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     چکیده 

صابری، ع. ر. و مقصودلو، ز. 1399. بررسی زراعت علوفه کوشیا در استان گلستان. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(: 18-32.

به منظور مقایسه عملکرد علوفه کوشیا و سورگوم علوفه ای در استان گلستان، توده سبزوار کوشیا و هیبرید اسپیدفید سورگوم 
علوفه ای، به ترتیب با تراکم های 333 و 167هزار بوته در هکتار در دو آزمایش جداگانه در مناطق آق قال و کردکوی کشت 
شد. طول خطوط کاشت 66/66 متر و فاصله بین خطوط 60 سانتي متر بود. هر تیمار )کوشیا و سورگوم علوفه ای( در50 خط 
و 100 ردیف کشت شد. برداشت برای هر تیمار، از سطح دو هزار مترمربع )جمعاً چهار هزار مترمربع( انجام شده و بر اساس 
دستورالعمل پروژه های تحقیقی- ترویجی رکوردگیری شد. برای اندازه گیری عملکرد، اجزای عملکرد و تجزیه و تحلیل آماري 
)تی تست(، از روش کادراندازی10 نمونه یک مترمربعی به صورت تصادفی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد 
که میانگین ماده خشک کوشیا در مناطق مورد بررسی 6/32 تن در هکتار، می باشد که عملکرد آن در مقایسه با میانگین ماده 
خشک سورگوم، 27/05 درصد بیشتر است. با توجه به شورزي بودن کوشیا و پتانسیل باالي آن در جذب عناصر معدنی خاک 
در مقایسه با سورگوم، عملکرد تَر آن تحت تاثیر شوري خاک قرار نگرفت و با تولید 25/95 تن در هکتار، افزایش عملکـرد 
معنی داری داشت. با توجه به تفاوت برتری عملکرد علوفه تَر و خشک کوشیا در منطقه آق قال نسبت به منطقه کردکوی که 

منجر به افزایش تولید معنی دار آن در این منطقه شد؛ از این رو توسعه کشت این محصول توصیه مي شود. 

واژه هاي کلیدي: کوشیا، سورگوم علوفه ای، شوری، عملکرد
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1 -Sherrod
2- Steppuhn

  مقدمه 
روند روبه رشــد کم آبی در جهان، باعث شده است که خاک 
زمین های کشــاورزی به سمت شور شدن هرچه بیشتر پیش 
روند. در چنین شرایطی، کاشت برخي گیاهان خوش خوراک 
خشکي یـا شـورپسند تحت تنش خشکي و شوري و با اسـتفاده 
از منـابع آب غیرمتعارف براي آبیاري، راه حلي نویدبخش براي 
حل مشکل کمبود علوفه در این مناطق به شمار مي آید )شرود1 
، 1971 به نقل از جامي االحمدي و همکـاران، 1383(. کشت 
گیاهان مقاوم به شوری مانند کوشیا، چغندر، پنبه، سورگوم و 
جو نیز یک روش موثر در استفاده از خاک های شور و قلیایی 

است )صابری و همکاران، 1395 الف(. 
   تحقیقات بســیاري نشــان داده اســت که در یک شوري 
مشــخص، میزان تولید گیاهان شــورزي از عملکرد اقتصادي 
گیاهان زراعی به مراتب بیشتر است)Flowers et al., 1977(؛ 
این در حالی اســت که بیشــتر گیاهان زراعی غیرشــورزي 
هستند. گیاهان زراعی بر خالف گیاهان شورزي، قادر نیستند 
در شرایط شور رشد مناسبی داشته باشند و به دلیل ناکارآمد 
بودن ســازوکارهاي تنظیم اسمزي در گیاهان زراعی، معموالً 
این گیاهان از تجمع نمک در بافت خود در شــرایط شور، به 
.)Volkmar and Steppuhn, 1998(  شدت صدمه می بینند

   کوشـیا  )Koshia scoparia L. Schrad(، یکي از گیاهانی 
است که مي تواند با اسـتقرار سریع در خاک هاي شور عالوه بر 
تولید علوفه، پوشش گیـاهي محافظتي کوتاه مدت ایجاد نماید 
)اسـتفان2 ، 1971 بـــه نقـل از جامي االحمدي و همکـاران 
)1383(. این گیاه بومی آسیا-اروپا است و در بسیاری از مناطق 
ایران پراکنده شــده اســت. گونه اي بسیار متحمل به شوري 
)صالحي و همکاران، 1391( و از گیاهان شورپسند دفع کننده 
نمـک اسـت کـه در برخي طبقه بندي ها جزء شورپسندهاي 
اختیاري قلمداد شـــده و منبـع خـــوبي برای تامین علوفـه 
دامي در شرایط آبیـــاري بـــا آب شـور فـــراهم مـي کنـد 
)ســلیماني و همکاران، 1387 و Hanson et al., 1988(؛ تحمل 
باالیي نسبت به شوري دارد و شوری تا 26دسی زیمنس برمتر 
را تحمل می کند و در شرایط باالبودن شوري خاک نیز جوانه                    

مي زند. )جامي االحمدي و همکـاران 1383( گزارش کردند 
که افزایش شوري تـــا 10 دسـي زیمنس برمتر، تأثیر معني 

