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 چکیده
تیمارهاي بذري بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج خروس زراعی آزمایشی بـر پایـه طـرح بلـوك     منظور ارزیابی اثر برخی پیش به

تیمار بـذري   انجام گرفت. تیمارها شامل پیش 1393تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال  کامل تصادفی با شش
)، آب 1000)، کود نانو کـالت سـوپر میکـرو کامـل (سـه در      1000درصد (سه در  39/68)، ونیاز تغلیظ شده 10کود کبوتري (یک در 
ساعت  24ور شدند، سپس به مدت  به مدت هشت ساعت در تیمارهاي ذکر شده غوطهو شاهد بودند. بذرها  x12مغناطیس، همیوپاتی 

تیمـار آب   گراد به رطوبت اولیه رسانده شدند و جهت کشت به مزرعه منتقل شدند. نتایج نشان داد اعمال پیش درجه سانتی 25در دماي 
ترتیـب   یدهاي چـرب پالمتیـک و اسـتئاریک را بـه    مغناطیسی عملکرد بذر، عملکرد بیوماس، فسفر، درصد روغن، عملکرد روغـن، اسـ  

درصد نسبت به شاهد افزایش داد. همچنین، در صـفات اسـیدهاي چـرب اولئیـک و      2/22، 7/12، 6/36، 6/20، 5/25، 71/17، 31/22
زنـی،   ش درصد جوانـه دلیل افزایدست آمد. اعمال تیمارهاي پیش از کاشت به تیمار نانو کالت به لینولئیک بیشترین میزان در کاربرد پیش

کننـد.   شود را ایجاد می تر از آنچه در بستر بذر پس از کاشت حادث می رشد گیاهچه و استقرار بهتر آن در مزرعه، شرایط بسیار مطلوب
در تحقیق حاضر اعمال تیمارهاي پیش از کاشت آب مغناطیس و نانو کالت از نظر حصول عملکـرد و خصوصـیات کیفـی اثرگـذاري     

 تیمارها داشتند. ت به سایر پیشبیشتري نسب

 آب مغناطیسی، اسید چرب، روغن، کود کبوتري، نانو کالت ها: واژه کلید
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 مقدمه .1
منظور افـزایش تولیـد محصـوالت کشـاورزي در واحـد       به

سطح، عملیات زراعی متعددي صورت گرفته اسـت. یکـی   
ها اعمال تیمـار پـیش از کاشـت بـذر      از مهمترین مدیریت

بـه  کـه   تیمار بـذر تکنیکـی اسـت    پیش. ]13، 25[د باش می
واسطه آن بذور پیش از قرار گرفتن در بستر خود و مواجـه   

فیزیولـوژیکی و  ظ با شـرایط اکولـوژیکی محـیط، بـه لحـا     
این امـر  . آورند دست می زنی را به بیوشیمیایی آمادگی جوانه

توانـد سـبب بـروز تظـاهرات زیسـتی و فیزیولـوژیکی        می
 تیمار شده و گیاه حاصـل از آن گـردد   ذر پیشي در بددمتع

]21،22 ،20[.  
امروزه دامنه نوع تیمارهاي پیش از کاشت بـذر بسـیار    

گسترده شده است، از آن جمله استفاده از منـابع گیـاهی و   
حیوانی قابل تجدیـد و منـابع بیولوژیـک، نقـش مهمـی در      

ایـن  باروري و افزایش کیفیت محصوالت کشـاورزي دارد.  
با بوده و ات در بردارنده عناصر آلی براي رشد گیاهان ترکیب

باشند. ایـن موضـوع بـه کشـاورز      سازگار می محیط زیست
دهد که کودهاي دامی قابـل دسـترس خـود را بـا      اجازه می

هزینه کمتر و به منظور بهبود محتواي عناصر غذایی خـاك،  
تأمین نیاز گیاه و حاصلخیزي خاك استفاده و میـزان تولیـد   

عنوان  بهنانو کودها . همچنین، ]7[ل را افزایش دهد. محصو
جایگـاه خـود را در علـوم     خـوبی  بـه یک فناوري نوظهور 

کودهـا   نـانو  اند. کشاورزي و صنایع وابسته به اثبات رسانده
خـوبی نیازهـا و    صورت کامـل جـذب گیـاه شـده و بـه      به

