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ارگانیک و  کودهاي یر مدیریتأث) تحت ت.Amaranthus spp. L( مقایسه تولید علوفه آمارانت

  شیمیایی
  

  3و اسفندیار فاتح  2، محمدرضا محمدي تودشکی*1امیر آینه بند

  28/08/1393تاریخ دریافت: 
 23/02/1394تاریخ پذیرش: 

  
ـ  .Amaranthus spp. L( سه تولید علوفه آمارانتمقای. 1396. او فاتح،  محمدي تودشکی، م. ر.،آینه بند، ا.،   کودهـاي  یر مـدیریت أث) تحـت ت

 .688-675 ):3(9شناسی کشاورزي، بومارگانیک و شیمیایی. 
 

  چکیده
شود که از سازگاري مطلوبی با بسـیاري از منـاطق معتـدل و گـرم     ) از گیاهان زراعی جدید محسوب می.Amaranthus spp. Lگیاه آمارانت ( 

شیمیایی) بـر ارقـام آمارانـت در مزرعـه تحقیقـاتی      -هایی مدیریت کود (ارگانیکآزمایشی با هدف بررسی تأثیر روش ،باشد. بر این اساسر میبرخوردا
هاي کامل بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوكهاي یکصورت کرتاجرا شد. آزمایش به 1393دانشکده کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 

 2+ هیومیکسـین)، ارگانیـک  2(کمپوسـت + نیتـروپالس + بـارور    1هـاي مـدیریت ارگانیـک   صادفی با سه تکرار انجام شد. تیمار اصـلی شـامل روش  ت
کمپوسـت +  )، تلفیـق منـابع کودهـاي شـیمیایی و زیسـتی (ورمـی      20K-30P-50N( + فسفونیتروکارا)، شیمیایی2کمپوست + نیتروپالس+ بارور(ورمی

کیلوگرم اوره در هکتار) و تیمار شاهد (بدون مصرف هیچ گونه کودي) و فاکتور فرعی شامل دو رقم آمارانت (پلینزمن  20+ هیومیکسین + فسفونیتروکارا 
هاي مدیریت ارگانیک و نیز رقم کونیز بیشترین کمیت صفات ارتفاع، قطر ساقه، وزن خشک برگ، وزن خشـک  و کونیز) بود. نتایج نشان داد که روش

دار را با صفت وزن ساقه داشت. بیشترین عملکـرد علوفـه   کل عملکرد ماده خشک را دارا بودند. عملکرد ماده خشک بیشترین همبستگی معنی ساقه و
یش که دلیل آن بهتر بودن وزن خشک برگ و ساقه بود.  بنابراین نتایج این آزما و رقم کونیز بود 2گرم در متر مربع) مربوط به مدیریت ارگانیک 1/368(

  هاي مدیریت ارگانیک در گیاه آمارانت در شرایط خوزستان است.حاکی از مناسب بودن روش
  

  کمپوستعملکرد بیولوژیک، کمپوست، کودهاي بیولوژیکی، ورمی  هاي کلیدي:واژه
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4- Amaranth 
5- Amaranthaceae 

ه از اسـتفاد ). Yang & Collin, 2004( باشـد  داشته را زراعی تناوب
هاي آمارانت در تغذیه انسان رایج بوده با این حال، علوفه برگ و دانه

خوراك دام با کیفیت باال استفاده عنوان هاي آمارانت بهبرخی از گونه
چون رشد سریع، استفاده کارآمد هایی همویژگیمیشود. آمارانت داراي 

باشد که بدین سبب، ایـن گیـاه را محصـول    از آب و پروتئین باال می
 .)Pospišil et al., 2008مناسبی جهت تغذیـه دام قـرار داده اسـت (   

گیـاه دارد، بـدین    بـه مرحلـه رشـدي    بستگی علوفه این گیاه کیفیت
باشد صورت که باالترین محتواي پروتئین در مرحله اوایل گلدهی می

 130رم در کیلوگرم) و پس از گلدهی این مقدار کاهش یافته (گ 230(
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یابـد  در ساقه افزایش می NDF2و  ADF1گرم در کیلوگرم) و میزان 
)Stordahlet al., 1999(. ) آینه بندAynehband, 2004سه ) با مقای

اي آمارانت گزارش داد که عملکرد وزن خشک علوفـه  پنج رقم علوفه
تن در هکتار بود. نتایج بیانگر این اسـت   32تا  15ارقام آمارانت بین 

اي آمارانت از پتانسیل مطلوبی جهت کشت و توسعه در که گیاه علوفه
  خوزستان برخوردار بوده است.

 راه ترینسریع عدنیشیمیایی م يهاکود از از سوي دیگر استفاده

 يهـا هزینـه  اما باشد،گیاهان می نیاز مورد غذایی عناصر تأمین براي
 و زیست محیط آلودگی، تخریب ایجاد شیمیایی، کودهاي مصرف زیاد

 منابع کاربرد توسعه است که در حالی باشد، اینمی کنندهنگرانخاك 

 شیمیایی منابع جاي بیولوژیک به منابع و تجدید قابل دامی و گیاهی

 مـواد  بیولوژیک، يهاحفظ فعالیت و باروري در مهمی نقش تواندمی

 زراعی محصوالت کیفیت افزایش و زراعی نظام بو سالمت خاك، آلی

 اهمیـت  افـزایش  دلیل به ). امروزهZaidi et al., 2003باشد ( داشته

محیطی همچون آبشویی نیتروژن وتولید گازهاي گلخانهزیست مسائل
 کودهـاي  بـه  بیشتري ) توجهO2Nن دي اکسید نیتروژن (اي همچو

اسـت   کودهـاي شـیمیایی شـده    براي جایگزینی زیستی یا بیولوژیک
)Kader et al., 2002) رضــوانی مقــدم و همکــاران .(Rezvani 

Moghadam et al., 2010     نیز گزارش کردنـد بـا کـاربرد تلفیقـی (
گیاه کنجـد   کودهاي شیمیایی و آلی کلیه صفات رشدي و عملکردي

)Sesamun indicum L. (داري داشتند سبت به شاهد افزایش معنین
دست آمد که دلیل و بیشترین مقدار این صفات در تیمار کود گاوي به

گیاه بیـان   رشد با غذایی متناسب عناصر تدریجی سازيداین امر را آزا
 صـر عنا تأمینعالوه، گیاه بود. به عملکرد بهبود داشتند که نتیجه آن

 تنوع کمک به گیاهان، طبیعی تغذیه با متناسب کامالً صورتیبه غذایی

 حفـظ سـالمت   و کیفیـت  بهبود حیاتی،  هايفعالیت تشدید زیستی،

به  بیولوژیک ي استفاده از کودهايهامزیت ترینمهم از زیست محیط
 Bashan et( و همکاران ). باشانRai & Gaur 1992روند (می شمار

al., 2004ویـژه  ب کودهـاي بیولوژیـک،   کـاربرد  کـه  دادند ان) نش 

 جـذب  مـاده خشـک،   توجـه  قابل بهبود موجب تواندمی آزوسپریلیوم

-شود. به در غالت ریشه طول و برگ اندازه گیاه، ارتفاع غذایی، عناصر
 از زیادي تعداد کمپوست درورمی کمپوست و آلی طور مشابه کودهاي

