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های تولید گاز و قابلیت هضم  گیاه آستاراگالوس پودولوبوس تعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه

(Astragalus podolobus) در  در مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسۀ آن با چند گیاه شورزیست
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 چکیده

Atriplex ای گیاه آستاراگالوس پودولوبوس و مقایسه آن با چند گونه گیاه شورپسنند آتنپیکس ک نانسننک     منظور تعیین ارزش تغذیهای بهمطالعه

canescens  سالسوالریجیدا ،)rigida Salsola  لیسیوم ،)umLycium barbarو درمنۀ دشتی ،)  barbarum Lycium     در قالب طنپ  ننام )
آوری دهی و بذردهی( از منطقه داشسی بنپون گندند نناووس   ن     های مورد مطالعه در سه مپحسه رشد فنولوژی ی  رویشی، گلتصادفی انجام شد. گونه

 33/89تنا   77/63(. مقدار ماده آلنی در دامننۀ   P<05/0 ف و ود دارد  های مختسف، از نظپ تپنیب شی یایی اختشدند. نتایج نشان داد نه در بین گونه
 50/66درصد( و گونه سالسنوال در مپحسنه بنذردهی      33/89دهی  تپین مقدار آن به تپتیب در درمنۀ دشتی در مپحسه گلدرصد بود نه باالتپین و پایین
(؛ باالتپین مقدار پتانسیل تولید گاز در مپحسنه  P<05/0ید گاز اخت ف و ود داشت  های مختسف از نظپ پتانسیل و نپخ تولدرصد( مشاهده شد. بین گونه

تپین مقدار قابسیت هضم ماده دهی و بذردهی مپبوط به گونۀ آتپیکس ک بود. گونه سالسوال پایینرشد رویشی مپبوط به گونه درمنۀ دشتی و در مپاحل گل
های مختسف از نظپ قابسیت هضم ماده خشک در مپحسه رشد رویشی نوتاه زنجیپ را داشت. بین گونه آلی، انپژی قابل متابولیسم و غسظت اسیدهای چپب

 50درصد( و آتنپیکس ک    66/58تپتیب مپبوط به گونۀ درمنۀ دشتی  تپین قابسیت هضم ماده خشک به(. باالتپین و پایینP<01/0اخت ف و ود داشت  
تنپین مقندار در مپحسنۀ    لیتنپ( و پنایین  گپم بپ میسنی میسی 37/7ر مپحسه رشد رویشی مپبوط به گونه سالسوال  درصد( بود. باالتپین مقدار عامل تف یک د

های آستاراگالوس پودولوبوس و درمننۀ دشنتی در   لیتپ( بود. به طور نسی نتایج نشان داد نه گونهگپم بپ میسیمیسی 42/3بذردهی مپبوط به گونۀ لیسیوم  
 ا، از قابسیت هضم ماده خشک، قابسیت هضم ماده آلی و تولید پپوتئین می پوبی باالتپی بپخوردار بودند. همقایسه با سایپ گونه

 
 ای، تولید گاز، گیاهان شورزیست.آستاراگالوس پودولوبوس، ارزش تغذیه های کلیدی:واژه

 

 1   مقدمه 

بخش بزرگی از سپزمین ایپان در منطقه خشنک و نی نه خشنک    
دارای مناطق وسی  اراضی شور و ننویپی اسنت و    واق  شده است نه

درصند ازعپصنه نشنور بنه اینن       5/12بنا به گزارشات مو ود حندود  
این مقدار نه تقپیدا  معادل نل اراضی زراعی نشور مناطق تعسق دارد. 

رینزان و نارشناسنان   ، بپنامنه بایست مورد تو نه مندیپان  باشد میمی
 (.24قپارگیپد  

های شور و دارای مناطق بسیار وسیعی از خاکاستان گسستان نیز  

                                                           
 دانشجو آموخته نارشناسی ارشد، گپوه عسوم دامی، دانشگاه گندد ناووس -1

 استادیار، گپوه عسوم دامی، دانشگاه گندد ناووس -2

 گپوه مپت  و آبخیزداری، دانشگاه گندد ناووس دانشیار، -3

 (javadbayat90@gmail.comای یل نویسنده مسئول:               - *
DOI:10.22067/ijasr.v12i1.73340 

ن قپاردارند نه بنال   های ش الی استاقسیایی است نه بیشتپ در قس ت
-اشد. بخشی از این اراضی با تو ه بنه بهزار ه تار وسعت می 167بپ 

شود. از عنوان مپت  هم در تغذیه دام استفاده مینوع پوشش گیاهی به
از منناطق   خناک و آب در بسنیاری  طپفی، ه پاه با افنزایش شنوری   

های  دی در تولید محصنوالت نشناورزی ایجناد شنده      هان، چالش
-های شور بوده و منی است. اما بپخی از گیاهان قادر به رشد در زمین

توانند با مصپف توسن  دام تدندیل بنه گوشنت، شنیپ، پشنم و دیگنپ        
(. از این گذشته، فقنپ پوشنش گیناهی مپاتن  و     18محصوالت شوند  

افزایش   عیت دامی چپاننننده ه نپاه بنا مندیپیت ضنعیف چنپا در       
مناطق خشک مو ب وارد آمدن صدمات  دی به پوشش طدیعی اینن  

 نواحی شده است. 
در راستای اص   و احیاء مپات  به ویژه مپاتن  منناطق خشنک و    

های متفاوت و پیچیده اقدام به نشنت  خشک با داشتن انوسیستمنی ه

 پژوهشهای علوم دامی ایران  نشریه
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وارداتی شد نه مش  ت خاص خود را بنه و نود    های غیپبومیگونه
-خشک استان گسستان گوننه آورده است. مث   در مپات  خشک و نی ه

گنپدد ننه بنا و نود تولیند عسوفنۀ       های وارداتی آتپیکس ک نشت می
مناسب، دارای معایدی از   سه افزایش تدریجی شوری سنط  خناک،   

پار، ایجاد اخت الت های پک از استقعدم زادآوری طدیعی گیاه در سال
ها، اثپات منفی بپ گیاهان بنومی رویشنگاه، افنزایش    متابولی ی در دام

آفات در عپصه مورد ناشت و نابودی گیاه به عسنت سنپمای شندید را    
شک پک از نابودی، باز ناشنت آن عن وه بنپ نناهش     نام بپد نه بی

(. 6  های اقتصادی نیز خواهد گپدیدتولید عسوفه، مو ب افزایش هزینه
با تو ه به موارد اشاره شده فوق، ضنپورت معپفنی، ت ثینپ و اسنتقپار     

شود نه در این های بومی با سازگاری و ع س پد باال احساس میگونه
هنای دیوخنار و درمننه ننام بنپد ننه در مپاتن         توان از گنون مورد می

تنوان از گوننه   هنا منی  قش قی تپن ن صحپا رویش دارد. از بین گون
با نام فارسی یونجه وحشی ننام   ن آستاراگالوس پودولوبوس بومی ایپا
ای، دارای سنازگاری  های مناسب عسوفنه (. این گونه با ویژگی40بپد  

باشد نه نشنت و اسنتقپار آن   باال در مناطق خشک و نی ه خشک می
تواند مورد بپرسی قپار گیپد. این گونه بپای بسیاری از مپات  ایپان می

های بسنیار عنالی دیگنپ    سوفه مپغوب و ویژگیمحافظ خاک است و ع
توان از آن در توسعه و اطن   بسنیاری از مپاتن  منناطق     دارد نه می

تنپین  (. اینن گوننه از بنا ارزش   40خشک و نی ه خشک استفاده نپد  
های بدون خار نشور است ننه بنا گسنتپس نسندتا  زیناد در مپاتن        گون
هنای  ه پاه در تپنیب تین  بند و یی قی، ع وما  به صورت گونۀ میان

شدت بنه سنپما   شود. ع وه بپ مقاومت به گپما، بهمپتعی مشاهده می
(. از 40باشند   گنپاد( و یخدنندان نینز مقناوم منی     در ه سانتی -30 تا

های مختسنف  های  الب این گیاه تغییپ فپم رویشی آن در اقسیمویژگی
بیشنتپ اسنت و   خشک نه بارنندگی  نه در اقسیم نی هطوریباشد. بهمی

گیپد، گیاه تقپیدا  حالت عسفی رطوبت بیشتپی در دستپس گیاه قپار می
ای بنه خنود   ای و حتی گناهی درختچنه  و در مناطق خشک، فپم بوته

گیپد. ریشه گیاه راست و با انشعابات نسدتا  نم نه ع ق نفوذ آن در می
یناه  گیپی شنده اسنت. تنا  گ   متپ اندازهسانتی 80ها تا بپخی رویشگاه

هنای  وسی  و گاهی تا قطپ یک متپ دیده شده است نه به ه پاه اندام
عننوان گیناه بسنیار مناسندی بنپای       هوایی توپی و فشنپده، آن را بنه  

