
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

بد کاووس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ه  ا ان                   د ت گ تان  شاورزی ا ھاد    ساازمان 
  

    ، ناوری قات و  وم  ع ی وزارت  و عاو                     ، وری ت  ناوری ریا ی و  ع ان،                   عاو  ر ا ی  ع ن  ان ،                  ا ی ا ا وم د ع قات  ه   و

٢٨۴  

 

  

  شتر ي گیاهان مرتعی مورد استفادهخوراکی برخی  بررسی خوش
    1، آیناز اصالنیان2يقنبر فرزاد ،1منیره بابایی

  ، دانشگاه گنبد کاووس استادیار گروه علوم دامی - 2و   دام، هیتغذ ارشد یکارشناس يدانشجو -1
Babayi.monir@yahoo.com   

  
  

  چکیده 
 بر منطبق که شتر تولیدي زیستی و خصوصیات .کند زیست می کویري سخت شرایط در که حیوانی است تنها شتر

 نبدون خورد متوالی روز چندین بتواند تا سازد قادر می را این حیوان ،باشد می کویري و خشک در شرایط حیات قدرت
 سایر کیفی براي و کمی لحاظ از که خوراکی با تواند شتر می .بنماید از مراتع را استفاده حداکثر و برده سره ب آب

 این گوارش دستگاه. دهد ادامه زندگی خود به طوالنی هاي مدت ،شود می نامرغوب محسوب و ناکافی نشخوارکنندگان

گیاهان مرتعی از منابع غنی مورد . است گوشت و انرژي به ارزش کمعلوفه  و سلولز تبدیل در باالیی ضریب حیوان داراي
در این .  دهند برخی گیاهان را بر سایر گیاهان ترجیح میشترها  در مراتع، معموالً .دنرو استفاده در تغذیه شتر به شمار می

    . ده استخته شدر تغذیه شتر پردا مورد استفاده چند گونه از گیاهان مرتعیخوراکی  بررسی خوشمقاله به 
  خوراکیشتر، گیاهان مرتعی، خوش: کلمات کلیدي

  
  مقدمه
 از بخشی تأمین و همچنین ،درآمد و افزایش اقتصادي وضع بهبود اشتغال، ایجاد در زمینه شترداري اهمیت به توجه با

 که اقداماتی از یکی .پذیرد صورت وضعیت شترداري بهبود منظور به اقداماتی که است الزم ،نیاز جامعه مورد پروتئین

 نسبی خوراکی بررسی خوش و شناخت با .باشد می شتر تغذیه وضعیت به توجه پذیرد، راستا صورت این در تواند می

 و بدین نموده خوراك خوش هاي گونه از به حمایت اقدام ،داري مرتع صحیح هاي طرح طریق اجراي از توان می ،گیاهان

 بررسیاست، مراتع مدنظر  پوشش گیاهی در مطالعه هایی که از جنبه یکی .تهیه کرد ار ها براي دام مناسب علوفه وسیله

 ارزش رحجانی، ،خوراکی خوش مختلفی نظیر مفاهیم پوشش گیاهی کیفی خصوصیات .باشد می گیاهی پوشش کیفی

  ). 1386دیانتی تیلکی و میر جلیلی، (گیرد  برمی در را پذیري هضم و اي ارزش تغذیه
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دام  نوع یک با ،عرصه یک در موجود گیاهی هاي گونه اي از در آن مجموعه که است نسبی امري خوراکی خوش
 ترین مهم از یکی ،چرا حین در گیاه گزینش و خوراکی خوش .)1389مصداقی، (د نگیر قرار می سنجش مورد مشخص

 ابزار بهترین عامل این .باشد می مرتع از صحیح استفاده عامل عنوان به خوراکی خوش .مرتعداري است علم هاي جنبه

 گیاهی است پوشش ترکیب در مرتعی هاي سایر گونه به نسبت گونه یک از برداري ه شدت بهر تعیین جهت مدیریت

 نکته این به با عنایت و نیز،باشد می دام تعداد کنترل دار مرتع مدیریت یک اصلی ابزار که این به توجه با ).2001والنتاین، (

مشخص  پیش از بیش خوراك خوش تعیین گیاهان اهمیت لذا باشد، مرتع در علوفه تولید متناسب با باید دام تعداد که
باعث  که گیاه شرایط و خصوصیات به را مربوط خوراکی خوش ،)1380(مقدم ). 1376و ارزانی،  رائی قدس(گردد  می

 انسانی و محیطی حیوانی، گیاهی، عوامل طور کلی به .داند می شود، دام می توسط آن انتخاب انگیزه آمدن وجود هب

  ).2001والنتاین، ( دهند می تأثیر قرار تحت را گیاهی هاي گونه خوراکی خوش
 ولی ،نیست مشخص به درستی ها آن اثرات یا و بوده ناشناخته در گیاهان موجود مواد از بسیاري که وجودي با

 از دار بودن یکی آب که رسد می نظر به .باشند می خوراکی ه خوشکنند تعیین عوامل ترین مهم از شیمیایی گیاهان ترکیبات