کودهاي عناصـر کـم   . ]7 [دنکن هاي غذایی را رفع می کمبود
هاي متـابولیکی تاثیرگـذار بـوده و     شتر در فعالیتمصرف بی

طور غیر مستقیم با افزایش سـرعت رشـد گیـاه و سـطح      به
گزارش شده . ]3[شوند  جذب، باعث افزایش رشد گیاه می

است که با کاربرد عناصر آهن، روي و منگنز در گیاه لوبیـا،  
متوسط عملکرد دانه نسبت به شـاهد افـزایش یافـت، ایـن     

تا  5/6درصد و در سال دوم  30تا  17ال اول، افزایش در س
 .]10[هفت درصد بود 

ــدان     ــرض می ــی آب در مع ــان داده وقت ــات نش مطالع
فیزیکـی و   هـاي  گیـرد برخـی ویژگـی    مغناطیسی قرار مـی 
. تحریک گیاه بـا اسـتفاده از   ]14[کند  شیمیایی آن تغییر می
عنوان راهـی جهـت افـزایش کمیـت و      میدان مغناطیسی به

زنی، درصد سبز  ملکرد گیاه، افزایش سرعت جوانهکیفیت ع
شــدن و کــاهش مصــرف بــذر را در پــی داشــت. اثــر آب 

فرنگـی و فلفـل، قـدرت     مغناطیسی بر روي محصول گوجه
فرنگـی بـه    زنی فلفل را دو برابر کرد. بذرهاي گوجـه  جوانه

مغناطیسی کردن آب پاسخ بیشـتري نسـبت بـه مغناطیسـی     
روشـی   1در این میان، همیوپاتی. ]6[کردن بذر نشان دادند 

هـاي بسـیار رقیـق شـده، جهـت       است که در آن از محلول
شـود. مفهـوم    هاي زنده بهره برده می اثرگذاري بر ارگانیسم

همیوپاتی درمان مشابه با مشابه است که براي اولین بـار در  
در خدمت طب درمانی منتشر شـد. در بررسـی    1807سال 

لفور بر رشد نعناع مشـاهده  تأثیر همیوپاتیک آرسنیک و سو
شد تیمار همیوپاتی سولفوریک موجب افزایش وزن خشک 

ها،  ریشه و ساقه گردید. همیوپاتی در کنترل آفات و بیماري
هـاي ثانویـه در گیاهـان دارویـی، سـمیت       افزایش متابولیت

زدایی گیاهان از فلزات نظیـر آلومینیـوم و مـس و افـزایش     
 . ]13[کار رفته است  رشد به
ــه  ا ــر ب ــوي دیگ ــارگیري  ز س ــانیگک ــد  اه ــه جدی ک

باشــد،  داشــته یطــیمح طیبــا شــرا یخــوب يرپــذی ســازش
ي بـرا ها  یی آنارزش غذا وهاي کمی نیاز داشته باشند  نهاده

 يبـرا  يمؤثر يکارها راه تواند مناسب باشد، میدام مصرف 
، 28[ي باشـد  و دامپرور یزراع هاي ستمیس وري بهبود بهره

ــی از گ .]23، 27 ــه    یک ــن زمین ــه در ای ــل توج ــان قاب یاه
خـروس گیـاهی چنـدمنظوره     تاج .]5[باشد  خروس می تاج

است که برگ و دانـه آن ارزش غـذایی زیـادي دارد و بـه     
. دانه ]18[شود  عنوان غذاي انسان و خوراك دام استفاده می

درصـد   21تـا   1/13طـور متوسـط حـاوي     خـروس بـه   تاج
                                                           
1. Homeopathy 
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درصـد   69تـا   48، خام درصد چربی 9/10تا  6/5پروتئین، 
درصـد   4/4تـا   5/2درصد فیبرهاي غذایی و 2/14نشاسته، 

توانـد   خـروس مـی   . کشـت گیـاه تـاج   ]24[خاکستر اسـت  
هاي بیش از اندازه به دیگر گیاهان رایج و پر توقع  وابستگی

را بیش از پیش کم کند. هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر،     
جهـت  تیمارهاي بـذري آلـی و شـیمیایی     بررسی تأثیر پیش

حداقل رساندن استفاده از نهاده در افزایش عملکرد گیـاه   به
خروس زراعـی، و هـم افـزایش سـرعت و      چندمنظوره تاج
منظـور رشـد یکنواخـت و     زنی در مزرعـه بـه   درصد جوانه

 افزایش سطح سبز مزرعه  می باشد.
 

