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  چكيده

هاي خاص گياهي يكي از نواحي مستعد  خشك و گونه استان خراسان جنوبي با داشتن مراتع وسيع با آب و هواي خشك و نيمه
هاي گياهي توسط شتر و  گزينش گونهزمينه اهميت شترداري در اين استان تابحال در با وجود . باشد زيست و پرورش شتر مي

همين منظور و با هدف كلي  رو تحقيق حاضر به از اين. ايي گياهان تحقيقي انجام نشده استهاي شيمي بخصوص ارتباط آن با فاكتور
براي اين منظور در . انجام شدها در منطقه سرچاه عماري واقع در جنوب بيرجند  بررسي رابطه بين خوشخوراكي و ارزش غذايي گونه

در هر . شتر و به روش زماني مطالعه شد 5تخاب گياهان توسط منطقه مورد مطالعه در سه مرحله رشد رويشي، گلدهي و بذردهي ان
اش  دقيقه در طول تغذيه 30در اين تكنيك هر حيوان براي مدت . مرحله مطالعه در طي سه روز و در دو نوبت صبح و عصر انجام شد

براي رد چراي شتر به ميزان الزم هاي گياهي مو همزمان با تعيين ارزش رجحاني گياهان در هر مقطع زماني از گونهسپس . دنبال شد
نتايج . استفاده شد SPSS 15آماري   افزار براي تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از اين تحقيق از نرم ،آناليز شيميايي برداشت گرديد

 Seidlitziaها  گونهميان در . ها وجود ندارد ترجيح چرايي دام و تركيبات شيميايي گونهميان داري  ارتباط معنيكه كرد بيان 

rosmarinus  ضمن دارا بودن باالترين مقاديرDMD  وME  و مقادير بااليCP همچنين كمترين مقدار ،CF ،ADF  وNDF در تمام ،
اثرات عناصر شيميايي بر خوشخوراكي كه توان بيان كرد  با توجه به نتايج مي. مراحل باالترين ميزان ارزش رجحاني را نيز داشته است

باشند اما  اگرچه تركيبات شيميايي عامل مهمي در انتخاب علوفه توسط دام مي ،گياهي ديگر متفاوت استگونه گونه به گياهان از يك 
وابسته ... پراكنش گياه، ذائقه دام و نحوه تأثير آنها به عوامل مختلفي ازجمله تركيب گياهي منطقه، ميزان دسترسي دام به علوفه، 

  .باشد مي
  

  .  ، مراتع تحت چراي شتر، بيرجند)كورنومتر( خوراكي، تركيبات شيميايي، روش زمانيخوش :هاي كليدي واژه
  
  

   مقدمه
شتر تنها حيواني است كه در شرايط سخت كويري 

عنوان عامل توليد و اشتغال نسبت به ساير  كند و به زيست مي
مرفولوژي و  شرايط دليل هب اين حيوان. ها برتري دارد دام

ادامه حيات در شرايط سخت  قادر به شنظير فيزيولوژي بي
هاي  سازد تا رژيم فيزيولوژي شتر آن را قادر مي. دباش مي

غذايي فيبري و داراي پروتئين پايين را بهتر از انواع ديگر 
 Lechner-Doll et و  Heller et al., 1986(دام هضم كند 

al., 1990( .داراي  با داشتن گردني كشيده، شتر از طرفي
ريز فراواني  پوشيده از غدد برون كهباشد  ي ميمري طويل

ن كردن عمل بلع گياهان خشك و كار آنها آسا واست 
دهد  ميدار بياباني است كه غذاي عمده شتر را تشكيل  تيغ
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)Shokri, 1998(. خراسان جنوبي با داشتن مراتع  استان
هاي خاص  خشك و گونه وسيع با آب و هواي خشك و نيمه

. باشد احي مستعد زيست و پرورش شتر ميگياهي يكي از نو
پذيري و تطابق اين حيوان  با توجه به قدرت سازشبنابراين 

هاي كويري فرا  مناطق آن را دشتبيشتر در كشور ما كه 
گرفته است و اينكه معدود حيواناتي با خصوصيات شتر 

ان با تو مي رو از اين ،توانند در اين مناطق زندگي كنند مي
ايجاد اشتغال، بهبود وضع  هزمين ورش شترنگهداري و پر

اقتصادي و افزايش درآمد مردم محروم اين مناطق و 
همچنين تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز جامعه را فراهم 

اجتماعي شتر در مراتع  -اهميت اقتصادي با وجود. كرد
نسبت  انجام شدهها و مطالعات  خشك، تالش خشك و نيمه

منظور  بهرو  از اين .تر و كندتر بوده استبه انواع ديگر دام كم
قدم اقدام به  نعنوان اولي هبهبود وضعيت شترداري در استان ب

و همچنين مطالعه دام  هاي گياهي مورد عالقه شناسايي گونه
 آگاهي زيرا. هاي مورد تعليف شتر گرديد ارزش غذايي گونه

در هر مرتع و براي ها  از خوشخوراكي و ارزش غذايي گونه
تواند مبناي مديريت مرتع و همچنين مديريت  هر نوع دام مي
  .تغذيه دام باشد
هاي گياهي در  آگاهي از خوشخوراكي گونهبنابراين 

برآورد توليد علوفه قابل دسترس دام در هر رويشگاه امري 
املي است كه سبب خوشخوراكي، مجموعه عو. ضروريست

ش رجحاني گياه در مقابل گياهان ديگر از ارزيك شود  مي
 هاي فاكتور ).Mesdaghi, 2003(باشد باالتري برخوردار 

هاي گياهي را تحت تأثير قرار  گونه ارزش رجحانيزيادي 
طور كلي به چهار دسته شامل عوامل گياهي،  دهند كه به مي

عوامل حيواني، عوامل محيطي و عوامل انساني تقسيم 
از قبيل فاكتورهاي حيواني ). Vallentine, 2001(شوند  مي

سن، درجه بلوغ، مراحل آبستني، شيردهي، پرواري، ترس و 
وحشت، هيجان، مقدار علوفه خورده شده توسط دام و 
گرسنگي آن، فرصت و زمان و فاكتورهاي گياهي شامل 
قابليت دسترسي فصلي، درجه رسيدن، مرحله رشد، 

نسبي فراواني  و تركيبات شيميايي ،فنولوژي، مرفولوژي
 ;Wahid, 1990(گذارند  اثر مي انتخاب علوفهها روي  گونه

Grunwald et al., 1994; Kababia et al., 1992  و
Nyamangara & Ndlovu,1995(.  اين عوامل  مياندر

كننده  تعيينتركيبات شيميايي علوفه يك فاكتور كليدي 
علوفه تازه با . باشد كه بايد بررسي گردد ميخوشخوراكي 

واد قندي و مقدار سلولز باال به ميزان پروتئين، چربي، م
بوده و بوسيله دام ترجيح مقدار زيادي براي دام قابل هضم 

كه گياهاني با ميزان فيبر، ليگنين،  شود، در حالي داده مي
ثانويه  هاي ين و متابوليتسيليس باال و منيزيم و فسفر پاي

ر كمتر بوسيله دام ترجيح داده ت باال و قابليت هضم پايين
مطالعات زيادي . )Hussain & Durrani, 2008( شوند مي

اي تركيبات شيميايي  و وجود پاره خوشخوراكي ميانرابطه 
با هدف بررسي  نيز تحقيق حاضر .در گياه را نشان داده است

ها در مراتع  و ارزش غذايي گونه خوشخوراكيرابطه بين 
از  .شدتحت چراي شتر در استان خراسان جنوبي انجام 

يري تركيبات گ از طريق اندازه ارزش غذايي علوفهكه  آنجايي
 رو از اين ،)Van Soest, 1965(شود  شيميايي آن تعيين مي

 ،)Crude Protein( خام هايي مثل پروتئين  آگاهي از شاخص
ديواره سلولي عاري از  ،)Crude  Fiber( فيبر خام

 ديواره سلولي ،)Acid Detergent Fiber( سلولز همي
)Neutral Detergent Fiber(، قابليت هضم ماده خشك 
)Dry Matter Digestible( و انرژي متابوليسمي 
)Metabolizable Energy(  براي تعيين ارزش غذايي

