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چکیده
منظور احیا و اصالح مراتع و همچنین تعیین ظرفیت هاي آنها بههاي بومی در راستاي شناسایی قابلیتآگاهی از کیفیت علوفه گونه

Astragalus cyclophyllonگونه مرتعیبه همین منظور از دو . اي برخوردار استچرا و زمان مناسب چراي دام از اهمیت ویژه

G.BeckوHedysarum criniferum Boiss در رویشگاه طبیعی آنها ) رشد رویشی، گلدهی و بذردهی(در سه مرحله فنولوژیک
گیري پارامترهاي کیفیت علوفه تجزیه منظور اندازهآوري شده خشک و آسیاب شد و بههاي جمعسپس نمونه.برداري شدنمونه

.تیمار در سه تکرار استفاده شد2ها از طرح فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با دادهتحلیلومنظور تجزیهبه. شیمیایی شدند
همچنین اثر مرحله فنولوژیک بر کیفیت علوفه . بوداي در ترکیب شیمیایی گیاهان مورد بررسی نتایج بیانگر تغییرات قابل مالحظه

گونه یک در هر دو(ME)متابولیسمیو انرژي(DMD)پذیري ماده خشکهضم،)CP(میزان پروتئین خام).>05/0p(دار بودمعنی
در تمامی مراحل رشد نسبت به H.criniferumروند کاهشی را با پیشرفت مراحل مختلف فنولوژي نشان داد و این موارد در گونه 

.Aگونه  cyclophyllonبندي مراتع به لحاظ کیفیت علوفه نشان داد که هاي طبقهنتایج این دو گونه مرتعی با شاخصمقایسه . بیشتر بود
این ویژه بهطور کلی در هر منطقه و هاي بومی بهحفظ گونه. روندبشمار می"هاي خیلی مطلوبگونه"این دو لگوم بومی مراتع جزو 

از . است از اهمیت زیادي برخوردار است) Medicago sativa(یونجه دو گونه که داراي پراکنش کم و ارزش غذایی باال نسبت به 
.کردتأمین توان بخشی از علوفه مورد نیاز دام اهلی را نیز ها عالوه بر حفظ و توسعه آنها، میبا زراعی کردن این لگومرو این

.اي، کیفیت علوفه، مراحل رویشیاسپرس همدانی، گون علوفه:هاي کلیديواژه
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Amiri(ضروریستمرتعترکیبدرموجودگیاهانعلوفه

& Shariff, موارداز،علوفهکیفیتازآگاهی.)2012
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خواهد بودبهترتر باشد عملکرد دام علوفه مراتع مطلوب

)Ball et al., ارزش غذایی هریک از اجزاي .)2001
دهنده گیاهان باید طبق روش صحیح و استاندارد تشکیل
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علت نقش آن در ترکیبات گیاهان بشناسایی . تعیین گردد
دانستن میزان . تغذیه دام از اهمیت زیادي برخوردار است

هاي گیاهی مرتعی، گونهمواد مغذي و حتی عناصر معدنی در 
. گیردمیدر تنظیم جیره غذایی دام مورد استفاده قرار 

Arzaniهاي در تعیین مهمترین شاخص)2005(و همکاران
گیري ارزش غذایی بیان کردند که درصد خاکستر و اندازه

غذایی از اهمیت ارزشعنوان معیاردرصد چربی خام به
سلولیدیوارهوخامپروتئین وبرخوردار هستندبسیار کمی

تعیینهايشاخصعنوان مهمترینبهراسلولز همیمنهاي
Pinkerton.معرفی کردندمرتعی گیاهانغذاییارزش

متابولیسم، کل قابلخام و انرژيعالوه بر پروتئین)2005(
یکی از عنوان بهنیزرا)TDN(هضممواد غذایی قابل 

میزان البته . داندمیتعیین کیفیت علوفهمهم درفاکتورهاي
ي غالب و مرحله هاگونهکیفیت علوفه مراتع با توجه به نوع 

