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  اي  هاي علوفه گونتعدادي از و کیفیت گیاهی  پارامترهايبررسی 
  پارك ملی گلستان

  

   )سیدرضا(سیدعلی حسینی *
  ی گلستانمرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعوهش گروه تحقیقات مرتع مربی پژ

  25/9/91 :؛ تاریخ پذیرش28/4/91 :تاریخ دریافت
 

  چکیده 
اي،  ي علوفهها جنبهاز  ها گونو باشد  هاي رویش گون در دنیا می ترین خاستگاه ایران یکی از مهم  

گیري  در این بررسی فاکتورهاي کمی با اندازه. باشند  ارزشمند میحفاظت خاكداروئی، صنعتی و 
 گیري ي کیفی با اندازهها و فاکتور) ارتفاع انبوهی و پوشش تاجی، تولید،( هیفاکتورهاي پوشش گیا

  انرژي متابولیسمی وپذیري همی سلولز، قابلیت هضمبدون  دیواره سلولی خام، فیبرپروتئین خام،
افزار آماري  با نرمي بدست آمده ها داده. انجام گردیداي پارك ملی گلستان  ي علوفهها تعدادي از گونه

spssتجزیه و تحلیل گردیدند و مقایسه میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن انجام شد .  
 Astragalus podolobus, Astragalus lilacinus Astragalusيها نتایج این تحقیق نشان داد گون

sumbari  Astragalus rawlinsianusو Astragalus jolderensis و فاکتورهاي کمی  بهترین با
   درصد در مرحله2/19 الی 5/12(، پروتئین خام ) کیلوگرم در هکتار1049 الی 71(تولید : کیفی شامل

و همچنین خوشخوراکی باال  معرفی )  مگاژول بر کیلوگرم6/8 الی 9/5( ، انرژي متابولیسمی)دهی گل
ك ملی گلستان، مراتع کمی و کیفی علوفه در مناطق اطراف پار براي افزایش ها این گونه بنابراینشدند، 

  .گردند میمشابه در استان گلستان و کشور پیشنهاد 
  

  1علوفه، پارك ملی گلستان  گیاهی، کیفیت مترهايرااپگون،  :يي کلیدها واژه

                                                
  seidalihoseini@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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   مقدمه
ترین  یکی از غنیعنوان  بهآب و هوایی و ذخایر ژنتیکی گیاهی فراوان گسترده  تنوع با ایران  

ایران یکی از مهمترین  همچنین رود شمار میه ستعدادهاي طبیعی بکشورها از نظر امکانات و ا
 آن انحصاري است در  درصد65  که گونه 804بر باشد و بالغ  میهاي رویش گون در دنیا  خاستگاه

 ،ي مختلف داروئی، صنعتیها  از جنبهها علت تنوع در گونه، گون ه ب).2003 معصومی،(باشد  میایران 
ي خاردار آن جنبه صنعتی ها که بعضی از گونه ، بطوريباشند میفه ارزشمند تثبیت شن و تولید علو

 از همدیگر کار ها بعلت تنوع، شناسایی گون. نمایند می استحصال  گزانگبینو از آن کتیرا و یاداشته 
بخاطر مشابه بودن شکل رویشی که از همدیگر  ي علفیها باشد بخصوص تشخیص گون میمشکل 

تغذیۀ  .باشد می باشد که فقط توسط کارشناسان آگاه به گون امکان پذیر میایی دقیق نیاز به شناسآنها 
 علوفۀ حاصل ،ایران همواره با معضل کمبود کمی و کیفی علوفه مواجه بوده است دام در مراتع طبیعی

داد بنابراین با فرض اینکه تع.  را در سال تعلیف کند میلیون واحد دامی17تواند تعداد  از مراتع می
 میلیون واحد دامی در مراتع اضافه بر 5/28 میلیون باشد، حدود 5/45واحدهاي دامی وابسته به مرتع 

 برابر بیشتر از ظرفیت موجود 67/1بردار از مراتع  به عبارت دیگر، تعداد دام بهره. ظرفیت آنها است
ست کیفیت و کمیت  ا با توجه به کمبود فوق الزمبنابراین). 2000ی و سندگل، یشوکت فدا( است

