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 227 -237( 1395) 6( 1شناختي )مجله كشاورزي بوم

 گزارش علمي كوتاه

كود نیتروژنه پس از نخستین چین، بر كاربرد تأثیر تراكم بوته، ارتفاع برداشت و 

 (.Kochia scoparia Lكوشیا )صفات مورفوفیزیولوژیکي و عملکرد 
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يتروژنه پس از كود نكاربرد تأثير تراكم بوته، ارتفاع برداشت و  .1395طلب، س.، م. ج. ارشدي، م. ر. لبافي و ع. مهرآفرین. دانش

 .6 (1 :)237- 227. (.Kochia scoparia Lكوشيا )صفات مورفوفيزيولوژيكي و عملكرد نخستين چين، بر 

كشور تلقي  شمارآمده و كمبود آب به عنوان يك بحران جدي دراز آنجايي كه ايران جزو مناطق خشك و نيمه خشك به سابقه و هدف:

 و شور( و لب )شور يينپا كيفيت با آبياري منابع از استفاده آبياري، هاي كمروش مانند زراعي به هاي مي شود،  بنابراين استفاده از روش

 اهكارر يك آبياري كم .است داشته خاصي اهميت كشاورزي محصوالت توليد شورزيست )شورپسند( در و زيست خشك گياهان از استفاده

 روي ثير منفيتأ بدون نوبت هر در آبياري آب ميزان كاهش و ي اضافي ها آبياري حذف با كه بوده كشاورزي توليد محصوالت براي بهينه

 يا كوشيا گياه ول،متدا اي علوفه گياهان خشكي با به مقاوم جايگزين گياه يك شود. امروزه آب مي ردكارب كارايي افزايش باعث خالص، سود

 ويژه به جايگزين علوفه يك عنوان به تواند مي عمر كوتاه محافظتي يك پوشش ايجاد افزون بر خاك در خود سريع با استقرار كه بوده جارو

 تواند منبعمي كه است خشكي به ساله و مقاوم يك گياهي شود. كوشيا استفاده و هستندرروبه علوفه توليد كمبود با كه مناطقي در

ت كه اين كند. رشد سريع كوشيا و مقاومت آن به خشكي گوياي آن اس توليد خشكي شرايط در هايدر اكوسيستم علوفه از ارزشمندي

 مهم در مناطق خشك و نيمه خشك دارد. ياگياه استعداد و ظرفيت بااليي براي معرفي به عنوان يك گياه علوفه

 هايبرخي ويژگي به منظور بررسي تأثير تراكم بوته، ارتفاع برداشت و كاربرد كود نيتروژنه روي عملكرد ماده خشك و ها:مواد و روش

هار و تكرار در بهاي كامل تصادفي در سه ( آزمايشي به صورت فاكتويل و در قالب طرح بلوك.Kochia scoparia Lزراعي كوشيا )

 سه سطح بوته در هاي مورد بررسي شامل تراكمرتيما به اجرا در آمد. كشتزار تحقيقاتي در شهرستان نيشابور در يك 1390تابستان سال 

اك( و كود متر از سطح خسانتي 20و متر از سطح خاك تيسان 10) سطح مربع(، ارتفاع برداشت در دو متر بوته در  40و  30، 20)

  د.كاربرد كود نيتروژن( بودن بدونچين و  نخستينهكتار پس از  كيلوگرم كود اوره در 150 )كاربرد ژن در دو سطحنيترو

هاي اول و دوم معني دار نتايج نشان داد تأثير تراكم بوته روي وزن خشك برگ و نسبت وزن خشك برگ به ساقه در چين نتایج و بحث:

دار شد و با افزايش تراكم هاي اول و دوم معني، وزن خشك ساقه و شاخص سطح برگ در چينكه تأثير آن روي عملكردنشد، در حالي

داري را نشان دادند. تأثير ارتفاع برداشت روي صفات مورد بررسي و نيز تأثير كاربرد كود اوره پس از بوته، اين صفات نيز افزايش معني
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هاي وزن ه و شاخص سطح برگ در چين دوم غير معني دار و روي ويژگيبرداشت چين اول بر روي عملكرد ماده خشك، وزن خشك ساق

 خشك برگ و نسبت وزن خشك برگ به ساقه در چين دوم معني دار شد. 

اك و كاربرد كود خسانتي متر از سطح  20بوته در متر مربع، ارتفاع برداشت  30در مجموع به نظر مي رسد كه تراكم بوته : نتیجه گیري

 د.اه كوشيا باشنهاي موثري در دستيابي به عملكرد و كيفيت مطلوب در علوفه توليدي گيبرداشت محصول چين اول، عاملنيتروژن پس از 

 .گياهان شورپسند، علوفه، سطح برگ، وزن خشك هاي كلیدي:واژه

 

 مقدمه
بيست  سدههاي پيش روي انسان يكي از بزرگترين چالش

نده جمعيت، به و يكم تامين امنيت غذايي است. رشد فزاي

ويژه در كشورهاي در حال توسعه، و افزايش شكاف 

اي انداز نگران كنندهاقتصادي بين كشورهاي جهان، چشم

سوم افراد اين  از نظر تامين غذا براي حيات بيش از يك

 ;Ziaee et al., 2009) كشدكره خاكي را به تصوير مي

Abedi et al., 2002در جهان گسترهپنجم  (. حدود چهار 

دارد و در اين  خشك قرارمحدوده مناطق خشك و نيمه

ي كننده مناطق شوري خاك و آب آبياري عامل محدود

كه اين طوري، بهآيدشمار ميبهمهمي در توليدات گياهي 

است تا توليد خالص گياهان در اين  محدوديت باعث شده

 ,Dadkhah) توجهي كاهش يابد شايانطور مناطق به

2010; Kafi and Goldani, 2001; Francois et al., 

1991; Greenway and Munns, 1990 كاشت برخي .)

