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  مقدمه

جمعيت و تنوع دام در ايران و زمينه پرورش و توليدات دامي داراي اهميت است ،در اين راسـتا  مشـكالت   

بخش عمده اي از جيره غذايي . موجود در تامين علوفه، از عوامل محدود كننده دامپروري  محسوب مي شوند

توليد علوفه در اغلب نظام هاي زراعي از . مي شودحيوانات نشخوار كننده مانند گاو و گوسفند از علوفه تامين 

بهره وري و عملكرد نسبتا بااليي برخوردار است، به همين علت استفاده حد اكثري از علوفه و مصرف حد اقل 

مواد متراكم در تغذيه دام ،موجبـات كـاهش هزينـه تغذيـه در صـنعت دامپـروري  را فـراهم خواهـد سـاخت          

از جملـه سياسـتهاي    ي با توليد باال بايسـتي از علوفـة بـا كيفيـت بـاال اسـتفاده گـردد        ،بنابراين در تغذيه دام ها

گيـري از گياهـان    توليـد علوفـه در كشـور، بهـره     در خودكفـائي   نيز معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزي

ن بـه تـاج   تـوا  اي جديد مـي  و از گياهان علوفه . باشد اي جديد و منطبق با شرايط آب و هوايي كشور مي علوفه

اين گياه كاشت ،داشت و برداشت  حاضر با هدف آشنائي اوليه با دستورالعمل . اشاره نمود) آمارانت(خروس 

منطبـق بـا شـرايط    امكـان نشـر مطالـب بهتـر و      گرديده است و بديهي است با انجام تحقيقات در كشور،   تهيه

  .وجود دارد

  

  تاريخچه 

هـر چنـد كـه تـاج     .داي رشد بـه گيـاه سـويا شـباهت دارد    تاج خروس گياهي پهن برگ است كه در ابت

شود ولي در بسـياري از منـاطق دنيـا،  هماننـد ايـران       يك گياه باستاني محسوب مي  .Amaranthus sppخروس 

خاستگاه اين گياه قاره آمريكا اسـت و در خاسـتگاه خـود از    . مطرح است)  New crop(بعنوان يك گياه جديد 

  ردار اســـــــــــــت و زراعـــــــــــــت آن درســـــــــــــابقه مصـــــــــــــرف ديـــــــــــــرين برخـــــــــــــو

ــي    6500  ــام مـــ ــيح انجـــ ــيالد مســـ ــل از مـــ ــال قبـــ ــد ســـ ــوان  . شـــ ــه عنـــ ــروس بـــ ــاج خـــ ــه تـــ   دانـــ

ــك    ــراي آزتـــ ــلي بـــ ــذاي اصـــ ــد       غـــ ــروس بعـــ ــاج خـــ ــد تـــ ــي توليـــ ــود، ولـــ ــرح بـــ ــا مطـــ   هـــ

  هـــــــا بـــــــراي توصـــــــيف ايـــــــن  آزتـــــــك.از ورود فاتحـــــــان  اســـــــپانيائي كـــــــاهش يافـــــــت  



  ٣

  ه و دانـــــــه طالئـــــــي هـــــــاي اســـــــرارآميز، ابـــــــر دانـــــــ گيـــــــاه از عبـــــــاراتي نظيـــــــر، دانـــــــه

 1993 ,نمودند  خدايان استفاده مي

. شـود  ولي اكثراً از دانه آن استفاده مي. مورد مصرف دارد) علوفه و سبزي(تاج خروس به صورت دانه و غيردانه 

نمايند و در پرو در يك فصل از چند چين علوفـه آن   در  كشور چين تاج خروس را براي توليد علوفه كشت مي

تـاج  . كننـد  نوع فرآورده غذائي از تـاج خـروس توليـد و مصـرف مـي       40در آمريكا بيش از . مايندن استفاده مي

