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Abstract
The role of different species of Astragalus is important in soil and water conservation, genetic reserve, 
biodiversity, industrial and medicinal value, and forage production. The genus has been widely spread in 
different climates due to species diversity and adaptability. Astragalus has increased the vegetative potential 
of rangeland by increasing soil fertility. Herbaceous species of this genus are highly grazed due to their high 
protein content and low fiber. According to the reports of the Rangeland Technical Office, the amount of grazing 
pressure on rangeland is 2.2 times more than the grazing capacity. This amount has been reported up to 
seven times the grazing capacity in semi-steppe rangelands. Since a large area of rangelands with a rainfall of 
more than 250 mm has been changed to abandoned drylands, the soil has been exposed to erosion. It seems 
that more than one ton/ha of forage can be produced by cultivating herbaceous Astragalus in abandoned 
drylands and degraded rangelands. On the other hand, due to the special characteristics of Astragalus, such 
as the presence of wide and deep roots, and a relatively large canopy, it is possible to achieve water and soil 
protection and increase the diversity of species in these areas.
Keywords: Legumes, Astragalus, forage, livestock needs, rangeland.
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چکیده
نقش گونه هاي مختلف جنس گون در حفاظت آب و خاک، ذخيره ژنتيکي، تنوع گونه ای، ارزش هاي صنعتي و دارويي 
و درنهايت توليد علوفه با کيفيت از اهميت زيادي برخوردار است. اين جنس به دليل تنوع گونه ای و قابليت سازگاري در 
انواع اقاليم رويشي به صورت وسيع در سطح مراتع گسترش يافته است. گون ها با افزايش حاصلخيزي خاک از طريق تثبيت 
نيتروژن خاک در سطح مراتع باعث افزايش پتانسيل رويشي رويشگاه هاي مرتعي شده اند. گونه هاي علفي اين جنس به علت 
داشتن ميزان باالي پروتئين و کم بودن فيبر به شدت مورد چراي دام در مرتع قرار مي گيرند. طبق گزارش های دفتر فني 
مرتع، ميزان فشار چرا بر عرصه هاي مرتعي به طور متوسط 2/2 برابر ظرفيت چراي آن است. اين ميزان در مراتع نيمه استپي 
تا 7 برابر ظرفيت چرا نيز گزارش شده است. با توجه به اينکه سطح وسيعي از مراتع با بارش بيش از 250 ميلي متر با تغيير 
کاربري به ديم زار تغيير يافته است، اين ديم زارها به دليل غيراقتصادي بودن بيشتر رها شده و خاک در معرض فرسايش قرار 
گرفته است. به نظر مي رسد با کشت و مرتع کاري گونه هاي علفي جنس گون در ديم زارهاي رها شده و مراتع تخريب شده 
مي توان از يک سو با توليد بيش از يک تن در هکتار علوفه با کيفيت و از سوي ديگر با توجه به ويژگي هاي خاص اين 
گونه ها مانند پايايي، وجود ريشه هاي گسترده و عميق و تاج پوشش نسبتًا بزرگ به حفاظت آب و خاک و افزايش تنوع 

گونه ای در اين عرصه ها دست يافت.
 واژه های كلیدی: بقوالت، گون، علوفه، نياز دام، مرتع
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اسيد  پروپانول،   1 نيترو  مانند3-  نيتروژن دار  ترکيبات 
فلزي  عناصر  ذخيره  همچنين  3-نيتروپروپيونيک، 
سنگين از جمله سلنيوم مي توانند در دام مسموميت 
ايجاد کنند )Loeppky et al., 1996(. برخي از 
گونه هاي جنس آستراگالوس براي رشد نيازمند 
به عنوان  حقيقت  در  و  هستند  سلنيوم  وجود 
گياهان معرف سلنيوم شناخته شده اند. اين در 
حالي است که گونه هاي ديگري از اين جنس 
تنها در خاک هاي بدون سلنيوم قادر به رشد 
هستند )معصومي، 1384(. خوشبختانه ترکيبات 
تعداد محدودي  تنها در  يادشده  ضد تغذيه اي 
اين گياه وجود دارد و مي توان  از گونه هاي 
با ساير  نظر  مورد  گونه هاي گون  ترکيب  با 
دام  براي  مناسبي  ترکيب علوفه اي  علوفه ها، 

