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 با کاهش مصرف ).Bassia scoparia L( کوشیادر دو توده بررسی امکان تولید علوفه 

 آب در شرایط شور
 

  4محمد زارع مهرجردي و 3جعفر نباتی*، 2، محمد کافی1علی معصومی
پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، و  دانشکده کشاورزي استاد2 ،گروه کشاورزي ،نور پیامدانشگاه  استادیار1

  روانیشی عال آموزشمجتمع  استادیار4 ،پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد استادیار3
6/4/1395؛ تاریخ پذیرش: 20/8/1394: تاریخ دریافت  

  1چکیده
، آبیاري براي تولید محصوالت زراعی ضروري است، خشک و نیمه خشک در تمامی مناطق هدف: و سابقه

هایی  اجتناب است. بنابراین براي تضمین تولید در این مناطق کاشت گونه یرقابلغهمچنین شور شدن خاك نیز 
کشاورزي و از محصوالت با آستانه تحمل باال و کاهش کم محصول در شرایط کم آب و شور ضروري است. 

ها یکی از  بنابراین تهیه علوفه براي دام است، خشک همواره همراه هم بوده ر مناطق خشک و نیمهدامپروري د
گیاهی ) Bassia scoparia (syn. Kochia scoparia(( کوشیا هاي اصلی کشاورزان این مناطق است. دغدغه
 در خود سریع اراستقر با است قادر گیاه این. خشکی باالیی دارد و شوري به مقاومت که ساله یکاست 
 مناطق در یژهو به جایگزین علوفه یک عنوان به ساله یک محافظتی پوشش یک ایجاد بر عالوه شور، هاي خاك

بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تحمل به خشکی کوشیا در شرایط . شود معرفی خشک نیمه و خشک
  بود. کوشیا اي وصیات علوفهبر خص یدتأکبا  آبیاري با آب شور در مراحل مختلف رشدي

  
کامل تصادفی با سه تکرار در  هاي  بر پایه طرح بلوك خردشدههاي  آزمایش در قالب کرت ها: روش و مواد

در سال زراعی  مشهد یدانشگاه فردوس يدانشکده کشاورز ژه،یو اهانیگ یقطب علم يشور قاتیمزرعه تحق
و انتهاي فصل یک دوره خشکی چهار کی ابتداي فصل سازي تنش خش شبیه منظور بهبه اجرا درآمد.  1387

(آبیاري در تمام ي در هر یک از این مراحل القاء گردید. بدین ترتیب سه تیمار آبی شامل، تیمار شاهد ا ههفت
قطع آبیاري به مدت چهار و مدت چهار هفته در مرحله رویشی (پس از استقرار گیاه)  قطع آبیاري به، فصل)

                                                             
  jafarnabati@ferdowsi.um.ac.ir :مکاتبه ولئمس*
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 dSm-12/5. هدایت الکتریکی آب آبیاري براي تمامی تیمارها بود )ها با ظهور اولین گلیشی (هفته در مرحله زا
  دهی انجام شد. پس از اعمال تیمار تنش سوم، بعد از گل علوفه برداشت بود.

  
به تنش خشکی از نظر ارتفاع بوته در گیاه کوشیا مرحله رشد ترین مرحله  حساس کهنتایج نشان داد  ها: یافته
ي بروجرد از نظر ارتفاع  رویشی است. در تمامی تیمارهاي قطع آبیاري در مراحل مختلف رشدي، توده رشد

بیرجند برتري داشت و در هر دو توده بیشترین کاهش ارتفاع بوته در تیمار قطع آبیاري در   بوته نبست به توده
منفی بر تعداد شاخه جانبی  یرتأث ،مرحله رشد رویشی رخ داد. تیمارهاي تنش خشکی در مراحل مختلف رشد

هاي مورد مطالعه نیز اختالفی از نظر تعداد شاخه جانبی مشاهده نشد. تیمارهاي  و بین اکوتیپ نداشتکوشیا 
 داري معنی منفی تأثیرتنش خشکی در مراحل مختلف رشدي بر عملکرد علوفه تر و خشک هر دو توده کوشیا 

بیاري در مرحله زایشی نسبت به تیمارهاي شاهد و قطع آبیاري درصد ماده خشک کل در تیمار قطع آنداشت. 
نشان داد. عملکرد ساقه و برگ در هر دو توده بروجرد و  افزایشدرصد  نهو  هشتدر مرحله رویشی به ترتیب 

تیمارهاي مختلف قطع آبیاري قرار نگرفت. تیمارهاي قطع آبیاري در مرحله رویشی و زایشی  تأثیربیرجند تحت 
  .ترتیب داراي بیشترین و کمترین نسبت برگ به ساقه بود چهار هفته به به مدت

  
تیمارهاي قطع آبیاري به مدت چهار هفته در مراحل رویشی و  تأثیرکوشیا تحت  علوفهعملکرد  :گیري نتیجه

ضمن  دزایشی قرار نگرفت و این گیاه توانایی بسیار باالیی در ترمیم اثرات تنش خشکی در مرحله رویشی نشان دا
توان عنوان کرد که  می یکل طور به. شد ییجو صرفهدر هکتار آب  مترمکعب 1200که با این روش به مقدار  این

بر این  اي را دارد. عالوه هایی مورفولوژیکی است که قابلیت تبدیل به یک گیاه علوفه کوشیا داراي ویژگی
آن در  فرد منحصربهخصوصیات  عنوان بهور فیزیولوژیک کوشیا در تحمل به شرایط کم آب و ش هاي یسممکان

تواند  مناطق خشک و نیمه خشک، که سایر گیاهان زراعی رایج امکان تولید اقتصادي در این مناطق را ندارند، می
  ها در مناطق خشک و شور مطرح کند. تغذیه دام جهتاي  یک گیاه علوفه عنوان بهاین گیاه را 

  
 عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد علوفه اده خشک،تنش خشکی، درصد م کلیدي: هاي واژه
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  مقدمه
شود  اند، و تخمین زده می خشک و نیمه خشک قرار گرفتهمناطق هاي دنیا در  از زمین سوم یک  

). 2شوند ( خارج  تولیدچرخه بیابانی شدن از  خاطر بههاي زراعی  ساالنه شش میلیون هکتار از زمین
دلیل  ر آبی یک مشکل جدي در این مناطق است. تجمع شوري در خاك بهبر این تخلیه ذخای عالوه

