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  شورزیست کوشیااهمیت کشت  گیاه علوفه اي 
 (Kochia scoparia)  

  
  مقدمه

 روند رو به رشد کم آبی در جهان، باعث گردیده که خاك زمین هاي کشاورزي به سمت شور شدن هر چه بیشتر پیش بروند

ا اسـتفاده از کاشت برخی گیاهان خوش خوراك خشکی یـا شـوري پسند تحت تنش خشکی و شوري و بدر چنین شرایطی، .

منـابع آب غیر متعارف براي آبیاري، راه حلـی نویـد بخـش بـراي حـل مــشکل کمبــود علوفــه در ایــن منــاطق بــه 

در تواند با اسـتقرار سریع  است که می ییکی از گیاهان (Kochai scoparia L. Schrad ) کوشـیا. آیــد شــمار مــی

اروپا بوده و -کوشیا گیاهی بومی آسیا .نمایدایجاد  پوشش گیـاهی محافظتی کوتاه عمر ،علوفه تولیدبر هاي شور، عالوه  خاك

می تحمل را دسی زیمنس بر متر  26شوري تا و  تحمل باالیی به شوري دارد ،در بسیاري از مناطق ایران پراکنده شده است

کمبود علوفه در ایران و نیاز شـدید بـه علوفـه در  با توجه به .زند و در شرایط باال بودن شوري خاك نیز جوانه می کند

و مقاوم  محدود بودن منـابع آب شـیرین، الزم اسـت گیاهان جدیـد و سـازگار بـه شـرایط آب و هـو ایی کـشور ها و دامداري

سبت به تنش خشکی به آبیاري با آب شور شناسایی و معرفی گردند، لذا بـا توجه به هالوفیت بودن و مقاومت باالي کوشیا ن

  .توانـد مکمـل غذایی مفیدي براي دام در مناطق خشک و نیمه خشک باشد طور به نظر می رسد که این گیاه مـیاین

  

   شناسی و مرفولوژيگیاه

اي بسیار متحمل به شـوري و  گونه،   Chenopodiaceaeدولپه، علفی، یکساله از خـانواده چهار کربنه،  کوشـیا گیـاهی

هاي اختیاري قلمداد شـده و منبـع هـاي دفع کننده نمـک اسـت کـه در برخـی طبقـه بنـدي هـا جـزو هالوفیتوفیـتاز هال

  .کنـد خـوبی از علوفـه دامی در شرایط آبیـاري بـا آب شـور فـراهم مـی

در رابطـه بـا اثـر  ،علوفه است کوشیا داراي صفت هاي مناسبی از قبیل ارتفاع، نسبت باالي برگ به ساقه و عملکرد قابل توجه

اي سـبب کــاهش ارتفـاع ایــن  رقابـت بـر ارتفاع کوشیا نتایج تحقیقات حاکی از آن اسـت کـه رقابـت شـدید درون گونــه

ده اي راسـت بـو گیـرد، بوتـه می دیگر گیاهان قرار کوشیا هنگامی که در شرایط رقـابتی با. شود متر مینیم  گیـاه بــه حدود

در شرایط بدون رقابت، بیشتر حالت بوته مانند به خود  متـري رشـد کنـد، وسـانتی 250تـا  200و ممکـن اسـت تـا ارتفـاع 

رسـد بنـابراین کوشیا اغلب نیازمند تنک کردن جهت جلـوگیري از سانتی متري مـی 120تا  90گیـرد و معموالً به ارتفاع  می

  .کند کوشیا به دلیل ریشه عمیق به خوبی براي جذب آب رقابت می .رقابـت شدید و خودتنکی است
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کشور بصورت پراکنده در نقاط مختلف   بومی بیرجند، ارومیه، بروجرد، اصفهان و سبزوار يکوشیا هاي در حال حاضر  توده

  .مورد استفاده قرار می گیرند

  

  خاك و آب

ان از آن در تولید علوفه براي دام ها در شرایط عدم دسترسی به کوشیا یکی از گیاهان بسیار مقاوم به شوري است که می تو

ها شورزیست سازگاري خوبی به انواع خاكاین گیاه  .منابع آب و خاك مطلوب و در مناطق داراي آب و خاك شور بهره برد

و  هدار بود معنیا کوشیتاثیر تنش شوري بر تجمع سدیم، پتاسیم و کلر در گیاه نتایج تحقیقات حاکی از آنست که . دارد

اي ایـن گیاه در جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی انتخابی عمل  سیستم ریشـه. ها در برگ تجمع یافتبیشترین میزان یون

عالوه با افزایش میزان سدیم در محیط توسعه ریشـه گیـاه، جـذب انتخابی براي پتاسیم افزایش یافته و توانست نسبت  به. کرد

نشان داد  اتنتایج تحقیق. ها داشتهمچنین کوشیا تحمل باالیی نسبت به تجمع کلـر در برگ. یم را حفظ کندسدیم به پتاس

  .که کوشیا در واقع یک گیاه خارج کننده نمک می باشد

  

  شرایط رشد و تولید

ملیات به زراعی و تواند ناشـی از ع حصول عملکردهاي مطلوب در کوشیا می ،کوشیا ظرفیت مناسبی براي تولید علوفه دارد