 ها . مواد و روش2
صورت طـرح بلـوك کامـل     به  1393تحقیق حاضر درسال 

حـل مزرعـه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي      تصادفی، درم
ــازلو انجــام گرفــت.   ــه واقــع در پــردیس ن دانشــگاه ارومی

 37مشخصات منطقه عبارت اسـت از، عـرض جغرافیـایی    
درجـه و پـنج ثانیـه،     45ثانیه، طول جغرافیـایی   32درجه و

متر. براساس آمار آب و هوایی و  1320ارتفاع ازسطح دریا 
جز مناطق آب و هوایی سرد منحنی آمبروترمیک این منطقه 

درجــه  16باشــد، میــانگین حــداکثر ســالیانه  و خشــک مــی
گـراد   گراد و میانگین حداقل دمـا سـه درجـه سـانتی     سانتی
ارومیه، -باشد (سازمان هواشناسی استان آذربایجان غربی می

 ). مشخصات خاك منطقه به شرح زیر بود.1393

 مایشخصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاك محل آز .1جدول

 پتاسیم
(ppm) 

 فسفر
(ppm) 

 )ازت 
%) 

 کربن
 (O.C)آلی 

 شن
(%) 

 سیلت
(%) 

 رس
(%) 

 درصد اشباع
(T.N.V) 

 شوري
(Ec) 

 بافت
 خاك

 عمق
 متر) (سانتی

 30-0 لوم 1/1 43 26 35 39 6/0 6 4/10 250

 
تیمارهاي مـورد بررسـی شـامل: شـاهد (بـدون پـیش       

 39/68ظ شده )، ونیاز تغلی10تیمار)، کود کبوتري (یک در 
)، کود نانو کالت سوپر میکـرو کامـل   1000درصد (سه در 

ــاتی 1000(ســه در  ــاطیس، همیوپ (معــرف  x12)، آب مغن
واحد آب اسـت)   9به  1دفعات رقیق سازي ماده با نسبت 

 بودند.
نحوه آماده سازي ترکیبات: کود کبوتري، مخلوط کـود   

سـاعت خیسـانده    24به مـدت   10و آب به نسبت یک به 
د. ســپس از دو الیــه پارچــه نــازك گذرانــده شــد. آب شــ

مغناطیسی با عبور آب معمولی از میدان مغناطیسی دسـتگاه  
انجام شد. نانو کالت سوپر میکـرو   BSI12مغناطیسی مدل 

، 01/0، مــس=05/0، نیتــروژن=46/0کامــل (مولیبــدن=% 
ــزیم= ــیم=01/0منی ــز=02/0، پتاس ، 05/0، روي=02/0، منگن

) بــا 06/0، بــر=%5/1، کلســیم=%04/0، فســفر=04/0آهــن=

 39/68نسبت ذکر شده با آب تهیه شد. ونیاز تغلـیظ شـده   
% 80درصد (مـالس چغندرقنـد تغلـیظ شـده، بـا بـریکس       

سازي شده در کارخانه پاکدیس ارومیه) به نسبت سـه   رقیق
 در هزار با آب آماده شد. 

صـورت   آماده سازي زمین در ابتداي خـرداد مـاه و بـه   
نجام گرفت. بذرها به مدت هشت ساعت در جوي و پشته ا

 24تیمارهاي ذکر شده غوطه ور شـدند، سـپس بـه مـدت     
درجه سـانتی گـراد بـه رطوبـت اولیـه       25ساعت در دماي 

و جهـت کشـت بـه مزرعـه منتقـل       ]4، 10[رسانده شدند 
متر خاك قرار گرفتند.   دو سانتی -شدند. بذور در عمق یک

ــ  ــه ش ــات داشــت در مزرع ــرین عملی ــا مهمت ــارزه ب امل مب
هاي هرز با ادوات دستی بود. بعد از جوانه زنی بذور  علف

هشت برگـی انجـام شـد تـا     -عملیات تنک در مرحله شش
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تراکم مطلوب بوتـه حاصـل شـود. برداشـت محصـول در      
انتهاي فصل انجام گرفـت. صـفات مـورد بررسـی در ایـن      