بررسی کمیت  هدف از این تحقیق .در مرتع برطرف گردد گیاهان مرتعی بهبود یابد وکمبود غذایی دام
 از  گونبا توجه به اینکه جنس  .بوده استپارك ملی گلستان ي علوفه اي ها گونو کیفیت تعدادي از 

تواند کیفیت و کمیت علوفه مراتع  می ،ندباش میو از نظر کیفیت علوفه بسیار باال   بوده پروانه آسا  تیره
استان و کشور را ارتقاء دهد و مشکل کمبود علوفه اطراف پارك ملی گلستان و نقاط مشابه در 

  . دامداران را برطرف نماید
  وو Milkvetch،  Astragalهـاي  هـاي    زبـان انگلیـسی بـه نـام    زبـان انگلیـسی بـه نـام    ، در  ، در  فارسی گون فارسی گون با نام   با نام     Astragalus  گونهگونه  

Tragacanta   دو بخش   دو بخش     مه آستراگالوس ریشه یونانی دارد و از      مه آستراگالوس ریشه یونانی دارد و از      کلکل  ..معروف است معروف استAsstrone) )  به معنی به معنی
  غالمـی، غالمـی، ((باشد که اولین بارتوسـط دیوسـکورید بکـاربرده شـد     باشد که اولین بارتوسـط دیوسـکورید بکـاربرده شـد       میمی) ) ابهابهبه معنی شیربه معنی شیر((Coalo   وو  ))ستارهستاره
 ).).20002000،،زادهزاده   نقوي نقوي؛؛19971997

ی ي مختلفی از گیاهـان را مـورد بررسـ     ها  گونه )2000(نورتون و واترفال      و )1982(کراودر و چدا      
و ارزانـی  ) 1990(هودز و شـاروز       .کردند مختلف را تائید      دادند و همگی اختالف ارزش غذایی      قرار

ترین متغییرهـاي تعیـین کیفیـت     میزان پروتئین خام، قابلیت هضم و انرژي متابولیسمی را مهم         ) 1994(
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 اهـان بـالغ در   گزارش نمودنـد میـانگین پـروتئین خـام گی     )1975( و همکاران کی  اد ق .اند علوفه دانسته 
 در مرحله ها ، لگومها  درصد بود، همچنین میزان فیبر خام گراس   4/4 و   7/8ترتیب    و گراس به   حبوبات

  .باشد می درصد در ماده خشک 2/39 و 9/35ترتیب  هبلوغ ب
و همکاران استودارت ي مختلفی جهت تعیین کیفیت علوفه در نظر گرفته شده است، ها فاکتور  

 )2005( فیضی .ا در ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان مرتعی مورد استفاده قرار دادندانرژي متابولیسمی ر
در استان اصفهان  .Hohen . &Astragalus podolobus Boissگونه ت اکولوژيآبررسی  در 

چراي شدید . گیرد مورد استفاده گوسفند، بز، گاو، آهو و زنبورعسل قرار مین گونه داد که ایگزارش 
تا  وي سنگین ها  در مناطق نیمه استپی و خاك،ي شنی باعث بالشتکی شدنها پی و خاكدر مناطق است

 .باشد می متر ی میل110-  500 این گونه يها  رویشگاهیبارندگ. شود حدودي علفی شدن این گونه می
ارزش رجحانی .  متر استدو  به ریشه بیش از یک متر و گسترش افقی آن نزدیکيعمق نفوذ عمود

تراکم این گونه در مناطق . باشد  درصد می35 تا 9  بین با توجه به شرایط منطقهمختلفدر مناطق 
   .باشد می درصد 7/4 الی 3/0 بوته در هکتار و درصد پوشش آن 7500 الی 650مختلف اصفهان بین 

  در اسـتان خراسـان     در اسـتان خراسـان    .Astragalus squarrosus Bungeت اکولـوژي گونـه  ت اکولـوژي گونـه  آآدردر) ) 19971997((  غالمیغالمی  
واقـع شـده   واقـع شـده   جنوب و مرکز اسـتان   جنوب و مرکز اسـتان     کم ارتفاع و دشتی   کم ارتفاع و دشتی     مناطقمناطق  دردر  عمدتا عمدتاًي گون   ي گون   هاها    ویشگاهویشگاهنشان داد که ر   نشان داد که ر   