 منفی تأثیر يا علوفهمحصوالت غذایی و آبیاري نامناسب در مناطق خشک و نیمه خشک بر تولید 
ی و ایجاد کشاورزي یزا بیابانکنترل گذاشته است. بنابراین استقرار یک سیستم کشاورزي مناسب براي 

  و نیمه خشک ضروري است.پایدار در مناطق خشک 
آبیاري براي تولید محصوالت زراعی ضروري است،  ،خشک و نیمه خشک در تمامی مناطق  

کاشت  ،اجتناب است. بنابراین براي تضمین تولید در این مناطق یرقابلغهمچنین شور شدن خاك نیز 
آب و شور در شرایط کم عملکرد باال و کاهش کم  شوري و خشکی آستانه تحملهایی با  گونه

شور زیست نیستند،  ،طبیعی است که اغلب محصوالت زراعی رایج ).15( رسد به نظر می ضروري
ممکن است تحت شرایط خشک و شور تهدید شود، و این  ها آنین عملکرد و حتی ادامه زندگی ابنابر

استفاده  آب شور براي آبیاري ها آنهاي کشاورزي است که در  مل اصلی تخریب و ناپایداري سیستماع
گرایش به تولید غذا  اخیراًبا توجه به روند کاهشی منابع آب و همچنین افت کیفیت آب  .)12شود ( می

و این امر مستلزم استفاده  از منابع آب کم کیفیت در مناطق شور افزایش پیدا کرده است حجیم و علوفه
  .)31و  12(شور زیست باشند  اصطالح به از گیاهانی است که متحمل به شوري یا

خشک همواره همراه هم بوده بنابراین تهیه علوفه  کشاورزي و دامپروري در مناطق خشک و نیمه  
هاي اصلی کشاورزان این مناطق است. در حال حاضر علوفه اصلی براي  ها یکی از دغدغه براي دام
نشان ونجه تحمل به شوري ی درزیادي مطالعات ) است، .Medicago sativa Lها یونجه ( تغذیه دام

و از طرفی نیاز آبی یونجه در مقایسه با اکثر  داده که این گیاه رشد ضعیفی تحت شرایط شور دارد
  .)29و  21، 8، 7(باشد  اي باال می گیاهان علوفه

برداري از  براي بهره اجتناب غیرقابلدر حال حاضر کشاورزي شور زیست یک استراتژي   
اصالح  واسطه بهسال قبل  25ی شور زیست حدود هاي شور است. اولین محصول زراع محیط

در  ییها گزارش. )31و  20(است  شده ثبتکالسیک، بیوتکنولوژي، کشت بافت و شناسایی گیاهان 
 Atriplex nummularia Lindl., Distichlisارتباط با قابلیت رشد و تولید چهار گیاه شور زیست

palmeri Fassett, Batis maritima L., Suaeda esteroa Ferren & Whitmore,  در شرایطی
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بوده وجود  3/0بوده و ضریب آبشویی کمتر از نمک حل شده گرم در لیتر  10 داراي که آب آبیاري
  .)14دارد (

خشکی  و شوري به مقاوم گیاه یک) Bassia scoparia (syn. Kochia scoparia(( کوشیا  
. شود آبیاري شور آب با تواند می کهاست  )Chenopodiaceaeاز خانواده کنوپودیاسه ( ساله یک

 یا و خنثی اسیدي، شور، هاي خاك در سهولت به و داشته ها خاك انواع به اي گسترده تحمل کوشیا
 با است قادر گیاه این. کند می پیدا استقرار نیستند، رشد به قادر محصوالت دیگر که هایی زمین و قلیائی

 یک عنوان به عمر کوتاه محافظتی پوشش یک ایجاد بر عالوه شور، هاي خاك در خود سریع استقرار
مدتی است که کوشیا  ).26( شود معرفی خشک نیمه و خشک مناطق در ویژه به جایگزین علوفه

). مطالعات متعددي 30قرار گرفته است ( موردتوجهاي  هاي حاشیه اي در زمین یک گیاه علوفه عنوان به
کشت یک علوفه پایدار در  منظور به). 24و  10است ( ات رساندهرا به اثبتحمل به شوري این گیاه 

و ها به اکوسیستم جلوگیري شود  ، ضروري است که از خسارت نمکمناطق خشک و نیمه خشک
د. با گردانجام  با قابلیت رشد در شرایط کم آباي با هدف کشت گیاهانی  مدیریت مناسب و شایسته

کند، اما سطح زیر  نقاط دنیا شامل خشک و نیمه خشک رشد میکه کوشیا گیاهی است که در اغلب  این
کشت آن بسیار محدود است. بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تحمل به خشکی کوشیا در 

  شرایط آبیاري با آب شور در مراحل مختلف رشدي این گیاه بود.
  

  ها و روش  مواد
زراعی ویژه، دانشکده کشاورزي دانشگاه این آزمایش در مزرعه شوري قطب علمی گیاهان   

متري از سطح دریا) در سال  985شرقی و ارتفاع  28´و  59°شمالی و  15´و  36°( فردوسی مشهد
هاي کامل تصادفی  هاي خرد شده در قالب طرح بلوك کرت صورت بهانجام شد. آزمایش  1387زراعی 

دو توده کوشیا بیرجند و بروجرد در  هاي اصلی و با سه تکرار اجرا شد. تیمارهاي آبی در کرت
انجام شد که امکان بارندگی بهاره وجود  خردادماههاي فرعی قرار گرفت. کشت گیاه در اول  کرت

متر،  6×5اصلی  هاي نداشته باشد و در طول فصل رشد نیز در این منطقه بارندگی رخ نداد. ابعاد کرت
 10ها روي ردیف  و فاصله بوته متر سانتی 50ها  ها از همدیگر دو متر، فاصله ردیف فاصله کرت

 تأثیرگذاريمتر فاصله در نظر گرفته شد تا از  5/2ها نیز  . بین بلوك)17( در نظر گرفته شد متر سانتی
سازي تنش خشکی ابتداي فصل و انتهاي  جلوگیري شود. براي شبیه آبیاري یک کرت بر کرت دیگر



  1396)، 1( دهمنشریه تولید گیاهان زراعی، جلد 

5 

 سهدر این مراحل القاء گردید. بدین ترتیب اي  هچهار هفت فصل در رابطه با این گیاه یک دوره خشکی
) هر هفته تا آخر فصل مترمربعلیتر بر  30تیمار آبی اعمال شد، تیمار شاهد که بر اساس نیاز آبی گیاه (

تیر  10قطع آب از مدت چهار هفته آبیاري قطع شد ( ). تیمار دوم پس از استقرار گیاه به6آبیاري شد (
تیر  31قطع آب از ها چهار هفته آبیاري قطع شد ( )، در تیمار سوم با ظهور اولین گلاهمردادمششم تا 
، میزان آب مورد استفاده براي ). در تمام مراحل آبیاري، آب از کنتور عبور داده شدمرداد 27تا 

که  ل ایندلی به بود در طول فصل بود. مترمربعلیتر در  360لیتر و تیمار شاهد  240تیمارهاي داراي تنش 
هدایت الکتریکی شوري  اي با باشد کشت این گیاه در مزرعه مطرح می شور زیستگیاه  عنوان بهکوشیا 

شده  ارائه )1(سایر خصوصیات خاك و آب در جدول  .انجام شدزیمنس بر متر  دسی 2/5آب آبیاري 
  است.