.)Loeppky et al., 1996( فراهم نمود
فيضي )1384( در بررسي آت اکولوژي گونه 
Astragalus podolobus نشان داد اين گونه 
مورد استفاده گوسفند، بز، گاو، آهو و زنبورعسل 
قرار مي گيرد. چراي شديد در مناطق استپي و 
خاک هاي شني باعث بالشتکي مانند شدن و در 
مناطق نيمه استپي و خاک هاي سنگين تا حدودي 
علفي شدن اين گونه مي شود. عمق نفوذ عمودي 
افقي آن  متر و گسترش  از يک  بيش  ريشه 
نزديک به دو متر است. کالس خوش خوراکي 
آن يک و ارزش رجحاني در مناطق مختلف با 
توجه به شرايط منطقه بين 35 -9 درصد است. 
Astrag�  خداقلي 1385( معتقد است گونه(

alus caragana  يکي از گونه هاي با ارزش 
اقليم رويشي نيمه استپي است که به دليل تکثير 
جنسي و غيرجنسي و توليد علوفه با حجم زياد و 
خوش خوراک با پروتئين 26/8 درصد در مرحله 
بذردهي مي تواند يکي از گونه هاي مهم در احيای 
عرصه هاي تخريب شده و ديم زارهاي کم بازده 
در اين اقليم رويشي مورد استفاده قرار گيرد. 

 Astragalus effusus گونه خوش خوراک
نيز پراکنش وسيعي در مراتع نيمه استپي ايران 
از جمله استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، 

کرمانشاه، همدان، مازندران، گيالن، اصفهان، 
چهارمحال و بختياري، فارس، تهران، قزوين 
اين گونه  و سمنان دارد )معصومي، 1384(. 
بهترين رشد را در خاک هاي با بافت متوسط 
از شني لومي تا لومي رسي با اسيديته 8-7 و 
ds/m 0/54-0/4 داشته  الکتريکي  هدايت 
ولي در خاک هاي شني سست و رسي سنگين 
و شور به خوبي رشد نمي کند. ارزش رجحاني 
گونه يادشده براي دام سبک 80 درصد و براي 
گاو 65 درصد است. اين گونه فاقد هر گونه 
ماده سمي بوده و علوفه خوب بهاره براي دام ها 
محسوب مي شود )احمدي و همکاران، 1392(.
در طرح مستقل بررسي کشت هشت گونه 
از گون های علفي چندساله و ارزيابي استقرار 
مؤسسه  آبسرد( مصوب  همند  )ايستگاه  آنها 
تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، طی 4 سال، 
7 گونه گون علفی در قالب 19 اکسشن بررسی 
توليد علوفه و  لحاظ  از  اکسشن ها  بهترين  و 
کيا،  )زارع  شد  انتخاب  پوشش  تاج  مقدار 
نتايج اين طرح، طرح ملی  1392(. در ادامه 
ارزيابی جمعيت های اميد بخش پنج گونه گون 
مناسب  معرفی گونه های  منظور  به  علوفه ای 
در احيای مراتع نيمه استپی ايران با کد مصوب 
960804-099-09-64-0 در چهار استان 
آذربايجان غربی، کردستان، اصفهان و تهران در 
حال مطالعه است که نتايج آن منتشر خواهد شد. 
شناخت گون های علفي چندساله به عنوان منبع 
مهم تغذيه دام و کوشش در توسعه و ترويج اين 
گياهان باارزش علوفه اي گامي مهم در احيا و 

اصالح مراتع و تأمين علوفه دام است.