اي اي   ي شـنی و واریـزه  ي شـنی و واریـزه  هـا هـا     ها تپه ها تپه    آبرفت  آبرفت دردر  عمدتا عمدتاًاي  اي    هاي گون درختچه  هاي گون درختچه    میزان بارندگی در رویشگاه   میزان بارندگی در رویشگاه     ..استاست
  ونهونهگگ  ایناین  دردر  گلدهیگلدهی  زمانزمان  دردر  خامخام  پروتئینپروتئین  میزانمیزان  ..متر متغییر است  متر متغییر است     میلی  میلی 250250 تا    تا   5050 بارش    بارش   وودار  دار    سنگریزهسنگریزه

    ..دارددارد  قرارقرار  22  کالسکالس  دردر  خوراکیخوراکی  خوشخوش  نظرنظر  ازاز  این گونهاین گونه  ..گردیدگردید  تعیینتعیین  رصدرصد د د1414//3131
 را  را در استان اصـفهان در استان اصـفهان   Bunge  Astragalus squarrosus  آت اکولوژي گونه مرتعیآت اکولوژي گونه مرتعی) ) 20002000((  بتولیبتولی  

  260260 تـا   تـا  1414//55هاي آن بـین  هاي آن بـین    میزان تولید علوفه در رویشگاه  میزان تولید علوفه در رویشگاه    مورد مطالعه قرار داده است و گزارش نمود       مورد مطالعه قرار داده است و گزارش نمود       
غالمی غالمی   ..رم ماده خشک در هکتار متغیر است که میزان آن بستگی به تراکم و ارتفاع رشد گیاه داردرم ماده خشک در هکتار متغیر است که میزان آن بستگی به تراکم و ارتفاع رشد گیاه داردکیلوگکیلوگ

اسـتان  اسـتان    دردر  Freyn & Sint.   Astragalus brevidensآت اکولـوژي گونـه  آت اکولـوژي گونـه   )  ) 20042004((و ثقفـی خـادم   و ثقفـی خـادم   
 درصد پـروتئین   درصد پـروتئین  2020//44هاي هوایی گیاه در مرحله گلدهی هاي هوایی گیاه در مرحله گلدهی    ارزش غذایی اندام ارزش غذایی اندام را گزارش نمودند    را گزارش نمودند   خراسانخراسان

چراي بیش از حد مراتع و خوشخوراك بودن گیـاه مـورد مطالعـه          چراي بیش از حد مراتع و خوشخوراك بودن گیـاه مـورد مطالعـه          . . خام را در این گیاه به اثبات رساند       خام را در این گیاه به اثبات رساند       
 در مناطق قرق و یا  در مناطق قرق و یا دتا دتاًتوان عمتوان عم  میمیکه این گونه را که این گونه را   طوريطوري  باعث شده تا این گیاه در حال انقراض باشد به    باعث شده تا این گیاه در حال انقراض باشد به    

 در  Astragalus retamocarpusگزارش داد گونـه گزارش داد گونـه ) ) 11989866((معصومی معصومی   ..حاشیه دیمزارها مشاهده کردحاشیه دیمزارها مشاهده کرد
 حـسینی  .گـردد  توسط حیوانـات شـدیدا  تعلیـف مـی    گلستان و پارك حفاظت شده تندوره    پارك ملی   
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آوري  ن گلستان را جمعي استاها  گونه از گون50آوري و شناسایی فلور بیش از  در طرح جمع  ) 2000(
معـصومی  . ت گونه گون را شناسایی نمـوده اسـ  44در پارك ملی گلستان     ) 1998( آخانی. نموده است 

 گونه گـون از اسـتان گلـستان را    69 حدود   5 الی   1ي  ها  ي ایران جلد  ها  در کتاب گون   )2005-1986(
  .ي استان را گزارش نمودها  گونه از گون29 در نشریه فلور ایران )2003(معصومی  .گزارش کرد

  

 
  