خصوصيات مطلوب دانـه و  . درصد پروتئين دردانه است  16الي  14خروس به عنوان يك گياه غير لگوم داراي 

  .ده مطرح ساخته استعلوفه تاج خروس همراه با دامنه وسيع سازگاري، آنرا به عنوان يك گياه خوب براي آين

سـال گذشـته    15در شرايط فعلي، كشت تاج خروس در تعدادي از كشـورها كماكـان رواج دارد و در   

هاي خوب و جامع، وقت و پول كافي به اين گيـاه   محققين، كشاورزان و توليدكنندگان  غذا براي  اجراي پروژه

  ..اند اختصاص داده

  مورفولوژي 

روس داراي يك ساقه اصلي است كه به يـك گـل آذيـن منشـعب و چنـد      اي تاج خ بوته هاي نوع دانه 

ها تك جنسي و به رنگ بنفش، پرتقالي، قرمز يا طاليي هسـتند و  بـر روي خوشـه هـاي      گل. شود شاخه ختم مي

. اند آذين گرزن دو سويه  به صورت پانيكول بزرگ در آمده آذين بصورت گل گل. شوند گل منشعب ايجاد مي

هـاي جـانبي گوشـتي آبـدار      اي  بطور كلي توليد برگهاي نرم بـا عـادت رشـد نامحـدودي و سـاقه      نهانواع غير دا

  .كند مي

  

بذور تاج خـروس در يـك غـالف يـا كيسـه چـه        . شوند هاي گل مستقيماً از كنار برگها توليد مي جوانه 

بذر تاج خـروس كـامالً ريـز    . ندشو بندي مي آيند كه در  انواع شكوفا،  نيمه شكوفا و غير شكوفا طبقه بوجود مي



  ٤

رنگ بـذر از كـرم تـا    . بذر در هر گرم وجود دارد 3000تا  1000و در هر گرم ) متر ميلي./. 9تا  01/0قطر ( بوده 

  .كند طاليي و صورتي تا سياه تغيير مي

اند تو در مونتانا، ارتفاع يك رقم مي. ارتفاع تاج خروس به مقدار زيادي تحت تأثير گونه و محيط است 

متـر بسـته بـه تـراكم  بوتـه و رطوبـت قابـل         سـانتي  15تا  54/2قطر ساقه نيز از . متر متغير باشد سانتي 274تا  91از 

سـانتي   61تا  13سانتي متر و ارتفاع  112تا  30ها هم از نظر دسترس در خاك متغير است و عالوه بر آن، پانيكول

   متر برخوردار هستند

   

  

  

  ژنتيك و اصالح نبات 

جزء گياهـان خودگشـن هسـتند و بـه همـين علـت از نظـر ژنتيكـي ، جـزء مـواد             Amaranthusجنس 

اصالحي است كه براي متخصصين ژنتيك كار با آن آسان است و اين امكان است كه با كشت گياه، در شرايط 

  .ست يافت هاي خارج از تيپ  به الينهاي خالص واقعي د ايزوله بعد از يك الي دو سال،  با  دفع بوته

  تحقيقات در ايران

در رابطه با گونه هاي مختلف تاج خروس تحقيقـات پراكنـده اي در كشـور بـه صـورت پـروژه اي تحقيقـي در        

ارگان هاي وزارت جهاد كشاورزي و همچنين به صورت پايان نامه در دانشگاههاي كشور در سطوح كارشناسي 

  .ارشد و دكترا صورت گرفته است



  ٥

  
  

  زراعت

خروس در آمريكا شمالي مربوط به راهنمـاي توليـد    كثر مطالب موجود در زمينه عمليات زراعي تاجا: كاشت••••

متـر   سـانتي  3/1كيلـوگرم در هكتـار بـا عمـق كاشـت متوسـط        5/3تا  2/1ميزان بذر از .  اي است خروس دانه تاج

