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  *چکیده
هاي بیابانی تولید گیاهان هالوفیت با استفاده  ستمهاي محافظتی در اکوسی یکی از پایدارترین روش

کوشیا یکی از گیاهان  .باشد منظور تامین علوفه جهت تغذیه دام در این مناطق می از آب و خاك شور به
ها در شرایط عدم دسترسی به  توان از آن در تولید علوفه براي دام بسیار مقاوم به شوري است که می

اي با  مطالعه در این راستا. ر مناطق داراي آب و خاك شور بهره بردمنابع آب و خاك مطلوب و د
هاي مختلف کوشیا در شرایط تنش شوري با استفاده از  اي توده هدف بررسی خصوصیات علوفه

هاي  کرت. هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد هاي خرد شده بر پایه طرح بلوك آزمایش کرت
هاي فرعی شامل پنج  و کرتآب آبیاري   اززیمنس بر متر  دسی5/16 و 2/5 سطوح شوري  شاملاصلی

  نتایج نشان داد که سطوح تنش. بودند) بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار(توده بومی کوشیا 
داري بر  ثیر معنیأجز بر عملکرد ماده خشک، ت ههاي مورد بررسی ب شوري اعمال شده و توده

  عملکرد علوفه خشک و درصد5/4  افزایش شوري موجب افزایش.شتند مورد مطالعه نداهاي صفت
 هاي صفتهمچنین در این مطالعه مشخص شد که کوشیا داراي . شد عملکرد علوفه تردرصد  6/2

قابل توجه علوفه است که در شرایط تنش و عملکرد  مناسبی از قبیل ارتفاع، نسبت باالي برگ به ساقه
  .عنوان گزینه مناسب براي تولید علوفه مطرح کند بهتواند این گیاه را  شوري می

  

 عملکرد علوفه، نسبت برگ به ساقهشوري،  :هاي کلیدي ه واژ

                                                
  jafarnabati@gmail.com : مسئول مکاتبه*
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 مقدمه
خشک باعث شده است تا کشاورزان براي  محدودیت منابع آب شیرین در مناطق خشک و نیمه

بنابراین . ي خود قرار دهندریزي آبیار هاي نامتعارف را در برنامه رسیدن به تولید اقتصادي، کاربرد آب
استفاده . باشد برداري از منابع آب شور ضروري می نیاز به استفاده از گیاهان مقاوم به شوري براي بهره

تواند راهکار مناسبی جهت  عنوان گیاهان جایگزین، می هاي زراعی به از گیاهان شورپسند در سیستم
خشک که با مشکل شور شدن  از مناطق خشک و نیمهدر بسیاري  .در این مناطق باشد توده تولید زیست

محسوب ترین موانع در تولیدات دامی  هزینه تولید علوفه از مهمرو هستند  هاي زراعی روبه زمین
که بسیار متحمل به کوشیا   از جمله گیاهپسند مختلفیگیاهان شورتوان از  در این رابطه می. شود می

 ، استفاده کردفراهم کند، آب شوربا  آبیاري در شرایط  رالوفهمنبع خوبی از عتواند  شوري بوده و می
 85 و 50نمک تا که افزایش  هاي شور است کوشیا سازگار با خاك. )2008االحمدي و کافی،  جامی(

و در این  دهد نشان نمیهیچ عالمتی دال بر خسارت شوري خشک  گرم ماده 100واالن در  اکی میلی
دلیل رشد سریع  بهکوشیا در شرایط بحرانی  ).1992برولیسکی، اینگ و دادو( مناطق رشد مناسبی دارد

). 1991میر و همکاران، (مورد توجه باشد اي  عنوان یک گیاه علوفه بهتواند  هاي گرم تابستان می در ماه
سلیمانی و همکاران، (انجام گرفته است عنوان علوفه  در ارتباط با توانایی کوشیا بهمختلفی مطالعات 

  ).2010؛ کافی و همکاران، 2008االحمدي و کافی،  جامی؛ 2008
با توجه به محدودیت منابع آب شیرین جهت کشاورزي و همچنین کاهش روز افزون کیفیت این 

ا، اي مناسب کوشی  و از طرفی تولید عملکرد ماده خشک رضایت بخش و کیفیت علوفه در کشورمنابع
  .هاي مختلف این گیاه انجام گرفت  متفاوت شوري بر توده سطوحمنظور بررسی اثرهاي مطالعه بهاین 

  
  ها مواد و روش

هاي کامل تصادفی با سه تکرار  هاي خرد شده بر پایه طرح بلوك این مطالعه در قالب آزمایش کرت
در مزرعه تحقیقات شوري قطب علمی گیاهان ویژه، دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد در 

