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 چکیده 
استقرار و رشد  ارزیابی براي. ارزشمند هستند غيره، حفاظت خاک و هاي توليد علوفهاز جنبه( .Astragalus spp)ها گون      
و Astragalus vegetus ،As. brevidens ،As. brachyodontus  ،  As. effususهايگونهمتعلق به شن ساک 71تعداد  ،هاي علفیگون

As. cyclophyllus و  7077در آبان بذرها کاشت . شدندبررسی هاي کامل تصادفی با سه تکرار در قالب طرح بلوک در سنندج
شادابی عمومی، متوسط ارتفاع و قطر تاج بوته، تعداد شاخه در بوته، متوسط وزن تر و خشک بوته و نسبت صفات درصد استقرار گياه، 

ژنوتيپ و سال براي اثرهاي  ،مرکبواریانس  نتایج تجزیه مطابق .شدگيري اندازه  7411و  7077 هايسالوزن خشک به تر بوته در 
-معنیدر سطح یک درصد  صفات سایرژنوتيپ هم باستثناي درصد استقرار و درجه شادابی براي  ×اثرمتقابل سال تمام صفات و 

هاي محيطی تدریجی بود و تحمل تنشسازوکار خواب بذر یا نوعی دليل بهزنی بذر گون احتمالا نتایج نشان داد که جوانه بود. دار
 7/05و  8/05ترتيب عدد، ارتفاع و قطر تاج به 0/7اوليه ، تعداد شاخه %07ميانگين درصد استقرار گياهان  7411در سال 

هاي مؤلفهتجزیه به  در بود. 52/1بوته  ترگرم و نسبت وزن خشک به  7/07و  8/82ترتيب متر، وزن تازه و خشک بوته بهسانتی
هاي با مقادیر ژنوتيپپلات مربوطه و در بايکردند واریانس کل را توجيه  %21حدود  PC2 و PC1اصلی مؤلفه دو (، PCA) اصلی

منفی و مقادیر  PC1طور عمده در ناحيه سوم با مقادیر بالاي شادابی، ارتفاع و قطر تاج و وزن گياه و عملکرد بالاي علوفه به
شهداء  دره As. effusus اکسشن ،PCA ها و تجزیهمطابق نتایج مقایسه ميانگيندر کل، قرار داشتند.  PC2مثبت اغلب کوچک و 

هاي با عملکرد عنوان اکسشنغربی( به باغ آذر)زرشک قزوین، سارال کردستان و قره  As. vegetus)آذر غربی( و سه اکسشن گونه
 گردد.استان کردستان و مناطق مشابه معرفی می مخروبه و اجزاي عملکرد علوفه بالا و سازگار براي احياي مراتع

 
 .، مرتع، عملکرد علوفهگياه ، استقرار(.Astragalus spp)های کلیدی: گون واژه

 

 مقدمه 
 ازجملهگسترده کمی و کيفی مراتع کشور  تخریب

کاهش زار، ویژه دیمتبدیل مراتع به اراضی زراعی به
هاي مهاجم در خوراک و افزایش گونههاي خوشگونه

موجب کاهش توليد علوفه و نياز به واردات علوفه  مراتع
تعليف دام در راستاي رفع نياز پروتئين حيوانی کشور براي 

سطوح وسيع و نيز  شدهتخریبوجود مراتع  شده است.
برداري به چند سال بهره)که پس از  زارهاي کم بازدهدیم
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از نظر توليدات  (انددليل کاهش توان توليد رها شده
هاي محيطی وجود تنش اضافههب ناهمگون با شرایط طبيعی

هاي خشکی، گرما و غيره و غير زنده و زنده مانند تنش
لزوم انتخاب و کشت نيز تنش نوظهور ریزگردها در کشور  

را و سازگار  هاي محيطی، متحمل به تنشگياهان مناسب
در این راهکارهاي مناسب یکی از  .کندمیبا منطقه آشکار 

هاي علفی چندساله سازگار با هانتخاب و کشت گون ،مورد
 انند انواع گونمختلف کشور م مناطقشرایط دیم 

(sp.Astragalus علوفه )به عنوان کشت جایگزین  اي
هاي چندساله علفی گون. است گياهان یکساله و نامناسب

ها خوراک و مطلوبی براي تغذیه دامهاي خوشگونه
فراهم کردن امکان توليد  ،شدهمراتع تخریبلاح اص هستند.
نياز  موردنهایت تأمين علوفه  زارهاي رها شده و دراز دیم

 تواند بيشاي میهاي ارزشمند علوفهها توسط این گونهدام
 .( 2021et alZare Kia ,.) پيش مورد توجه قرار گيرد از

هاي پرشمار گياهان یکی از جنس( Milkvetch)گون 
جنس  ،(Papilionaceae)آسایان پروانه خانواده

یکی از بزرگترین و ( sAstragaluآستراگالوس )
 5851 حدود گياهان گلدار در جهان است. يهاجنس
در این جنس وجود  (گونه 0821حدود )و زیرگونه گونه 
باستثناي استراليا در هر دو جهان قدیم و جدید  که دارد

 کشور (.Maassoumi, 2005; 2016) اندمشاهده شده

 هاىگونه تنوع مهم مراکز از یکى و اصلى خاستگاه ایران

هاي ایران در زاگرس و پراکندگی گونبيشترین  .است گون
گونه گون که  412 تقریبا .مرکزي است هايکوهرشته

، گرددشامل میتقریباً ده درصد کل گياهان ایران را 
اي یا صورت علفی، یکساله، چندساله چوبی، بوتهبه

آن گونه  587اد که تعد دارد وجوداي در ایران درختچه
 ;Maassoumi, 2005)است ایران  طور انحصاري دربه

اي یا بوته صورت چوبی،گون به گونه 888تعداد  (.2016
متر  7211 خط ارتفاعیلاي اي هستند که اغلب بادرختچه

صورت علفی یکساله یا ها بهگونهاز سطح دریا و سایر 
اما  باشندمیتر و اغلب در ارتفاعات پایين چندساله هستند
نيز کشيده  لاارتفاعات باهاي گروه اول به به همراه گونه

دليل تنوع در گونه، به(. Maassoumi, 2016)شوند می
 et alRomme ,.) هاي مختلف داروییها از جنبهگون