 در قبلی، تجربیات ).2001والنتاین، (گذارد  می تأثیر دام توسط علوفه انتخاب که بر است گیاهی خصوصیات ترین اصلی

 قابل بیش و کم باعث اتتجربی این ).1978آرنولد و دودزینکیو، (باشند  می مؤثر علوفه انتخاب منظور به ها رفتار بعدي دام

 ها دام انتخاب ).1988پرونزا و بالف، (شود  می علوفه دیگر انواع از اجتناب کامل یا علوفه و خاص نوع یک قبول ساختن

 علوفه هیجان، مقدار وحشت، و ترس پرواري، آبستنی، شیردهی، مراحل بلوغ، درجه سن، به با توجه گیاهان مورد در

 طریق از نیز طبیعی محیط). 1380مقدم، (بود  خواهد متغیر چرا زمان و فرصت سنگی آن،گر و دام توسط شده خورده

 تأثیر علوفه و تولید کیفیت زادآوري، رشد، میزان روي دهد، رخ می گیاهان در که فیزیولوژیکی روي فرایندهاي تأثیر

روي  طبیعت، در تعادل برقراري در جهت کمتر و خود منافع هایی در جهت اعمال برنامه با نیز انسان .گذارد می
  ).1379محتشم نیا، (گذارد  تأثیر می ها م دا رجحانی ارزش و خوراکی خوش

، برخی گیاهان را  معموالً شترها در مراتع .دنرو مرتعی از منابع غنی مورد استفاده در تغذیه شترها به شمار میگیاهان 
 شامل خارشتر، دهند ها را بر سایر گیاهان ترجیح می که شترها آن  گیاهان مرتعیبرخی از . ددهن ترجیح می برخی دیگربر 

   ).1378امینی فرد، ( دنباش درمنه، تاغ، علف پشمکی، علف شور و علف چمنی می اشنان،
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  گیاهان مرتعی مورد استفاده در تغذیه شتر
   1خار شتر

ها  تر گیاهی است چند ساله که در تمام خاكخار ش .باشد می) ومینوزگل(از خانواده پروانه آساها و از بقوالت خارشتر 
.  روید مینیز د نباش رنگ نمک می ی که داراي قشر سفیدیها در خاك این گیاه .باشد هاي فقیر می روید و مخصوص خاك می

و دهد که بر گیاهان طبیعی  رشد سریع و تهاجمی خارشتر به آن اجازه می. خارشتر رقابتی سریع با سایر گیاهان دارد
.  طور معمول از گونه خارشتر است شتر به سهم خوراكبیشترین  ،در برخی مناطق .والت زراعی برتري داشته باشدمحص

میزان پروتئین خام، چربی خام، الیاف . باشد دهی و بذردهی می زمان مناسب تولید و برداشت علوفه خارشتر در زمان گل
اما در مرحله  .درصد در ماده خشک است 9/9و  8/28، 9/2، 8/7ترتیب  خام و خاکستر علف خارشتر در زمان بذردهی به

  ).2000بوس، ( درصد گزارش شده است52/12دهی میزان پروتئین آن  گل
   2درمنــه

وحش  جلوگیري از فرسایش خاك، تأمین علوفه دام و حیاتاز لحاظ ویژه  این گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک، به
و قابلیت هضم نسبی علوفه،  خوراکی خوشسرما و خشکی محیط،  در برابر تدن، مقاومچند ساله بو. بسیار با ارزش است

و  ،برداري در فصول پاییز و زمستان با تولید علوفه قابل مالحظه از نظر کمی و کیفی طوالنی بودن دوره رشد و امکان بهره
 alba وA.campestr  هاي گیاه به نامدو گونه از این  .مقاوم بودن در مقابل آفات از دیگر خصوصیات این گیاه است

A.herba- 1371صادقی  ; 1366 ،آریاوند( گیرند مورد تغذیه شتر قرار می(.  
   3تـــاغ

ها و  داراي شاخ این گیاه. شود می استفاده یی زدا بیابان عملیات در گسترده طور به که گیاهانی بهترین از یکیتاغ 
 خشکی، شوري برابر در گیاه این .دکنن ها تغذیه می آن ازراحتی  شترها به هاي ریزي است که و برگ ،هاي شکننده شاخک

 جلوگیري با ارتباط در زیادي کاربرد تاغ .دارد خشک اهمیت زیادي مناطق براي و بوده مقاوم آفتاب تابش شدید و خاك

). 1374د و یزدانی، را(وحش دارد  حیات پناهگاهو  وحشی، و اهلی هاي دام چراي سوخت، مینأفرسایش بادي، ت از
کلسیم، و خام، خاکستر خام ،  سلولز، ، پروتئین همی بدون سلولی ولی، دیوارهلدیواره سمقادیر ) 1379(شریفی و تکاسی 