 و گرفته قرار استفاده مورد یزيآمطور موفقیتبه کشاورزي محصوالت
                                                        
1- Acid detergent fiber 
2- Neutral detergent fiber 

 ارتقـاء  بـه  منجـر  غذایی،  نیازهاي تأمین بر عالوه این کودها کاربرد

 ,Yang & Collin( شده اسـت  نیز خاك و میکروبی فیزیکی شرایط

 )Piraste Anoshe et al., 2010( و همکاران ). پیرسته انوشه2004
 Helianthus(ان با مقایسه اثر کودهاي زیستی و شیمیایی در آفتابگرد

annuus L. (   تیمـار کـاربرد   اظهار داشتند بیشـترین ارتفـاع بوتـه در 
کودهاي شیمیایی و بهترین عملکرد دانه در تیمار مصـرف کودهـاي   

دست آمد که علت این امر را قدرت نگهداري باالتر رطوبت زیستی به
و اویدجی اند. در پژوهشی کمپوست و کودهاي زیستی دانستهدر ورمی

و کود مرغی بر گیاه  NPK) با مقایسه اثر Oyedeji, 2014کاران (هم
آمارانت اظهار داشتند، بیشترین تعداد برگ، طول برگ، تعداد شاخه و 

دست آمد که علـت ایـن امـر را    ارتفاع در تیمار مصرف کود مرغی به
افزایش حاصلخیزي خاك و فراهمی تدریجی عناصر غـذایی در ایـن   

 ,.Kushare et alکردند. کاشار و همکـاران (  اي بیانمدیریت تغذیه

نیز در مقایسه اثر کودهاي دامی و معدنی بر رشـد و عملکـرد    )2010
گیاه آمارانت، گزارش کردند که باالترین عملکرد و اجزاي عملکرد در 

توانـد ناشـی از   دست آمد که مـی تن در هکتار کود دامی به 10تیمار 
 و آب بهتـر  شه و در نتیجه جذببهبود شرایط خاك و توسعه بهتر ری

  گردد. خاك از غذایی مواد
هاي استفاده گیاهان زراعی جدید در الگوهـاي  با توجه به اهمیت

کشت و بهبود تنوع زراعی و با عنایت به ضـرورت کـاهش مصـرف    
اي در جهت نیل به اهداف کشـاورزي پایـدار،   هاي برون مزرعهنهاده

 کودي مختلف هايمدیریت ثیرتأ آزمایش مطالعه هدف از اجراي این

 همچنین  و آمارانت و اجزاي عملکرد عملکرد بر ارگانیک و شیمیایی

 شیمیایی يهاجاي کود به بیولوژیک و آلی يهانهاده جایگزینی امکان

  .باشدمی
  

  هامواد و روش
این آزمایش در مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه     

اجرا شد. کمینه و بیشـینه   1393ال شهید چمران اهواز در تابستان س
گراد و بدون هـیچ  درجه سانتی 49تا  20دما در طی دوره کشت بین 

-گونه بارندگی بود، خصوصـیات خـاك مزرعـه، کمپوسـت و ورمـی     
  بود.  1کمپوست مصرفی طبق جدول 

بار خرد شده در قالب طرح هاي یکاین آزمایش به صورت کرت
ا سه تکرار اجرا شد. فـاکتور اصـلی   هاي کامل تصادفی و بپایه بلوك

شامل پنج روش مدیریت کودي بود که عبارتند از: مصرف منفرد کود 
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(کمپوست + نیتروپالس + بارور  1)، ارگانیک20K-30P-50Nشیمیایی (
پاشـی)،  به صورت بـذر مـال + هیومیکسـین بـه صـورت محلـول       2

مال ربه صورت بذ 2کمپوست + نیتروپالس + بارور (ورمی 2ارگانیک
پاشـی)، مصـرف تلفیقـی منـابع     + فسفونیتروکارا به صـورت محلـول  

کمپوست + فسفونیتروکارا به صـورت  کودهاي آلی و شیمیایی (ورمی
کیلو گرم اوره در هکتار) و  20پاشی + مال + هیومیکسین محلولبذر

 تیمار شاهد ( بدون مصرف هیچ گونه کودي). فاکتور فرعی نیز شامل
 .A( 1هاي پلینـزمن اي به نامعی جدید آمارانت علوفهدو رقم گیاه زرا

cruentus( 2و رقم کونیز )hypochondriacus A.( .بود  
بذرها از دانشکده کشاورزي دانشگاه زاگرب کرواسی تهیه شدند.  

داشت آن اول شهریور ماه بود. خرداد و تاریخ بر 10تاریخ کاشت گیاه 
متـر،  سـانتی  50مربع، فواصل بین ردیف بوته در متر 12تراکم کشت 

متر و تعداد خطوط در هـر کـرت شـش    سانتی 15فواصل روي ردیف 
دلیل کوچکی بذور آمارانت، کشت به صورت سطحی انجام خط بود. به

 با ماسه پوشـانده شـد. در هـر دو تیمـار کشـت      بذرهاگرفت و روي 
شناختی هاي جایگزین و بومارگانیک، به جاي مبارزه شیمیایی از روش

هاي هرز و اسپري عصاره تنباکو با غلظت دو نظیر وجین دستی علف
در هزار جهت مبارزه با آفت برگخوار در اواسط فصل رشد استفاده شد. 
اولین آبیاري بالفاصله پس از کشت و پس از آن در مراحل اولیه هـر  

بار انجام شد. کاربرد بار و سپس به صورت هر هفته یکیک چهار روز
کمپوست قبل از کمپوست و ورمیتیمارهاي کودي به صورتی بود که

کشت با خاك مخلوط شـدند و مصـرف کودهـاي بیولوژیـک بـه دو      
فسـفو  مال (نیتـروپالس بـه مقـدار یـک لیتـر در هکتـار،       صورت بذر
 100صورت به 2و پتا بارور  2سی در هکتار، بارور سی 200نیتروکارا 

ــول   ــورت محل ــه ص ــت و ب ــان کاش ــار)  در زم ــرم در هکت ــی گ پاش
به میزان 200میزان چهار لیتر در هکتار، فسفونیتروکارا (هیومیکسین به

برگی (اواسط رشـد رویشـی) طبـق     25سی در هکتار)  در مرحله سی
هـاي بیولوژیـک مصـرفی    دستورالعمل توصیه شده انجام گرفت. کود

و فسـفات   نیتـروژن کننـده  ي تثبیتهااي از  باکتريوي مجموعهحا
، 4آزوسـپریلیوم ، 3کواگـوالنس باسـیلوس معدنی و آلی خاك از جـنس  