Schut(کندمیفنولوژي گیاهان تغییر et al, 2010, Ziehr

et al, 2014(.
Astragalus cyclophyllonي گیاهیهاگونه G.Beek

Hedysarumو  criniferum Boissمتعلق به تیره
Papilionaceae هاي چندساله بومی ایران لگومو از

.Aگون مرتعی.هستند cyclophyllon G.Beek همانند
علفی دیگر براي تعلیف دام بسیار هاي گونبسیاري از

حیات وحش نسبت هاي برخی از گونهخوشخوراك بوده و 
هاي فراوان و دوره گل. دهندمیعالقه زیادي نشان آنبه 

زنبورهاي عسل شده باعث جلب،گلدهی طوالنی این گونه
،هاي این گیاه قابل توجه استشکوفهمیزان شهد چون و 

.عسل تولیدي از طعم و رنگ مطلوبی برخوردار است
هاي همدان، این گونه در ایران در استانهاي عمدهرویشگاه

کردستان، کرمانشاه، اصفهان، چهارمحال و بختیاري، 
لرستان قرار داردو بویر احمد، فارس، مرکزي و کهگیلویه 

,Massoumii, 2004)Moazam et al, وضعیت ).2011
.Aحفاظتی گونه گیاهی  cyclophyllonپذیر گزارش آسیب

,Jalili & Jamzad(شده است 1999.(
H. criniferum Boissمتعلق به جنسHedysarum با

هاي علفی گونهاز دیگرنام فارسی اسپرسی یا ماش معطر

Hedysarumانحصاري ایران بوده و با نام دیگرچند ساله

ecbatanum Beckشودنیز شناخته می)Rechinger,

1984( .Jalili وJamzad)1999 ( وضعیت حفاظتی این
اغلب .اندکردهگزارش کمتر در معرض خطر گونه را

و از داشته اي مصرف علوفهHedysarumهاي جنسگونه
,Byoung(برخوردار هستندارزش غذایی باالیی  2002( .

هاي این جنس در ایران به محدوده پراکنش برخی از گونه
هاي اصفهان، کرمانشاه، مرکزي، فارس،طور عمده در استان

Hesamzadeh Hegazi(شرقی، قزوین و همدانآذربایجان

& Nasab Zade, استان لرستان و در و همچنین در)2007
همچنین این گونه در . باشدارتفاعات زاگرس میبرخی 

منطقه چادگان، واقع در اصفهان با نام محلی یونجه معمولی
چندايعلوفههايگونهاین گونه یکی از.شناخته شده است

درکهباشدمیایرانییالقیمراتعارزشبابسیاروساله
باشد وداشتهمناسبیتولیدتواندمیمتوسطبرداشتشدت

چراییتحملهاي چرایی مختلف نشان داده که ازدر شدت
,Manafian(است برخوردارمناسبیدوبارهرشدو 2010.(

و ها رویش لگومهاي ایران یکی از مهمترین خاستگاه
804بیش ازکه طوريهب،باشدمیبخصوص گون در دنیا

.وجود دارددر ایران ) آن انحصاري است% 65که (گونه گون
هاي بومی که از نظر گونهراین شناسایی و معرفی بناب

هاي پروژهبراي استفاده در ،اي حائز اهمیت هستندعلوفه
عنوان احیا و اصالح مرتع و تبدیل دیمزارهاي کم بازده به

هر بومی هاي حفظ گونه. کاري دیم امري ضروریستعلوفه
هاي یکی از نیازپذیر، آسیببومی هاي ویژه گونههمنطقه ب

یازهاي اکولوژیک این ناساسی مدیریتی است و شناخت 
با فاکتورهاي محیطی ازجمله هاها و ارتباط آنگونه

شمار ها بهترین مطالعات در زمینه حفاظت از گونهاساسی
این گیاهان هاي شناسایی قابلیتراستا نیدر ا.رودمی