داري بر جوانه زني بذور کوشیا نداشته است.  
این گیاه شورزیســت، ســازگاري خوبي با انواع خاک ها دارد 
)Noaman and El-Haddad, 2000( و داراي صفــت هــاي 
مناســبي از قبیل ارتفاع زیاد، نســبت باالي برگ به ساقه و 
عملکرد قابل توجه علوفه اســت )کافــی و همکاران، 1390(. 
نتایج تحقیقات در رابطـــه بـا اثـــر رقابـت بـر ارتفاع کوشیا، 
حاکي از آن اســـت که رقابت شــدید درون گونه اي، سبب 
کاهش ارتفاع این گیـــاه به حدود نیم متر مي شــود. کوشیا 
هنگامي که در شرایط رقـابتي با دیگر گیاهان قرار مي گیـرد، 
بوتـه اي راسـت می باشد و ممکـن اسـت تـا ارتفـاع 200 تا 

250 سانتي متر رشد کند )سلیماني و همکاران،1387(. 
برگ ها و سرشــاخه هاي این گیاه، علوفه اي ارزشــمند براي 
دام اســت)Madrid et al., 1996(. علوفــه کوشــیا هنگامي 
که در مرحله گلـــدهي برداشـت شود، داراي قابلیـت هـضم 
آزمایـشگاهي است و میـزان پروتئین خام بسیار بـاالیي دارد 
و افـزایش تکـرار برداشـــت، باعث باال رفتن ارزش تغذیه اي 
علوفه مي شــود )خانــی نژاد و همکاران،1391(. کوشــیا در 
مقایســه با ســورگوم علوفه ای قادر به تحمل دماهای پایین 
تر بوده و رشــد آن تا دمای منفی هشــت درجه سانتی گراد 
متوقف نمی شــود که این حالت موجب افزایش چین برداری 
آن می شــود )کافی و همــکاران، 1390(. صابری و همکاران 
)1395ب( نیــز در مطالعه اثرات تراکم بوته و مدیریت آبیاری 
بر عملکرد و صفات مرفولوژیکي و فیزیولوژیکی کوشیا، کینوا 
و سورگوم علوفه اي در شرایط آب و هوایي انبـــارالوم استان 
گلســتان، توده سبزوار کوشــیا را برای مناطق شمال استان 
توصیه کردند. رنجبر و ســلطانی )1396(، در تحقیقی دوساله 
در مرکز ملی تحقیقات شوری یزد، گزارش کردند که برخالف 
سورگوم، عملکرد ماده خشک کوشیا تحت تاثیر سطوح شوری 
قرار نگرفت؛ آنها توصیه کردند که کوشــیا می تواند به عنوان 
یــک گونه، با توان رقابتی باال به منظور تولید علوفه در اراضی 

غیرزراعی، کشت شود.

بررسی زراعت علوفه کوشیا در استان گلستان- علی رضا صابری و ...
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دوره اول-  شماره 2 -  پاییز و زمستان  ۱۳۹۹ - شماره  پیاپی ) 2 ( مجله رتویجی علوهف و خوراک     دام

 به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت علوفه و بهره وری مصرف 
 Kochia scoparia L.(  آب چهــار گیاه علوفــه ای کوشــیا
 ،)Pennisetum glaucum L.( مرواریــدی  ارزن   ،)Schrad
سورگوم )Sorghum bicolor L. Moench(  و ذرت علوفه ای 
).Zea mays L(  در شــرایط تنش کم آبی، آزمایشــی توسط 
نجفی و همکاران )1398( در کرمان اجرا شد. نتایج  حاکی از 
آن است که سورگوم در شرایط آبیاری کامل، بیشترین عملکرد 
علوفه را در مقایســه با ســه گیاه دیگر دارد. با افزایش تنش 
خشکی، کاهش عملکرد در کوشیا نسبت به سایر گیاهان کمتر 
بود. بیشــترین بهره وری مصرف آب در شرایط تنش مالیم به 
دست آمد که به سورگوم تعلق داشت. در این راستا مطالعه اي 
با هدف بررسي خصوصیات علوفه اي توده هاي مختلف کوشیا 
در شــرایط تنش شوري توســط صالحی و همکاران )1390( 
انجام شد. در این مطالعه، مشخص شد که کوشیا داراي صفت 
هاي مناســبي از قبیل ارتفاع، نســبت باالي برگ به ساقه و 
عملکرد قابل توجه علوفه اســت که در شــرایط تنش شوري، 
مي تواند این گیاه را به عنوان گزینه مناسب براي تولید علوفه 

مطرح کند. 
با توجـــه بـه کمبـود علوفـه در ایـــران، الزم اسـت گیاهان 
علوفه اي با ظرفیـــت بـاال و کیفیـت مطلـوب کشـت شوند. 
در این میان، ســورگوم علوفــه اي هم از ظرفیت تولید باالیي 
برخوردار بوده و با شـــرایط آب و هـوایي ایـران، بـه خصوص 
مناطق گرم وخشک و معتدل آن ســـازگاري دارد )خلیلـــي 
محله و همکـــاران، 1386(. آنچه مسلم است، پتانسیل تولید 
گیاهان مختلف، حتی در شرایط غیر شور در مقایسه با یکدیگر 
 )Blackshaw & Molnar, 2009; Blackshaw  متفاوت است
& Brandt, 2009; Blackshaw et al., 2004(.