خنوراک بنوده و   (. این گونۀ خنوش 40ن اید  حفاظت خاک معپفی می
نه ع وما  اینن  طوریگپدد. بهخوبی توس  گوسفند، بز و گاو چپا میبه

 ،گینپد. بنا اینن حنال    ت م پر و تا سط  طوقه صورت میچپا به صور
رغم این شدت چپا، به واسطه مقاومت بسیار خوب گیاه نسدت به عسی
های نامناسب، از این حیث، ن تپ صدمه دیده و ع وما  بنه  بپداریبهپه

ن اید. دهد و خود را بازسازی میطور طدیعی به رشد و رویش ادامه می
-روی آن اثپ مثدت فیزیولوژیک دارد. به بپ ه چنین چپای معقول دام

بنپداری قنپار نگینپد،    نه اگپ گیاه یک سال منورد چنپا و بهنپه   طوری
گپدند نه تقپیدنا  فضنای   های هوایی آن فشپده میخشدی شده و اندام

های بوته از بین رفتنه و چنپا و اسنتفادس دام از آن بنه     خالی بین شاخه
-گیپد نه باید در مدیپیت و بهنپه سختی و یا به میزان نم صورت می

گاه شنور و  بپداری گیاه، به آن تو ه شود. با تو نه بنه وسنعت رویشن    
هنای  قسیایی منطقه مورد مطالعه و ننوع پوشنش گیناهی ننه از گوننه     

ای اقندام بنه   شورزیست تش یل شده است، از چندی قدنل در بپنامنه  
ن منطقنه  معپفی، ت ثیپ و توسعه نشت آستاراگالوس پودولوبوس در ای

ای در خصنوص ارزش  (. بنا اینن حنال، مطالعنه    2انجام گپفته اسنت   
ای این گونه و مقایسه آن با گیاهان ع ده و غالنب منطقنه ننه    تغذیه

ع دتا شورزیست هستند، انجام نشده است. لنذا هندف از انجنام اینن     
ای گونه آستاراگالوس پودولوبوس و مقایسه مطالعه، تعیین ارزش تغذیه

گونه شورزیست مو ود در منطقنه بنا آب و هنوای خشنک      آن با چند
 بیابانی و خاک شور بود. 

 

 ها مواد و روش

 محل انجام آزمایش و گیاهان مورد مطالعه

های مختسف مورد مطالعه شامل آستاراگالوس در این مطالعه، گونه
، (canescens Atriplex پودولوبوس، آتپیکس ک نانسنک 

 و (barbarum Lycium  لیسیوم ،(igidar Salsola  سالسوالریجیدا
در سه مپحسه فنولوژی ی ( barbarum Lycium  دشتی درمنه

 با بپون گندد ناووسدهی و بذردهی( از منطقه داشسی رویشی، گل

 و در ه 37 و شپقی طول دقیقه 12 و در ه 55 مختصات  غپافیایی
بارندگی  متوس  دریا، سط  از متپ ارتفاع 45 و عپض ش الی دقیقه 16
در ه  20ساالنه  دمای میانگین و متپمیسی 450 درحدود ساله ده

 شدند. منطقه مورد مطالعه در ت ام  آوری    گپادسانتی

های اقسی ی از نوع خشک بیابانی محسوب شده به نحوی  بندیطدقه
باشد. بافت خاک منطقه متپ میمیسی 9/222نه میانگین بارش سالیانه 

گیپی پنج باشد. بپای ن ونهمی 8/7-8نل اشداع آن  لسی و اسیدیته
محل مشخص و در هپ محل از سه نقطه و در هپ نقطه ده پایه 

بپداری شد. های قابل استفاده دام ن ونهگیاهی شناسایی و از قس ت
ها پک از آوری حدود نیم تا یک نیسوگپم بود. ن ونهمقدار ن ونه    

ریخته شده و روی پانتها  بپداری، داخل پانت ناغذین ونه
منظور تهیه ها ثدت گپدید. بهمشخصات منطقه مورد بپداشت ن ونه

آوری شده در آون با در ه حپارت های    مخسوطی ی نواخت، ن ونه
ساعت خشک گپدید و سکک با  48گپاد به مدت در ه سانتی 60

 گیپی تپنیبمتپ  بپای اندازهاستفاده از آسیاب با توری یک میسی
متپی  آزمایش تولید گاز و قابسیت هضم( آسیاب میسی 5/1شی یایی( و 
ماده  شامل های گیاهیشی یایی ن ونه گیپی تپنیبشدند. اندازه

( و AOAC  5روش  با خام مطابقخانستپ خام وپپوتئین خشک،
گیپی مقدار الیاف نامحسول در شویندس خنثی و اسیدی مطابق با اندازه

گیپی سدیم، ( انجام شد. اندازه51 اران  روش ون سوست و ه 
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و نسسیم، منیزیم و فسفپ با  (Jenwayفتومتپ  ا دستگاه فسیمپتاسیم ب
( Biochrom Libera- S22استفاده از دستگاه اسک توفتومتپی  

( 33گیپی شدند. مقدار فنل بپ اساس روش مالیک و سینگ  اندازه
(، انپژی TDNهضم  گیپی شد. مقدار نل مواد مغذی قابل اندازه

، 1( و انپژی خالص رشد با استفاده از معادالت lNEخالص شیپدهی  
 (.41محاسده شد   3و  2

 TDN (%) = 81.38+(CP*0.36) - (ADF*0.77) 1معادله 
 1-(Mcal kg lNE (TDN*0.0245)] = (-[0.12 2معادله 
 1-(Mcal kg gNE (TDN*0.029)] = (-[1.01 3معادله 

 گاز  آزمون تولید

راس گوسفند ننپ   3مای  ش  ده از بپای انجام آزمایش تولید گاز، 
ای و قدنل از  نیسوگپم( دارای فیستوالی ش  ده 45 ± 5/2نژاد داالق  

 الیه از چهار دادن عدور باخوراک صدحگاهی گپفته شد. مای  ش  ده 

با محسول بزاق مصنوعی در حضور  2:1صاف و به نسدت  متقال پارچۀ
لیتنپ از اینن محسنول بنه داخنل      میسنی  30ید نپبن مخسنوط و  انسدی
گپم ن ونه ریخته میسی 200لیتپی حاوی میسی 125ای های شیشهویال

ای به ن ک درپنوش السنتی ی و   های شیشهشد. سکک سپ این ویال
 38پوشش آلومینیومی به طور نامل بسته و در ح ام آب گپم با دمای 

. به منظور تصحی  گاز تولید شده ناشی گپاد قپار داده شددر ۀ سانتی
ت پار به عنوان ب ننک در نظنپ    4مانده در مای  ش  ده، از ذرات باقی

، 24، 12، 8، 6، 4، 2گپفته شد. فشار گاز تولید شده در فواصل زمنانی 
ساعت بعند از ان وباسنیون بنا اسنتفاده از دسنتگاه       96و  72، 48، 36

لیدی در هپ زمان از رابطه تئودورو گیپی و حجم گاز توفشارسنج اندازه
معادلنه  ها با ن ک ( به دست آمد. تجزیه و تحسیل داده49و ه  اران  

 انجام شد: (43ارس وف م دونالد  
  ct-e–1)P=b                                                         4معادله  

تنپ بنه ازاء   لی میسنی t  حجم تولید گاز در زمان Pنه در این معادله 
گناز   bلیتپ در سناعت(،  ثابت نپخ تولید گاز  میسی c، گپم ماده خشک(

مدت زمان ان وباسیون  tلیتپ( و تولید شده از بخش قابل تخ یپ  میسی
 باشد.می

( طدق معادلۀ منک و اسنتینگاس  5قابسیت هضم ماده آلی  معادله 
 ه  ناران  ( طدق روش منک و6( ، انپژی قابل متابولیسم  معادله 38 
( بنا اسنتفاده از معادلنۀ    7( و اسیدهای چپب نوتاه زنجیپ  معادلنه  39 

 ( تخ ین زده شد.21  گتاچیو و ه  اران
 5معادله 

OMD (%) = 14.88 + 0.899GP + 0.45CP1 + 0.065A 

 6معادله 
CF 0.0029 + ME (MJ/kg DM) = 2.20 + 0.136GP + 
0.00574CP2  

 7معادله
SCFA (mmol) = -0.00425 + 0.0222GP 

لیتپ بنه  ساعت  میسی 24تولید خالص گاز در  GPدر این معادالت 

پپوتئین خام  بپحسنب درصند(،    1CPمیسی گپم ماده خشک(، 200ازاء
A  ،2مقدار خانستپCP گپم ماده خشنک( و  پپوتئین خام  گپم در نیسو

CF  باشد. بپ حسب درصد( میچپبی خام 
 

 یط آزمایشگاهیگیری قابلیت هضم در شرااندازه

آوری مای  ش  ده مطابق آنچنه  روش تهیه بزاق مصنوعی و    
مخسنوط بنافپ و    pHدر آزمون تولید گاز شپ  داده شد، صورت گپفت. 