                                                        
1- Plansman 
2- Koniz 
3- Bcillus coagulans 
4- Azospirillum lipoferum 

 بودند. در تیمار مصرف منفـرد کـود شـیمیایی (بـر اسـاس      5ازتوباکتر
20K30P50N (از منبع کـود اوره، فسـفر از منبـع کـود سـوپر       نیتروژن

ع کود سولفات پتاسیم تأمین شد. در این فسفات تریپل و پتاس از منب
درصد نیتروژن در زمان کاشت و مابقی در مرحله هفت برگی  30تیمار 

کمپوست مصرفی به ترتیـب  مقدار کود کمپوست و ورمی کار رفت.به
-تن در هکتار بود. هر دو نوع کود کمپوست و ورمی 15و  20معادل 

  کود پایه گاوي بودند.  کمپوست با منشأ کود
که هدف تولید علوفـه بـود، زمـان برداشـت گیاهـان      جاییاز آن 

گیري از برگ و نمونه آمارانت ابتداي مرحله گلدهی در نظر گرفته شد.
درجه  70ها در آون در دماي صورت مجزا انجام گرفت و نمونهساقه به
ساعت خشک شدند. تعداد برگ، وزن بـرگ و   48گراد به مدت سانتی

گیـري  ) انـدازه Jiriaie, 2013( حله استقرار گیاهسطح برگ نیز در مر
ها و مقایسه میانگین SAS 9.2  افزارشدند. تجزیه آماري به کمک نرم

درصـد   پـنج اي دانکن در سطح احتمال با استفاده از آزمون چند دامنه
 Sigma Plot 12.3افـزار  انجام شد. جهـت ترسـیم نمودارهـا از نـرم    

   استفاده گردید.
  

  ثنتایج و بح
  الف: مرحله استقرار گیاهچه

خ به تیمارهـاي مختلـف کـودي    سروند تغییرات تعداد برگ در پا
براي هر دو رقم آمارانت در اوایل دوره کاشت از الگوي نسبتاً یکسانی 

-روز پس از کاشت) به 20( در تیمارها پیروي کرد. در ادامه روند رشد
بـرگ از الگـوي   دلیل تفاوت در تیمارهاي کودي روند افزایش تعـداد  

یکسانی پیروي نکرد  و روندي افزایشی را طی کرد، این روند افزایشی 
ادامه داشت تا این که در رقم پلینزمن بیشترین تعـداد بـرگ در بوتـه    

کـه تیمـار   در حـالی  بود. 2 عدد) مربوط به تیمار کودي ارگانیک 21(
قـم  عـدد) را در ر  24بیشترین تعداد برگ در بوته ( 1 کودي ارگانیک

کونیز تولید کرد. در هر دو رقم، تیمار کودي شاهد کمترین مقدار برگ 
 Nabizade etالف و ب).  نبی زاده و همکاران ( -1(شکل را دارا بود

al., 2012(        نشان داد که در اثـر تلقـیح بـذر گیـاه دارویـی انیسـون
)Pimpinella anisum L. با کودهاي بیولوژیک، تعدادبرگ در بوته (

) Kupulnik et al., 1982( همکـاران  یافـت. کوپولنیـک و  افـزایش  
هاي ) با باکتري.Zae mays Lاظهار داشتند که تلقیح بذرهاي ذرت (

                                                        
5- Azotobacter chroococcum 
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 ،هـاي ایـن گیـاه و در نهایـت    باعث افزایش تعداد بـرگ  آزوسپریلیوم
  افزایش عملکرد در مقایسه با شاهد شد. 

  
  

کمپوستکمپوست و ورمینتایج تجزیه شیمیایی خاك مزرعه و کودهاي  - 1جدول   
Table 1- Results of chemical analysis of the field soil, compost and vermicompost  

 بافت 
Texture 

 قابل پتاسیم
 تعادل (درصد)

Kava. (%) 

 فسفرقابل
 دسترس (درصد)

Pava. (%) 

نیتروژن کل 
  (درصد)
Nt  (%) 

 مواد آلی(درصد)
O.M (%)  

شاخص 
 واکنش

pH 

هدایت 
کتریکیال  

 (دسی زیمنس
 بر متر) 

EC (dS.m-1)  

 

شن)–(لوم  
Loam-
sand 

0.016 0.0013 0.039 0.52 7.8 3.4 
خاك   

Soil      

- 0.96 1.2 1.02 30.46 7.1 9.7 
  کمپوست

Compost - 

- 1.4 2.35 2.23 39.21 6.4 5.7 
کمپوستورمی   

Vermicompost
 - 

  

قرار نشـان داد کـه   بررسی نتایج ماده خشک گیاه طی دوره اسـت 
در تجمع مـاده خشـک    حضور کودهاي آلی و بیولوژیک نقش مهمی

روز پـس از کاشـت کـه     30تـا   20خصوص در مراحـل  گیاه دارند به
گیري مشاهده شد. بدین صورت کـه بیشـترین تجمـع    تغییرات چشم

ترتیب و کونیز بهدر رقم پلینزمن  روز پس از کاشت 30ماده خشک در 
مربـع) و تیمـار کـودي    گرم در متر 43/55( 2ارگانیک در تیمار کودي

که کمترین دست آمد. در حالیمربع) بهگرم در متر 38/83( 1ارگانیک
تجمع ماده خشک در تیمار شـاهد بـراي رقـم پلینـزمن بـا میـانگین       

دست آمد. با مقایسه تغییرات وزن خشک مربع) بهگرم در متر 26,13(
با تیمار شاهد مشخص  2و  1 ر ارگانیکارقام آمارانت تحت تأثیر تیما

 که ماده خشک کل گیاه به بیش از سه برابر افـزایش یافتـه   شودمی

دالیلی همچون بهبود سـطح  تواند بهالف و ب) این امر می -2(شکل 
وسیله کودهاي هاي مختلف گیاهی بهریشه در پاسخ به ترشح هورمون

س ریشه با خاك و آلی و بیولوژیک باشدکه موجب افزایش سطح تما
. اسـتانچوا و همکـاران   شـود در نهایت جذب بیشتر عناصر غذایی می

)Stancheva et al., 1992 نشان دادند که در اثر تلقیح بذر ذرت با (
کودهاي بیولوژیک، وزن خشک بوته افزایش یافـت کـه دلیـل ایـن     
موضوع را بهبود دسترسی و جذب عناصر غذایی ذکر کردند. از سـوي  

کننده ظرفیت فتوسنتزي گیاه است  افزایش سطح برگ که تعیین ،دیگر
و تحت تأثیر ژنوتیپ، تراکم بوته، آب و هوا و حاصلخیزي خاك قرار 