شرايط تنش خشكي و شوري، با  درگياهان شورپسند 

متعارف براي آبياري، راه حل نويد نا استفاده از منابع آب

 آيدمي اين مناطق به شمار در چالشبخشي براي حل اين 

(Jami Al-Ahmadi et al., 2004;  Ziaee et al., 2008; 

Sherrod, 1971از جمله اين گياهان كوشيا است. كوشيا .) 

 خانواده  از علفي، يكساله و گياهي است دولپه،

Chenopodiaceae(Ziaee et al., 2008; Kafi and Ajmal 

Khan, 2008; Shroyer and Erickson, 1987 و داراي )

 وان به كاربردتكه از آن جمله مي چندي بوده كاربردهاي

به عنوان سبزي، كاربردهاي دارويي، استفاده در كنترل  آن

شكن، احيا اراضي و زيستي حشرات، زينتي، جارويي، آتش

غذايي كوشيا، به  اي اشاره كرد. سطوح موادكاربرد علوفه

ويژه در مراحل اوليه رشد، براي برآورد ساختن نيازهاي 

 Ziaee et al., 2009; Kafi) استهاي اهلي، كافياغلب دام

and Ajmal Khan, 2008) .هاي اين سرشاخه و هابرگ

 آيندشمار مي اي ارزشمند براي دام بهعلوفه ،گياه

 (Ziaee et al., 2008; Gihad et al., 1992 و هدف اصلي )

هاي رويشي آن به عنوان اندام كاربرداز كاشت كوشيا نيز 

 ,.Ziaee et al) شدباهاي اهلي ميعلوفه براي تعليف دام

2009; Mullenix, 1998; Noaman and El-Haddad, 

آن  گويايكوشيا خشكي مقاومت به  (. رشد سريع و2000

بااليي براي معرفي به عنوان يك  ظرفيتاست كه اين گياه 

 خشك داردنيمه علوفه مهم به ويژه در مناطق خشك و

(Jami Al-Ahmadi and Kafi, 2007; Soleimani et al., 

 عملكرد علوفه كوشيا نزديك به يونجه بوده و. (2008

علوفه را با نصف ميزان آب مورد نياز يونجه  ميزان همان

 Soleimani et al., 2008; Rankins and) كندتوليد مي

Smith, 1991.) آنجايي كه كوشيا از رقابت درون  از

 اينرو بيند، ازمي آسيباي اي بيش از رقابت بين گونهگونه

 باشداين گياه بسيار مهم مي بهينه در تراكم مطلوب و

(Jami Al-Ahmadi, 2005; Ziaee et al, 2008در .)  همين

 تأثيربا بررسي روي  Jami Al-Ahmadi (2005)ارتباط، 

با ، تراكم بوته روي عملكرد علوفه كوشيا مشاهده كرد

ميزان عملكرد  بوته در مترمربع بر 20 افزايش تراكم تا

 شودبرگ آن افزوده مي شك و وزن خشك ساقه وماده خ

(Ziaee et al, 2008.) ارتفاعروي  رقابت تأثير با رابطه در 

 رقابت كه است آن گوياي تحقيقات انجام شده نتايج كوشيا

به حدود  گياه اين ارتفاع كاهش سبب ايگونهدرون شديد

 تنك نيازمند اغلب كوشيا به همين براي، شودمي متر نيم

 است خودتنكي و شديد رقابت از جلوگيري براي كردن

(Ziaee et al., 2008; Fischer et al., 2000.) دستيابي 

 عمليات از ناشي تواندمي كوشيا در مطلوب عملكردهاي

از  نقل )به Foster .باشد مناسب اقليمي شرايط و بهزراعي

Jami Al-Ahmadi et al., 2004) يك كه كرد گزارش 

 ا چهارب كوشيا شده كوددهي و بياريآ خوبي به محصول

 كلي خشك ماده عملكرد داراي رشد، فصل طي در چين

 در كهحالي در .است بوده هكتاردر  كيلوگرم 26000 حدود
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 تن 8ا ت 2 بين اين گياه ايعلوفه عملكرد ديگري، گزارش