., et al., 2015; Shahrajabian et al2010; Shojaii 

 .Asخوراکی )توليد گز انگبين از گونه  ،(2019

Boiss & Haussknadscendens  ،)ده )توليد ما صنعتی
 ،حفاظت خاک، (As. gummiferصنعتی کتيرا از گونه 

 ,Moshtaghianنيتروژن و افزایش مواد آلی خاک )تثبيت 

bin & -Abera & Belachew, 2011; Zhan2006; 

 andMohammad Qasemi  yi, 2013;-Qing

2017 ,Matinkhah )و توليد علوفه (Maassoumi, 2016; 

Zare Kia &Mirhaji, 2017  )اغلب . ارزشمند هستند
و لا دليل دارا بودن پروتئين باهاي گون بهگونه

خوشخوراکی مناسب و توليد علوفه مرغوب براي تعليف 
هاي گون به علت دام مناسب هستند. البته برخی از گونه

ترکيبات  وجود ترکيبات سمی مانند آلکالوئيدها،
عناصر فلزي سنگين ازجمله سلنيوم  و دارنيتروژن

 et Loeppky) توانند در دام مسموميت ایجاد کنندمی

.,1996al .) ها علوفه از طریق گونمين أتدر مورد
و  Maassoumi (8115 .است انجام نشدهمطالعات زیادي 

دليل دارا بودن هاي گون بهگونهکه برخی بيان کرد ( 8178
و خوشخوراکی مناسب و توليد علوفه مرغوب لا پروتئين با

ملی  طرح قالب در دام مناسب هستند.براي تعليف 
خصوصيات رویشگاهی اعم از  گياهان مرتعی، اکولوژيآت

ادافيک و توپوگرافيک مناطق  شرایط اکولوژیک،
مراحل فنولوژي، توليد، نحوه و همچنين  رویشگاهی

 غيرهحضور گونه در پوشش گياهی و خصوصيات بذر و 
  .caryolobus As. ,As گونه گون شامل 7

phylloncyclo,As. brachyodontus ,As. caragana , 

As. effusus,As. podolobus ,As.squarrosus   بررسی
 ;Golami & Saghafi Khadem, 1997) است شده

., 2013 et al., 2010; Ahmadi et alSharifi .)Zare  

 Kia( در بررسی8178و همکاران ) دو از ژنوتيپ 7 
دماوند  در   .brachyodontusAs و As. effusus گونه

صفات  بيشترکه بين فصول کاشت و  ندنشان داد
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داشته دار وجود نیمع اختلاف هاگيري شده و ژنوتيپاندازه
 هگون ازقزوین  الموت و زرشکمناطق  هايژنوتيپو 

As. brachyodontus    و ژنوتيپ دره شهدا
در کشت پایيز داراي  A. effusus از گونهغربی آذربایجان

 و Patanè .بوده استتوليد و پوشش تاجی مناسب 

 Gresta(8118طی مطالعه )بذرهايزنی اي بر روي جوانه 
بهترین روش براي که نشان دادند   As. hamosusگونه

دهی عمل خراش گونبذرهاي غلبه بر خواب 
 Hissاست. کاغذ سمباده  ( با استفاده ازاسکاریفيکاسيون)
انجام و   As. agnicidusاي بر روي گونهمطالعه (7771)

فيکاسيون در اسيد یدقيقه اسکار 01 که نشان داد
 4روز اسکارفيکاسيون در دماي  81سولفوریک به همراه 

کند اما زنی ایجاد میجوانه %22حدود  درجه سانتيگراد
بود. نتایج  %5زنی کمتر از ، جوانهفيکاسيونیاسکاربدون 

Eisavand ( و 1581) ارانو همکZare Kia  و همکاران
 Khoda. کردرا تایيد ذکرشده ( هم نتایج 8174و  8170)

Gholi ( اثر روش کشت بر درصد سبز 8171و همکاران )
شرایط دیم چادگان  را در As. caragana شدن گونه

گياه سبزشده  بيشترین درصدکردند. گزارش  وبررسی 
درصد، روش  5/57مربوط به تيمارهاي کاشت بذر با 

 08سانتيمتر برابر با  5/8درصد و عمق کاشت  07چاله با 
متري سانتی 5/8 عمق بذر در کاشت روازاین، است درصد

 . به روش پيتينگ، بهترین روش کاشت گونه مذکور است

ميزان استقرار و رشد ارزیابی پژوهش با هدف این 
یا  معرفی رقم براي هاي علفیهاي مختلف گونجمعيت
علوفه در مين أتبه عنوان منبعی براي گون موفق ارقام 

شرایط اکولوژیکی سنندج در استان کردستان اجرا شده 
 است.

 

 هاروش مواد و
گون متعلق به شن اميدبخش ساک 71تعداد 

 .vegetus Astragalus،As. brevidens ،As هايگونه

brachyodontus  ، As. effusus  و As. cyclophyllus 
هاي کامل تصادفی در قالب طرح آماري بلوک( 7)جدول

(RCBD ) در نهالستان تحقيقاتی زاله سنندج با سه تکرار
نهالستان  گرفتند.مورد مطالعه قرار از لحاظ استقرار و رشد 

بارندگی ميانگين متر از سطح دریا،  7070ارتفاع زاله با 
 5/777 تا 0/811متر با دامنه ميلی 4/488سالانه 

ميانگين  ،مترميلی 7/7041تبخير سالانه ميانگين  ،متریميل
 برابرترتيب بهسالانه  دماي ، حداکثر و حداقلمتوسط

متوسط تعداد  ،گراددرجه سانتی 0/77و  75، 4/70
متر سانتی 715با عمق روز  718سالانه روزهاي یخبندان 

 8281) ساعت 2/7متوسط ساعات آفتابی در روز و 
خاک  شهر سنندج واقع شده است. درساعت در سال( 

و  7/7رسی و اسيدیته  -مزرعه آزمایشی داراي بافت لومی
 ندارد.محدودیت خاصی از لحاظ شوري 

