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   چكيده

بثي ثدِ اعالػدبت   ي( ثب اّدسا  قدٌبذت ٍ زؾدت   Astragalus brachyodontus) ذصَصيبت اوَلَغيىي گَى اظ يثطذثطضؾي 

ي عطيك ثَز وِ اثتدسا ثدِ ووده    ضٍـ ثطضؾي ثسي ،قستَؾؼِ هطاتغ اًزبم  ّبي اصالح ٍثطًبهِ آى زض وبضثطزي ٍ ًْبيتبً اؾتفبزُ اظ

ثطاؾبؼ ٍؾؼت ٍ  هَضزهغبلؼِ عكبهٌ ؾپؽ زض ،كگبُ ايي گًَِ گطزيسيالسام ثِ تْيِ ًمكِ ضٍ يساًيًمكِ پَقف گيبّي ٍ ثبظزيس ه

 گصاضي زض اهتدساز ضٍـ ؾيؿتوبتيه تصبزفي ثب پالت ثب ّبؾبيت يه اظ ّط زض ؾبيت اًتربة قس، 6 قطايظ پَقف گيبّي تؼساز

ّوچٌديي   .گيدطي گطزيدس  زضصدس فطاٍاًدي ٍ هيدعاى تَليدس ػلَفدِ اًدساظُ       تدطاون،  فبوتَضّبي هطثَط ثِ پَقف تبري، ،تطاًؿىت

ع هَضزهغبلؼدِ  يد اضظـ ضرحدبًي ٍ تطويدت قديويبيي گيدبُ ً     ،يظازآٍض ثدصض،  فٌَلدَغي،  ذصَصيبت ويفي اظ ًظط ؾيؿتن ضيكدِ، 

زضصس  37 تب 5ت يق ثب يازاهٌِ يآظاز زض اضاض يبيؾغح زض طي اظهت 2277 تب 1177 اضتفبع اظ ِايي گًَ يكگبّْبيضٍ .لطاضگطفت

 اؾدت،  كدتط يث يقدطل ٍ رٌدَة  يرْدبت رٌدَث   آى زض يگؿتطزگ يٍل قَزيثغَض پطاوٌسُ هكبّسُ ه ييبيرْبت رغطاف يتوبه زض

 يضٍ ثط ػوَهبً اؾت؛گطاز يزضرِ ؾبًت 17ف يفصل ضٍ زض هتَؾظ زهب زض ٍ هتطيليه 385 آى ؾبالًِ يهتَؾظ ثبضًسگوِ  عَضي ثِ

هيدبًگيي زضصدس    .قدَز يسُ هد يد كدتط ز يث يذٌخ  pHثب ٍ يت قَضيثسٍى هحسٍز يضؾيتب لَه يلَهيثب ثبفت هتَؾظ قٌ يذبوْب

ِ  هتدط ؾبًتي 87 تب 37 ٍ ػوك ًفَش ضيكِ اظ زضصس 15 تب 5ي يثول تطويت پَقف گيبّي  زض ِپَقف ايي گًَ ظ يثدِ قدطا   ثبتَرد

اٍاؾدظ فدطٍضزيي    اظ هتدط(  1577 )اضتفدبع  هطاتغ هيبًجٌس ضز ثَزُ ٍ ظ هٌغمِ هتغيطيثؿتِ ثِ قطا عيً قطٍع ضٍيف .اؾت هتغيط ذبن

ت ظهدبى  يد تطتِثد  هدبُ اٍائدل هطزاز  ٍ طياٍاؾظ ت اٍاؾظ ذطزاز، زّس،يازاهِ ه ذَز يهبُ ثِ ضقس ػلفجْكتياضز اٍاذط تب قسُ قطٍع

 ثبقس، هيقسُ ثؿيبض ذَة هٌبعك لطق يبت آى زضح تزسيسبز ثَزُ ٍ يظ ي گًَِيا س ثصضيتَل ،ثبقسيه عـ ثصضيض سى ٍيضؾ ،يگلسّ

، ؾدٌزي چدطا  ف ظهدبى يي گًَِ ثطاؾبؼ آظهبيا ياضظـ ضرحبً .ظازآٍضي چٌساًي ًساضززام  قسيس يهطاتغ آظاز ثؼلت چطا ٍلي زض

ّ  ثب تَرِ ثِ ثبالثَزى لبثليت ّضن ٍ پطٍتئيي ذبم زض هط .قَزيهحؿَة ه I والؼ يّبگًَِ رعٍ ثٌدبثطايي ثْتدطيي    ،يحلدِ گلدس

ِ يتغص ؾت وِ ثبا،  Eurytomidaeطُيوَچه اظ ت ه ًَع ظًجَضيآفبت هْن آى  اظثبقس.  هيبُ هطحلِ گلسّي يي گيا ظهبى ثطزاقت اظ

 قَز.يه ثصض يهَرت پَو ثصض هغع

 

 .ياضظـ ضرحبً فٌَلَغي، ، Astragalus brachyodontus ،ياوَلَغل، آتي: اضزثّإ مل٘ذٕ ٍاطُ
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 مقدمه 
 ايؿت ًؿجتبًگًَِ (Astragals brachyodontus) گَى

 وِ تبوٌَى زض زاذل ٍ ذبضد اظ وكَضعَضيًِبقٌبذتِ ث

 اؾت اًزبم ًكسُتَرْي زض ذصَل آى تحميمبت لبثل

( Rechinger, 1965- 1988) .(1384 ،هؼصَهي)

