  150، 75، 0سطح  4ٍ عبهل فزعی شبهل 

فسفز، پتبسین، ولسین، وَدی ثِ لحبظ ًیتزٍصى، سذین، سطَح هختلف ّب ٍ  هعذًی ًشبى داد وِ ثیي ٍاریتِ

ًشبى داد وِ  ّب هیبًگیي ٍاریتِ تبیح همبیسًِ. دار ٍخَد داشت هٌیشین، آّي، رٍی، هٌگٌش ٍ هس اختالف هعٌی

هیشاى . داشت ٍخَد درصذ 785/0 ٍ 89/1ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimثیشتزیي هیشاى ًیتزٍصى ٍ پتبسین در ٍاریتِ 

ثیشتزیي هیشاى هٌیشین ٍ آّي در . ثیشتزیي هیشاى ثَد درصذ 18/1ثب هیبًگیي  kharkofskiولسین در ٍاریتِ 

ّوچٌیي ثیشتزیي هیشاى رٍی ٍ . داشتٍخَد ام  پی پی 1/162ٍ  درصذ 8/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimٍاریتِ 

هختلف  همبدیزعٌبصز ًتبیح همبیسِ  .هشبّذُ شذ 71/59ٍ  36/23ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimهٌگٌش در ٍاریتِ 

، %42/0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثیشتزیي هیشاى سذین ثب هیبًگیي 225وَد ًیتزٍصى ًشبى داد وِ ثب هصزف 

ویلَگزم  75در تیوبر . ثَد %793/0ثیشتزیي هیشاى پتبسین ثب هیبًگیي  ،ام پی پی 44/2 ًیتزٍصى ثب هیبًگیيثیشتزیي 

ویلَگزم ًیتزٍصى در  225ٍ ووتزیي آى در تیوبر  درصذ 43/0ًیتزٍصى در ّىتبر ثیشتزیي هیشاى فسفز ثب هیبًگیي 

ٍ درصذ  96/0آّي ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  ثیشتزیي هیشاى هٌیشین ٍ. ٍخَد داشت درصذ 33/0ّىتبر ثب هیبًگیي 

 . هشبّذُ گزدیذ( ف وَدعذم هصز)در تیوبر شبّذ ام  پی پی 85/176

 سذین، آّيٍس، ٍاریتِ، وَد ًیتزٍصى، تبج خز: کلیذ واشه
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 مقذمه

ّبی تأهیي ًیبسّبی  ّبی خبرخی یىی اس راُ ّبی گیبّی اس وشَر      ّبی خذیذ ٍ ثِ خصَص گًَِ  ٍارد وزدى گًَِ

تجبدل علوی ٍ التصبدی شٌبختِ ّبی     گیبّی وشَرّب هحسَة شذُ ٍ در دًیب تجبدل ثذر ٍ تجبدل گیبُ یىی اس راُ

 ای    هٌظَرُ یب چٌذ هٌظَرُ دارٍیی ٍ علَفِ 2ثب تَخِ ثِ ٍارد شذى دٍ گًَِ تبج خزٍس . ثبشذ شذُ هی

(Amaranthus hypocondriacus L. Var. cim ) ٍ(Amaranthus hypocondriacus L. Var. kharkofski ) ،ثِ ایزاى

ت، تزاون، ًیبسّبی وَدی، سهبى هٌبست ثزداشت ثِ هٌظَر علَفِ ٍ توبهی هسبئل سراعی اس خولِ تبریخ وبش

اوسیذاى، شزایط هٌبست خشه  ّبی آًتی    ّبی آلىبلَئیذی، هیشاى آًشین     دارٍیی، هیشاى خذة عٌبصز، هیشاى تزویت

بس ثِ ایي تحمیك در راستبی شٌبسبیی ًیبسّبی غذایی ٍ ثِ خصَص ًی. وزدى ٍ سیلَ ٍ غیزُ اّویت سیبدی دارد

تبج خزٍس ٍ تَلیذ هبدُ خشه سیبد،  الزشذ ثَدى       وَد ًیتزٍصى صَرت گزفتِ است سیزا ثب تَخِ ثِ سزیع