شود و عمـق   ات استفاده ميترين ميزان بذر توصيه شده از بذر كار سبزيج جهت رسيدن به دقيق. گردد توصيه مي

كشت  اكثر توليدكنندگان كشت بذر تاج خروس را با بذر كارهاي رديفي با اين حال، . كاشت بايد كنترل گردد

هرچند كه استفاده از بذر كارها داراي دقت كمتري جهت رسـيدن بـه ميـزان بـذر مـورد نظـر هسـتند،        .نمايند مي

هاي كاشت وافزايش ميزان بذر و يا بـا مخلـوط كـردن     ها و لوله هكشاورزان بذر را بصورت شياري با بستن دريچ

  .كارند بذر تاج خروس با بصورت شكسته ذرت يا ورميكوليت، مي

هـاي كاشـت    هـا يـا دريچـه    فاصله بين خطوط در بذر كارهاي رديفي تنهـا بوسـيله مسـدود كـردن لولـه     

در نظر گرفتن نوع بذر كار و كاشـت،   بدون. مشخص جهت رسيدن به فاصله خطوط مورد نظر قابل كنترل است

خـروس و خـاك را    مهم بوده كه تماس بين بذور تاج (press wheel)هاي بذر با يك چرخ فشار كوبيدن رديف

  . كند بيشتر و محكم مي

خروس كشت شود بايستي كامالً آمـاده شـود و بـذر در عمـق      اي كه قرار است در آن تاج خاك مزرعه

زنـي   متـر ، جوانـه   ماس مطلوب بذر با خاك و افزايش عمق كاشت از يك سـانتي كم كشت شود و عدم وجود ت

متر براي دسـتيابي   هر چند كه در كشت ديم، به عمق كاشت بيشتر از يك سانتي.  سازد گياه را با تأخير روبرو مي

ي تـاج خـروس گيـاه   . درجه حرارت خاك همچنين نقش مهمي در سبز شدن بذر دارد. به آب كافي نياز است 
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C4   زند و وقتي درجه حرارت خـاك   درجه باشد زود جوانه مي 18الي  15است و زماني كه درجه حرارت بين

  .يابد لذا  با افزايش ميزان بذر بايستي جبران كاهش بوته شود زني كاهش مي درجه است جوانه 15كمتر از 

زني علف هـرز، هـم زمـان بـا      در سيستم جوي پشته وقتي سطح خاك مرطوب باشد، جوانه: دفع علف هرز ••••

  كه بايستس قبل از غالب شدن به گاه اصلي  به صورت مكانيكي حذف شوند   شود كاشت موجب مشكالتي مي

هاي كودي نياز نشان داد كهخروس  اي تاج اي و غيردانه هاي كودي براي انواع دانه نتيجه بررسي: نياز كودي ••••

مقـادير بـاالي ازت در منـاطق بـا     . دارددار بسته به نوع خاك، محصـول قبلـي و سـابقه كـودي زمـين       بطور معني

 .توصيه مي شودبارندگي باال و يا مزارع تحت مديريت آبي 

   

ي مشاهدات در بسياري از پالتهـا . اي اطالعات كمي وجود دارد خروس دانه در مورد نياز آبي تاج : نياز آبي ••••

.  شـود  تـر مـي   اي در مراحل رويشي بـاالتر نسـبت بـه خشـكي متحمـل      خروس دانه دهد كه تاج آزمايشي نشان مي

 62الـي   51درصـدگندم،  47تـا   42محققين در ضمن گزارش نمودند كه ميزان نياز آبي اين گياه براي رشد دانه 

خروس را به ذرت ترجيح  كم، تاج كشاورزان كنيائي در مناطقي با بارندگي. درصد پنبه است 79درصد ذرت و 

  .  دهند و اعتقاد دارند كه ريسك اين محصول كمتر است مي

سطح زيان اقتصادي براي آفت و بيماريها اين گياه بسيار باالست و مشكالت در ايـن زمينـه    :آفات وبيماري ••••