                                                             
1. Alhagi comelorum 

٢. Artemisia Spp 
3. Haloxylon Spp  
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 گران ضریباین پژوهش. دست آوردند درصد به 18/0، 70/1، 73/28، 63/10، 20/21، 13/38ترتیب  فسفر گیاه تاغ را به

  .درصد تعیین کردند 59 تنی،یش برونهضمی این گیاه را در آزما
   4اشنان

اشنان  .است اي شکل دار، گوشتی و استوانه هاي آب گ این درختچه متعلق به خانواده اسفناجیان بوده و داراي بر
اشنان در جیره غذایی گوسفند . باشد این گیاه سرشار از مواد معدنی می. کند می هاي شور و قلیایی را به خوبی تحمل  خاك

  ). 1376هادي و همکاران، ( کندایفا می مناطق کویري شتر استفاده شده و نقش مهمی در حفاظت خاك و
  

 شتر يبرا یاهیگ مختلف يها گونه یخوراک خوش خصوص در گرفته انجام مطالعات یبرخ

 مدفوع هاي مونهآنالیز ن از استفاده با و تابستان بهار فصل دو در را شتر رژیم غذایی) 1986( همکاران و باهاموند

 و درختان گندمیان، ،آن از بعد .بودند شتر غذایی رژیم يعمده بخش علفی برگان پهن که ندنشان داد نتایج .مطالعه نمودند
با ) 1987( هانسن و بک-میگانگو .دادند فصل تشکیل دو هر در را شتر غذایی رژیم ترتیبگندمیان به شبه و ها اي بوته

هاي  اي بوته و ها اي بوته و درختان داشتند که بیان ،مدفوع هاي نمونه از آنالیز استفاده با شتر فصلی چرایی ترجیح بررسی
 )2007( توحیدي .بود ناچیز غذایی رژیم این در گندمیان سهم اما .دادند را تشکیل شتر غذایی رژیم عمده سهم قد کوتاه

 نشان نتایج .داد بررسی قرار مورد فصل پاییز شتر در براي یزد استان مراتع در را مختلف هاي گیاهی گونه خوراکی خوش

خوراکی  در بررسی خوش) 1388(عبداللهی و همکاران . ترتیب اشنان، تاغ و درمنه بودند به ها علوفه ترین مطلوب ند کهداد
ر فصل بهار، هاي گیاهی براي شتر در نواحی بیابانی جنوب غرب بیرجند به این نتیجه رسیدند که گونه اشنان د گونه

خوراکی اختالف  هاي درمنه و تاغ از نظر خوش بین گونه. درمنه توسط دام مصرف شد  تابستان و پاییز بیشتر از گونه
 را مختلف گیاه اشنان در فصول زیاد مصرف .شدند داده ترجیح دام توسط کم خیلی میزان بهداري وجود نداشته و  معنی

محبوبیت  باعث که داد نسبت گیاه این دار هاي آب برگ و ها ساقه همچنین و یگوشت و هاي سبز برگ وجود به توان می
در  ، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که گونه درمنه)1384(همکاران  و توکلی. است شده دام توسط گیاه این زیاد

 توان می را دلیل آن. شد مصرف طبس مراتع هاي دیگر از جمله اشنان به مقدار بیشتري توسط شتر در مقایسه با گونه

  .کرد طبس ذکر منطقه در ها گونه سایر به نسبت این گونه بیشتر دسترسی و قابلیت منطقه مختلف گیاهی ترکیب درصد

                                                             
٤. Seidlitzia rosmarinus  
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گیاهان موجود،  ترکیب درصد دام، ذائقه از قبیل عواملی گیاهی، هاي انتخاب گونه در کرد بیان توان می در مجموع 
  .)1388عبداللهی و همکاران، (دارند  نقش یدسترس سهولت و پراکنش نحوه

  
  منابع

در احیا مراتع خشک و نیمه خشک فالت  )Artemisia herba alba(استفاده از گیاه درمنه کوهی . 1366. آریاوند، ا. 1
 . 64شماره . دفتر فنی مرتع .ها و مراتع کشور مرکزي، سازمان جنگل

 .صفحه 334. انشارات یزد. ش شتراصول نگهداري و پرور. 1378. امینی فرد، م. 2

 Hammada(بررسی برخی از خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس . 1384. ، دشتی، م.، قادري، غ.ا. ، پاریاب، ع.توکلی، ح. 3

salicornica .(211- 232: 12. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 

ها در  پنج گونه گیاهان مرتعی براي انواع دام خوراکی خوش بررسی و مقایسه. 1386. و میر جلیلی، ع. دیانتی تیلکی، ق. 4
  . 69-73: 76. پژوهش و سازندگیفصلنامه . استان یزد

  .مردمی مشارکت و ترویج معاونت .سازندگی جهاد وزارت .آن اهمیت و تاغ کاشت ،1374 .یزدانی، ف و. م راد،. 5
 اي دو مرحله روش با هضم قابلیت و انرژي خام و میاییشی ترکیبات تعیین .1379 .م. و تکاسی .م حسینی، شریفی. 6
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