، ]8[، عملکرد بیومـاس   ]9، 11[تحقیق شامل: عملکرد بذر 
، عناصر نیتروژن، فسـفر و پتـاس،   ] 1، 9[برداشت  شاخص

روغن، عملکرد روغن، اسیدهاي چرب اولئیک، لینولئیـک،  
 .پالمتیک، استئاریک بودند

HI= (weight of seed )/(biomass yield)×100 1(      
 سفر و پتاس، روغن

Oil yield  = Oil content  × Seed yield  2(                    

 (Weight of seed)شـاخص برداشـت،    (HI)، 1در فرمول 
عملکـرد   (Biomass yield)عملکرد اقتصادي (وزن بـذر)،  

عملکـرد   (Oil yield)، 2. در فرمول ]9[ باشند بیولوژیک می
 (Seed yield)میزان روغن (درصد)،  (Oil content)روغن، 

 .]2[باشند  عملکرد بذر می
ال کجلدبا روش  تاز سنجش ازت ، فسفات و پتاسیم:

مولیبـدات و   و با استفاده ازفسفات با روش کالریمتری، ]12[
 ]15[ پتاسیم با روش فلیم فتـومتري  و ]21[گرین ماالشیت 

 در آزمایشــگاه گــروه زیســت شناســی دانشــگاه خــوارزمی
ها با روش سوکسـله و   شد. درصد چربی نمونهگیري  ازهدان

گیــري شــد. تعیــین  بــا اســتفاده از حــالل پترولیــوم انــدازه
صـورت   14ها براسـاس روش منبـع    اسیدهاي چرب نمونه

 گیـري اسـید چـرب،     مشخصـات دسـتگاه انـدازه    .گرفت

UNICAM 4600 Gas Chromatograph  ــتون باســ
متر، کـه   میلی 25/0 متر و قطر 30 طول به BPX70کاپیالري

باشـد. محلـول    مخصوص جداسازي اسیدهاي چـرب مـی  
 Pentodecenoic acid methylبانام C15 اینترال استاندارد (

ester-10  17[گرم بر میلـی لیتـر بـود     با غلظت دو میلی[ .
نسـخه  SAS تجزیه آماري طرح با استفاده از برنامه آمـاري  

هـا بـه روش آزمـون دانکـن انجـام       و مقایسه میـانگین  2/9
 .گرفت

 . نتایج و بحث3
 . عملکرد3.1

د ) نشان دا2ها (جدول  نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
اثر تیمار بر عملکرد بذر و بیوماس در سـطح احتمـال پـنج    

که اثر آن بر صفت شاخص  دار شد، در صورتی درصد معنی
تیمـار   دار نشد. بیشترین عملکرد بذر در پیش برداشت معنی

گرم در مترمربـع و کمتـرین آن در    2/180آب مغناطیس با 
تیمـار آب   ). پـیش 3دست آمد (جدول  گرم به 140شاهد با 

درصـدي عملکـرد بـذر     31/22غناطیس منجر به افـزایش  م
نسبت به شاهد گردید. سایر پیش تیمارها از نظر آماري اثر 
یکسانی بر عملکرد بذر داشتند. بیشترین عملکـرد بیومـاس   

گرم در متر مربع) و  17/1762تیمار آب مغناطیس ( در پیش
گرم در متر مربع) و کمتـرین آن در   5/1757کود کبوتري (

گــرم در متــر مربــع) مشــاهده شــد.      1/1450د (شــاه
ترتیب باعث  تیمارهاي آب مغناطیس و کود کبوتري به پیش

درصدي عملکرد بیوماس نسبت به  5/17و  71/17افزایش 
). شـرط تولیـد محصـول در آن    3شاهد گردیدند (جـدول  

دسته از گیاهان زراعی که با استفاده از بـذر نسـل خـود را    
زنـی، رشـد گیاهچـه و     بـه جوانـه   کنند، وابسـته  تجدید می

باشد. در این راستا اعمـال تیمـار    استقرار بذر در مزرعه می
پیش از کاشت دستاوردهاي بسیاري نصیب متخصصان این 

 حوزه کشاورزي کرده است.
هـاي متـابولیکی،    تیمار بذر منجر به شروع فعالیت پیش 

زنـی در بـذور    فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مربوط به جوانـه 
اي، فعـال سـازي و    گردد، انتقال مواد ذخیـره  یمار شده میت