 
 (.Astragalus spp)های مورد بررسي گون اکسشن -1جدول 

 مبدأ اکسشن کد مبدأ اکسشن کد

7 Astragalus vegetus  کردستان(سارال( 8 سنندج Astragalus brevidens تندوره )خراسان رضوي( 

8 Astragalus vegetus 7 غربی(باغ )آذربایجانقره Astragalus cyclophyllus )شلمزار شهرکرد )چهار محال 

0 Astragalus effusus 2 غربی(باغ )آذربایجانقره Astragalus cyclophyllus اصفهان( حنا( 

4 Astragalus effusus 7 غربی()آذربایجان دره شهداء Astragalus brachyodontus )خلخال )اردبيل 

5 Astragalus brevidens )خراسان رضوي( 71 طرق Astragalus vegetus )زرشک )قزوین 

 
دهی با سمباده نرم( )خراشبذرها سازي بوجاري و آمادههاي گون پس از اکسشنبذرهاي عمليات کاشت 
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. هر کرت یا پلات آزمایشی در شد انجام 7077در آبان 
مزرعه اصلی داراي سه متر عرض و شش متر طول 

مترمربع( مشتمل بر دو خط کاشت شش  72)مساحت 
متر بود. بذرکاري در کاشت سانتی 75متري با فاصله 

متر و یسانت 85اي با فاصله دو کپه صورت کپهمستقيم به
متر بود و درون هر کپه سه تا پنج بذر آماده عمق دو سانتی

هرز  هايدر طول فصل رویش، علف. شد هشده کاشت
 در. شدندموجود در مزرعه به صورت مکانيکی حذف 

( 7411و  7077)و چهارم هاي سوم سال اردیبهشت آخر
( در 8هاي مربوط به صفات مورد بررسی )جدول داده

 براي تعيين ميزان تنوع بين. شد و ثبت گيرياندازه مزرعه

 از هاي مربوطهسالتأثير گون و مورد مطالعه  هاياکسشن
( ANOVAواریانس )نظر صفات مورد بررسی، تجزیه 

اسپليت پلات در زمان با طرح )ساده و مرکب صورت به
ميانگين صفات با و  انجام (هاي کامل تصادفیپایه بلوک

هاي مؤلفه. تجزیه به شدمقایسه  دانکناي آزمون چند دامنه
با  ( PCA-Principal Component Analysis) اصلی

ها انجام و استفاده از ضرایب همبستگی بر روي داده
در مراحل مختلف  ترسيم شد. (Plot-Biنمودار مربوطه )

هاي مختلف وتحليل آماري این تحقيق از برنامهتجزیه
 MINITAB و Excel ،C -MSTATمانند  ايرایانه

 .  گردیداستفاده 

 
 های مورد بررسي گون در سنندجاکسشنگیری آنها در صفات مورد بررسي و نحوه اندازه -2جدول 

 گيريشيوه اندازه واحد صفت ردیف
 تعداد کپه کاشته شده کرتهاي داراي بوته سبز و مستقر شده بر تقسيم تعداد کپه درصد درصد استقرار 7
 ترین()شاداب 5ترین( تا )ضعيف 7بندي از هاي کرت و رتبهارزیابی شادابی بوته ايرتبه شادابی عمومی 8

 مترسانتی متوسط ارتفاع بوته 0
کش( تا محل یقه گياه و منظور بوته در هر کرت )با خط 71گيري متوسط ارتفاع اندازه

 عنوان ارزش صفت در کرتهنمودن ميانگين آنها ب

 مترسانتی تاج پوشش بوته متوسط قطر 4
در هر کرت و بوته  71متوسط تاج )ميانگين دو قطر کوچک و بزرگ( گيري اندازه

 ارزش صفت در کرت عنوانبهمنظور نمودن ميانگين آنها 

 عدد تعداد شاخه اوليه 5
در هر کرت و منظور بوته  71شمارش تعداد شاخه اوليه )منشعب از ساقه اصلی( در 

 ارزش صفت در کرتعنوان به نمودن ميانگين آنها

 گرم متوسط وزن کل تازه بوته 8
در هر کرت اوج رشد )با ترازوي دیجيتال با دقت هزارم بوته  71وزن تر گيري اندازه

 ارزش صفت در کرت عنوانبهگرم( و منظور نمودن ميانگين آنها 

 گرم بوتهمتوسط وزن کل خشک  7
ساعت در دماي اتاق( با ترازوي  78خشک شده اوج رشد )بمدت بوته  71توزین 

 ارزش کرتعنوان به دیجيتال با دقت هزارم گرم و لحاظ ميانگين آنها

 - نسبت وزن کل خشک به تازه گياه 2
ارزش صفت در عنوان بهو لحاظ ميانگين آنها بوته  71تقسيم وزن خشک به وزن تر 

 کرت

 

 نتایج 
و  هاي سومهاي توصيفی کلی )سال، آماره0جدول 

  Astragalusهاي گوناکسشن( صفات مورد بررسی چهارم
مطابق آن ميانگين کل ميزان استقرار  را نشان داده است.

)از  4/0شادابی عمومی  ،%5/07برابر گياهان گون در کرت 

برابر ترتيب ها بهپوشش بوتهمتوسط ارتفاع و تاج  (،5
 ،0/5هاي اوليه تعداد شاخه متر،سانتی 7/85و  7/88

 1/81و  8/05برابر ترتيب تر و خشک بوته به نمتوسط وز
 بود. 5/1برابر گرم و متوسط نسبت وزن خشک به تر بوته 

بالاترین ضریب تغييرات بين صفات متعلق به وزن تازه بوته 
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لق به نسبت وزن خشک به تر کمترین آن متع ( و4/77%)
بين  ،مرکبواریانس  مطابق نتایج تجزیه( بود. %5/88بوته )

هاي گون از لحاظ تمام صفات مورد بررسی اختلاف ژنوتيپ
پنج درصد )درجه شادابی در سطح احتمال  يدارمعنی

صفات( وجود داشت. همچنين  سایردرصد ) عمومی( و یک
در سطح احتمال یک درصد اثر سال براي کليه صفات 

درصد به استثناي ژنوتيپ هم  ×دار بود. اثرمتقابل سال معنی

در سطح یک صفات  سایراستقرار و درجه شادابی براي 
تمام صفات مورد ميانگين (. 4 دار بود )جدولمعنیدرصد 