 برخي از كاربردهاي گونه هاي جنس گون
1- گونه هاي مناسب جنس گون براي تأمين 

علوفه دام در مراتع 
گونه هاي علفـي کـه مورد چـراي وحـوش و 
چهارپايـان قـرار مي گيرد بـه حـدود بيـش از 
300 گونـه مي رسـد. هـر پايـه از اين گونه ها 

 مقدمه
گون در جهان حدود 

 500 که  دارد  گونه   3280
گونه آن در آمريکا و بقيه نيز در 

ديگر قاره ها پراکنش دارند؛ البته با 
اين تفاوت که قاره استراليا فاقد گون 

پرشمار  از جنس هاي  است. گون ها يکي 
گياهان خانواده پروانه آسا ها در ايران هستند 
تقريبًا  ميان، 844 گونه گون که  اين  از  که 
ايران را دربرمي گيرد،  ده درصد کل گياهان 
به صورت علفي، يک ساله، چند ساله چوبي، 
بوته اي يا درختچه اي در ايران حضور دارند. 
از اين تعداد 620 گونه به طور انحصاري در 
ايران وجود دارند. بيشترين پراکندگي گون های 
ايران در زاگرس و سلسله جبال مرکزي است. 
در محدوده جنگل هاي شمال )هيرکاني( فقط 
6 گونه از گون ها می رويند و بقيه آنها متعلق 
بنابراين، گون ها،  به مناطق خشک تر هستند. 
جزو گياهان خشکي پسند به شمار مي روند که 
با رطوبت کم و نياز آبي اندک به حيات خود 

ادامه مي دهند )معصومي، 1395(.
به صورت چوبي،  تعداد 226 گونه گون 
بوته اي يا درختچه اي هستند که اغلب باالي 
ارتفاعي 1800 متر خودنمايي مي کنند.  خط 
به صورت  گونه(   634( گون  گونه هاي  بقيه 
علفي يک ساله يا چند ساله هستند و اغلب در 
ارتفاعات پايين تر بوده، اما به همراه گونه هاي 
گروه اول به ارتفاعات باال نيز کشيده مي شوند 
)معصومي، 1395(. به دليل تنوع در گونه، گون ها 
از جنبه هاي مختلف دارويي، صنعتي، تثبيت شن 

و توليد علوفه ارزشمند هستند.
بودن  دارا  به دليل  گون  گونه هاي  اغلب 
و  مناسب  خوش خوراکي  و  باال  پروتئين 
توليد علوفه مرغوب براي تعليف دام مناسب 
هستند. البته برخي از گونه هاي گون به علت 
آلکالوئيدها،  مانند  سمي  ترکيبات  وجود 
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جدول1- توليد علوفه برخي از گونه هاي پرتوليد گون مراتع ايران
متوسط بارندگي منطقهنام گونه

)ميلي متر(
ارتفاع از سطح دريا 

)متر(
توليد علوفه
)kg/ha(

منبع

A. podolobusحسيني و همکاران، 2781389-3000260-3001000-260چهارباغ

      A. onobrychisحسيني و همکاران، 30004131389-3002000چهارباغ



73 طبیعت ایران/ جلد 6، شماره 1، پیاپی 26، فروردین - اردیبهشت  1400

ميزان  پروتئين نام گونه
)درصد(

قابليت 
هضم پذيري 

)درصد(

انرژي متابوليسمي
)مگاژول برکيلوگرم(

منبعاستان- منطقه

A. podolobus17/558/777/9حسيني و همکاران، 1389گلستان- چهارباغ

A. onobrychis15/358/387/7حسيني و همکاران، 1389گلستان- چهارباغ
A. jolderensis18/557/047/9حسيني و همکاران، 1389گلستان- چهارباغ
A. squarrosus15/464/238/9ارزاني، 1389خراسان- سبزوار
A. squarrosus15/07476ارزاني، 1389اصفهان- کاشان

A. lilacinus19/260/338/2حسيني، 1391گلستان- پارک ملي
A. sumbari18/546/875/9حسيني، 1391گلستان- پارک ملي

A. rawlinsianus18/660/98/3حسيني، 1391گلستان- پارک ملي
A. brevidens17-8/9ملتي و همکاران، 1392خراسان- پارک ملي تندوره

A. masenderanus20/7-8/4ملتي و همکاران، 1392خراسان- پارک ملي تندوره
A. cyclophyllon19/671/410/1شهبازی و همکاران، 1395اصفهان- چادگان

