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 چکیده
در آزمايشي خشکي و مصرف کود نیتروژن تحت تنش  (.Kochia scoparia L) کوشیاو کیفیت علوفه به منظور بررسي عملکرد 

درصد تخلیه  15و  05، 05در سه سطح بر اساس  خشکي. تنش اجرا شد کرمانجوپار در ايستگاه تحقیقات کشاورزي  9911سال 

بیشترين عملکرد  . کیلوگرم در هکتار مورد بررسي قرار گرفت 905و  955، 05و کود نیتروژن در سه سطح قابل استفاده خاک  رطوبت

 05کیلوگرم کود نیتروژن و در شرايط آبیاري بر اساس  905تن در هکتار با کاربرد  48/1تن در هکتار و علوفه خشک  09/90علوفه تر 

درصد  15کیلوگرم در هکتار نیتروژن در تیمار تنش خشکي بر مبناي  905درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک به دست آمد. با کاربرد 

درصد( به دست آمد. بین تیمارهاي مختلف تنش خشکي از 05/99خلیه رطوبت قابل استفاده خاک بیشترين مقدار پروتئین خام علوفه )ت

. نتايج نشان داد گیاه کوشیا در شرايط تنش خشکي پتانسیل مطلوبي براي تولید دار نیود لحاظ عملکرد تر و خشک علوفه تفاوت معني

کیلوگرم نیتروژن در  955توان با مصرف کم آب از طريق دور آبیاري طوالني و همچنین مصرف  مان دارد و ميعلوفه در منطقه معتدل کر

کیلوگرم در هکتار نیتروژن  955با مصرف  قیتحق نيا جيبر اساس نتاداري افزايش داد.  هکتار کمیت و کیفیت علوفه را به طور معني

پس از استقرار  روز 94 تا 95ي اریطور متوسط دور آب به)صد رطوبت قابل استفاده خاک در 15 هیپس از تخلخالص و تنظیم زمان آبیاري 

 گیاه( امکان تولید بخشي از علوفه مورد نیاز با کشت گیاه کوشیا در شرايط خشکسالي وجود دارد. 

  

 دور آبیاري، تنش خشکي، کوشیا، عملکرد علوفه، پروتئین خام  کلمات کلیدی:

 

 بیان مسئله

هاي مداوم، کاهش نزوالت جوي و کاهش کیفیت منابع آب قابل استفاده گرايش به سمت تولید گیاهان کم  سالي خشک

نمايد. اخیرا گیاه کوشیا به دلیل عملکرد مطلوب و  ناپذير مي توقع و داراي پتانسیل رشد مطلوب را در مناطق خشک اجتناب

ساله، شورپسند از  موده است. کوشیا گیاهي دولپه، علفي يکتحمل به خشکي و شوري توجه محققین را به خود معطوف ن

اي  مطالعه .(0در شرايط کم آبي است )کننده نمک بوده که منبع خوبي براي تولید علوفه  هاي دفع خانواده اسفناج و از هالوفیت

 عملکرد و محتوی نیتروژن بر تنش خشکی و کود تأثیر

 پروتئین علوفه کوشیا 
1* نجفي نژاد حمید

  3اهلل راوری، سید ذبیح2، محمد علي جواهری 

 4و ناصر رشیدی

 

 کرمان، طبیعي منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز: استاديار بخش تحقیبقات زراعي و باغي،  9 2، 9

 ايران ،کرمان ،کشاورزي ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان
 سازمان کرمان، طبیعي منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز: مربي بخش تحقیبقات خاک و آب، 8

 ايران ،کرمان زيکشاور ترويج و آموزش تحقیقات

Email: hnajafinezhad@yahoo.com 

mailto:hnajafinezhad@yahoo.com


 عملکرد و ... نيتروژن بر کود تنش خشکي و نجفي نژاد، تأثير حميد
 

 

 

76 

ساله بهاره و  اي يک علوفهترين گیاه  (. رايج0که کارآيي مصرف آب کوشیا سه برابر يونجه است ) ه استدر مکزيک نشان داد

معرفي رسد  نظر مي اي بوده ولي به دلیل مصرف باالي آب اين گیاه و بحران کم آبي به ذرت علوفهکرمان تابستانه در استان 

هاي مناسبي از جمله نیاز آبي کم، کارآيي مصرف آب باال، کم توقع بودن به  دلیل ويژگي اي مانند کوشیا به گیاهان علوفه

معضل کمبود حل بخشي از تواند راهکار مناسبي براي  خاک، امکان برداشت چند چین و فصل رشد کوتاه مي حاصلخیزي

و  هاي فتوسنتزي خود را حفظ نمايد که تحت تنش خشکي کوشیا توانسته اندامدر آزمايشي بیان شده است علوفه استان باشد. 