   از آنجــا که ایران، تنوع آب و هوایی فراوان و جمعیتی روبه 
رشد دارد؛ تأمین نیاز غذایی با استفاده از پتانسیل های تولید 
محصوالت کشــاورزی، از ضروریات و الزامات کشور است که 
انجام این کار، وظیفه-ای ســنگین بر دوش بخش کشاورزی 
و به خصوص مراکز تحقیقاتی نهاده اســت. با انجام مطالعات 
مناســب، می توان زمینه های بهره گیری از حدود 200 هزار 

هکتار اراضی شــور و کم آب شمال استان را فراهم نمود و از 
این طریق، معیشت کشاورزان و بهره برداران منطقه را بهبود 
بخشید. هدف از اجراي این پژوهش، بررسی امکان زراعت علوفه 
کوشیا در مقایسه با ســورگوم  بود. در این بررسی، عملکرد و 
اجزاي عملکرد کوشــیا با سورگوم علوفه ای مورد مطالعه قرار 
گرفت و کشاورزان با ظرفیت عملکرد کوشیا آشنا شدند و آن 
را برای الگوهای تناوبی اراضی خودشــان در نظر گرفتند تا از 
تداوم کشت محصوالت و بروز مشکالتی نظیر آفات و بیماری 

ها پرهیز کنند. 

  مواد و روش ها

به منظور مقایسه عملکرد علوفه کوشیا با سورگوم علوفه ای در 
استان گلستان، این تحقیق در دو آزمایش جداگانه در دو منطقه 
)آق قال- مزرعه کردافشاری و کردکوی- مزرعه حسینی( اجرا 
شد. مزرعه کردافشــاری از اراضی تعاونی تولید انصار انبارالوم 
)شمال آق قال( در طـــول وعـــرض جغرافیـــایي  ́ 42 54° 
شرقی و́ 12 °37 شمالی و 5 متر پایین تر از سطح دریـا قرار 
گرفته است. میانگین بارندگی ساالنه آن 242 میلي متر است 
که بـــیش از 80درصد آن در پـــاییز و زمــستان دریافــت 
مي شود. حـداکثر دمـاي هـوا در طول فصول کشت 42درجه 
سانتی گراد و میانگین رطوبت نسبی ایـــن منطقـه 75درصد 
است. قطعه زمین انتخابی، شــور بود )EC=14-16 dS m-1( و 
زهکش داشــت که مشــابه اراضی مدنظر برای توسعه کشت 
محصوالت مورد تحقیق بود. بافت خاک این مزرعه لومی-رسی 
بود. کود مورد نیاز، بر اساس آزمون خاک و با محاسبه کمبود 
آن بــه مقدار 250کیلوگرم درهکتار فســفات آمونیوم به این 
زمین داده شد. کشت زمانی انجام شد که درجه حرارت خاک 

به 12سانتی گراد رسیده بود )21 اردیبهشت ماه(.
   مزرعه آزمایشــی حسینی واقع در شــش کیلومتري غرب 
کردکوی با طول جغرافیایي 4درجه و 6دقیقه شــرقي و عرض 
جغرافیائي 36درجه و76دقیقه شمالي( قرار داشت. خاک محل 
آزمایش در کردکوی، داراي بافت لوم-الی، عمق خاک زراعي
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 30سانتي متر، ارتفاع از سطح دریا 98متر و متوسط بارندگي 
پتاسه(  و  )فسفاته  پایه  کودهای  بود.  350میلي متر  سالیانه 
اساس عرف محل، در قطعه زمین  بر  و  یکنواخت  به صورت 
فاروئر،  با  و  شده  زده  دیسک  سپس  شد.  مصرف  انتخابی 
پشته هایي به فاصله 60 سانتی متر از همدیگر ایجاد  شد و 
زمانی که درجه حرارت خاک به حدود 10سانتی گراد رسیده 

بود، کشت انجام گردید )15 اردیبهشت ماه(.
مناطق  بارندگی  میزان  مناسب،  بسترکاشت  تهیه  برای     

بـا  اوایل فروردین ماه یادداشت برداری شد.  از  انتخاب شده 
به  قلمی  گاوآهن  با  بارندگی، شخم  به وسیله  تأمین رطوبت 
از  بعضـی  بـراي مـدفون سـاختن  عمق 20-25سانتی متر 
آفات و علف هاي هرز و همچنین خارج کردن خاک از حالت 
پیوستگی، انجام شد. از کود سرک )اوره(، بر اساس نیاز هر 
)در  تقسیطی  به صورت  به طور جداگانه در سه مرحله  گیاه، 
زمان کاشت، در مرحله 4 تا 6 برگي و قبل از گلدهي همزمان 

با  آبیاري( استفاده شد )شکل1(.