ــنتز  ــد DNAو  RNAسـ ــاي   ATP، تولیـ ــود غشـ و بهبـ
شـود و در نهایـت سـبب     سیتوپالسمی در بذرها آغـاز مـی  

. از آنجـایی کـه در   ]22[شود  افزایش بازده رشد گیاهان می
زنی در محیطی کنترل شده  چنین شرایطی آغاز فرایند جوانه

هـاي   توان انتظار داشت کـه واکـنش   رد، لذا میپذی انجام می
تـر از   مذبور در بذور تیمار شده در شرایط بسـیار مطلـوب  
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شـود اتفـاق    آنچه در بستر بذر پس از کاشـت حـادث مـی   
بیافتد. در نتیجه افزایش سرعت، بنیـه جوانـه زنـی و رشـد     

گردد. بنابراین در یک تـوده بـذري کـه     گیاهچه حاصل می
ز کاشـت بـذر قـرار گرفتـه اسـت،      تحت تیمارهاي پـیش ا 

باشـد. بـا افـزایش     سرعت سبز شدن و یکنواختی بیشتر می
فعالیت فتوسنتزي گیاه، عملکرد بیولوژیکی نیز افزایش پیدا 

کند که با تغییر عملکرد بیولوژیک افـزایش تولیـد مـواد     می
یابـد   ها نیز تغییر مـی  به دانه  فتوسنتزي و جذب و انتقال آن

]21 ،20[. 

 
 خصوصیات کیفی .3.2

اعمال تیمارهاي پیش از کاشت بذري بر عناصر نیتـروژن و  
دار شد، ولی اثر آن بر  درصد معنی 1فسفر در سطح احتمال 

). بیشـترین میـزان   2دار نشـد (جـدول    عنصر پتاسیم معنـی 
گــرم در   83/30تیمـار کـود کبـوتري بـا      نیتـروژن در پـیش  

ـ     و  43/25ا کیلوگرم و کمترین آن در ونیـاز تغلـیظ شـده ب
دست آمد. کـود کبـوتري    گرم در کیلوگرم به  2/25شاهد با 

درصدي نیتروژن نسبت بـه شـاهد    26/18منجر به افزایش 
تیمارها از نظر آماري اثر یکسانی داشتند.  گردید. سایر پیش

تیمارهاي آب مغناطیس  بیشترین مقدار عنصر فسفر در پیش
) نـانو کـالت   67/4گرم در کیلوگرم، کود کبـوتري (   7/4با 

 5/3) و کمتـرین آن در شـاهد بـا    63/4سوپر ماکرو کامل (
 ). 3گرم در کیلوگرم حاصل شد (جدول 

باشد که، آب  تحقیقات انجام شده گویاي این مطلب می
مغناطیس بهتر از آب معمولی توسـط غشـاي بـذر جـذب     

کند، این امر  هاي درونی آن راه پیدا می شود و به قسمت می
گـردد. آب مغناطیسـی    زنـی بـذر مـی    ع جوانهمنجر به تسری

عــالوه بــر جــذب بهتــر، فراینــدهاي متــابولیکی را تســریع 
دهد که این پدیده را به افـزایش قابلیـت حـل نمـک و      می

دهنـد. اسـتفاده از    کاهش کشش سطحی در آن نسـبت مـی  
ــرعت     ــد و س ــزایش درص ــب اف ــی موج ــدان مغناطیس می

ش عملکـرد و  زنی، افزایش درصد سبز شدن و افـزای  جوانه
 .]6، 14[گردد.  وري آب در گیاه می بهره

) درصـد  2با توجه به جدول تجزیه واریـانس (جـدول   
درصد معنـی دار   1روغن تحت اثر تیمار، در سطح احتمال 

تیمار نانو کـالت سـوپر    شد. بیشترین درصد روغن در پیش
و  1/12درصـد و آب مغنـاطیس بـا     2/12ماکرو کامـل بـا   

 85/9و شـاهد بـا    8/9ود کبـوتري بـا   کمترین درصد در ک
دست آمد. اثر تیمار بر عملکرد روغن در سـطح احتمـال    به

دار شــد. بیشــترین عملکــرد روغــن در  پــنج درصــد معنــی
گرم در مترمربع) و کمترین  8/21تیمار آب مغناطیس ( پیش