  
  سانتیمتري) محل آزمایش. 30مورد استفاده و خاك (صفر تا   خصوصیات شیمیایی آب ترین مهم -1جدول 

Table 1. Main chemical properties of the waters and soil at the study site. 
تسولفا پتاسیم منیزیم کلسیم سدیم کربنات یب کربنات    هدایت الکتریکی کلر 

اکی واالن در لیتر میلی   زیمنس بر متر دسی 
Na Ca Mg K SO4 CO3 HCO3 Cl EC  

(meq.l-1) (dS.m-1) 

 منبع آب  5.20  34.40  2.40  0.40  15.00  0.23  9.20  6.60  32.50

Water  
  Soil خاك  5.80  26.80  1.80  0.00  31.30  0.75  10.20  10.60  31.10

  
 از مناسبی نسبت داراي گیاه که )دهی بعد از گل( سوممرحله تیمار پس از اعمال  علوفه برداشت  
 ساقه قطر و بوته ارتفاع ،برداشت از قبل. شد انجام ،بود نشده خشبی ساقه هنوز و بود ساقه و برگ
 مترمربع یک سطح از ها، حاشیه حذف از بعد. شد شمارش جانبی هاي شاخه تعداد و گیري اندازه

 اجزاي تعیین جهت برداشت از پس. شد ثبت تر علوفه عملکرد و گرفت صورتعلوفه  برداشت
(علوفه برداشت شده به  ربعی روش به بوته ود از گیري نمونه خشک ماده درصد و علوفه عملکرد

د و دوباره قسمت دو و یگرد چهار قسمت مساوي تقسیم شده سپس قسمت شماره یک و سه حذف 
و این بار قسمت شماره دو و  شدچهار با هم ترکیب شده و مجدداً به چهار قسمت مساوي تقسیم 

 انجام )یافتتا رسیدن به دو بوته ادامه  با هم ترکیب و این عمل مانده یباقعلوفه و  شدهچهار حذف 
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 ساعت 72 مدت به سلسیوس درجه 80 دماي در و آون در ساقه، و برگ تفکیک از پس ها نمونه. شد
  .گردید محاسبه گیاهی يها اندام از هریک درصد و شد داده قرار
 به ها میانگین مقایسه شد استفاده ،Minitab 16 افزار نرم از مطالعه این در آماري محاسبات جهت  

 نظر در درصد 95 ها تحلیل تجزیه کلیه در رفته کار هب احتمال سطح و گرفت انجام LSD آزمون روش
  .شد گرفته

  
  نتایج و بحث

بود  )≥01/0P(دار  اثر تیمارهاي قطع آبیاري در مراحل مختلف رشدي بر ارتفاع بوته کوشیا معنی  
ارتفاع بوته گیاه کوشیا در تلف رشدي نشان داد که بررسی اثر قطع آبیاري در مراحل مخ). 2(جدول 

 بر اثر در مرحله رشد رویشیارتفاع بوته است. تر  حساستنش خشکی مرحله رشد رویشی نسبت به 
 16و  23موجب کاهش مرحله زایشی به ترتیب  تنش خشکی در نسبت به تیمارهاي شاهد وقطع آبیاري 

بیرجند   بیشتري نسبت به توده بوته متر ارتفاع سانتی 10حدود بروجرد   ). توده3 متر گردید (جدول سانتی
هاي مورد مطالعه و اثر قطع آبیاري در مراحل مختلف رشدي حاکی از  برهمکنش بین توده داشت.

. در تمامی تیمارهاي قطع آبیاري در )2(جدول  بین تیمارهاي مختلف بود) ≥05/0P(دار  اختالف معنی
ي بیرجند برتري داشت و در هر  ست به تودهبن بوته بروجرد از نظر ارتفاع  توده ،مراحل مختلف رشدي

  ).4 دو توده بیشترین کاهش ارتفاع بوته در تیمار قطع آبیاري در مرحله رشد رویشی رخ داد (جدول
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رشدي  مدت چهار هفته و آبیاري مجدد در مراحل مختلف قطع آبیاري به )تجزیه واریانس (سطح احتمال -2جدول 
  .(رویشی و زایشی) بر صفات مورد مطالعه در دو توده بومی کوشیا

Table 2. Analysis of variance (P value) Effect of irrigation treatments (no irrigation in vegetative 
stage and non-irrigated in reproductive stage) on different characteristics of tow kochia local 
cultivars. 
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  بلوك
Block 

2 0.114ns 0.377ns 0.897ns 0.553ns 0.553ns 0.112ns 0.669ns 0.002** 0.186ns 0.002** 0.005** 

  رهاي آبیتیما
irrigation 
treatments 

(A) 

2 0.001** 0.182ns 0.366ns 0.286ns 0.286ns 0.007** 0.359ns 0.003** 0.123ns 0.003** 0.007** 

  خطا فرعی
Error(a) 

4 0.089ns 0.087ns 0.507ns 0.815ns 0.815ns 0.571ns 0.522ns 0.03* 0.903ns 0.03* 0.057ns 

  توده
Ecotype(B) 

1 0.005** 0.914ns 0.875ns 0.091ns 0.091ns 0.958ns 0.103ns 0.311ns 0.082ns 0.311ns 0.298ns 

 × آبی  تیمارهاي
 توده

2 0.558ns 0.987ns 0.542ns 0.614ns 0.614ns 0.901ns 0.687ns 0.288ns 0.534ns 0.288ns 0.434ns 

