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 چکیده

 و گلدهی رویشی، فنولوژیکی مرحله سه در گزسرخ و اشنان زردتاغ، خارشتر، گونه چهار از شتر چرای مورد مرتعی هایگونه غذایی ارزش این پژوهش، در
 گیری اندازه هاآن شیمیایی ترکیب و برداری نمونه تصادفی صورت به رشد مختلف مراحل در مذکور هایگونه از. شد ارزیابی بیرجند شهرستان مراتعدر  بذردهی

 و بود هاگونه سایر از باالتر اشنان و خارشتر خام پروتئین میزان .شد بررسی شده گذاری فیستوله شتر یک از استفاده با خشک ماده ایشکمبه پذیری گوارش. شد
 و تجزیه نرخ ثابت تجزیه، کند بخش(. >05/0P) شد مشاهده اشنان در تانن و اسیدی شویند در نامحلول الیاف خنثی، شوینده در نامحلول الیاف میزان ترینپایین

 الیاف تربودنپایین و خشک ماده مؤثر پذیری تجزیه و خام پروتئین باالتربودن با اشنان(. >05/0P) بود هاگونه سایر از باالتر اشنان خشک ماده مؤثر پذیری تجزیه
. شد شیری شترهای جیره در درصد 000 و 50 صفر، سطح سه در یونجه جایگزین و بوده ترارزش با هاگونه سایر به نسبت اسیدی، و خنثی شوینده در نامحلول

 مقدار ولی کاهش اشنان جایگزینی سطح افزایش با خشک ماده مصرف. نشد شیر شیمیایی ترکیب و تولید عملکرد در دارمعنی تفاوت ایجاد سبب اشنان تغذیه
با توجه به نتایج این آزمایش، جایگزینی یونجه با گونه مرتعی اشنان در تغذیه شترهای شیری با حفظ (. >05/0P) یافت افزایش شیر، ایاوره نیتروژن و پروتئین

 شود. ترشدن پرورش این دام با ارزش می تر و اقتصادیعملکرد تولیدی دام منجر به کاهش هزینه تغذیه ش
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Abstract 
In this study, the nutritional value of four camel rangeland plants, including Alhaghi Sp (AS), Haloxylon persicum (HP), Seidlitzia rosmarinous (SR) 
and Tamarix Gallica (TG) in different phenological growth stages including vegetating, flowering and seeding were evaluated. Rangeland species 
were randomly sampled and their chemical composition were measured. Rumen digestibility of dry matter was assessed using a fistulated camel. The 
results showed that the amount of crude protein of AS and SR was higher than that of other species, Also, the lowest levels of natural detergent fibers, 
acid detergent fibers and tannins were observed in SR (P <0/05). Slowly degradable fraction, degradation rate and effective degradability of SR was 
significantly higher than other species (P <0/05). Results of this study showed that SR was better than other rangeland species due to its high crude 
protein content and lower acid detergent fiber and phenolic compounds, so it was used instead of alfalfa at three levels of zero, 50 and %100 in 
camel’s diet. Feeding SR did not affect milk yield and its components including fat, lactose and total solids. Dry matter intake of dairy camels 
decreased with increasing of SR in diet, but milk protein and urea nitrogen increased (P <0/05). The results of this study indicated  that replacement of 
alfalfa hay with SR in feeding dairy camels while maintaining camel production performance, reduce the cost of feeding camel and made it more 
economical to rear this valuable livestock. 
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 مقدمه