ّوچٌیي ثب عٌبیت ثِ ایٌىِ ایي گیبُ . ای در ایي گیبُ ثزخَردار است العبدُ    هصشف وَد ًیتزٍصى اس اّویت فَق

ٍ عذم رعبیت هیشاى هٌبست هوىي است وَد  وَد شَد، در صَرت عذم هذیزیت هصزف چٌذ چیي ثزداشت هی

هصزفی در گیبُ تدوع ًوَدُ ٍ عَارض ثذی را ّوزاُ داشتِ ثبشذ ٍ یب ایٌىِ ثِ دلیل عذم هذیزیت، هَخت 

 .ّبی سیزسهیٌی ٍ غیزُ گزدیذُ ٍ عَارض سیست هحیطی را ثِ ّوزاُ داشتِ ثبشذ اًتمبل وَد اٍرُ ثِ آة

 ها مواد و روش

بِ  يشيآسها ،اُ تاج خزٍسيتِ گيدٍ ٍار هيشاى جذب عٌاصزتزٍصى بز يز هختلف کَد ًيز هقاديتأث يبِ هٌظَر بزرس

 يقات علَم داهيتکزار در هؤسسِ تحق 4در  يکاهل تصادف يّا ِ بلَکيت پالت ٍ با استفادُ اس طزح پايصَرت اسپل

ٍس رقن تاج خز 2شاهل  يعاهل اصل .اجزا شذ 1389در سال کشَر ٍاقع در استاى البزس 

(Amaranthushypochondriacus L. var. cim)ٍ(Amaranthus hypochondriacus L. var. kharkofski ) عاهل ٍ

 5*6ّا  ابعاد کزت. در ّکتار بَد جيرا لَگزم کَد اٍرُيک 225ٍ  150، 75تزٍصى صفز، يشاهل چْار سطح کَد ً يفزع

 6ّا در ّز کزت،  فيتعذاد رد. هتز بَد 5/1گز يذيکاس  يفزع يّا هتز ٍ فاصلِ کزت 2گز يکذيّا اس  هتز، فاصلِ بلَک

ّاي السم  در طَل دٍرُ رشذ رسيذگي .هتز بَد يساًت 50فيرد يّا رٍ هتز اس ّن ٍ فاصلِ بَتِ يساًت 75ف با فاصلِ يرد

ٍصى، عٌبصز ًیتزدر اًتْاي دٍرُ رشذ گياُ . صَرت گزفت (فقط يک ًَبت)ّاي ّزس  اس قبيل آبياري ٍ هبارسُ با علف

 يش آهاريآًال .گیزی شذًذ اًذاهْبی هختلف اًذاسُ هٌگٌش ٍ یآّي، هٌیشین، فسفز، پتبسین، سذین، هس، ولسین، رٍ

داًکي در سطح  يا اس آسهَى چٌذ داهٌِبا استفادُ ّا  يياًگيسِ هيهقا ياًجام گزفت، بزا SASي افشارّا با استفادُ اس ًزم

 .شذاًجام % 5احتوال 
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 نتايج و بحث

ٍ ثز % 1آّي، رٍی ٍ هٌیشین در سطح  ،ًیتزٍصىثز هیشاى  ٍاریتِ حبصل اس تدشیِ ٍاریبًس ًشبى داد وِ اثز ًتبیح

تأثیز همبدیز هختلف . دار ًشبى داد اثز هعٌی% 5ثز هیشاى ولسین در سطح  .دار ثَد هعٌی% 5هیشاى هٌگٌش در سطح 

دار  هعٌی%5رٍی در سطح ٍ ثز % 1در سطح  ٍ هسآّي، هٌگٌش ، ولسین ،، پتبسینًیتزٍصىوَد ًیتزٍصى ثز هیشاى 

ٍ % 1در سطح آّي، رٍی، هٌگٌش، هس ٍ هٌیشین ولسین  ،، پتبسینًیتزٍصىفزعی ثز هیشاى  *اثز عبهل اصلی . ثَد