  .باشد دار نمی در سطح احتمال پنج درصد معنی nsک و پنج درصد و دار در سطح احتمال ی ترتیب معنی به **و  *            6 خطاي کل
* and ** significant at levels of 5% and 1% and ns not significant at levels of 5%  

  
اي جهت افزایش میزان تولید و برداشت  یک شاخص مهم در گیاهان علوفه عنوان بهارتفاع بوته   

) گزارش کردند که 2008سلیمانی و همکاران (). 28و  11وده است (ب توجه موردمکانیزه همواره 
 درصد موجب کاهش ارتفاع بوته کوشیا گردید 40و  60، 80درصد نیاز آبی به  100کاهش آبیاري از 

. همچنین اثر تنش شوري بر ارتفاع بوته کوشیا نیز حاکی از کاهش ارتفاع این گیاه با افزایش )28(
میانگین که این مسئله ارتباط مستقیمی با کاهش میزان فتوسنتز دارد.  )،17سطح تنش شوري بود (

متر بود که براي برداشت مکانیزه این گیاه ارتفاع قابل  سانتی 85 حدود مطالعهدر این  کوشیاارتفاع بوته 
توان عنوان کرد کوشیا در شرایط کاهش مقدار آب و همچنین  با توجه به این اطالعات میقبولی است. 

با مقایسه تیمار همچنین باشد.  مناسب را دارا میهایی با ارتفاع  بیاري با آب شور توانایی تولید بوتهآ
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شود که ارتفاع بوته در گیاه کوشیا پس از  شاهد و تیمار قطع آبیاري در مرحله رشد زایشی مشاهده می
  کند. مرحله زایشی متوقف نشده و ادامه پیدا می

  
مدت چهار هفته و آبیاري مجدد در مراحل مختلف رشدي (رویشی و زایشی) بر صفات  بهاثر قطع آبیاري  -3 جدول

  .مورد مطالعه در دو توده بومی کوشیا
Table 3. Effect of irrigation treatments (no irrigation in vegetative stage and non-irrigated in 
reproductive stage) on different characteristics of tow kochia local cultivars. 

  صفات
Traits 

  )مدت چهار هفته قطع آبیاري بهتنش خشکی (
Drought stress (No irrigation for four weeks)  

  توده
Local cultivar  

 شاهد
Control 

 مرحله رویشی
Vegetative 

stage 

 مرحله زایشی
Flowering 

stage 

 
 

 بیرجند
Birjand 

 بروجرد
Borujerd 

 متر) (سانتی رتفاع بوتها
Plant Height (cm)  

95.0a 72.0b 88.0a  80.0b 90.0a 

 متر) (میلیقطر ساقه 
Stem Diameter (mm) 

6.6a 6.2a 6.8a  6.5a 6.5a 

 هاي جانبی تعداد شاخه
 No. Branch  

25.0a 25.0a 22.0a  24.0a 24.0a 

 (تن درهکتار)عملکرد علوفه تر
 Total Fresh Weight (ton.h-1) 

35.0a 31.0a 27.0a  34.0a 27.0a 

 (تن درهکتار) عملکرد علوفه خشک
 Total Dry Weight (ton.h-1) 

9.8a 8.8a 7.6a  9.8a 7.7a 

  درصد ماده خشک کل
 Total Dry Matter Percentage 

28.0b 27.0b 36.0a  30.0a 30.0a 

 (تن در هکتار) عملکرد ماده خشک ساقه
Stem Dry Matter Yield (ton. h-1) 

4.4a 3.5a 3.6a  4.3a 3.3a 

  درصد ساقه
Percentage  Stem 

44.0a 39.0b 47.0a  44.0a 43.0a 

(تن در هکتار)  عملکرد ماده خشک برگ
Leaf Dry Matter Yield (ton.h-1) 

5.4a 5.3a 4.1a  5.9a 4.4a 

  درصد برگ
Percentage  Leaf  

56.0b 61.0a 53.0b  56.0a 57.0a 

  رگ به ساقهنسبت ب
Leaf/Stem Ratio 

1.3ab 1.6a 1.1b  1.3a 1.4a 

  .داري ندارند معنی تالفدرصد اخ پنجدر سطح احتمال  LSD آزمون سبر اسا صفتمشابه در هر  فهاي داراي حرو میانگین
Means with similar letters in each treatment are not significantly different (P≤0.05) based on LSD test. 



  1396)، 1( دهمنشریه تولید گیاهان زراعی، جلد 

9 

هاي مورد  و توده در مراحل مختلف تیمارهاي مختلف قطع آبیاري تأثیرقطر ساقه کوشیا تحت   
قطر افزایش متر بود.  میلی 5/6میانگین قطر ساقه کوشیا در این مطالعه  ).3 قرار نگرفت (جدول بررسی
باشد.  ورس مطرح می یک عامل مهم در بهبود استقرار و جلوگیري از عنوان بهدر گیاهان زراعی ساقه 

که نیاز به یک ساقه قوي با قطر مناسب براي تولید بیشتر  اي با وجود این از طرف دیگر گیاهان علوفه
دارند، این عوامل ایجاد کننده را  آالت ماشینت از ورس و برداشت آسان توسط ع، ممانتوده زیست

اغلب لیگنینی بوده و موجب  ها  بافت استحکام در ساقه با کیفیت علوفه رابطه معکوس دارند زیرا این
در گیاهان ضد کیفیت یک عامل  عنوان بهبنابراین قطر ساقه  ).9( شوند کاهش کیفیت علوفه می

در نتیجه باید زمان برداشت را به نحوي تنظیم کرد که تعادل بین کمیت و  ،اي مطرح است علوفه
  .کیفیت برقرار باشد

 اند شده  یلتشکتري  خوراك هاي خوش از بافت معموالً نین کمتردرصد لیگدلیل  به هاي جانبی شاخه  
گردد که در کیفیت علوفه تولیدي اثر مثبتی  گیاه میبرگ شدن پر در بوته موجب  ها آنتعداد و افزایش 

منفی بر  تأثیر. نتایج این مطالعه نشان داد که تیمارهاي تنش خشکی در مراحل مختلف رشد )17( دارد
هاي مورد مطالعه نیز اختالفی از نظر تعداد  ). بین اکوتیپ3 بی کوشیا ندارد (جدولتعداد شاخه جان