دســت آمــد  گــرم در متــر مربــع) بــه 81/12آن در شــاهد (
 ).3(جدول 

تر در یـک تـوده بـذري کـه      تسبزي بیشتر و یکنواخ 
اند، منجر  تحت اثر تیمارهاي پیش از کاشت بذر قرار گرفته

به افزایش رشد رویشی، ظرفیت فتوسنتزي، توسعه پوشش 
شود. این امر منجـر بـه اسـتفاده مـوثر از عوامـل       گیاهی می

محیطی چون تابش خورشید و درجه حـرارت مطلـوب در   
افزایش فرآیند جذب بندي و در نهایت  زمان گلدهی و دانه

. تأمین مواد فتوسنتزي مورد نیاز دانه موجـب  ]17[شود  می
شـود، در نتیجـه    افزایش تعداد دانه تشکیل شده در گیاه می

ضمن افزایش عملکـرد دانـه، عملکـرد روغـن و پـروتئین      
 یابد. افزایش می

 
 . اسیدهاي چرب3.3

اســیدهاي چــرب دســته دیگــري از محتویــات درون بــذر 
باشند که از اهمیت بـاالیی برخوردارنـد. در    میخروس  تاج

خـروس اسـیدهاي چـرب غیراشـباع و اشـباع بـا        دانه تـاج 
هـا شـامل    درصدهاي متفاوتی وجـود دارنـد کـه عمـده آن    

ــتئاریک و     ــک، اس ــک، پالمتی ــک، اولئی ــیدچرب لینولئی اس
نســبت اســیدهاي چــرب در ارزش باشــند.  لینولنیــک مــی

 . باشد هم میاي و اقتصادي روغن بسیار م تغذیه
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باالیی درصد اسیدهاي چـرب غیـر اشـباع داراي یـک     
هاي گیاهی از  پیوند مضاعف، مانند اولئیک اسید، در روغن

باشـند   اي و سالمت داراي اهمیـت بیشـتري مـی    نظر تغذیه
ترین اسـیدچرب غیـر اشـباع از نظـر تغذیـه       . مهم]16،26[

ترکیـب  وجود لینولئیک اسـید در  . ]7[لینولئیک اسید است 
روغن نیز به طور چشـمگیري درصـد کلسـترول خـون را     

 . دهد کاهش می
دست آمـده، اثـر تیمـار بـر اسـید چـرب        طبق نتایج به

درصد و بر  5اولئیک، لینولئیک و پالمتیک در سطح احتمال 
دار شـد   استئاریک اسید در سطح احتمال یک درصد معنـی 

ر نـانو  تیما ). بیشترین درصد اولئیک اسید در پیش2(جدول 
درصد و کمتـرین آن در   36/37کالت سوپر میکرو کامل با 

دســت آمــد. ســایر  درصــد بــه 1/33تیمــار ونیــاز بــا  پــیش
تیمارها از نظر آماري در یک سـطح قـرار داشـتند. در     پیش

تیمار نـانو   اسید چرب لینولئیک نیز بیشترین درصد در پیش
درصد) و کمترین درصد  23/29کالت سوپر میکرو کامل (

 ).3دست آمد (جدول ن در شاهد بهآ

علـت سـطح ویـژه بـاال،      رسد نانو کالت بـه  نظر می به 
حاللیت باال و کمپلکس خاص آن، قابلیت زیادي در جذب 
شدن توسط گیاه دارد. بذور تیمار شده با کـود نـانو سـطح    

کننـد، در نتیجـه فتوسـنتز و     فتوسنتز کننده باالیی ایجاد مـی 
یابد، اختصـاص بیشـترمواد    یش میتولید در این گیاهان افزا

منجر به افزایش سهم  ]19[هاي زایشی  فتوسنتزي به قسمت
شـود. در اسـید چـرب پالمتیـک      اسیدهاي چرب دانـه مـی  
 20/28تیمـار آب مغنـاطیس  بـا     بیشترین درصـد در پـیش  

درصد) و همیوپـاتی   69/24درصد و کمترین آن در شاهد (
تیمـار آب   ش). پـی 3دسـت آمـد (جـدول     درصد) به 8/24(