 5/16 و 2/5الکتریکی  دو سطح شوري آب آبیاري با هدایت. ا درآمد به اجر88سال زراعی 
هاي اصلی و پنج توده  عنوان کرت به) هاي واقع در این منطقه تهیه شده از چاه( زیمنس بر متر دسی

هاي فرعی در نظر گرفته  عنوان کرت بومی کوشیا شامل بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار به
 2/5 آبیاري با آب ،ها  صورت گرفت و تا استقرار کامل گیاهچه1388هه اول خرداد  کاشت در د.شدند



  محمد کافی و همکاران
 

  231

 50ها  متر و فاصله بین ردیف  سانتی10ها روي ردیف  فاصله بوته. زیمنس بر متر انجام شد دسی
 اوره بعدهی نیتروژن با من عملیات داشت شامل وجین، تنک کردن و کود. متر در نظر گرفته شد سانتی

 10 و متري پس از وجین  سانتی5مرحله در  ( کیلوگرم در هکتار در دو نوبت100ار به مقد
  .شدزیمنس بر متر اعمال   دسی5/16 آبیاري با آب  سپس تیمار. گرفتانجام  )متري سانتی

افشانی، که گیاه داراي نسبت مناسبی از برگ و ساقه است و هنوز  برداشت علوفه در مرحله گرده
گیري و تعداد  قبل از برداشت ارتفاع بوته و قطر ساقه اندازه. شدود، انجام ساقه خشبی نشده ب

مربع برداشت صورت گرفت و ها، از سطح یک متر  از حذف حاشیهبعد. شدهاي جانبی شمارش  شاخه
پس از برداشت جهت تعیین اجزاي عملکرد علوفه، درصد ماده خشک و . عملکرد علوفه تر ثبت شد
نمونه اول پس از تفکیک برگ و . گیري انتخاب شد ه به روش ربعی نمونهشاخص سطح سبز دو بوت
 ساعت قرار داده شد و درصد هریک از اجزا 72مدت   بهلسیوس درجه س80ساقه، در آون و در دماي 

وزن تر نمونه دوم تعیین و سپس شاخص سطح سبز آن با استفاده از دستگاه . محاسبه گردید
 ساعت در 48مدت  شد و در نهایت براي محاسبه درصد ماده خشک بهگیري سطح برگ تعیین  اندازه
  .قرار گرفت 80دماي آون 

 استفاده شد Excel و Mstatc ،Jmp 4.0افزارهاي  جهت محاسبات آماري در این مطالعه از نرم
کار رفته در کلیه تجزیه  هانجام گرفت و سطح احتمال ب LSDروش آزمون  ها به مقایسه میانگین

  . در نظر گرفته شد درصد95ا ه تحلیل
  

  نتایج و بحث
هاي مورد مطالعه قرار  ثیر سطوح شوري و تودهأت  نتایج نشان داد که ارتفاع بوته از نظر آماري تحت

 متر را در ، کاهشی حدود سه سانتیزیمس بر متر  دسی5/16 به 2/5 از نگرفت اما افزایش میزان شوري
ترتیب  ترین ارتفاع بوته به ترین و کم هاي مورد مطالعه بیش همچنین بین توده. )1جدول  (پی داشت

 کنش برهم ).1جدول ( بود متر  سانتی7/90 و 7/95مربوط به توده ارومیه و سبزوار با ارتفاعی معادل 
توده ارومیه در  مورد مطالعه از نظر ارتفاع بوته نشان داد که  مختلفهاي تودهبین سطوح شوري و 

 3/87 و 8/96با  زیمس بر متر  دسی5/16و سبزوار در شوري بر متر زیمنس   دسی2/5شوري 
ارتفاع بوته از جمله ). 2جدول (ا دارا بودند بوته رارتفاع ترین  کمو بیشترین ترتیب  بهمتر  سانتی
 ؛2008 سلیمانی و همکاران،( بوده استتوجه اي همواره مورد  ی است که در گیاهان علوفههای صفت
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وجود سه برابر شدن سطح شوري  این مطالعه کاهش بسیار کم ارتفاع بوته با در). 2004نباتی، 
ثیر این سطوح از أعدم تنهایت  ها و در آب کشیدگی سلولدهنده توان باالي کوشیا در مقابله با  نشان

  .باشد میاین گیاه    ارتفاع بوته وتنش شوري بر طویل شدن سلول
 5/9هاي جانبی را حدود  زیمنس بر متر تعداد شاخه  دسی5/16 به 2/5از میزان شوري افزایش 