A. demavandicus18/263/78/8ارزاني و همکاران، 1395زنجان- بادامستان
A. vereciferom19/359/48/09ارزاني و همکاران، 1395زنجان- بادامستان

A. brachyodontus22/462/1-شريفي و همکاران، 1389اردبيل- خلخال
A. gypsicolus21/575/812/9بهنام فر و همکاران، 1388خوزستان- مسجدسليمان

جدول2- مقادير شاخص هاي کيفيت علوفه گونه  هاي مختلف گون در ايران 

A. jolderensisحسيني و همکاران، 30001401389-3002000چهارباغ

A. lilacinusحسيني، 24002671391-230500پارک ملي گلستان

A. sumbariحسيني، 240010491391-230500پارک ملي گلستان

A. brachyodontusفيضي، 1390تا 27002000-4501100-110موته

A. vegetus∗زارع کيا و ميرحاجي، 340196019001396دماوند

A. brevidens∗زارع کيا و ميرحاجي، 340196018001396دماوند

A. brachyodontus∗زارع کيا و ميرحاجي، 340196013001396دماوند

A. gypsicolus∗بهنام فر، 4007103001397-350باغ ملک

A. obtusifolius∗بهنام فر، 4007105501397-350باغ ملک

A. podolobus∗فياض، 1397بيش از 33522701000سميرم

A. squarrosusبتولي، 3121387-110062-120750-80کاشان

∗ بذور از رويشگاه هاي طبيعي جمع آوري و به صورت زراعي کشت شده اند ولي در بقيه موارد توليد در مرتع محاسبه شده است.
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شکل 1- گونه کشت شده A. effusus در دماوند، عکس از: زارع کيا

شکل 2- گونه کشت شده A. brachyodontus در دماوند، عکس از: زارع کيا
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شکل 3- گونه کشت شده A. vegetus در دماوند، عکس از: زارع کيا                  شکل 4- گونه کشت شده A. brevidens در دماوند، عکس از: زارع کيا

شکل 5- گونه کشت شده A. lilacinus در دماوند، عکس از: زارع کيا                 شکل 6- گونه کشت شده A. cyclophyllon در دماوند، عکس از: زارع کيا
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شکل 7- گونه A. kahiricus در مراتع رباطات استان يزد، عکس از: محمد ابوالقاسمي

شکل 8- گونه A. squarrosus در تپه هاي شني استان يزد، عکس از: زارع کيا
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گاهي تـا 6 کيلوگـرم بيوماس تـر دارند 
که منبـع غذايي خوبي براي دام اسـت 
مناطق  مراتع  در  )معصومي، 1395(. 
علفي  گونه هاي  نيمه خشک  و  خشک 
گون، با  ارزش غذايي مناسب )جدول 
2(، سهم قابل توجهي را در تأمين علوفه دام 
سبک دارند )جدول 1(. اين گياهان، منبع مهم 
علوفه در جيره روزانه دام محسوب مي شوند. 

 ديگر كاربرد گون ها
 نقش گون ها در حفاظت خاک و تثبیت 

ازت
قابل توجهي  پوشش  تاج  به دليل  گون ها 
و  خاک  حفاظت  در  مي توانند  دارند،  که 
جلوگيري از فرسايش نقش مهمي داشته باشند. 
به ويژه گونه هايي مانند A. squarrosus و

با داشتن سيستم ريشه  اي   A. podolobus
عميق در مناطق خشک در کنترل فرسايش 
بادي و ريزگردها نقش اساسي دارند. غالمي 
A. squar� 1385( توصيه مي کند کشت گونه(

rosus  به صورت مخلوط با ساير گونه هاي 
 ،Haloxylon spp. تاغ  مثل  بومي  مرتعي 
 ،Stipagrostis spp ،Salsola richteri،
Artemisia sieberi  به منظور احيای پوشش 