وهوای گرم و خشک  شتر دامی است که در مناطق با آب

توجّهی در امنیت غذایی  سازگاری یافته و به میزان قابل

 ساکن در این مناطق مؤثر است. استانهای روستایی خانواده

 وهوای خشک و وسیع، آب مراتع ظرفیت با جنوبی خراسان

مستعد  نواحی گیاهی، از خاص هایگونه و خشکنیمه

 قدرت به توجه باشد. بامی شتر پرورش و زیست

و  های خشک کشوردشت حیوان در این پذیری سازش

شتر ظرفیت  های ویژگی با حیواناتی معدود که به این عنایت

توان بیان می پرورش با احتیاجات کم به آب و غذا را دارند،

و استفاده از  شتر تمرکز بر زنجیره ارزش پرورش داشت که

 ایجاد محصوالت استراتژیک شیر و گوشت آن، زمینه

امنیت غذایی مناطق  و وضع اقتصادی بهبود اشتغال،

های سازمان  ش. طبق گزار]0[کند فراهم می روستایی را

میلیون نفر شتر در جهان وجود  72خواروبار و کشاورزی، 

خود  ام جهان را به01هزار نفر شتر رتبه  051دارد و ایران با 

میلیون لیتر شیر  3/5اختصاص داده است. روزانه در جهان 

میلیون لیتر آن به فروش  3/0شود که تنها شتر تولید می

 را سالگی تا سن یک شتر)رسیده و مابقی توسط حاشی 

گردد. شیر شتر یک محصول مصرف می (نامندمی حاشی

ای و دارویی نقش بها بوده که عالوه بر خواص تغذیهگران

. شیر شتر دارای ]01[سزایی در اقتصاد روستاییان دارد به

خواص ضد دیابتی، ضد سمی، ضد رماتیسم و ضد سرطان 

در فرهنگ عنوان یک داروی طبیعی  هاست بهاست و قرن

شود. شیر شتر سرشار از غرب آسیا و آفریقا شناخته می

باشد. شیر اسیدهای چرب غیر اشباع و لینولئیک اسید می

عنوان طالی سفید بیابان سرشار از لیزوزیم،  شتر  به

و  Gالکتوفرین، الکتوپراکسیداز، ایمونوگلوبین 

و پپتید شبه انسولین است.  C ، ویتامینAایمونوگلوبین 

همراه الکتوفرین خاصیت ضد  تیدهای زیستی شیر شتر بهپپ

 .]3،05[اند میکروبی و ضد ویروسی به آن داده

 هر در هاگونه پذیریو گوارش ییغذا ارزش از یآگاه

 و مرتع تیریمد یمبنا تواندیم دام نوع هر یبرا و مرتع

 تیفکی نییتع .باشد دام هیت صحیح تغذیریمد چنین هم

 اداره در موجود یهااز چالش کیی مرتعی، اهانیگعلوفه 

 به یادیز مقدار به مرتع دام در است. عملکرد مراتع علمی

 نسبت ].06[ دارد دام بستگی دسترس در علوفه تیفکی

 و خام نیپروتئ درصد برگ، ششک قدرت به ساقه، برگ

 هااختالف بین گونه مهم عوامل از خام افیدرصد ال

 موجب ساالنه و یفصل یهاروند. نوسانیم شمار به

 دسترس علوفه تیفکی تیمطلوب درجه در یادیز راتییتغ

 هیاول بهار و مراحل فصل در هک یاگونه به. شود می  دام

 در یول است مطلوب تیفکی یدارا علوفه مرتع، رشد

 ز،یپای لیاوا و تابستان فصل در و رشد یانیپا مراحل

مرتعی با از گیاهان . ]8[ دارد نامطلوب تیفکی علوفه

توان خارشتر، تاغ، اشنان و ارزش برتر در چرای شتر می

خوش خوراکی گونه گز را نام برد. ارزش غذایی و سرخ

های مرتعی مورد چرای شتر نسبت به سایر گونهاشنان 

تغذیه  گران در بررسی پژوهش. ]03[ باشدمیتر  بیش

های مرتعی و یونجه در جیره شتر بیان کردند که  گونه

توان گونه ترات و خارشتر را بدون اثرات مضر در  می

گیری و مصرف خوراک تغذیه نمود و قابلیت هضم  وزن

داری  ماده خشک و ماده آلی خارشتر با یونجه تفاوت معنی

چنین قابلیت هضم پروتئین خارشتر از سایر  ندارد. هم

تر است، لذا خارشتر منبع مناسبی برای  های مرتعی کمگونه

 با توانتاغ را می علوفه کیفیت]. 00[باشد ره نمیپروتئین جی

 کرد. محتوای مقایسه گندم کاه نظیر کیفیت، کم علوفه

خنثی و اسیدی  شوینده در نامحلول الیاف خام، پروتیئن

درصد  70/70و  03/38، 63/07ترتیب  گیاه مرتعی تاغ به

. گیاه سرخ گز در مقایسه با تاغ، ]70[ماده خشک است 

ترین پروتئین، انرژی قابل  شتر و لور دارای کماشنان، خار

ترین الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و  متابولیسم و بیش
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جز  الیاف نامحلول در شوینده خنثی بوده و در تغذیه شتر به

 .]7[خوراکی را دارد  ترین خوش اوایل بهار کم

های مرتعی برای دستیابی به تعیین ارزش غذایی گونه

تعادل جیره مصرفی شتر ضروری بوده و مدل مناسب در 

های مرتعی در تغذیه شتر شناسایی ترکیبات شیمیایی گونه

منظور  حاضر، به پژوهشاز اهمیّت باالیی برخوردار است. 