  در پارك ملی گلستان Astragalus sumbariاي   گون علوفه-1شکل 
  

  ا ه مواد و روش
 کیلومتري شرق 145در فاصله  در شمال شرقی ایران و شرق استان گلستان و پارك ملی گلستان  

 عرض شمالی و 37° 31´35 " الی37° 16´16" این منطقه در حد فاصل.  قرار گرفته استگرگان
مساحت این پارك حدود .  درجه طول شرقی قرار گرفته است56° 17´ 48" الی درجه °55 43´25"

اي کوهستانی است و نوسانات ارتفاع در این پارك  منطقهپارك ملی گلستان یک . کتار است ه87242
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. رسد  متر در دیوار کجی در مرکز پارك می2411تا  در روستاي تنگ راه در غرب پارك متر 450از 
پارك ملی گلستان از نظر شرایط آب و هوائی  ).2005آخانی،  ( متر است1378ارتفاع متوسط پارك 

 تحت تاثیر رطوبت دریاي خزر است و جریانات ناشی از بادهاي غربی همواره رطوبت زیادي دا شدی
دامنه  .کند میي کوهستانی بیشترین رطوبت منطقه را تامین ها ورد، بارندگیآ میرا به این منطقه 

یزان م( دهد مینشان  متر را  میلی750 تا 150نوسانات بارندگی در پارك ملی گلستان تغییراتی از 
میزان بارندگی از غرب به شرق کاسته شده و . )باشد می متر  میلی8/232خان  بارندگی ساالنه چشمه

دماي متوسط ساالنه در پارك  .طق پست از نزوالت کمتري برخوردارندامناطق مرتفع پارك نسبت به من
خان  با استفاده از قلیم ایستگاه چشمه ا .گراد متغیر است  درجه سانتی5/17 و 5/11ملی گلستان بین 

 ،و همکاران ابرسجی( باشد می و خشک خشک سردترتیب  ه بهاي پیشنهادي آمبرژه و دومارتن روش
تنگه گل، شارلق، دشت میرزابایلو، آلمه و راه،  توان تنگ ملی گلستان می  پاركاز مناطق مهم. )2007

  .باشد میسولگرد 
 فلور ایران، ه ازد، با استفاارك ملی گلستانپآوري شده از نقاط مختلف  جمع يها شناسایی گون  
اي،  چند ساله بودن، علوفه . گردیدانجامو فلور پارك ملی گلستان ي ایران، فلور ایرانیکا ها گون

  .اي در این تحقیق بود علوفه يها و خوشخوراکی معیارهاي انتخاب گوني خار بی
ي تولید، درصد پوشش تاجی، ارتفاع و  از فاکتورهاها ونپارامترهاي گیاهی گگیري  براي اندازه  

تراکم با استفاده از کوادرات یک مترمربعی انجام شده است، البته جهت برآورد تراکم یا انبوهی با توجه 
 10-30و به تعداد  مترمربع 25، اندازه کوادرات بین یک الی ها به بزرگی و کوچکی تاج پوشش گونه

د از روش قطع و توزین در محل توده معرف هر گونه جهت برآورد تولی. بوده استپالت متغییر 
  . استفاده گردید

    A. podolobus    ,  A. jolderensisو غالـب   و غالـب   اي اي   علوفـه علوفـه  گونـه   گونـه  55اي اي   در این تحقیق ارزش علوفـه در این تحقیق ارزش علوفـه   
A. sumbari  A. rawlinsianus,  و  A. lilacinus       فاکتورهـاي کیفـی   فاکتورهـاي کیفـی   مورد بررسی قـرار گرفـت و   مورد بررسی قـرار گرفـت و

 انـرژي   انـرژي  وپـذیري   پـذیري      همـی سـلولز، الیـاف خـام، قابلیـت هـضم             همـی سـلولز، الیـاف خـام، قابلیـت هـضم            بدونبدونلی  لی  شامل پروتئین خام، دیواره سلو    شامل پروتئین خام، دیواره سلو    
  AOAC   رسمی آنـالیز    رسمی آنـالیز   هايهاي  تعیین ترکیبات شیمیایی علوفه از روش     تعیین ترکیبات شیمیایی علوفه از روش      در    در   ..گردیدگردید  گیريگیري  متابولیسمی اندازه متابولیسمی اندازه 