ها و اکسشن (7411)سال ساله هاي سهبوتهدر بررسی 
 بود (7077)سال   دوسالهگياهان هاي گون بيشتر از گونه

بيشترین اختلاف بين دو سال مربوط که نحويبه(. 5 )جدول
نسبت وزن کل  به ها و کمترین آن متعلقبه متوسط وزن بوته

  بود. اهيخشک به تازه گ

 

 Astragalus spp های گوناکسشن( صفات مورد بررسي 1011 و 1311 هایسالمیانگین های توصیفي کلي )آماره -3 جدول

 

 استقرار

ها در بوته

 کرت )%(

 یعموم یشاداب 

 (7-5اي تبهر)

ارتفاع 

 بوته

 متر()سانتی

قطر تاج 

 بوتهپوشش 

 متر()سانتی

 تعداد شاخه

 بوته هياول

 )عدد(

متوسط وزن 

 کل تازه بوته

 )گرم(

متوسط وزن کل 

 خشک بوته

 )گرم(

خشک نسبت وزن کل 

 اهيبه تازه گ

 42/07 07/0 17/88 71/85 87/5 84/05 78/77 42/1 (Mean) ميانگين

 72/0 88/1 77/8 22/8 80/1 48/2 74/4 18/1 (Seاشتباه معيار ميانگين )

 75/45 55/82 85/50 84/58 74/50 07/77 87/78 51/88 (CV)درصد ضریب تغييرات 

 85/8 51/7 47/7 71/2 87/7 81/1 17/1 05/1 (.Min) ميانگين حداقل

 81/52 21/4 27/58 87/51 00/78 47/718 87/88 85/1 (.Max) ميانگين حداکثر

 75/57 01/0 04/45 07/47 88/71 87/718 81/88 01/1 (Rangeها )دامنه ميانگين
 

 
 Astragalus sppهای گون اکسشنتجزيه واريانس صفات مورد بررسي  -0 جدول

درجه  (SV) منبع تغييرات

 آزادي

(DF) 

ها بوته استقرار

 در کرت

 

 یشاداب

 یعموم

 

متوسط 

 ارتفاع بوته

 

قطر تاج 

 بوتهپوشش 

 

تعداد متوسط 

 هياول شاخه

 بوته

متوسط وزن 

 کل تازه بوته

 

متوسط وزن 

کل خشک 

 بوته

 

نسبت وزن 

خشک به تازه 

 اهيگ
 

 8 72/775 18/7 82/88 51/87 *72/8 **71/77 **01/78 11178/1 (Rبلوک )

 7 **47/7110 *75/8 **58/504 **17/048 **58/77 **17/7108 **00/087 **1181/1 (Gژنوتيپ گون )

 72 57/57 58/1 71/77 47/74 47/1 27/7 78/0 1117/1 (Ea) اصلیي خطا

 7 **74/8717 **72/0 **70/5888 **70/5888 **15/850 **57/85847 **01/87278 **8288/1 (Yسال )

 8 85/72 47/1 85/84 77/82 *77/8 **78/811 **17/774 1172/1 (RYبلوک ) ×سال 

ژنوتيپ   ×سال 

(GY) 

7 78/781 05/1 **72/777 **07/748 **15/4 **80/720 **78/875 **1154/1 

 72 47/88 42/1 72/77 52/78 87/1 75/7 77/4 1117/1 (Ebفرعی ) يخطا

 - - - - - - - - 57 (Tکل )

adj) 7ضریب تبيين
2R) 47/77% 52/88% 20/71% 12/77% 57/78% 45/72% 78/72% 07/72% 

  %7و  %5ترتيب معنی دار در سطح احتمال به: * و **
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توضيح داده ( اکسشن)بلوک و توسط متغيرهاي مستقل )صفت مورد تجزیه واریانس( دهد که چند درصد از تغييرات متغير وابسته ضریب تعيين نشان می -7
 و برابر است با   شودمی

𝑀𝑆𝑒

𝑀𝑆𝑇
 - 7  =adj

2 R 

هاي گون اکسشنمطابق جدول مقایسه ميانگين صفات 
 )جدول 7411در نهالستان تحقيقاتی زاله سنندج در سال 

برابر هاي سه ساله (، متوسط درصد استقرار در بوته8
( مربوط به %8/52) بالاترین درصد استقرار درصد، 7/08

ترین حنا )اصفهان( و پایين   .yclophyllusCAs اکسشن
خلخال   As. brachyodontus اکسشن( متعلق به %78آن )

 )اردبيل( بود. 
 %2/51با  (اکسشن)سه  As. vegetus گونه در مجموع

درصد  78( با اکسشن)یک   As. brachyodontus و
استقرار را نشان ترین درصد پایين ترتيب بالاترین وبه

 (%8/41( )اکسشن)دو  As. cyclophyllus هايگونه دادند.
هاي ( در رتبه%8/07( )اکسشن)دو   As. brevidensو 

)دو  As. effususو   As. vegetus دوم و سوم بعد از
(. 7 ( در رتبه چهارم قرار داشتند )جدول%7/87( )اکسشن

تبه متوسط گياهان مزرعه از لحاظ شادابی عمومی داراي ر
زرشک  As. vegetus اکسشن( بودند. 5تا  7)از  8/0

 5/4با رتبه   As. vegetus و گونه 2/4قزوین با رتبه 
خلخال اردبيل با  As. brachyodontusترین و شاداب
ترین ضعيف As. brachyodontus و گونه 5/7رتبه 

متوسط ارتفاع و  (.7و  8هاي ها را داشتند )جدولبوته
 7/05و  8/05برابر ترتيب ها بهپوشش بوتهقطر تاج 

طرق )خراسان   As. brevidens هاياکسشنمتر و سانتی
ترتيب با متوسط ي( بهتندوره )خراسان رضوو  (يرضو

متر و در مجموع سانتی 8/47و  2/58برابر ارتفاع بوته 
 1/51برابر با متوسط ارتفاع  As. brevidens گونه

شلمزار  As. cyclophyllus و متر داراي بيشترینسانتی
 متر و گونهسانتی 7/75برابر شهرکرد با متوسط ارتفاع 