، شنپنت  691متپ ال تپونی ی  مندل   pHمای  ش  ده توس  دستگاه 
Metrohm گنپم مناده  میسی 500مقدار  رسانده شد. 8/6( ننتپل و به 

لیتپ بزاق مصننوعی و  میسی 50آسیاب شده به ه پاه های خشک ن ونه
 125ای های شیشنه در ویال 1به  2مای  ش  ده صاف شده به نسدت 

 39گذاری، در بن ماری بنا دمنای   لیتپی ریخته و پک از درپوشمیسی
-ساعت ت امی شیشه 24گپاد قپار داده شد. بعد از گذشت در ۀ سانتی

های مو ود در هپ ویال، بنا اسنتفاده   ها از ح ام آب گپم خار  و ن ونه
از پارچه مخصوص از  نک دانپون صناف شنده و محتوینات هضنم     

های با وزن مشنخص انتقنال   آوری و درون نپوزهنشده هپ ویال    
در نه   60ساعت در آون با در ه حنپارت   48ها به مدت یافت. نپوزه

شند.  گپاد قپار داده شدند. سکک قابسیت هضم ظاهپی محاسنده  سانتی
ساعت در نوره بنا   6های حاوی محتویات هضم نشده به مدت نپوزه
گپاد قپار داده شدند. این نار به منظور تعینین  در ه سانتی 540دمای 

ها صورت گپفت. مقدار خانستپ خام مواد هضم نشده مو ود در نپوزه
هیکونسپیت  -ها با استفاده از روش فنلمیزان نیتپوژن آمونیانی ن ونه

(. بدین منظور از دستگاه اسک توفتومتپ در طول مو  16گپدید  تعیین 
نانومتپ  هت قپائت  ذب نوری استفاده شد. بازده تولید گناز بنه    630

ساعت ان وباسیون تقسنیم بنپ    24صورت حجم گاز تولید شده پک از 
مقدار ماده تجزیه شدس واقعی  گپم( محاسده شد.  هت محاسده تنودس  

( بسومنل و  8معادلنۀ پیشننهاد شندس  معادلنه      می پوبی تولیند شنده از  
 ( استفاده گپدید.14ه  اران  
 MCP (mg)= GP × (PF – 2.2)                            8معادله 

فانتور تف ینک و   PFتولید تودس می پوبی،  MCPدر این معادله، 
GP بپای تعینین  باشد. ساعت می 24لیتپ گاز تولید شده در زمان میسی

نی واقعنا  هضنم شنده پنک از پایننان ان وباسنیون، محتنوای    مادس آل
ها بنا محسنول شنویندس خنثنی به مدت ینک سناعت  وشنانده    شیشه
مانده بپای خشک شنندن بننه آون و   سکک محسول صاف و باقی شد.

سنکک بنه ننوره منتقل گپدید و با نم نپدن اعداد بعند آون و بعنند  
عامنل   عا  هضم شنده محاسننده شنند.   ننوره از ه دیگپ، مادس آلی واق

گپم ماده آلنی حقیقنی هضنم شنده بنپ      ( نه نسدت میسیPFتف یک  
باشد، محاسده شند. بنازده تنودس    لیتپ حجم گاز خالص تولیدی میمیسی

می پوبی تولید شده با تقسیم توده می پوبی تولید شده بپ مقندار مناده   
به  گاز تولید بازده آلی حقیقی قابل تخ یپ در پایان زمان ان وباسیون و
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 بنپ  تقسنیم  ان وباسیون ساعت 24از  پک شده تولید گاز حجم صورت

 شد.   محاسده گپم((واقعی شده تجزیه ماده مقدار
های حاصسه در قالب طپ  نام   تصادفی و با استفاده از ننپم  داده 

 گپفتند.  مورد تجزیه و تحسیل قپار 1/9( نسخۀ SAS  48افزار آماری 
 

 بحثنتایج و 

هنای مپتعنی آسنتاراگالوس    نتایج مپبوط به تپنیب شی یایی گونه
پودولوبوس، آتپیکس ک نانیسنک، سالسوال ریجیندا، لیسنیوم و درمننه    

نشان  1دشتی در سه مپحسه رشد رویشی، گسدهی و بذردهی در  دول 
هنای منورد مطالعنه    داده شده است. نتنایج نشنان داد ننه بنین گوننه     

درصند( در مپحسنۀ    33/89ونۀ درمننۀ دشنتی    بیشتپین ماده آلی در گ
درصد( در مپحسه  50/66گسدهی و ن تپین ماده آلی در گونۀ سالسوال  

داری داشنت  هنا اخنت ف معننی   باشد ننه بنا بقینه گوننه    بذردهی می
 05/0>P.) تپتینب  تپین مقدار بهباالتپین و پایین از نظپ خانستپ خام

درصند( و گوننۀ    50/33ی  مپبوط به گونۀ سالسوال در مپحسنه بنذرده  
-(. پایینP<05/0درصد( بود   55/10درمنۀ دشتی در مپحسه رویشی  

تپین مقدار پپوتئین خام در مپحسه بذردهی مشاهده شد و از این نظنپ  
درصند(   46/4پس نک   تپین و آتنپی درصد( پایین 92/1درمنۀ دشتی  

محسول در باالتپین مقدار بود. با افزایش مپاحل رشد، مقندار الیناف ننا   
ها روند افزایشی داشت و از این شوینده خنثی و اسیدی در ت امی گونه

نظننپ گونننۀ آسننتاراگالوس پودولوبننوس بنناالتپین مقنندار را در مپحسننۀ 
پس نک ن تنپین مقندار را در    گوننۀ آتنپی  درصند( و   00/56بذردهی  

 درصد( داشت.  00/23مپحسۀ رویشی  
زان ماده آلی شش گونۀ ( می23پور و ه  اران  در مطالعۀ هپمزی

درصند گنزارش شند. در     36/92تا  08/81گیاهی منطقۀ سیستان بین 
درصد بود ننه   50/66این مطالعه ن تپین مقدار مقدار مادس آلی حدود 

 77/63( بود نه حداقل مقدار مادس آلی را 44در توافق با نتایج پیپوی  
ری محنی   رسد نه با افزایش مقدار شنو نظپ میدرصد گزارش نپد. به

به عست  ذب و تج   عناصپ معدنی و افزایش محتوی خانستپ، سهم 
(. در حقیقنت بناال بنودن مینزان     7یابند   مادس آلی گیاهان ناهش منی 

توان بنه شنوری زیناد خناک و     های گیاهی را میخانستپ در این گونه
ها نسدت داد. در بین پننج گوننۀ   خاصیت این گیاهان در  ذب ناتیون

تپین گونۀ آستاراگالوس پودولوبوس و درمنۀ دشتی پایینمورد مطالعه، 
( با بپرسی ارزش 25مقدار خانستپ را داشتند. حسینی نژاد و ه  اران  

ای پنج گونۀ شورزیسنت سیسنتان، بناالتپین مقندار خانسنتپ را      تغذیه
درصد( گزارش نپدند. ع دس  87/46مپبوط به گیاه سالسوال گپیفیتی  

هنای  تفناوت در مقنادیپ خانسنتپ خنام گوننه     دالیسی نه بپای تو ینه  
شورزیست ذنپ شده است شامل مپحسه فنولنوژی ی، ا نزای گیناهی،    

باشند  فصل، منطقه رویشی، شپای  متفاوت محیطی و گونۀ گیناه منی  
هنای مختسنف خنانواده آتنپیکس ک در     (. مقدار خانستپ گوننه 18و 11 

(، 3رصنند  د 3/12(، لینتفننورمیک، 50  4/34تننا  8/19نوموالریننا از 
 ( گزارش شده است. 46درصد   2/17نانسنک، 

هنا در ه نۀ مپاحنل رشند در     خام بپای ت امی گونهمقدار پپوتئین
درصد قپار داشت. در مطالعه نوچ ی و ه  اران  38/7تا  92/1دامنۀ 

درصند و   2/19تا  2/8گونۀ شورپسند بین  12( مقدار پپوتئین خام 27 
 2/6( بپای پنج گونۀ شورپسند بنین  10در مطالعۀ باشتنی و ه  اران  

درصد گزارش شده است؛ هنپ چنند در اینن مطالعنات ینک       63/11تا 
مپحسه رشد در نظپ گپفته شده بود. در این مطالعه با افنزایش مپاحنل   
رشد مقدار پپوتئین خام روند نزولی داشت نه ه سو با نتایج ابپسنجی  

 عننی م بناال، نناهش  با بپداشت گیاهان در سنین  ( بود.1و ه  اران  

رسند  به نظپ منی  (.30ها مشاهده شد  داری در مقدار نیتپوژن ه ه آن
عست ناهش درصد پپوتئین ه سو با افزایش مپاحل رشد این باشد نه 