ــاطیس ( ــوتري (  2/7مغن ــود کب ــد) و ک ــد)  1/7درص درص
بیشترین درصد استئاریک اسید را به خود اختصاص دادنـد  

درصد کمترین درصد را دارا بود (جـدول   62/5و شاهد با 
تواند نقش  در کل رفتارهاي ژنتیکی گیاه و نوع رقم می). 3

قابل توجهی در درصد روغن واسیدهاي چرب موجـود در  
 .یاه داردگ

 

 
تیمارها به تفکیک هر یک   تأثیر پذیري اسیدهاي چرب بذر تاج خروس تحت اثر اعمال تیمارهاي پیش از کاشت. میانگین .1شکل 

دار آماري براساس آزمون دانکن در سطح احتمال  از اسیدهاي چرب که داراي حداقل یک حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت معنی
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 گیري یجه. نت4
دهد، با توجه بـه   یم تشکیلعلوفه  را دام رهیج هخش عمدب

 تیمحـدود  بـاران ایـران،   و کـم خشـک   نیمـه -خشکاقلیم 
 تیبـا محـدود  را فـراهم آوردن علوفـه دام    یمـ یاقل طیشرا

قـرار   ریرا تحت تأث یدام هاي فراورده دیو تول کرده،مواجه 
ــن  ــت. از ای ــتفاده از داده اس ــانیگ رو اس ــدي اه ــه جدی  ک

، باشــند داشـته  یطـ یمح طیبـا شـرا   یخـوب  يرپـذی  سـازش 
 هـا  آن ییو ارزش غـذا هاي کمـی نیـاز داشـته باشـند      نهاده

  خـروس بـه  باشـد. گیـاه تـاج    مناسب باشد حائز اهمیت می
عنوان یک شبه غله، گیاهی است کم توقع، با ارزش غذایی 
باال، در عین حال محصول جایگزین مناسب، بـراي نقـاطی   

و سایر گیاهان برگی قادر به رشـد نیسـتند   است که غالت 
(مناطق عرض جغرافیایی باال با خاك فقیر و دماي زیاد). از 
سوي دیگر، تاج خروس امکان ایجـاد تنـوع کشـت بـراي     

آورد و از این رهگذر ریسـک آفـات،    کشاورز را فراهم می
دهـد، از ایـن رو    هاي هرز را کـاهش مـی  ها و علفبیماري

مرثمر در بخش کشت و تولید کشـور  تواند محصولی مث می
هـاي رشـد    و محـرك   باشد. همچنین استفاده از تکنولـوژي 

جدید در راستاي به حـداقل رسـاندن اسـتفاده از نهـاده بـا      
اثربخشی افزایشی محصول تولیدي گامی مثبـت در جهـت   

باشـد. در تحقیـق حاضـر     حمایت اقتصادي تولیدکننده مـی 
ی و شیمیایی بـا هـدف   تیمارهاي بذري آل بررسی تاثیر پیش

حداقل رساندن استفاده از نهاده در افزایش عملکرد گیـاه   به
خروس زراعـی، و هـم افـزایش سـرعت و      چندمنظوره تاج

منظـور رشـد یکنواخـت و     درصد جوانه زنی در مزرعه بـه 
افزایش سطح سبز مزرعه انجام پذیرفت. براساس نتایج بـه  

ت سـوپر  تیمـار آب مغنـاطیس و نـانوکال    دست آمده پـیش 
میکرو کامل در صفات مورد بررسی تاج خروس زراعی در 
شرایط اقلیمی شهرستان ارومیه تیمارهاي مـوثرتري نسـبت   

 به سایر موارد مورد بررسی بودند.
 

 منابع
) ارزیـابی  1389جعفریان م، بهشـتی ع و طـاهري ق (   .1

کارایی نیتـروژن در ژنوتیـپ هـاي سـورگوم دانـه اي      
(Sorghum bicolor L.)ریه بوم شناسی کشاورزي. . نش

2)3  :(511-502. 

دانشمند ع، شیرانی راد ا ح، نور محمدي ق، زارعی ق  .2
) بررسی روغـن دانـه و پـروتئین    1387و دانشیان ج (

دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانـه و  
عملکرد پروتئین دانه. فصلنامه دانش کشاورزي ایـران.  

5)3:(314-295 . 

خـروس در   تـاج  یالژس یهتغذ یرتأث) 1392رضائی ج ( .3
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