 ترین مهماي یکی از  گیاه علوفه ترین مهم عنوان بهدر یونجه ). 3شاخه جانبی مشاهده نشد (جدول 
ها را در  هاي جانبی نقش ساقه ). در کوشیا تعداد شاخه27اجزاي عملکرد تعداد ساقه در بوته است (

کوشیا گیاهی است که قابلیت تولید تعداد زیادي شاخه  ،بر اساس مطالعات پیشینیونجه بر عهده دارد. 
ها موجب ایجاد شکل مخروطی در  تعداد زیاد این شاخه که  نحوي بهجانبی روي ساقه اصلی دارد 

ا کمتر گردد و مطالعات نشان داده است که در شرایط مختلف این صفت در کوشی ظاهر این گیاه می
  .)28و  23، 11( گیرد قرار میعوامل محیطی  تأثیرتحت 

دار  بر عملکرد علوفه تر تولیدي معنیاعمال تیمارهاي تنش خشکی در مراحل مختلف رشدي   
)05/0P> (جدول  نبود)با این وجود بیشترین کاهش در عملکرد علوفه تر در تیمار قطع آبیاري در  )2

بین تیمارهاي قطع آبیاري در مرحله عملکرد علوفه تر . اختالف )3(جدول  مرحله زایشی مشاهده شد
). بین 3 ترتیب چهار و هشت تن در هکتار بود (جدول شاهد بهرویشی و مرحله زایشی با تیمار 

 مشاهده نشد )<05/0P( داري هاي مورد مطالعه از نظر عملکرد علوفه تر اختالف آماري معنی توده
بروجرد تولید کرد   هفت تن در هکتار علوفه تر بیشتري نسبت به تودهبیرجند   اما توده )2(جدول 
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که در  تن در هکتار بود 40تر تولیدي کوشیا در این مطالعه حدود  میانگین عملکرد علوفه). 3 (جدول
  باشد. اي می شرایط آبیاري با آب شور عملکرد بسیار مناسبی براي یک گیاه علوفه

  
ي مختلف قطع آبیاري در مرحله رویشی و زایشی بر صفات مورد مطالعه در دو توده برهمکنش اثر تیمارها -4جدول 
  .کوشیا

Table 4. Interaction of irrigation treatments (no irrigation in vegetative stage and non-irrigated in 
reproductive stage) and local cultivar on different characteristics of tow kochia local cultivar. 

  صفات
Traits 

  )مدت چهار هفته قطع آبیاري بهتنش خشکی (
Drought stress (No irrigation for four 

weeks)  

  Local cultivarتوده 
بیرجند 
Birjand 

بروجرد 
Borujerd 

  )متر سانتی( ارتفاع بوته
Plant Height (cm) 

 Control 89.0a-c 101.0a شاهد

 Vegetative stage 69.0d 75.0cd یشیمرحله رو

 Flowering stage 83.0b-d 93.0ab مرحله زایشی

  (میلی متر) قطر ساقه
Stem Diameter (mm) 

 Control 6.6a 6.6a شاهد

 Vegetative stage 6.2a 6.1a مرحله رویشی

 Flowering stage 6.8a 6.8a مرحله زایشی

  هاي جانبی تعداد شاخه
No. Branch  

 Control 26.0a 24.0a شاهد

 Vegetative stage 26.0a 24.0a مرحله رویشی

 Flowering stage 20.0a 23.0a مرحله زایشی

  (تن در هکتار) عملکرد علوفه تر
Total Fresh Weight (ton.h-1) 

 Control 36.0a 34.0a شاهد

 Vegetative stage 37.0a 26.0a مرحله رویشی

 Flowering stage 31.0a 23.0a مرحله زایشی

  (تن در هکتار) عملکرد علوفه خشک
Total Dry Weight (ton.h-1) 

 Control 10.1a 9.5a شاهد

 Vegetative stage 10.4a 7.3a مرحله رویشی

 Flowering stage 8.8a 6.4a مرحله زایشی

  درصد ماده خشک کل
%Total Dry Matter 

 Control 28.0a 27.0a شاهد
 Vegetative stage 27.0a 27.0a ه رویشیمرحل

 Flowering stage 36.0a 37.0a مرحله زایشی
  .داري ندارند معنی تالفدرصد اخ پنجدر سطح احتمال  LSD آزمون سبر اسا صفتمشابه در هر  فهاي داراي حرو میانگین

Means with similar letters in each treatment are not significant different (P≤0.05) based on LSD test 
 

تیمارهاي تنش  )<05/0P( دار معنی تأثیرتحت همانند عملکرد علوفه تر، عملکرد علوفه خشک   
، با این وجود اختالف بین اعمال تنش شوري )2(جدول  هاي مورد مطالعه قرار نگرفت خشکی و توده
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از طرف  )3(جدول  تن در هکتار بود 0/1و  2/2ترتیب  با تیمار شاهد بهرویشی و زایشی در مرحله 
 جویی گردید. مکعب آب در هکتار صرفه متر 1200دیگر در هر یک از تیمارهاي اعمال تنش به مقدار 
ي بروجرد با قطع آبیاري در  ها نشان داد که توده بررسی برهمکنش تیمارهاي تنش خشکی در توده

تن در هکتار کاهش عملکرد ماده خشک داشت و این عدد در تیمار قطع آبیاري  2/2مرحله رویشی 
تنها ه اما در توده بیرجند با قطع آبیاري در مرحله رویشی ن ،تن در هکتار بود 1/3در مرحله زایشی 

کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد ماده خشک  240به میزان  ، بلکهکاهش عملکرد مشاهده نشد
تن در  3/1مشاهده شد و در تیمار قطع آبیاري در آبیاري در مرحله زایشی میزان کاهش عملکرد 

ت دهد که هر دو اکوتیپ در مرحله رشد زایشی حساسی . این نتایج نشان می)4(جدول  هکتار بود
بیرجند تحمل بیشتري به کاهش آب قابل دسترس   بیشتري به کاهش تولید ماده خشک دارند اما توده

هاي ماده خشک متفاوتی براي ارقام یونجه در شرایط مختلف عملکرددر مراحل مختلف رشد دارد. 
یونجه در شرایط بدون تنش و عملکرد ماده خشک  )2003گزارش شده است، پاتاکی و همکاران، (

 17590در هکتار و در شرایط تنش آبیاري  کیلوگرم 23000نش خشکی در پنج چین در طول سال ت
کیلوگرم در  10470) عملکرد ماده خشکی در حدود 2009. افشارمنش ()18( کردندکیلوگرم گزارش 