های الیافی گیاه توسعه بیشنتپی یافتنه و   متناسب با رشد گیاه، قس ت
رود ننه از اینن  هنت    دیواره سسولی به طپف سسولزی شدن پیش می

تواند درصد مواد مغذی و به ویژه پپوتئین خام را تحت تناثیپ قنپار   می
چند پایین بودن مقدار پنپوتئین خنام در مپحسنۀ بنذردهی بنه      دهد. هپ

( 1(. ابپسجی و ه  ناران   26ریزش بذرها نیز نسدت داده شده است  
( در Hedysarum coronariumبا بپرسی نیفیت گونه مپتعی سوال  

ی نشان دادند نه با بال  شدن گیناه مقندار پنپوتئین    سه مپحسۀ فنولوژ
رسند.  خام ناهش یافته و در مپحسۀ رسیدن بذر بنه حنداقل خنود منی    

-صورت تپنیدات غینپ بخش اعظم پپوتئین خام گیاهان شورزیست به

(. 37پپوتئینننی ه انننند نیتننپات، گ یسننین، بتننائین و پننپولین اسننت  
ین گیاهان و ود داشته و بنه  های اگ یسین، بتائین و پپولین در بپگ

تنوان  ننند. هپ چنند منی  های نم آبی ن ک میگیاه در زمان استپس
های مورد بخشی از تفاوت در مقادیپ پپوتئین خام را به تفاوت در گونه

ای از خام در گوننه مطالعه نیز نسدت داد. به عنوان مثال، مقدار پپوتئین
( و 47درصنننند   dimorphostegia Atriplex )22/6آتننننپیکس ک  

( گزارش شد. ه چنین در اینن  46درصد   04/10آتپیکس ک نانسنک 
مطالعه، باالتپین مقدار پپوتئین خام در گونۀ سالسوال ریجیدا در مپحسۀ 

تپ از مقندار گنزارش   درصد گزارش شد نه بسیار پایین 67/4دهی گل
 ( بود. 46درصد( توس  رزاقی و ه  اران   23/10شده  

موازات افزایش مپاحل رشد مقدار دیوارس سنسولی  ه، بهدر این مطالع
 53تنا   23های مورد مطالعه روند افزایشی نشنان داد و در دامننۀ   گونه

( مینزان الیناف   18درصد در مپاحل مختسف رشد قپار داشت. الشناعپ   
تنا   30های گیاهان شورزیست در مناطق بیابانی مصپ را در دامنۀ بپگ
گنزارش ننپد.    ADFدرصد بنپای   29ا ت 15و  NDFدرصد بپای  45

( میزان فیدپ خام پنج گونه گیناه  10بپاساس گزارش باشتنی و تونسی  
درصد متغیپ بود. منواد فیدنپی و خانسنتپ     5/20تا  6/8شورپسند بین 

 گیاهان شورزیست باالست و با ناهش پپوتئین و اننپژی خنام، اینن    

وغ گیاهنان مینزان   چنین با پیشپفت در بسن تپنیدات افزایش یافته و هم
یابد. با افزایش سن گیاه نیاز بنه بافنت   تپنیدات فیدپی آن افزایش می
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هنای  یابند و در نتیجنه مقنادیپ نپبوهیندرات    ساخت انی افنزایش منی  
یابند  سسولز و لیگنین آن افزایش منی ساخت انی آن مانند سسولز و ه ی

وی های مپتعی، محت(. گزارش شده است نه با افزایش سن عسوفه31 
(. 30یابند   ای افنزایش منی  بنپگ و بوتنه  های پهندیوارس سسولی گونه

( گزارش نپدند نه بنا پیشنپفت مپحسنۀ رشند     1ابپسجی و ه  اران  
-ها ناهش منی گیاه، از رویشی به بذردهی، نیفیت و ارزش غذایی آن

یابد. ه زمان با رشد تدریجی گیاه نسدت بپگ به ساقه ناهش یافته و 
ه، بیشتپین حجم تولید عسوفه به ساقه اختصناص دارد  با رشد نامل گیا

ها تنازه و سپسندز   ها و ساقهنه در مپحسۀ رشد رویشی و گسدهی، بپگ
های ساختاری افزوده هستند و با بال  شدن گیاه، بپ میزان نپبوهیدرات

هنا  ( گزارش ن ودند ننه بنپگ  53اصفهانی و ه  اران  شود. زندیمی
ارای پنپوتئین خنام بیشنتپی هسنتند و     هنا مع نوال د  نسدت به سناقه 
ها بیشتپین میزان الیاف را دارند. به طور نسی، بنا بسنوغ   بالع ک، ساقه

گیاه، غسظت دیوارس سسولی در ساقه و بپگ افزایش و نسدت محتوینات  
محسول سسول نناهش و مینزان الیناف ننامحسول در شنویندس اسنیدی       

افتند.  ه اتفناق منی  یابد به عدارت دیگپ لیگنینی شندن گینا  افزایش می
تنوان بنه مپحسنه    اخت ف در مواد مغنذی گیاهنان شورزیسنت را منی    

هنا  بپداشت گیاه، شپای  محیطی و آب و هوایی منطقنه و تواننایی آن  
بپای دریافت مواد مغذی از خاک نسدت داد. در اینن مطالعنه احت ناال     
 بتوان بخشی از تغییپات و مغایپت نتایج با سایپ مطالعنات را بنه روش  

گیپی نسدت داد. در این مطالعه سعی بنپ اینن بنود ننه     متفاوت ن ونه
های گیناهی صنورت   های قابل مصپف دام گونهگیپی از قس تن ونه

هنا بنود و   گیپی شامل بپگ و ساقهگیپد. لذا، بپای درمنۀ دشتی ن ونه
 های بپگ صورت پذیپفت.های شورزیست از قس تبپای گونه

مواد مغذی قابل هضم، اننپژی خنالص    در این مطالعه، مقادیپ نل
تنپ از مپاحنل   شیپدهی و انپژی خالص رشد در مپحسۀ بذردهی پنایین 

رویشی و گسدهی بود. در گونۀ آستاراگالوس پودولوبوس مقدار نل مواد 
مغذی قابل هضم، مقدار انپژی خالص شیپدهی و انپژی خالص رشند  

حسنۀ رویشنی   هنا در مپ در مپحسۀ گسندهی بناالتپین و در سنایپ گوننه    
 باالتپین مقدار بود.

باالتپین مقدار سدیم و پتاسیم در هپ سه مپحسنۀ فنولنوژی ی، در   
( گنزارش  12و  11سالم و ه  ناران   گونۀ آتپیکس ک مشاهده شد. بن

طور قابل نپدند تپنیب مواد معدنی گیاهان شورزیست م  ن است به
بد. غسظنت  های مو ود در آب و خاک تغییپ یاتو هی تحت تأثیپ ن ک

مواد معدنی گیاهان شورزیست وابسته به مینزان منواد معندنی تج ن      
های گیاهنان شورزیسنت   یافته در بپگ این گیاهان است. اغسب ن ک

صورت نسپ و سدیم و نسپ و پتاسیم است. با این حنال اینن گیاهنان    به
توانند  دارای غسظت باالیی از نسسیم، گوگپد و فسفپ نیز هستند نه می

هنای مصنپف ننننده    تعادل در متابولیسم مواد معندنی دام  باعث عدم
 9/7تنا   1/4شود. پژوهشگپان میزان سدیم گونۀ غالب آتنپیکس ک را  

درصد ماده خشک نیز گنزارش نپدنند.    11خشک و نسپ را درصد ماده
های مختسف آتپیکس ک وابسته بنه  آنیون گونه -سط  مختسف ناتیون

آوری هنای   ن   آن در بپخی ن ونهمعادلۀ مورد استفاده بپای محاسده 
گنپم مناده    100واالن در میسنی اننی   90تنا   60شده در استپالیا بنین  

( گزارش نپدنند  36خشک تخ ین زده شده است. مستپز و ه  اران  
توانند در مقادیپ حدانثپ سنطو  قابنل   نه پتاسیم، نسسیم و منیزیم می

اهننان درصنند بننپای نشننخوارننندگان در گی   6/0و  5/1، 2تح ننل 
هنای مختسنف در   شورزیست تج   یابند. مقدار فننل ننل بنین گوننه    

داری و نود نداشنت، بنا    دهی اخت ف معنیمپاحل رشد رویشی و گل
باالتپین مقدار فنل در مپحسنۀ بنذردهی در گوننۀ لیسنیوم و      ،این حال
 تپین مقدار در گونه سالسوال مشاهده شد. پایین

 
 1وس پودولوبوس در مپاحل مختسف فنولوژی ی و مقایسه آن با چند گیاه شورزیست  درصد ماده خشک(تپنیب شی یایی آستاراگال -1جدول 