 ,Nezarat & Gholamiدارد، بر عملکرد نیز تأثیر خواهـد گذاشـت (  

). نتایج سومین گروه از صفات مرحله استقرار نشان داد کـه در  2008

براي هر دو رقم  )LAI( 1خص سطح برگروش شیمیایی، افزایش شا
روز پس از سبز شدن، افزایش یافتـه و سـپس متوقـف گردیـد      20تا 

هاي تلفیقـی و ارگانیـک در   که در تیماردر حالی ،الف و ب) -3(شکل
ولی در رقم  ،افرایشی بود LAIرقم پلینزمن از روز بیستم به بعد روند 

را نشـان  و مـداومی  یک رونـد افزایشـی    LAIکونیز در بیشتر موارد 
تـوان بـه   الف و ب). از جمله دالیل این تفاوت می -3دهد (شکلمی

این نکته اشاره داشت که احتماالً کود شیمیایی در یک مرحلـه عمـل   
طور پیوسته در طی فصل رشد که عناصر در کود آلی بهکرده در حالی

آزاد شده و منجر به افزایش مداوم سطح برگ گردیده اسـت. بـه هـر    
بـه    2براي رقم پلینزمن در تیمار کودي ارگانیک LAIحال بیشترین 

بود. در رقم کونیز نیز تیمار مدیریت تلفیقی کود بیشترین  0/7میزان 
را تولید کرد. نکته قابـل ذکـر ایـن کـه در رقـم        LAIمقدار ) 0/55(

 LAIبیشترین تعداد برگ،  2 پلینزمن استفاده از تیمار کودي ارگانیک
 -2الف،  -1هاي هوایی را تولید کرده است (شکلاندام و وزن خشک

الف) که حاکی از سازگاري مطلوب ایـن رقـم بـا مـدیریت      -3الف و 
رسـد  نظر میکه به. در حالیباشد) می2ارگانیک خاص (تیمار ارگانیک

سازگار بوده اسـت. از ایـن    1رقم کونیز بیشتر با تیمار کودي ارگانیک
ستنباط نمود که مدیریت ارگانیک کود، روشی توان چنین اها میتفاوت

که نه تنها براي گیاهان مختلـف بلکـه   باشد، به طوريبسیار پویا می
براي ارقام مختلف یک گیاه نیز باید به دقت محاسبه و مـورد توجـه   

 ,.Hamidi et alالف و ب). حمیدي و همکاران ( -3(شکل  قرار گیرد

                                                        
1- Leaf area index 



  679      مقایسه تولید علوفه آمارانت

هاي بیولوژیـک و آلـی، تعـداد    ) نشان دادند که استفاده از کود2007
ها دلیـل ایـن امـر را    برگ در هر بوته را در گیاه ذرت افزایش داد، آن

   اند.مثبت بین گیاه با باکتري دانسته وجود روابط

  
  
  

 
  ت در مراحل ابتدایی رشدکونیز (ب) آماران(الف) و رقام پلینزمن ااثر مدیریت کود بر روند تغییرات تعداد برگ  -1شکل

Fig. 1- Effect of fertilizer managments on Leaf number trends Plansman (a) and Koniz cultivars (b) of amaranth at 
stableshment stage 

 

  
  یز (ب) آمارانت در مراحل ابتدایی رشدکون(الف) و اثر مدیریت کود بر روند تغییرات وزن خشک ارقام پلینزمن  -2شکل

Fig. 2- Effect of fertilizer managments on Total Dry weight trends Plansman (a) and Koniz cultivars (b) of amaranth at 
stableshment stage 

  
   ب: عملکرد و اجزاي عملکرد

و  بر اساس نتایج تجزیه واریانس، مدیریت کود بر صفات ارتفـاع 
قطر ساقه در سطح یک درصـد و  وزن خشـک سـاقه، وزن خشـک     

در سطح پنج درصد  ماده خشک و نسبت برگ به ساقه برگ، عملکرد
معنی دار بود. همچنین در این آزمایش اثر نوع رقم براي تعداد برگ، 

قطر ساقه و عملکرد در سطح یک درصد و براي صفات وزن خشـک  
دار بـود. نتـایج   صـد معنـی  برگ و وزن خشک ساقه در سطح پنج در

رقم براي صفات ارتفـاع، قطـر سـاقه و وزن خشـک     ×برهمکنش کود
ساقه در سطح یـک درصـد و بـراي صـفات تعـداد بـرگ، عملکـرد،        

هاي برگ به ساقه، برگ به کل و ساقه به کل در سـطح پـنج   نسبت
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 ).2درصد معنی دار بود (جدول 
  
  

  
  

 
  کونیز (ب) آمارانت در مراحل ابتدایی رشد(الف) و ارقام پلینزمن شاخص سطح برگ دیریت کود بر روند تغییرات اثر م -3شکل

Fig. 3- Effect of fertilizer managments on Leaf earea index trends Plansman (a) and Koniz cultivars (b) of amaranth at 
stableshment stage 

  

  کوديتحت تأثیر تیمارهاي   آمارانت ارقام صفات مورد بررسی (میانگین مربعات) یانستجزیه وار - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance (mean of squares) for growth and yield indices of two amaranth cultivars as affected by 

fertilizer treatments  

  منابع تغییر
S.O.V 

درجه 
  آزادي

df 
  عارتفا

Height 

تعداد 
 برگ
Leaf  
No. 

  قطر ساقه
Stem 

diameter 

وزن خشک 
  برگ

Leaf dry 
weight 

وزن خشک 
  ساقه

Stem  dry 
weight 

عملکرد ماده 
 خشک

Dry matter 
yield 

نسبت 
برگ به 

  ساقه
Leaf to 

stem 
ratio 

نسبت 
برگ به 

  کل
Leaf to 

total 
ratio  

نسبت 
ساقه به 

  کل
Stem to 

total 
ratiol 

  كبلو
Block 

2 250.74ns 18.43ns 0.05ns 151.36ns 1427.1ns 2470.03ns 0.00ns 0.01ns 0.02ns 
  کود

Fertilizer  4 1536.66** 8.88ns 0.24** 1527.73* 8244.45* 18761.17* 0.11* 0.01ns 0.03ns 

 خطاي اصلی
Main error 2 202.51 4.93 0.03 515.59 2206.33 4079.51 0.03 0.02 0.04 

 مرق
Cultivars 1 23.16ns 149.63** 0.512** 10490.70* 11298.17* 43562.77** 0.01ns 0.01ns 0.01ns 

 رقم×کود
Cultivars 
×Fertilizer 

4 708.91** 24.67* 0.17** 2577.96ns 5066.22** 14018.79* 0.15* 0.21* 0.12* 

 خطاي فرعی
Sub error 16 71.87 14.3 0.02 1894.31 1510.65 4228.75 0.05 0.04 0.06 

ns پنج درصد یک درصد واحتمال داري در سطح به ترتیب معنی :*و  **دار، غیر معنی 
ns: not significant and **and*: significantly on probability levels of 1 and 5%, respectively. 

