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1مربي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک2 ،استاديار گروه زراعت و
اصالح نباتات دانشگاه گيالن
تاريخ دريافت 91/9/21 :؛ تاريخ پذيرش99/2/6 :

چكيده
بهمنظور بررسي اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمي و کيفي علوفه و
1

دانه کوشيا ،آزمايشي بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار در سال
زراعي  1991در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراک اجرا شد .در اين پژوهش شوری آب آبياری در سه
سطح (شامل  11 ،4/1و  92دسيزيمنس بر متر) و تراکم بوته در چهار سطح (شامل  91 ،21 ،11و 41
بوته در مترمربع) بهعنوان فاکتورهای آزمايش در نظر گرفته شدند .نتايج بهدست آمده از تجزيه
واريانس نشان داد که اثر شوری بر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،ارتفاع ،قطر ساقه و عملکرد ،پروتئين،
عملکرد پروتئين ،درصد ماده خشک قابل هضم ،ميزان الياف غيرمحلول در شوينده اسيدی ( )ADFو
مقدار خاکستر علوفه معنيدار است  .با افزايش سطوح شوری عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،ارتفاع ،قطر
ساقه و عملکرد ،پروتئين ،عملکرد پروتئين ،درصد ماده خشک قابل هضم ،مقدار خاکستر علوفه کاهش
اما ميزان الياف غيرمحلول در شوينده اسيدی افزايش يافت .بيشترين عملکرد دانه و علوفهتر به آبياری
با شوری  4/1دسي زيمنس بر متر با توليد  2622/9و  99912کيلوگرم در هکتار و کمترين آن متعلق
به آبياری با ميزان شوری  92دسيزيمنس بر متر با توليد  992/4و  11911کيلوگرم در هکتار بهدست
آمد .اثر تراکم بر عملکرد دانه ،عملکرد علوفه و قطر ساقه معنيدار بود .بيشترين عملکرد دانه با
*مسئول مکاتبهsobhani.mohammadreza47@yahoo.com :
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ميانگين  2262/9کيلوگرم در هکتار در تراکم  21بوته در مترمربع و کمترين عملکرد دانه با توليد
 1449/9کيلوگرم در هکتار در تراکم  11بوته در مترمربع بهدست آمد .نتايج اين پژوهش نشان داد
توليد گياه کوشيا با شوری  11دسيزيمنس بر متر بههمراه تراکم  91بوته در مترمربع ،برای توليد
علوفه و تراکم  21بوته در مترمربع ،جهت توليد دانه در شرايط اين منطقه و مناطق با شرايط اقليمي
مشابه قابل معرفي ميباشد.
واژههای کلیدی :کوشيا ،تراکم بوته ،شوری ،عملکرد دانه ،عملکرد علوفه
مقدمه
کوشيا ( )Kochia scoparia L.گياهي دولپه ،علفي ،يکساله از خانواده ،Chenopodiaceae
گونهای مقاوم به شوری و از هالوفيتهای دفع کننده نمک است که در برخي طبقهبندیها جزو
هالوفيتهای اختياری قرار گرفته و برگها و سرشاخههای اين گياه علوفهای منبع تغذيه خوبي در
شرايط آبياری با آب شور فراهم ميکند .برگها و سرشاخههای اين گياه ،علوفهای ارزشمند برای دام
بهشمار ميآيد (شرود1921 ،؛ به نقل از ضيائي و همکاران .)2111 ،گزارشهای مختلف بيانگر توليد و
مصرف باالی دانه ،در دامداریها و مرغداریها جهت تغذيه دام و طيور (مولينيکس 1991 ،و نوآمان و
الحداد )2111 ،و استفاده از روغن آن در صنايع و ساخت حشرهکش (کافي و اجملخان ،)2111 ،در
آينده در اين گياه دارد .ضيائي و همکاران ( )2111و جامياالحمدی و کافي ( )2111گزارش کردند
تراکم  21بوته در مترمربع گياه کوشيا ،دارای بيشترين عملکرد ماده خشک ،وزن خشک برگ و ساقه
است .اين محققان همچنين گزارش دادند که بين سطوح مختلف تراکم از نظر ارتفاع بوته و تعداد
شاخه اختالف معنيداری مشاهده نگرديد ،ولي تراکم  91بوته در مترمربع بهترين تراکم از نظر توليد
ماده خشک ،وزن خشک برگ و ساقه بود و تراکم  21بوته در مترمربع بهترين تراکم جهت توليد دانه
کوشيا در شرايط آب و هوايي مشهد است .ضيائي و همکاران ( )2119طي بررسي ديگری گزارش
کردند که تراکم بوته بر عملکرد دانه ،وزن هزار دانه ،شاخص برداشت ،درصد روغن ،عملکرد روغن و
عملکرد پروتئين در مرحله رسيدگي تأثير معنيدار داشت .بيشترين عملکرد دانه ( 2491کيلوگرم در
هکتار) و عملکرد روغن کوشيا ( 942/2کيلوگرم در هکتار) به تراکم  21بوته در مترمربع تعلق داشت.