با  ). Nouruzi, 2004و Arzani et al., 2006( ستضروري
براي احياي مراتع منطقه و تأمين علوفه مورد  توجه به اينكه

را پيشنهاد نمود كه ضمن داشتن  ييها گونهر است تبهنياز دام 
باشد، از طرف  ارزش غذايي باال، براي دام نيز خوشخوراك 

ديگر ارزش غذايي موجود در گياهان و خوشخوراكي آنها 
منظور  بنابراين به. تابع زمان، مكان و شرايط محيطي است

داري نياز به  ميمات سودمند در امر مديريت مرتعاتخاذ تص
ات شيميايي و همچنين درجه كسب آگاهي از تركيب

هاي  خوشخوراكي گياهان مرتعي مناطق مختلف در زمان
تحقيقات  ).Vallentine, 2001(باشد  مختلف رويشي مي

را در ها  ارزش غذايي گونهبا  ترجيح چراييارتباط متعددي 
 Kassillyدر اين راستا  .مراتع مورد مطالعه قرار داده است
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را در كنيا مورد ي تغذيه شتر كيفيت علوفه و الگوها) 2002(
دار  زمان تغذيه ارتباط معني كرد كهبررسي قرار داد و بيان 

رژيم غذايي داشت و ارتباط   DMDو  CPمنفي با سطوح
 Udenو  Dereje. داشت ADFو  NDFدار مثبتي با  معني

ترجيح چرايي و كيفيت علوفه مورد تغذيه با مطالعه ) 2005(
) كشور حبشه(ق كشور اتيوپي هاي يك كوهانه در شر شتر

اي كه بيش از بقيه توسط دام ترجيح  گونه 10كردند بيان 
) Towhidi )2007 .داده شده ارزش غذايي بااليي داشتند

هاي گياهي  تركيبات شيميايي و همچنين خوشخوراكي گونه
در مراتع استان يزد براي شتر در فصل پاييز و به را مختلف 

ترين  مطلوبكه نشان داد او نتايج  .دكرتريا مطالعه  روش كافه
 Atriplex lentiformis, Alhagiترتيب شامل  هها ب هعلوف

persarum Seidlitzia rosmarinus, Saueda fruticosa, 
Haloxylon ammodendron, Salsola tomentosa, 

Hammada salicornica, kotschyi, Tamarix Salsola 

yazdiana, Tamarix aphylla,  وArtemisia sieberi 
ها نيز  نتايج مقايسه تركيبات شيميايي گونههمچنين . باشد مي

خوشخوراكي و تركيبات  ميانارتباط پايداري كه نشان داد 
در ) Zhandi )2007و  Towhidi .ود نداردجشيميايي و

استان سمنان نيز ارتباط ثابتي بين در ي تحقيق مشابه
و  Shaltout .ندخوشخوراكي و ارزش غذايي مشاهده نكرد

هاي مرتعي و  گونه با مطالعه كيفيت) 2008(همكاران 
خوشخوراكي آنها براي شتر در امارات متحده عربي بيان 

ليم كننده خوشخوراكي اق كه مهمترين فاكتورهاي تعيينكردند 
 Arzaniو Ghodsi Raei . باشند و تركيبات شيميايي مي

 ندن نشان دادباغ گرگا چهار همنطق در تحقيقي در )1998(
درصد فيبر خام، درصد پروتئين خام، درصد چربي و نسبت 

قدرت كشش برگ ازجمله عواملي هستند برگ به ساقه و 
 هاي گياهي همبستگي بااليي گونه بيشتركه با خوشخوراكي 

با بررسي ) 2012(و همكاران  Hosseini Kahnuj. دارند
راي بز در ها ب و ارزش رجحاني گونه رابطه بين پروتئين خام

 مراتع كرمان و در دو مرحله قبل از گلدهي و بذردهي بيان
پروتئين خام و ارزش  داري بين رابطه معنيكردند كه 

ارد، اما نتايج آنها اختالف ها وجود ند رجحاني گونه

رجحاني بين دو  در كيفيت علوفه و ارزشرا داري  معني
 Mirdavoodi ،اينوجود با  .ها نشان داد مرحله و بين گونه

در تحقيقي در استان مركزي به يك  )Sanadgol )2009و 
هاي مرتعي  گونه رابطه مستقيم بين كيفيت و ارزش رجحاني

با بررسي مطالعات انجام شده در اين  .براي گوسفند رسيدند
در  ،زمينه و همچنين با توجه به سوابق تحقيق در ايران

 تحقيقايران در ارتباط با موضوع مورد مطالعه در يابيم  مي
گيري  اين تحقيق با اندازهدر  رو از اين، انجام نشدهكافي 

هاي گياهي از لحاظ انتخاب آنها توسط  خوشخوراكي گونه
هاي مورد چراي شتر با  تعيين ارزش غذايي گونه بعدشتر و 

توجه به تركيبات شيميايي موجود در آنها، ارتباط بين 
اطع مختلف ها در مق خوشخوراكي و ارزش غذايي گونه

  .زماني بررسي گرديد
 

  ها شمواد و رو
  منطقه مورد مطالعه 

آب و هواي خراسان جنوبي براي پرورش شتر مساعد 
هاي خوسف، نهبندان،  باشد و در اين استان، شهرستان مي

ترين مراكز زي شهرستان قاين و سرايان از مهمبخش مرك
كم  بارندگي در اين استان ميزان .پرورش شتر منطقه هستند
در اين منطقه مقدار تبخير آب . باشد و پراكنش آن نامنظم مي

و اختالف درجه حرارت زياد بوده و در تابستان نيز وزش 
پذيري  گردد، از طرفي مقدار نفوذ هاي شديد مشاهده مي باد

براي كشاورزي اغلب باشد و  آب در خاك نيز كم مي
عمليات كه باعث شده  مسئلهاين . باشد گو نميجواب

و از تنوع زيادي  شودكشاورزي در اين منطقه محدود 
اما همين ميزان بارش ناچيز باعث . برخوردار نباشد

آمدن تركيب گياهي خاصي ازجمله گياهان شورروي و  پديد
) ...گز و  هايي مانند اشنان، سالسوال، گونه(پسند شده  خشكي

 عنوان يك منبع توليدي محور ديگري را در هب اند كه توانسته
بزرگي از مراتع قسمت . دنمنطقه بگشاين اساكنراه معيشت 

بود نوار جنوبي وجود دارد كه با كمخصوص در استان ب
خصوص از نظر گسترش شديد آب و وضعيت نامساعدي ب

و امكان استفاده از دامنه حرارت و خشكي روبرو است 
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باشد، اما شتر با  ها مقدور نمي مراتع براي ساير دام
تواند در اين نواحي زيست كند  خود مي هاي خاص ويژگي

)Farzad, 2013(.  
اين تحقيق در دشت سرچاه عماري از توابع شهرستان 
خوسف، يكي از مناطق مستعد براي پرورش شتر واقع در 

ارتفاع . كيلومتري جنوب شهرستان بيرجند انجام شد 100
متر و سيماي ظاهري  1300تقريبي منطقه از سطح دريا 

در حال حاضر . باشد ماهوري مي دشتي و تپهصورت منطقه ب
صورت سنتي   ها بصورت آزاد و رها شده به شتر %80حدود 

ميانگين دماي سردترين ماه . شوند در مراتع منطقه تعليف مي
گراد و ميانگين دماي  درجه سانتي 85/5) دي(سال 
گراد و متوسط  درجه سانتي 22/31) تير(ترين ماه سال  گرم

. باشد گراد مي درجه سانتي 18/19ليانه درجه حرارت سا
متر و از لحاظ اقليمي بر  ميلي 116متوسط بارندگي ساليانه 

) Alizadeh, 2002(اساس جدول تقسيمات اقليمي آمبرژه 
  .باشد اقليم بياباني گرم مي داراي

  روش تحقيق
سه مقطع زماني  ،ارزش رجحانيمطالعات براي انجام 

ه گلدهي و مرحله بذردهي مرحله رشد رويشي، مرحلشامل 
ترجيح در هر مقطع زماني مطالعات  .در نظر گرفته شد

در طي سه روز و در دو وعده صبح و عصر انجام  غذايي
گيري  در اين تحقيق سعي گرديد با اندازه ،عالوه بر اين. شد