شکل1. عملیات کالیبراسیون و کاشت 
کوشیا و سورگوم علوفه ای در قالب 

پروژه تحقیقی-ترویجی

بررسی زراعت علوفه کوشیا در استان گلستان- علی رضا صابری و ...
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 بر اساس یافته های صابری و مقصودلو )1394( و صابری 
و همکاران )1395ب( در گلستان، کشت کوشیا و سورگوم 
بوته  167هزار  و   333 های  تراکم  با  به ترتیب  ای،  علوفه 
کاشت  شد.  اجرا  متر  سانتی   60 ردیف  فاصله  با  درهکتار 
به صورت سري )پشت سر هم( انجام شد و بعد از سبزشدن 
بوته ها تنک شدند. طول خطوط  برگي،  تا 6   در مرحله 4 

کاشت 66/66 متر بود و یک پشته خالي )نکاشت( برای انجام 
عملیات داشت و یادداشت برداري منظور شد. تعداد خطوط 
کاشت برای هر تیمار 50 خط بود که برای کوشیا و سورگوم 
علوفه ای جمعاً 100ردیف کشت شد. برداشت جهت تعیین 
انجام  نیز در سطح دوهزار مترمربع  برای هر تیمار  عملکرد 
شد که این سطح برای هر دو تیمار، چهارهزار مترمربع شد.

شکل 2. مشاهده کانوپپی و بیوماس 
تولیدی کوشیا
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 شکل3.  برداشت یک مترمربع از سورگوم علوفه ای برای تخمین عملکرد

   در این تحقیق از زمان کاشــت تا زمان برداشت، ضمن 
انجــام عملیات زراعي، یادداشــت بــرداري هاي الزم از 

مراحل مختلف رشدونمو انجام شد )شکل2(.
همچنین عملیات داشت یکسان، از قبیل وجین مکانیکی، 
به عنوان شــاخص های ثابت در ایــن تحقیق مدنظر بود. 
عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ای و برخی دیگر از صفات 

زراعــی و مورفولوژی توده کوشــیا)توده بومی ســبزوار( 
و رقم اســپیدفید ســورگوم علوفه ای مورد بررسی قرار 
گرفت. برای اندازه گیــری عملکرد و اجزای عملکرد برای 
هر تیمار، 10 بار به صورت تصادفی کادر اندازی شــده و 
برای انجام تجزیه وتحلیل آماري )تی تست( برداشت شد 

)شکل های 3 و 4(. 

بررسی زراعت علوفه کوشیا در استان گلستان- علی رضا صابری و ...
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 شکل4. مقایسه کوشیا با سورگوم علوفه ای در مرحله برداشت
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 کل ســطح زیــر کشــت، طبــق دســتورالعمل پروژه های             
تحقیقی– ترویجی رکوردگیری شــده و میزان عملکرد علوفه 
تَر آن، به صورت تک چین )چین اول( محاســبه شد. برداشت 
زمانی انجام شــد که پنج درصد بوته ها در هر کرت، در مرحله 
آغاز گلدهــی و یا ارتفاع بوته ها به 1/5متر رســیده بودند که 
در این مرحله گیاه داراي نســبت مناســبی از برگ و ســاقه 
است و هنوز ســاقه خشبی نشده است )شــکل های 3 و 4(. 
اسپیدفید1، رقم مورد مطالعه در این تحقیق، جزو سورگوم هاي 
گروه زودرس است. سبزوار نیز توده کشت شده کوشیا در این 
آزمایش است که با رقم سورگوم یاد شده مقایسه شد )صابری 
و مقصودلو 1394 و صابری و همکاران، 1395ب(. برای تعیین 
ماده خشــک یک نمونه تصادفی دو کیلوگرمی از علوفه تَر هر 
کرت به آون منتقل شده و در حرارت 75درجه سانتی گراد به 
مدت 48ساعت خشک شد تا درصد ماده خشک به دست آید. 
تجزیه واریانس داده ها با اســتفاده از نرم افزار آماري  SAS و  
Excel انجام شد و سطح احتمال به کار رفته در کلیه تجزیه و 

تحلیل ها، 95درصد در نظر گرفته شد.

   نتايج و بحث

اجزای عملکرد
چگونگی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد کوشیا و سورگوم 
علوفه ای در مناطق آق قال و کردکوی مورد بررسی قرار گرفت 
که نتایج آنها در جدول های )1( و )2( تشــریح شــده است. 
میزان در جدول های یادشــده، در ســطوح یک و پنج درصد 
به ترتیب 2/76 و 1/83 اســت. نتایج بررسی و مقایسه اجزای 
عملکرد علوفه، نشــان داد که وزن تَر برگ، وزن تَر ساقه، وزن 
خشــک برگ و وزن خشک ساقه در سطح احتمال پنج درصد 
معنی دار می باشد )جدول های1 و 2(. همچنین نتایج تجزیه 
واریانس، نشــان داد که وزن تَر ساقه ســورگوم در کردکوی 
)19تن در هکتار( 58/28 درصد بیشتر از کوشیا بود ولی این 

روند افزایشی در منطقه آق قال با افزایش شوری به 33/3درصد 
کاهش یافت. وزن خشک ساقه نیز این حالت را داشت و درصد 
افزایش وزن در کردکوی و آق قال به ترتیب 31/21 و 23/72 
بود. در تمام جدول ها برای درک بهتر، مقدار اختالف عملکرد 