As. cyclophyllus   متر داراي سانتی 7/77با ارتفاع
 .As هاياکسشنکمترین ارتفاع بوته بودند. همچنين 

brevidens تندوره )خراسان و  (يطرق )خراسان رضو
برابر ترتيب با متوسط قطر تاج پوشش بوته ي( بهرضو

 .As متر و در مجموع گونهسانتی 8/42و  0/51

brevidens  88/47برابر با متوسط قطر تاج پوشش 
شلمزار  As. cyclophyllus متر داراي بيشترین وسانتی

متر سانتی 87/72برابر شهرکرد با متوسط قطر تاج پوشش 
توسط قطر تاج پوشش با م  As. brachyodontus و گونه
متر داراي کمترین متوسط قطر تاج سانتی 27/87برابر 

هاي مورد بررسی ها و گونهاکسشنپوشش بوته در بين 
(. ميانگين تعداد شاخه اوليه 7و  8هاي گون بودند )جدول

 .Asگونه عدد بود. 0/7ها )منشعب از ساقه اصلی( بوته

cyclophyllus   اکسشنو cyclophyllus .As  حنا
عدد،  0/78و  7/71ترتيب برابر )اصفهان( با متوسط به
 .As اکسشنو  As. brevidens بيشترین تعداد و  گونه

brevidens  ترتيب طرق )خراسان رضوي( با متوسط به
داراي کمترین تعداد شاخه اوليه در  عدد 7/4و  7/4برابر 

بوته بودند. متوسط وزن تر )تازه( و خشک بوته در 
گرم بود.  7/07و  8/82برابر ترتيب هاي سه ساله بهبوته

 4/718ترتيب بالاترین متوسط وزن تازه و خشک بوته )به
دره شهداء )آذر  As. effususگرم( مربوط به  7/88و 
گرم(  8/75و  5/80ترتيب ترین آنها )بهو پایين (یغرب

خلخال )اردبيل(  AS. brachyodontus اکسشنمتعلق به 
 5/22( با اکسشن)سه  As. vegetusموع گونه بود. در مج

گرم  5/80( با اکسشن)یک   As. brachyodontusگرم و 
ترین متوسط وزن تازه بوته را و پایين ترتيب بالاترینبه

 0/25( )اکسشن)دو   .effusesAs هايگونه نشان دادند.
گرم( در  7/87( )اکسشن)دو  As. brevidensگرم( و 

 و گونه As. vegetusسوم بعد از هاي دوم و رتبه
As. cyclophyllus  ( با متوسط وزن تر بوته اکسشن)دو

مورد گرم در رتبه چهارم قرار داشتند. در  0/47برابر 
با وزن  As. effususمتوسط وزن خشک بوته، گونه 

با  As. vegetusگرم و بعد از آن گونه  4/50خشک 
 .Asاي  ههاي برتر بودند و گونهگرم گونه 7/42

brevidens (7/08 )و گرم As. cyclophyllus (7/87 
 .Asهاي سوم و چهارم و گونه گرم( در رتبه
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brachyodontus  گرم کمترین متوسط وزن  8/75با
را داشت. ميانگين نسبت وزن کل برابر خشک بوته 

گونه  و 52/1برابر  7411ها در سال خشک به تازه بوته
As. brachyodontus  هاي اکسشن( و 85/1)با نسبت

As. effusus و  (یدره شهداء )آذر غربAS. 

brachyodontus ترتيب خلخال ) اردبيل( با نسبت به
 .Asداراي بالاترین نسبت و گونه  85/1و  85/1

brevidens  اکسشن( و 50/1)با نسبت As. brevidens 
داراي  57/1ي( با نسبت تندوره )خراسان رضو

 ها بودند.سبت وزن خشک به تازه بوتهترین نپایين
 

 های آزمايش با آزمون دانکن در سال spp Astragalusهای گون اکسشنمقايسه میانگین صفات مورد بررسي  -5 جدول
 صفت   

 سال    
 
 سال

ها بوته استقرار
 در کرت )%(

 یعموم یشاداب
 (7-5رتبه )

متوسط ارتفاع 
 بوته

 (مترسانتي)

قطر تاج پوشش 
 متر()سانتی بوته

 تعداد شاخه
 بوته هياول

 )عدد(

متوسط وزن کل 
 )گرم( تازه بوته

متوسط وزن کل 
 )گرم( وتهبخشک 

نسبت وزن کل 
خشک به تازه 

 اهيگ

7077 b 88/88 b 70/0 b 78/78 b 44/75 b 88/0 b 88/8 b 28/1 b 02/1 

7411 a 75/08 a 85/0 a 87/05 a 71/05 a 08/7 a 87/82 a 18/07 a 52/1 
 با همديگر هستند. 71/1در سطح احتمال  يدارهاي با حروف متفاوت داراي تفاوت معنیميانگين

 

 در سنندج 1011با آزمون دانکن در سال   sppAstragalusهای گون اکسشنمقايسه میانگین صفات مورد بررسي  -6 جدول

 اکوتيپ گونه گون

 استقرار

 ها بوته

 )%(  در کرت

 یشاداب

 یعموم

 (7-5رتبه )

متوسط 

 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

 قطر تاج

 بوتهپوشش 

 متر()سانتی

تعداد 

 هياول شاخه

 )عدد( بوته

متوسط 

وزن کل 

 تازه بوته

 )گرم(

متوسط 

وزن کل 

خشک 

 )گرم( بوته

نسبت وزن کل 

خشک به تازه 

 اهيگ

As. vegetus )58/1 27/48 88/27 87/2 87/41 77/40 51/4 81/50 سارال )کردستان 

b b c b b b c cd 

As. vegetus 87/1 22/42 84/21 71/2 77/08 87/02 15/4 11/42 (یباغ )آذر غربقره 

c c d c b c bc b 

As. effusus 57/1 87/41 80/82 08/5 88/82 40/08 78/8 77/01 (یباغ )آذر غربقره 

e f e e e d d b 

effususAs.  57/1 87/88 47/718 08/8 81/05 85/02 55/0 01/87 (یشهداء )آذر غرب دره 
e d d cd d a a b 