کوشیا به عنوان يک گیاه  (.9و 2) راي آبیاري اين گیاه استفاده نمودتوان از روش کم آبیاري ب لذا به دلیل مقاومت به خشکي مي

اي مناسب در مناطقي که با کمبود آب  تواند علوفه اي جايگزين با گیاهان متداول مطرح بوده که با استقرار سريع خود مي علوفه

تواند با آب  اک نیز مقاومت دارد و ميها بوده که به شوري آب و خ (. اين گیاه ازگروه هالوفیت5مواجه هستند تولید کند )

شور آبیاري شود و علوفه با کیفیتي تولید نمايد. عملکرد علوفه کوشیا نزديک به يونجه بوده و با مصرف نصف میزان آب 

 (. کیفیت علوفه کوشیا تحت تاثیر مرحله رشد گیاه قرار داشته و4( نمايد مصرفي براي يونجه عملکردي معادل يونجه تولید مي

با توجه به  .(1باشد ) دهي مي دهي و ابتداي مرحله گل عات انجام شده بهترين مرحله برداشت کوشیا انتهاي غنچهلبر اساس مطا

اي جديد و مقاوم به  ضرورت دارد گیاهان علوفهکرمان ها در استان  سالي آبي، فقر مرتع و ادامه خشک کمبود علوفه، بحران کم

پتانسیل بااليي براي تولید علوفه در استان  کوشیاهوايي استان شناساسي و معرفي شوند.  خشکي و سازگار به شرايط آب و

بخشي از علوفه مورد نیاز استان را با توسعه کشت اين گیاه   توان با حداقل هزينه جويي در مصرف آب مي داشته و ضمن صرفه

 کم توقع تامین نمود. 

 

 معرفي دستاورد

در  9911در سال آزمايشي خشکي و کاربرد کود نیتروژن تنش تاثیر کوشیا تحت فیت علوفه و کیبه منظور بررسي عملکرد 

 15و  05، 05در سه سطح بر اساس  خشکي. در اين تحقیق تنش اجرا شد ايستگاه تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعي کرمان

در هکتار از منبع  کود  کیلوگرم 905و  955، 05نیتروژن خالص در سه سطح  وقابل استفاده خاک  رطوبتدرصد تخلیه 

کود  گرم کیلو 05 ( و به مقدار 9کود فسفات بر اساس نتايج آزمون خاک )جدول  .شیمیايي اوره مورد بررسي قرار گرفت

درصد کود  95از منبع سوپرفسفات تريپل قبل از کاشت و در زمان آماده سازي زمین مصرف شد.  در هکتار P2O5 شیمیايي

اي که  روز بعد از سبز شدن در مرحله 20مانده کود نیتروژن ته پس از سبز شدن و باقيفبه هر کرت يک هنیتروژن متعلق 

در و هاي کشت  کاشت بذر کوشیا )توده محلي کرمان( در وسط رديفمتر بود مصرف شد.  سانتي 95هاي گیاه  ارتفاع بوته

دن يکنواخت مرزعه، دو نوبت آبیاري )يک نوبت به پس از کاشت به منظور سبز شانجام شد. متري خاک  سانتي دوعمق 

 روز پس از سبز شدن گیاه اعمال شد. 94 خشکيتنش گرفت. روز( انجام  ششروز و يک نوبت به فاصله  چهارفاصله 

گیري و پس از رسیدن  گیري رطوبت حجمي خاک اندازه با استفاده از دستگاه اندازهريشه  توسعهرطوبت خاک در عمق 

عملکرد  شاملمورد مطالعه در اين تحقیق  صفاتآبیاري تیمارهاي تنش خشکي انجام شد. ، به مقدار مورد نظررطوبت خاک 

 ارتفاع بوته و پروتئین خام علوفه بود. تر و خشک علوفه، 

کیلوگرم نیتروژن در  905دار بود. با مصرف  تاثیر مصرف نیتروژن بر عملکرد تر و خشک علوفه و پروتئین علوفه معني