بـه مقـدار   بـه مقـدار   گونه گونه هر هر از از  تکرار  تکرار 33تعداد  تعداد  ) ) فصل چرا فصل چرا ((  دهیدهی   نخست در مرحله گل     نخست در مرحله گل    ..انجام شده است  انجام شده است  ) ) 19901990((
  هه درج درج6060 در داخل آون در دماي  در داخل آون در دماي هاها   نمونه نمونه،،پس از انتقال به آزمایشگاهپس از انتقال به آزمایشگاه وو گرم برداشت شده  گرم برداشت شده 220000متوسط متوسط 
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در هـر مرحلـه   در هـر مرحلـه   . . شـود شـود   میمیقرار داده قرار داده  ساعت بسته به نوع گونه مورد بررسی       ساعت بسته به نوع گونه مورد بررسی      4848 تا    تا   2424مدت  مدت     به  به گرادگراد  سانتیسانتی
 و بـراي انجـام عمـل     و بـراي انجـام عمـل    پودر شدهپودر شده  ،، با استفاده از آسیاب مخصوص با استفاده از آسیاب مخصوص جداگانه جداگانههاها     نمونه  نمونه ،،پس از خشک شدن   پس از خشک شدن   

بـا  بـا    ADF   دسـتگاه کجلـدال،     دسـتگاه کجلـدال،    ازاز  ))ازت خام ازت خام  ( (گیري پروتئین خام  گیري پروتئین خام    اندازهاندازه جهت    جهت   ..گرددگردد  میمیده  ده  گیري آما گیري آما   اندازهاندازه
  33 تـا   تـا  22  گـراد گـراد   سـانتی سـانتی  درجـه   درجـه  500500ک و کوره با حرارت ک و کوره با حرارت ییبرتبرتییاف خام با دستگاه فا   اف خام با دستگاه فا   ییو ال و ال   دستگاه فایبرتیک دستگاه فایبرتیک 

   با استفاده از فرمول ذیل محاسبه       با استفاده از فرمول ذیل محاسبه      هاها     خشک نمونه   خشک نمونه  ةةپذیري ماد پذیري ماد   قابلیت هضم قابلیت هضم . . شوندشوند  میمیگیري  گیري    اندازهاندازهساعت  ساعت  
    ::))1983  ان،ان،و همکارو همکار اودياودي(  ددییگردگرد

N%  626626//22 +  + ADF%  824824//00-5656//8383 =  = DMD%   آن آن کــه در کــه درN  خــام،  خــام، ازتازت ADF  ســلولی  ســلولی دیــوارهدیــواره 
  . .  مادة خشک قابل هضم است مادة خشک قابل هضم استDMD وو همی سلولز همی سلولزبدونبدون
  :   :   شـود شـود   میمی  محاسبهمحاسبه  زیرزیرنرژي متابولیسمی پس از محاسبه درصد هضم پذیري ماده خشک از معادله             نرژي متابولیسمی پس از محاسبه درصد هضم پذیري ماده خشک از معادله             اا  

22-  DDM%  1717//00 = =ME(MJ/Kg)      که در آن    که در آنME       انرژي متابولیسمی برحسب مگاژول در کیلـوگرم        انرژي متابولیسمی برحسب مگاژول در کیلـوگرم 
 بـا  هـا  و مقایسه میانگین SPSSافزار   با نرم ي گون ها  آنالیز تجزیه واریانس بین گونه     ..مادة خشک است  مادة خشک است  

  .آزمون دانکن انجام شد
 از روش مشاهده چراي دام در مرتـع، پرسـش از افـراد خبـره و                 از روش مشاهده چراي دام در مرتـع، پرسـش از افـراد خبـره و                هاها    در تعیین خوش خوراکی گونه    در تعیین خوش خوراکی گونه      
  ..ددیی گرد گردچراي باقیمانده روي گیاه استفادهچراي باقیمانده روي گیاه استفادهانان و همچنین آثار انان و همچنین آثار چوپچوپ