وليس قٌبؾبيي ٍ پطاوٌف  ذصَصيبت هطفَلَغيىي،

زضًمبط هرتلف ايطاى گعاضـ ا رغطافيبيي ايي گَى ض

   اؾت. ًوَزُ

ّبي قوبلي ٍ  پَقف گيبّي زاهٌِ (1368) رَاًكيط

 15 قطلي ؾجالى ضا هَضزهغبلؼِ لطاضزاز ٍ زض آى هٌغمِ

 گًَِ گَى ػلفي ثكطح ظيط گعاضـ ًوَز:
Astragalus. (Buceras)hamosus ,  A. (caprini) 

siedlite ,  A. (onobrychisum) effusus , 
A. (myodroma) opricus , A. odoratus  , 
A.(malacothrix) mollis , A.(Hololeus) allyssoides ,  
A. Pinetorum sub sp pinetorum ,  A. Podocarpus,  
A. (Incani) rostratus ,  A. (Cystium) allyssoides ,  
A. (malacothrix) pouperiflorus ,  A. angustiflorus ,  
A. (Hemiphaca) azizii  
 

 ضا Astragalus effuses ياوَلَغآت (1384) احوسي

گدعاضـ   زضاؾدت،   غطثي هغبلؼِ ًوَزُاؾتبى آشضثبيزبى زض

 ّبي آثريعزض توبهي حَظُبز قسُ يگًَِ ي آهسُ وِ يآى چٌ

هتدط اظ ؾدغح زضيدبي آظاز     3678تب  877اؾتبى اظ اضتفبع 

لدَهي تدب   ػوَهبً ضٍي ذبوْبي ثدب ثبفدت هتَؾدظ اظ قدٌي    

 .قدَز ٍ زض توبهي رْبت رغطافيبيي زيدسُ هدي  ضؾي لَهي

ضقس اٍليِ  هتط( 2777ايي گًَِ زض هٌغمِ ؾلوبؼ )اضتفبع 

اٍاؾدظ   ٍ تدب  قدطٍع ًودَزُ   هبُ يياٍاؾظ فطٍضز اظ ذَز ضا

اٍاؾدظ   زّدس، ازاهدِ هدي   هبُ ثِ ضقس ػلفي ذَزاضزيجْكت

 تطتيت ظهبى گلدسّي، ثِ هبُاٍاذط هطزاز ٍ تيط اٍاذط ذطزاز،

اؾدت ودِ    ثِ تَضيحالظم  اؾت، ضيعـ ثصض ٍ ضؾيسى ثصض

ِ  ءايي گًَِ رع  زض  A .brachyodontus ّدبي ّودطاُ  گًَد

اضظـ  ّبي ثدب گًَِ ءهٌبعك اؾتبى اضزثيل ثَزُ ٍ رع ثيكتط

 قَز.هٌغمِ هحؿَة هي

 Astragalus brevidens (1376) ٍ ّوىدبضاى  يغاله 

يي چٌد  ْدب اظ ًتبيذ آً، اًسزض اؾتبى ذطاؾبى هغبلؼِ ًوَزُ ضا

ثطذَضزاض  يثبالي يذَقرَضاو اظبزقسُ يآيس وِ گًَِ يثطه

اصالح ٍ احيبء هطاتغ وبهالً  يّبثطًبهِ آى زض ثَزُ ٍ وبضثطز

 هحؿَؼ اؾت.

ثطضؾدي ؾدبظگبضي وكدت     (1382) فطاّبًي فالحي ٍ

 هطتؼي قبهل: يثصضّب هؿتمين چْبض گًَِ اظ

 آتدددطيپلىؽ (،Astragalus stevenious) گدددَى ػلفدددي

(Atriplex leucoclada ،)طيد ظلف پ (Stipa hohenackeriana) 

ضا زض هٌغمددِ ثيزدديي تْددطاى  (Artemisia sieberiزضهٌددِ ) ٍ

گدَى  ّب، ي گًَِيزض ث زاز وًِكبى  ْبًتبيذ آً .اًساًزبم زازُ

اظ ًظط زضصس اؾدتمطاض   ػلفي ٍ آتطيپلىؽ ثب زٍ گًَِ زيگط

ي ثْتددطي زاضي زاقددتِ ٍاذددتال  هؼٌددي  71/7 زض ؾددغح

ٍلي ثيي گَى ػلفدي ٍ   ،زازًسزض ؾِ ؾبل ًكبى  مطاض ضا اؾت

ِ   زاضاذتال  هؼٌي 75/7آتطپلىؽ زض ؾغح   ٍردَز زاقدت

   اؾت.

(Heady,  1974)       ُزض يه ثطضؾدي چٌديي ثيدبى ًودَز

يي ذبم ثباليي زاقتِ ثبقس ئتٍاي وِ هيعاى پطػلَفِاؾت وِ 

قدًَس،  ثِ همساض ظيبزي تَؾظ گبٍ ٍ گَؾفٌس ذدَضزُ هدي  

همساض چطثدي ثدباليي    ي وِ هَاز لٌسي ٍيّبػلَفِ ّوچٌيي

 زاضًس. ًيع ذَقرَضاوي ثباليي س هؼوَالًٌزاقتِ ثبق

 (Smith et al., 1985 زض يدده تحميددك رددبهغ ثددب ،)

ِ  بپطؾف اظ وليِ هحمم اي ى غًتيه ٍ اصالح گيبّدبى ػلَفد

زض الصي ًمبط رْبى، صفبت هدؤحط زض ويفيدت گطاؾدْب ٍ    

ِ   ثِ ضا …اي، ٍ ّبي ػلَفِلگَم ثٌدسي  تطتيدت اّويدت ضتجد

 وطزًس.
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 مواد و روشها 
  (Astragals brachyodontusگًَددِ ) يكددگبّْبيضٍ