با تیمار شاهد به صورت درصد ارائه شده است.
   کاهش وزن خشک سورگوم در اثر شوري، به دلیل کـاهش 
در اجـزاي عملکـرد گیـاه و کـاهش تقسیم، رشــد و تـنفس 
ســلولی توسـط اینـدولکار و مـور2 )1984( گزارش شده که 
با نتایج صابــری و مقصودلو )1394( مطابقــت دارد. وزن تَر 
برگ سورگوم در کردکوی )5/41 تن درهکتار(، 51/88 درصد 
کمتر از کوشــیا بود ولی در منطقه آق قال با افزایش شــوری 
این کاهش تولید به 59/98 درصد افزایش یافت. وزن خشک 
برگ نیز این روند را داشــت و درصد کاهش وزن در کردکوی 
و آق قال به-ترتیب 56/81 و 60/85 بود. مقایسه وزن تَر برگ 
هریک از گیاهان با خودشان نیز، بیانگر کاهش عملکرد 21/36 
درصدی سورگوم و 5/45 درصدی کوشیا در آق قال نسبت به 

کردکوی بود )جدول 2(.  
   افزایش تعداد شاخه جانبی و در نتیجـه افـزایش تعداد برگ 
در بوتـــه کوشیا، باعـث افـــزایش وزن بـرگ شد که افزایش 
نسبت برگ به سـاقه را بـه دنبـال داشت. رابطه مثبت اجزای 
عملکرد در ســورگوم و کوشیا با تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد 
پنجه و ارتفاع بوته، از نکات قابل توجه در مقایسه جدول های 
)1( و )2( است. بنابراین نقش موثر رشد رویشی بوته از طریق 
بررسی صفات وابسته نظیر تعداد برگ، قطر ساقه، تعداد پنجه 
و ارتفاع بوته، قابل مشــاهده است. نصري )1384( در بررسي 
خود گزارش کرد؛ با توجه بـــه اینکه برگ ها داراي پروتئین 
خام و قابلیت هضم باالیي نسبت بـــه ســاقه هستند، لذا باال 
رفتن نســبت برگ به ســاقه، ارزش علوفه اي یک رقم خاص 
را افزایش مي دهد. افزایش تعداد شاخه جانبی و در نتیجـــه 
افـــزایش تعداد برگ در بوتـه کوشیا، باعـث افـزایش وزن تَر 
و خشـــک بـــرگ شد که افزایش نسبت برگ به سـاقه را در 

پی داشت.
1 - Speedfeed
2 - Indulker & More
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جدول 1. مقایسه وزن تَر و خشک ساقه در مکان های اجرای پروژه )1397-1399(