 ,.Ziaee et al) استشده اعالم رهكتا در خشك ماده

2008). (1971 )Sherrod چين در مراحل سه را در  كوشيا

گلدهي كامل برداشت  اواسط گلدهي و گلدهي، پيش از

 تن در 3/11و  7/8 ،5/3در هر مرحله به ترتيب  كرد و

 هكتار عملكرد علوفه خشك به دست آورد

 (Soleimani et al., 2008) .در كه هنگامي كوشيا علوفه 

 هضم قابليت داراي شود، برداشت مرحله گلدهي

 و است بااليي بسيار خام پروتئين ميزان و آزمايشگاهي

 ايتغذيه ارزش رفتن باال باعث برداشت، رتكرا افزايش

 ,Ziaee et al., 2008; Sherrod) شودمي ي آنعلوفه

 كه رسدشد به نظر مي با توجه به آنچه گفته (.1971

 ها دردام براي سودمندي غذايي مكمل تواندكوشيا مي

باشد. هدف از اين تحقيق  خشكهنيم و خشك مناطق

همچنين  كاربرد كود نيتروژن و تراكم بوته و تأثيربررسي 

علوفه خشك توليدي گياه كوشيا  ميزان ارتفاع برداشت، بر

 بود.

 هامواد و روش
كشتزار تحقيقاتي  در يك 1390آزمايش در بهار سال اين 

 34 درجه و 35عرض جغرافيايي  با در شهرستان نيشابور

 58طول جغرافيايي  دقيقه و 56 درجه و 36دقيقه تا 

ارتفاع از  دقيقه و 18درجه و  59دقيقه تا  12 درجه و

 پايه اقليم نيشابور بر متر اجرا شد. 1189سطح دريا 

ميانگين  نيمه خشك سرد بوده و ،بندي دومارتنطبقه

دماي  كمينه و بيشينه ميليمتر و 270بارندگي ساالنه آن 

درجه  -25و  6/42ه ترتيب ب مطلق ساالنه آن نيز

آب  EC شني وخاك كشتزار از نوع لوم باشد.مي سلسيوس

رقم مورد بررسي  بود. متر زيمنس بردسي 344/1  آن

Kochia scoparia L. آن پيش ازهاي بوده و قوه ناميه بذر 

در قالب  كاشت كنترل شد. آزمايش به صورت فاكتوريل و

رار به اجرا درآمد هاي كامل تصادفي در سه تكطرح بلوك

 سه سطح هاي مورد بررسي شامل تراكم بوته دررو تيما

 متر مربع(، ارتفاع برداشت در دو بوته در  40و  30، 20)

متر از سانتي 20و متر از سطح خاك تيسان 10سطح )

 150 سطح خاك( و كود نيتروژن در دو سطح )كاربرد

 بدونچين و  نخستينهكتار پس از  كيلوگرم كود اوره در

 80ها ثابت )بين رديف فاصله كاربرد كود نيتروژن( بودند.

روي رديف  هفاصل با هاي مورد نظرتراكم متر( وسانتي

انجام عمليات  پس ازكه است يادآوري الزم به . تنظيم شد

در  هاتسطيح( بذرو  ديسك، )شخم سازي زمينآماده

پس از  و كشت شدند 1390تاريخ هشتم ارديبهشت ماه 

تراكم  تيمار ،ها در اواسط خرداد ماهرار كامل بوتهاستق

 ،(2و 1)جدول  نتايج آزمايشگاه خاك نابراعمال شد. ب

 50و NPKهكتار كود كامل  كيلوگرم در 200ميزان 

 كيلوگرم در 40كيلوگرم در هكتار كود سولفات پتاسيم و

پيش از كاشت  به طور يكسان  ،سولفات روي كود هكتار

همچنين به  ا به خاك اضافه شد.هكرت يهمهبراي 

هكتار كود  كيلوگرم در 200 خاك، pHمنظور كاهش 

گوگرد آلي گرانوله همراه باكتري تيوباسيلوس به خاك 

به  اضافه شد. آبياري نيز به صورت هر دوازده روز يكبار

-طور يكنواخت تا انتهاي فصل رشد انجام شد. كنترل علف

ه مرحله صورت در س هاي هرز به صورت وجين دستي و

 5كرت  هر در و متر مربع بود 12اندازه هر كرت  پذيرفت.

با عمق  هابذر ايجاد شد و مترسانتي 80رديف با فاصله 

پشته كشت شدند.  متر به صورت جوي وسانتي 1 تا 5/0

شد. زمان  متر در نظرگرفته 2نيز  هافاصله بين بلوك

 دهي دردرصد گل 50با  همزمانبرداشت نيز در چين اول 

ماه بود.  چين دوم نيز در اواسط شهريور ماه و اواسط مرداد

بود كه طي آن از  روز يكبار 16ها هر فاصله نمونه گيري

هايي از بوته ،پس از حذف اثر حاشيه هر كرت و درون

به منظور  آوري وگردانتخاب و   نيمه بااليي هر كرت،

وزن خشك برگ و وزن خشك  تعيين وزن خشك ساقه،

 با گياهان به آزمايشگاه انتقال داده شدند و در آون كل

گرفتند.  قرار ساعت 72 مدت به سلسيوس درجه 80 دماي

از دستگاه سطح برگ گيري سطح برگ نيز اندازه براي

( استفاده آمريكا CID  ،CI 202سنج )سطح برگ سنج 

 هاي مربوطه،ها و رسم گرافتحليل داده براي تجزيه و .شد

 .شداستفاده EXCEL و  M-STAT-Cرهاي نرم افزا از
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  .نتایج نمونه برداري خاك -1جدول 
Table 1. Results of soil sampling.     