برخي خصوصيات شيميايي گياهان در اين سه مقطع زماني، 
مورد بررسي قرار گيرد،  يارزش رجحانارتباط آنها با پديده 

به اين ترتيب كه در هر مقطع زماني پس از محاسبه درصد 
برداري از هر گونه، ارتباط آن با ارزش غذايي آن  زمان بهره
 رو از اين. مورد مطالعه قرار گرفت آماريبصورت گونه نيز 

حاضر مراحل و مطالعات مختلف شامل انجام تحقيق  براي
گيري  لوفه و همچنين اندازهانتخاب حيوان، انتخاب ع

شرح آنها بزير كه در شد ها انجام  نهتركيبات شيميايي گو
  .شود پرداخته مي

  انتخاب حيوان
هاي شتر موجود در منطقه  با توجه به اينكه اكثريت گله

مطالعه بر روي اين  رو از اين ،داد هاي ماده تشكيل مي را شتر

نفر شتر  5تعداد با توجه به اين مسئله . جنس متمركز گرديد
)Ben Salem et al., 1994 ( ساله  6- 8ماده)Mengli et 

al., 2006 ( در نظر گرفته شد ارزش رجحانيبراي مطالعه.  
  انتخاب علوفه

هاي مرسوم در  با توجه به اينكه بعضي از روش
ي، تجزيه مر هلاز قبيل فيستو ارزش رجحانيگيري  اندازه

 هايي آزمايشگاهي، مدفوع روش همحتويات شكمبه و تجزي
 ,Olsonو Mclnnis et al., 1983(هزينه و پيچيده هستند پر

 همشاهدهاي مبتني بر  رسد روش نظر ميبرو  از اين ،) 1991
. تر باشند مناسب ترجيح چرايي دامگيري  اندازهمستقيم براي 

و همچنين سهولت و دقت ، سرعتبا توجه به  بنابراين
 ,Ghodsi Raei & Arzani(هزينه بودن روش زماني  كم

  مستقيم هدها با مشاه انتخاب علوفه بوسيله شتر ،)1998
تعيين شد ) زماني(و از طريق روش كورنومتر  
)Foroughian et al., 1977 Ghodsi Raei & Arzani, 

براي مطالعه ارزش ).  Dereje & Uden, 2005و ;1998
وز ها در طي سه ر گيري ، اندازهمقطعها در هر  رجحاني گونه

 هردر اين تكنيك . و در دو وعده صبح و عصر انجام شد
 Foroughian et al., 1977(دقيقه  30حيوان براي مدت 

Ghodsi Raei & Arzani, 1998; و Kassilly, 2002 ( در
هاي  اش دنبال شد و عالوه بر يادداشت گونه طول تغذيه

شده روي  ، مدت زمان صرفتوسط دام گياهي انتخاب شده
درصد ميانگين  بعدنيز يادداشت گرديد و هر گونه 

هاي  برداري از هر گونه محاسبه و بر اساس آن گونه بهره
و مقايسه قرار  بررسي ارزش رجحاني موردگياهي از نظر 

 هفاصلمشاهدات از  ،با توجه به اهلي نبودن حيوانات .گرفتند
مشاهدات  .دور و با استفاده از دوربين شكاري انجام شد

ي در هر روز در دو نوبت صبح و عصر ترجيح غذاي
)Kassilly, 2002 ( شتر انجام شد 5و در هر نوبت روي .

و  صبح 10:00تا  06:00زماني  هفاصلمشاهدات صبح در 
بعد از  17:00تا  15:00زماني  هفاصلمشاهدات عصر در 

  . گرديدظهر انجام 
 خصوصيات شيميايي همطالع

هر مقطع  همزمان با تعيين خوشخوراكي گياهان در
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هاي گياهي مورد چراي شتر به ميزان الزم  از گونه ،زماني
براي اين منظور . آناليز شيميايي برداشت گرديد براي
پايه براي هر گونه در نقاط مختلف  10هاي گياهي از  نمونه

نمونه مخلوط از آن تهيه و به آزمايشگاه  بعدمرتع برداشت و 
جلوگيري  برايها  نمونهبا توجه به آبدار بودن  .منتقل گرديد

ها در  آزمايشگاه، نمونهاز كپك زدن آنها تا قبل از انتقال به 
و به دور از تابش مستقيم ) جريان ماليم(معرض جريان هوا 

 ).Arzani et al., 2005(نور آفتاب تا حدودي خشك شدند 
ها  شدن بيشتر، نمونه خشكبراي از انتقال به آزمايشگاه  پس

ساعت  24مدت و بگراد  درجه سانتي 60در آون در دماي 
آناليز از آنها  براي بعدو  )Kassily, 2002(قرار داده شدند 

   .شد استفاده 
  ها گيري تركيبات شيميايي نمونه روش اندازه

سلولي و  هديوارين خام، در اين تحقيق الياف خام، پروتئ
تعيين  برايهاي گياهي  نمونه سلولز سلولي منهاي همي هديوار
انرژي گيري و همچنين دو فاكتور  يت علوفه اندازهكيف

با استفاده از خشك  همتابوليسمي و قابليت هضم ماد
كليه فاكتورهاي درصد  .هاي مربوطه محاسبه شدند فرمول

 3هر مقطع در  هاي مختلف در مربوط به گونهذكر شده 
پروتئين خام  مقدار. گيري شد ها اندازه تكرار توسط دستگاه

از دستگاه با استفاده ) N(%گيري درصد ازت  ا اندازهبها  نمونه
 و از رابطه "KjeltecAnalyzer 2300"كجلدال مدل 

25/6%CP=%N* گيري الياف  براي اندازه. گرديد تعيين
سلولز از  سلولي منهاي همي هسلولي، ديوار هديوارخام، 

 " Heat Extractor 1010 "دستگاه فايبرتك سيستم مدل 
  .استفاده گرديد

نيتروژن، درصد  هو محاسب ADFپس از تعيين 
و  Oddyخشك از فرمول پيشنهادي  هپذيري ماد هضم

  . طبق فرمول زير بدست آمد) 1983(همكاران 
DMD%=83/58–0/824ADF%+2/626N% 

پذيري  درصد هضم هبانرژي متابوليسمي پس از محاس
ارائه شده توسط كميته استاندارد  هخشك از معادل هماد

 )Standard Comitee on Agriculture, 1990( كشاورزي
 . محاسبه گرديد

ME(Mcal/kg)=0/17DMD%-2 

  ها روش تجزيه و تحليل داده
براي تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از اين تحقيق از 

. استفاده شد SPSS15و  Excel2010هاي آماري  افزار نرم
ي بررس براي .ابتدا آزمون نرماليته انجام شد SPSSدر محيط 

زش ارو گونه روي مرحله رشد هاي  همزمان اثر تيمار
 GLM )General Linearاز روش  ها رجحاني گونه

Model( مقايسه كلي و از آزمون دانكن براي مقايسه  براي
ي درصد زمان چراي هر يك از گياهان مورد ها ميانگين
دار بودن يا نبودن  استفاده شد و از نظر آماري معني بررسي 

براي مقايسه . ا نسبت به يكديگر مشخص شدتفاوت آنه
 ,CP CF, ADF, NDFها شامل  تركيبات شيميايي گونه

DMD, و ME  مقايسه تركيبات شيميايي  بعدو  مقطعدر هر
 برايطرفه  مختلف از آناليز واريانس يك مقاطعهر گونه در 

ها  مقايسه ميانگين براياز آزمون دانكن  بعدمقايسات كلي و 
هاي  و فاكتور ارزش رجحاني ميانارتباط . استفاده شد

افزار  پيرسون در نرمضريب همبستگي  با استفاده ازشيميايي 
SPSS گرديد آناليز.  
  