  

متر حاصل شد و کمترین آن مربوط سانتی 06/109 با میانگین 2 یریت ارگانیکها  نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه در مدنتایج مقایسه میانگین
رسد فراهمی غیـر  به نظر می .شود). هر چند که بین ارقام تفاوتی براي این صفت دیده نمی3متر بود (جدول سانتی 2/65 به تیمار شاهد با میانگین

- ع غذایی را براي گیاهان آمارانت فراهم نموده از جمله دالیل این برتري محسوب میطور یکسان منابموجی عناصر غذایی در طول دوره رشد که به
الف و ب) و نیز وزن خشک بیشتر  2مربع) (شکل گرم در متر 82/43( 2گردد. همچنین افزایش ماده خشک کل در مرحله استقرار در تیمار ارگانیک
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  ) در این برتري مؤثر بوده است. 3 (جدول 2مربع) در تیمار ارگانیکگرم در متر 93/192ساقه (
  ها بر عملکرد و اجزاي عملکرد آمارانت اثر سطوح کودي و رقم و برهمکنش آنمقایسه میانگین  - 3جدول 

Table 3- Mean comparisons of fertilizer levels and cultivars and their interaction on yield and yield components of amaranth 
ملکرد ماده خشکع  

  (گرم در متر مربع)
Dry matter yield 

(g.m-2) 

 وزن خشک ساقه
(گرم در متر مربع   

Stem  dry weight 
(g.m-2)   

(گرم  وزن خشک برگ
 در متر مربع)

Leaf dry weight 
(g.m-2)  

قطر ساقه 
متر)(سانتی  

 Stem diameter 
(cm) 

 تعدادبرگ
Leaf 

number 

 ارتفاع
 متر)(سانتی

Height (cm)  
 تیمار

Treatment 

  مدیریت کود
Fertilizer managment 

  

289.84ab 161.94 Ab 127.9ab 1.48a 20a 87.34ab* کامالً شیمیایی 
 100% Chemical 

261.03ab 146.49ab 114.54ab 1.48a 17.66a 87.03 ab 1ارگانیک 
 Organic 1 

352.23a 192.93a 159.3a 1.59a 20.167a 109.06a 2انیکارگ 
Organic 2 

311.36ab 181.23a 130.13ab 1.31ab 18.16a 96.2a تلفیقی 
Integrated  

203.11b 97.94b 105.17b 1.08b 17.83a 65.26b شاهد 
Control  

 رقم
Cultivar 

  
b245.41  b136.70  b108.71  1.26b b16.53  88.103a پلینزمن    

Plansman Cv.  
a321.62  a175.51  a146.11  1.52a a21  a89.86  کونیز    

Koniz Cv.  
رقم×کود  

Cultivar×fertilizer  

262.37ab 146.83ab 115.54abc 1.36bcd 18.33abc 83.88cd 
رقم پلینزمن×کامالً شیمیایی  

100% Chemical×Plansman 
Cv. 

317.13ab 177.05ab 140.25ab 1.61ab 21.66a 90.8bc 
رقم کونیز×کامالً شیمیایی  

100% Chemical×Koniz 
Cv. 

215.22bc 123.02bc 92.2bc 1.38bcd 15.66bc 87.96bcd رقم پلینزمن×1ارگانیک  
Organic1×Plansman Cv. 

306.85ab 169.97ab 136.88ab 1.58abc 19.66ab 86.1cd 
رقم کونیز×1ارگانیک  

Organic1×Koniz Cv. 
336.33a 183.48ab 152.85ab 1.48abcd 19.33ab 112a 

پلینزمنرقم  ×2ارگانیک  
Organic2×Plansman Cv. 

368.14a 202.38a 165.76a 1.69a 21ab 106.13ab 
رقم کونیز ×2ارگانیک  

Organic2×Koniz Cv. 
272.5ab 160.85ab 111.65abc 1.22d 15.66bc 95.53abc 

رقم پلینزمن×تلفیقی  
Integrated×Plansman Cv. 

350.22a 201.6a 148.61ab 1.4abcd 20.66ab 96.86abc رقم کونیز ×تلفیقی  
Integrated  × Koniz Cv. 

140.63c 69.32c 71.31c 0.84e 13.66c 61.13e 
رقم پلینزمن×شاهد  

Control×Plansman Cv. 
265.59ab 126.56bc 139.03ab 1.31cd 22a 69.4de 

رقم کونیز×شاهد  
Control×Koniz Cv. 

  .درصد بر اساس آزمون دانکن ندارد 5اوت معنی داري در سطح احتمال در هر ستون و در هر گروه تیمارهاي داراي حروف مشترك تف*
 کیلوگرم اوره در هکتار). 20کمپوست + فسفونیتروکارا + هیومیکسین + + فسفونیتروکارا)، تلفیقی: (ورمی2کمپوست + نیتروپالس + بارور: (ورمی2+ هیومیکسین)، ارگانیک2:  (کمپوست + نیتروپالس + بارور1ارگانیک

*In each column and each group treatments with same letter had no significant differences in probability level of 5% based on Duncan test.  
Organic1: (Compost + Nitro plus + Barvar-2 + Hiumixin-L), Organic2: (Vermicompost + Nitro plus + Barvar-2 + Phospho NitroKara), Integrated: 

(Vermicompost+Phospho Nitro Kara+ Hiumixin-L+20kg N ha-1). 
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 ,Barik & Goswamiگوسـوامی( و  در پژوهش مشابهی بریک

 Tiriticum aestivum( گندم بذرهاي تلقیح اظهار داشتند که )2003

L.گنـدم  سـنبله  طـول  و بوته ارتفاع بر مثبتی تأثیر آزوسپیریلیوم ) با 

کودهـاي   وسـیله  به غذایی عناصر و آب دسترسی ،کلیطوربه  .داشت
فسـفات   کننـده حـل  اسـیدهاي  تولید طریق از فسفر ویژهبیولوژیک به

افـزایش   موجب آلی، و معدنی فسفر آزادسازي که در ادامه یافته بهبود
تعداد  افزایش ،نهایت در و زاییریشه بهبود غذایی، عناصر به دسترسی

 باعـث  بیولوژیـک  شود. همچنین حضور کودهايمی گرهمیان و گره

 دسترسـی  افـزایش  و لیماده آ محتواي نظیر خاك خصوصیات بهبود

 شـود مـی  میکـرو  همچنین عناصـر  و پتاسیم فسفر، نیتروژن، عناصر

)Rusta et al.,1999(. همکاران و زهیر )Zahir et al., 1998 نیـز ( 
 يهابا باکتري آن بذرهاي که را ذرت بوته ارتفاع درصدي 8/5افزایش 
  را گزارش دادند. بودند، شده تلقیح سودموناس و ازتوباکتر

هاي مختلف ت میانگین تعداد برگ به لحاظ آماري بین روشصف 
 2ولی در مدیریت ارگانیک ،داري نداشتمدیریت کودي اختالف معنی