بیشتري از اهمیت ازجمله آگاهی از ارزش غذایی آنها 
روندبررسیتحقیق،ایناصلیهدف.برخوردار است
همرحلسهدرمرتعیمهمگونه این دو علوفهتغییرات کیفیت

.باشدفنولوژیک و مقایسه آنها می
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هاروشمواد و 
مشخصات منطقه مورد بررسی

آبخیزداريتحقیقاتملیبرداري گیاهی در ایستگاهنمونه
ودرجه32موقعیتدر، چادگانرود واقع در منطقه زاینده

شرقیطولدقیقه46ودرجه50وشمالیعرضدقیقه43
انجام شدرودزایندهسددریاچهبهمشرفهايتپهرويبر

متر، 2100ارتفاع متوسط ایستگاه از سطح دریا . )1شکل (
متر، متوسط دماي ساالنه میلی289متوسط بارندگی 

C°9/10 بر.درصد است48هوا و متوسط رطوبت نسبی
ایستگاه تحقیقات ،بندي اقلیمی دومارتنطبقهاساس 

. باشدمیخشک نیمهرود داراي اقلیم زایندهآبخیزداري سد 

موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه-1شکل

، هاي مورد مطالعهگونهمنظور بررسی کیفیت علوفهبه
گلدهیرویشی،رشد(فنولوژیکسه مرحلهدربرداري نمونه

در.)1جدول(شدانجامتصادفیکامالًبه روش) بذردهیو
هربرايوسه تکرارگونههربرايبرداري،نمونههمرحلهر

. شدقطعوتصادفی انتخابطوربهپایه10حداقلتکرار،
سالرشدو از خاكبااليمتريسانتییک ازبرداري نمونه

وآسیابوخشکآوندر ها نمونهسپس. شدانجامجاري
.ندشددادهانتقالبه آزمایشگاهشیمیاییهتجزیبراي

ي مورد مطالعه در مراحل رویشی مختلفهاگونهبرداري از زمان نمونه-1جدول
مرحله بذردهیمرحله گلدهیمرحله رشد رویشی

مورد مشخصات گیاهان
مطالعه

.Hغنچه%50تشکیل ،رشد رویشی کامل

criniferum درظهور غنچه%100وA.

cyclophyllon

ها به میوهمیوه در گیاهان، %50تشکیلهاگونهاوج گلدهی 
صورت سبز و غیرخشبی

4/02/139321/02/13931/03/1393بردارينمونهزمان 
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)ب)                                                                         (الف(
.A) الف(-2شکل cyclophyllonگونه)ب(وH. criniferum در منطقه چادگان اصفهاندر زمان گلدهی

شیمیاییترکیباتگیرياندازه
هاي روشتعیین ترکیبات شیمیایی علوفه با استفاده از 

پروتئیندرصد. شدانجام AOAC)1990(رسمی آنالیز
)CP (شدمحاسبهکجلدالروشبهگونههردرموجود .

نامحلولالیاف،(ADF)اسیديهشوینددرنامحلولالیاف

Vanبه روش)CF(و الیاف خام(NDF)خنثیهشوینددر

Soest)1991(با استفاده از دستگاهFiber analyzerمدل
ANKOM .دي شگیراندازه200/220

.شدمحاسبه1رابطهوآونازاستفادهبارطوبتدرصد

رطوبتدرصد=)تروزن -وزن نمونه خشک شده در آون/ وزن تر(×100):                                                  1(رابطه 

مبنايبر(DMD)خشکهپذیري ماددرصد هضم
و همکاران Oddyکه توسط2از رابطهNو ADFدرصد

.، محاسبه شده استپیشنهاد گردید)1983(

DMD%= 58/83 - ( 824/0 ADF% + 626/2 N%) ): 2(رابطه 

نیز)ME(گیاهیيهاگونهمتابولیسمی انرژيهمچنین
3طبق رابطهخشکهمادپذیريهضمدرصدمبنايبر

Belyeaشدبرآورد et al. (1993)(.