ٍ ثز % 1هٌیشین در سطح  ٍ ثلَن ثز هیشاى پتبسین *اثز عبهل فزعی . دار شذ هعٌی% 5ثز هیشاى فسفز در سطح 

ًشبى داد وِ ثیشتزیي هیشاى ًیتزٍصى ٍ  ّب هیبًگیي ٍاریتِ تبیح همبیسًِ .دار ثَد هعٌی% 5در سطح هیشاى آّي 

ثِ تزتیت  kharkofskiٍ ووتزیي را ٍاریتِ  درصذ 785/0 ٍ 89/1ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimپتبسین در ٍاریتِ 

ثیشتزیي  درصذ 18/1ثب هیبًگیي  kharkofskiهیشاى ولسین در ٍاریتِ . داشت درصذ 768/0ٍ 76/1ثب هیبًگیي 

ثیي دٍ ٍاریتِ اس ًظز هیشاى سذین ٍ فسفز اختالف . ووتزیي هیشاى ثَد درصذ 01/1ثب هیبًگیي  cimٍ در ٍاریتِ 

 1/162ٍ  درصذ 8/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimثیشتزیي هیشاى هٌیشین ٍ آّي در ٍاریتِ  .داری هشبّذُ ًشذ هعٌی

ّوچٌیي . ام داشت پی پی 22/140ٍ درصذ  75/0ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  kharkofskiام ٍ ووتزیي را ٍاریتِ  پی پی

ام ٍ ووتزیي را ٍاریتِ  پی پی 71/59ٍ  36/23ثِ تزتیت ثب هیبًگیي  cimثیشتزیي هیشاى رٍی ٍ هٌگٌش در ٍاریتِ 

kharkofski  داری  ثیي دٍ ٍاریتِ اس ًظز هیشاى فسفز اختالف هعٌی. اشتام د پی پی 94/51ٍ  1/19ثب هیبًگیي

ویلَگزم ًیتزٍصى در  225همبدیز هختلف وَد ًیتزٍصى ًشبى داد وِ ثب هصزف عٌبصز ًتبیح همبیسِ  .هشبّذُ ًشذ

شبّذ ووتزیي هیشاى سذین ثب تیوبر  در. هشبّذُ شذ درصذ 42/0ّىتبر ثیشتزیي هیشاى سذین ثب هیبًگیي

 44/2 ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثیشتزیي هیشاى ًیتزٍصى ثب هیبًگیي 225در تیوبر . ثَد درصذ 0/ 29هیبًگیي

ثیشتزیي هیشاى پتبسین ثب . ٍخَد داشت درصذ 16/1ام ٍ ووتزیي هیشاى آى در تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي  پی پی

آى در تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي  ٍ ووتزیي هیشاى درصذ 793/0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثب هیبًگیي  225هصزف 

ٍ  درصذ 43/0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثیشتزیي هیشاى فسفز ثب هیبًگیي  75در تیوبر . ثَد درصذ 766/0

 75ثب هصزف . ٍخَد داشت درصذ 33/0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثب هیبًگیي  225ووتزیي آى در تیوبر 

ٍ ووتزیي آى در تیوبر  ذهشبّذُ ش درصذ 23/1سین ثب هیبًگیي ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثیشتزیي هیشاى ول

ًتبیح همبیسِ همبدیز هختلف وَد ًیتزٍصى ًشبى داد . ثَد درصذ 9/0ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثب هیبًگیي  150

ٍ درصذ  96/0وِ در صَرت عذم هصزف وَد ًیتزٍصى ثیشتزیي هیشاى هٌیشین ٍآّي ثِ تزتیت ثب هیبًگیي 

ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر هشبّذُ  225ام ٍخَد داشت ٍ ووتزیي هیشاى هٌیشین ٍ آّي در تیوبر  پی پی 85/176
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ویلَگزم ًیتزٍصى  225ام ٍ ووتزیي آى در تیوبر  پی پی 73/22ثیشتزیي هیشاى رٍی در تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي . شذ

ام  پی پی 5/5ىتبر ثیشتزیي هیشاى هس ثب هیبًگیي ویلَگزم ًیتزٍصى در ّ 225ثب هصزف . در ّىتبر ٍخَد داشت