 و 3/32ترتیب با  هاي مورد مطالعه، توده اصفهان و بروجرد به بین توده). 1جدول (درصد کاهش داد 
با این وجود ) 1جدول (ترین تعداد شاخه فرعی را دارا بودند  ترین و کم  شاخه فرعی بیش9/29

هاي   شوري و توده از نظر تعداد شاخهکنش برهم). ≥05/0P( اختالف آماري از این نظر مشاهده نشد
با این وجود بین  .وجود ندارد) ≥05/0P (هاي مختلف اختالف آماري جانبی نشان داد که بین تیمار

 و توده  بر مترزیمنس  دسی5/16( ترین و کم)  و توده ارومیه بر مترزیمنس  دسی2/5(ترین  بیش
تواند  تعداد شاخه جانبی در کوشیا می .اختالف وجود داشت در بوتهشاخه  4/7 ، شاخه جانبی)بروجرد

خوراکی این علوفه مطرح باشد، زیرا این  عنوان صفتی جهت افزایش درصد برگ و افزایش خوش به
هاي خشبی   از بافتداشته وتري   در استحکام و نگهداري گیاه نقش کمها نسبت به ساقه اصلی شاخه

کوشیا در تولید توانایی باالي  ن در شرایط مختلف حاکی ازاگزارشات محقق . برخوردارند نیزتري کم
 غلظت  کهزمانی .)2009 ،صالحی و همکاران؛ 2008 ،سلیمانی و همکاران(است هاي جانبی  شاخه

در کند و  پیدا میسرعت رشد گیاه کاهش یابد  نمک در اطراف ریشه گیاه تا آستانه تحمل افزایش می
 جدید هاي جانبی ظهور شاخه  ازهمچنین و  یا متوقف شدهو بسیار کند هاي جانبی  توسعه شاخهنتیجه

اثرات زیمنس بر متر   دسی5/16تنش شوري تا رسد  نظر می به .)2008ر، مانس و تست( شود ممانعت می
کاهش بسیار کم ارتفاع بوته در اثر همچنین . نداشته باشدتوجهی بر سیستم رشدي کوشیا  منفی قابل

  .دلیل تغییرات جزئی در تعداد شاخه فرعی این گیاه باشدمکن است مشوري 
 بین .داشتمتر   حدود دو میلیکمیبسیار افزایش   ساقه  قطرهدایت الکتریکی آب آبیاريافزایش با 

 ی است کههای صفتقطر ساقه از جمله  .ها نیز از نظر قطر ساقه اختالف بارزي مشاهده نشد توده
جهت تولید گیاهی با . اي را با چالش مواجه کرده است د محصوالت علوفه همواره تولیافزایش آن

ارتفاع مناسب که در طول فصل رشد با مشکل ورس مواجه نشود وجود ساقه قوي و مستحکم امري 
 عوامل ایجاد استحکام در ساقه با کیفیت علوفه رابطه معکوس دارند ،ناپذیر است اما در مقابل اجتناب

جانگ و همکاران، ( شوند اغلب لیگنینی بوده و موجب کاهش کیفیت علوفه می  ها زیرا این بافت
 5/16 تا رغم ارتفاع مناسب، قطر ساقه در اثر باال رفتن میزان شوري  به این مطالعهدر ).1997
  .داري پیدا نکرد  افزایش معنیزیمنس بر متر دسی
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  ثیر دو سطح شوريأت مختلف کوشیا تحتهاي  هاي مورد مطالعه در توده  مقایسه میانگین صفت-1جدول 
  هدایت الکتریکی

  )زیمنس بر متر دسی(
  ها صفت  توده

2/5  5/16   سبزوار  اصفهان  بروجرد  ارومیه  بیرجند 
1/94  )متر سانتی(ارتفاع بوته  a 4/91 a 9/93 a 7/95 a 8/92 a 8/90 a 7/90 a 
5/32  شاخه جانبی a 4/29 a 2/30 a 7/31 a 9/29 a 3/32 a 6/30 a 

9/7  )متر میلی (قطر ساقه a 1/8 a 9/7 a 0/8 a 8/7 a 5/8 a 0/8 a 

7/4  شاخص سطح سبز  a 9/3 a 2/4 a 5/4 a 3/4 a 0/5 a 0/3 a 
0/45  )درصد(هاي هوایی  وزن ساقه به اندام a 4/45 a 9/45 a 9/44 a 9/46 a 1/45 a 0/43 a 