ؾدغح   هتدطي اظ  2777 تب 1177 اضتفبع زضاؾتبى اضزثيل اظ

 زضصدس زض  37 تب 5قيت  ثب يازاهٌِ ياضاض زض آظاز يزضيب

اهدب   قَزثغَض پطاوٌسُ هكبّسُ هي يرْبت رغطافيبي يتوبه

 ثيكدتط  يقدطل ٍ رٌدَة  يرْدبت رٌدَث   ى زضآ يگؿتطزگ

ذبوْدبي   ذبوْبي ؾديطٍظم،  ي هٌبعك قبهل:يذبن ا، اؾت

اي تددَ م ثددب هبؾددِ ؾددٌگْبي   اي ٍ ذبوْددبي لْددَُلْددَُ

هؤؾؿدِ تحميمدبت   ) سثبقد ليتَؾل آّىي هدي  آتكفكبًي ٍ

 ػودسُ  يكدگبّْب يضٍ يّدَا  آة ٍ .(1368، ذبن ٍ آة

ؼ آهدبض  ثطاؾدب ذلردبل   ٍ ْطقد ييهٌغمِ هكگ گًَِ زضي يا

هتددط، يلدديه 6/392ؾددبالًِ  يي ثبضًددسگيبًگيدده)ؾددبلِ،  27

ِ  2/12ؾبالًِ  يهتَؾظ زهب ٍ  ٍ زضرد  /4ف يد زض فصدل ض

، حدسالل  زضصدس  67 يضعَثت ًؿدج  گطاز، يزضرِ ؾبًت 18

-يزضرِ ؾبًت 9/36هغلك زهب  ٍ حساوخط -1/21 هغلك زهب

 ي حدسالل هغلدك ٍ حدساوخط   ياذتال  زهب ث .ثبقس يه (گطاز

 يتؼدساز ضٍظّدب   ٍ ضؾدس يگطاز هيزضرِ ؾبًت 58 ثِ هغلك

)ؾدبظهبى   ثبقدس يضٍظ هد  7/78ؾدبل   يزض عد ع يًرجٌساى ي

 .(1385 َّاقٌبؾي،

ِ  ثَز ثسيي عطيك ضٍـ ثطضؾي ووده ًمكدِ   وِ اثتسا ثد

الددسام ثددِ تْيددِ ًمكددِ  يساًيددثبظزيددس ه پَقددف گيددبّي ٍ

اظ  ؾپؽ ذصَصيبت ضٍيكدگبُ . كگبُ ايي گًَِ گطزيسيضٍ

هغبلؼدِ ٍ   ذبن ٍَّا  ، آة ٍيگطافيىهكرصبت تَپًَظط 

ّ يضٍ زاذدل  تؼييي گطزيس. زض ثطاؾدبؼ ٍؾدؼت ٍ   ْب كدگب

 قدس  ردبة ًتؾدبيت ا  6 تؼسازروؼبً قطايظ پَقف گيبّي 

 2ؾددبيت ٍ ذلرددبل  3قددْطؾددبيت، هكددگيي 1اضزثيددل )

ت پَقدف  يد تطو تيٍضدؼ  تطمي. ثوٌظَض قٌبذت زل(ؾبيت

ض ز يهتدط  37تطاًؿدىت   3ّب ، زض ّط يه اظ ؾبيتيبّيگ

پدالت زض رْدت ّدط     17ي ٍ تؼساز ييتؼ رْت قيت ولي

) اضظاًددي، سيددگطزاًترددبة  يتطاًؿددىت ثصددَضت تصددبزف

، زاذدل وَازضاتْدب   اظ فصل ضقس وبهل گيبّدبى زض  .(1376

ظازآٍضي ، زض ٍاحس ؾغح(تؼساز پبيِ ) تطاون پَقف تبري، 

ضٍـ ِثد  يٍ فطاٍاًد زض ٍاحدس ؾدغح(   ًْبل ردَاى  تؼساز )

عَل تطاًؿىت ٍ  .سيگطز گيطيساظُاً ؾيؿتوبتيه تصبزفي

  ثؿتگي ثِ قطايظ پَقف گيبّي زاقتِ اؾت، ّبپالت اثؼبز

ذبن اعدطا    يل ٍ قؿتكَيثب احساث پطٍف ؾيؿتن ضيكِ

اظ ّطگًَدِ   فٌَلدَغي وٌتدطل   يثدطا  .قس يطيگاًساظُ كِيض

گصاضي قدسُ ٍ ثودست چْدبض ؾدبل هطاحدل      پبيِ ػالهت زُ

ضٍظ يىجدبض   15تدب   17هرتلف ضٍيكي ٍ ظايكي آًْدب ّدط   

ذصَصدديبت ثددصض،  .ثددطزاضي گطزيددسثبظزيددس ٍ يبززاقددت

ت يد فيواضظـ ضرحدبًي،   ػطصِ، آظهبيف ضٍيبًسى ثصض زض

 .هَضز هغبلؼِ لطاضگطفت عيً آفبتٍ  (ييػلَفِ )اضظـ غصا

فبوتَضّدب هدَضز    يطيد گاًساظُ ّبي حبصل اظزازُ تيًْب زض

ى ثصَضت ذ آيٍ ًتب ٌسل لطاض گطفتيِ ٍ تحليتزع ٍ يبثياضظ

 س.يِ گطزئرسٍل ٍ گطا  اضا

 