 

 

  .نتایج نمونه برداري از خاك براي تعیین بافت آن )درصد(-2جدول 
Table 2. Results of soil sampling for determining texture (%)     .  

 سیلت

Silt 

 شني

Sand 

 لومي
Clay 

29 53 18 
40 40 20 

 

 نتایج و بحث

 عملکرد

تراكم بوته روي عملكرد ماده خشك در چين اول  تأثير

بوته در متر  40به  20معني دار شد و با افزايش تراكم از 

(. 3مربع، عملكرد ماده خشك نيز افزايش يافت )جدول 

بوته در متر مربع و بيشترين  20كمترين عملكرد در تراكم 

رغم دست آمد. بهبوته در متر مربع به 40عملكرد در تراكم 

بوته در متر مربع در  40اينكه اختالف عملكرد در تراكم 

بوته در متر مربع در سطح يك درصد  20مقايسه با تراكم 

 40و  30اي دار شد، اما اختالف عملكرد در تراكم همعني

(. همچنين 4بوته در متر مربع معني دار نشد )جدول 

ارتفاع برداشت و  نتايج تجزيه واريانس نشان داد، تأثير

كاربرد كود نيتروژن روي عملكرد ماده خشك در چين 

تراكم بوته  است. اما در بررسي تأثير دار نشدهدوم معني

ي دارروي عملكرد ماده خشك در چين دوم اختالف معني

دست آمد مالحظه شد و نتايجي همسان چين اول به

اي، قابليت افزايش (. هرچند در گياهان علوفه3)جدول 

است، اما اين اي تراكم بوته، به مراتب بيشتر از گياهان دانه

اي نيز خود داراي يك حد افزايش تراكم در گياهان علوفه

تيمار  است. با توجه به اينكه در اين تحقيق عملكردآستانه 

بوته در  30بوته در متر مربع نسبت به تراكم  40تراكم 

رسد كه تراكم نظر مي دار نشد، بنابراين بهمتر مربع معني

بوته در متر مربع براي گياه كوشيا تراكم مطلوبي باشد.  30

(2008)Ziaee et al.   بوته  30نيز در بررسي خود، تراكم

اه كوشيا گزارش در متر مربع را تراكم مطلوبي براي گي

بوته در متر مربع، كاهش  40كردند. البته آنان در تراكم 

عملكرد را مشاهده كردند كه اين موضوع را به افزايش 

اي در گياه كوشيا نسبت اي و بين بوتهرقابت درون بوته

 دادند.

 وزن خشک ساقه

ارتفاع برداشت و كاربرد كود نيتروژن روي وزن  تأثير

تراكم  دار نشد، اما تأثيرم معنيخشك ساقه در چين دو

هاي اول و دوم بوته بر روي وزن خشك ساقه در چين

عبارت ديگر نتايج به دست (. به 3دار شد )جدول معني

گيري وزن خشك ساقه، پيش از  برداشت آمده از اندازه

هاي اول و دوم نشان داد كه با افزايش تراكم، وزن چين

يابد ( افزايش مي≥01/0pداري )طور معني خشك ساقه به

-برداري در تراكم(. اين اختالف در هر دو نمونه4)جدول 

بوته در مترمربع مشاهده شد، اما اختالف  40و  20هاي 

بوته در  30در وزن خشك ساقه در چين دوم و در تراكم 

دار تر آن معنيهاي باالتر و پايينمتر مربع نسبت به تراكم

مبني بر اينكه با افزايش تراكم دست آمده، نبود. نتايج به

يابد با در واحد سطح، وزن خشك ساقه هم افزايش مي

همخواني  Ziaee et al. (2008)نتايج گزارش شده توسط 

اي هايي كه بر روي سورگوم علوفهدارد. همچنين با بررسي

است كه با افزايش تراكم گياهي،  انجام شده، مشخص شده

يابد يز افزايش ميوزن خشك ساقه در واحد سطح ن

(Khalili Mahale, 2002 در اين بررسي، چين دوم .)

نسبت به چين اول، داراي وزن خشك ساقه كمتري بود. 

موافقت  Ziaee et al. (2008)هاي اين موضوع با يافته

ي تيمارهاي تراكم در چين ندارد. چرا كه آنان در همه

درصد كربن 

 آلي

Organic 

carbon (%) 

درصد 

 اشباع

Sp (%) 

 پتاسیم

گرم بر )میلي

 (كیلوگرم

K (mg kg-1) 

 فسفر

گرم بر )میلي

 (كیلوگرم

P (mg kg-1) 

 موادخنثيدرصد 

  شونده
Total neutralizing 

value (%) 

هدایت 

 الکتریکي

زیمنس )دسي 

 (بر متر

EC (ds m-1) 

 اسیدیته

pH 

 عمق

متر()سانتي  

Depth (Cm) 

1.15 25.5 220 19.6 9.5 1.344 7.67 0-30 
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دوم، وزن خشك ساقه بيشتري را نسبت به چين اول 