در صَرت عذم هصزف وَد ًیتزٍصى . ویلَگزم ًیتزٍصى در ّىتبر ثَد 150هشبّذُ شذ ٍ ووتزیي آى در تیوبر 

ویلَگزم ًیتزٍصى در  150ام هشبّذُ شذ ٍ ووتزیي آى در تیوبر  پی پی 5/61ثیشتزیي هیشاى هٌگٌش ثب هیبًگیي 

ًشبى داد وِ هیشاى  صىوَد ًیتزٍ * ٍاریتًِتبیح همبیسِ هیبًگیي اثز هتمبثل  .ام ثَد پی پی 31/47ّىتبر ثب هیبًگیي 

ثیشتزیي ٍ در ٍاریتِ  درصذ 54/2ثب هیبًگیي  ویلَگزم در ّىتبر 225ثب هصزف  cimٍاریتِ در  ًیتزٍصى

kharkofski،  ثیشتزیي هیشاى سذین در ٍاریتِ . ووتزیي هیشاى ثَد درصذ 11/1تیوبر شبّذ ثب هیبًگیيcim  *

تیوبر شبّذ ثب  * cimٍ ووتزیي آى در ٍاریتِ  درصذ 49/0ویلَگزم در ّىتبر وَد ًیتزٍصى ثب هیبًگیي  225تیوبر

ویلَگزم در  225ٍ  150 تیوبرّبی * cimثیشتزیي هیشاى پتبسین در ٍاریتِ . هشبّذُ شذ درصذ 28/0هیبًگیي 

ویلَگزم در  150ثب هصزف  kharkofskiٍاریتِ  ٍ ووتزیي آى در درصذ 8/0ثب هیبًگیي  وَد ًیتزٍصى ّىتبر

ویلَگزم در  75ثب هصزف  cimپتبسین در ٍاریتِ . ٍخَد داشت درصذ 73/0ّىتبر وَد ًیتزٍصى ثب هیبًگیي 

ًیتزٍصى ثب زم در ّىتبر وَد ویلَگ 225ٍ  150ثیشتزیي ٍ در تیوبر  درصذ 505/0ّىتبر وَد ًیتزٍصى ثب هیبًگیي 

ویلَگزم در  75، تیوبر شبّذ ٍ تیوبر kharkofskiووتزیي هیشاى ٍ در ٍاریتِ  درصذ 28/0ٍ  37/0هیبًگیي 

ثیشتزیي هیشاى ولسین در ٍاریتِ  .ووتزیي هیشاى ثَد درصذ 37/0ٍ  35/0ّىتبر وَد ًیتزٍصى ثب هیبًگیي 

kharkofski  ووتزیي آى در ٍاریتِ  درصذ 59/1ویلَگزم در ّىتبر وَد ًیتزٍصى ثب هیبًگیي  225ثب هصزف ٍ

kharkofski هیشاى هٌیشین در ٍاریتِ یشتزیي ث .ٍخَد داشت درصذ 82/0، در تیوبر شبّذ ثب هیبًگیيCim * 

ویلَگزم در  225 هصزف  * kharkofskiٍ ووتزیي آى در در ٍاریتِ  درصذ 98/0تیوبر شبّذ ثب هیبًگیي 

 3/185ثب هیبًگیي تیوبر شبّذ *  cimهیشاى آّي در ٍاریتِ . هشبّذُ شذ درصذ 56/0ثب هیبًگیي  وَد ّىتبر

ام  پی پی 1/114 ثب هیبًگیيوَد ویلَگزم در ّىتبر  225هصزف  * kharkofskiام ثیشتزیي ٍ در ٍاریتِ  پی پی

 05/27ویلَگزم در ّىتبر وَد ثب هیبًگیي  75تیوبر  * cimثیشتزیي هیشاى رٍی در ٍاریتِ . ووتزیي هیشاى ثَد

 52/16ثب هیبًگیي ویلَگزم در ّىتبر وَد ًیتزٍصى  75هصزف *  kharkofskiام ٍ ووتزیي آى در ٍاریتِ  پی پی