در مناطق با شن هاي روان مناسب است.
 Astragalus adsurgens استقرار گونه
در اراضي لسي و گالي در چين در بهبود مواد 
غذايي موجود در خاک به خصوص نيتروژن 
تخريب  از  جلوگيري  و  آلي خاک  مواد  و 
داشته است  نقش موثري  و فرسايش خاک 
لگوم ها   .)Zhan-bin & Qing-yi, 2013(
قابل  ميزان عناصر غذايي  افزايش  از طريق 
دسترس و ميزان مواد آلي خاک باعث افزايش 
 Abera &( گياه همراهشان مي شوند  توليد 
Belachew, 2011(. تأثير مفيد گون علوفه اي 
Astragalus cyclophyllon  نيز بر درصد 
درصد  و  معدني  نيتروژن  مقدار  آلي،  کربن 
نيتروژن کل خاک و تأثير آن بر گياهان کشت 
شده به صورت همراه و نيز تأثير بر افزايش 
اثبات رسيده است  به  کيفيت علوفه و غيره 

)محمدقاسمي  و همکاران، 1396(.

 نقش دارويي گون ها
گون گياه دارويي است که از ريشه آن براي 
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شکل 9- گونه کشت شده A. gypsicolus در باغ ملک، عکس از: کوروش بهنام فر

شکل 10- گونه A. caragana در مراتع استان اصفهان، عکس از: مرتضي خداقلي
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تهيه دارو استفاده مي شود. اين گياه براي 
تب يونجه، ديابت، بيماري هاي کليوي 
و بسياري از بيماري ها استفاده مي شود، 
اما شواهد علمي خوبي براي حمايت از 
اين موارد وجود ندارد. به طور مثال گون 
)Astragalus membranaceus( يکي از 
پرکاربردترين گياهان مقوي ايمني در طب چيني 
است. اين ماده اوليه به عنوان تقويت ريه استفاده 
مي شود و ممکن است در افزايش مقاومت در 
برابر عفونت هاي تنفسي مفيد باشد. نشان داده 
شده است که هم عملکرد طحال و هم ايمني 
تقويت مي کند  را  هومورال و واسطه سلولي 
)Romme et al., 2010(. برخی ديگر از 
Astragalus mem� )موارد استفاده از گون 

branaceus( در مشکالت کليوی و ادراری، 
هضم غذا، مشکالت کبدی، مشکالت دستگاه 
تناسلی زنان، مشکالت عضالنی، پوستی، قلب و 
عروق و خون، سيستم ايمنی و لنفاوی، سيستم 
عصبی، دستگاه تنفسی و برخی بيماری های 
خاص است. به محافظت از بدن در برابر انواع 
مختلف استرس مانند فشارهای جسمی و عاطفی 
کمک می کند. ريشه گون شامل خواص ضد پيری 
است، همچنين به جلوگيری از تحليل رفتن 
 Shahrajabian et( استخوان کمک می کند
al., 2019(. اثرات ضد درد و ضد التهاب عصاره 
گونه Astragalus hamosus ) گونه مورد 
استفاده در طب سنتی ايران( مورد بررسی قرار 
گرفت که در مدل های حيوانی استفاده از اين 
.)Shojaii et al., 2015( گياه را توجيه می کند

 چالش هاي كشت و اهلي كردن گون ها
چگونگي  و  گون ها  در  بذر  خواب 

شکست خواب بذر
خواب بذر پديده  اي است که بسياري از 
گياهان خودرو با آن مواجه هستند و به بذر 
شرايط سخت  در  تا  مي دهد  را  امکان  اين 
محيطي نيز بتواند زنده بماند. در گونه هاي گون 
وجود پوشش سخت بذر و غيرقابل نفوذ بودن 
آن نسبت به آب و گازها مي تواند سبب بروز 
مشکل جدي در تکثير و اهلي نمودن آنها شود. 
روش هاي مختلفي براي شکست بذر گون های 
مختلف ارائه شده که در جدول 3 به بخشي از 

آنها اشاره شده است.