0/55  )درصد(هاي هوایی  وزن برگ به اندام a 6/54 a 1/54 a 1/55 a 1/53 a 9/54 a 0/57 a 

3/1  ت برگ به ساقهنسب a 2/1 a 2/1 a 2/1 a 1/1 a 3/1 a 3/1 a 

2/41  درصد ماده خشک a 9/41 a 7/42 a 2/42 a 8/41 a 6/39 a 6/41 a 

6/26  )تن در هکتار( عملکرد علوفه تر a 3/27 a 5/25 a 4/32 a 2/25 a 2/27 a 5/24 a 

0/11  )تن در هکتار(عملکرد علوفه خشک  b 5/11 a 0/11 a 8/13 a 5/10 a 7/10 a 1/10 a 

  . ندارند05/0داري در سطح  حروف مشابه در هر سطر و هر تیمار اختالف معنی
  

 شود در نظر گرفته می  در این گیاهتوده زیستعنوان شاخصی از توان تولید   بهکوشیاسطح سبز 
افزایش سطح ). 2010 کافی و همکاران، ؛2009 ،صالحی و همکاران ؛2008سلیمانی و همکاران، (

 1/5زیمنس بر متر کاهش جزئی در شاخص سطح سبز کوشیا معادل   دسی5/16 به 2/5شوري از 
اي  هاي مورد بررسی تنوع قابل مالحظه از نظر شاخص سطح سبز بین توده. درصد را باعث شد

 0/3  و0/5با این وجود توده اصفهان و سبزوار با شاخص سطح سبزي معادل . )1جدول  (مشاهده نشد
 .)1جدول  ( مقدار شاخص سطح سبز را به خود اختصاص دادندترین ترین و کم ترتیب بیش به

 2/5 توده اصفهان درهاي مختلف کوشیا در سطوح شوري نشان داد که   بین تودهکنش برهم
ترتیب بیشترین و   به9/2 و 3/5زیمنس بر متر با   دسی5/16زیمنس بر متر و توده سبزوار در  دسی

دار   با این وجود این اختالف از نظر آماري معنی دادند را به خود اختصاصسبزسطح شاخص ترین  کم
افزایش میزان شوري  کاهش شاخص سطح سبز کوشیا در اثر نتایج تحقیقات حاکی از .)≥05/0P(نبود 

 بردگان نامبا این وجود . )2009؛ صالحی و همکاران، 2010کافی و همکاران، ( است يآب آبیار
  .آوردنددست  همتوسط شوري بمقادیر در  را ترین میزان شاخص سطح سبز کوشیا بیش
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 5/16 به 2/5درصد ساقه و برگ و همچنین نسبت برگ به ساقه کوشیا با افزایش سطح شوري از 
هاي  داري بین توده همچنین تنوع معنی). 1جدول (زیمنس بر متر کاهش بسیار ناچیزي نشان داد  دسی

ترین و  بیش. بت برگ به ساقه وجود نداشتمورد آزمایش از نظر درصد ساقه، درصد برگ و نس
 درصد و همچنین 0/43 و 9/46ترتیب با  هاي بروجرد و سبزوار به ترین درصد ساقه در توده کم

 درصد 1/53 و 0/57ترتیب با  هاي سبزوار و بروجرد به ترین درصد برگ در توده ترین و کم بیش
هاي سبزوار و   در توده3/1ر توده بروجرد و  د1/1نسبت برگ به ساقه در این گیاه بین . مشاهده شد

 مطلوب در ارزیابی هاي صفتباال بودن نسبت برگ به ساقه از ). 1جدول (اصفهان متغیر بود 
مطالعه ). 2004نباتی، (باشد   به لحاظ کیفیت بهتر برگ نسبت به ساقه می،اي خصوصیات گیاهان علوفه

تر از  ه که نسبت برگ به ساقه در این گیاهان کماي ذرت و سورگوم نشان داد روي خصوصیات علوفه
تواند این گیاه را  ر کوشیا میبنابراین نسبت باالي برگ به ساقه د ).2004نباتی، (یک بوده است 

  .ناسب براي تولید علوفه مطرح کندعنوان یک گزینه م به
صد ماده نوسان در. بین تیمارهاي تنش شوري اختالفی از نظر درصد ماده خشک مشاهده نشد

 7/42ترتیب با   بهاصفهانهاي مختلف مورد مطالعه کوشیا نشان داد که توده بیرجند و  خشک بین توده
باال بودن میزان ماده ). 1جدول (ترین درصد ماده خشک را دارا بودند  ترین و بیش  درصد کم6/39و 

