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  اي مورد استفاده شتر هاي علوفه گونه

  1نیا، عزیزه محبی2، مرضیه کرامت لو1*طیبه کرامندلی

 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام -2دانشجویان کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه گنبد کاووس  -1

  کاووسبسیج مهندسین گنبدکانون  انجمن علوم دامیعضو

t.keramandliy@yahoo.com  

  

  چکیده

شتر در تغذیه عالوه بـر   .دون شاخ و زوج سمی است که به گروه پستانداران تعلق داردشتر حیوان نشخوار کننده، ب   
 کاراتواند به طور  شتر با توجه به عادات چراي خود می. ها و علوفه خشک استفاده کند درختچه  تواند از درختان، علوفه می

اي فقیري کـه در  هاي شتر در استفاده از منابع علوفه استعداد و قابلیت. ها استفاده کند بدون تخریب مراتع فقیر از علوفه آن
اند موجب شده است که این حیوان در تولیـد مـواد   مناطق بیابانی و مراتع که جزء گروه چهارم  مواد خوراکی عنوان شده

اسـتفاده   هاي مورد ز جمله گیاهان علوفه اي و درختچها .هایی بیش از هر حیوان دیگري موفق باشدغذایی از چنین علوفه
، خیـــو، علف چمنی، چوج، برشنک، علف شور، چبر، خورنال، علف پشمکی، تریپلکس، آمزج، گورگیاه، خار شتر، شتر

در این مقاله سعی براین بود  .را می توان نام برد درمنــه، کهور، گــون، تـــاغ، گز و خارخسک، استبرق، کهورك، کنــار
این گیـاه   .باشدخارشتر گیاهی است چند ساله و مقاوم به سرما  می. ها معرفی گردد چند گونه از این گیاهان و درختچهتا 

زمان مناسب  .رویدباشد میباشد و حتی در روي خاکهایی که داراي قشر سفیدرنگ نمک میهاي فقیر میمخصوص خاك
در برابر خشـکی مقـاوم بـوده و در     گیاهیست کهگون . دهندچرا براي این گونه را اواخر زمستان و اوائل بهار پیشنهاد می

مورد  Canescensو  Halimus  ،Leucocladaهاي هاي گیاه آتریپلکس با نامگونه. کندهاي شور به خوبی رشد میخاك
نیز مورد تغذیه شـتر    A. Herba – Albaو    A. Camestrisهاي  نامدو گونه از گیاه درمنه به. گیرد تغذیه شتر قرار می

  .نمایدتغذیه می  H. Articulatumو  H. Salicornicumهاي نامشتر از دو گونه گیاه تاغ نیز به. رندگیقرار می

  اي شتر، تغذیه، گیاهان علوفه :کلیديکلمات  
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  مقدمه

سازد در  هاي منحصر به فردي از نظر فیزیولوژي، مرفولوژي و اکولوژي است که آن را قادر می شتر داراي چنان ویژگی
یواناتی هستند که حجمله  زشترها ا. محیطی نظیر گرما، سرما، گردو خاك و کمبود مواد غذایی سازگار شود شرایط سخت

گیاهان مرتعی . مانندغذایی وبدي آب وهوا زنده ب رنده در برخورد با شرایط بیتوانند با کمترین مقدار غذا وجیره نگهدا می
و معموالً شترها در مراتع، برخی گیاهان را بر سایر گیاهان روند  مار میبش یکی از منابع غنی مورد استفاده در تغذیه شترها

، اتریپلکس، مزج، گورگیاه، خار شترهاي مورد استفاده شتر در چرا ،  اي و درختچه از جمله گیاهان علوفه. دهند ترجیح می
، خارخسک، استبرق ، کهورك،کنــار، خیـــو، علف چمنی، چوج، برشنک، علف شور، چبر، خورنال، علف پشمکی

 .را می توان نام برد درمنــهکهور، گــون، تـــاغ، گزو 

  .هاي علوفه اي مورد استفاده شتر معرفی شود ونهدر این مقاله سعی شده است برخی از گ

  

  Alhagi comelorum )(خارشتر

تر گیاهی اسـت چنـد   خارش. باشدمی Papilionadeaو زیر تیره  Legaminoseaگیاه خارشتر متعلق به تیره بزرگ  
خـانواده   باشـد، میـوه ایـن   این خانواده داراي کاسبرگ زنگ مانند با پنج دندانه کوتاه مـی . باشدساله و مقاوم به سرما  می

هـاي  اردار و برگهاي منشعب خاین گیاه داراي ساق. ها در داخل نیامک پهلوي هم ونامرتب قرار دارد دانه. ناشکوفا است
باشد و حتی در روي خاکهایی کـه داراي قشـر سـفیدرنگ    هاي فقیر میاین گیاه مخصوص خاك. شندبا ساده  و کامل می