محل اجرای 
وزن تر ساقه تیمارطرح

)تن  در هکتار(
درصد اختالف 

عملکرد تیمار مورد 
معرفی با شاهد

وزن خشک  
ساقه )تن-
درهکتار(

درصد اختالف 
عملکرد تیمار مورد 

معرفی با شاهد

آق  قال

-3/39-15/81سورگوم علوفه  ای
11/3633/302/7423/72کوشیا

*t2/986** 1/831 محاسباتی و سطح احتمال معنی  دار

کردکوی
-3/91-19/01سورگوم علوفه  ای

12/0158/282/9831/21کوشیا
**t14/861**-3/033 محاسباتی و سطح احتمال معنی  دار

میانگین 
عملکرد دو 

منطقه

-3/59-17/40سورگوم علوفه  ای

11/6845/792/4127/46کوشیا

ns به معنی غیر معنی دار، ** و * به ترتیب معنی  دار در سطح 1 و 5 درصد است

جدول 2. مقایسه  وزن تَر و خشک  برگ در مکان های اجرای پروژه )1397-1399(

محل 
اجرای 
طرح

تیمار
وزن تَر برگ
)تن  درهکتار(

درصد اختالف 
عملکرد تیمار مورد 
معرفی با تیمار رقیب

وزن خشک 
برگ )تن  
در هکتار(

درصد اختالف 
عملکرد تیمار مورد 
معرفی تیمار رقیب

آق  قال

-1/11-5/41سورگوم علوفه  ای
13/5259/982/8160/85کوشیا

**t17/197**7/046 محاسباتی و سطح احتمال معنی  دار

کردکوی
-1/3-6/88سورگوم علوفه  ای

14/351/883/0156/81کوشیا
**t22/155**-6/467 محاسباتی و سطح احتمال معنی  دار

میانگین 
عملکرد 
دو منطقه

-1/2-6/14سورگوم علوفه  ای

13/955/932/9158/83کوشیا
ns به معنی غیر معنی دار، ** و * به ترتیب معنی  دار در سطح 1 و 5 درصد است
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عملکرد علوفه تَر )بیوماس کل( و علوفه خشک 
 نتایج بررســی و مقایســه عملکرد علوفه نشان می دهد که 
عملکرد علوفه تَر و وزن خشک کل در سطح احتمال 5 درصد 
معنی دار اســت )جدول 3(. نتایج بررسی و مقایسه عملکرد 
علوفه حاکي از آن اســت که تولید علوفه تَر کوشیا با عملکرد 
25/15 تن درهکتار در آق قال 13/01درصد و با عملکرد 26/7 
تن درهکتار در کردکوی، 3/06درصد نســبت به سورگوم، به 
ترتیــب با عملکرد های 21/8 و 25/9 تــن در هکتار، برتری 
دارد. محاســبه  میزان علوفه خشک کوشــیا با سورگوم نیز 
بیانگر افزایــش 30/92 درصدی عملکرد در آق قال و افزایش 
23/40درصدی در کردکوی است )جدول 5(. مقایسه میانگین 
عملکرد علوفه تَر و خشــک هریک از این گیاهان با خودشان 
نیز به ترتیب بیانگر کاهش عملکرد 15/83 و 15/19 درصدی 
ســورگوم و 5/80 و 4/81 درصدی کوشیا در آق قال نسبت به 

کردکوی است )جدول3(. 
   با افزایش تنش محیطی، عملکرد سورگوم نسبت به کوشیا 
کاهش بیشــتری یافت. این در حالی اســت کــه با توجه به 
شــورزي بودن کوشیا و پتانســیل باالي آن در جذب عناصر 
معدنی خاک در مقایســه با سورگوم، عملکرد علوفه تَر آن به 
طور معنی دار تحت تاثیر شوري خاک قرار نگرفت و با تولید 
25/92 تن درهکتار، 8/05درصد افزایش عملکـرد داشت. در 
مجموع، کوشیا بیـشترین عملکـــرد و اجزای عملکرد مـاده 
خشــک را نیز دارا بود و با تولید 6/32 تن درهکتار نســبت 
به سورگوم هیبرید اســپیدفید )با تولید 4/61 تن درهکتار( 
27/05 درصد افزایش تولید ماده خشک را به خود اختصاص 

داد )جـدول 3(. 
   نباتــی و همکاران )1389( گــزارش کردند که درصد ماده 
خشک ذرت، ســورگوم و ارزن علوفه اي به ترتیب 33، 29 و 
22درصد بوده است، در این آزمایش نیز متوسط ماده خشک 
تولیدي در کوشیا 30درصد به دست آمد که آن را براي تولید 

علوفه مناســب می سازد. متوسط عملکرد علوفه تَر و خشک 
کوشــیا در این مطالعه به ترتیب 25/95 و 8/05 تن درهکتار 
بود. افزایش عملکــرد در آب هایی با هدایت الکتریکی باالتر 
ممکن است به دلیل استفاده بیشتر گیاه از یون ها در تنظیم 
اســمزي نسبت به آبیاري با آبی که هدایت الکتریکی کمتري 

 .)Munns & Tester, 2008(دارد، باشد
   فرانکوئیس و همکاران1 )1984(، آســتانه تحمل به شوري 
سورگوم را در شــوري عصاره اشباع خاک 6/8دسی زیمنس 
برمتر گزارش کردند. بر اســاس نتایج آنها، با افزایش هر واحد 
شوري بیش از حد آستانه، عملکرد دانه به میزان چشمگیري، 
در حدود 16درصد کاهش می یابد. بر اســاس نتایج مطالعه 
حاضر و این پژوهش و همچنین طبقه بندي ماس و هافمن2 
)1977(، ســورگوم به عنوان یک گیاه نیمه متحمل به شوري 
شناخته می شود. این درحالی اســت که ایگارتا و همکاران3 
)1995( اعتقــاد دارنــد که بر خالف آنچه تصور می شــود، 
ســورگوم به شوري نیمه حساس اســت. در پژوهشی دیگر، 
کافی و همکاران4 )2011( مشــاهده کردند که عملکرد ماده 
خشک ســورگوم دانه اي با افزایش شوري، به شدت کاهش 
یافت. نتایج تجزیه واریانس، نشــان داد که برخالف سورگوم، 
کاهش معنی داري در عملکرد ماده خشــک کوشــیا حتی تا 
شــوري آب آبیاري 14 دســی زیمنس بر متر )در منطقه آق 
قال( وجود ندارد )جدول 3(. با این حال؛ عملکرد ماده خشک 
کوشیا تحت تاثیر مناطق مورد تحقیق قرار گرفت. تنش آبي و 
شوري، تاثیر افزایشي بر کاهش رشد گیاه دارند. سطح تحمل 
شوري توده های کوشیا در واکنش به مصرف آب،100 درصد 
افـــزایش یافت )شالهوت و ســایو، 1986؛ پارا و کروز رومرو، 

.)1980
   نتایج پـایش شـوري خـاک توسط شالوت و هسیو5 )1986( 
نـشان داد که افزایش شوري در محیط رشد ریشه، منجـر بـه 
کـاهش جـذب آب توسـط آن می شود. ارزیابي رطوبت خاک

1 - Francois et al.
2 - Maas et al.
3-Igartua et al.
4 - Kafi et al.
5 -Shalhevet & Hsiao
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1-Schwinghamer & Van Acker