مچنین نگهداري آن  مناسب براي تولید علوفه جهت سیلو کردن و ههاي صفتخشک تولیدي از جمله 
. نیستکه علوفه تازه براي تغذیه دام در دسترس است صورت ماده خشک براي فصولی از سال  هب

 و 29، 33ترتیب  اي به  درصد ماده خشک ذرت، سورگوم و ارزن علوفه کهکرد گزارش) 2004(نباتی 
 5/41 در کوشیا متوسط ماده خشک تولیديدر آزمایش ما حالی است که  باشد، این در  درصد می22

  .سازد که آن را براي تولید علوفه مناسب میدست آمد  هبدرصد 
.  تن در هکتار بود3/11 و 0/27ترتیب  متوسط عملکرد علوفه تر و خشک کوشیا در این مطالعه به

بررسی  ).1جدول (عملکرد علوفه تر و خشک در کوشیا با افزایش سطح شوري افزایش یافت 
ترتیب  به هکتار تن در 8/13 و 4/32با ترتیب   بهکه توده ارومیه  نشان دادهاي مورد مطالعه توده
ترین میزان  کمدر هکتار تن  2/25با   بروجردو تودهترین عملکرد علوفه تر و خشک را دارا بود  بیش

 ).1جدول (ند را دارا بودعلوفه خشک ترین میزان  کم  تن در هکتار1/10سبزوار با  و تودهعلوفه تر 
زیمنس بر متر با   دسی5/16نشان داد که توده ارومیه در هدایت الکتریکی توده  شوري و کنش برهم

 را به خود عملکرد علوفهترین   تن در هکتار علوفه تر بیش7/33علوفه خشک و  تن در هکتار 5/14
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 یلدل بههایی با هدایت الکتریکی باالتر ممکن است  آب افزایش عملکرد در .)2جدول (اختصاص داد 
تري  ها در تنظیم اسمزي نسبت به آبیاري با آبی که هدایت الکتریکی کم تر گیاه از یون استفاده بیش
با توجه به میزان باالي شوري در این آزمایش میزان علوفه تولیدي ). 2008 ،مانس و تستر(دارد، باشد 

ع آبی با کیفیت پایین براي برداري از مناب  در بهره کشاورزان بهتواند قبولی بوده که می در حد قابل
  .کشاورزي کمک کند

در مناطقی که آب مناسب اي  عنوان یک گیاه علوفه تواند به  کوشیا می این مطالعه نشان داد کهنتایج
که هزینه شویی و اصالح خاك   مطلوبی برخوردار نیست بدون نیاز به آباز کیفیتو خاك آبیاري 

از نظر ها  توده دار بین عدم اختالف معنیهمچنین . دوشزراعت  کند،  میکنندگانزیادي را متوجه تولید
کلی با توجه به طور به.  باشد توان باالي تولید در اکثر مناطقدهنده ممکن است نشان تولید ماده خشک

قبول آن در   عملکرد قابل،اي کوشیا، مقاومت بسیار باالي آن به تنش شوري  مناسب علوفههاي صفت
 با .عنوان یک گزینه مناسب در تولید علوفه بهره جست توان از این گیاه به می یشرایط نامناسب محیط

  .رسد نظر می  به آن ضروري بهها دام و واکنش  این گیاهاي تغذیهخصوصیات ضداین وجود مطالعه 
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Abstract* 

Production of halophyte plants with saline water and soil and feeding them to 
livestock is one of the most sustainable methods of conservation in desert 
ecosystem regions. Kochia is a high salt resistant plant that can widely use as 
forage for livestock in arid ecosystems with lack of appropriate water and soil 
resources. In order to investigate potential of forage production of five different 
kochia ecotypes in response to different levels of salinity, an experiment was 
performed in a split plot based on randomized complete block design with three 
replications. Saline waters (5.2, 16.5 dS m-1) and five kochia ecotypes (Birgand, 
Urmia, Borojerd, Esfahan and Sabzevar) were allocated as main and sub plots, 
respectively. Result showed that salinity stress and ecotypes did not significantly 
imposed significant effect on all traits, except dry matter yield. In the highest level 
of salinity, dry and fresh forage yield increased 4.5% and 2.6%, respectively. In 
conclusion, kochia represent suitable characteristics including spatial distribution, 
high leaf to stem ratio digestibility dry matter, organic digestibility, digestive value 
and high capacity of biomass production to use as fodder crop in harsh 
environmental conditions. 
 
Keywords: Salinity; Forage yield; Leaf to stem ratio 

                                                
* Corresponding Author; Email: jafarnabati@gmail.com 