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نتايج تأثير آبياری با آبهای شور در کوشيا نشان داده است که نه تنها تنش شوری اثر معنيداری
بر کاهش ماده خشک توليدی و پروتئين خام در کوشيا ندارد ،بلکه کاربرد سطوح متوسط شوری سبب
افزايش عملکرد علوفه و کاهش ماده ضد کيفيت اگزاالت ميگردد (فورينگ و همکاران .)1914 ،نتايج
حاصل از يک مطالعه روی دو توده کوشيا در شرايط آبياری با آب شور نشان داد که توده سبزوار در
قياس با توده هندی عملکرد باالتری دارد .دامنه تغييرات عملکرد وزن خشک برگ ميان سطوح شوری
 4تا  21دسيزيمنس بر متر 9 ،تا  9/4تن در هکتار بود که از لحاظ آماری معنيدار نبود (کافي و
همکاران .)2111b ،صالحي و همکاران ( )2111در استان گلستان گزارش کردند با توجه به پتانسيل
توليد باال در شرايط شور امکان استفاده از گياه کوشيا بهعنوان يک گياه علوفهای و سوخت زيستي در
نواحي نيمهخشک با آب شور وجود دارد.
هدف اصلي از کاشت کوشيا توليد علوفه برای تعليف دامهای اهلي است .بنابراين عالوهبر
عملکرد ،کيفيت علوفه از اهميت ويژهای برخوردار است .مي ( )1991پروتئين خام ،ماده خشک قابل
هضم ،الياف نامحلول در شويندههای اسيدی ( )ADFو مقدار فيبر غيرمحلول در شوينده خنثي
( )NDFرا بهعنوان شاخصهای مناسب برای تعيين کيفيت علوفه پيشنهاد کرد .ماده خشک قابل هضم
اغلب نماينده انرژی قابل هضم ميباشد (کارپيسي و همکاران )2111 ،و ارتباط مستقيم با ميزان انرژی
و ديگر مواد مغذی قابل دريافت توسط دام دارد (تايلي و تری .)1969 ،گرازا و فولبرايت ( )1911و
رودس و شارو ( ) 1991قابليت هضم ماده خشک را برای تعيين کيفيت علوفه مورد توجه قرار دادند و
گزارش کردند که قابليت هضم ماده خشک  41درصد ،برای دام در حالت نگهداری ،کافي ميباشد.
محتوی خاکستر علوفه شامل مواد معدني ميباشد .مواد معدني برای ساخت ويتامينها ،توليد
هورمونها ،فعاليت آنزيمها  ،ساخت بافت و بسياری از فرآيندهای فيزيولوژيک که بستگي به رشد،
سالمتي و توليد دارد ،موردنياز ميباشد (گريني و همکاران .)1991 ،الياف نامحلول در شويندههای
اسيدی تحت تأثير شرايط محيطي و بومشناختي قرار ميگيرد و معرف مقادير ليگنين و سلولز گياه بوده
که با افزايش ليگنين هضمپذيری کاهش مييابد (ارزاني و همکاران .)2112 ،تعيين  ADFبهخصوص
در مورد علوفهها مفيد است؛ زيرا رابطه نزديکي بين آن و قابليت هضم علوفه موجود ميباشد (صوفي
سياوش و جانمحمدی .)2111 ،با توجه به کمبود علوفه و نياز شديد به تأمين علوفه در دامداریها و
محدوديت در منابع آبي مناسب ،بررسي عکسالعمل گياهان مقاوم به منابع آبي شور دارای ضرورت
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ميباشد .بنابراين اين آزمايش با هدف بررسي اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر
عملکرد کمي و کيفي علوفه و دانه کوشيا در شرايط آب و هوايي اراک انجام گرفته است.
مواد و روشها
به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمي و کيفي کوشيا
آزمايشي در سال زراعي  1991در مزرعه پژوهشي دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمي واحد
اراک (عرض جغرافيايي  94درجه و  92دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  41درجه و  91دقيقه شرقي و
با ارتفاع  1244متر از سطح دريا) اجرا شد .ميانگين  91ساله بارندگي مرکز هواشناسي استان 924/9
ميليمتر ،ميانگين دمای آن در حدود  19/1درجه سلسيوس ،ميانگين رطوبت ساليانه  46درصد ،اقليم
بر اساس طبقهبندی دومارتن نيمه خشک و بر اساس طبقهبندی آمبرژه نيمه خشک و سرد ميباشد.
گياه مورد بررسي توده بومي کوشيا جمعآوری شده از منطقه بروجرد در سال  1919بود .قوه ناميه
بذور قبل از کاشت اندازهگيری و ميزان آن  94درصد بود .قبل از کشت نمونهبرداری از خاک مزرعه
بهصورت مرکب برای تعيين برخي ويژگيهای فيزيکي و شيميايي انجام گرفت (جدول .)1
جدول  -1ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه مورد آزمایش.
عمق (سانتيمتر)