نیز نشــان داد که کوشیا بیشــترین آب را از عمق 30 تا 60 
سانتي متـــري جـذب کـــرده و شوری این قسمت از خاک، 
کمتر از ســایر عمق ها است. از نظر شــوینقامر و وان ایکر 2 
)2009(، رویش مجدد گونه هاي کوشــیا در مزارع به دلیل 
تولیــد بذر زیاد، بر توان رقابتی گیــاه زراعی اصلی تاثیر می 
گــذارد و عدم کنترل آن در مزرعه، ممکن اســت به کاهش 
عملکرد گیاه زراعی بیانجامد. در این شرایط، کشت این گیاه 
به منظور تولید علوفه صرفاً در اراضی پایین دســت حوزه ها 
یعنی در جایی که کاماًل از سیســتم هاي زراعی فاصله دارند، 
پیشنهاد شده است. با این حال، درصورتی که کشت این گیاه 
در مزارع، برای تولید علوفه انجام شــود، الزم است در مرحله 

گلدهی و قبل از رسیدن بذرها برداشت شود. 
   با توجه به میزان باالي شــوري در آق قال به عنوان یکی از 
مناطق اجرای این آزمایش، علوفه تولیدي در حد قابل قبولی 

بــود که این امر می تواند به کشــاورزان در بهــره برداري از 
منابع آب با کیفیت پایین، کمک کند. نتایج این مطالعه نشان 
داد که کوشــیا می تواند به عنوان یک گیاه علوفه اي مناسب 
در مناطقــی که آب آبیاري و خاک آنهــا از کیفیت مطلوبی 
برخوردار نیســت، بدون نیاز به آبشــویی و اصالح خاک که 
هزینه زیادي برای تولیدکنندگان دارد، کشت شود. همچنین 
عدم اختالف معنی دار بین مناطق از نظر تولید ماده خشک، 
ممکن اســت نشــان دهنده توان باالي تولید در اکثر مناطق 
باشــد. به طورکلی با توجه به صفت هاي مناســب علوفه اي 
کوشیا، مقاومت بسیار باالي آن به تنش شوري و عملکرد قابل 
قبول آن در شرایط نامناسب محیطی، می توان از این گیاه به 
عنوان یک گزینه مناسب در تولید علوفه استفاده کرد. با این 
وجود، مطالعــه خصوصیات ضد تغذیه اي این گیاه و واکنش 

دام ها نسبت به آن، ضروري به نظر می رسد )شکل 5(. 

 شکل5. معرفی و ترویج کوشیا از طریق مقایسه آن 
با سورگوم 
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  نتیجه گیری و پیشنهادها

شور،  و خاک  آب  منابع  از  استفاده  با  شورزیست  کشاورزی 
متداول  غیر  منابع  از  بهره برداری  برای  راهکاری  می تواند 
به منظور تامین نیازهای انسان بدون کاهش سطح زیر کشت 
محصوالت زراعی رایج باشد. در بین گیاهان زراعی، سورگوم 
و  گرما  خشکی،  به  تحمل  قبیل  از  هایی  ویژگی  داشتن  با 
شوري یکی از گزینه ها، برای کشت در اراضی شور مناطق 
گیاهان  از  مختلفی  هاي  گونه  دیگر،  طرف  از  است.  خشک 
شورزي برای کشت در شرایط شور معرفی شده اند که یکی از 
 )koshia scoparia L. Schrad( مناسب ترین گونه ها، کوشـیا
است. این گیاه به دلیل تحمل باالی شوري و خشکي، مي تواند 
به عنوان گیاهی کارآمد عمل کند و منبع ارزشمندی از علوفه 
در اکوسیستم های تحت تنش شوری و خشکی، تولید نمایند. 
کوشیا به دلیل مقاومت باال به خشکی و شوری و دیگر تنش 
های بیابانی مانند گرما، توانایی آن را دارد تا به عنوان یک گیاه 
علوفه ای مناطق نیمه خشک و با  مدیریت آبیاري کم، مورد 

استفاده قرار گیرد. 
   مطالعات انجام شده بر روي کوشیا در استان گلستان حاکی 

است که این گیاه می تواند به خوبی شوري آب آبیاري 14 
نیز  مطالعه  این  نتایج  کند.  تحمل  را   برمتر  زیمنس  دسی 
نشان داد کـه کوشیا  مي تواند به عنوان یـک گیـاه علوفـه 
اي مناسب در خاک هاي شمال استان گلستان )مثل مزارع 
منطقه آق قال( کشـت شـود و علوفه قابل توجهي تولید کند. 
قبول 13 درصد کاهش  با  آمده،  بـه دست  نتـایج  اساس  بر 
در عملکرد علوفه تَر، هیبریــد اسپیدفید سورگوم علوفه ای 
هم، براي کاشت در خاک های نیمه شور این منطقه توصیه 
مي شود. با افزایش تنش محیطی، عملکرد سورگوم نسبت 
با  که  است  حالی  در  این  یافت؛  بیشتری  کاهش  کوشیا  به 
توجه به شورزي بودن کوشیا و پتانسیل باالي آن در جذب 
عناصر معدنی خاک در مقایسه با سورگوم، عملکرد علوفه تَر 
آن به طور معنی دار، تحت تاثیر شوري خاک قرار نگرفت و 