 جينتا
ت يد تطو گًَدِ هَضزهغبلؼدِ زض  پدطاوٌف   يالگَهغبلؼِ 

 ي گًَدِ ثدب  يا يىيقٌبذت ضٍاثظ اوَلَغ زض يبّيپَقف گ

ِ  ،ثبقدس يت هد يظ حبئعاّويٍ هح ّبطگًَِيؾب ودِ   عدَضي  ثد

گددَى  اًتكددبض هٌددبعك ،قددسُ ثطاؾددبؼ هغبلؼددبت اًزددبم 

(A.brachyodontus)  ط يد قطح ظثِ تبى اضزثيلتغ اؾاهط زض

 :ُ اؾتقسِ ئاضا

ؾددطاة رٌددت ضٍؾددتبي  ٍ هطاتددغ صددبئيي ثدديي ًيددط -
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 هتطي.1177

 )لدطق هٌدبثغ عجيؼدي(    ؾوت قوبل ّطٍآثدبز  ذلربل -

 هتطي.1777اضتفبع 

 هتطي.1877ذلربل ثيي ّطٍآثبز ٍ اًسثيل اضتفبع  -

 

 
 

 دس استاى اسدت٘ل       تا عالهت   (A.brachyodontus)هٌاطق اًتطاسگَى  هَقع٘ت -7ضنل 
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 هَسدهطالعِ ّٕاساٗتدس پَضص گ٘اّٖ ة ٘شمت دس (A. brachyodontus)گَى پشامٌص  ٕالگَ – 7 جذٍل

 ِٗ)تعذاد پا تشامن فشاٍاًٖ

 دس ّنتاس(

 ٖپَضص تاج

 (0/0) ًٖسث

 تاجٖ گَى پَضص

(0/0 ) 

 تاجٖ پَضص

 ( 0/0) مل

 ٖاتٗهَسد اسص ٕفامتَسّا           

 هحلًام 

 لطق اضقك 36/32 76/4 54/12 9/1 47

 حَضِ ؾس ؾجالى 7/37 9/1 74/5 /4 57

 ًطؾيسُ ثِ ضضي 2/25 /8 17/3 /16 17

 هطاتغ صبئيي طيً 15/43 95/1 52/4 /25 27

 1ذلربل لطق هٌبثغ عجيؼي  2/49 5/6 21/13 /6 47

 2ذلربل لطق هٌبثغ عجيؼي 15/45 5/2 54/5 /2 37

 
 عو٘ق عوق ًفَر سٗطِ گَى دس هشاتع تا خاك -2ضنل 

 (هتش 7ت٘ص اص )

 

 س٘ستن سٗطِ 

بًٌدس ؾدبيط گيبّدبى ذدبًَازُ     ضيكِ ايدي ًدَع گدَى ّو   

ثمَالت اظ ًَع ًفَشي ثَزُ، اهب ػوك ًفَش ٍ حزدن ضيكدِ   

زض ًمبط هرتلف ثبتَرِ ثِ ًَع ٍ ػوك ذدبن ٍ ٍضدؼيت   

ثبقس، هتَؾظ ػوك ضيكدِ اظ  تَپَگطافي هٌغمِ  هتفبٍت هي

هتددط هتغيددط اؾددت، اغلددت زض اضاضددي  ؾددبًتي 87تددب  47

زاضًدس، زض  هبَّضي )هطاتدغ هيبًجٌدس( گؿدتطـ ثيكدتطي      تپِ

قَز، زض ٍالغ ًؿجت ثدِ  زاض هكبّسُ ًوياضاضي پؿت ٍ ظُ

 ثبقس.قَضي حؿبؼ هي

 فٌَلَطٕ

 زٍ ٌىِ ضٍيكگبّْبي گًَِ هَضزهغبلؼدِ زض يثبتَرِ ثِ ا

ِ يٍ ً ذكه ؾطزوِيً نيالل ٍالدغ قدسُ    ذكده فطاؾدطز  ود

رْت هغبلؼِ فٌَلَغي گًَِ هدَضز ثطضؾدي   ي يثٌبثطا ،اؾت

ثوست  س ٍيربل( اًتربة گطزٍ ذل قْطييزٍ هٌغمِ )هكگ

بززاقت گطزيس وِ ًتبيذ ثطضؾي ي يؾِ ؾبل هطحلِ فٌَلَغ

 .ِ قسُ اؾتئاضا، 4ٍ  3زض قىل 
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 خلخال هٌطقِ دس (Astragalus brachyodontus) گًَِ ٕفٌَلَط ًوَداس -3ضنل 

 

 
 اسضقهٌطقِ دس (A. brachyodontus)گًَِ  ٕفٌَلَط ًوَداس -4ضنل 

 

ِ ؼوَالً قطٍع ضٍيف ه ظهبى ظ هٌغمدِ  يثدِ قدطا   ثبتَرد

 )اضتفدبع  يبًجٌدس ههطاتدغ   زض ي هطحلدِ ػوَهدبً  يا هتغيطاؾت،

 اٍاذدط  سُ ٍ تدب ققطٍع  هبُ اٍاؾظ فطٍضزيي اظ هتط( 1577

ل يد اٍا زّدس، يازاهدِ هد   ذدَز  يهبُ ثِ ضقس ػلفد جْكتياضز

ّ  يد تطتِل هطزاز ثياٍا ٍ طياٍاؾظ ت ذطزاز،  ،يت ظهدبى گلدس

ثدِ   يعُ ثؿدتگ يقس هزسز پدبئ ض ؛اؾت عـ ثصضيض سى ٍيضؾ

ظ آة يصَضت هؿبػس ثَزى قدطا  زض) ،زاضز يويظ الليقطا

  .(ثبقسيهْطهبُ ه يع ٍ َّا زض

 