1-91

درصد کربن آلي

1/4

اسيديته

2/2

هدايت الکتريکي (دسيزيمنس بر متر)

4/6

پتاسيم قابل جذب (ميليگرم در کيلوگرم)

169

درصد نيتروژن کل

1/14

فسفر قابل جذب (ميليگرم در کيلوگرم)

4/1

بافت خاک لوم رسي بود ،که به روش هيدرومتری تعيين شد (جي و بودر .)1916 ،قابليت هدايت
الکتريکي در عصاره اشباع خاک توسط دستگاه هدايتسنج متر اهم مدل ( 664رودس ،)1912 ،مقدار
کربن آلي خاک از روش اکسيداسيون تر (نلسون و سومرز ،)1912 ،و فسفر خاک به روش اولسن
(اولسن و سامرز ،)1912 ،اندازهگيری شدند .همچنين کيفيت آب مورد استفاده تعيين ،که اطالعات
مربوطه در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  -2کیفیت آب آبیاری.
اسيديته

2/9

قابليت هدايت الکتريکي ()µs/cm

4/1

بيکربنات (ميلياکي واالن در ليتر)

4/6

کلر (ميلياکي واالن در ليتر)

92

سولفات (ميلياکي واالن در ليتر)

26

کلسيم و منيزيم (ميلياکي واالن در ليتر)

19
49/6

سديم (ميلياکي واالن در ليتر)

اين آزمايش بهصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفي در سه تکرار اجرا شد.
سطوح شوری شامل سه سطح ،شوری آب آبياری با هدايتالکتريکي  4/1دسيزيمنس بر متر (تهيه
شده از چاههای واقع در منطقه) 11 ،دسي زيمنس بر متر و  92دسي زيمنس بر متر از منبع کلريد
سديم و تيمار تراکم شامل چهار سطح ( 91 ،21 ،11و  41بوته در مترمربع) در نظر گرفته شدند.
بذرها در تاريخ پنجم خردادماه  1991در عمق  1/4تا  1سانتيمتر بهصورت جوی و پشته کشت شدند.
تا استقرار کامل گياهچهها ،آبياری با آب  4/1دسيزيمنس بر متر انجام شد .پس از استقرار گياهچهها اعمال
سطوح مختلف شوری انجام گرفت .با اضافه نمودن نمک کلروسديم به آب با هدايتالکتريکي 4/1
دسيزيمنس بر متر بهعنوان شاهد ،شوریهای  11و  92دسيزيمنس بر متر با استفاده از دستگاه  ECمتر
تهيه و در کرتها استفاده شد .هر کرت شامل  4خط با طول  2متر و فواصل بين رديفها ثابت 41
سانتيمتر بود که تراکمهای مورد نظر از طريق تغيير فواصل روی رديفها تنظيم شد و زمان تنک کردن 24
روز بعد از کشت بود .فاصله بين کرتها  2متر بود .برداشت علوفه در مرحله پنجاه درصد گلدهي ،که گياه
دارای نسبت مناسبي از برگ و ساقه است و هنوز ساقه خشبي نشده است ،انجام شد .قبل از برداشت ،بر
روی  11بوته ارتفاع بوته و قطر ساقه اندازهگيری و تعداد شاخههای جانبي شمارش شد .جهت تعيين
عملکرد دانه و علوفهتر پس از حذف خطوط حاشيه برداشت از سطح يک مترمربع صورت گرفت .وزن
هزار دانه با شمارش و توزين  11نمونه صدتايي از هر کرت اندازهگيری شد.
برای تعيين کيفيت علوفه ،شامل ميزان پروتئين ،خاکستر خام ،درصد ماده خشک قابل هضم و مقدار
فيبر غيرمحلول در شوينده اسيدی خنثي از هر تيمار نمونه علوفه تر از سطح يک مترمربع برداشت و در
دستگاه خشککن (آون) با حرارت  24درجه سلسيوس تا رسيدن به وزن ثابت بهمدت ( 22ساعت) قرار
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داده شد (کافي و همکاران .)2111a ،نمونههای خشک شده با دستگاه خردکننده علوفه در آزمايشگاه
تغذيه دام کامالا خرد و به آزمايشگاه تکنولوژی بذر سازمان تحقيقات جنگلها و مراتع منتقل و
اندازهگيریها با دستگاه  NIRصورت گرفت (جعفری و همکاران .)2119 ،درصد پروتئين علوفه به
روش ميکروکجلدال اندازهگيری شد (هلريچ .)1991 ،تجزيه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SAS