  ه گـل آذيـن   اسـت كـه خسـارت وسـيعي را بـ       Lygus linelariusيكي از حشرات اصـلي سـن   . بسيار كم است

  . زند مي

الرو   (Trichoplusia ni(سفيده كلـم   (Spodopeter, frugiperda(تاج خروس همچنين از كارادرنيا 

  (Epicuata vittata(و سوسـك تـاولي     (Aphis craccavora(، شـته نخـود    (Heliothis Zea(بـــالل ذرت  

شود كـه   هم باعث خساراتي به ريشه مي)  Conotrachelus seniculus( خروس بيند سرخرطومي تاج آسيب مي

عوامـل فـوق در ايـران در حـد اقتصـادي       . شود در نتيجه باعث ورس گياه و همچنين نفوذ بيماريهاي به ريشه مي

  .گزارش نشده اسن 

  برداشت 
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براي دستيابي به حداكثر عملكرد كمي و كيفي  علوفه در تاج خروس نياز است اين گيـاه در مرحلـه آغـاز دانـه     

بندي برداشت شود و اگر به انتظار دانه بندي كامل باشيم با ريزش دانه هـاي رسـيده در قسـمت هـايي كـه گلهـا       

  .زودتر ظاهر شده است ،روبرو مي شويم 

  عملكرد

توانـد بـه عنـوان     تاج خروس در يك دوره زماني كوتاه امكان توليد حجم زيادي بيوماس را دارد و مي

ــه دام   ــت تغذي ــه جه ــ هــاي علوف ــود اهل ــتفاده ش ــه گــاو      تــاج .ي اس ــت تغذي ــوان علوفــه جه ــه عن ــروس ب   خ

  . نمايند از آن در يك فصل چند چين  برداشتمي. شود كشت مي

  . گيرد شود بقايا مورد چراي دام قرار مي در پرو بعد از برداشت دانه كه توسط دست انجام مي

  موارد استفاده 

در سالهاي دور به وسيله مردمان بومي از مكزيك تا پرو و  اي خروس دانه قبل از تجزيه غذائي، ارزش غذائي تاج

خروس بعد از پاپ شدن و با محلول شكر مخلوط  مورد اسـتفاده قـرار    در مكزيك دانه تاج. نپال بيان شده است 

نيز از بـذر پختـه    atoleيك نوشيدني محلي مكزيكي به نام .  معروفيت دارد alegriaاين مخلوط به نام . گيرد مي

  rajgeraرا به نـام    A. Hypochonderiacusخروس گونه در هند تاج. شود خروس درست مي و بو داده تاج شده

گيرد كـه خيلـي    مورد استفاده قرار مي  Laddoosها به نام  شود و در قنادي شناسند و اغلب پاپ مي مي) شاهدانه(

نـام دارد و    Satlooكنند كه  ه استفاده ميخروس بصورت پور در نپال از بذر تاج. مكزيك شبيه است  alegiraبه 

ــي      ــت مــــ ــان درســــ ــوع نــــ ــك نــــ ــذر، از آن يــــ ــردن بــــ ــو دادن وارد كــــ ــد از بــــ ــد بعــــ   . كننــــ

.(Singhal and Kulkami 1988)  اي بـراي   خـروس دانـه   اكثرمطالعات انجام شده در رابطه با ارزش غذائي تـاج

ــروتئين اســت  ــه موجــود در پ ــذ . معرفــي  اســيدهاي آمين ــروتئين ب ــزان پ ــاجمي ــه   ر ت ــه ســفيد در دامن خــروس دان

  درصد  گزارش شده است 6/17الي5/12

اي داراي مقـدار بـاالئي از  ليـزين     خـروس دانـه   يكي از اسيدهاي آمينه  ليزين است وگزارش شده است كه تـاج 