  نتايج
  ارزش رجحانيها از نظر  گونه همقايس

در ابتدا با  ،ها گونه ترجيح چرايي همطالعبراي انجام 
م به اقدا بعدهاي موجود تهيه و  ليستي از گونه مطالعات اوليه

 هاي گونه 1جدول . گرديد اه گونهارزش رجحاني مطالعه 
 .دهد منطقه مورد مطالعه نشان ميرا در  مرحله 3موجود در 

هايي ديگري ازجمله  البته در منطقه مورد مطالعه گونه
Artemisia herba Alba وZygophyllum eurypterum  و

 كيب گياهي منطقهنيز در تر Pteropyrum aucheriهمچنين 
علت عدم رشد و خشكسالي مورد استفاده وجود داشت كه ب
  .دام قرار نگرفت
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  هاي موجود در منطقه ليست گونه - 1 جدول
  نام فارسي نام علمي

Tamarix ramosissima  
Seidlitzia rosmarinus 

Arthrocnemum fruticosum 
Haloxylon persicum 
Hamada salicornica 

  گز
  اشنان

.................  
  زرد تاغ
  رمس

  
در  Hamada salicornica هبا توجه به اينكه گون

مرحله رشد در  ترجيح چراييهاي مربوط به  گيري اندازه
دو مرحله و در نها در يك و يا حداكثر دو تكرار ت رويشي

توسط دام مصرف نيز به ميزان بسيار كم  گلدهي و بذردهي
تفاده از اين امكان اسعلت عدم وجود تكرار برو  از اينشد، 

و تحليل   ها در تجزيه دليل عدم نرمال بودن دادهاطالعات ب
. آماري بخصوص آناليز واريانس چند طرفه وجود نداشت

هاي  و تحليل ناچار اين گونه گياهي از تجزيه بنابراين به
همين   به. صورت كيفي تحليل گرديد آماري حذف شده و به

 .اقيمانده انجام شدب هگون 4با  ارزش رجحانيدليل مطالعه 
 ارزش رجحانيو گونه روي  مرحله رشداثر ه مقايسبراي 
نتايج حاصل از اين . استفاده شد GLMها از روش  گونه

و گونه در سطح  مرحله رشداثر متقابل كه آزمون نشان داد 
 همقايسبراي بنابراين . دار آماري دارد اختالف معني% 99

ها از آزمون دانكن استفاده  مقادير ميانگين مربوط به اين داده
. آورده شده است 1  شد كه نتايج حاصل از آن در شكل

دار آماري بين  دهنده تفاوت معني حروف انگليسي نشان
  .باشد ها مي گونه
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   مراحل مختلف رويشيدر  ها ميانگين درصد ارزش رجحاني گونه همقايس -1شكل 

  
  ز نظر ارزش غذاييها ا گونه همقايس

هاي  ها از نظر ارزش غذايي، فاكتور گونه همقايسبراي 
 و ,CP CF, ADF, NDF, DMDشيميايي مختلف شامل 

ME هاي مختلف مورد مقايسه قرار  گيري و در گونه اندازه
سطح (طرفه  نتايج حاصل از آناليز واريانس يك. گرفت
ين مقادير ميانگ هسو همچنين مقاي )داري اختالف معني
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مقطع  3ها در  ها بين گونه مربوط به هر يك از اين فاكتور
  .آورده شده است 2 جدولدر  زماني

دار  عدم تشابه ميان حروف بزرگ بيانگر اختالف معني
هاي مختلف در هر مقطع زماني و عدم تشابه ميان  بين گونه

دار بين مقاطع مختلف  حروف كوچك بيانگر اختالف معني
ضمن اينكه اعداد به نمايش درآمده . شدبا براي هر گياه مي
هر گياه در مقاطع  هاي مربوط به فاكتور ميانگين درصد

 .دهد همراه فاصله اطمينان مربوط را نشان مي شده به ياد
  

مراه هاي مورد مطالعه در مقاطع مختلف زماني به ه گونه MEو  ,CP CF, ADF, NDF, DMD درصد) آزمون دانكن(مقايسه ميانگين  - 2جدول 
  حدود اطمينان هر ميانگين

  گونه
 Tamarix ramosissima Seidlitzia مقطع زماني

rosmarinus  Arthrocnemum 
fruticosum  Haloxylon 

persicum 
Hamada 

salicornica P< 

CP% 

08/8±12/0  رشد رويشي Da 18/0±39/14  Aa10/0±70/13  Ba34/0±74/12  Ca 09/0±56/14  Ab **000/0  

69/5±008/0  گلدهي Ec 18/0±26/14  Ba10/0±61/9  Cb035/0±02/9  Db 20/0±32/18  Aa **000/0  

57/7±03/0  بذردهي  Bb 17/0±93/12  Ab02/0±02/5  Cc07/0±97/6  Bc 15/1±24/13  Ab **000/0  

P< **000/0  **001/0**000/0**000/0  **002/0   

CF% 

52/21±35/1  رشد رويشي Aa 78/0±96/9 Ca 32/1±34/14 Ba 52/0±55/11  Cb 54/1±35/20  Aa **000/0  

45/20±44/1  گلدهي Aa 80/0±40/9 Ca18/0±94/13 Ba29/1±15/10  Cb 23/1±76/15  Bb **000/0  

66/21±18/1  بذردهي Aa 80/0±0/8 Ca78/0±76/15 Ba49/0±96/15  Ba 60/0±96/15  Bb **000/0  

P< ns804/0 ns324/0 ns477/0**007/0  *034/0   

ADF% 

6/28±37/1  رويشي رشد Aa 76/0±4/12 Da72/0±92/17 Ca43/1±37/13  Da 83/0±6/23  Ba **000/0  

5/30±33/0  گلدهي Aa 52/0±0/8  Db12/1±0/17 Ba82/0±37/12  Ca 82/0±58/16  Bb **000/0  

53/30±26/0  بذردهي Aa 68/0±37/10 Cb87/0±49/17 Ba33/1±89/16  Ba 61/0±36/18  Bb **000/0  

P<  ns682/0*011/0 ns489/0ns 065/0 **002/0   

NDF% 

11/46±40/1  رشد رويشي Ab 61/0±07/30 Ca61/2±60/38 Ba17/0±6/30   Cb 72/2±03/40   ABa **000/0  

71/45±00/2  گلدهي Ab 49/2±49/26  Ca33/1±7/24 Cb31/0±69/25  Cc 52/0±24/39  Ba **000/0  

82/53±71/2  بذردهي Aa 33/0±14/27 Da99/0±20/33 Ca03/1±60/34  Ca 21/0±11/44  Ba **000/0  

P< *016/0   ns380/0**005/0**000/0   ns174/0   

DMD% 

41/63±18/1  رشد رويشي Da 55/0±4/79 Ab59/0±46/74 Ba 16/1±32/78   Aa 72/0±21/70   Cc **000/0  

84/60±27/0  گلدهي Da 46/0±93/82 Aa90/0±73/73 Ca68/0±13/77  Ba 71/0±72/77  Ba **000/0  

59/61±20/0  بذردهي Da 60/0±46/80 Aab72/0±25/71 Cb07/1±59/72  BCb 20/0±89/73  Bb **000/0  

P<  ns350/0*013/0*018/0*012/0  **000/0   

ME% 

7/8±20/0  رشد رويشي Da 09/0±5/11 Ab09/0±65/10 Ba 19/0±31/11   Aa 12/0±94/9   Cc **000/0  

34/8±04/0  گلدهي Da 07/0±09/12 Aa15/0±53/10 Ca11/0±11/11  Ba 12/0±21/11  Ba **000/0  

47/8±03/0  بذردهي Da 10/0±67/11 Aab12/0±11/10 Cb18/0±34/10  BCb 06/0±56/10  Bb **000/0  

P<  ns355/0*013/0*018/0*012/0  **001/0   

  .ار نيستد اختالف معني :ns         %5دار در سطح  معني: *        %1دار در سطح  معني: **

  
  ها ط ارزش رجحاني و ارزش غذايي گونهبررسي ارتبا

بين ارزش كه آناليز همبستگي پيرسون نيز نشان داد 
يك از مقاطع  در هيچ ها رجحاني و فاكتورهاي شيميايي گونه

  .دار وجود ندارد برداري ارتباط معني نمونه
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  ورهاي شيميايي گياهان در مقاطع مختلف زمانينتايج حاصل از همبستگي ارتباط ارزش رجحاني با فاكت - 3جدول 
 CP CF ADF NDF DMD ME مقطع زماني