تواند به ) که می3برگ در بوته) (جدول  16/20این صفت بیشتر بود (
 2متر) گیاه در تیمار کودي ارگانیکسانتی 06/109دلیل ارتفاع بیشتر (

ته با مقایسه ارقام آمارانـت مشـخص گردیـد کـه     ). الب3باشد (جدول 
برگ در بوته) مربوط به رقم کونیز و کمترین  21( بیشترین تعداد برگ

باشـد  برگ در بوته) مربوط بـه رقـم پلینـزمن مـی     53/16مقدار آن (
). صفت قطر ساقه نیز بین تیمارهاي مدیریت کودي تفاوت 3(جدول 

ر ساقه مربوط به مـدیریت  که بیشترین قططوريداري داشت بهمعنی
متر) و کمترین میزان آن مربوط به تیمار شاهد سانتی 59/1( 2ارگانیک

تـوان بـا بـاالتر    ). این وضعیت را  می3متر) بود (جدول سانتی 08/1(
 2مربع) در تیمار ارگانیکگرم در متر 93/192بودن وزن خشک ساقه (

). همچنین رقم کونیز 3(جدول  نسبت به سایر تیمارها مرتبط دانست
در  52/1در مقایسه با رقم پلینـزمن قطـر سـاقه بیشـتري دارا بـود (     

در خصـوص وضـعیت وزن    ).3متـر) (جـدول   سانتی 26/1مقایسه با 
هـاي کـودي از نظـر وزن    خشک برگ مشاهده شد که بین مـدیریت 

که بیشـترین  طوريداري وجود داشت، بهخشک برگ نیز تفاوت معنی
 2گرم در متر مربع) مربوط به تیمار ارگانیک 3/159وزن خشک برگ (

برگ در بوته)  16/20رسد تعدادبرگ بیشتر ()، به نظر می3بود (جدول 
در  2متـر) در تیمـارکودي ارگانیـک   سـانتی  06/109و ارتفاع بیشـتر ( 

هاي کودي نقش مهمی در افـزایش عملکـرد   مقایسه با سایر مدیریت
). همچنین بیشتر بودن تعـداد  3ه است (جدول ماده خشک برگ داشت

ــه) (جــدول  16/20بــرگ ( ) و شــاخص ســطح بــرگ 3بــرگ در بوت
ترتیـب در  بـه  2الف و ب) در مدیریت ارگانیک -3) (شکل 5/0بیشتر(

رقم پلینزمن و کونیز در مرحله اسـتقرار نیـز دلیلـی بـر افـزایش وزن      
مربوط بـه  باشد. در ادامه، بیشترین وزن خشک ساقه خشک برگ می

مربع بود که با گرم در متر93/192با میانگین 2مدیریت کودي ارگانیک
 23/181تیمار مصرف تلفیقی کودهاي زیستی و شیمیایی با میانگین 

 ،). بـه هـر حـال   3داري نداشت (جـدول  مربع تفاوت معنیگرم در متر
مربع) بودکه در گرم در متر 94/97کمترین میانگین وزن خشک ساقه (

رسد ارتفاع  و قطر ساقه نظر می). به3دست آمد (جدول شاهد به تیمار
عامل اصلی در افزایش وزن خشـک سـاقه    2باالتر در تیمار ارگانیک

). در بین ارقام آمارانت، 3این گیاه طی مراحل رشد بوده است (جدول 
-گرم در متـر  7/136مربع) و کمترین (گرم در متر 51/175بیشترین (

 ترتیب مربوط به رقم کونیز و پلینزمن بوداقه بهمربع) وزن خشک س

 کرد بیان )De Freitas, 2000فریتاس ( ). در این ارتباط دي3 (جدول

 افـزایش  منجر به آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر با گندم تلقیح بذرهاي که

شد. در نهایت، بیشترین و  گیاه کل خشک وزن نیز و ساقه خشک وزن
 ترتیب مربوط مدیریت کودي ارگانیککمترین عملکرد ماده خشک به

گـرم در متـر    11/203گرم در متر مربع) و تیمار شـاهد (  23/352( 2
). همچنین رقـم کـونیز نیـز در مقایسـه بـا رقـم       3مربع) بود (جدول 

در مقایسه  62/321پلینزمن عملکرد ماده خشک بیشتري تولید نمود (
که در تعیین عملکرد جا ). از آن3مربع) (جدول گرم در متر 41/245با 

علوفه (ماده خشک کل) دو صفت وزن خشک برگ و ساقه بیشترین 
دهد که در تیمار باشند، نتایج این آزمایش نیز نشان میتأثیر را دارا می
هم صـفت وزن خشـک بـرگ و هـم صـفت وزن       2 کودي ارگانیک

و  3/159 ترتیـب باشـند (بـه  خشک ساقه بیشترین کمیـت را دارا مـی  
هـاي  ). به عالوه، با بررسی شکل3مربع) (جدول در متر گرم 93/192
هـاي  شود که حتی در مرحلـه اسـتقرار بوتـه   الف و ب مشخص می 2

آمارانت نیز بیشترین وزن خشک کل گیاه مربوط به تیمارهاي کودي 
توانـد از یـک سـو ناشـی از     باشد. این برتري مـی می 2و  1 ارگانیک
نیـز   ،دوره رشد و از سوي دیگـر مناسب مواد غذایی در طول فراهمی 

دلیل فعالیت و کارکرد بهتر جوامع میکروبی کودي ارگانیک احتماالً به
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هاي شیمیایی تا حد زیادي از بروز اثرات باشد، زیرا عدم کاربرد نهاده
منفی بر فعالیت جوامع میکروبی فعال در کودهاي بیولوژیکی ممانعت 

  خواهد کرد.  
  

ايعملکردي در گیاه آمارانت علوفه يهانسبت بر هاآن برهمکنش و رقم و کودي یمارهايت ثرمقایسه میانگین ا   -4جدول  
Table 4- Mean comparisons of fertilizer treatments and cultivar and their interaction for some growth criteria in amaranth  

ه اقه بنسبت س
 کل

Stem/total 
ratio 

به کلرگ نسبت ب  
Leaf/total ratio 

هساقبه   رگنسبت ب  
Leaf/stem ratio  

 
 تیمار

Treatment 

  مدیریت کود 
Fertilizer managment 

   

0.809a 1.24a 0.55ab* کامالً شیمیایی 
 100% Chemical 

0.782a 1.28a 0.56ab 1ارگانیک 
 Organic 1 

0.879a 1.32a 0.54ab 2ارگانیک 
Organic 2 

0.712a 1.41a 0.58a تلفیقی 
Integrated  

1.071a 0.93a 0.48b شاهد 
Control  

 
 رقم

Cultivar 
  

0.826a 1.25a 0.551a پلینزمن   
Plansman Cv.  

0.876a 1.22a 0.541a کونیز   
Koniz Cv.  