در برخـی از  . آبی مقاومت زیادي داردریشه این گیاه خیلی عمیق است و از این لحاظ در برابر کم. روید باشد مینمک می
زمان مناسب چرا بـراي ایـن گونـه را     .ر استچون بلوچستان بیشترین غذاي شتر به طور معمول از گونه خارشت نقاط هم

میزان پروتئین خام، چربی خام، الیاف و خاکسـتر  ). 1389احمدي و سندگل، (دهنداواخر زمستان و اوائل بهار پیشنهاد می
  .)1365هاشمی،(درصد ماده خشک است 9/9و  8/28، 9/2، 8/7ترتیب علف خارشتر در زمان بذردهی به
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  )Astragalus Spp(گون 

تولید مثـل آن از طریـق بـذر    . رسدسانتیمتر می 75که ارتفاع آن تا   Legominosaeیاهی است چند ساله از خانواده گ
کند داراي بوي تنـد سـلنیوم   هاي شور به خوبی رشد میاین گیاه در برابر خشکی مقاوم بوده و در خاك. گیردصورت می

  . باشددربرابر چراي مفرط مقاوم می. باشندواع آن خوشخوراك میباشند و تقریبا تمام انها خاردار میغالب آن. است

  

  )Atriplex SPP ( آتریپلکس

اي، شـرایط مختلـف   است که عالوه بر تنـوع گونـه  ) Chenopdiaceae(ترین گیاهان خانواده اسفناجیان  یکی از مهم 
است که به سبب داشتن پروتئین کـافی  و  هاین خانواده شامل گیاهان مغذي براي دام. نمایدمحیطی را به خوبی تحمل می

هاي مختلف داراي اهمیت ویژه در منـاطق خشـک   دلیل سرعت رشد سریع و سازش با محیطچنین به خوشخوراکی و هم
 pHدر خاکهـاي خنثـی و قلیـایی بـا      و) 2005مقیمی، ( دارداي بسیار عمیق سیستم ریشه ).1978استوتز، (کویري است 

-تواند بهگیاهی است سرسبز که چنانچه بدان توجه شود می آتریپلکس). 2006مور و همکاران ، ( کندرشد می 5/8حدود 

درجـه   15-40هـاي  این گیاه در برابر سرما و گرما و حرارت. حساب آیدعنوان منبع خوبی جهت تولید پروتئین کشور به
گـرم   میلـی  200هاي شور و حـدود   ی که خاكبراي مناطق. گراد که کم و بیش در اکثر نقاط وجود دارد مقاوم استسانتی

این گیـاه در یـک گـرم     Aدر برخی مواقع میزان ویتامین . پذیر استماهه آن امکان 3-4هاي  بارندگی دارد بازکاشت نهال
درصد  1هاي آن کمتر از درصد اگزاالت دارد و مقدار کل تانن 4آتریپلکس حدود . رسدگرم میمیلی 350حتی به بیش از 

استفاده از این گیـاه بـه   ). 2002بن سالم وهمکاران، (این گیاه داراي مقدار زیادي سدیم و مقدار کمی انرژي است . است
-مـی ...)  اگزاالت، تانن و (اي آن هاي ضد تغذیهشکل مخلوط با خوراکهاي دیگر ، موجب کاهش اثرات سمی و فاکتور

ویژه در تابستان و پائیز پروتئین زیاد و علوفـه آبـدار   افی شود بهچنانچه بدان توجه ک).  2002بن سالم و همکاران، (شود 
  .گیردمورد تغذیه شتر قرار می Canescensو  Halimus  ،Leucocladaهاي هاي از این گیاه با نامگونه. نمایدتولید می
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  (Artemisia Spp )درمنه

تـرین  وسـیع  )Austragalus(جـنس گـون    گونه در ایران است و پـس از  34و داراي   Asteraceaeاز تیره کاسنی 
باشد که در منـاطقی ماننـد   اي میاز گیاهان مشخص مناطق جلگه درمنه یکی). 1385ربیعی و همکاران، (را دارد پراکنش 

هاي مختلف داراي خصوصیات مفیـد و بـا   این جنس از جنبه.  شودتهران، خراسان، کرمان ومناطق جنوبی کشور دیده می
، ویـژه جلـوگیري از فرسـایش خـاك    ، بهگیاه در مناطق خشک ونیمه خشک از نظر حفظ محیط زیستاین . ارزش است

چند ساله بودن مقاومت به سرما و خشکی محیط، خوشـخوراکی   ).1368مظفریان، (است مین علوفه دام بسیار با ارزش أت
پائیز و زمستان، تولید قابل مالحظـه از   برداري در فصولوقابلیت هضم نسبی علوفه، طوالنی بودن دوره رشد و امکان بهره

دو گونه از این گیـاه   ).1371صادقی، (است نظر کمی و کیفی و مقاوم بودن در مقابل آفات از دیگر خصوصیات این گیاه 
  .گیرندمورد تغذیه شتر قرار می  A. Herba – Albaو    A. Camestrisهاي  نامبه

  