ME (Mj/Kg/DM) = 17/0 DMD % - 2):3(رابطه 

Weiss)محاسبه شد4با استفاده رابطه)TDN(کل مواد غذایی قابل هضم et al, 1992).

TDN (% of DM) = 38/82 – ( 7515/0 * ADF (% of DM)) ):4(رابطه 

هاي تجزیه شیمیایی، روشآمده از ي بدستهاداده
فاکتوریل دوپذیري بوسیله طرحتجزیهضرایب هضمی و 

و تیمار دوم مراحل هاگونهشامل تیمار اول (فاکتوره
با استفاده با سه تکراردر قالب طرح کامالً تصادفی)رویشی

. وتحلیل آماري قرار گرفتندمورد تجزیهSPSSافزار از نرم
دانکن اي ها از روش آزمون چند دامنهمیانگینبراي مقایسه 

)05/0P< ( شداستفاده.
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نتایج
در بررسیموردهايگونهعلوفهکیفیتبررسینتایج

، اثراتمواردبیشتردر نشان داد که فنولوژيمختلفمراحل
هايشاخصبرفنولوژیکهمرحلوگونهمتقابلواصلی
الیاف نامحلول در . )2جدول (استدارمعنیعلوفهکیفیت

در بین دو گونه مورد مطالعه تفاوت )ADF(شوینده اسیدي
ولی اثر این فاکتور در بین ي از خود نشان نداددارمعنی

البته . شددارمعنیدرصد99مراحل رشد در سطح اطمینان 
ي در میزان دارمعنیو مراحل رویشی تفاوت هاگونهدر بین 

.رطوبت مشاهده نشد

آنهارشدمراحلومطالعهموردگونهدوبیندرعلوفهکیفیتهايشاخصمربعاتمیانگین-2جدول

خطا
اثر متقابل

)مرحله رشد-گونه(
بین موردي

)مراحل رشد گیاه(
درون موردي

)ي مختلفهاگونه(
668/0  **611/23  **849/134 ns361/0 )ADF%(اسیديدر شویندهنامحلولالیاف

112/1  **293/69  **809/280  **839/23 )NDF%(شوینده خنثیدرنامحلولالیاف

152/0  **56/4  **6/185  **40/15 )CF%(فیبر خام

148/0  **98/6 **75/33  **53/35 )CP%(خامپروتئین

072/0 ns044/0 ns101/0 ns012/0 درصد رطوبت
337/0  **77/12  **4/77  **276/0 )TDN%(کل مواد غذایی قابل هضم

355/0  **12/12  **39/104  **35/223 (DMD%)خشکمادهپذیريهضم

01/0  **351/0  **02/3  **54/6 (ME)متابولیسمیانرژي

دارمعنیفاقد اختالف: nsدرصد               1و5سطحدردارمعنیترتیببه: **و*

يهاگونهدرکه دادها نشان میانگیننتایج آزمون مقایسه 
مقداراز،رویشیهمرحلپیشرفتبامورد مطالعه گیاهی

کل مواد ،)DMD(هضمقابلخشکهمادخام،پروتئین
کم )ME(متابولیسمیانرژيو)TDN(غذایی قابل هضم

، )ADF(اسیديهشوینددرنامحلولالیافمقدارو برشده
الیاف خامو)NDF(خنثیهشوینددرنامحلولالیافمقدار

)CF(کمترین و بیشترین مقدار.شده استفزودهاADF و
NDFمربوط به گونهA. cyclophyllonترتیب در مرحله به

این گونه تنها در ،بر اساس نتایج. باشدمیدهی بذررویشی و 
کمتري نسبت به گونهNDFوADFمرحله رویشی مقدار

H. criniferum ولی در مراحل بعدي رشد میزان این دارد
.Hها در آن نسبت به گونهفاکتور criniferum بیشتر شده
.)3جدول(است

42/12با میانگین )CF(کمترین میزان الیاف خام

.Aدرصد متعلق به گونه cyclophyllon در مرحله رشد
درصد متعلق 24/26رویشی و بیشترین مقدار آن با میانگین 