 خسارت بذر ناشي از بذرخواران
از  علوفه اي  گون های  بذرخوار  آفات 
مهم ترين عوامل خسارت به توليد بذر سالم و 
برنامه هاي بذرکاري و اصالح مراتع است. در 
به دليل وقوع خشک سالي در  سال هاي اخير 
مراتع، گياهان مرتعي از جمله گون های علوفه اي 
دستخوش تنش ناشي از کمبود بارندگي شده اند 
که به نظر مي رسد در شدت آلودگي به بذرخوارها 
حشرات  خسارت  ميزان  است.  بوده  مؤثر 
بذرخوار به دانه هاي گون در مرحله خميري و 
نيمه خميري باعث ايجاد زيان و خسارت های 
بذور گونه هاي مختلف گون  به  قابل توجهي 
مي شود )صادقي، 1396(. در اين رابطه طرح هاي 
پژوهشي متعددي به اجرا درآمده ولي نتايجي 
است. نشده  حاصل  معضل  اين  حل  براي 

 نتیجه گیري
با توجه به مطالب مطرح شده، گون های 
و  گونه هاي خوش خوراک  علفي  چندساله 
اصالح  هستند.  دام ها  تغذيه  براي  مطلوبي 
مراتع تخريب يافته، فراهم کردن امکان توليد 
تأمين  در نهايت  و  شده  رها  ديم زارهاي  از 
گونه هاي  اين  توسط  دام ها  مورد نياز  علوفه 
ارزشمند علوفه اي مي تواند بيش از پيش مورد 

توجه قرار گيرد. 

 توصیه هاي ترويجي 
بذر  طريق  ز  ا گون  گونه هاي  تکثير 
اکثر  بذر  است. زمان جمع آوري  امکان پذير 
گونه هاي علفي گون در خرداد و تير بسته به 
نوع آب و هوا متغير است. با توجه به آنکه بذور 
گون در غالف است و با افزايش دما غالف ها 
سريع خشک شده و ريزش بذور اتفاق مي افتد، 
بهتر است بذور با دقت فراوان جمع آوري شوند. 
همچنين، بذور بايد قبل از کشت با استفاده از 
سمباده خراش داده شوند تا خواب بذر از بين 
رود. بهترين زمان براي کشت بذور به صورت 
مستقيم در عرصه اواسط آبان ماه و هم زمان يا 
پس از اولين بارندگي پاييزي است. بهتر است 
بذرها در عمق 2 تا 3 سانتي متري کاشته شوند. 
به دليل تاج بزرگ گون ها در هنگام رشد کامل 
آنها، بهترين فاصله کشت بذور 50 سانتي متر 
است. با توجه به تغيير اقليم، خشک سالي ها، 
چراي مفرط و ساير عوامل مؤثر در از بين 
رفتن رويشگاه هاي گون های علفي و نبود بذور 

جدول 3- بهترين تيمار خواب شکني براي گونه هاي مختلف جنس گون

منبعبهترين تيمار خواب شکنينام گونه

A. cyclophyllonرستمي پور و همکاران، 1394خراش دهي
A. siliquasusعيسوند و همکاران، 1384خراش دهي توأم با سرمادهي

A. fridaeاربابيان و همکاران، 1388خراش دهي توأم با 10 و 15 روز سرمادهي
A. podolobusمحمداسمعيلي، 1398آب جوش به مدت يک دقيقه
A. tribuloidesفاتح و همکاران، 1384سرمادهي و خراش دهي پوسته بذر

 A. vegetus, A. effusus, A. brevidens,
A. brachyodontus, A. cyclophyllon

زارع کيا و همکاران، 1392خراش با استفاده از سنباده

A. caraganaخداقلي، 1385خراش با استفاده از سنباده
A. cyclophyllonاسيد جيبرليکKeshtkar et al., 2008
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کافي ضروری است نسبت به کشت مکانيزه 
و کشت پايلوت نمايشي براي توليد بذر اقدام 
شود تا بتوان از اين طريق نسبت به توليد بذور، 
گامي مؤثر برداشت. در رابطه با مبارزه با آفات 
بذرخوار گون بايد در زمان مناسب نسبت به 

دفع آفت اقدام کرد. 
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