As. brevidens 
  طرق

 (ي)خراسان رضو

75/82 71/0 27/58 87/51 77/4 77/52 85/08 55/1 
e c a a f e e c 

As. brevidens 
  تندوره

 (ي)خراسان رضو

71/05 71/4 88/47 78/42 04/5 78/84 77/80 57/1 
d c b a e f g d 

As. cyclophyllus 
شهرکرد  شلمزار

 محال(4)

85/88 81/0 27/75 87/72 77/7 22/40 77/88 87/1 
f e f g b f fg b 

As. cyclophyllus 50/1 22/82 72/54 00/78 77/08 04/72 70/4 81/52 )اصفهان( حنا 
a c f d a e ef cd 

brachyodontusAs.  85/1 80/75 54/80 27/5 27/87 87/72 71/8 11/78 (لي)اردب خلخال 
g f f f de g h a 
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 اکوتيپ گونه گون

 استقرار

 ها بوته

 )%(  در کرت

 یشاداب

 یعموم

 (7-5رتبه )

متوسط 

 ارتفاع بوته

 متر()سانتی

 قطر تاج

 بوتهپوشش 

 متر()سانتی

تعداد 

 هياول شاخه

 )عدد( بوته

متوسط 

وزن کل 

 تازه بوته

 )گرم(

متوسط 

وزن کل 

خشک 

 )گرم( بوته

نسبت وزن کل 

خشک به تازه 

 اهيگ

As. vegetus 54/1 81/57 58/75 40/7 78/42 87/47 21/4 71/57 (نی)قزو زرشک 
bc a b a c b b cd 

با همديگر هستند. 15/1در سطح احتمال  يدارمعنیهاي با حروف متفاوت داراي تفاوت ميانگين
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 در سنندج 1011های گون در سال میانگین صفات مورد مطالعه گونه -7 جدول

 صفت
 Astragalus واحد

vegetus As. effusus As. brevidens As. 

cyclophyllus 
As.  

brachyodontus 

 7 8 8 8 0 اکسشنتعداد 

 11/78 80/41 80/07 74/87 77/51 درصد درصد استقرار
 71/8 87/0 11/4 28/8 45/4 ايرتبه شادابی عمومی

 87/72 77/77 18/51 54/05 28/48 مترسانتی متوسط ارتفاع بوته
 27/87 77/85 88/47 77/07 51/47 مترسانتی متوسط قطر تاج پوشش بوته

 27/5 78/71 70/4 28/5 87/2 عدد تعداد شاخه اوليه
 54/80 00/47 27/87 08/25 58/22 گرم تازه بوته متوسط وزن کل

 80/75 71/87 22/08 44/50 72/42 گرم متوسط وزن کل خشک بوته
 85/1 57/1 50/1 88/1 58/1 - نسبت وزن کل خشک به تازه گياه

 

دو (، PCA) اصلیهاي مؤلفهمطابق نتایج تجزیه به 
 با مقادیر ویژه (PC2 و PC1)اصلی اول و دوم مؤلفه 

(Eigen valu) 21حدود  77/7و  57/4ترتيب به% 
مؤلفه در  (.2 )جدولکردند واریانس کل متغيرها را توجيه 

صفات مرتبط با تنومندي گياه )شادابی، متوسط  (PC1) اول
ارتفاع و قطر تاج و وزن گياه( در جهت منفی داراي 

بيشتري بودند اما  (Eigen vector) ضرایب بردارهاي ویژه
هاي اوليه و درصد تعداد شاخه( PC1)دوم مؤلفه در 

استقرار در جهت مثبت و ارتفاع بوته در جهت منفی 
بر اساس  PCAتجزیه  پلاتدر باي ري داشتند.تاهميت بيش

PC1 و PC2 هاي گون با مقادیر بالاي اکسشن(، 7 )شکل
ه و صفات شادابی، متوسط ارتفاع و قطر تاج و وزن گيا

دره شهداء  As. effusus اکسشنعملکرد بالاي علوفه مانند 
)زرشک، سارال و  As. vegetus گونه اکسشنو سه 

منفی و  PC1طور عمده در ناحيه سوم با مقادیر باغ( بهقره
قرار داشتند.  PC2طور غالب مثبت مقادیر کوچک به

 .Asهاي با عملکرد پایين علوفه )مانند اکسشنبعکس 

brachyodontus  خلخال وAs. cyclophyllus   شلمزار
 7)جدول  بودندپلات شهرکرد( در نواحی چهارم و اول باي

 (. 7 و شکل
 

 های اصلي مؤلفهتجزيه به و بردارهای ويژه  مقادير ويژه -8جدول 
 (PC1دوم )مؤلفه  (PC1اول )مؤلفه  نام صفات

 470/1 -002/1 استقراردرصد 
 858/1 -472/1 شادابی عمومی

 -074/1 -417/1 متوسط ارتفاع بوته
 -701/1 -488/1 متوسط قطر تاج پوشش بوته

 707/1 104/1 تعداد شاخه اوليه
 -152/1 -077/1 متوسط وزن کل تازه بوته

 -715/1 -048/1 متوسط وزن کل خشک بوته
 -174/1 -018/1 نسبت وزن کل خشک به تازه گياه

 77/7 57/4 مقدار ویژه
 %8/88 %4/57 سهم واریانس نسبی

 %5/77 %4/57 سهم واریانس تجمعی
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   sppAstragalusهای گون اکسشنصفات مورد بررسي  PCA پلات( حاصل از تجزيهنمودار )بای -1 شکل

 
 بحث

 هاي گوناکسشنافزایش سبز شدن و استقرار گياه در 
(Astragalus ) 7077نسبت به سال  7411در سال 

 As. vegetus درصد با برتري گونه 07به  88)افزایش از 
فرایند است که  مبين آن هاي مورد بررسی(در بين گونه

و است گون تدریجی بذرهاي جوانه زدن و سبز شدن 
کاشت شده گون احتمالا تا چند سال بعد از کاشت بذرهاي 

در حال جوانه زدن و سبز شدن باشند که البته این هم هم 
عوامل دليل به( Seed dormancy) تواند با خواب بذرمی

فيزیکی )پوسته سخت بذر( یا فيزیولوژیکی و البته نوعی 
ویژه تنش هاي محيطی بهدفاعی براي تحمل تنشسازوکار 