.Hبه گونه criniferum میزان .باشدمیدهی بذردر مرحله
.Hدر گونه17/20تا 58/17از )CP(پروتئین خام

criniferumکه از متغیر بوده که در مقایسه با گونه دیگر
مقدار باالتري را نشان ،متغیر بوده64/19تا 76/12
مادهپذیريهضم،)CP(میزان پروتئین خام. دهدمی

در گونه (ME)متابولیسمیو انرژي(DMD)خشک
H.criniferumدر تمامی مراحل رشد نسبت به گونهA.

cyclophyllon بیشترین میزان کل مواد غذایی .بودبیشتر
مربوط به مرحله 30/71با میانگین )TDN(قابل هضم

.Aرویشی در گونه cyclophyllonباشد ولی در مرحله می
.Hگلدهی و بذردهی میزان آن در گونه criniferum بیشتر

.باشدمی
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در مراحل رویشی مختلفدو گونه مورد مطالعهکیفیت علوفه هاي مقایسه میانگین شاخص-3جدول
Astragalus cyclophylus Hedysarum criniferum

مرحله بذردهی مرحله گلدهی مرحله رویشی مرحله بذردهی مرحله گلدهی مرحله رویشی
23/27 17/0± a 07/24 32/0± b 09/0±74/14 e 33/25 96/0± b 27/0±88/20 c 97/18 44/0± d شویندهدرنامحلولالیاف

)%ADF(اسیدي
123/42 25/0± a 31/36 ±٨۴/٠ b 52/22 4/0± e 69/35 78/0± b 13/0±29/30 c 066/28 82/0± d ه شوینددرنامحلولالیاف

(%)NDFخنثی
93/22 09/0± b 77/17 38/0± c 42/12 07/0± e 24/26 36/0± a 69/17 10/0± c 73/14 05/0± d )CF(فیبر خام درصد 
76/12 03/0± e 71/15 13/0± d 64/19 09/0± a 16/0±/17 c 78/17 18/0± b 17/20 46/0± a )CP(خامدرصد پروتئین
92/61 13/0± e 29/64 24/0± d 30/71 07/0± a 34/63 72/0± d 68/66 21/0± c 23/68 17/0± b کل مواد غذایی قابل هضم 

(%)TDN

14/61 14/0± f 74/63 27/0± e 43/71 07/0± c 06/69 74/0± d 17/73 24/0± b 36/75 07/0± a مادهپذیريدرصد هضم
(DMD)خشک

02/0±4/8 f 84/8 05/0± e 14/10 01/0± c 74/9 12/0± d 44/10 04/0± b 81/10 01/0± a Mj/kgمتابولیسمیانرژي

(ME)
.باشندمیدرصد5سطحدردارمعنیاختالففاقدآماريلحاظازمشتركحرفیکحداقلدارايهايمیانگینردیفهردر

بحث
کل مواد غذایی قابل هضم،پروتئین خام،بررسی

عنوان هماده خشک و انرژي متابولیسمی بپذیريهضم
کیفیت علوفه در دو گونه مورد دهنده هاي افزایشفاکتور

این مقدارکمترینبذردهیمرحلهدرکهدهدمیمطالعه نشان 
آنها مشاهده میزانبیشترینمرحله رشد رویشیدروموارد

ي مرتعی هاگونهنتایج مطالعات زیادي بر روي .شودمی
میزانکاهشاثردرگیاهرشدپیشرفتبادهد کهمینشان 

ازمتابولیسمیانرژيوخشکمادهقابلیت هضمپروتئین،
Arzani(شودمیگیاهان کاستهعلوفهکیفیت et al, 2010