کیلوگرم در هکتار در شرایط تنش  6330و  درصد ظرفیت زراعی) 75در شرایط تنش مالیم ( هکتار
 طور بهدر این مطالعه کوشیا  .)1( براي یونجه گزارش کرده استدرصد ظرفیت زراعی)  25شدید (

-dSmدر هکتار در شرایط آبیاري با آب شور ( کیلوگرم 8730متوسط عملکرد ماده خشکی معادل 

12/5=ECتوان عنوان کرد که کوشیا  ) تولید کرد. با مقایسه این عملکردها و همچنین شرایط رشدي می
در مقایسه با سایر گیاهان ار توانمندي ییط دشوار محیطی از نظر عملکرد ماده خشک گیاه بسدر شرا
  است.
 )≥01/0P( داري بین تیمارهاي مختلف قطع آبیاري از نظر درصد ماده خشک کل اختالف معنی  

). بین تیمارهاي شاهد و قطع آبیاري در مرحله رویشی از نظر درصد ماده 2جدول مشاهده شد (
در درصد ماده خشک کل اما  )2(جدول  وجود نداشت )<05/0P(داري  کل اختالف معنیخشک 

ترتیب  نسبت به تیمارهاي شاهد و قطع آبیاري در مرحله رویشی بهتیمار قطع آبیاري در مرحله زایشی 
ف هاي مورد مطالعه از نظر درصد ماده خشک کل اختال بین تودهنشان داد.  افزایشدرصد  9و  8

در  )<05/0P(دار  ). با وجود عدم اختالف معنی3جدول مشاهده نشد ( )<05/0P(آماري  دار معنی
ها مرحله زایشی در هر دو توده بیشترین درصد ماده  برهمکنش تیمارهاي مختلف قطع آبیاري و توده
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درصد ماده خشک حاصل تقسیم مقدار وزن ماده خشک در وزن ماده ). 4جدول خشک را دارا بود (
کند که  تنش خشکی میزان آب موجود در بافت گیاهی کاهش پیدا می یطشرادر  معموالًد. باش تر می

گردد. نتایج این مطالعه حاکی از این است که کوشیا پس  این امر موجب افزایش درصد ماده خشک می
هاي هوایی و  اي در مرحله رویشی توانسته اندام از سپري نمودن یک دوره تنش خشکی چهار هفته

که با تیمار  يطور بههاي خود ذخیره نماید  در بافت آبخود بازسازي نموده و مقدار زیادي  ینییرزمز
گونه تفاوتی نداشت، اما قطع آبیاري در محله زایشی نشان داد که مقدار بسیار زیادي از آب  شاهد هیچ

سورگوم درصد  اي ارزن، ذرت و در مطالعه گیاهان علوفه .درصد) 8یابد ( بافت در اثر تنش کاهش می
. در بررسی اثر تنش شوري بر کوشیا )16(گزارش شده است  29و  33، 22ترتیب  به ها آنماده خشک 

) که با درصد ماده خشک این 11درصد گزارش شده است ( 30میزان ماده خشک این گیاه حدود 
  باشد. مطالعه مشابه می

نشان داد که تیمار شاهد نسبت به  تیمارهاي مختلف قطع آبیاري تأثیربررسی عملکرد ساقه تحت   
کیلوگرم در هکتار ساقه  900و  800ترتیب  حله رویشی و زایشی بهرتیمارهاي قطع آبیاري در م

جدول نبود ( )<05/0P(دار  بین تیمارها از نظر آماري معنیاختالف با این وجود  ،بیشتري تولید کرد
 داري وجود نداشت ک ساقه اختالف معنی). بین دو توده مورد مطالعه از نظر عملکرد ماده خش3
)05/0P>(  کیلوگرم در هکتار ساقه بیشتري تولید کرد  980با این وجود توده بیرجند توده بیرجند
در برهمکنش تیمارهاي قطع آبیاري در مراحل  )<05/0P(دار  ). با وجود عدم اختالف معنی3جدول (

ولیدي، توده بیرجند در تمامی تیمارها عملکرد هاي کوشیا از نظر درصد ساقه ت مختلف رشدي و توده
ساقه بیشتري تولید کرد و توده بروجرد در تیمار قطع آبیاري در مرحله رویشی کمترین عملکرد ساقه 

همبستگی عملکرد ماده خشک ساقه با عملکرد کل ماده خشک مثبت و  ).5جدول را دارا بود (
گی قوي نشان از اهمیت ساقه در عملکرد تولیدي در ). این همبست6) بود (جدول r=90/0**دار ( معنی

لنگرگاه گیاه در استحکام و استقرار گیاه نقش دارد. ضعیف  عنوان بهساقه اي کوشیا دارد.  گیاه علوفه
 ها یماريبها روي هم و افزایش  بودن ساقه موجب ورس شده که در نهایت با سایه اندازي بوته

شده و عملکرد تولیدي را کاهش دهد. از طرف دیگر به دلیل تواند موجب کاهش طول عمر گیاه  می
باشد. بنابراین  هاي گیاه می نقش ساقه در گیاه، ترکیبات ضد کیفیت در ساقه بیشتر از سایر قسمت

اي با تمامی مزایاي که دارد موجب کاهش کیفیت و  افزایش عملکرد ساقه در گیاهان علوفه
یکی از  عنوان بهاي از جمله یونجه عملکرد تک ساقه  لوفهدر گیاهان ع .گردد یمآن  یخوراک خوش

) گزارش کردند با افزایش 1997). سعید و نادي (25شود ( اجزاي عملکرد علوفه در نظر گرفته می
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 توده زیستیابد که در نهایت موجب کاهش  تنش خشکی طول ساقه و تراکم آن در یونجه کاهش می
العه با وجود اعمال تنش در مراحل حساس رشدي میزان کاهش اما در این مط). 22( گردد تولیدي می

  نبود. )<05/0P( دار عملکرد ساقه در کوشیا معنی
  

  .برهمکنش اثر تیمارهاي مختلف قطع آبیاري در مرحله رویشی و زایشی بر صفات مورد مطالعه در دو توده کوشیا - 5جدول 
Table 5. Interaction of irrigation treatments (no irrigation in vegetative stage and non-irrigated in 
reproductive stage) and kochia local cultivars on evaluation traits.  