طور كلي معيار مناسب براي برداشت  اند. بهزارش كردهگ

اي، زمان گلدهي است و در اين محصول در گياهان علوفه

هاي اول و دوم بر تحقيق نيز برداشت محصول در چين

درصد گلدهي صورت پذيرفت. از آنجايي  50مبناي رخداد 

كه فاصله زماني بين برداشت محصول در چين اول با 

از  و برداشت محصول در چين دوم كمتررخداد گلدهي 

دست آوردن توان بهطول انجاميد، بنابراين مي روز به 33

ي كمتر در چين دوم نسبت به چين اول وزن خشك ساقه

هاي ي برداشت محصول بين چينرا به كوتاه بودن فاصله

اول و دوم نسبت داد. چرا كه فراهمي طول روزهاي كوتاه 

موجب به گل رفتن سريع گياه در اواسط شهريورماه 

كوشيا و رسيدن محصول به هنگام برداشت علوفه شد و 

توانست سبب چوبي )خشبي( شدن تاخير در برداشت مي

گياه و پايين آمدن كيفيت علوفه برداشت شده شود. 

اند كه در ( نشان دادهMadrid et al., 1996ها )بررسي

كاهش  اي افزايش وزن خشك ساقه باعثگياهان علوفه

 طورشود و با توجه به اينكه كوشيا بهكيفيت علوفه مي

شود، به نظر اي كشت ميعموم به عنوان يك گياه علوفه

رسد كه اين افزايش در وزن خشك ساقه با افزايش مي

تراكم در واحد سطح، امر چندان مطلوبي تلقي نشود، مگر 

اينكه متناسب با افزايش وزن خشك ساقه، وزن خشك 

ز در واحد سطح افزايش يابد. بنابراين بايد تراكم برگ ني

بوته را طوري در نظر گرفت كه ضمن داشتن عملكرد 

شده نيز شايان پذيرش ي برداشت مطلوب، كيفيت علوفه

 باشد. 

 وزن خشک برگ

ارتفاع  هاي اول و دوم و نيز تأثيرتراكم بوته در چين تأثير

دار نشد. برداشت در چين دوم روي وزن خشك برگ معني

كاربرد كود نيتروژن روي وزن خشك  كه تأثيردر حالي

طوري كه با  (. به3دار شد )جدول برگ در چين دوم معني

كيلوگرم در هكتار كود اوره پس از برداشت  150كاربرد 

محصول در چين اول، در مقايسه با تيمار بدون كاربرد كود 

رم گ 6/110گرم به  24/64نيتروژن، وزن خشك برگ از 

 (. در همين ارتباط،4افزايش نشان داد )جدول 

 Saadat Zadeh et al. (2010) هاي خود، از نيز در گزارش

كار برده شده، كاربرد كود نيتروژن را از هاي بهبين نهاده

ها براي دستيابي به بيشينه عملكرد علوفه مؤثرترين عامل

ارتقاء ارزش غذايي آن  اي و همچنينگياه ذرت علوفه

 Uhart and Andrade (1995)هاي معرفي كردند. بررسي

نيز نشان داد كه با افزايش فراهمي نيتروژن خاك، وزن 

اي و به دنبال آن عملكرد ماده خشك برگ ذرت علوفه

طور كلي از آنجايي كه در  يابد. بهخشك گياه افزايش مي

، وزن خشك برگ جزئي از اي از جمله كوشياگياهان علوفه

شمار آمده و افزايش آن در ارتقاء كيفيت علوفه د بهعملكر

رسد كه با كاربرد نيز تاثيرگذار است بنابراين به نظر مي

دار پس از يك چين برداشت محصول در كودهاي نيتروژن

توان گام مثبتي در بازيافت هرچه زراعت گياه كوشيا، مي

 تر گياه و دستيابي به عملكرد و كيفيت باالتر علوفهسريع

 در چين بعدي برداشت.