چنین با افزايش  تن در هکتار( به دست آمد. هم 04/4و عملکرد خشک )  تن در هکتار( 2/99ترين عملکرد تر ) هکتار بیش

ترين مقدار پروتئین خام  (. بیش2داري افزايش يافت )جدول مصرف کود نیتروژن محتوي پروتئین خام علوفه به طور معني

درصد تخلیه رطوبت  15هکتار نیتروژن و در تیمار تنش خشکي بر مبناي کیلوگرم در  905درصد( با کاربرد 05/99علوفه )
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درصد تخلیه رطوبت قابل  05ترين ارتفاع بوته به تیمار تنش خشکي بر مبناي  (. بیش9قابل استفاده خاک به دست آمد )جدول

تن در هکتار(  48/1خشک )تن در هکتار و علوفه  09/90ترين عملکرد علوفه تر ) (. بیش2)جدول استفاده خاک تعلق داشت

درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک به دست آمد  05آبیاري بر مبناي  کیلوگرم کود نیتروژن و در شرايط  905با کاربرد 

(. نیتروژن از 2) کاهش عملکرد علوفه تر و خشک در اکثر گیاهان زراعي تحت شرايط تنش گزارش شده است .(9جدول )

آمینه است که با فراهمي آن در خاک بیوماس گیاه و پروتئین علوفه که يکي از  وفیل و اسیدهايعناصر اصلي ساختار کلر

توان ناشي از  يابد. بنابراين افزايش عملکرد و محتوي پروتئین خام علوفه را مي هاي کیفي علوفه است افزايش مي شاخص

دار نبودن عملکرد علوفه کوشیا تحت تاثیر  عنيفراهمي اين عنصر در خاک از طريق مصرف کود نیتروژن مرتبط دانست. م

(. بر اساس نتايج اين 2توان به ويژگي مقاومت به خشکي کوشیا مربوط دانست )جدول تیمارهاي مختلف تنش خشکي را مي

 955توان با مصرف  تولید علوفه دارد و ميتحقیق مشخص شد که گیاه کوشیا در شرايط تنش خشکي پتانسیل زيادي براي 

 داري افزايش داد.  رم نیتروژن در هکتار کمیت و کیفیت علوفه )پروتئین خام علوفه( را به طور معنيکیلوگ

 

 

خشکي، مصرف نیتروژن و  تنش تحت تأثیرعلوفه، پروتئین خام علوفه و ارتفاع بوته کوشیا  مقایسه میانگین عملکرد -2جدول 

 تراکم بوته

 متر(سانتي 3-33نتایج تجزیه فیزیکي و شیمیایي خاک )عمق  -1جدول 

بافت   سال

 خاک

 

در وزني رطوبت 

ظرفیت مزرعه 
F.C(%) 

در وزني رطوبت 

 نقطه پژمردگي دائم
P.W.P (%) 

وزن مخصوص 

 ظاهري

B.D 

(g cm
-3

) 

 کربن آلي

O.C 

  (%) 

 فسفر 

P 
 (mg kg-1) 

 پتاسیم

K  
 (mg kg-1) 

هدايت 

 الکتريکي

EC 
(dS m-

1
) 

اسیديته 

 خاک
pH 

 

لومي  9914

 شني

9/25 1/0 8/9 08/5 95 280 9/9 4/0 

لومي  9911

 شني

5/91 4/0 8/9 85/5 92 228 90/9 4/0 

 پروتئین علوفه
(%) 

 عملکرد علوفه خشک 

(t ha
-1

) 

 عملکردعلوفه تر

(t ha
-1

) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

 فاکتورهاي آزمايش

 تنش خشکي )درصد رطوبت قابل استفاده خاک(     

8/1 a  04/0 a 50/95 a 909a 05 

4/1 a  14/0 a 09/21 a 8/985 ab 05 

80/95 a  98/4 a 04/20 a 12/995 b 15 

 نیتروژن )کیلوگرم در هکتار(     

09/1 b  00/0 b 90/20 b 985a 05 

0/1 ab  90/4 ab 99/21 ab 0/991 a 955 

81/95 a  4/4 a 29/99 a 5/988 a 905 
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 برهمکنش تنش خشکي و مصرف نیتروژن تحت تأثیرپروتئین علوفه کوشیا   علوفه و مقایسه میانگین عملکرد -3جدول 