چـین در طی فصل رشد، داراي  4یـک محصول به خوبی آبیاري و کوددهی شده کوشـیا بـا . شرایط اقلیمـی مناسـب باشـد

به (و افزایش رسیدگی میزان برگ  بـا پیشرفت رشد گیاه.  کیلــوگرم بــر هکتــار بــود  26000عملکرد ماده خشک حـدود 

یابد ، که نهایتاً منجر به کـاهش نـسبت بـرگ  کـاهش و درصـد وزن سـاقه افزایش می) عنوان درصدي از کل مـاده خـشک 

در رابطه با عملکـرد دانـه ، کوشـیا معمـوالً مقـادیر . شود در انتهاي فصل رشد می 4/0در قبل از گلدهی به  5/0به ساقه از 

عملکرد بـذر کوشـیا معـادل . ایط رقـابتی متوسـط تـا زیاد استکند و تولید بذر بسته به محیط شر یـادي بـذر تولیـد میز

بـر میـزان عملکـرد مـاده  در متر مربع بوتـه 20بـا افـزایش تـراکم تـا . کیلوگرم بر هکتار گزارش شده است 2000تـا  1500

  .شد خشک، وزن خشک ساقه و برگ افزوده

  

  اهمیت و ارزش غذایی

گلـدهی  علوفه کوشیا هنگامی کـه در مرحلـه  .آید اي ارزشمند بـراي دام به شمار می هاي این گیاه علوفه برگها و سرشاخه

برداشـت شـود، داراي قابلیـت هـضم آزمایـشگاهی و میـزان پروتئین خام بسیار بـاالیی اسـت و افـزایش تکـرار برداشـت، 
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گزارش شده که افزایش سن در کوشـیا سـبب افـزایش وزن خشک ساقه شده  ،شود  رفتن ارزش تغذیه اي علوفه میباعث باال

  .باشـد که خود یک عامـل مهـم ضـد کیفیتـی در تولید علوفه می

ب افزایش تجمـع فیبر شده و سب فاز رویـشی بـه زایـشی و گیاه از اي نیزمانع ورود افـزایش برداشـت در گیاهـان علوفه

در صورت استفاده از کوشیا در تغذیه ي نشخوارکنندگان باید تامین انرژي مورد نیاز آنها مورد  .شود کیفیت علوفه برداشتی می

  .توجه قرار گیرد

  

  سایر مزایا و محصوالت تولیدي

له علوفه، دارو و روغن هاي غذایی انسان و دام از جم گیاهان شور زیست داراي استعدادهاي فراوانی براي تولید فرآورده

قابلیت باالیی  از ،کوشیا درشرایطی که هیچ یک ازگیاهان زراعی حتی توانایی تولید حداقل زیست توده را ندارند .باشند می

باشد، چون تداخلی با  این گیاه به عنوان یک سوخت زیستی نیز مناسب می.. است تبدیل به یک دانه روغنی برخورداربراي 

کوشیا در مقایسه با سورگوم علوفه اي  .کند وفه در اراضی مستعد ندارد و زیست توده قابل توجهی تولید میتولید غذا و عل

رشد آن متوقف نمی شود و موجب چین برداري بیشتر آن  درجه سانتی گراد  - 8ن تر بوده و تا یپای ي هاادر به تحمل دماق

  .می شود

 

  نتیجه گیري

تی در اکوسیستم هاي بیابانی تولید گیاهان هالوفیت با استفاده از آب و خاك شور به یکی از پایدارترین روش هاي محافظ

از اهداف اصلی زراعت   تولید علوفه با کیفیت از گیاهان شورزیست. منظور تامین علوفه جهت تغذیه دام در این مناطق می باشد

ست و مقاوم به خشکی است که می تواند با آب کوشیا گیاهی یک ساله، شورزی. باشد در بوم زیست هاي تحت تنش شوري می

به دلیل مقاومت  .شور آبیاري شده و منبع ارزشمندي از علوفه در اکوسیستم هاي تحت تنش شوري و خشکی تولید نماید

وفه اي باالي کوشیا به خشکی وشوري و دیگر تنش هاي بیابانی مانند گرما، این گیاه توانایی آن را دارد تا به عنوان یک گیاه عل

کیفیت علوفه، کمیت و برخی مواد ضد کیفیت علوفه کوشیا تولید شده  ارزیابی. مناطق  گرم و خشک مورد استفاده قرار گیرد

افزایش . در آبیاري با آب شور نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک برگ و کل اندام هوایی تحت تاثیر شوري قرار نگرفت

در مجموع کیفیت علوفه کوشیا در ابتداي مراحل  .ئین کل اندام هوایی شدشدت تنش شوري موجب کاهش درصد پروت

  .باشد اي رایج می گلدهی قابل مقایسه با سایر گیاهان علوفه
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  پیشنهاد
کشاورزي شور زیست با استفاده از . باشد یکی از راهکارهاي افزایش تولید با منابع موجود استفاده از کشاورزي شورزیست می

برداري از منابع غیر متعارف در جهت تامین نیازهاي انسان بدون کاهش  براي بهره حلیتواند راه خاك شور می منابع آب و

  .در بین شورزیستها، کوشیا مـورد توجـه محققان قرار گرفته است. سطح زیر کشت محصوالت زراعی رایج باشد
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