Table 1- Chemical composition of Astragalus podolobus in different phonological stages and compared it with some halophyte 

plants (% DM)1 

 

 تی ارها 
Tretments 

 
شتداه میانگین ا

 استاندارد
SEM 

 سط  معنی داری
P-value 

آستاراگالوس 
 پودولوبوس

Astragalus 
podolubos 

 آتپیکس ک نانسسن
Atriplex 

canescens 

 سالسوال ریجیدا
Salsola rigida 

 لیسیوم
Lyceum 

barbarum 

 درمنه دشتی
Artemisia 

Sieberi 

 ماده آلی
OM 

مپحسۀ    
 رویشی

Vegetation 

a87.66 b6679. c76.33 b79.33 a87.00 0.298 0.0001 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

b87.50 c79.16 e69.16 d77.35 a89.33 0.288 0.0001 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

b85.83 e79.5 e66.50 d71.33 a87.00 0.130 0.0001 
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خانستپ خام                                                                                                      
Ash 

 مپحسۀ  رویشی
Vegetation 

c10.89 b20.86 a23.22 b20.33 c 10.55 0.567 0.0001 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

d12.16 c20.83 a30.83 b22.66 e10.67 0.288 0.0001 

مپحسۀ  
 بذردهی

Seeding 

d14.16 c20.50 a33.50 b28.67 e13.00 0.130 0.1000 

 پپوتئین خام                              
CP 

      

 مپحسۀ  رویشی
Vegetation 

c4.34 bc4.76 c4.54 ab6.99 a7.38 0.650 0.0532 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

C4.44 ab6.32 bc4.67 a6.88 bc5.08 0.473 0.0547 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

ab3.57 a4.46 bc2.20 bc2.74 c1.92 0.372 0.0231 

 الیاف نامحسول در شویندس خنثی    
NDF 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a34.00 ab31.00 c23.00 be28.00 ab31.00 1.48 0.022 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

a42.00 a42.00 b35.00 b36.00 b35.00 1.095 0.0103 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

a46.00 ab53.00 ab50.00 b47.00 c37.00 1.949 0.006 

 الیاف نامحسول در شویندس اسیدی  
ADF 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a18.00 b9.00 a15.00 b9.00 a16.00 1.48 0.022 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

ab15.00 b11.00 ab17.00 b13.00 a20.00 1.78 0.087 

مپحسۀ  
 بذردهی

Seeding 

ab26.00 e14.00 a27.00 bc20.00 a30.00 1.84 0.0089 

 سسولزیه    
HEM 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

b16.00 a22.00 c8.00 ab19.00 b15.00 1.095 0.0021 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

a27.00 a31.00 b18.00 ab23.00 b15.00 2.19 0.0174 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

b30.00 a39.00 c23.00 bc27.00 d7.00 1.788 0.0005 

 نل مواد مغذی قابل هضم     
TDN (%) 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

b69.08 a76.16 a71.46 a76.96 b71.71 1.17 0.020 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

abc71.43 a75.18 bc70.00 ab73.84 c67.81 1.34 0.057 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

bc62.64 a72.20 c61.38 ab66.96 c58.97 1.46 0.0078 

 پم(انپژی خالص شیپدهی  مگاژول در نیسوگ
(mj/Kg) NEl 

 مپحسۀ  رویشی
Vegetation 

b1.572 a1.746 b1.630 a1.765 b1.637 0.028 0.020 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

abc1.630 a1.722 bc1.595 ab1.689 c1.541 0.032 0.057 
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مپحسۀ  
 بذردهی

Seeding 

bc1.415 a1.649 c1.384 ab1.521 c1.325 0.0357 0.0077 

 اژول در نیسوگپم( مگ  انپژی خالص رشد
(mj/Kg)g NE 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

b0.993 a1.199 b1.062 a1.222 b1.069 0.0339 0.0199 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

abc1.061 a1.17 bc1.02 ab1.13 c0.956 0.0388 0.0573 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

bc0.807 a1.084 c0.770 ab0.932 c0.700 0.0425 0.0079 

 مسدی    
Sodium 

       

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

c8.50 a17.31 d8.06 cd8.36 b10.65 0.098 0.0001 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

c11.90 a16.14 b13.23 b13.25 c11.75 0.105 0.0001 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

d12.48 a17.85 d12.34 c14.24 b16.185 0.290 0.0002 

 پتاسیم
Potassium 

 شیمپحسۀ روی
Vegetation 

b24.5 a30.02 d12.85 c18.92 c21.25 0.928 0.0004 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

b21.95 a29.55 d14.52 bc19.50 c19.15 0.686 0.0002 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

c25.57 a32.67 d17.52 d18.87 b28.65 0.616 0.0001 

 منیزیم  
Magnesium 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a1.73 b b50.6 b0.83 b0.88 b0.58 0.092 0.0017 

 مپحسۀ  گسدهی
Flowering 

a2.09 b1.33 bc0.99 c0.94 bc1.005 0.101 0.002 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

a2.35 b1.25 b1.1 b1.48 b1.06 0.122 0.0033 

 نسسیم
Calcium 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

c0.255 a1.085 bc0.51 ab0.90 c0.125 0.0119 0.0091 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

d0.31 c0.97 bc1.08 b1.25 a2.39 0.069 0.0001 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

c1.06 b1.29 bc1.23 b1.32 a2.77 0.049 0.0001 

 فسفپ   
Phophor 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

ab0.045 b0.035 b0.035 ab0.045 a0.055 0.005 0.044 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

0.04 ab50.03 b0.035 b0.035 a0.055   0.004 0.089 

 مپحسۀ بذردهی   
Seeding 

b0.045 b0.045 a0.05 c0.035 a0.055 0.006 0.061 

 گپم بپ گپم ماده خشک(فنل  میسی
Phenol (mg/g DM) 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

5.74 6.28 6.01 6.21 5.16 0.88 0.89 
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 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

14.12 14.30 12.35 14.61 14.86 1.103 0.568 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

ab16.26 b14.27 b12.38 a21.39 ab17.14 1.66 0.045 

 (.P>05/0داری دارند  در هپ ردیف اعداد با حپوف غیپمشابه با ی دیگپ اخت ف معنی 1
1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
مپبوط به پتانسیل و نپخ تولید گاز گیاهان شورزیست منورد  نتایج 

نشان داده شده اسنت. نتنایج نشنان داد ننه بنین       2مطالعه در  دول 
های مختسف از نظپ پتانسیل و نپخ تولید گاز در مپاحنل مختسنف   گونه

(. از اینن نظنپ، در   P<05/0داری و نود داشنت    رشد اخنت ف معننی  
ار پتانسیل تولید گاز مپبوط به درمننۀ  مپحسۀ رشد رویشی باالتپین مقد

تپین مقدار مپبوط به گیناه سالسنوال   لیتپ( و پایینمیسی 1/443دشتی  
تنپین مقندار   لیتپ( بود. در مپحسۀ گسدهی باالتپین و پایینمیسی 5/357 

تپتیب مپبنوط بنه آتنپیکس ک و لیسنیوم بنود. بنا       پتانسیل تولید گاز به
ردهی پتانسل تولید گاز روند ناهشنی  افزایش مپاحل رشد به مپحسه بذ

نننه نسنندت بننه مپحسننه رویشننی در آسننتاراگالوس طننوریداشننت؛ بننه
پودولوبوس، آتپیکس ک، سالسوال، لیسیوم و درمننۀ دشنتی بنه تپتینب     

لیتنپی رخ داد. از نظنپ   میسنی  9/86و  2/65، 40، 5/47، 7/80ناهش 
سینت هضنم   تپین مقدار قابهای تخ ینی، گونۀ سالسوال پایینفپاسنجه

ماده آلی، انپژی قابل متابولیسم و غسظت اسیدهای چپب نوتاه زنجیپ 
ها در ه ه مپاحل رشند داشنت. در مطالعنه    را در مقایسه با سایپ گونه

( بپای دو گونۀ آتپیکس ک نانسنک و سالسنوال  46رزاقی و ه  اران  
مگناژول   03/6و  49/6ریجیدا مقدار انپژی قابل متابولیسم به تپتینب  

نیسوگپم ماده خشک و غسظت اسنیدهای چنپب نوتناه زنجینپ بنه       در
مول گزارش شده است نه ه سنو بنا نتنایج    میسی 52/0و  6/0تپتیب 

( مقادیپ اننپژی قابنل   9این مطالعه بود. در مطالعۀ عزیزی و مح دی  
متابولیسم و غسظت اسیدهای چپب نوتاه زنجیپ گزارش شده بپای دو 

سنوروس و نورویپوسنتپیک( بناالتپ از    گونه آستارگالوس  آنگوسنتی ف 
مقادیپ گزارش شده در این مطالعه بود نه احت اال  به خاطپ  تفناوت در  

 هنای ویژگنی  دیگنپ  شنپای  آب و هنوایی و اقسی نی و ننوع خناک و     

 (.19باشد   رویشگاهی
تنی در مطالعه الننگ  های حاصل از تولید گاز در شپای  بپونداده

اثنپات منفنی بسنوغ بنپ ارزش غنذایی       ( نیز به وضنو  30و ه  اران  
های مپتعی را نشنان داده شنده اسنت. نناهش گناز تولیندی و       عسوفه

توان به تغییپ پارامتپهای تخ ینی ه سو با افزایش در بسوغ گیاه را می
در ساختار فیزی ی گیاهان و نینز تغیینپ تپنینب شنی یایی نسندت داد      

پنپوتئین  رشند مقندار    (. با تو ه به نتایج، ه سو با افزایش مپاحل35 

شنوینده خنثنی    در ننامحسول  خانستپ خام و الیاف و مقدار خام ناهش
های تولید گاز و قابسیت هضم ماده آلی با فپاسنجه افزایش یافته است.