ثِ  ویلَگزم در ّىتبر وَد ًیتزٍصى 225تیوبرّبی شبّذ ٍ  * cimهیشاى هٌگٌش در ٍاریتِ . ام ٍخَد داشت پی پی

ٍ ویلَگزم در ّىتبر  150تیوبر *  cimام ثیشتزیي ٍ در ٍاریتِ  پی پی 57/70ٍ  32/70ّبی  ثب هیبًگیي تزتیت

 همذار ام ووتزیي پی پی 85/45ٍ  2/46ّبی  ثب هیبًگیي ویلَگزم در ّىتبر وَد 225 تیوبر * kharkofskiٍاریتِ 

زم در ّىتبر وَد ًیتزٍصى ٍ در ٍاریتِ ویلَگ 225در تیوبر شبّذ ٍ  cimثیشتزیي هیشاى هس در ٍاریتِ . ثَد
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kharkofski 49/5 ،51/5ّبی  ثِ تزتیت ثب هیبًگیيوَد ًیتزٍصى  ویلَگزم در ّىتبر 225ٍ  150تیوبرّبی، 

 53/2ثب هیبًگیي ویلَگزم در ّىتبر وَد  150ثب هصزف  cimام ٍ ووتزیي آى در ٍاریتِ  پی پی 55/5ٍ  48/5

ثزرسی عٌبصز ّز گیبُ ًشبى داد وِ ثب هصزف وَد ًیتزٍصى ثز هیشاى خذة عٌبصز هعذًی  .ام هشبّذُ شذ پی پی

اهب ثز هیشاى . ًیتزٍصى، سذین ٍ پتبسین افشٍدُ شذ اهب اس همذار فسفز، هٌیشین، آّي، رٍی ٍ هٌگٌش وبستِ شذُ است

ًیتزٍصى ثیشتز اس  هیشاى خذة عٌصز cimّوچٌیي هشبّذُ گزدیذ وِ در ٍاریتِ . خذة هس افشٍدُ شذُ است

ثِ دلیل افشایش  kharkofskiًسجت ثِ  cimشبیذ یىی اس دالیل ثزتزی ٍاریتِ . ثَدُ است kharkofskiٍاریتِ 

 . تَاى خذة ًیتزٍصى ثبشذ

 گیری کلی نتیجه 

تَاى ثب ثزرسی  ٍخَد دارد ٍ هی (آًتبگًَستی) ٍ هٌفی( سیٌزصستی)ثیي عٌبصز هختلف ّوجستگی هثجت 

 .ثِ تعییي الگَّبی خذة عٌبصز ٍ تعییي هیشاى هصزف وَد الذام ًوَدًسجت  ،ثیشتز

Comparision of the content of the elements of 2 variety of  Amaranthus 
 

Abstract: in order to investigate the yield, elements and antioxidant enzymes of 2 

imported Amaranthus, this research were conducted at Karaj in 2010. This research 

was performed as split plat with 4 replications. Main factors were two Amaranthus 

variety ( Amaranthus hypocundriacus var. cim and A. h. var. Kharkofski ) and sub 

factors were nitrogen fertilizers at four levels (0, 75, 150 and 225 kg/ha of urea 

sources).  

The results showed that the effect of main and sub factor on N, Na, P, K, Ca, Mg, 

Fe, Zn, Mn and Cu was significant. Mean comparisons of varieties showed that, 

the cim had the most content of Na, K, with 1.89%, 0.785% respectively, than the 

kharkofski. The content of the Ca in kharkofski with 1.18% was more than the 

other one. The most content of Mg and Fe, was in cim with 0.8% and 162.1ppm. 

When fertilized was about 225kg/ha, the most content of Na with 0.42%, N with 

2.44ppm, K with 0.793% was ovservation. The  P with 0.43% was maximum in 75 

kg/ha and in 225kg/ha with 0.33% was minimum. In the control (without 

fertilizing) we saw the maximum of Mg and Fe with 0.96% and 176.85ppm 

respectively. 

 Key words: Amaranthus, variety, nitrogen fertilizers, Na, Fe. 
 