  
  نتایج 

ي ها گیري تولید، تراکم، درصد پوشش تاجی و ارتفاع گونه  پوشش گیاهی شامل اندازهنتایج  
 ،میزان تولیداز نظر ارتفاع و .  آمده است1مختلف گون در پارك ملی گلستان بطور خالصه در جدول 

 1876(و پر تولیدترین گونه ) متر  سانتی4/72ارتفاع با ( بلندترین گون A. Retamocarpus گونه
 بوته در هکتار بیشترین 40000 تراکم  با A. Sumbari همچنین گونه،باشد می) هکتار کیلوگرم در
 پارك ملی گلستاني ها  درصد تاج پوشش بیشترین درصد تاج پوشش در بین گون3/39تراکم و با 

  .  دارد
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  گلستان پارك ملی ي گون درها گونهپارامترهاي گیاهی تایج  ن-1جدول 
  تولید 

 )کیلوگرم در هکتار(
پوشش تاجی 

  )درصد(
  تراکم

  )تعداد در هکتار(
  ارتفاع 

  نام گونه  )متر سانتی(

8/1897  
2/1049  
8/285  
4/267  
6/93  
8/70  
5/14  

5/11  
3/39  
6/8  
2/6  
5/5  

2  
5/0  

24000  
40000  
5600  
14444  
5600  
6000  
5000 

4/72  
8/26  
2/41  

27  
6/27  
4/21  
8/11  

A. retamocarpus  
A. sumbari  
A. podolobus  
A. lilacinus  
A. rawlinsianus  
A. jolderensis  
A. khoshyailensis  

 
 همی سلولز،  قابلیت بدونپروتئین، فیبر خام، دیواره سلولی فاکتورهاي نتایج آنالیز تجزیه واریانس   

درصد نشان  1 داري در سطح ي مختلف گون تفاوت معنیها گونه هضم پذیري و انرژي متابولیسمی
مقایسه میانگین با آزمون دانکن مورد بررسی دار بودن  علت معنی ه آمده است ب2که در جدول  دادند
  .نشان داده شد 3 که نتایج آن در جدول گرفت قرار
 آمده است هر پنج گونه مربوط به پارك   4اي کمی و کیفی علوفه که در جدول         از مجموع فاکتوره    

 الزم به ذکر است ،باشند د و مناطق مشابه مینب اي مناسب براي مراتع میان ي علوفهها ملی گلستان از گونه
 یی کـه ها  انتخاب و گزینش شده است، گونها اي مورد بحث از میان تعداد زیاد از گون ي علوفهها  گون

 در پارك ملی ها نتایج حاصل از خوشخوراکی گون. اي بودن را نداشتند انتخاب نشدند فاکتورهاي علوفه
هاي اهلی، از مناطق همجوار پارك مانند چشمه خان  گلستان  با توجه به ممنوع بودن آن براي چراي دام

ال  خوشـخوراك  الً خوشـخوراك  که اصـ که اصـ   A. retamocarpusدهد بجز گونه  و دشت استفاده شده است نتایج نشان می
  . . باشندباشند   خوشخوراك می خوشخوراك میهاها  دهد بقیه گونهدهد بقیه گونه  باشد و گوسفند هیچ رغبتی براي چراي آن نشان نمیباشد و گوسفند هیچ رغبتی براي چراي آن نشان نمی  نمینمی

  

 .علوفهي کیفیت ها براساس شاخص ANOAیک طرفی  تجزیه واریانس  -2 جدول

 میانگین مربعات
 منبع تغییرات

درجات 
 ADF DMD ME فیبر پروتئین آزادي

 درون ها بین گروه
 ها گروه

4  
10  

592/22 ** 
624/0  

865/141 ** 
835/0  

067/206 ** 
345/3  

970/118 ** 
177/1  

433/3 ** 
064/0  

. درصد1دار در سطح  معنی ** 
 



 سیدعلی حسینی 

 

 52

  .با آزمون دانکن  MEو ADF  ،DMD مقایسه میانگین پروتئین، فیبر،-3 جدول
 ADF DMD ME فیبر پروتئین گونهنام 