نسخه  )SAS, 1996( 9/1انجام شد و مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون  LSDانجام گرفت.
نتايج و بحث
عملکرد دانه :نتايج بهدست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که تأثير تراکم بوته و تنش شوری بر
عملکرد دانه در سطح احتمال يک درصد معنيدار بود (جدول  .)9بيشترين عملکرد دانه با ميانگين
 2262/9کيلوگرم در هکتار در تراکم  21بوته در مترمربع بهدست آمد ،که با تراکم  91بوته در مترمربع
در يک گروه آماری قرار داشت (جدول  .)4روابط رگرسيوني بين عملکرد دانه و تراکم بوته بيانگر آن
است که بين اين دو عامل يک رابطه درجه دو وجود دارد (شکل  1الف) .همانگونه که در شکل 1
مالحظه ميشود با افزايش تراکم تا  24بوته در مترمربع افزايش در عملکرد دانه و با افزايش بيشتر
تراکم ،کاهش در عملکرد دانه رخ داده است (شکل  1الف) .تراکم  11بوته در مترمربع با ميانگين
 1449/9کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را داشت .بهنظر ميرسد که در اين تراکم عدم
بهرهبرداری مناسب از منابع از داليل کاهش عملکرد دانه باشد و در تراکمهای باالتر از  21بوته در
مترمربع افزايش رقابت درون و بين بوتهای ميتواند عامل کاهش عملکرد دانه باشد.
با افزايش سطح شوری عملکرد دانه بهطور معنيداری کاهش نشان داد (جدول  .)4بيشترين
عملکرد دانه ،با توليد  2622/9کيلوگرم در هکتار ،مربوط به آبياری با شوری  4/1دسيزيمنس بر متر و
کمترين مربوط به آبياری با شوری  92دسيزيمنس بر متر ،با توليد  992/4کيلوگرم در هکتار بود
(جدول  .)4وقتيکه گياهان در معرض شوری قرار ميگيرند رشدشان کاهش يافته و در نهايت متوقف
ميشود .وجود نمک و امالح مختلف در خاک و آب شور باعث کاهش پتانسيل اسمزی و در نتيجه
کاهش آب موجود در خاک ميشوند ،بهطوری که با بستهشدن روزنههای هوايي و در نتيجه کاهش در
ميزان فتوسنتز عملکرد گياه کاهش مييابد (ميرمحمدی ميبدی و قرهياضي .)2112 ،ماشي و همکاران
( )2111طي بررسي اثرات شوری خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشينه ،گزارش کردند
که عملکرد دانه و وزن هزار دانه در تمام سطوح تنش نسبت به شاهد کاهش يافت .برهمکنش تراکم و
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شوری برای عملکرد دانه معنيدار نبود (جدول  .)9بهنظر ميرسد که اين دو عامل بهطور جداگانه و
مستقل بر عملکرد دانه تأثير ميگذارند .روابط رگرسيوني بين عملکرد دانه و سطوح شوری نشان داد
که روابط منفي و شديدی بين اين دو عامل وجود داشت (شکل  1ب) و با افزايش سطوح شوری
عملکرد دانه کاهش پيدا کرد.
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شکل  -1ارتباط بین عملکرد دانه و تراکم بوته (الف) و سطوح شوری (ب).

وزن هزار دانه :اثر تراکم بوته بر وزن هزار دانه معنيدار نبود (جدول  .)9اما مقايسه ميانگين نشان
داد که تراکم  11بوته در مترمربع با ميانگين  1/299گرم دارای بيشترين وزن هزار دانه در بين
تراکمهای مختلف بوته بود و با افزايش تراکم از وزن هزار دانه کاسته شد .بهنظر ميرسد که وجود
رقابت بين و درون بوتهای در تراکمهای باالتر علت اصلي کاهش وزن هزار دانه باشد .که با نتايج
ضيايي و همکاران ( )2111و ضيايي و همکاران ( )2119همخواني دارد .روابط رگرسيوني بين وزن
هزار دانه و تراکم بوته بيانگر آن است که بين اين دو عامل يک رابطه درجه دو منفي وجود دارد
(شکل  2الف) .همانگونه که در شکل  2مالحظه مي شود با افزايش تراکم وزن هزار دانه کاهش پيدا
کرد (شکل  2الف).
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نتايج نشان داد که تنش شوری بر وزن هزار دانه اثر معنيداری داشت (جدول  .)9بهطوری که
بيشترين وزن هزار دانه مربوط به آبياری شاهد (1/124گرم) و کمترين آن مربوط به آبياری با سطح
شوری  92دسيزيمنس بر متر ( 1/492گرم) بود (جدول  9و شکل  2ب) .بهنظر ميرسد که کاهش در
ميزان توليد مواد پرورده بهدليل اثر منفي تنش شوری بر فتوسنتز گياه يکي از داليل کاهش وزن هزار
دانه باشد ،که با نتايج ضيايي و همکاران ( )2111همخواني دارد.
1

0.8
0.78

y = -2E -05x2 - 0.0028x + 0.823

0.72

وزن هزار دانه (گرم)

0.74

R 2 = 0.988

0.6

وزن هزار دانه (گرم)

R 2 = 0.9979

0.76

y = -0.0101x + 0.9256
0.8

0.7

0.4

0.68
50

40

30

تراکم بوته

20

10

0

35

الف

30

25

15
20
سطوح شوری

10

5

0

ب

شکل  -2ارتباط بین وزن هزار دانه و تراکم بوته (الف) و سطوح شوری (ب).