 تجذٗذ ح٘ات  

ع گدَى ثغدَض عجيؼدي اظ     ثدصض  كيد عط تزسيس حيبت ايي ًَ

  قطايظ لطق زض عدي پدٌذ ؾدبل    زضاظ ايي ضٍ  ،طزيگيصَضت ه
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ًَِ چكوگيا يظازآٍض ز يي گ ِ  ٍط َث ًَد ودطُا غبلدت   ّ يّدب ثطگ

-ثدسليل ذَقدرَضان   ٍلي زض قطايظ ذبضد اظ لطق ؾتا قسُ

زى  گيطز.زام لطاض هي يچطاثصضًكؿتي هَضز لجل اظ ِث ،َث
 

 خصَص٘ات تزس

اًزبم آظهبيف ثصض، زض ظهدبى ضؾديسى وبهدل ثدصض      ثطاي

اضتفبع هتفبٍت الدسام ثدِ    ؾِ هٌغمِ زض اظ (ًيوِ زٍم تيطهبُ)

ؾؿدِ  ؤكگبُ ثبًده غى ه ٍ زض آظهبيس يگطزآٍضي ثصض روغ

آظهبيف لطاضگطفدت   هَضز وكَض هطاتغ ٍ تحميمبت رٌگلْب

 ِ قسُ اؾت.ئًتبيذ آظهبيف زض رسٍل ظيط اضاوِ 

 

 

 

 (As. brachyodontus) گًَِ ت تزساًتاٗج آصهاٗص خصَص٘ - 2جذٍل 

 خلَظ ف٘ضٗنٖ

 )تِ دسصذ(

 قَُ ًاهِ٘

 )تِ دسصذ(

 اًِدّضاس ٍصى

 ) تِ گشم (

 استفاع هحل

 تش ()تِ ه

                           فامتَسّا                      

 ًام ساٗت

 هٌبثغ عجيؼي ذلربل لطق 1757 65/1 95 85

 لطق تحميمبتي اضقك 1177 12/2 51 89

 اضزثيل ثِ ضضي 47ويلَهتط 1457 96/2 5/85 98

 

 آصهاٗص سٍٗاًذى تزس دس عشصِ

 :ًزبم قسضٍـ ا زٍ ِثػطصِ  زض آظهبيف ضٍيبًسى ثصض

ضٍـ زٍم وكددت  ،ػطصددِ ضٍـ اٍل وكددت هؿددتمين زض

زض ؛ زضگلساًْبي پالؾتيىي ٍ ؾپؽ اًتمبل ثِ ظهديي اصدلي  

ٍيدػُ وكدت   ِث ،حبصل گطزيس ثيكتطيهَفميت زٍم ضٍـ 

زض گلساًْبي پالؾتيىي ثصَضت فبضيبة ٍ اًتمبل ثِ ظهديي  

 ثَز. آهيعاصلي وبهالً هَفميت

 

 اسصش سجحاًٖ

 ؾٌزي چدطا ضٍـ ظهبى اظ يرحبًي اضظـ ضييتؼ ثطاي 

ٍ  ض 4 تؼساز يطيثب ثىبضگ  اًزدبم  ّوؿدي  ؼ گَؾفٌس ثدبل  

 اظ زضصدس  45/25ثغَض هيبًگيي  وِ ذ ًكبى زازيًتب س،يگطز

 55/74ٍ زاقدت  گدَى  ًدَع   ييد ا اذتصبل ثِ ظهبى چطا

ودِ  يزض صدَضت  ،سيگطزّب گًَِ ؾبيط ظهبى صط  زضصس اظ

حدساوخط  پَقف گَى ًؿجت ثدِ پَقدف ودل     يزضصس ًؿج

 زضصس ثَزُ اؾت. 13

 

 م٘ف٘ت علَفِ )اسصش غزاٖٗ(

   ِ ٍ  يگدَى ػلفد  اظ  ييّدب ًتبيذ تزعيدِ قديويبيي ًوًَد

ِ ئدداضا 3زض رددسٍل  يزض هطحلددِ گلددسّ يًَزددِ هؼوددَلي

قَز ودِ گدَى   يه يطيگِزيؿِ آًْب ًتيثب همب ،سُ اؾتيگطز

وطثَّيدسضاتْبي هحلدَل    پطٍتئيي ذبم، زضصس اظ ًظط يػلف

ّوچٌيي  كتط اؾت ٍيًَزِ ثيًؿجت ثِ بم ط ذجيٍ ف زض آة

زيددَاضُ ؾددلَلي ثددسٍى   ،(NDFًظددط زيددَاضُ ؾددلَلي)  اظ

ًَزِ يًؿجت ثِ  يگَى ػلفٍ ذبوؿتط ( ADF) ؾلَلع ّوي

ي يد ا ثدبال زض  ت ّضنيوِ ًكبى اظ لبثل زاضًس يزضصس ووتط

ػٌدَاى  ِتَاًدس ثد  يي گًَدِ هد  يا ييثٌبثطا ثبقس.يًَع گَى ه

 .(1378)اضظاًي،  ام هغطح ثبقسِ زيزض تغص يػلَفِ هغص
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 ًَٖجِ هعوَلٗ( ٍ   (As.brachyodontusاص گَى ّٖٗاج تجضِٗ ض٘و٘اٖٗ ًوًًَِٗتا -2جذٍل 

(Medicago sativa ّدس هشحلِ گلذ )ٖ تشحسة دسصذ 
 ًَجِٗ ٖگَى علف ٖٗعٌاصش غزا

 WSC)) 6/15 1/8آة  وطثَّيسضاتْبي هحلَل زض

 4/22 22 (CP پطٍتئيي ذبم  )

 7/28 7/24 (CFيجط ذبم )ف

 2/32 6/33 (ADFؾلَلع) زيَاضُ ؾلَلي ثسٍى ّوي

 8/41 5/46 (NDFزيَاضُ ؾلَلي ) 