 شاخص سطح برگ

ارتفاع  ها نشان داد كه تأثيرنتايج تجزيه واريانس داده

برداشت و كاربرد كود نيتروژن روي شاخص سطح برگ در 

تراكم بوته  كه تأثيردار نيست، در حاليچين دوم معني

دار هاي اول و دوم معنيروي شاخص سطح برگ در چين

كه هم در چين اول و هم در  (. بدين ترتيب3شد )جدول 

بوته در متر  40به  20چين دوم با افزايش تراكم بوته از 

داري افزايش طور معني مربع، شاخص سطح برگ نيز به

كه بيشترين ميزان شاخص سطح برگ طوري يافت، به

(. در 4بوته در متر مربع بود )جدول  40مربوط به تراكم 

وي شاخص سطح برگ، به ارتباط با اثر ارتفاع برداشت بر ر

رسد كه توانايي باالي گياه كوشيا در بازيابي دوباره نظر مي

خود پس از برداشت يك چين محصول، بازدارنده اثر 

دار ارتفاع برداشت روي شاخص سطح برگ بخشي معني

هاي انجام است. توضيح بيشتر اينكه بررسي اين گياه شده

ست كه كوشيا گوياي آن ا (Fischer et al., 2000)شده

هنگامي كه در شرايط رقابتي با ديگر گياهان قرار بگيرد، 

اي راست به خود گرفته و ممكن است تا ارتفاع شكل بوته

متري نيز رشد كند و در شرايط سانتي 250الي  200

اي به خود بدون رقابت )بين گونه اي(، بيشتر حالت بوته

متر تجاوز سانتي 120طورمعمول ارتفاع آن از گرفته و به

پذيري باالي گياه كوشيا در كند و اين انعطافنمي

سازگاري با شرايط مختلف محيطي سبب بدون 

دار ارتفاع برداشت روي شاخص سطح تاثيرگذاري معني

است، اما از سوي ديگر قابليت باالي گياه  برگ آن شده

دار شاخص پذيري، باعث افزايش معنيكوشيا در تراكم

 است.افزايش تراكم بوته شده  سطح برگ آن، با
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 تجزیه واریانس )میانگین مربعات( صفات مورفوفیزیولوژیکي و عملکرد گیاه كوشیا. -3جدول 

Table 3. Analysis of variance (mean of square), morpho-physiological characteristics and performance of Kochia. 

 منابع تغییر
S.O.V 

درجه 

 آزادي

df  

عملکرد ماده 

خشک در چین 

 اول

Dry matter 

yield in first 

cutting 

عملکرد ماده 

خشک در چین 

 دوم

Dry matter 

yield in second 

cutting 

وزن خشک ساقه 

 در چین اول

Weight of dry 

stem in first 

cutting 

وزن خشک 

ساقه در چین 

 دوم

Weight of dry 

stem in second 

cutting 

وزن خشک 

برگ در چین 

 اول

Weight of dry 

leaf in first 

cutting 

وزن خشک برگ 

 در چین دوم

Weight of dry 

leaf in second 

cutting 

شاخص سطح 

برگ در چین 

 اول

Leaf area 

index in 

first cutting 

شاخص سطح 

برگ در چین 

 دوم

Leaf area 

index in 

second 

cutting 

نسبت وزن خشک 

ن برگ به ساقه در چی

 اول

Ratio of leaf dry 

weight to stem in 

first cutting 

نسبت وزن خشک 

برگ به ساقه در چین 

 دوم
Ratio of leaf dry 

weight to stem in 

second cutting 

 تكرار
Replication 

2 12.817 28.039 1182.472 5513.112 1733.615 1797.891 0.352 0.259 2.565 4.336 

 تراكم
Density 

2  ** 17.0791 ** 61.354 **21475.73 ** 21286.48 ns 1140.910 ns 1563.497 ** 69.014 ** 48.263 ns 3.267 ns 0.866 

 ارتفاع برداشت
Harvest height 

1 ns 7.023 ns 6.334 ns 75.864 ns 43.802 ns 915.244 ns 1272.944 ns 0.178 ns 0.045 ns 1.712 ns 0.001 

شتارتفاع بردا  ×تراكم   

Density×Harvest height 
2 ns 2.858 ns 0.130 ns 1573.761 ns 38.517 ns 224.254 ns 257.601 ns 0.430 ns 1.000 ns 2.238 ns 0.483 

 كاربرد كود نيتروژن
N fertilizer application 

1 ns 3.934 ns 1.562 ns 506.250 ns 745.564 ns 156.842 ** 13062.585 ns 0.067 ns 0.099 ns .8721 ** 48.094 

كاربرد كود نيتروژن ×تراكم   

Density  × N fertilizer 
application 

2 ns 1.022 ns 3.436 ns 1759.720 ns 688.409 ns 355.159 ns 218.160 * 6.992 ns 4.024 ns 2.850 ns 0.459 

كاربرد كود  ×ارتفاع برداشت 

 نيتروژن

Harvest height × N 

fertilizer application   

1 ns 0.003  * 32.300 ns 3740.953 ns 484.782 * 9722.027 ns 819.200 ns 2.176 ns 1.542 ns 0.831 ns 2.127 

 ×ارتفاع برداشت  ×تراكم   

 كاربرد كود نيتروژن

Density × Harvest 

height × N fertilizer 

application 

2 ns 2.141 ns 13.194 ns 636.013 ns 2669.705 sn 3376.748 ns 789.872 ns 0.442 ns 0.314 ns 5.222 ns 0.517 

 خطا
Error 

22 11.978 6.233 1944.4 1459.81 2678.938 1028.002 1.993 1.405 1.903 1.746 

 كل
Total 

35 - - - - - - - - - - 

ns  ددار در سطح احتمال يك درصدار در سطح پنج درصد و معنيدار، معني* و ** به ترتيب غيرمعني. 

ns, * and ** are non-significant, significant 5% level of probability and significant at 1% level of probability, respectively. 
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 .صفات مورفوفیزیولوژیکي و عملکرد گیاه كوشیا مقایسات میانگین -4جدول 
Table 4. Comparison of means morpho-physiological characteristics and performance of Kochia. 

 باشند.هايي كه در هر ستون در يك حرف مشترك هستند، فاقد تفاوت آماري در سطح پنج درصد براساس آزمون دانكن مي*ميانگين
*Means in each column having at least a same letter are not significantly different at 5% probability level based on Dancan,s test. 