ارتفاع بوته :اثر تنش شوری بر ارتفاع بوته از لحاظ آماری در سطح احتمال يک درصد معنيدار بود
(جدول  .)9بهطوریکه با افزايش ميزان شوری از سطح  4/1دسيزيمنس بر متر به  92دسيزيمنس بر
متر ارتفاع بوته کاهش نشان داد (جدول  .)4روابط رگرسيوني بين ارتفاع بوته و سطوح شوری نشان
داد که روابط منفي بين اين دو عامل وجود داشت (شکل  9ب) .همانطور که در شکل  9مالحظه
ميشود با افزايش سطوح شوری ارتفاع بوته کاهش پيدا کرد .بهنظر ميرسد که تنش شوری از طريق
کاهش در تقسيم سلولي سبب کاهش رشد و اندازه سلول شده که نتيجهاش کاهش ارتفاع بوده است
(سليماني و همکاران.)2111 ،
برنستين ( )1924گزارش کرد که تنش شوری تأثير منفي بر ارتفاع گياهان داشت بهطوریکه رشد
را آهسته و گياهاني با ارتفاع کم ايجاد نمود .مانس و تستر ( )2111با مروری بر راهبردهای تحمل به
شوری در گياهان گزارش کردند که تنش اسمزی ناشي از تنش شوری موجب کاهش محتوای آب
سلولها گشته و طويل شدن آنها را با مشکل روبهرو ميکند ،بهطوریکه حتي پس از ايجاد تعادل
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اسمزی و فشار اسمزی مجدد سلولها ،گسترش و طويلشدن آنها به کندی صورت ميگيرد .صالحي
و همکاران ( )2119گزارش کردند که افزايش شوری تا سطح  21دسيزيمنس بر متر کاهش قابل
مالحظهای در ارتفاع کوشيا ايجاد نکرد؛ اما شوری  92دسيزيمنس بر متر موجب کاهش 91
سانتيمتری ارتفاع بوته شد.
بر اساس نتايج تجزيه واريانس اختالف معنيداری بين تراکمهای بوته برای ارتفاع بوته مشاهده
نشد (جدول  .)9روابط رگرسيوني بين ارتفاع ساقه و تراکم بوته بيانگر آن است که بين اين دو عامل
يک رابطه درجه دو وجود دارد (شکل  9الف) .افزايش تراکم تا  91بوته در مترمربع افزايش و در
تراکم بيشتر کاهش در ارتفاع بوته را بهدنبال داشت.
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شکل  -3ارتباط بین ارتفاع ساقه و تراکم بوته (الف) و سطوح شوری (ب).

قطر ساقه :نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که تأثير تراکم بوته و تنش شوری بر قطر ساقه در
سطح احتمال يک درصد معنيدار بود (جدول  .)9مقايسه ميانگين اين صفت نشان داد که افزايش
سطوح شوری موجب کاهش قطر ساقه در بوتههای کوشيا شد .همچنين روابط رگرسيوني بين قطر
ساقه و سطوح شوری نشان داد که روابط منفي بين اين دو عامل وجود داشت (شکل  4ب) ،که با
نتايج نباتي و همکاران ( )2111مطابقت دارد .آنها گزارش کردند کاهش قطر ساقه در سطوح شوری
 11/4و  29/1دسيزيمنس بر متر در مقايسه با تيمار  4/2دسيزيمنس بر متر بهترتيب برابر با  1/12و
 1/61ميليمتر بود  .قطر ساقه از جمله صفاتي است که افزايش آن با کاهش کيفيت محصوالت علوفهای
همراه است .جهت توليد گياهي با ارتفاع مناسب که در طول فصل رشد دچار ورس نشود ،وجود ساقه
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قطور و مستحکم ضروری است .بايد در نظر داشت که استحکام ساقه و قطر زياد آن با کيفيت علوفه
رابطه معکوس دارد .زيرا اين بافتها اغلب ليگنيني بوده و سبب کاهش کيفيت علوفه ميشوند (جانگ
و همکاران .)1992 ،در اين مطالعه عليرغم کاهش قطر ساقه در سطح شوری  92دسيزيمنس بر متر،
اما هيچگونه ورسي در بوتهها مشاهده نشد .نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که با افزايش تراکم تا 91
بوته در مترمربع قطر ساقه افزايش و در تراکم  41بوته در مترمربع کاهش يافت (جدول  .)4روابط
رگرسيوني بين قطر ساقه و تراکم بوته بيان گر آن است که بين اين دو عامل يک رابطه درجه دو وجود
دارد (شکل  9الف) .همانگونه که از شکل  4استنباط ميشود با افزايش تراکم تا  91بوته در مترمربع
قطر ساقه افزايش يافت (شکل  4الف) .در تراکم  41بوته در مترمربع بهدليل افزايش رقابت درون و
برون بوتهای ،از قطر ساقه کاسته شده است .بهنظر ميرسد که تراکم زياد موجب افزايش سايهاندازی
در درون پوشش گياهي شده و از طريق ايجاد محدوديت در ميزان نوری که به بوتهها ميرسد ،قطر
ساقه را تحت تأثير قرار ميدهد.
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شکل  -4ارتباط بین قطر ساقه و تراکم بوته (الف) و سطوح شوری (ب).