پروتئین 

 (%)علوفه

عملکرد علوفه 

t ha)خشک
-1

) 

عملکرد علوفه 

t ha)تر
-1

) 

 نیتروژن

(kg ha
-1

) 
 تنش خشکي

 )درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک(

55/4 b 51/0 b 51/25 c 05  

8/1 b 49/4 ab 90/95 bc 955 05 

4/1 b 48/1 a 09/90 a 905  

1/1 b 54/0 b 09/24 bc 05  

80/1 b 58/0 b 09/24 bc 955 05 

9/95 ab 52/4 ab 24/99 ab 905  

02/1 b 18/0 b 58/25 bc 05  

92/95 ab 01/4 ab 28/21 bc 955 15 

05/99 a 44/0 b 40/25 bc 905  

 

 

 

 

 هامتری بوتهسانتي 23 -15نمایي از آزمایش در مرحله  :1شکل 
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 روز پس از سبز شدن 33ها،  متری بوته سانتي 43نمایي از آزمایش در مرحله  :2شکل 

 

 
 روز پس از کاشت( 55نمایي از آزمایش در مرحله برداشت ) :3شکل 

 

 :توصیه ترویجي
 ،يو شور يدام برخوردار است. تحمل خشک هيتغذ يبرا يمناسب تیفیاستان کرمان بوده که از ک يبوم اهانیاز گ يکي ایکوش

استان کرمان است. با توجه به موارد ذکر شده توسعه  طيدر شرا اهیگ نيا يها تياز مزباال مصرف آب  يور کم و بهره يآب ازین

راهکار  تواند يمروز(  00تا  00و در فصل رشد کوتاه ) يکم آب طيقابل توجه در شرا وماسیب دیتول لیلبه د اهیگ نيکشت ا
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انجام اقدامات ذيل توصیه کرمان  طيدر شرا اهیگ نيکشت ا يبرا علوفه در استان کرمان باشد. دیکمک به تول يبرا يمناسب

 گردد:  مي

 سکيو د يلولر، کودپاش سک،يشامل شخم، د نیزم يآماده ساز -9

با فاصله  يمتر يسانت 55 يها فيخاک و در رد يمتر يسانت کيکار در عمق  دانه زيبذر و کاشت با دستگاه ر يضد عفون  -2

داشته  ازین يتر به آب کم اهیتر، گ قیعم يا شهير ستمیس لیبه دل نيیپا يها توجه داشت که در تراکم يستي)با متر يسانت 95بوته 

 خواهد بود(.  ورداربرخ يترشیب يو از مقاومت به خشک

اقدام  اهیگ نينسبت به کشت ا توان يمماه  بهشتيتا اواخر ارد نيدر منطقه معتدل سرد کرمان )حومه شهر کرمان( از فرورد -9

 . (برد يترشیتوان از نزوالت بهاره بهره ب يدر مصرف آب م ييجو زودتر ضمن صرفه هاي کاشت خينمود )در تار

دو هفترره و چهررار هفترره پررس از  يمسرراو طیبرره صررورت سرررک در دو تقسررخررالص  تررروژنین لرروگرمیک 955مصرررف  -8

مختلرف تررنش   يمارهرا یت نیبرر دار يبرا توجره برره عردم تفراوت معنر      قیررتحق نير حاصرل از ا  جيسربز شردن  برر اسرراس نترا    

برا  بره طرور متوسرط    )درصرد رطوبرت قابرل اسرتفاده خراک       15 هیر پرس از تخل  تروان  ياز لحاظ عملکررد علوفره مر    يخشک

 طيدر شرررا ایزراعررت کوشررعلوفرره مطلرروبي تولیررد نمررود. نتررايج ايررن تحقیررق نشرران داد کرره    (روز 94 تررا 95ي اریرردور آب

 تروان در اراضري کرم برازده و شرور      پرذير اسرت و مري    با توجه به عملکرد و کیفیت مطلروب علوفره ايرن گیراه امکران     کرمان 

آبري بخشري    سرالي و کرم   هرا وجرود نردارد برا مصررف حرداقل آب در شررايط خشرک         اي که امکان تولید ساير علوفه حاشیه

  از علوفه مورد نیاز دام را تولید نمود.
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