خشکی باشد و ماندگاري بذر و گياه گون را در شرایط 
هاي مختلف موضوع خواب بذر گونه .کندين سخت تضم

 ،(8115و همکاران ) Eisavand گون در مطالعات
Keshtkar ( 8112و همکاران) و Zare Kia و همکاران 

در شرایط ( اشاره شده است. 8187؛ 8174؛ 8170)
 4/488بارندگی سالانه منطقه سنندج )استان کردستان( با 

ميزان تبخير  ،مترميلی 5/777 تا 0/811متر با دامنه ميلی
ميانگين متوسط درجه و متر ميلی 87/7041 برابرسالانه 

گراد و درجه سانتی 4/70 برابرحرارت سالانه منطقه 

و  75ميانگين دماي حداکثر و حداقل به ترتيب برابر 
گراد، دوره باز رویش، رشد رویشی، درجه سانتی 0/77

شامل پنج هاي مورد بررسی گون توليد گل و بذر گونه
باغ سارال کردستان، قره اکسشن)با سه  As. vegetusگونه 

)با دو  As. effusus غربی و زرشک قزوین(،آذربایجان
 .As غربی(،آذربایجان باغ و دره شهداءقره اکسشن

brevidens  طرق و تندوره خراسان  اکسشن)با دو
شلمزار  اکسشن)با دو  As. cyclophyllusرضوي(، 

 .As شهرکرد چهار محال و بختياري و حناي اصفهان( و

brachyodontus  مورد ارزیابی دورهخلخال )اردبيل( طی 
از اواسط فروردین تا اواسط مردادماه  (7411تا  7072)

هاي گرم و خشک تر مانند ها در سالبود. دوره رشد گون
 تر )از اواسط فروردین تاتر و زودرسکوتاه 7411سال 

هاي طبيعی مانند اواسط تير( و در مواقع ترسالی و سال
تر و معمولا مقداري طولانی 7077و  7072هاي سال

)از اوایل اردیبهشت تا اواسط مرداد( بود. در بين  تردیررس
هاي گون مورد بررسی از لحاظ فنولوژي ها و گونهاکسشن

ی هاي حياتی گياه مانند سبز شده، گلده)زمان ظهور پدیده
روز اختلاف )معمولا  81تا  71به سال از با توجه و غيره( 

. نتایج شدترین( مشاهده زودرس As. vegetus گونه
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( در مورد گونه 8171و همکاران ) Sharifiمذکور با نتایج 
As. brachyodontus  اردبيل و بند مراتع مياندر 

Ahmadi ( روي گونه8170و همکاران ) effususAs.   در
مطابقت دارد. وجود اختلافات  گل آدم سلماسمنطقه 

بين  یک و پنج درصد دار در سطوح احتمالمعنی
با  هاي مورد مطالعه گون از صفات مورد بررسیاکسشن
-ها و گونهاکسشناي اختلافات بين و درون گونهبه توجه 

هاي گون و نيز درجات مختلفی از دگرگشنی و 
 Mirو  Zare Kia.هتروزیگوسی طبيعی و قابل انتظار است

Haji  (8817 گزارش ) و گونه گون اثر ژنوتيپ که کردند
بر صفات کمی شامل پوشش تاجی، قطر تـاج، توليد 

در بين دار و مقدار بذر علوفه، ارتفاع گياه، تعداد ساقه گل
 .As گون شامل هاي مختلف هفت گونهاکسشن

subsecondus ،As. Lilacinus ،As. brachyodontus، 

effuses As. cyclophyllon  ،As. brevidens و As. 

vegetus   در ایستگاه تحقيقات مرتع همند آبسرد دماوند
 شدن دارهمچنين معنی. بوددار داراي اختلاف معنی

آن است که دهنده نشانژنوتيپ  ×اثرمتقابل سال 
هاي گون از لحاظ صفات اکسشن( واکنشکنش )برهم

مختلف متفاوت بوده است. البته هاي مورد بررسی در سال
هاي بالاتر نسبت اي از افزایش صفات در سالبخش عمده

هاي تر در گياهان چندساله مانند گونهاي پایينبه سال
افزایش سن گياه و توسعه ریشه و دليل بهاي علوفه
هاي هوایی )توان بيشتر گياه در جذب آب و املاح و اندام

و بخشی از آن هم ناشی از وساز بيشتر( است نيز ساخت
 باشد.تغييرات سال )بارندگی، دما و غيره( میاثرهاي 

بنابراین در گياهان چندساله معمولا اثر سن گياه با سال 
. نتایج (Yousefi & Jaffari, 2014) شوداختلاط می

مورد در  Mir Haji  (8817)و  Zare Kiaحاصل با نتایج
تاج پوشش در سال  هاي ارتفاع و قطرو ميانگين ریمقاد

ها و اکسشندار بين سوم و همچنين وجود اختلاف معنی
و  Mir Hajiهاي گون مورد بررسی مطابقت دارد. گونه

یکی از منابع عمده توليد که کردند ( اعلام 8170همکاران )
ویژه و بههاي مختلف جنس گون گونه ،مراتع کشورعلوفه 

از آنها ادي هاي علفی دائمی هستند که تعداد زیـگون
ها در شرایط گيرنـد. این گونهمـورد تعليـف دام قـرار مـی

برداري سنتی و مداوم از مراتع و همچنين تحمل نظام بهره
گویـاي مزیـت ها سالیتغييرات ناشی از بروز خشک

. هستندها در توليد علوفه مراتع کشور نسـبی ایـن گونه
ر بالاي عملکرد و مقادی هاي بابنابراین دستيابی به گونه

پوشش ارتفـاع و قطر تاج اجزاي عملکرد علوفه مانند 
ها بندي ژنوتيپعنوان معيار تفکيک و دسـتهبهغيره و گياه 

گيرد. عملکرد علوفه در سطح براي هر میمورد توجه قرار 
ضرب ميانگين وزن بوته در متوسط گون حاصل اکسشن

 سطح است.مربوطه در  اکسشنتعداد بوته مستقر شده 
هاي سه پروژه و تا این مرحله )بوتهاین مطابق نتایج 

غربی( شهداء )آذربایجان دره As. effusus اکسشن ساله(،
قزوین، سارال  -)زرشک As. vegetus گونه اکسشنو سه 