;Tarnian et al, ,Amiri & Shariffو 2011 2012.(

همچنین فاکتورهاي تنزل کیفیت علوفه شامل الیاف خام و 
با پیشرفت رشد گیاه، دهد که مینشانNDFو ADFمقادیر 

علت این امر، بیشتر . یابدمیمیزان آنها در گیاهان افزایش
بافتماننداستحکامیونگهدارندههاي بافتمیزانشدن 

ازبافتها عمدتاًاین.استگیاهرشددنبالبهاسکلرانشیم
سلولز وهمیسلولز،ساختمانی مانندهاي کربوهیدرات

وگیاهرشدشدنکاملاند، بنابراین باشدهتشکیللیگنین
فیبردرصدساختمانیهاي کربوهیدراتنسبتافزایش

,George(شودمیبیشترگیاهان 1993&OgdenوMc

Donald et al,1996.( کهگرفتتوان نتیجهمیبنابراین
علوفهنظر کیفیتاززمانمناسبترینرشد رویشیمرحله

و چرا در باشد میشده ي مطالعههاگونهدردامچرايبراي
زمان رشد رویشی بهترین عملکرد دام را به دنبال خواهد 

و با مدیریت صحیح در مرتع باشد همراه داشت که البته باید 
تا تولید پایدار در در زمان آمادگی مرتع دام وارد منطقه شود 

یر داز طرفی با توجه به باال بودن مقا.مرتع داشته باشیم
پذیري ماده و قابلیت هضمانرژي متابولیسمیپروتئین خام،
در مراحل گلدهی و حتی بذردهی چراي هاگونهخشک این 

چراي (افتاده خیر أتتواند تا دوره بذردهی به میدام
کمک ي بومی هاگونهاین و زادآوري بقابه تا) خیريأت

با بررسی کیفیت ) Mesdaghi)2013وRashtian.شود
ندوشن استان یزد بیان هاي مهم مرتعی در مراتع علوفه گونه

کردند که علوفه موجود در مرتع در اوایل فصل چرا مصادف 
. با دوره رویشی گیاهان از کیفیت بهتري برخوردار است

با بررسی کیفیت ) 2007(همکارانوAbarsajiهمچنین
نتیجه گرفتند که Hedysarum coronariumعلوفه گونه

ر بین دیگر مراحل مرحله رویشی باالترین کیفیت علوفه را د
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.رشد دارد
Abarsajiبا بررسی کیفیت علوفه ) 2007(همکاران و

در ایستگاه چالکی گرگان Hedysarum coronariumگونه
میزان که میلیمتر نتیجه گرفتند 38/532با متوسط بارندگی 

درصد و 67/16در مرحله رویشی برابر )CP(خام پروتئین 
که در طوريهب،یابدمیبا بالغ شدن گیاه میزان آن کاهش

درصد 98/6دهی به حداقل مقدار خود به بذرمرحله 
همچنین میزان الیاف خام در این گونه را آنان. رسدمی
درصد در 94/35درصد در مرحله رویشی و 18/15

ر مقایسه مقادیر پروتئین د. دهی گزارش کردندبذرمرحله 
.Hخام و الیاف خام در گونه  criniferumبه گونه نسبت

.Hتوان بیان کرد که می)H. coronarium(دیگر این جنس

criniferum گونه نسبت بهH. coronarium از کیفیت
.علوفه بهتري برخوردار است

ي هاگونهکیفیت علوفه هاي بندي شاخصدر طبقه
بر اساس میزان پروتئین خام، ی گیاهموجود در تیپ

ارائه شده (انرژي متابولیسمیپذیري ماده خشک و هضم
هاي توان این لگوممی،))2013(و همکاران Arzaniتوسط 

ي خیلی مطلوب از لحاظ کیفیت هاگونهبومی را در طبقه 
.شمار آوردعلوفه به

درکنندهچراغالببا در نظر گرفتن وزن دام بنابراین 
اعمال با فرضو)کیلوگرم50(مطالعهموردمنطقهمراتع