  صفات
Trait 

  )مدت چهار هفته قطع آبیاري بهتنش خشکی (
Drought stress (No irrigation for four 

weeks) 

  Local cultivar توده 
  بیرجند

Birjand 
  بروجرد

Borujerd 

  (تن در هکتار) عملکرد ماده خشک ساقه
Stem Dry Matter Yield (ton. h-1) 

 Control 4.6a 4.2a شاهد

 Vegetative stage 4.2a 2.7a مرحله رویشی

 Flowering stage 4.1a 3.1a مرحله زایشی

  درصد ساقه
Percentage Stem 

 Control 45ab 43ab شاهد

 Vegetative stage 40ab 38b مرحله رویشی

 Flowering stage 46ab 48a مرحله زایشی

  (تن در هکتار) عملکرد ماده خشک برگ
Leaf Dry Matter Yield (ton.h-1) 

 Control 5.6a 5.3a شاهد

 Vegetative stage 6.1a 4.6a مرحله رویشی

 Flowering stage 4.8a 3.8a مرحله زایشی

  درصد برگ
Percentage  Leaf  

 Control 55ab 57ab شاهد

 Vegetative stage 60ab 62a مرحله رویشی

 Flowering stage 54ab 52b مرحله زایشی

  نسبت برگ به ساقه
Leaf / Stem Ratio 

 Control 1.2a 1.4a شاهد

 Vegetative stage 1.6a 1.7a مرحله رویشی

 Flowering stage 1.1a 1.1a مرحله زایشی

  .داري ندارند معنی تالفدرصد اخ پنجدر سطح احتمال  LSD آزمون سبر اسا صفتمشابه در هر  فهاي داراي حرو میانگین
Means with similar letters in each treatment are not significant different (P≤0.05) based on LSD test 
 

درصد ) ≥01/0P(دار  ش معنیاعمال تنش خشکی به مدت چهار هفته در مرحله رویشی موجب کاه  
). میزان کاهش درصد ساقه در تیمار قطع آبیاري مدت چهار 2جدول ساقه نسبت به سایر تیمارها شد (

هفته در مرحله رویشی نسبت به شاهد و تیمار قطع آبیاري به مدت چهار هفته در مرحله زایشی به 
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و بروجرد از نظر درصد ساقه اختالف بیرجند  ). بین دو توده 3 ترتیب پنج و هشت درصد بود (جدول
قطع آبیاري در مراحل مختلف و دو  ). برهمکنش تیمارهاي2جدول مشاهده نشد ( )<05/0P(داري  معنی
قطع آبیاري  تأثیر ).5جدول بود ( )≥05/0P(دار  ي مورد مطالعه کوشیا از نظر درصد ساقه معنی توده

در هر دو توده بیشتر از تیمار قطع آبیاري  ساقه مدت چهار هفته در مرحله رویشی بر کاهش درصد به
. بین تیمار شاهد و قطع آبیاري به مدت چهار هفته )3(جدول  مدت چهار هفته در مرحله زایشی بود به

این ترتیب  . به)3(جدول  مشاهده نشد )<05/0P(داري  در مرحله زایشی در هر دو توده تفاوت معنی
یمارهاي قطع آبیاري در مرحله زایشی و توده بروجرد و تیمار قطع در ت ساقهبیشترین و کمترین درصد 

درصد بود  10آبیاري در مرحله رویشی و توده بروجرد مشاهده شد که اختالف این دو تیمار با هم 
کاهش درصد  ،اي کیفیت کمتري نسبت به برگ دارد از نظر تغذیهکه ساقه  ). با توجه به این5جدول (

ت علوفه خواهد شد. بنابراین در صورتی که قطع آبیاري در مرحله رویشی ساقه موجب بهبود کیفی
  تواند راهکاري براي افزایش کیفیت علوفه باشد. دار عملکرد علوفه نگردد می موجب کاهش معنی

  

همبستگی بین صفات مورد مطالعه دو توده بیرجند و بروجرد کوشیا تحت تأثیر تیمارهاي قطع آبیاري به  -6جدول 
  .رشد رویشی و زایشی مرحلههار هفته و آبیاري مجدد در مدت چ

Table 6. Correlation coefficient among different treats at irrigation treatments in two kochia local 
cultivars. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
  ارتفاع بوته

Plant Height 
1           

2 
  قطر ساقه

Stem Diameter 
0.34 1          

3 
  هاي جانبی تعداد شاخه

No. Branch 
0.01 -0.18 1         

4 
  عملکرد علوفه تر

Total Fresh Weight 
0.01 0.01 0.40 1        

5 
  عملکرد علوفه خشک

Total Dry Weight 
0.01 0.01 0.40 1.00** 1       

6 
  درصد ماده خشک کل

 Total Dry Matter Percentage 
-0.01 0.27 -0.17 -0.41 -0.41 1      

7 
  عملکرد ماده خشک ساقه

Stem Dry Matter Yield 
0.12 0.16 0.37 0.90** 0.90** -0.12 1     

    Percentage  Stem 0.25 0.33 0.07 0.01 0.01 0.59** 0.43 1درصد ساقه  8
9 

  عملکرد ماده خشک برگ
 Leaf Dry Matter Yield 

-0.09 -0.15 0.35 0.93 **  0.93** -0.60** 0.67** -0.36 1   
  Percentage  Leaf -0.25 -0.33 -0.07 -0.01 -0.01 -0.59** -0.43 -1 .00** 0.36 1درصد برگ  10
11 

  نسبت برگ به ساقه
 Leaf / Stem Ratio 

-0.25 -0.38 -0.03 -0.03 -0.03 -0.59** -0.45 -0.99** 0.34 0.99** 1 

  صددار در سطح یک در ** معنی
Significant different at the 0.01 
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اي  کنندگان نباتات علوفه اي مدنظر اصالح یک صفت مثبت در گیاهان علوفه عنوان بهپر برگی   
عملکرد ماده خشک برگ در تیمار قطع آبیاري در مرحله زایشی نسبت به تیمارهاي قطع  ).1باشد ( می

تن در هکتار کاهش یافت با این وجود اختالف  3/1و  2/1ترتیب  آبیاري در مرحله رویشی و شاهد به
تن در هکتار  5/1ي بیرجند  عملکرد برگ در توده ).3جدول نبود ( )<05/0P(دار  بین این تیمارها معنی

). 3جدول نبود. ( )<05/0P(دار  نسبت به توده بروجرد بیشتر بود اما از نظر آماري این اختالف معنی
مورد مطالعه کوشیا از نظر عملکرد ماده   در مراحل مختلف و دو توده برهمکنش تیمارهاي قطع آبیاري