ها در  ارزش رجحاني گونه
 مرحله رشد رويشي

300/0 ضريب همبستگي  372/0-  305/0-  368/0-  294/0  292/0  

داري سطح معني  700/0  628/0  695/0  632/0  706/0  708/0  
ها در  ارزش رجحاني گونه
 مرحله گلدهي

يب همبستگيضر  878/0  561/0-  632/0  291/0-  678/0  677/0  

داري سطح معني  122/0  439/0  368/0  709/0  322/0  323/0  
ها در  ارزش رجحاني گونه
 مرحله بذردهي

همبستگيضريب  422/0  259/0561/0641/0  426/0-  428/0-  
داري سطح معني  578/0  741/0  439/0  359/0  574/0  572/0  

  
  بحث

كننده تا  هي توسط حيوانات چراياهاي گ نهگزينش گو
ي قرار گرفته، اما ارتباط آن با حدودي مورد بررس

هاي شيميايي گياهان مورد توجه كمي قرار گرفته  اكتورف
در اين تحقيق سعي شده عوامل شيميايي گياهان در . است
هاي مختلف رشد مورد مطالعه قرار گرفته و ارتباط آن  دوره

  .مورد بررسي قرار گيرد ها ونهارزش رجحاني گبا 
يك از مقاطع زماني  طبق نتايج در هيچدر تحقيق حاضر 

رجحاني و فاكتورهاي شيميايي ارزش  ي بيندار ارتباط معني
دهد يك گونه  كه نشان مي طوري به ،ها مشاهده نشد گونه

به تجربه دام، فصل  با توجهگياهي با ارزش غذايي كمتر، 
ممكن است  ...و  و فيزيكي گياه هاي شيميايي چرا، ويژگي

 در مورد گونه .بيشتر مورد توجه قرار گيرد و بعكس
Seidlitzia rosmarinus  اين گونه ضمن كه نتايج نشان داد

داشتن ارزش رجحاني باال در هر سه مقطع، از ارزش غذايي 
كه ارزش غذايي  يي از آنجا. بااليي نيز برخوردار بوده است

پذيري نسبت مستقيم و با  ام و هضمخگياهان با پروتئين 
سلولي عاري از  هسلولي و ديوار هديوارالياف خام، 

 ؛ بنابراين)Erfanzade, 2002(سلولز نسبت عكس دارد  همي
كه اين گونه با دارا بودن باالترين  بيان كرد توان مي

همچنين كمترين ، CPمقادير باالي و  MEو  DMDمقادير
باالترين ارزش  مراحلم در تما NDFو  ,CF ADFمقدار 

طور قابل  ها داشته است، ضمن اينكه به غذايي را در بين گونه
و  مصرف شد مراحلها در اين  اي بيش از ساير گونه مالحظه

بااليي براي دام برخوردار  ارزش رجحانيها از  در بين گونه
ميزان مصرف اين گونه  مرحله بذردهيالبته در . بوده است

. چندان تفاوتي نداشت Tamarix ramosissimaبا 
Towhidi  وZhandi )2007( ستان در مطالعه خود در ا نيز

هاي خوشخوراك براي شتر  سمنان اين گونه را جزو گونه
ديگري در  در مطالعه) Towhidi )2007بندي كردند و  طبقه

اين گونه از خوشخوراكي متوسطي در كه استان يزد بيان كرد 
ه علت اين تفاوت را وردار بوده كها براي شتر برخ بين گونه

. اختالف در اقليم و تركيب گياهي متفاوت دو منطقه دانست
Ahmadi  وSanadgol )2010 (اي با  اشنان را گونه نيز

باالتربودن . اند ارزش غذايي خوب و توليد باال دانسته
انتخاب شده توسط دام  هدر بيشترين گون DMDو  CPمقادير
از . ني داردهمخوا) Uden )2005 و Derejeهاي  با يافته

دو در  Seidlitzia rosmarinus طرفي ميزان مصرف گونه
تفاوتي از لحاظ آماري اگرچه  مقطع رشد رويشي و گلدهي

تا حدي بيشتر  مرحله گلدهياما اين گونه در  را نشان نداد،
كمتر و  ADFاين گونه با داشتن  مصرف شد و از طرفي

، از ارزش مرحله گلدهيبيشتر در  MEو  DMDمقادير 
 رشد رويشينسبت به  مرحلهغذايي باالتري در اين 

در ميزان مصرف اين گونه  همچنين .برخوردار بوده است
اندكي كاهش يافت كه البته در اين گونه فقط  مرحله بذردهي

شد ولي  مرحله بذردهي كمدر با گذشت زمان  CPميزان 
كه  طوري هدند، با نشان نداها تفاوت چنداني ر ساير فاكتور

ارزش غذايي  مقطعاين گونه در هر سه كه توان بيان كرد  مي
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دسترسي اين احتماالً كاهش قابليت البته  .بااليي داشته است
رف اين گونه در كاهش مصعمده گونه با گذشت زمان علت 

و  Degenهاي  موافق با يافتهباشد كه  مرحله بذردهي
  .باشد مي) 2002(همكاران 
مرحله رشد در دو   Tamarix ramosissimaهنگو

و  CP, DMDبا دارا بودن مقادير كمتر  رويشي و بذردهي
ME  و مقادير باالترCF ,ADF  وNDF  كمترين ارزش

 مرحله رشد رويشياما در . داشتها  گونه ميانغذايي را در 
تا حد  بذردهيانتخاب شده توسط دام بود و در  هدومين گون

طوري كه ميزان مصرف آن  به ،زيادي توسط دام مصرف شد
. چندان تفاوتي نداشت Seidlitzia rosmarinus با
دارا بودن كمترين ارزش  با وجودتوان گفت  كه مي طوري هب

بل توجهي در مقايسه با ساير غذايي از ارزش رجحاني قا
البته نتايج حاصل از مطالعه  .ها برخودار بوده است گونه

ي شيميايي اين گونه در ها خوشخوراكي و همچنين فاكتور
 )Towhidi)2007 هاي  تحقيق حاضر بر خالف يافته

كه ايشان بر خالف تحقيق حاضر بيان كرد  زيرا، باشد مي
با دارا بودن باالترين مقدار   Tamarix ramosissimaهگون
CP و كمترين مقدار  CF,ADF  وNDF  بين  ميزان كم دربه
وشخوراك در هر هاي غيرخ ها مصرف شد و جزو گونه گونه

ها  علت اين تفاوت .بندي گرديد دو استان يزد و سمنان طبقه
ها  گونهتوان تأثير ساير عوامل مؤثر در خوشخوراكي  را مي

هاي همراه، تركيب گياهي مختلف دو  ازجمله تأثير گونه
يا شايد شرايط نامطلوب ساير و ذكر كرد ... منطقه و 

و همچنين شكسالي منطقه بعلت خاين هاي موجود در  گونه
در تأييد . باعث انتخاب اين گونه توسط دام شد تجربه دام

و فراواني  خوشخوراكي) Moghaddam )2001اين مطلب 
هاي همراه و تركيب پوشش گياهي را ازجمله عوامل  گونه

البته با توجه به  .داند مؤثر بر انتخاب گياهان توسط دام مي
هاي مورد عالقه  گز از گونه ،اطالعات محلي بدست آمده

كه مصادف با دوره بذردهي (شتر بخصوص در فصل پاييز 
  Tamarix ramosissimaگونه .بوده است) اين گونه است

 ها در بين گونه نيز كمترين ارزش غذايي را مرحله گلدهيدر 
از طرفي . به ميزان كم نيز مصرف شد مرحلهو در اين  داشت

) مرحله بذردهي( ن در فصل پاييزآبا اينكه ميزان مصرف 
كاهش  CPاما ميزان اي افزايش يافت،  طور قابل مالحظه به

  . افزايش پيدا كردمرحله بذردهي در   NDFو يافت
 ارزش رجحانيبنابراين با توجه به نتايج حاصل از 

ارزش گونه اشنان از باالترين  مقطعدر هر سه  ،)1شكل (
مرحله  براي دام برخوردار بوده و از طرفي در دو رجحاني

 ارزش رجحانيدومين گونه از نظر  رشد رويشي و بذردهي
ها در هر سه  ساير گونه. ان، گونه گز بوده استبعد از اشن