 3/8 17 (ASHذبوؿتط ول )

 )1997هىسًٍبلس ٍ ّوىبضاى.، (ِ زام يًَزِ التجبؼ اظ وتبة تغصيِ ػٌبصط ي* تزع

 

 اسضق ت خلخال ٍٗدٍ سا ( دس (As.brachyodontusگَى  اص ّٖٗاًوًَِ ٖٗا٘وِ٘ ضٗج تجضًٗتا – 4 جذٍل

اًحشاف اص 

 (Sdاس)٘هع

ي ٘اًگ٘ه

(Mean ) 
 ٖهَسد تشسس ٕاسّا٘هع ّاگشٍُ تزس سس٘ذى هشحلِ گلذّٖ سضذ سٍٗطٖ

 ذلربل 3/58 7/52 1/62 7/57 73/4
 (DMD)  لبثليت ّضن

 اضقك 6/64 66 9/63 83/64 77/1

 آة  هحلَل زضوطثَّيسضاتْبي  ذلربل 3/14 8/15 7/16 6/15 21/1

(WSC) 78/7 23/16 16 6/15 1/17 اضقك 

 ذلربل 3/14 4/14 3/16 15 13/1
 (CP) پطٍتئيي ذبم 

 اضقك 1/15 4/22 3/21 6/19 94/3

 ذلربل 33 9/34 4/22 43/33 31/1
 (CF) فيجط ذبم 

 اضقك 2/37 7/28 9/37 93/29 12/1

 ؾلَلعّوي زيَاضُ ؾلَلي ثسٍى ذلربل 36 4/41 2/32 5/36 67/4

(ADF) 16/2 9/37 1/32 2/32 4/28 اضقك 

 ذلربل 4/48 3/46 3/38 33/44 33/5
 (NDF) زيَاضُ ؾلَلي

 اضقك 5/38 8/41 7/39 47 67/1

 ذلربل 4/7 8/6 9/6 73/7 /.32
 ASH)  )ذبوؿتط ول 

 اضقك 6/6 3/8 8/6 23/7 /.93
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 اسضق ت خلخال ٍٗدس دٍ سا ) (As.brachyodontus آهاسٕ م٘ف٘ت علَفِ گَى ٕاسّا٘هع ًوَداس – 5ضنل 

 

 ّإ گَىًوًَِ دس فامتَسّإ م٘ف٘ت علَفِ  t  ٍfًتاٗج آصهَى -5جذٍل 

Sig (2-ailed) t Sig f 

ٕفامتَسّا  

ٖاتٗهَسد اسص  

763/7  549/2  142/7  374/3  DMD 
489/7  762/7  495/7  561/7  WSC 
123/7  946/1  765/7  477/6  CP 
724/7  527/3  727/7  147/7  CF 
133/7  884/1  332/7  214/1  ADF 
133/7  344/1  789/7  714/5  NDF 
742/7  352/7  779/7  513/5  ASH 

 

ًكبى زاز وِ ثديي زٍ    tٍf ًتبيذ تزعيِ اظ عطيك آظهَى 

ضٍيكگبُ )لطق هٌبثغ عجيؼي ذلربل ٍ لطق اضقك( اظ ًظدط  

زاضي ػلَفددِ اذددتال  هؼٌدديفبوتَضّددبي اضظيددبثي ويفيددت 

 (.5ٍرَز ًساضز )رسٍل

 

 آفات ٍ ت٘واسْٗا هشتثط تا گًَِ هَسد هطالعِ

آلدَزُ ًوبيدس هكدبّسُ     ًَدِ ضا گثيوبضي ذبصي وِ ايي 

 هآظاز ذكد  اظ ثطزاقدت زض ّدَاي   ٍلي اگط ثؼدس  ،ًگطزيس

يًَزدِ ٍ   هخدل  هطعَة اًجبضگيطي قَز ثصَضت  ٍ ًگطزز

ايدي  هْدن  آفدبت   اظ .ظزُ ٍ ؾوي ذَاّس قدس  وپه، قجسض

تيدطُ   اظ (Eurytoma spp) ظًجَضوَچه ثٌبم ه ًَعي گًَِ

(Eurytomidae) ظهبًي وَتبُ  همغغ زض ايي ظًجَض ،ثبقسهي

اٍائدل تكدىيل هيدَُ ٍ     زض ٍ ثبقدس هياعطا  ايي گًَِ  زض

الضٍ  زّس، زاذل غال  لطاض هي زض ضا ظًجَض ترن ذَز ،ثصض

 ضّبثدص  هغدع  تغصيدِ اظ زضٍى غال  هيَُ ثب  ايي ظًجَضّب زض

 قدَز. هدي  ضّبثسٍى تغصيِ اظ پَؾتِ ثصض ثبػدج پدَوي ثدص   

 67ثديف اظ   زض هدسُ آثؼول يّب زض عي ثطضؾيوِ ًحَي ثِ

 ّب هكبّسُ گطزيس.  ثَتِ اظ زضصس
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 .ضَدٖهحسَب ه ي گًَِٗعٌَاى آفت تزسخَاس اِمِ ت (Eurytoma spحطشُ ماهل صًثَسمَچل تٌام ) -6ضنل 

 

 
 هٌطقِ خلخال( دس A. brachyodontus) گَى ّٕاِٗپا -7ضنل 

 