های غالب مورد چرای شتر تعیین ارزش غذایی گونه

گز با استفاده از شتر شامل خارشتر، زردتاغ، اشنان و سرخ

نیز بررسی تغذیه علوفه مرتعی برتر  شده و گذاریفیستوله

در جایگزینی با یونجه بر عملکرد شترهای شیری نژاد 

 سندی انجام شد.

 

 هامواد و روش

گز و اشنان در از گیاهان مرتعی خارشتر، زردتاغ، سرخ

 های فنولوژیکی رویشی، گلدهی و بذردهیابتدای دوره

دستی از مراتع اطراف شهرستان بیرجند  صورت به

 ییهوا گرم از اندام 500 برای این منظور .شد برداری نهمون

متر باالتر از پایه گیاه، سانتی سههر نمونه گیاه و از فاصله 

شدن  ساعت خشک 27پس از  قطع و یباغبان یچیق توسط

شیمیایی به  گیری ترکیبات اندازهمنظور  در هوای آزاد به

ها در کردن کامل نمونه پس از خشک .آزمایشگاه منتقل شد

 دوها با آسیاب مجهز به توری آون، بخشی از نمونه

پذیری گوارش گیریاندازهگذاری و کیسه برایمتری  میلی

ترکیب  گیریبرای اندازهها ای و بخشی از آنشکمبه

 شدند.متری آسیاب میلی یکشیمیایی با توری 

ها شامل ماده خشک، پروتئین ترکیب شیمیایی خوراک

شده و الیاف نامحلول در  های توصیهروش خام، خاکستر طبق

گیری کمک روش متداول اندازه شوینده اسیدی و خنثی به

 یفنول باتیو کل ترک یفنول باتیترک کل زانیم. ]6،77[شد 

و  گیری اندازه کالتویفنل ش نیفول معرف ازبا استفاده  یرتاننیغ

 .]08[شد تانن محاسبه  کل زانیها ماز کسر آن

پذیری و نیز  های تجزیهفراسنجهبرای برآورد 

ها، از یک نفر ای ماده خشک نمونهپذیری شکمبه گوارش

کیلوگرم مجهز به  350شتر حدوداً سه ساله با وزن تقریبی 

ای استفاده شد. حیوان از یک هفته قبل از فیستوالی شکمبه

شروع آزمایش با استفاده از جیره کامالً مخلوط در سطح 

درصد کنسانتره در دو  35صد کاه و در 65نگهداری شامل 

ای ماده پذیری شکمبه نوبت صبح و عصر تغذیه شد. تجزیه

استر با اندازه هایی از جنس پلیخشک، با استفاده از پارچه

متر( انجام  سانتی 00×05میکرومتر )به ابعاد  50منافذ 

ها ریخته شده داخل کیسه گرفت. پنج گرم نمونه آسیاب

ها روی یک شیلنگ هر نمونه( و کیسهازای  )سه کیسه به

های ها در زمانپالستیکی نصب گردید. انکوباسیون نمونه

و  27، 18، 71، 06مختلف شامل صفر، دو، چهار، هشت، 

های مربوط به زمان انجام شد. کیسه ساعت در شکمبه 16

های صفر تنها با آب سرد شسته شد. هم چنین برای زمان

دقیقه در  00-05مدت  ا ابتدا بهه دو و چهار ساعت، کیسه

ور شدند. این عمل تقلیدی گراد غوطه درجه سانتی 32آب 

شدن خوراک با بزاق است و اعتقاد بر این است  از مخلوط

ها به که سبب افزایش سرعت دسترسی میکروارگانیزم

ها پس از خروج از شکمبه گردد. کیسهمحتویات کیسه می

گراد در آون ـه سانتیدرج 20ساعت در دمای 18مدت  به

ها در شدن ماده خشک نمونهخشک شده و میزان ناپدید

ای با توجه به های مختلف انکوباسیون شکمبه ساعت

ها قبل و بعد از اختالف مقدار ماده خشک نمونه

 .]73و  07[انکوباسیون محاسبه شد 

شدن علوفه مرتعی برتر از لحاظ ترکیب  پس از مشخص

ای )اشنان(، در سه سطح ری شکمبهپذی شیمیایی و تجزیه

درصد، با یونجه در بخش خشبی جیره  000و  50صفر، 

ای تنظیم شد که حاوی ها به گونهجایگزین شد. جیره

منظور بررسی اثر جایگزینی  پروتئین و انرژی یکسان باشند. به

نفر شتر  08از تنی، اشنان با یونجه خشک در شرایط درون
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مرحله فیزیولوژیکی اواسط تولید )با شیری نژاد سندی در 