میزان الیاف نامحسول در شنویندس خنثنی و اسنیدی و مینزان لیگننین      
 ه دستگی منفی دارند. محتویات سسول بنه آسنانی و بنه طنور نامنل     

شود در حالی نه دیوارس سسولی به آرامی و تنها تا حد معیننی  هضم می
(. 45باشند   نه به در ه لیگنینی شدن وابسته است، قابنل هضنم منی   

شود ننه  قابل هضم در نظپ گپفته میلیگنین به عنوان یک بخش غیپ
ساناریدهای سناختاری دینوارس   های می پوبی به پسیاز دستپسی آنزیم
دهند ننه در بیشنتپ    آورد. نتایج نشان منی ه ع ل میسسولی م انعت ب

(. 53و 4شنود   ها با بسوغ گیاه از میزان گناز تولیندی ناسنته منی    گونه
ه سو با افزایش در مپاحل رشد و بسوغ گیاهان، مقدار دینوارس سنسولی   

تواننند مننانعی در بپابننپ فعالیننت  آنهننا نیننز افننزایش یافتننه نننه مننی  
؛ چپا نه افزایش شوداهش تولید گاز و منجپ به ن می پوارگانیسم باشد

قندهای محسول گپدیده و در نهایت مو ب این مقادیپ، مو ب ناهش 
(. در اینن مطالعنه بنا    32و  20گپدد  ناهش هضم، تخ یپ و تولید گاز 

افزایش سن گیاهان، مقدار دیوارس سسولی افزایش و مقدار پپوتئین خام 
و انپژی قابل متابولیس ی  ناهش یافته است و از این رو، قابسیت هضم

مثدتنی بنین    ( رابطنه 28ه  ناران   آنها ناهش یافته است. الربنی و  
( 29میزان پپوتئین خام و تولید گاز نشان دادند. لودادینو و ه  ناران    

رابطه منفی بین نپبوهیندراتهای سناختاری و پنپوتئین خنام گیاهنان      
 شت.شورزیست را گزارش ن ودند نه با نتایج حاصل مطابقت دا

( رابطۀ مع نوس بنین خانسنتپ و    18و  25در بپخی از مطالعات  
انپژی قابل متابولیسم گزارش شده است. در این مطالعه، گیاه سالسوال 

تپین مقدار انپژی قابل متابولیسم را در باالتپین مقدار خانستپ و پایین
ها در ه ه مپاحل رشد داشنت ننه در توافنق بنا     مقایسه با سایپ گونه

 ( بود. 25نژاد و ه  اران  حسینینتایج 
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مختلف پس از  ساعاتدر مراحل مختلف فنولوژیکی و مقایسه آن با چند گیاه شورزیست در  منحنی تولید گاز آستاراگالوس پودولوبوس -1شکل 

 انکوباسیون.

Figure 1- Gas production curvesf Astragalus podolobus in different phonological stages and compared it with some 

halophyte plants at different times after incubation 
 

ه انطور نه نتایج نشان داد با افنزایش مپاحنل رشند نناهش در     
هنای  تولید گاز مشاهد شد نه از این نظپ، بیشنتپین نناهش در گوننه   

آستاراگالوس پودولوبوس و درمنۀ دشتی مشاهده شد. شاید بتوان دلیل 
گیپی دانست نه در مورد این دو گونه ن ونه آن را تفاوت در نوع ن ونه

 میزان ناهش عسل ای بپگ و ساقه بود. از دیگپهگیپی شامل قس ت

 فعالیت توانددر گیاه می آلی ماده هضم بسیتقا و قابل متابولسیم انپژی

ای و از ای تپنیدات فنولی باشند. و نود تپنیدنات ضندتغذیه    تغذیهضد

های شن  ده داشنته     سه تپنیدات فنسی تأثیپ منفی بپ می پوارگانیسم
تسف از   سه تجزیۀ دیوارس سنسولی، تنپاوش   نه این نار را از طپق مخ

محتویات سسولی، آسنیب بنه غشنای سیتوپ سنم و نناهش حپننت       
( و یا از طپیق باند شدن با مواد مغنذی  17ننند  میها، اع ال پپوتون

-ها، از هضم می پوبی  سوگیپی بنه ها و نپبوهیدراته چون پپوتئین

 (.18و  51آورند  ع ل می

هنای گیناهی منورد مطالعنه در طنول مندت       نهروند تولید گاز ن و



 11     ...های تولید گاز و قابلیت هضم  گیاه آستاراگالوس پودولوبوستعیین ترکیب شیمیایی، فراسنجه

 12نشان داده شده است. نتایج نشان داد نه تا  1ان وباسیون در ش ل 
های مختسف گیاهی در ه ه ساعت اول ان وباسیون اخت فی بین گونه

مپاحل رشد و ود ندارد. روند تولید گاز در طول مندت ان وباسنیون در   
رشد از رونند خاصنی تدعینت    های گیاهی در مپاحل مختسف بین ن ونه

نند. به عنوان مثال، گیاه درمنۀ دشتی بنا این نه در مپحسنۀ رشند     ن ی
رویشی باالتپین روند تولیند گناز را داشنت، بنا اینن حنال، در مپحسنۀ        

تپین روند تولید گاز را به خود اختصناص داد. در مپحسنۀ   بذردهی پایین
-تپین و پنایین رشد رویشی گونه درمنۀ دشتی و لیسیوم به تپتیب باال

دهنی و  تپین روند تولید گاز را داشتند، در حالی نه در مپحسۀ رشد گل
بذردهی باالتپین روند تولید گاز مپبوط به گیاه آتنپیکس ک بنود. رونند    
تولید گاز گیناه آسنتاراگالوس پودولوبنوس در مپحسنۀ رشند رویشنی و       

 بذردهی بعد از گیاه آتپیکس ک قپار دارد.
-بسیت هضم ماده خشک و ماده آلی و فپاسننجه نتایج مپبوط به قا

هنای  نشان داده شده اسنت. در بنین گوننه    3های تخ یپی در  دول 
مختسف از نظپ قابسیت هضنم مناده خشنک در مپحسنه رشند رویشنی،       

تپین و ن تنپین مقندار قابسینت    . بیش(P<01/0 اخت ف مشاهده شد 
 66/58هضم ماده خشک به تپتیب مپبنوط بنه گوننۀ درمننۀ دشنتی       

هنا از نظنپ قابسینت    درصد( بود. در بین گوننه  50درصد( و آتپیکس ک  
-دهی و بذردهی اخت ف معننی هضم ماده خشک در مپاحل رشد گل

داری و ود نداشت؛ با این حال، با افزایش مپاحل رشد، قابسیت هضنم  
روند ناهشی نشنان داد و بیشنتپین نناهش قابسینت هضنم در گوننۀ       

تپین قابسیت هضم مناده آلنی   اق افتاد. پاییندرصد( اتف66/10لیسیوم  
هنای مختسنف از   مپبوط به دو گونۀ آتپیکس ک و لیسیوم بود. بین گونه

نظپ عامل تف یک، تولید تودس می پوبی و بازده تولید تنودس می پوبنی   
(. بیشنتپین مقندار عامنل تف ینک در     P<01/0 اخت ف و ود داشت 

( و ن تنپین مقندار   37/7  مپحسۀ رشد رویشی مپبوط به گونۀ سالسوال
( بود. بیشتپین مقندار  42/3در مپحسۀ بذردهی مپبوط به گونۀ لیسیوم  

-تولید تودس می پوبی بپای سه گونۀ آستاراگالوس پودولوبنوس، آتنپی  

پس ک و سالسوال در مپحسۀ رشد رویشنی و بنپای دو گوننه لیسنیوم و     
ه بنذردهی  دهی بود. با این حنال، در مپحسن  درمنه دشتی در مپحسه گل

گونۀ درمنۀ دشتی باالتپین مقدار تولید تودس می پوبی را داشت. از نظپ 
pH های مختسف و نیتپوژن آمونیانی در مپحسۀ رشد رویشی بین گونه

داری و نود داشنت و گوننه آسنتاراگالوس بیشنتپین و      اخت ف معننی 
 سالسوال ن تپین مقدار نیتپوژن آمونیانی را داشت.