تفاوت  نهاآ ارزش رجحانيبه ميزان كم مصرف شده و  مقطع
ق نتايج حاصل از ارزش اما طب. چنداني با يكديگر نداشت

نان با دارا گونه اش مقطعسه در هر ) 2جدول (ها  غذايي گونه
 CFو كمترين مقادير  MEو  DMDبودن باالترين مقادير 

,ADF  وNDF  و مقاديرCP ها از باالترين  باال، در بين گونه
، CPكمترين ميزان  ارزش غذايي و گونه گز با دارا بودن

DMD  وME و باالترين مقاديرCF  ADF,  وNDF 
و ارزش  داشت مقطعكمترين ارزش غذايي را در هر سه 

با بنابراين . بودها حد واسط اين دو گونه  غذايي ساير گونه
مختلف و با توجه به اينكه مقايسه ميانگين فاكتورهاي 

رابطه مستقيم و با  DMDو   CPزش غذايي با مقاديرار
نسبت عكس دارد  NDFو  CF,ADF مقادير 

)Erfanzadeh, 2002 (ها را از نظر ارزش  گونه توان مي
 در. بندي كرد تلف به شكل زير درجهمخ مراحلغذايي در 

 Seidlitzia rosmarinus<Haloxylon: مرحله رشد رويشي

persicum<Arthrocnemum fruticosum<Hamada 

salicornica<Tamarix ramosissima  مراحل و در
 Seidlitziaنيز بصورت  گلدهي و بذردهي

rosmarinus<Haloxylon persicum  وHamada 

salicornica<Arthrocnemum fruticosum<Tamarix 

ramosissima   
 مرحله رويشيها همچنين نشان داد در  نتايج بررسي

و  DMDبا دارا بودن مقادير  Haloxylon persicum هگون
ME CF, ADF,  وNDF فقط مقدار  مشابه اشنان وCP 

دومين گونه از لحاظ ارزش غذايي كمتر نسبت به اين گونه 
با آيد،  به حساب مي Seidlitzia rosmarinus بعد از
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مراحل گلدهي و در . ميزان خيلي كم مصرف شد حال به اين
تا حدودي باال  متوسط و نيز ارزش غذايي اين گونهبذردهي 

 ,CP DMDميزان . بود ولي باز هم به ميزان كم مصرف شد
و  كاهش مرحله بذردهياين گونه با گذشت زمان در  MEو 

آن با ، اما ميزان مصرف يافتافزايش  NDFو  CF ميزان
افزايش  .گذشت زمان تغييري را نشان نداد و همچنان كم بود

NDF هاي  با گذشت زمان مغاير با يافتهSharifi Hosseini 
بر خالف  كردندبيان  آنان زيرا ،بوده) 2003(و همكاران 
 Haloxylon persicumهاي مرتعي با رشد گياه  ساير گونه
  .ودش كاسته مي NDFاز مقدار 

مرحله در  Hamada salicornica هندر مورد گو
كمترين   Tamarix  ramosissimaاين گونه بعد از رويشي
، ضمن داشترا  ADFو باالترين مقدار  MEو  DMDمقدار 

. اين دو نيز تفاوتي مشاهده نشد NDFو  CF اينكه بين مقدار
  Tamarix ramosissimaبعد از مرحلهبنابراين در اين 

ها داشت و از طرفي به  گونه ميانرزش غذايي را در كمترين ا
در . نيز توسط دام مصرف شد )تكرار 2در يك يا ( ميزان كم

چه كه اين  اگر بذردهي در واصالً مصرف نشد  مرحله گلدهي
از ارزش  مرحلهگونه به ميزان كم مصرف شد، اما در اين دو 

دار ها برخور گونه مياندر  و تا حدودي باال غذايي متوسط
و  Tavakoliهاي  با يافته Hammada هنمصرف كم گو .بود

) 2007( Zhandiو  Towhidiو همچنين  )2005(همكاران 
پايين اين  ارزش رجحانيدر خصوص ) Towhidi)2007 و 

همخواني ها  در بين گونه CPگونه و دارا بودن كمترين ميزان 
و  DMDاينكه ميزان  با وجوددر اين گونه همچنين . دارد
ME  نسبت به مرحله اوليه  مرحله گلدهي و بذردهيدر دو

كمتر بوده است ولي ميزان  ADFو   CFرشد باالتر و مقادير
كاهش  رشد رويشينسبت به  مرحلهمصرف آن در اين دو 

آن  ارزش رجحانيبنابراين با گذشت زمان . يافته است
ن آاما ارزش غذايي  تغييري را نشان نداده و بسيار كم بود،

  .ايش يافتافز
سبز  با وجودنيز  Arthrocnemum fruticosum هگون

گيري در هر سه  بودن و داشتن رشد خوب در سال نمونه
 مرحله رويشياين گونه در . به ميزان كم مصرف شد مرحله

ها برخوردار بود و  گونه مياناز ارزش غذايي متوسطي در 
ارزش غذايي كمي را دارا  مرحله گلدهي و بذردهيدر دو 

كاهش  بذردهيدر  MEو  CP,DMD بود و با اينكه ميزان 
نشان نداد و در ن چندان تغييري را آيافت، اما ميزان مصرف 

تواند عدم تمايل دام بعالوه  كم بود كه مي مرحلههر سه 
 مراحلارزش غذايي پايين دليل كمي مصرف آن در تمامي 

  .باشد
گونه  مراحلطور كلي نتايج نشان داد در تمام  به

Seidlitzia rosmarinus ارزش  از ارزش غذايي و همچنين
در مورد  .ها برخوردار بود گونهميان رجحاني بااليي در 

اين گونه با داشتن  Arthrocnemum fruticosum هنگو
در مورد دو . ارزش غذايي پايين به ميزان كم نيز مصرف شد

  Tamarix ramosissimaو Haloxylon persicum هگون
 Hamada هدر گون .مشاهده شد معكوسياط نيز ارتب

salicornica  ضمن داشتن ارزش  مرحله رويشينيز در
ديگر  مرحلهدر دو  غذايي پايين به ميزان كم مصرف شد، اما

ارزش غذايي آن با گذشت زمان افزايش يافت، ولي ميزان 
 مياناز طرفي ارتباط مشخص و پايداري  .مصرف كم بود
ها با گذشت  اي شيميايي گونهه و فاكتور ارزش رجحاني

ها از  گونهبيشتر كه در مورد  طوري هب. زمان مشاهده نشد
 ,Seidlitzia rosmarinusTamarix ramosissimaقبيل

Haloxylon persicum,  وArthrocnemum fruticosum 
مرحله با اينكه ارزش غذايي با گذشت زمان بخصوص در 

ان ميزان مصرف كاهش يافت اما فقط در گونه اشن بذردهي
سوم و چهارم ميزان مصرف كاهش يافت، در دو گونه 

تغييري چنداني نداشته و در گونه گز ميزان مصرف افزايش 
با افزايش ارزش غذايي  با وجودداشت و در گونه رمس نيز 

توان  بنابراين مي .ميزان مصرف كاهش يافتگذشت زمان 
گياهان  ايي بر خوشخوراكيياثرات عناصر شيمكه بيان كرد 

گياهي ديگر متفاوت است كه با  هگونمتغير و از يك گونه به 
 Arzaniو   Ghodsi Raeiو) Marten )1978نتايج 

 توان علت اين تفاوت را ميبنابراين  .همخواني دارد )1998(
  . هاي ديگر در انتخاب علوفه بيان كرد تأثير فاكتور

 هكه در تحقيق حاضر مشاهده شد بيشترين گون طوري به
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 باالترين ارزش مراحلانتخاب شده توسط دام در تمام 
با توجه به بنابراين . ها داشته است غذايي را در بين گونه

توان  ميها  توجه اين گونه نسبت به ساير گونهمصرف قابل 
مهمي در  نقشتوانند  بيان كرد كه تركيبات شيميايي مي

و  Malanد كه با نتايج داشته باشانتخاب علوفه توسط دام 
Rethman )2003( ،Shaltout  و همكاران)و  )2008

Ghodsi Raei   وArzani )1998( و  در خصوص تأثير
 .تركيبات شيميايي در انتخاب علوفه همخواني دارد نقش مهم