 
رقم×کود  

Cultivar×fertilizer   

0.55ab 0.44b 0.81ab 
رقم پلینزمن×کامالً شیمیایی  

100% Chemical×Plansman Cv. 

0.55ab 0.44ab 0.8ab 
رقم کونیز×کامالً شیمیایی  

100% Chemical×Koniz Cv. 
0.57ab 0.42ab 0.75ab 

رقم پلینزمن×1ارگانیک  
Organic1×Plansman Cv. 

0.55ab 0.44ab 0.81ab 
رقم کونیز×1ارگانیک  

Organic1×Koniz Cv. 
0.55ab 0.44ab 0.82ab 

رقم پلینزمن ×2ارگانیک  
Organic2×Plansman Cv. 

0.54ab 0.45ab 0.93ab 
رقم کونیز ×2ارگانیک  

Organic2×Koniz Cv. 
0.59a 0.4b 0.68b 

رقم پلینزمن×تلفیقی  
Integrated×Plansman Cv. 

0.57ab 0.42ab 0.73ab رقم کونیز ×تلفیقی  
Integrated  × Koniz Cv. 

0.48ab 0.51a 1.04ab 
رقم پلینزمن×شاهد  

Control×Plansman Cv. 
0.47b 0.52a 1.09a 

رقم کونیز×شاهد  
Control×Koniz Cv. 

 .درصد بر اساس آزمون دانکن ندارد 5*در هر ستون و در هر گروه تیمارهاي داراي حروف مشترك تفاوت معنی داري در سطح احتمال 
*In each column and each group treatments with same letter had no significant differences in probability level of 5% based on Duncan test.  
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   آمارانت در عملکرد اجزاي و عملکرد بین همبستگی ضرایب - 5جدول 

Table 5- Correlation coefficients of yield and yield components for forage amaranth 
 صفات 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  ارتفاع 1        

Height   
       1 0.00ns  تعدادبرگ   

Leaf number  
      1 0.00ns 0.00** قطر ساقه   

Stem diameter  

     1 0.05ns -0.28ns -0.05ns  وزن برگ   
Leaf dry weight  

    1 0.3ns 0.58** -0.14ns -0.28ns  وزن ساقه   
Stem dry weight 

   1 0.68** 0.59** 0.48** -0.15** -0.16ns  عملکرد ماده خشک   
Dry matter yield    

  1 -0.64** 0.62** 0.46** 0.47** -0.1ns 0.02ns  برگ      ساقه 
Leaf  Stem 

 1 0.87* 0.7** 0.59** 0.65** 0.45* -0.21ns 0.07ns  برگ   کل 
Leaf   Total  

1 -0.17** 0.19ns -0.11ns 0.12ns -0.44* 0.12ns 0.3ns -0.06ns  ساقه   کل 
Stem  Total  

:ns پنج درصد احتمال یک درصد و  داري در سطحبه ترتیب معنی :*و  **دار، غیر معنی 
ns, not significant and **and* significantly on probability levels of 1 and 5%, respectively. 

  
 دادنـد کـه   ) نشـان Erhart & Hartl, 2008رتـل ( هاو  ارهارت

 کلسیم قابل و منیزیم پتاسیم، فسفر، افزایش باعث وستکمپ از استفاده

تأمین  بر عالوه آلی يهاکود نمودندکه ها اضافهآن .شد گیاه دسترس
بـراي   را مناسبی شرایط خاك فیزیکی خواص بهبود با غذایی، عناصر

 آلی يهاکود کاربرد ،نمودند. بر این اساس فراهم ریشه توسعه و رشد

خاك را بهبود داده و باعث  فیزیکی ت خواصکمپوس و دامی کود نظیر
 رشد براي مناسب فضاي خاك و ایجاد ظاهري مخصوص وزن کاهش

گردد. در مقایسـه اثـر تلفیـق کودهـاي معـدنی و      ریشه می توسعه و
کمپوست بر بهبود عملکرد و جذب عناصر غذایی بر گیاه آمارانت ورمی

غـذایی در   گزارش شده که بیشترین عملکرد علوفه و جـذب عناصـر  
کمپوست در تلفیق با کودهاي تن در هکتار ورمی 5,2مصرف تلفیقی 

هاي ). نتایج نسبتPreetha et al., 2005است (دست آمدهمعدنی به
دهد که تیمار شاهد در هر دو رقم آمارانت وزن اندام هوایی نشان می

بیشترین نسبت وزن برگ به ساقه و برگ به کل و کمتـرین نسـبت   
). با توجه بـه کمتـر بـودن ارتفـاع     4کل را دارا است (جدول ساقه به 

هاي آمارانت در تیمار شاهد، این وضعیت غیر منتظره نیست، زیرا بوته
هایی کوچک با باعث شده که در شرایط عدم کاربرد کود (شاهد) بوته

جایی که هدف تولیـد محصـول   وزن ساقه کم تولید شوند. البته از آن
افزایش نسبت وزن برگ به کل یا برگ بـه سـاقه   باشد، اي میعلوفه

معیار مناسبی خواهد بود اما در کنار آن باید عملکرد کل علوفه را نیز 
با ترکیب دو صفت نسبت وزن برگ به کل و  ،در نظر گرفت. بنابراین

شـود کـه تیمارهـاي مـدیریت     نیز عملکرد کل علوفه مشـخص مـی  
باشند. در ادامه با توجه میاز وضعیت بهتري برخوردار  2و  1 ارگانیک

همبسـتگی مثبـت    بیشـترین  )،5به نتایج ضرایب همبستگی (جدول 
**96/0=+r نسبت برگ به کل و ساقه به برگ بود و بیشـترین    بین

بین تعـداد بـرگ و وزن بـرگ مشـاهده      ns28/0-=rی همبستگی منف
). عملکرد گیاه با قطر ساقه، وزن برگ، وزن ساقه، نسبت 5شد(جدول 

داري گ به کل و نسبت ساقه به برگ همبسـتگی مثبـت و معنـی   بر
-عملکرد علوفه بیشترین همبستگی مثبت و معنـی  ،هرحالداشت. به

) دارا بود. این مسئله بیانگر ایـن  68/0**داري را با صفت وزن ساقه (
اي قطـورتر بـا وزن بیشـتر، کمیـت عملکـرد را      است که تولید سـاقه 

کیفیت علوفه را خواهد کاسـت کـه ایـن     ولی طبیعتاً ،دهدافزایش می
دار بین عملکرد علوفه و تعداد برگ وضعیت با همبستگی منفی و معنی

  ) قابل توضیح است.-15/0**(
  

  گیرينتیجه
در مجموع نتایج ایـن پـژوهش نشـان دادکـه بیشـترین صـفات       
عملکرد علوفه، وزن خشک ساقه، وزن خشک بـرگ،  قطـر سـاقه و    
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ولی در مورد ارتفاع گیاه بین دو رقم  ،یز دارا بودتعداد برگ را رقم کون
داري وجود نداشت. با توجه به نتایج برهمکنش تیمارهاي تفاوت معنی