قابل توجهی غربی( برتري آذربایجان -باغکردستان و قره
 Zare Kia. هاي گون نشان دادندها و گونهاکسشنرا بين 

هفت  متعلق به اکسشن( هم چندین 8178)  Mir Hajiو
 .Astragalus subsecondus ،As گون شامل گونه

Lilacinus ،As. brachyodontus ،As. effusus ،As. 

cyclophyllon  ،As. brevidens و As. vegetus  در را
که کردند همند آبسرد دماوند ارزیابی و گزارش  منطقه
 vegetusAs . مانندهـاي اکوتيـپهـا و گونـه

 سد طرق و .brevidens As هـاياکوتيـپ کردسـتان(،)
زرشک   .brachyodontus As )خراسان رضوي(، تندوره

 غربی( جزودره شهداء )آذربایجان As. effusus )قزوین( و
هاي پيشنهادي براي اصلاح و توسعه مراتع و گونه

دیمزارهاي رها شـده بـا شـرایط مشـابه آب و هـوایی 
ميليمتر و دماي متوسط  011یعنی بارندگی بالاي دماوند 

آزمایش با نتایج این . نتيجه بودنددرجه سانتيگـراد  77
 (PCA)هاي اصلی مؤلفهتجزیه به مطابقت دارد. آنان 

معمولا با هدف کاهش تعداد زیادي متغيرهاي همبسته به 
( مستقل که ترکيب خطی از PCاصلی )مؤلفه تعداد کمتري 

 et Moghadam)شود متغيرهاي اوليه هستند، انجام می

., 1994al)ها را در توان شيوه تفکيک ژنوتيپ. اما می
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 و PC1اصلی اول و دوم )مؤلفه پلات حاصل از دو باي
PC2 بخش اعظم تغييرات )واریانس( متغيرها را ( که

مطابق نتایج تجزیه  .کردنمایند، تبيين و تحليل توجيه می
PCA  اصلی مؤلفه دوPC1 و PC2  واریانس  %21حدود

پلات ترسيم شده بر و در بايکردند کل متغيرها را توجيه 
هاي گون با مقادیر بالاي صفات اکسشناساس آنها، 

قطر تاج و وزن گياه( و  ،ارتفاع رویشی )شادابی، متوسط
دره  As. effusus اکسشنعملکرد بالاي علوفه بوته مانند 

 As. vegetus گونه اکسشنغربی( و سه شهداء )آذربایجان
 -باغقزوین، سارال کردستان و قره -)زرشک

پلات باي طور عمده در ناحيه سوم غربی( بهآذربایجان
طور منفی و مقادیر کوچک به PC1با مقادیر  PCAتجزیه 

نوعی دیگر،  این نتيجه بهقرار داشتند.  PC2غالب مثبت 
بندي حاصل از نتایج حاصل از تجزیه واریانس و گروه

هاي مذکور گون ژنوتيپ. تأیيد کردها را مقایسه ميانگين
متعلق به  As. vegetus و  As. Effusesجزو دو گونه 

غربی، کردستان و قزوین( نواحی سردتر کشور )آذربایجان
نتایج مذکور  .هستندو تقریبا یک ناحيه اکولوژیکی 

مدت شرایط اکولوژیکی بر طولانیدهنده تأثير نشان
هاي گون است و اینکه خصوصيات و رفتار ژنوتيپ

در نهایت سازگارترین  ناحيههاي گياهی بومی هر ژنوتيپ
ه اگرچ در مجموع، هستند. ناحيهها براي آن ژنوتيپ

ميزان توليد علوفه در سطح )کرت یا مورد قضاوت در 
تري دارد اما هاي بيشتر و طولانیهکتار( نياز به ارزیابی

هاي سه پروژه و تا این مرحله )بوتهاین مطابق نتایج 
غربی( شهداء )آذربایجان دره As. effusus اکسشنساله(، 
قزوین، سارال  -)زرشک As. vegetus گونه اکسشنو سه 

برتري از دليل به غربی(آذربایجان -باغکردستان و قره
ها و اکسشنلحاظ صفات رویشی و عملکرد علوفه بين 

هاي ها و گونهاکسشنترین هاي گون، به عنوان موفقگونه
گون براي کشت و توليد علوفه در راستاي توسعه و احياي 

 . گرددمراتع استان کردستان و مناطق مشابه معرفی می
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           Abstract 

     Astragalus spp. are valuable in forage production, soil protection, etc. To evaluate the 

establishment and growth of herbaceous milkvetch, 10 genotypes, belonging to five species, 

including Astragalus vegetus. As.brevidens, As. brachyodontus, As. effusus and As. 

Cyclophyllus, were studied in Sanandaj in a randomized complete block design with three 

replications. Seed sowing was done in November 2018, and traits of plant establishment 

percentage, vigor, height and diameter of plant crown, number of branches per plant, average 

fresh and dry weight of the plant, and the ratio of dry to wet weight of the plant in 2019 and 

2020 years was measured. According to the combined analysis of variance, the effects of 

genotype and year for all studied traits and the interaction of year × genotype were 

significant (p≤0.01) except for the percentage of establishment and the plant vigor for other 

traits. Results showed that seed germination, probably caused by seed dormancy or a stress 

tolerance mechanism, was gradual. In 2020, the mean of plant establishment was about 37%, 

the number of primary branches was 7.3, plant height and crown diameters were 35.2 and 

35.9 cm, respectively, plant fresh and dry weight were 68.2 and 39.1g, and the dry to fresh 

weight ratio was 0.58. Results of principal component analysis (PCA) showed that two main 

components (PC1 and PC2) determined 80% of total variance and genotypes with high 

forage yield located in the third zone of bi-plot with a negative value of PC1 and mainly 

positive for PC2. In addition, the accession of As. effusus (West Azerbaijan) and three 

accessions of As. vegetus (Qazvin, Kurdistan and West Azerbaijan) in terms of adaptation 

and forage production are introduced as high forage yield and adaptable ones for 

rehabilitation of rangelands in Kurdistan and similar areas in the country. 

 

Keywords: Astragalus spp, plant establishment, forage yield, rangeland. 
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