 

عملکرد ماده 
خشک در چین 

 اول

)كیلوگرم 
 درهکتار(

Dry matter 
yield in first 

cutting  
)1-kg ha( 

عملکرد ماده 
خشک در چین 

 دوم 

)كیلوگرم
 درهکتار(

Dry matter 
yield in second 

cutting  
)1-kg ha( 

وزن خشک 
ساقه در چین 

 اول 

 )گرم(
Weight of dry 
stem in first 

cutting  
(g) 

وزن خشک 
ساقه در چین 

 دوم

 )گرم( 
Weight of dry 

stem in 
second cutting 

 (g) 

وزن خشک 
برگ در چین 

 اول

 )گرم( 
Weight of 
dry leaf in 

first cutting 
 (g) 

وزن خشک 
برگ در چین 

 دوم

 )گرم( 
Weight of dry 
leaf in second 

cutting 
 (g) 

 شاخص
سطح برگ 
 در چین اول
Leaf area 
index in 

first 
cutting 

شاخص 
سطح برگ 
 در چین دوم
Leaf area 
index in 
second 
cutting 

نسبت وزن 
خشک برگ به 
ساقه در چین 

 اول
Ratio of leaf 
dry weight 
to stem in 

first cutting 

نسبت وزن 
خشک برگ به 

 ساقه در چین دوم
Ratio of leaf 
dry weight to 

stem in second 
cutting 

 بوته در متر مربع 20تراكم 
Density of 20 plants in 

m2 
 

4.233 b 
 

2.567 b 
 

134.6 b 
 

99.66 b 
 

101.76 a 
 

73.67 a 
 

1.977 c 
 

1.632 c 
 

7.0 a 
 

8.5 a 

 بوته در متر مربع 30تراكم 
Density of 30 plants in 

m2 
 

6.808 ab 
 

5.833 a 
 

198.4 a 
 

141.5 ab 
 

120.5 ab 
 

95.88 a 
 

4.763 b 
 

3.967 b 
 

6.0 a 
 

8.0 a 

 بوته در متر  مربع 40تراكم 
Density of 40 plants in 

m2 
 

10.45 a 
 

6.908 a 
 

214.5 a 
 

183.9 a 
 

115.9 a 
 

80.18 a 
 

6.752 a 
 

5.623 a 
 

6.9 a 
 

8.4 a 

متري سانتي 10برداشت از 
 سطح خاك

Harvesting of 10cm of 
soil surface 

 
7.50 a 

 
4.71 a 

 
184.00 a 

 
142.80 a 

 
117.71 a 

 
77.29 a 

 
4.420 a 

 
3.778 a 

 
6.8 a 

 
8.3 a 

متري سانتي 20برداشت از 
 سطح خاك

Harvesting of 20cm of 
soil surface 

 
6.77 a 

 
5.50 a 

 
181.11 a 

 
140.56 a 

 
107.67 a 

 
89.20 a 

 
4.611 a 

 
3.678 a 

 
6.4 a 

 
8.4 a 

كيلوگرم در  150رد كارب
هكتار كود اوره پس از اولين 

 چين
Consumption of 150 

kg.ha-1 urea after  first 
cutting    

 
7.68 a 

 
4.88 a 

 
183.28 a 

 
146.22 a 

 
114.78 a 

 
102.73 a 

 
4.5 a 

 
3.7 a 

 
6.4 a 

 
0.775 a 

بدون كاربرد كود نيتروژن پس 
 از نخستين چين

Non-consumption of N 
fertilizer after  first 

cutting    

 
6.77 a 

 
5.27 a 

 
178.77 a 

 
137.12 a 

 
110.6 a 

 
64.24 b 

 
4.5 a 

 
3.8 a 

 
6.9 a 

 
0.481 b 
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 نسبت وزن خشک برگ به ساقه

تراكم بوته و ارتفاع برداشت روي نسبت وزن خشك  تأثير

دار نشد، اما هاي اول و دوم معنيبرگ به ساقه در چين

ژن روي نسبت وزن خشك برگ به كاربرد كود نيترو تأثير

 150كه با كاربرد طوريدار شد، بهساقه در چين دوم معني

كيلوگرم در هكتار كود اوره پس از برداشت محصول در 

به  481/0چين اول، نسبت وزن خشك برگ به ساقه، از 

طور كلي نسبت وزن خشك افزايش نشان داد. به  775/0

ارزيابي سريع كيفيت  برگ به ساقه يك معيار مناسب براي

اي است كه هرچه بيشتر باشد، محصول، در گياهان علوفه

 نشان دهنده لطافت بيشتر علوفه خواهد بود

(Jami Al-Ahmadi, 2005)در همين ارتباط . 