تیمار قطع آبیاري  کاهش عملکرد برگ در) با این حال 5جدول نبود ( )<05/0P(دار  خشک برگ معنی
به مدت چهار هفته در مرحله زایشی در هر دو توده بیشتر از سایر تیمارها بود و عملکرد برگ در 

همبستگی بین عملکرد برگ با عملکرد ماده ). 5جدول ي بیرجند بود ( ر از تودهي بروجرد کمت توده
). مقایسه همبستگی عملکرد برگ با عملکرد 6بود (جدول ) r=93/0**(دار  خشک کل مثبت و معنی

بیشتر عملکرد برگ بر عملکرد کل ماده  تأثیر  دهنده د ساقه با عملکرد کل نشانکل و همبستگی عملکر
  ).6باشد (جدول  می خشک تولیدي

تنش خشکی در مرحله رویشی بیشتر از سایر تیمارها بود و اختالف درصد برگ در تیمار   
). این اختالف بین تیمارهاي تنش خشکی در مرحله 3جدول داشت ( ها آنبا  )≥01/0P( داري معنی

). 3جدول (رویشی با تنش خشکی در مرحله زایشی و تیمار شاهد به ترتیب هشت و پنج درصد بود 
دلیل کاهش درصد ساقه در  به عمدتاًباال بودن درصد برگ در تیمارها تنش خشکی در مرحله رویشی 

  ).3جدول مشاهده نشد ( )<05/0P(داري  این تیمار بود. بین دو توده از نظر درصد برگ اختالف معنی
قرار گرفت  تیمارهاي مختلف تنش خشکی )≥01/0P(دار  معنی تأثیرنسبت برگ به ساقه تحت   

ترتیب داراي   مدت چهار هفته به قطع آبیاري در مرحله رویشی و زایشی بهتیمارهاي ). 2جدول (
رسد افزایش نسبت برگ به ساقه در  نظر می . به)3(جدول  بیشترین و کمترین نسبت برگ به ساقه بود

باشد بلکه کاهش  ر نمیتیمار قطع آبیاري در مرحله رویشی مربوط به افزایش عملکرد برگ در این تیما
بررسی همبستگی بین درصد برگ با درصد ساقه  عملکرد ساقه موجب افزایش این نسبت شده است.

 یدأیت) که 6) با هم دارند (جدول r=100/0**(داري  نشان داد که این دو ویژگی همبستگی منفی معنی
ت برگ به ساقه اختالف هاي بروجرد و بیرجند از نظر نسب بین توده باشد. کننده این مطلب می

ها و تیمارهاي تنش خشکی از نظر  ). برهمکنش توده3جدول مشاهده نشد ( )<05/0P(داري  معنی
ویژگی  30تجزیه رگرسیونی بیشتر از  ).5جدول نبود (  )<05/0P(دار  نسبت برگ به ساقه معنی
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 95ی مهم که مسئول یکی از چهار ویژگمورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در یونجه نشان داده است که 
اهمیت   درصد از تغییرات عملکرد در یونجه هستند نسبت برگ به ساقه است. این مطلب نشان دهنده

نسبت برگ به ساقه نسبت به صفات  ویژه بهفولوژیکی رهاي مو و قابل اعتماد بودن ویژگی
افزایش نسبت  اسطهو بهافزایش کیفیت علوفه یونجه ). 5فیزیولوژیکی در تعیین عملکرد یونجه است (

) گزارش کردند 1992. پتیل و همکاران ()13و  3، 4(برگ به ساقه در تنش خشکی گزارش شده است 
درصدي مصرف آب در مقایسه با شرایط آبیاري کامل  20که نسبت برگ به ساقه در یونجه با کاهش 

 .)19( یج این مطالعه بودافزایش یافت که دلیل این امر کاهش رشد ساقه در اثر تنش بود که مشابه نتا
در این مطالعه مشاهده شد که کوشیا گیاه پر برگی است و در بدترین شرایط درصد برگ  ی،کل طور به

که پتانسیل مناسبی براي درصد و نسبت برگ به ساقه آن همیشه بیشتر از یک است  52آن باالتر از 
  اي را دارد. تبدیل شدن به یک گیاه علوفه

  
  کلی گیري نتیجه

ترین  حساس مرحله رشد رویشی بررسی اثر قطع آبیاري در مراحل مختلف رشدي نشان داد که  
مرحله به تنش خشکی از نظر ارتفاع بوته در گیاه کوشیا است. قطع آبیاري در مرحله رشد رویشی 

و  23ترتیب موجب کاهش ارتفاع بوته  نسبت به تیمارهاي شاهد و تنش خشکی در مرحله زایشی به
تیمارهاي  تأثیرکوشیا تحت   متر گردید. قطر ساقه و تعداد شاخه جانبی در هر دو توده تیسان 16

یک گیاه شور زیست مقاوم به  عنوان بهاز کوشیا  مختلف قطع آبیاري قرار نگرفت. در مطالعات گذشته
 أثیرتتولیدي کوشیا تحت  توده زیستعملکرد  که مشاهده شدنیز خشکی یاد شده است. در این مطالعه 

مدت چهار هفته در مراحل رویشی و زایشی قرار نگرفت و این گیاه  تیمارهاي مختلف قطع آبیاري به
در این آزمایش مشاهده توانایی بسیار باالیی در ترمیم اثرات تنش خشکی در مرحله رویشی نشان داد. 

درصد بود و  52شد که کوشیا گیاه پر برگی است و در بدترین شرایط درصد برگ آن باالتر از 
 تأثیرهمچنین نسبت برگ به ساقه آن همیشه بیشتر از یک بود، این نسبت باالي برگ به ساقه در کوشیا 

هایی  توان عنوان کرد که کوشیا داراي ویژگی کلی می طور بهزیادي در کیفیت علوفه آن خواهد داشت. 
 هاي مسمکانی این بر الوهاي را دارد. ع مورفولوژیکی است که قابلیت تبدیل به یک گیاه علوفه

آن در مناطق  فرد منحصربهخصوصیات  عنوان بهفیزیولوژیک کوشیا در تحمل به شرایط کم آب و شور 
خشک و نیمه خشک، که سایر گیاهان زراعی رایج امکان تولید اقتصادي در این مناطق را ندارند، 
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در مناطق خشک و شور مطرح ها  یه داماي براي کمک به تغذ عنوان یک گیاه علوفهاین گیاه را تواند  می
  کند.
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