8/03 درصد افزایش تولید داشت. 
در مجموع، کوشیا بیـشترین عملکـرد و اجزای عملکرد 
مـاده خشک را داشت و نسبت به سورگوم 8/05 درصد 
افزایش تولید ماده خشک را به خود اختصاص داد؛ بنابراین 
با توسعه کشت این گیاه که عملکرد باال، کیفیت مطلوب 
و نیاز آبي کمي دارد، می توان تولید علـوفه در استان را 

  جدول 3. مقایسه  عملکرد علوفه تَر و خشک در مکان های اجرای پروژه )1397-1399(

محل اجرای 
تیمارطرح

عملکرد علوفه 
تر )تن در 
هکتار(

درصد اختالف عملکرد 
تیمار مورد معرفی با 

شاهد

عملکرد علوفه 
خشک )تن  در 

هکتار(

درصد اختالف 
عملکرد تیمار مورد 

معرفی با شاهد

آق  قال

-4/31-21/82سورگوم علوفه  ای
25/1513/0016/2430/92کوشیا

-**t2/8319**-2/8601محاسباتی و سطح احتمال معنی   دار

کردکوی

-4/91-25/91سورگوم علوفه  ای
26/7653/066/4123/40کوشیا

-*t0/366ns-1/841محاسباتی و سطح احتمال معنی  دار

میانگین 
عملکرد دو 
منطقه

-4/61-23/86سورگوم علوفه  ای

25/958/056/3227/05کوشیا

ns  به معنی غیر معنی دار، ** و * به ترتیب معنی  دار در سطح 1 و 5 درصد است
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منحصر به زراعت در اراضی پربازده نکرد و با توصیه رقم 
مناسب آن برای کشت، در تغذیه دام ها استفاده نمود. 

بر این اساس، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
کشت این گیاه به منظور تولید علوفه در اراضی پایین   -
کشاورزان  آن،  کنار  در  گیرد.  انجام  ها،  حوزه  دست 
پیشروی عرصه های شمال استان می توانند در مزارع، 
را  کوشیا  توقع  کم  و  شورزیست  های  علوفه  کشت 
عالوه  تا  بکنند  سورگوم  کشت  جایگزین  به تدریج 
اضافه  محصول  تناوب،  رعایت  مزایای  از  استفاده  بر 
خصوصیات  مطالعه  وجود،  این  با  آورند.  بدست  نیز 
ضدتغذیه اي این گیاه و واکنش دام ها نسبت به آن، 

ضروري به نظر می رسد.
با کمک سازمان جهاد کشاورزی، کوشیا در سطح   -
وسیع تري کشت و توسعه پیدا کند تا از این طریق، 
به اشتغال زایي در منطقه کمک شود؛ به خصوص در 
دهه هاي اخیر که آب و هوای ایران گرم و خشک شده 

و خاک هاي اراضي کشور شور گردیده است. 
زمینه  در  بیشتری  تحقیقات  شود؛  می  پیشنهاد   -
تغذیه  و  انسانی  مصارف  برای  گیاه  این  تجاری سازی 

دام و طیور انجام پذیرد.
در آزمایش های بعدی سایر عامل های به زراعی از   -
قبیل: نیازهاي کودي، فواصل آبیاري، مبارزه با علف 
هاي هرز و احتماال آفات این محصوالت زراعی، مورد 
آنها در  اقتصادي  ارزش  و  قرار خواهد گرفت  مطالعه 
میزان صرفه  بلندمدت محاسبه خواهدشد. همچنین 
جویي در عامل های به زراعی این محصوالت از قبیل: 
آفات با  کود، آب، مبارزه با علف هاي هرز و احتماالً 

زراعت های موجود، مقایسه خواهند شد. 

زراعت توده سبزوار کوشیا با عملکرد مطلوب و تولید   -

اقتصادی مناسب، برای کشت در اراضی شور و کم آب 
شمال استان گلستان توصیه می شود. 

با توجه به اینکه قراردادن کوشیا در چرخه تناوبی   -
مزارع شمال استان گلستان، عالوه بر مزایای رعایت 
تناوب، سبب افزایش عملکرد محصول نیز می شود، 
لذا این امر به ویژه در سال هایی که منطقه با کاهش 

نزوالت جوی مواجه است، توصیه می شود.
در مناطقی که تنش های محیطی )شوری و خشکی(   -
کمتر است، کشت هیبریـد اسپیدفید سورگوم علوفه ای 
با قبول 13 درصد کاهش در عملکرد علوفه تر، بالمانع 

است.

سپاسگزاري 
عزیزاني که  و  کلیه همکاران گرامي  از  است  پایان، الزم  در 
گزارش  تدوین  نیز  و  اجراي طرح  امکانات  آوردن  فراهم  در 
مساعدت نمودند، صمیمانه تشکر و قدرداني نماییم. به ویژه از 
همکاران محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 
گیاهان  و  ذرت  بخش  ارجمند  همکاران  و  گلستان  طبیعی 
از  نهال و بذر که  علوفه اي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

هیچ کوششي دریغ نفرمودند.

توصیه ترويجی
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