  بحث
، يػلفايؿت گًَِ Astragalus bracyodontus)) گَى

ي يا گًَِ اظ 52 تبوٌَى وِ ياؾتپوِيػُ هٌبعك ًيٍ ٍ يوئزا

ّددبي هطتؼددي اؾددتبى اضزثيددل ّددب زض اوَؾيؿددتنًددَع گددَى

افطاقتِ ٍ ثطذدي  تِ يب ًيوِگطزيسُ وِ ػوَهبً افطاق يقٌبؾبي

ي يد ا يكگبّْبيضٍ .(1384 )هؼصَهي، حبلت ضظت زاضًس

 تدب  1177 اضتفدبع  ل اظيد هٌبعك اؾدتبى اضزث  ّب زضًَع گَى

ِ  اًدس ٍالغ قسُ آظازي بيؾغح زض هتطي اظ 2277 كدتط  يث ود

ِ  يزض اضاض  يتودبه  زضصدس زض  37 تدب  5ت يقد  ثدب  يازاهٌد

َهدبً  ػو قدَز،  يثغَض پطاوٌسُ هكبّسُ ه ييبيرْبت رغطاف

 يضؾد يلَه تب يلَهيثبفت هتَؾظ قٌ ثب يّبذبن يزض ضٍ

 يكدتط يثگؿدتطـ   يذٌخ pH ثبٍ  يت قَضيثسٍى هحسٍز

ًؿدجت ثدِ ووجدَز     يك ٍ ًفدَش يد كِ ػويثب زاقتي ض ،سًزاض

   .زاضًس يكتطيت ثهمبٍه يضعَثت ٍ ذكىؿبل

 ثدصض   كيعط تزسيسحيبت ايي ًَع گَى ثغَض عجيؼي اظ

 ،پدٌذ ؾدبل  هدست  قدطايظ لدطق زض    ضز، طزيد گيصَضت ه
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ِ  ٍط ثدَزُ  يي گًَِ چكدوگ يا يظازآٍض ّودطاُ   يّدب ثطگًَد

تدب   3هست )وَتبُ يّبثب اػوبل لطق ييثٌبثطا، اًسغبلت قسُ

ِ يدددي گًَدددِ زض وليدددبت ايسحيدددؾدددبل( اهىدددبى تزس 5

 ؿط ذَاّس ثَز.يآى ه يكگبّْبيضٍ

ِ ًظط فٌَلدَغي قدطٍع ضٍيدف هؼودَالً      اظ  ثدِ   ثبتَرد

هطاتدغ   زض ي هطحلدِ ػوَهدبً  يد ا اؾدت،  ِ هتغيطظ هٌغميقطا

قدطٍع   هدبُ  اٍاؾظ فدطٍضزيي  اظ هتط( 1577 )اضتفبع هيبًجٌس

ازاهدِ   ذدَز  يهبُ ثِ ضقدس ػلفد  جْكتياضز اٍاذط ٍ تب قسُ

 هدبُ ل هطزازيد اٍا ٍ طيد اٍاؾدظ ت  اٍاؾدظ ذدطزاز،   زّدس، يه

ثب تَرِ  .اؾت عـ ثصضيض سى ٍيضؾ ،يت ظهبى گلسّيتطتِ ث

ووتدط   ٍ ع ػلَفدِ ؾدجع زاضز  يد ً يِ ثصضزٌّىِ زض هطحليثِ ا

ٍ  ييثٌبثطا قَزيه يذكج ف تدب هطحلدِ   يد اظ ظهبى قدطٍع ض

 .طزيگيلطاض هزام  يهَضز چطا ذَاة

ثطاؾبؼ آظهبيف اًزدبم قدسُ ٍظى ّعاضزاًدِ آى ثغدَض     

 زضصس 87 زضصس لَُ ًبهيِ آى حسٍز گطم ٍ 24/2هتَؾظ 

ػطصدِ چٌديي    زض ًتدبيذ آظهدبيف ضٍيبًدسى ثدصض     اظ اؾت،

ثب غدال  هَفميدت    ّوعهبى ضّبآيس وِ وكت پبئيعُ ثصطهيث

 ّدب ًؿدجتبً  غدال   ،وكت لجل اظ اگط زاقتِ اؾت ٍ يثيكتط

ِ يد زض ا .قدَز گطزز ًتيزِ ثْتطي حبصل هدي  ذَضز  ي ضاثغد

 ٍ اؾدتمطاض ثطضؾدي ؾدبظگبضي    (1382) فالحي ٍ فطاّبًي

 Astragalus stevenious، Atriplexچْبض گًَدِ هطتؼدي )  