های مورد مطالعنه  نشان داد قابسیت هضم گونهه انطور نه نتایج  
با افزایش مپاحل رشد روند ناهشی داشت. تفناوت در قابسینت هضنم    

-تفاوت در تپنیب شی یایی ن ونهبپآورد شده در این مطالعه با تو ه به

باشد. با افزایش مپاحل رشد مقدار دینوارس سنسولی   ها قابل توضی  می
طنور  خانستپ روند ناهشی داشت. به روند افزایشی و مقدار مادس آلی و

نسی دو گونۀ آستاراگالوس پودولوبوس و درمنۀ دشتی مقنادیپ قابسینت   
ینت هضنم   سهضم باالتپی داشتند. در بسیاری از مطالعنات مقنادیپ قاب  

 فیزیولوژینک  وضعیت مختسف  سن، شپای  درهای شورزیست را گونه

(. 18 نپدنند   درصند گنزارش   70تا  40در دامنۀ بپداشت(  گیاه، زمان
اخت ف مقنادیپ گنزارش شنده تنأثیپ      هضم نیز در قابسیت بپآورد روش

 منواد  هضم ( قابسیت47  و ه  اران ریاسیتنی، دارد. در شپای  درون

 و درصند و بنینامین   50 تنا  40 را در دامننۀ  و آتپیکس ک نوشیا مغذی
 گونۀ یک آلی مادس و ماده خشک ظاهپی هضم قابسیت (13  ه  اران

( 11سنالم و ه  ناران    درصند و بنن   56 و 59 کس ک را به تپتیبآتپی
گنزارش نپدنند و در    درصند  3/66تنا   2/34دامنۀ  در آتپیکس ک بپای

(. در اینن  46درصد گزارش شده است   74تا  60تنی نیز شپای  بپون
هنای مختسنف   مطالعه دامنۀ قابسیت هضم ماده خشک و مادس آلی گونه

 65/56تا  42/38درصد و  66/58تا  33/41 تپتیب بینمورد مطالعه به
 درصد قپار داشت. 

عامل تف یک محاسده شده در اینن مطالعنه ننه در واقن  مدنین      
لیتپ گاز تولید شده در طنول مندت   نسدت مادس آلی ناپدید شده به میسی

( و شاخصی از راندمان سنتز تودس می پوبی در شپای  42 ان وباسیون 
دهنی  بپای گوننۀ لیسنیوم در مپحسنۀ گنل     ،(14باشد  آزمایشگاهی می

باالتپین مقدار بود. عامل تف یک باالتپ به معنی این اسنت ننه    84/7
مادس آلی بیشتپی به س ت تولید پپوتئین می پوبی وارد شده است. در 
بپخی از مطالعات باالتپ بودن عامل تف ینک را بنه چنند خصوصنیت     

تولیند نسندت منولی    این ه  یپه مسنتعد  خوراک نسدت دادند از   سه 
باشد، مقندار گناز تولیندی از    باالتپی از اسید چپب فپار پپوپیونات می

تپ بوده و در نتیجه ات ف انپژی در آنها نیز پایین   سه گاز متان پایین
های با عامنل تف ینک بناالتپ دارای مناده خشنک      باشد و خوراکمی

ن حال، دامننۀ  (. با ای42و  32، 20باشند  مصپفی باالتپ توس  دام می
-میسی 65/4تا  74/2های متعارف بین مقدار عامل تف یک در خوراک

دامننۀ مقندار   (. در اینن مطالعنه   42لیتپ گزارش شده اسنت   گپم/میسی
قپار داشت. گوننۀ  لیتپ گپم/میسیمیسی 84/7تا  42/3عامل تف یک بین 

-میسنی  84/7دهنی بناالتپین عامنل تف ینک      لیسیوم در مپحسۀ گنل 

( را داشننت نننه در مقایسننه بننا گونننه آسننتاراگالوس   لیتننپیگپم/میسنن
-( به طور معننی لیتپگپم/میسیمیسی 60/5پودولوبوس در ه ان مپحسه  

داری باالتپ بود؛ با این و ود، گونۀ لیسیوم قابسیت هضم و مقدار تولید 
تپی داشت. با تو ه به دالیل ذننپ شنده در بناال    توده می پوبی پایین
ناپذیپ بوده و بایستی دالیسی دیگپ داشنته باشند. در   این اخت ف تو یه

-تغذیهبپخی از مطالعات باال بودن عامل تف یک را به حضور مواد ضد

اند ننه در  پینان تخ ینپ از    ای  تپنیدات فنسی، تانن و ...( نسدت داده
شنوند  و در ناپدید شدن ماده خشک سهیم مین ونۀ خورانی  دا شده 
ز مشنارنت داشنته باشنند و ینا احت ناال  اینن       بدون آن ه در تولید گنا 

(. سه گونۀ 32ننند  تپنیدات از ح لیت سسولهای گیاهی  سوگیپی می
داری آتپیکس ک، سالسوال و لیسیوم در مپحسه بذردهی بنه طنور معننی   

رسد بنه  تپین مقدار تولید تودس می پوبی را داشتند نه به نظپ میپایین
آنهنا در اینن مپحسنه باشند. گوننه      تپ بودن قابسینت هضنم   عست پایین
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تنپین  آتپیکس ک در مپحسۀ بذردهی باالتپین پتانسیل تولید گاز، پنایین 
قابسیت هضم ماده آلی و تولید تودس پپوتئین می پوبی را داشت ننه در  

 بناال  نپدنند  بینان  ( بود ننه 34  ه  اران و منصوریتضاد با گزارش 

 انپژی قابل بودن باال دسدهن نشان تنیبپون شپای  در گاز بودن تولید

 الزم منواد مغنذی   سنایپ  و قابل تخ یپ نیتپوژن ه چنین و متابولیسم

. بنا تو نه بنه این نه ه دسنتگی      باشدمی می پوارگانیسم فعالیت بپای
مثدتی بین تولید گاز و تولید اسید چپب فپار و ه دسنتگی منفنی بنین    

ه دشنتی در  (. درمنن 32تولید گاز و تولید تنوده می پوبنی و نود دارد     
مپحسۀ بذردهی در مقایسه با دو گونۀ لیسیوم و سالسنوال از تولیند گناز    

باالتپ ه پاه با قابسیت هضم و تولید تودس می پوبی باالتپ بپخوردار بود 
و در مقابل آستاراگالوس پودولوبنوس در ه نین مپحسنه از تولیند گناز      

نظنپ  لذا به .تپ و قابسیت هضم و تولید تودس می پوبی باالتپ داشتپایین
گیپی قابسینت  های تولید گاز اندازهرسد نه در ننار بپآورد فپاسنجهمی

باشند.  تنی بپای ارزیابی مواد خنوارنی الزم منی  هضم در شپای  بپون
گونۀ آستارگالوس پودولوبنوس در مقایسنه بنا سنه گوننۀ شورزیسنت       
آتننپیکس ک، سالسننوال و لیسننیوم از قابسیننت هضننم و تولینند پننپوتئین  

 وبی باالتپی بپخوردار بود.  می پ

 
 1آستاراگالوس پودولوبوس در مپاحل مختسف فنولوژی ی و مقایسه آن با چند گیاه شورزیست گیاه های تخ یپی و تولید تودس می پوبیقابسیت هضم، فپاسنجه -3جدول 

Table 3- Digestibility, fermentation characteristics and microbial biomass production of Astragalus podolobus in different 
phonological stages and compared it with some halophyte plants1 

 

 تی ارها 

 Tretments 
  

میانگین اشتداه 
 استاندارد
SEM 

 داریسط  معنی
P-value 

آستاراگالوس 
 پودولوبوس

Astragalus 
podolubos 

آتپیکس ک 
 نانسنک

Atriplex 
canescens 

 سالسوال ریجیدا
Salsola 
rigida 

 لیسیوم
Lyceum 

barbarum 

 درمنه دشتی
Artemisia 

Sieberi 

 بسیت هضم ماده خشک  درصد(قا           
IV DMD 

 مپحسۀ رویشی  
Vegetation 

ab56.00 b50.00 ab51.33 ab54.00 a58.66 2.34 0.0168 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

54.00 48.66 48.66 47.33 52.00 2.68 0.424 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

52.00 41.33 43.33 44.66 50.66 4.71 0.458 

 قابسیت هضم مادس آلی  درصد(         
IV OMD 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a56.65 b47.21 b49.45 b48.33 abc51.72 2.17 0.042 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