عملکرد علوفه تر :نتايج بهدست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که تأثير تراکم بوته و تنش شوری
بر عملکرد علوفه تر در سطح احتمال يک درصد معنيدار بود (جدول  .)9مقايسه ميانگين اين صفت
نشان داد ،تراکم  91بوته در مترمربع با ميانگين  26491کيلوگرم در هکتار بيشترين و تراکم  11بوته در
مترمربع با ميانگين  12249کيلوگرم در هکتار کمترين مقادير عملکرد علوفه تر را داشتند (جدول .)4
روابط رگرسيوني بين عملکرد علوفه و تراکم بوته بيانگر آن است که بين اين دو عامل يک رابطه
درجه دو وجود دارد (شکل 4الف) .بهطوریکه با افزايش تراکم تا  91بوته عملکرد علوفه افزايش
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نشان داد (شکل  4الف) .در تراکم  41بوته در مترمربع بهدليل افزايش رقابت درون و برون بوتهای ،از
ميزان ماده خشک کاسته شده است .بهنظر ميرسد که تراکم زياد موجب افزايش سايهاندازی در درون
پوشش گياهي شده و از طريق ايجاد محدوديت در ميزان نوری که به بوتهها ميرسد ،عملکرد را تحت
تأثير قرار ميدهد (ماسوآکا و تاکانا .)1914 ،کوشيا بهدليل دارا بودن مسير فتوسنتزی چهارکربنه،
متحمل به سايه نبوده و سايه باعث کاهش قدرت رقابت آن ميشود .فيشر و همکاران ( )2111به نقل
از ضيايي و همکاران ( )2119گزارش کردند سرعت فتوسنتز کوشيا در مقادير تابش فعال فتوسنتزی
بيش از  411ميليمول بر مترمربع افزايش مييابد و با کمتر شدن مقدار تابش فعال فتوسنتزی از اين
حد ،اتالف دیاکسيدکربن ناشي از تنفس تاريکي آن افزايش و سرعت فتوسنتز خالص و کارآيي
مصرف آب آن کاهش مييابد.
اثر تنش شوری بر عملکرد علوفه تر معنيدار بود (جدول  .)9در بين سطوح مختلف تنش شوری،
تيمار شاهد ( 4/1دسي زيمنس بر متر) با ميانگين  99912کيلوگرم در هکتار از نظر عملکرد علوفه تر
نسبت به ساير سطوح تنش شوری برتری نشان داد (جدول  .)4بهطوریکه با افزايش سطوح شوری از
 1/4به  11و  92دسيزيمنس بر متر بهترتيب عملکرد علوفه تر کاهش  94/6و  62/1درصدی را نشان
داد .روابط رگرسيوني بين عملکرد علوفه و سطوح شوری نشان داد که روابط منفي بين اين دو عامل
وجود داشت (شکل  4ب) .با افزايش سطوح شوری عملکرد علوفه کاهش پيدا کرد .عمده مشکل
شوری برای گياهان عالي در اثر مقادير بيش از حد کلريد سديم ،ايجاد فشار اسمزی باال ،اختالل در
جذب و انتقال يونهای غذايي و اثرات مستقيم سميت عناصر روی غشاء و سيستمهای آنزيمي
ميباشد که در کل موجب کاهش توليد در گياه ميگردند (مانس و تستر .)2111 ،افزايش عملکرد در
آبهايي با هدايت الکتريکي باالتر ممکن است بهدليل استفاده بيشتر گياه از يونها در فرايند تنظيم
اسمزی نسبت به آبياری با آبهای دارای هدايت الکتريکي کمتر باشد (مانس .)2112 ،نتايج اين
آزمايش با يافتههای کافي و همکاران ( )2111که گزارش کردند در کوشيا ،رشد بهينه در شوریهای
متوسط رخ ميدهد ،مطابقت دارد .کاهش تجمع ماده خشک در غياب مقدار کافي نمک برای رشد
گياهان شور زيست ممکن است بهدليل مصرف انرژی بيشتر تنفس و توليد متابوليتهای ثانويه برای
تنظيم اسمزی باشد (اشرف.)2114 ،
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شکل  -5ارتباط بین عملکرد علوفه و تراکم بوته (الف) و سطوح شوری (ب).