  ) Haloxylon Spp(تاغ  

هـاي منفـرد،   هاي بندبندي و برگهاي متقابل پیوسته، بسیار ابتدایی و کوتـاه بـا گـل   یاهان چوبی، شاخهاي با گدرختچه
هـا  هستند که شـتر هاي ریزي رسند و داراي برگهاي تاغ به ارتفاع چندین متر میاصوال درختچه. متقابل و محوري است

و نسبت باالي کلسیم به فسفر در علوفه این گیاه از نکـات   فزونی در میزان درصد کلسیم. کنندها تغذیه می راحتی از آنبه
شود و نسبت باالي کلسیم به فسفر موجود در جیره دام بر کاهش مصرف اختیاري و در حائز اهمیت در تاغ محسوب می

وفـه  ارزش رجحـانی عل ). 1380و همکاران،  باغستانی میبدي(گذارد میقابلیت هضم و میزان جذب مواد غذایی آن تاثیر 
در مصرف علوفه به صورت خوراك دسـتی  بـا افـزودن    . از درجه باالیی برخوردار است برداشت شده این گیاه براي شتر

در این  .توان به ارتقاء کیفیت آن دست یافتهاي غذایی داراي نسبت کلسیم به فسفر پایین و با شستشوي علوفه میمکمل
از دو  شتر). 1380شفیع نادري و همکاران، (خواهد شد مین أرواربندي نیز تاي شتر در شرایط پ حالت بخشی از نیاز علوفه

  .نمایدتغذیه می  H. Articulatumو  H. Salicornicumهاي نامگونه این گیاه به
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  )Kochia Scoparia( کوشیا 

هاي ایستاده اخهاین گونه پربرگ و قائم بوده و ش. گیاهی یکساله، شورزیست، مقاوم به خشکی و بومی اوراسیا است 
چین اول کوشـیا  . کنداین گیاه مانند یونجه راتون داشته و پس از هرس مجدداً رشد می. متر طول دارندسانتی 30-150آن 

اي باالیی دارد و از لحاظ میزان پروتئین و قابلیت هضم قابل مقایسـه بـا گیـاه یونجـه و     خوشخوراك بوده و ارزش تغذیه
که علوفه کوشیا نزدیک به یونجه است در حالی عملکرد). 1993استفان و وال، (پروتئین است درصد  6/26تا  3/11داراي 

این گیاه شوري را تحمل ). 1999رانکینز و اسمیت، (کند میاین مقدار علوفه را با نصف میزان آب مورد نیاز یونجه تولید 
هـاي شـور   آبیـاري کوشـیا بـا آب   . کنـد علوفه را در شرایط آبیاري با آب شور فراهم می کند و در نتیجه منبع خوبی از می

داري برکاهش ماده خشک تولیدي و پروتئین خام کوشیا نداشته بلکه دهد که تنش شوري نه تنها اثر معنیمختلف نشان می
ماده ضد کیفیت اگزاالت را در پی اي از نظر کاربرد سطوح مختلف شوري، افزایش عملکرد علوفه و کاهش قابل مالحظه

دلیـل میـزان   و بهدهد ژن خاك واکنش زیادي نشان میکوشیا به افزایش سطح نیترو). 1985وهمکاران،  فوهرینگ(داشت 
نیتروژن سبب افزایش عملکـرد مـاده خشـک و وزن خشـک     . پروتئین باالي خود، نیازمند مقادیر نسبتا زیاد نیتروژن است

  .شوددر کوشیا میریشه و میزان گلدهی 

 

  ) Prosopis Steephaniana Spreng( کهور

بومی جنوب ایران بـوده و از بنـدر کنگـان در    . رسدمتر نیز می 10اي است از خانواده میموزاسه، که تا ارتفاع درختچه
ها به محور برگباشند، جفت شانه می 3و گاهی  2تا  1برگها داراي . بوشهر تا چابهار و ایرانشهر بلوچستان گسترش دارد

بلنـد و کشـیده بـه     این گیاه داراي میوه غالف مانند. رسندمتر میسانتی 11وگاهی  2-7ها بین متر میرسد و شانهسانتی 4
زمـان  . انـد ها به صورت موازي با محور طولی نیام قرار گرفتهاي  و در داخل آن دانهمتر و رنگ آن قهوه سانتی 8-20طول 

   ).1366میرصادقی، (باشد مید ماه و رسیدن میوه خرداد تا تیرماه گلدهی اسفند تا خردا

کند، شـتر  هایی شبیه بادام زمینی اما بزرگتر است که در تغذیه احشام محلی نقش مهمی را ایفا میاین درختچه داراي میوه
 9-14خوشخوراك بوده و حاوي  میوه کهور بسیار. نمایدهاي جوان آن استفاده میعالوه بر استفاده از میوه آن از سرشاخه

است و جزء اصلی ترکیب جیره غذایی نشخوارکنندگان در منـاطق خشـک و    NFEدرصد  45-55درصد پروتئین خام و 
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