و فیزیکیدرصد بدلیل خصوصیات50ضریب افزایشی 
گیاهی، فواصلپوششپراکنش،یمرتعشیب اراضی 

،کندمیآغل طیمحلتاروزانهدامکهايفاصلهوآبشخور
در حالت نگهداري بر اساس دامیانرژي مورد نیاز هر واحد

گزارش شده رابطهطبق انرژي قابل متابولیسم مورد نیاز 
مگاژول در روز محاسبه2/10برابر،)Maff)1987توسط

یک درموجودمتابولیسمیانرژيمقداربهتوجهبا.شودمی
خشک مادهمقدار،از این دو گونه لگومعلوفهکیلوگرم

روزانهنگهدارينیازمینأتبراياز این دو گونه نیازمورد
فرضبا(بذردهیودهیگلرویشی،مرحله رشددردام

هاي این گونهاینکه مرتع فقط داراي این دو گونه بوده و 
) مساوي در رژیم غذایی دام داشته باشندسهم گیاهی

.برآورد شدکیلوگرم97/1،05،12/1برابرترتیببه
Arzani پروتئین گونهمیزان) 2008(همکاران و

Medicago sativa در استان همدان در مرحله رشد کامل را
مگاژول بر 22/6انرژي متابولیسمی را درصد و88/12

.Hيهاگونهکیلوگرم گزارش کردند که در مقایسه با 

criniferumوA. cyclophyllonکمتري را نشانمقادیر
ADFدهد اما در مرحله رشد رویشی میزان پروتئین و می

تر از این گیاه مرتعی باالتر ولی انرژي متابولیسمی آن پایین
و همکارانMofidian. ي مورد مطالعه بوده استهاگونه

.Hيهاگونهکه نددادنشان)2013( criniferum وA.

cyclophyllonارزش غذایی ،به لحاظ این فاکتورها
با در نظر گرفتن قابلیت تثبیت ازت خاك و . باالتري دارند

راستايدرهاگونهاین توان از میکیفیت علوفه باال، 
به خشکنیمهمناطقشدهرهازارهايدیمتبدیلهايپروژه
مناطقدرو نیز احیاي مراتع تخریب شدهدیمکاريعلوفه
با توجه به پراکنش کم .استفاده کردآنهامحل رویشبومی 
و لزوم حفظ آنهاهاي طبیعیرویشگاهدر هاگونهاین 
با ارزش اي ي علوفههاگونهویژه هي بومی هر منطقه بهاگونه

از سوي دیگر، هاگونهارزش غذایی باالي این از یکسو و 
عالوه بر حفظ و توسعه ها لگومتوان با زراعی کردن این می

.کردمین أتنیز را دامعلوفه مورد نیازبخشی ازآنها، 
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Abstract
Understanding the forage quality of native species is important to identify the valuable
species for range improvement and reclamation as well as determining the appropriate
grazing time and rangeland grazing capacity. In the present study, plant sampling was
performed for Astragalus cyclophyllon and Hedysarum criniferum at three phenological
stages (vegetative growth, flowering and seeding) in Chadegan- Isfahan. The samples
collected were dried, grounded and analyzed to determine the forage quality. Data were
analyzed in a factorial experiment based on a completely randomized design with two
treatments and three replications. According to the results, the chemical composition
and forage quality of the study species varied significantly (p<0/05). The Crude Protein
(CP), Dry Matter Digestibility (DMD) and Metabolism Energy (ME) contents in both
species showed a decreasing trend with the development of phenological stages. H.
criniferum had higher contents of CP, DMD and ME as compared with A. cyclophyllon
in all the growth stages. Our results clearly showed that the study species could be
classified as desirable species because of their high nutrition values. Conservation of the
species such as these two legumes with a low distribution and high nutrition values as
compared with alfalfa is critically important. Therefore, domestication of these two
species is highly recommended to supply a part of forage for livestock.

Keywords: Astragalus cyclophyllon, forage quality, Hedysarum criniferum,
phenological stage.