کیفیت علوفه :نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اثر شوری بر ميزان ماده خشک قابل هضم ،درصد
پروتئين ،عملکرد پروتئين ،الياف نامحلول در شويندههای اسيدی و خاکستر معنيدار بود (جدول .)9
نتايج جدول مقايسه ميانگين  4نشان داد که با افزايش تنش شوری درصد پروتئين و عملکرد پروتئين
کاهش يافت .در تيمار شوری  92دسيزيمنس بر متر در قياس با تيمار  1/4دسيزيمنس بر متر ،درصد
پروتئين و عملکرد پروتئين بهترتيب  12/16و  22/21درصد کاهش نشان داد (جدول  .)4با توجه به
اينکه عملکرد پروتئين تابعي از عملکرد دانه و درصد پروتئين هستند ،بنابراين منطقي است که با
افزايش تنش شوری عملکرد پروتئين کاهش يابد .معموالا پروتئين يکي از صفات مهمي است که
ارزش غذايي علوفه را تعيين ميکند .گزارشهايي درباره جلوگيری و سنتز ناقص پروتئين ناشي از
کاهش رشد گياه و عملکرد تحت شرايط تنش شوری گرديده است (تباراحمدی و بابائيان جلودار،
 .)2112دوبي ( )1994گزارش کرد که شوری ،سنتز برخي پروتئينها را باال برده و باعث کاهش يا
افزايش پروتئينهای محلول شده و در نهايت منجر به افزايش فعاليت و سنتز بسياری از آنزيمهای
عملکننده در متابوليسم پروتئين ميشود .در گياهان تحت تنش شوری ،کاهش در سطح پروتئين
بخشهايي از گياه ،باعث کاهش سنتز پروتئين ،کم شدن درجه فراهمي اسيدهای آمينه و ماهيت
آنزيمهای دخالت کننده در سنتز اسيدهای آمينه و پروتئين ميگردد (دوبي.)1994 ،
از جدول مقايسه ميانگين استنباط ميگردد ،بيشترين مقدار ماده خشک قابل هضم ( 44/9درصد)
در تيمار شاهد شوری ( 4/1دسيزيمنس بر متر) و کمترين آن در شوری  92دسيزيمنس بر متر وجود
داشت؛ اگرچه اختالف معنيداری بين سطوح شوری  4/1و  11دسيزيمنس بر متر مشاهده نشد
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(جدول  .)4قابليت هضم علوفه بستگي به نسبت محتويات داخل سلول به ديواره سلول دارد .در
حاليکه محتويات داخل سلول عمدتاا از کربوهيدراتها و پروتئينهای محلول (که قابليت هضم بااليي
دارند) تشکيل شده است .عوامل محيطي مانند دما ،تنش رطوبتي ،سايه ،نوع خاک و عوامل تغذيهای بر
قابليت هضم تأثير دارند که در اين پژوهش با افزايش سطوح شوری ،پروتئينهای محلول داخل سلول
کاهش که نتيجه آن کاهش درصد ماده خشک قابل هضم بود .شماع و همکاران ( )1992علت کاهش
درصد ماده خشک قابل هضم گياه در سطوح شوری را چنين گزارش کردند که با افزايش سطوح
شوری ،سطح برگ گياه کاهش در نتيجه گياه فتوسنتز کمتری خواهد داشت و از آنجاييکه ماده
خشک گياه به دو جزء مواد غيرآلي و آلي تقسيم ميشود ،باعث کاهش ساخته شدن کربوهيدرات،
چربي ،پروتئين و اسيدهای آلي شده و در نتيجه ماده خشک قابل هضم گياه کاهش مييابد.
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين تراکمهای بوته از لحاظ درصد ماده خشک قابلهضم
اختالف معنيداری مشاهده نشد (جدول  .)9قابليت هضم ماده خشک علوفه کوشيا بين  14تا 94
درصد ميباشد ،اين عدد در يونجه حدود  21درصد ميباشد (هال و جری )2111 ،و در اين آزمايش
مشاهده ميشود که گياه کوشيا قابليت هضم متوسطي دارد و در مناطق شور که امکان توليد علوفه
نيست ميتواند علوفه مناسبي از لحاظ قابليت هضم ماده خشک باشد.
از جدول مقايسه ميانگين استنباط ميگردد که باالترين مقدار الياف نامحلول در شويندههای اسيدی
در تيمار شوری  92دسيزيمنس بر متر بهميزان  41/92درصد و کمترين در تيمار شوری 4/1
دسيزيمنس بر متر وجود داشت و بين سطوح  4/1و  11دسيزيمنس بر متر تفاوت معنيدار مشاهده
نشد (جدول  .)4بهنظر ميرسد که با افزايش شوری ميزان اتساع ديواره سلولي کمتر و گياه دارای
فيبرخام بيشتری ميگردد .بهطوریکه با افزايش تنش شوری ،مقدار  ADFافزايش مييابد .نتايج تجزيه
واريانس نشان داد که  ADFتحت تأثير تراکم بوته قرار نگرفت (جدول .)9
نتايج اين پژوهش نشان داد که افزايش سطوح شوری باعث کاهش درصد خاکستر علوفه ميشود.
بيشترين درصد خاکستر در تيمار  4/1دسيزيمنس بر متر به مقدار  9/19درصد و کمترين در تيمار 92
دسيزيمنس بر متر بهميزان  1/6درصد حاصل شد (جدول  .)4بهنظر ميرسد علت کاهش درصد
خاکستر ،همراه با افزايش سطوح تنش شوری اين است که شوری باعث کاهش رشد قسمتهای