 2آزمایش باالترین عملکرد علوفه مربوط به مدیریت کودي ارگانیـک 
مال+فسـفونیتروکارا  صورت بذربه 2+نیتروپالس+بارورکمپوست(ورمی

داري بـا  کونیز بود کـه تفـاوت معنـی   در رقم  پاشی)صورت محلولبه
در رقم پلینزمن و همچنین تیمار مـدیریت   2مدیریت کودي ارگانیک

کودي تلفیقی در رقم کونیز نداشت. در مورد صفات وزن خشک ساقه، 
وزن خشک برگ و قطر ساقه نیز باالترین کمیت مربـوط بـه تیمـار    

عداد بـرگ  ولی در مورد ت ،و رقم کونیز بود 2مدیریت کودي ارگانیک
عالوه، باالترین میانگین مربوط به تیمار شاهد و رقم پلینزمن بود. به

در گیاه آمارانت با افزایش قطر ساقه، وزن خشک برگ و وزن خشک 
حاصـلخیزي   کـه حفـظ  جـایی ساقه عملکرد گیاه افزایش یافت. از آن

 ارکـان  محصـول از  مـداوم  تولید براي الزم هايو تأمین زمینه خاك

ویـژه مصـرف   مدیریت مناسب کـود بـه   لذا باشد،می پایدار کشاورزي
-به حرکت راهبردي مناسب جهت عنوانبه و بیولوژیک کودهاي آلی

پایدار، ضروري خواهد بود. در مجموع بنابراین نتایج  کشاورزي سمت
بودن روش مـدیریت ارگانیـک در گیـاه    این آزمایش حاکی از مناسب

لبته رقم کـونیز در روش مـدیریت   آمارانت در شرایط خوزستان است ا
  ارگانیک عملکرد بهتري از خود نشان داد.

  
  سپاسگزاري

عضو هیئـت علمـی دانشـکده     1وسیله از دکتر آنا پاسپیسیلبدین
کشاورزي، گروه محصوالت زراعی و  علوفه دانشگاه زاگرب کرواسی 
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Introduction 
One of the forage crops which has recently taken into consideration is Amaranth (Amaranthus spp. L.) from 

Amaranthaceace, which could be placed in crop rotation because of both feeding characters and good 
adaptability. Fodder quality in this crop is strongly depended on the growth stage. The highest protein content 
(230 kg.ha-1) occurs in the flowering stage. After this stage, fodder quality will reduce (130 kg.ha-1) and the 
quantity of both ADF and NDF increase in stems, vice versa. Aynehband (2004) tested five Amaranth fodder 
cultivars and reported that dry matter of these cultivars were between 15 to 32 t.ha-1and concluded that the crop 
has a good potential in Khozestan farming system. The main goal of this research is to study the effect of organic 
and chemical fertilizer managements on yield and yield components of Amaranth. 

Material and Methods 
This field study was conducted in the summer of 2014 in research station of Agriculture Faculty, Shahid 

Chamran University of Ahwaz. The experimental design was split plot based on randomized complete blocks 
design with 3 replications. Main plot factors was five fertilizer managements including: 1- only chemical, 2- 
organic-A (Compost + Nitroplas + Barvar-2 as seed treatment+ Humicin as foliar application), 3- Organic-B 
(Vermicompost + Nitroplas + Barvar-2 as seed treatment + Phosphonitrocaras as foliar application), 4- 
integrated fertilize and 5- control (no fertilizer). Sub-plot factors was two Amaranth cultivar named Plansman 
and Koniz witch prepared from Zagreb university of Croatia. The seeds, with density of 12 plants in m2, was 
planted in 31 May and harvested in early flowering stage (23 August). Destructive sampling of both leaf and 
stem dry matter applied every 14 days. Statistical significance of all samples was determined by analysis of 
variance (ANOVA) and difference of means were compared by Duncan multiple- ranged test using SAS 
statistical software. 

 
Results and Discussion 
A: Seedling establishment stage 

The highest dry matter at 30 days after planting in both Plansman and Koniz cultivars was belonged to 
Organic-B (43.55 g.m-2) and organic-A (38.83 g.m-2), respectability. Both organic-A and Organic-B fertilizer 
managements produced 3 times more total dry matter than control. This situation could be caused by improving 
root distribution in response to exudation of some stimulate chemicals produced by organic or biological 
fertilizers. In chemical management, LAI increased until 20 days after planting and then stopped for both 
cultivars. While, in organic and biological management, LAI continuously increased even after that. One main 
reason for this difference could be due to the fact that chemical fertilizer release nutrients all at once, but both 
organic and biological fertilizers are among slow-release fertilizers. 

B: Crop yield 
The highest and lowest plant height was belonged to Organic-B (109.6 cm) and control (65.3 cm), 

respectively. Also the highest (21) and lowest (16) leaf per plant belonged to Koniz and Plasman cultivars, 

                                                        
1, 2 and 3- Professor in Agroecology, Msc Student in Agroecology and Associate Professor in Agroecology, 
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran, respectively. 
(*- Corresponding author Email: aynehband@yahoo.com) 
DOI:10.22067/jag.v9i3.41394 



  1396، پاییز 3، شماره 9، جلد نشریه بوم شناسی کشاورزي     688

respectively. Stem diameter was significantly different between fertilizer treatments. The highest and lowest 
stem diameter (1.59 and 1.08) was belonged to Organic-B and control managements, respectively. Superiority of 
Organic-B in stem diameter rather than other treatments was mainly due to higher stem dry mater (192.9 g.m-2) 
in this treatment. Highest fodder yield (192.93 g/m2) belonged to Organic-B treatment but had no significant 
difference with integrated method (181.23 g.m-2). It seems that more stem diameter and height were the main 
reason for higher stem weight in Organic-B treatment. Among Amaranth cultivars, highest (175.5 g.m-2) and 
lowest (136.7 g.m-2) stem weight was belonged to Koniz and Plansman cultivars, respectively. In addition, Koniz 
cultivar produced more yield than Plansman (321.11 vs. 24541 g.m-2). Leaf and stem dry matter are the most 
effective indices for determination of fodder yield and our results also showed that Organic-B treatment had a 
higher amount of these indices (159.2 and 192.9 g.m-2, respectively). 

Conclusion 
According to the results of this experiment, it has been concluded that Koniz cultivar had significantly higher 

fodder yield (321.6 g.m-2), stem dry matter (175.5 g.m-2), leaf dry matter (146.1 g.m-2), stem diameter (1.52 cm) 
and leaf number (21 leaf per plant) than Plansman cultivar. Therefore, the highest fodder yield (368.14 g.m-2) 
was belonged to Koniz cultivar in Organic-B fertilizer management. Generealy, our results showed the 
suitability of organic fertilizer management for Amaranth production in Khozestan climate, especially for Koniz 
cultivar.   
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