و و آبدار  هاي تازه و داشتن برگ مقدار رطوبت باالالبته 
 .نيز از داليل مصرف اين گونه بوده استدر عرصه فراواني 

) Payne )1990و  Williamson ر تأييد اين مطلبد
كنند كه حاوي  شترها از گياهاني تغذيه ميكه  ندگزارش كرد

بيان ) Iqbal )1999. مقدار نمك باال باشندمقدار رطوبت و 
بوسيله شترهاي بالغ  Acacia modestaكرد كه ترجيح 

باشد و مقدار  ميحضور مقدار پروتئين خام باالي آن  دليل هب
CP  آن احتماالً كافي بوده تا جذب گياهان ديگر را كاهش
خورند  ترين گياهان قابل دسترس را مي زهشترها ابتدا تا .دهد

اما با توجه به نتايج  .كه حاوي مقدار رطوبت باال هستند
ها  و ارزش غذايي ساير گونه ارزش رجحانيبدست آمده از 

. نداردتأثير اين عوامل حالت عام كه توان بيان كرد  مي
انتخاب علوفه توسط دام نتيجه تأثير عوامل  كه طوري به

ديگري نيز هست كه بعضي از آنها گاهي تركيبات شيميايي 
اي  اي كه دام گاهي گونه دهند، به گونه الشعاع قرار مي را تحت

داشتن ارزش غذايي باال به ميزان كم مصرف  با وجودرا 
. صادق باشدتواند  كند و يا عكس اين قضيه نيز مي مي

توانند در انتخاب علوفه توسط دام  ازجمله عواملي كه مي
بسا دام گياهي  ، چهباشد ميخود دام  ه، ذائقداشته باشندتأثير 

را بدون توجه به ارزش غذايي و فقط بر اساس ميل و رغبت 
 هطور كه در مورد گون همان .كسعبو يا  خود مصرف كند

Hamada salicornica با وجوداين گونه  نتايج نشان داد 
نظر با گذشت زمان افزايش يافت اما باينكه ارزش غذايي آن 

آن  مصرفآن ميزان علت عدم تمايل دام به مصرف ب رسد مي
 Arthrocnemumدر ارتباط با گونه .كاهش يافت

fruticosum رسد عدم تمايل دام بعالوه ارزش  نيز بنظر مي

 وه بر اين،عال .غذايي پايين دليل كاهش مصرف بوده است
علوفه و دام به دسترسي  ميزان پراكنش گياهان، هنحو

همچنين تركيب گياهي منطقه نيز ازجمله عواملي هستند كه 
. داشته باشندتوانند در انتخاب علوفه توسط دام تأثير  مي

 همورد بررسي، گون هعرصرسد در  نظر مي بهبنابراين 
Haloxylon persicum ي باال داشتن ارزش غذاي با وجود

و رشد كم  در عرصه پراكنش محدودعلت  به مراحلدر تمام 
 ،بندرت در دسترس و چرا قرار گرفته استبعلت خشكسالي 

در نتيجه شتر براي دستيابي به اين گونه به جستجو در سطح 
. مرتع نپرداخته و گياهان ديگر را ترجيح داده است

Mohammad  د كه نكن بيان مي) 1996(و همكاران
هاي  گاو ممكن است با قابليت دسترسي گونهپذيري  بانتخا

گياهي، فنولوژي، مرفولوژي، خوشخوراكي و حضور 
و  Baghestani Meybodi. هاي ديگر مرتبط باشد گونه

Arzani )2006 (ها براي بز  در بررسي خوشخوراكي گونه
بز بومي يزدي، عواملي نظير  هعالوه بر ذائقكه كنند  بيان مي

پراكنش و  هنحوموجود،  درصد تركيب گياهان مقدار توليد و
. ها نقش دارند ميزان دسترسي دام به آنها در انتخاب گونه

خشكسالي موجود در منطقه نيز مزيد بر علت  ،عالوه بر اين
گياهان منطقه و كم شدن  بيشترشده و با تأثير بر ميزان رشد 

رار تأثير ق  پذيري دام را تا حد زيادي تحت انتخابرشد آنها 
 ;Mesdaghi, 2003( گونه كه منابع متعدي همان. داده است

Springfield & Reynols, 1951 وMoghaddam, 2001 (
رشد گياهان و ميزان دسترسي به  هشرايط آب و هوايي، نحو

 .دانند دام مي علوفه را عوامل مهمي در انتخاب علوفه توسط
ارزش  با وجود زياد گز در فصل پاييزبا اين نتايج مصرف 
شرايط  تواند نتيجه تأثير بين گياهان ميغذايي پايين آن در 

، ذائقه دام و هاي پاييزه و بخصوص بارندگي آب و هوايي
البته  .باشدها و رشد خوب اين گونه  رشد كم ساير گونه

مصادف با ( مرحله رشد رويشياين گونه در  مصرف زياد
هاي  ندگييده شترداران منطقه بعلت بارهم به عق) فصل بهار

گيري بوده كه تأثير شرايط اقليمي را  چند روز قبل از نمونه
 .دهد در مصرف اين گونه نشان مي

  



  341   2شماره  22ران جلد فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان اي

  منابع مورد استفاده
- Ahmadi, A. and Sanadgol, A., 2010. Nutritive value of 

Zandi sheep diets (Halophyte plants) grazing in 
Abbasabad desert rangelands of Qom. Iranian 
Journal of Natural Resources, 63(3): 277-285.  

- Alizadeh, A., 2002. Fondumental of applied 
hydrology, Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 
735p.  

- Arzani, H., Kaboli, S. H., Nikkhah, A. and Jalili, A., 
2005. An introduction of the most important factors 
in range species for the determination of nutrient 
values. Iranian Journal of Natural Resources, 57(4): 
996-709.  

- Arzani, H., Mirehki, F. and Erfanzadeh, R., 2006. 
Effect of altitude and phenological stages on forage 
quality of three plant species in Kordestan province 
(Saral Region). Semi-Annually Agricultural 
Sciences and Technology Journal, 20(1): 147-157.  

- Baghestani Meybodi, N. and Arzani, H., 2006. An 
investigation of range plants palatability and goat 
behavior in Posht- Kooh rangelands, Yazd province. 
Iranian Journal Natural resources, 58(4): 909-919.  

- Ben Salem, H., Nefzaoui, A. and Abdouli, H., 1994. 
Palatability of shrubs and Fodder Trees measured on 
sheep and camels. Journal Cahiers Options 
Mediterraneennes, 4: 35-48  

-.Degen, A. A., Benjamin, R. W., Abdraimov, S. A. and 
Sarbasow, T. I., 2002. Browse selection by Karakul 
sheep in relation to plant composition and estimated 
metabolizable energy content. Journal Agriculture 
Science, 139: 353-358. 

- Dereje, M. and Uden, P., 2005. The browsing 
dromedary camel behaviour, plant preference and 
quality of forage selected. Journal of Animal Feed 
Science and Technology, 121(3-4): 297-308. 

-.Erfanzadeh, R., 2002. A study of variation of forage 
quality of Trifolium repens in two phenological 
stages. 2th National Conference on Range and 
Range Management of Iran, Karaj, 17-19: 405-409. 

-.Farzad, A. R., 2013. Final report of the research 
project (preliminary study of camel breeding and 
production in Khorasan). Natural Resources and 
Livestock Research center of Khorasan, Iran, 50p. 

-.Foroughian, P., Mesdaghi, M. and Tizray, A., 1977. 
Relative palatability of some important range plants 
species in steppic and sub- steppic zones of central 
province. Published by Research Institute of Forests 
and Rangelands: 20:114p. 

- Ghodsi Raei, H. and Arzani, H., 1998. The study of 
effective factors on palatability of important plants 
in Char Bagh Gorgan. Pajoohesh and Sazandegi, 36: 
50-53. 

- Grunwald, E. G., Pedrani, A. R. and Vich, A. I., 1994. 
Goat grazing in arid piedmont of argentina. Small 
Ruminant Research, 13: 211-216. 

- Heller, R. M., Lechner-Doll, M., Weyreter, M. and 

Von Engelhardt, W., 1986. Fore stomach fluid 
volume and retention of fluid and particles in the 
gastrointestinal tract of the camel (camelus 
dromedarius). Journal of Veterinary Medicine, 33: 
396-399. 