A. podolobus  
A. jolderensis 

A. sumbari 

A. lilacinus  
A. rawlinsianus  

b5/17  
c5/12  

ab6/18 
a2/19 

ab6/18  

c7/25  
a7/21  
d5/38  
b7/23  

ab23  

b37  
a32  
c 54  
b  38  
b 37  

b59  
a4/62 

8/46 c 
ab3/60  

9/60 ab 

 b8   
a6/8  
c9/5  

ab2/8  
ab 3/8  

  .داري ندارند معنی ختالفا% 1و % 5ي داراي حروف مشترك در هر ستون مطابق آزمون چند دامنه دانکن در سطح  ها میانگین
  

  .ي مورد بررسیها گونه در کمیت و کیفیت علوفهتاثیرگذار  يمهمترین فاکتورها نتایج -4جدول 

کیلوگرم (تولید   خوشخوراکی
  )درهکتار

  انرژي متابولیسمی
 )مگاژول بر کیلوگرم(

قابلیت هضم 
  )درصد(پذیري 

  پروتئین خام
  نام گونه  )درصد(

 A. lilacinus  2/19  33/60  2/8  267  عالی
 A. podolobus  5/17  06/59  8  286  عالی
 A. sumbari  5/18  87/46  9/5  1049  خوب
 A. rawlinsianus  6/18  90/60  3/8  97  خوب 
 A. jolderensis  5/12  45/62  6/8  71  خوب  

  
   گیري   و نتیجهبحث
باشـد   میعلوفه ت یکم نو تعیین فاکتورهاي مورد بررسی در پوشش گیاهی  ید از مهمتر  یفاکتور تول   

همچنـین از نظـر کیفیـت    . باشد می  و ارتفاعدرصد پوشش گیاهی، زیرا این عامل متاثر از عوامل تراکم  
 و پروتئین خـام از مهمتـرین فاکتورهـاي تعیـین کننـده      يریت هضم پذ یعلوفه انرژي متابولیسمی، قابل   

  ).1990؛ هودر و شاروز، 1983؛ ادي و همکاران، 1994ارزانی،  (باشند می
 و A. lilacinusي هـا   کیلوگرم در هکتار بیشترین تولید و گونه1049با تولید  A. sumbari  گونه  

A. podolobus  که با ي با تولید مناسب می باشند ها از گونه  کیلوگرم در هکتار286 و 267 با بترتیب
ـ   A. squarrosusد گونه یزان تولیشان میمطابقت دارد ا) 2000 (یج بتولینتا ن یدر استان اصـفهان را ب
  .لوگرم در هکتار گزارش کردی ک260 تا 5/14

، غالمی و ثقفی خـادم     )1975(و همکاران   دکی  اق نتایجبا  حاصل از این تحقیق     پروتئین خام   نتایج    
علت نـوع   هو اختالف موجود بیشتر ببا  مطابقت دارد ی تقریده در مرحله گل )1997(غالمی و  ) 2004(
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لـوگرم در  ی مگـاژول بـر ک  6/8 تـا   9/5ن  ی ب ها   گون یسمی متابول ي انرژ .شگاه می باشد  گونه و محل روی   
  ن آن مربـوط بـه گونـه   یتـر  نی و پـائ A. jolderensisن آنها مربـوط بـه گونـه    ینوسان است که باال تر

A. sumbari ار کـم و  ی بسيا  علوفهيها قات انجام شده در مورد گونیزم به ذکر است تحقال. باشد می
 در مطالعات ی آنها حتی و کم  یفی ک يکه فاکتورها  يباشد بطور  میز بصورت ناقص    یات موجود ن  اطالع

  . باشد می، کامل ناه ن گونهی ايآت اکولوژ
ــر خوشــخوراك بــودن گــون    ــابع ب ــد، فیــ تاکيا  علوفــهيهــا همــه من ــه) 2005 (یضیــد دارن   گون

A. podolobus را مناسب زنبور عسل گزارش  آنی گوسفند، بز، گاو، آهو و حتيرا خوشخوراك برا 
 ی معرفـ ی خوشخوراک2ط خراسان را در کالس یدر شرا A. squarrosusگونه ) 1997 (یغالم. نمود
 ي را مـانع از زادآور یشی مرحله رودر A. squarrosus گونه ش از حد ی بيچرا) 2000 (یبتول .نمود
 خوشخوراك  خوشخوراك و A. brevidens  گونهچراي بیش از حدچراي بیش از حد )2004( خادم ی و ثقفیغالم.  نمودگزارشآن 