leucoclada ، Stipa hohenackeriana  ٍArtemisia 

sieberiزض گعاضـ  ،( ضا زض هٌغمِ ثيزيي تْطاى اًزبم زازًس

گَى ػلفي ٍ آتطيپلىؽ ثب زٍ ّب، ي گًَِيوِ زض ثآهسُ  ْبآً

اذدتال    71/7 زض ؾغحاظ ًظط زضصس اؾتمطاض  گًَِ زيگط

ؾبل ًكدبى  زض ؾِ ي اؾتمطاض ضا ثْتطي ٍ اًس زاضي زاقتِهؼٌي

 75/7ٍلي ثيي گدَى ػلفدي ٍ آتدطپلىؽ زض ؾدغح      ،زازًس

   اؾت. ٍرَز زاقتِ زاضاذتال  هؼٌي

ف يي گًَدددِ ثطاؾدددبؼ آظهدددبيدددا ياضظـ ضرحدددبً  

 .قَزيهحؿَة ه I والؼ يّبگًَِء رع ؾٌزي چطا ظهبى

ٍ  ياظ گَى ػلف ييّبؿِ ًتبيذ تزعيِ قيويبيي ًوًَِيثب همب

َز ودِ  قيه يطيگزِي، ًتيزض هطحلِ گلسّ يًَزِ هؼوَلي

اظ ًظط زضصدس پدطٍتئيي ذدبم، وطثَّيدسضاتْبي      يگَى ػلف

كتط اؾدت ٍ  يًَزِ ثيط ذبم  ًؿجت ثِ جيهحلَل زض آة ٍ ف

(، زيدَاضُ ؾدلَلي   NDF) ًظدط زيدَاضُ ؾدلَلي    ّوچٌيي اظ

ًؿجت ثدِ   ي( ٍ ذبوؿتط گَى ػلفADF) ؾلَلعثسٍى ّوي

ت ّضن ثبال زض يزاضز وِ ًكبى اظ لبثل يًَزِ زضصس ووتطي

ػٌدَاى  ِتَاًس ثيي گًَِ هيا ييثٌبثطاثبقس. يع گَى هي ًَيا

ي ثؼلدت  يّوچٌد ِ زام هغدطح ثبقدس.   يزض تغص يػلَفِ هغص

اؾتفبزُ ظًجَضػؿل  يثطا يگًَِ هٌبؾج قْسظا ثَزى پطگل ٍ

 يگدصاض ثب تَرِ ثِ آفبت ايي ًَع گَى وِ ثب ترن .ثبقسيه

 آى يٍ تغصيددِ هغددع ثددصض هَرددت پددَوغددال  زض زاذددل 

كدت ٍ تَؾدؼِ   ولجل اظ ّطگًَِ السام ثِ  ييبثطاثٌ ،گطزز هي

 ِ گطزز.ؼهغبلآى آفت هجبضظُ ثب  ضاّىبضالظم اؾت  ،آى

 

 هاشنهاديپ

زض  يگدصاض ثب تَرِ ثِ آفبت ايي ًَع گَى ودِ ثدب تردن   

ٍ هدي  يزاذل آى ٍ تغصيِ هغع ثصض هَرت پَو ايدي   گدطزز 

 ،اؾدت  ّبي زيگدط َمگل ّب ٍآفبت هكتطن ثب ثؿيبضي گَى

هجبضظُ ثب آى زض  يبفتي ضاّىبض يگطزز ثطاتَصيِ هي ييثٌبثطا

 . طزيگلطاض  ثطضؾي هَضز رساگبًِ يلبلت عطح تحميمبت

 Astragalus) ثدَزى گدَى  تَردِ ثدِ ذَقدرَضان    ثب

bracyodontusگَؾدفٌساى   يٍيػُ ثطاِث ،ّباًَاع زام ي( ثطا

 يرلدَگيط  يثدطا  ،ٍ هَضز چطاقسى ايي گيبُ اظ ثسٍ ضٍيف

َ  يب اظ چطاْض ضٍيكگبّاظ اًمطاض آى ز  يزاضزظٍزضؼ ذد

 گطزز.
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ّدب تَصديِ   ثَزى ثصض ايي ًدَع گدَى  ثب تَرِ ثِ حؿبؼ

 يثصض اظ غال  رسا ًگطزز ٍ ثطا، گطزز زض هَلغ وبقتيهي

 تىِ گطزز.ّب تىِغال  ،ؾَْلت ؾجعقسى

ًيودِ   تدغ اهط يؾدبظ يغٌد  يبْد ضاّ اظ (1381)قطيفي 

 -گٌدسهيبى  يبّايزبز ربهؼدِ گيد   ،ٍيػُ گطاؾلٌسّبِث اؾتپي

وِ  ييگطزز زض چوٌعاضّبكٌْبز هييپ ييثٌبثطا ،ثمَالت اؾت

گيبّدبى هطغدَة آًْدب ودبّف      ،ضٍيِيث يّبثسليل اؾتفبزُ

 قَز.   اؾتفبزُ يوبضثصض ايي گيبُ ثصَضت وپِ اظ يبفتِ اؾت
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Abstract 

In order to recognize, find and use applicable information in range management and forage 

production, surveying of ecological characteristics of Astragalus brachyodontus were carried 

out. The method of studying was as following. At the first step, we used a map of vegetation 

cover and surveyed range ecosystems to determine the habitats of this species in Ardebil 

province. Then, in every region, considering area and vegetation cover, we selected about six 

sites to study different ecological characteristics of the plant. In each of these areas, The factors 

related to total canopy cover, species frequency and amount of forage yield were measured. 

Also some qualitative characteristics such as root system, stem, seed quality, regeneration, 

preference value and chemical composition of the plant were studied. Results showed that this 

species is found between 1100 m to 2200 m above sea level in Ardabil province. Generally, the 

individuals of this species are distributed in mountain hills. Slopes of the habitats are 5 to 30 

percent with south and south eastern aspects. Mid-term average of annual precipitation is 385 

millimeters and average annual temperature is 17 degree centigrade. This species grows on soils 

with pH of about 7 and soils textures of sandy lome to clay lome. In terms of canopy cover, this 

species includes 5 to 15 percent of the vegetation. Depth of root system in soil vary form 30 to 

80 centimeters. In habitats with 1500 meters elevation, vegetative growth starts in mid April. 

Completion of vegetative growth is in late May. Full flowering, seed ripening, and seed 

dissemination occurs in early June, early July, and late July, respectively. For this plant species, 

seed production and regeneration is relatively high in exclosure areas which are protected 

against grazing. In grazed areas, however, regeneration is low. Based on feeding minutes, 

preference value of this range plant species is very high. Considering forage digestibility and the 

amount of crude protein for this species, the best time to graze it is the time of flowering stage. 

The important pest of this species is a kind of small wasp from Eurytomidae family that feeds 

from the kernels of seeds and causes hollowness in them.  
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