 در گزارشات، ليوسين به عنوان محدودترين اسيد آمينـه آمـده  . باشد مي) درصد در كل پروتئين  84/0تا   73/0(

است هر چند كه در بعضي از گزارشات ديگر از اسيد آمينه تيريونين به عنوان محدودترين اسـيد آمينـه صـحبت    

مخلوط با ذرت شود، آرد آن يك منبـع بسـيار   ) وزني(درصد  7/12دانه  بوداده  تاج خروس وقتي با . شده است

ياز كودكان را تأمين نمايد و اسـتفاده از  درصد پروتئين مورد ن 70تواند  خوب و سرشار از  پروتئين است، كه مي



  ٨

 ,.گزارش شده است) WHO(بوسيله فائو و سازمان بهداشت جهان   1:1خروس با برنج به نسبت  مخلوط دانه تاج

كيفيـت پـروتئين    شود، با آرد برنج، ذرت يا گندم مخلوط مي  70:30زماني كه آرد تاج خروس به نسبت  (1988

خـروس   پروتئين دانه تاج. يابد به افزايش مي  52به  32و  81به   58 ، 90به  72رتيب  از آنها به ت) براساس كازئين(

آن، در % 35خـروس   در جوانـه و    پـروتئين دانـه تـاج   % 64نسبت به پروتئين ساير غالت  متفاوت است چون كه 

هاي دانه  كربوهيدرات. آن در آندوسپرم است % 85پروتئين در جوانه و % 15آندوسپرم است ولي در ساير غالت 

  هـاي نشاسـته    خـروس آن اسـت كـه انـدازه دانـه      نظير نشاسـته دانـه تـاج    خروس بسيار مطلوب است وجنبه بي تاج

خـروس داراي   باشـد و بواسـطه ايـن خصوصـيت، نشاسـته تـاج       هاي نشاسته ساير غالت مي بسيار كوچكتر از دانه

محتويـات نشاسـته تـاج خـروس     . ايي مفيـد باشـد  توانـد بـراي صـنايع غـذ     خصوصيات ژالتيني شدن است كه مي

از خصوصيات متنوع نشاسته تاج خروس، در سـاخت غـذاهاي   . نيزمتنوع و از قدرت تورم باالئي برخوردار است

نوعي (خروس در تهيه غذاي كاستارد  مخصوصي استفاده شده است ومقاالتي نيز در رابطه استفاده از نشاسته تاج

  .،  خميرها و سس ساالد انتشار يافته است)نگيرشته فر(پاستاها  ، )فرني

درصـد ايـن روغـن اشـباع      76باشد كه در مغز دانه قرار دارد و  درصد روغن مي 10تا  6دانه نشاسته داراي          

در آنـاليزي  . خروس اسيد لينولئيك وجود دارد كه براي تغذيه انسان مورد نياز است در روغن تاج.    نشده است

اي  خروس ماده تحقيقات وزارت كشاورزي آمريكا در منطقه غرب انجام گرديد، در روغن دانه تاج كه در مركز

. درصد ديده شده است كه به مراتب فراتر از ميزان اين ماده در ساير سبزيجات است 7به نام  اسكوالين به ميزان 

شـود و بـراي مصـارف آرايشـي      اين ماده يك ماده گران  قيمت است كه بطور معمول از كبد كوسه گرفتـه مـي  

زا  تواند به عنوان يك غذاي انـرژي  خروس به واسطه چربي و پروتئين باال، مي كاربرد دارد، لذا دانه تاج) زيبائي(

  .شود  خروس به صورت پخته شده و بو داده استفاده مي از دانه تاج.مورد استفاده قرار گيرد 

  

و نياز است كه در  تهيه شده استعات ساير كشور ها اين دستورالعمل  با جمع آوري مطلب  از مطال •

،  دستورالعمل ديگري براي كشت و كار در شرايط آب و هوايي  اين رابطه و بعد از انجام تحقيقات 

  كشور تهيه گردد