54.21 43.09 43.88 43.67 50.68 4.49 0.376 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

a50.57 b38.42 b42.76 38.97 a51.95 2.21 0.0032 

 لیتپ(گپم در میسیعامل تف یک  میسی        
PF 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

bc5.35 b6.12 a7. 37 c3.42 cd4.76 0.265 0.0001 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

c5.60 abc5.83 ab7.06 a7.84 abc6.71 0.386 0.0124 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

ab5.38 b4.95 a6.27 c4.33 a6.06 0.297 0.0004 

 لیتپ(گپم/ میسیتولید پپوتئین می پوبی  میسی          
MCP 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a146.03 ab120.59 a132.28 b94.27 ab120.86 8.84 0.0049 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

144.45 108.42 104.31 121.31 152.77 16.66 0.231 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

a128.39 b84.97 b92.18 b93.23 a142.76 6.92 0.0005 
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 بازده تولید پپوتئین می پوبی       
EMCP 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

bc0.58 ab0.64 a0.73 d0.48 cd0.53 0.0218 0.0001 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

c0.60 bc0.62 ab0.68 a0.71 abc660. 0.021 0.022 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

ab0.59 b0.55 a0.65 a0.67 ab0.63 0.026 0.053 

 لیتپ/گپم ماده خشک( میسی بازده تولید گاز        
Gas yield (ml/g DM) 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a166.14 b126.93 b100.24 a189.16 a182.39 8.34 0.0001 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

a.29174 ab148.02 cd102.75 d76.36 bc133.95 12.23 0.0017 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

b149.42 b123.52 c93.71 a182.35 b130.55 9.38 0.0007 

      pH        
 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

ab6.71 a6.82 ab6.74 ab6.48 6.31b 0.148 0.167 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

6.31 6.31 6.35 6.36 6.41 0.0371 0.414 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

6.45 6.32 6.32 6.27 6.24 0.0708 0.310 

 لیتپ(گپم در دسینیتپوژن آمونیانی  میسی  
N (mg/dL)-3NH 

 مپحسۀ رویشی
Vegetation 

a2.39 ab1.42 b1.16 ab1.50 ab1.38 0.299 0.0101 

 مپحسۀ گسدهی
Flowering 

1.25 3.42 1.37 1.11 2.52 0.767 0.244 

 مپحسۀ بذردهی
Seeding 

1.92 1.05 1.45 1.25 1.24 0.593 0.864 

 (.P>05/0در هپ ردیف اعداد با حپوف غیپ مشابه با ی دیگپ اخت ف آماری دارند   1

1 Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
 

 گیرینتیجه

های مختسف از نظنپ  ه در بین گونهطور نسی، نتایج نشان داد نبه 
تپنیب شی یایی اخت ف و ود دارد. دو گونۀ آستاراگالوس پودولوبوس 
و درمنۀ دشتی در مقایسه بنا سنه گوننۀ دیگنپ دارای ن تنپین مقندار       
خانستپ خام بودند. ه سو با افزایش سن گیاه، مقندار دینواره سنسولی،    

-طنور ی نشان داد. بنه خانستپ خام و مقدار تپنیدات فنسی روند افزایش

تنپین  ها در مپحسنۀ بنذردهی در پنایین   ای ه ۀ گونهنسی، ارزش تغذیه
مقدار قپار داشت و دو گونۀ آستاراگالوس پودولوبوس و درمنۀ دشتی از 

قابسیت هضم باالتپی بپخنوردار بودنند. بنا تو نه بنه اینن ننه گیناه         
تو نه بنه   ای در قالب طپ  مسی با آستاراگالوس پودولوبوس در مطالعه

ویژگی آن از   سه بومی بودن و دارای قدرت زادآوری و مقناوم بنوده   
به شپای  اقسی ی مختسف ع س پد مطسوبی داشنته اسنت و بنا در نظنپ     

تواند با اهداف بپتپ آن در این مطالعه، می ای نسدتا گپفتن ارزش تغذیه
زایی، فپسایش خاک، ریزگپدها و حفظ پوشش گیناهی  مدارزه با بیابان

های مو ود در این و نیز، با تو ه به ن دود عسوفه، در تأمین عسوفه دام
 ( مورد تو ه قپار گیپد. ، گوسفند و بزشتپمناطق  
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Introduction1: Endemic plants of rangelands, especially key species and palatable ones are inevitable for 

improvement and development of rangelands. The grazing is a critical managing factor regarding to the 
resources conservation and quantitative and qualitative increase of plants production at the rangeland 
ecosystems. Rangelands are dynamic ecosystems and changing as a result of the environmental disturbances. 
Sustainable utilization of rangelands is obtained when the changes become known. The increase in population 
over the past few decades, due to the increased demand for livestock production, has increased the number of 
livestock in the rangeland, and as a result, the pressure on the rangelands, especially in arid and semi-arid areas, 
has damaged many rangelands. After the degradation of rangelands, one-year species, non-palatable and toxic 
species are replaced by the high quality and palatable species and therefore the quality and quantity of forage in 
most of the rangelands is by no means satisfactory. Many rangelands in arid and semi-arid regions have been 
affected by soil erosion and dust and greasy vegetation due to the lack of vegetation. In the vast array, rangelands 
cultivating non-domestic species have been imported, For example, in dry and semi-arid rangelands of northern 
of Golestan province, imported species of Atriplex cultivate which, despite proper forage production and other 
benefits, has some disadvantages, including gradual increase of soil salinity, lack of plant regeneration in the 
years after establishment which cause metabolic disorders in animals, negative effects on native plants, parasite 
organisms in planting areas and the destruction of the plant due to extreme cold, which will undoubtedly lead to 
an increase in economic costs after its destruction, as well as reducing fodder production. Therefore, in order to 
improve and revitalize dry and semi-arid rangelands, it is necessary to introduce, reproduce and deploy 
indigenous species with high adaptability and high yield. 

Materials and Methods: Plant samples in different growth stages (vegetative, flowering and seeding) were 
collected from arid and semi-arid hilly loess soil located north of Golestan province, Gonbad-e Qabus (Dashli 
Borun). The Gonbad-e Qabus is located (55o 12 N, 37o 16 E) and 45 m above sea level. The mean annual rainfall 
amount is below 450 mm and mean annual temperature is above 20 °C. Samples of Astragalus podolobus, 
Atriplex (A. canesences), Salsola (S. rigida), Lyceum, Artemisia sieberi were taken and air dried at 60 °C for 48 
h and milled to pass a 1 and 1.5 mm screen. Their nutritive value was evaluated through determination of 
chemical compositions and in vitro gas production techniques. Samples were tested in an in vitro gas production 
method (96 h incubation) and batch rumen culture system (24 h incubation). Rumen fluid was collected before 
the morning feed from three fistulated Dalagh male sheep (45 ± 2.5 kg live weight fed on a forage diet at a 
concentration of 40:60). In vitro gas production was measured in triplicate and for each replicate, a sample of 
200 mg DM were used. The bottles were then filled with 30 ml of incubation medium that consisted of 10 ml of 
rumen fluid plus 20 ml of buffer solution and placed in a water bath at 39 °C. Gas production was recorded at 2, 
4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 h. Total gas values corrected for blank incubation and gas values expressed in ml g-1 
of DM. The asymptotic gas production system (A) and rate of gas production (c), organic matter digestibility 
(OMD), metabolizable energy (ME) and short chain fatty acids (SCFA). A medium similar to one developed for 
gas production was used for batch rumen culture system to measure pH, and NH3-N and in vitro digestibility. 
The pH of the media was measured after 24 h incubation. After 24 h incubation, the contents of each glass bottle 
were empty, strained through four layers of cheesecloth and then 10 ml of strained rumen fluid was acidified by 
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10 ml of 0.2 N HCl for determination of NH3-N using the distillation method. Finally, all contents remaining in 
the bottles were filtered through nylon bags, oven dried at 60 °C for 48 h and analyzed for IVDMD and IVOMD. 

Results and Discussion: Results showed that there were significant differences among plants species for 
chemical composition. The OM content ranged from 63.77 to 89.33% for all species and Artemisia sieberi had 
highest and salsola had lowest at seedling stage. The results of the present study showed that there were 
significant differences among plants species on potential and rate of gas production. Artemisia sieberi and 
Atriplex canscens had highest potential gas production at flowering and seedling, respectively. Salsola had 
lowest OM digestibility, ME and ACFA concentration. There were significantly differences among different 
species on DM digestibilty vegetative stage and Artemisia sieberi and Atriplex had highest (58.66 %) and lowest 
(50 %) DM digestibilty, respectively. Salsola showed the highest value of partitioning factor at vegetative 
stage(7.37 mg/ml) and lycium showed the lowest value of partitioning factor at seeding stage (3.42 mg/ml). 

Conclusion In conclusion, results of current study showed that Astragalus podolobus has nutritive value as 
similar as Artemisia Sieberi. However, further investigation is needed in order to determine nutritive value of 
these species. 
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