رويشي و ريشه گياه شده ،بهطوری که هرچه ريشه ،گسترش کمتری داشته باشد ،جذب مواد معدني
نيز کمتر خواهد شد و گياه عالوه بر کاهش توليد مواد آلي مقدار کمتری نيز مواد معدني را در خود نگه
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خواهد داشت .کوشيا در آبياری با سطوح شوری  4/1دسيزيمنس بر متر رشد بهتری ميکند و هرچه
ريشه گياه گستردگي بيشتری داشته باشد ،جذب مواد معدني نيز بيشتر خواهد بود (کليدری و
همکاران.)2112 ،
نتايج بهدست آمده از تجزيه واريانس نشان داد که خاکستر علوفه تحت تأثير تراکم بوته قرار
نگرفت (جدول  )9و بيشترين ميزان خاکستر در تراکم  91بوته در مترمربع و کمترين خاکستر مربوط
به تراکم  11بوته در مترمربع مشاهده شد (جدول .)4
نتیجه نهایی :نتايج بهدست آمده از بررسي تأثير تنش شوری و تراکم بوته بر خصوصيات کمي و کيفي
کوشيا نشان داد که تمامي صفات اندازهگيری شده کامالا تحت تأثير تنش شوری قرار گرفته و بهطور
محسوسي کاهش يافتند .بيشترين عملکرد دانه و علوفه مربوط به آبياری با شوری  4/1دسيزيمنس بر
متر و کمترين مربوط به آبياری با شوری  92دسيزيمنس بر متر با توليد  992/4و  11911کيلوگرم در
هکتار بود .براساس نتايج اين پژوهش تفاوت معنيداری ميان سطوح شوری  4/1و  11دسيزيمنس بر
متر بر روی خصوصيات کمي و کيفي علوفه و دانه گياه کوشيا وجود نداشت .بنابراين ميتوان گزارش
کرد که با عنايت به کمبود آب شيرين و شور بودن خاکهای منطقه که يکي از موانع جدی در افزايش
توليدات کشاورزی منطقه ميباشد و همچنين صرفهجويي در مصرف آب شيرين و استفاده از منابع
آب جايگزين (آبهای شور و لبشور) ،که ارزش اقتصادی چنداني ندارند ،توليد گياه کوشيا با شوری
 11دسيزيمنس بر متر به همراه تراکم  91بوته در مترمربع برای علوفه و تراکم  21بوته در مترمربع
جهت توليد دانه در شرايط اين منطقه و مناطق با شرايط اقليمي مشابه قابل معرفي ميباشد.
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Abstract
In order to investigate the effects of different salinity stress and plant densities
on quantitative and qualitative forage and grain yields of Kochia, a randomized
complete blocks design used in factorial arrangement with three replications. A
field study was conducted in 2011 cropping season in Agriculture Experiment
Satiation, College of Agriculture, Islamic Azad University, Arak Branch.
Treatment consisted of three levels of salinity stress (4.1, 18 and 32 dS/m) and four
plant densities (10, 20, 30 and 40 plant m-2). The analysis of variance showed that
the effects of salinity on grain yield, 1000 grain weight, plant height, stem
diameter, forage yield, forage protein, protein yield, dry matter digestibility
percent, acid detergent fiber (ADF) and ash amount were significant. With
increasing salinity stress levels, the grain yield, 1000 grain weight, plant height,
stem diameter, forage yield, forage protein, protein yield, dry matter digestibility
percent and ash decreased, while ADF increased. Maximum grain and forage yield
were obtained with irrigation of 4.1 dS/m with an average yield of 2677.9 and
33907 kg ha-1 and the minimum were obtained with irrigation of 32 dS/m with an
average yield of 932.4 and 10911 kg ha -1 respectively. Effects of plant densities on
grain and forage yield and stem diameter were significant. Maximum grain yield
were obtained with plant densities of 20 plant m-2 with an average yield of 2262.9
kg ha-1 and the minimum were obtained with plant densities of 10 plant m-2 with an
average 1459.3 kg ha-1. The results obtained from this study showed that, the best
Kochia forage production were obtained with 18 dS/m irrigation water and plant
densities of 30 plant m-2 and 20 plant m-2 for grain production. These results can be
used for Arak region and areas that are similar climate.
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