 (Madrid et al. (1996 هاي خود بيان كردند، در بررسي

در كوشيا با پيشرفت رشد و افزايش رسيدگي گياه، ميزان 

يابد كه هش يافته و درصد وزن ساقه افزايش ميبرگ كا

پيش  2/1اين امر منجر به كاهش نسبت برگ به ساقه از 

شود. در اين در انتهاي فصل رشد مي 4/0از گلدهي به 

تحقيق با كاربرد كود نيتروژن پس از يك نوبت برداشت 

داري طور معني محصول، وزن خشك برگ در چين دوم به

مال دارد همين امر نيز سبب افزايش افزايش يافت كه احت

است. با توجه به نسبت برگ به ساقه در چين دوم شده 

اينكه نيتروژن در ساختمان سبزينه )كلروفيل( و بيشتر 

رو به كند، از اينهاي گياهي نقش اصلي را ايفا ميآنزيم

دار رسد كه فراهمي آن با كاربرد كودهاي نيتروژننظر مي

اي از ين محصول در گياهان علوفهپس از برداشت يك چ

تواند تا حدي چوبي شدن گياه را به جمله كوشيا، مي

تر و انجام هرچه تاخير انداخته و در بازيافت هرچه سريع

باشد و درنهايت  بهتر رشد دوباره آن تاثير مثبتي داشته

منجر به افزايش نسبت برگ به ساقه و به دنبال آن 

 د شده شود.ي توليافزايش كيفيت علوفه

 گیري نتیجه
ترين حتم از مهمتعيين بهترين تراكم در گياهان زراعي به

باشد و با توجه ها در دستيابي به عملكرد مطلوب ميعامل

رسد كه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، به نظر مي

بوته در متر مربع تراكم مطلوبي براي گياه  30تراكم 

عملكرد ماده خشك به دست  كوشيا باشد. چرا كه اختالف

دار بوته در متر مربع معني 20آمده در اين تراكم، با تراكم 

دار شد. بوته در متر مربع غير معني 40و با تراكم 

ارتفاع برداشت روي  همچنين با عنايت به اينكه تأثير

رسد كه دار نشد، به نظر ميصفات مورد بررسي معني

تري براي فاع مناسبمتر، ارتسانتي 20ارتفاع برداشت 

تر محصول با سهولت بيشتر و تضمين برداشت آسان

بهتري براي رشد دوباره گياه باشد. در ارتباط با كاربرد و يا 

كيلوگرم كود  150بدون كاربرد كود نيتروژن نيز، كاربرد 

اوره در هكتار، پس از برداشت يك چين محصول براي 

ي ال آن علوفهدستيابي به وزن خشك برگ بيشتر و به دنب

 شود.با كميت و كيفيت باالتر توصيه مي
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Effect of plant density, height of harvest and consumption of nitrogen fertilizer 

after the first cutting on morpho-physiological characteristics and yield of Kochia 
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Introduction: Because Iran is in an arid and semi-arid area, lack of water is considered as a serious crisis in the 

country; so using agronomic techniques such as irrigation, use of low quality water resources (brackish and 

saline) and the use of dry-friendly herbs and halophytic herbs is of great importance in agricultural production. 

Deficit irrigation is an optimal solution for agricultural production whereby the removal of excess irrigation and 

reduction in water use at every turn has no negative effect on net profit but increases water use efficiency 

(Sohrabi et al., 2006). Currently, an alternative crop resistant to drought compared with conventional forage 

plants has been kochia whose rapid deployment in the soil, in addition to creating a short-lived protective cover, 

can be used as an alternative forage especially in areas that are confronted with lack of forage production (Jami 

Ahmadi et al., 2004). Kochia is a drought resistant annual plant and can be a valuable source of forage in 

ecosystems under drought conditions. Its rapid growth of kochia and drought resistance shows that this plant has 

a high potential for designation as an important forage crop in arid and semi-arid areas (Jami Ahmadi and Kafi, 

2007). 

Materials and methods: In order to investigate the effect of plant density, height of harvest and consumption of 

nitrogen fertilizer on yield of dry matter and some agronomic traits of Kochia, an experiment was conducted in a 

factorial arrangement based on a randomized complete block design with three replications in spring and 

summer of 2011 in a research field at Neishabour city. The treatments consisted of plant density at three levels 

(20, 30 and 40 plants in 1 m2), height of harvest at two levels (10 and 20 cm from level of soil) and nitrogen 

fertilizer at two levels (consumption of 150 kg ha-1 Urea after the first cutting and non-consumption nitrogen 

fertilizer).  

Results and discussion: The results indicated that the effect of plant density was not significant on the leaf dry 

weight and the ratio of the leaf dry weight to stem in the first and second cutting, while its effect on the yield, 

stem dry weight and the leaf area index in the first and second cuttings was significant; also, by increasing the 

plant density, these traits increased significantly. The effect of the height of harvest on studied traits, also the 

consumption of Urea after the first cutting on the yield of dry matter, stem dry weight and the leaf area index in 

the second cutting was not significant, but its effect on leaf dry weight and the ratio of the leaf dry weight to 

stem in the second cutting was significant. 

Conclusion: Generally, it seems that the plant density of 30 plants per m2, the height of harvest of 20 cm from 

level of soil and the consumption nitrogen fertilizer after harvest of the first cutting are effective factors to obtain 

desirable yield and quality in produced forage of Kochia. 

Keywords: Halophyte, Forage, Leaf area, Dry weight. 
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