منـاطق قـرق و یـا حاشـیه     منـاطق قـرق و یـا حاشـیه      و پـراکنش آن را عمـدتا  در    و پـراکنش آن را عمـدتاً در   نـد نـد آن نام بردآن نام بردانقراض انقراض  را باعث     را باعث    ههن گون ن گون ییاابودن  بودن  
که  يباشند بطور می گون خوشخوراك يها  گونهیز همگی در پژوهش حاضر ن.دنددندنمونموگزارش گزارش دیمزارها دیمزارها 

در مناطق همجوار پـارك دیـده   فقط در محدوده پارك ملی گلستان حفظ شده است ولی         ت آنها   یجمع
  .شوند نمی
ـ که ا ي است بطوریعیار وسی بسیکی دامنه اکولوژيدارا A. podolobus گونه   ن گونـه در منـاطق   ی

 متر و 2400 تا 1600ن گونه در اصفهان از ارتفاع یا ،ش داردیران روی ایمه استپی و نی، استپیابانیمه بین
ـ  اپارك ملـی گلـستان   در  ).2005 ،یضیف(پراکنش دارد متر  یلی م550 تا 200نی بین بارندگ یهمچن ن ی

این گونه در استان . ش داردیمتر رو یلی م400 تا  260ن  ی ب ی متر و بارندگ   2400   تا  900گونه از ارتفاع    
 دی شـد يچـرا گلستان نیز در مراتع ییالقی، قشالقی و پارك ملی گلستان رویش دارد و در همه نقـاط           

   .شوند می
  

  ویجی ي ترها رهیافت
کـه در  اي  باعث شده است که پنج گونه گون علوفـه از منابع طبیعی در پارك ملی گلستان حفاظت    

بـا ارزش  ذخـایر ژنتیکـی    ایـن   . حفـظ شـوند   اند،   از بین رفته  مناطق اطراف پارك و سایر مراتع مشابه        
یـد و باعـث   کمـک نما ي صحیح مرتعداري و اصالح و توسعه مرتـع  ها برنامهتواند ما را در اجراي    می

توان  می و  تکثیر آنها ها آوري بذر این گونه بنابر این با جمع. گرددمراتع علوفه کمیت و کیفیت افزایش 
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در جهت ارتقاء پوشش گیاهی مراتع مجاور پارك ملی گلستان و منـاطق مـشابه در اسـتان گلـستان و                 
   .کشور اقدام نمود

  
  سپاسگزاري

  معاونت محترم اسـتانداري  ي، از سو 2005 کاربردي سال    هاي تحقیقات  این تحقیق در قالب طرح      
طبیعـی    مرکز تحقیقـات کـشاورزي و منـابع       ،طبیعی استان گلستان    و با همکاري اداره کل منابع      گلستان

  .گردد میاستان گلستان انجام شده است که بدین وسیله از مسئولین مربوطه تشکر و قدردانی 
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Abstract 
 Iran is one of the most important habitats of Astragalus in the world. Astragalus 
spp are valuable for their forage, medicinal and industrial usage and soil 
conservation. In this study, quantity factors were investigated by measuring 
vegetation parameters (canopy cover, production, density and height) and quality 
factors were evaluated by measuring crude protein, crude fiber, acid detergent 
fiber, dry matter digestibility and metabolic energy. Data were analyzed using 
SPSS software and means comparison was performed by Duncan multiple range 
test. Results showed that the species of Astragalus podolobus, Astragalus lilacinus, 
Astragalus sumbari, Astragalus rawlinsianus and Astragalus jolderensis have the 
best quantitative and qualitative factors such as: production (71 to 1049 kg/ha), 
crude protein (12.5 to19.2 percent in flowering period), metabolic energy (5.9 to 
8.6 MJ/kg) and high palatability. So this species were suggested to increase quality 
and quantity of forage in adjacent regions of Golestan natural park, similar 
rangelands of Golestan province and the country.  
  
Keywords: Astragalus species; Plant parameters; Forage quality; Golestan natural 
park  2 
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