- Hosseini Kahnuj, Sh., Erfanzadeh, R. and Kamali, P., 
2012. Evaluation of preference value and forage 
protein variations of plant species in Kahnuj 
rangelands of Kerman province. Pajouhesh and 
Sazandegi, 91: 58-67. 

- Hussain, F. and Durrani, M. J., 2008. Mineral 
composition of some range grasses and shrubs from 
Harboi rangeland Kalat, Pakistan. Pakistan Journal 
of Botany, 40(6): 2513-2523. 

- Iqbal, A., 1999. Studies on some of the productive, 
reproductive and behavioural aspects of camel in 
Pakistan. Ph.D. thesis, University of Faisalabad. 

- Kababia, D., Landan, S., Perevolostsky, A., Vecht, Y., 
Eliasof, L. and Zeltzer, S., 1992. The feeding 
behaviour of milking goats in woody rangeland in 
the Judean mountain. Hasssdch, 72: 1536-1540. 

-.Kassilly, F. N., 2002. Forage quality and camel 
feeding patterns in central Baringo, Kenya. Journal 
of Livestock Production Science, 78: 175-182. 

- Lechner- Doll, M., Rutagwenda, T ., Schwartz, H. J., 
Schultka, W. and Von Engelhardt, W., 1990. 
Seasonal changes of ingesta mean retention time and 
fore stomach fluid volume in indigenous camels, 
cattle, sheep and goats grazing a thorn bush 
Savannah pasture in Kenya. Journal of Agriculture 
Science Cambridge, 115: 409-420. 

- Malan, P. J. and Rethman, N. F. G., 2003. Selection 
preference of sheep grazing different Atriplex 
species. Proceeding of 7th International Rangeland 
Congress, Durban,26-30 July: 115-193. 

- Marten, G. C., 1978. The animal–plant complex in 
forage palatability. Journal Animal Science, 46(5): 
1470-1477. 

-.Mclnnis, M. L., Vavra, M. and Krueger, W. C., 1983. 
A comparison of four methods used to determine the 
diets of large herbivors. Journal of Range 
Management, 36(3):302-306. 

-.Mengli, Z., Willms, W. D., Guodong, H. and ye, J., 
2006. Bactrian camel foraging behaviour in a 
Haloxylon ammodendron (C. A. Mey) desert of 
inner Mongolia. Journal of Applied Animal 
Behaviour Science, 99: 330-343. 

- Mesdaghi, M., 2003. Management of Iranian 
rangelands. Astane Ghods Publication, Imam Reza 
University, 333p.  

- Mirdavoodi, H. R. and Sanadgol, A. A., 2009. Study 
of preference value of range plants in key ranges of 
Anjedan rangelands of Markazi province. Iranian 
Journal of Range and Desert Research, 16(2): 190-
199.  

- Moghaddam, M. R., 2001. Range and Range 



  ...ها در  يي گونهبررسي ارتباط بين خوشخوراكي و ارزش غذا  342

Management. University of Tehran Publication, 
470p.  

- Mohammad, A. G., Ferrando, C. A., Murray, L. W., 
Pieper, R. D. and Wallace, J. D., 1996. Season and 
sex influences on botanical composition of cattle 
diets in southern New Mexico. Journal Range 
Management, 49(3): 204-208. 

- Nouruzi, A., 2004. Study on forage quality of three 
grasses at different phenological stages in Polour 
summer rangelands. M.Sc. thesis, Faculty of Natural 
Resources and Marin Science, Tarbiat Modarres 
University, Noor, 75p.  

- Nyamangara, M. E. and Ndlovu, L. R., 1995. Feeding 
behaviour, feed intake, chemicals and botanical 
composition of the diet of indigenous goats raised on 
natural vegetation in a semi-arid region of 
Zimbabwe. Journal of Agriculture Science, 124: 
455-461. 

- Oddy, V. H., Robards. G. E. and Low, S. G., 1983. 
Prediction of in-vivo dry matter digestibility from 
the Fiber and nitrogen content of a feed: 395-398. 
In: Robards, G. E. and Pakham, R. G.,(Eds.). feed 
information and animal Production. Commonwealth 
Agricultural Bureaux, Australia. 

-.Olson, K. C., 1991. Diet sample collection by 
esophageal fistula and rumen evacuation techniques. 
Journal of Range Management, 44(5): 515-519. 

-.Shaltout, K. H., El Keblawy, A. A. and Mousa, M. T., 
2008. Evaluation of the range plants quality and 
palatability for camel grazing in the United Arab 
Emirates. Journal Camelid Sciences, 1: 01-13. 

-.Sharifi Hosseini, M. M., Takasi, M. V. and Frough 
Ameri, N., 2003. Studying the effect of sampling 

time and type of area on chemical composition and 
digestibility of Haloxylon. Pajouhesh and Sazandegi, 
60: 8-12.  

-.Shokri, M. M., 1998. Camels and their breeding. 
Nourbakhsh Publication, Tehran, Iran, 77p.  

-.Springfield, H. W. and Reynolds, H. G., 1951. Grazing 
preferences of cattle for certain reseeding grasses. 
Journal of Range Management, 4(2): 83-87. 

-.Tavakoli, H., Pariab, A., Ghaderi, G. and Dashti, M., 
2005. Introducing some ecological characteristics of 
Hammada salicornica. Iranian Journal of Range and 
Desert Research, 12(3): 211- 232.  

-.Towhidi, A., 2007. Nutritive value of some herbages 
for dromedary camel in Iran. Journal of Biological 
Sciences, 10 (1): 167-170. 

-.Towhidi, A. and Zhandi, M., 2007. Chemical 
composition, in vitro digestibility and palatability of 
nine plant species for dromedary camels in the 
province of Semnan, Iran. Journal of Biology, 9:47-
52. 

-.Vallentine, J. F., 2001.Grazing management. 
Academic Press, USA, 659p. 

- Van Soest, P. J., 1965. Symposium on factors 
influencing voluntary intake of herbage by 
ruminants: Chemical Composition and Digestibility. 
Journal of Animal Science, 24: 834-43. 

-.Wahid, A., 1990. Dietary composition and nutritional 
status of sheep and goats grazing in two rangeland 
types in Balochistan, Pakistan. Ph. D. thesis, Oregon 
State University. 

-.Williamson, G. and Payne, W. J. A., 1990. An 
introduction to animal husbandry in the tropics. 
Longman, Landon. 



343 Iranian Journal of Range and Desert Research, Vol. 22 No. (2), 2015 

The relationship between palatability and nutritive value of range species grazed by 
camel 

 

V. Abdollahi1٭, Gh. A. Dianati Tilaki2, J. Farzadmehr3 and H. Sohrabi 2 

1*-Corresponding author, Academic member, Higher Educational complex of Saravan , Iran,  
Email: vabdollahi3000@yahoo.com 
2-Assistant Professor, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran 
3-Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Birjand University, Iran 

Accepted:2/12/2013 Received:10/3/2013 
 

Abstract 
South Khorasan province with vast rangelands with an arid and semi-arid climate and 
specific species is one of the most suitable areas for camel breeding. Despite the 
importance of camel in the province, no research has been conducted on species 
selection by camel as well as its relation to chemical factors of plants. Therefore this 
research was aimed to investigate the relationship between palatability and nutritive 
value of range species in south of Birjand. For this purpose, the selection of range 
species by camel was investigated in three phenological stages of vegetative, flowering 
and seeding using chronometer. For each stage, the study was conducted during three 
days in the morning and evening. In this technique, each camel was followed for 30 
minutes during the feeding. In addition, plant samples were collected for chemical 
analysis. Data analysis was performed using SPSS 15 software. Results indicated that 
there were no significant differences between preference value and chemical 
composition of species. The highest values of DMD, ME and CP as well as the lowest 
CF, ADF and NDF were recorded for Seidlitzia rosmarinus. According to the obtained 
results, the effects of chemical composition on species palatability varied from one 
species to another one. However, these effects depend on different factors including 
vegetation composition, available forage, species distribution, livestock taste and so 
forth.    
 
Keywords: Palatability, chemical composition, chronometer, rangelands, camels 
grazing, Birjand. 

  