دو کیلوگرم در روز و وزن تقریباً  ±میانگین تولید شیر پنج

. قبل از شروع شداستفاده کیلوگرم(  150 ±50 همسان

-ا به جیرهشترهدهی منظور عادت دوره اصلی آزمایش، به

های انفرادی، یک دوره آزمایشی و فضای آغل های

د. در طی این دوره یگردای اعمال هفته دودهی عادت

آزمایشی،  های یرهضمن تغذیه و افزایش تدریجی سهم ج

نیز صورت  شتربرآوردی از میزان خوراک مصرفی هر 

در شتر شده به هر  گرفت که در تعیین میزان خوراک ارائه

 دوره . پس ازرفتگشروع دوره اصلی مورداستفاده قرار 

صادفی در سه کامالً تدر قالب طرح  شترها پذیری،عادت

-جیرهشدند. روز قرار داده  10مدت  گروه شش نفره، به

% 000فاقد اشنان و حاوی جیره  -0های آزمایشی شامل 

 50درصد اشنان و  50 جیره حاوی -7(، شاهدیونجه )

درصد اشنان بود  000 جیره حاوی -3درصد یونجه و 

طور آزاد و به  هها دو نوبت در روز بجیره(. 0)جدول 

صورت انفرادی(  )بهشترها  امالً مخلوط در اختیارشکل ک

. در طول دوره آزمایش میزان شیر تولیدی ندشد داده قرار

ثبت ساعت(  07شتر )با فاصله دوشش دستی روزانه هر 

شد.  یریگ طور روزانه اندازه . مصرف خوراک نیز بهگردید

در هر هفته آزمایش از هر شتر یک نمونه شیر مجزا 

کرومات پتاسیم دی افزودن ها پس از نمونه آوری شد. جمع

، برای تعیین درصد چربی، درصد پروتئین ،عنوان نگهدارنده به

، اسیدیته، نقطه انجماد و درصد الکتوز مواد جامد کل،

یافته و با استفاده از  به آزمایشگاه انتقالنیتروژن غیرپروتئینی 

  (Delta instruments600 HP, Netherland)دستگاه

Specification combiscope FTIR  سازان  در آزمایشگاه ایده

 . ]00[روژان الوند مورد آنالیز قرار گرفت 

 

 های مورد استفاده در تغذیه شترهای شیری. مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره1جدول 
 1های آزمایشی جیره

 عنوان
3 2 1 

 خوراکی )درصد ماده خشک(ماده    

 اشنان 0 15 30

 یونجه 30 15 0

 سیالژ ذرت علوفه ای 10 10 10

 کاه 9 9 9

 کنجاله سویا 5/5 6 5/6

 دانه جو 42 42 43

 معدنی-مکمل ویتامینی 5/2 5/2 5/2

 شده شیمیایی محاسبه ترکیب

 پروتئین خام )درصد ماده خشک( 13 13 13

 ماده خشک(چربی )درصد  2/2 2/2 2/2

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد ماده خشک( 32 34 35

 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد ماده خشک( 5/16 8/11 19

 کل انرژی قابل هضم )مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک( 35/3 35/3 35/3

 خشک( خشک(انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری در کیلوگرم ماده  68/2 68/2 68/2

 .درصد اشنان 100حاوی  -3درصد اشنان،  50درصد یونجه و  50حاوی  -2شاهد )فاقد اشنان(،  -1های آزمایشی شامل جیره .1
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قالب  درفاکتوریل  ارزیابی خوراک با آرایشهای داده

با  SASافزار آماری  نرم با استفاده ازتصادفی  کامالًطرح 

 . شدندتجزیه ( 0استفاده از مدل )

 Yijk=µ + Si + Rj+Si*Rj+ eijk                (      0) رابطه

؛ میانگین کل، µ، متغیر وابسته؛ Yijk ،رابطه ینادر   که

Si اثر گونه؛ ،Si*Rjدر مرحله رشد؛متقابل گونه  ، اثرRj ،  

 .است ، اثر خطای آزمایشیeijkمرحله رشد و اثر 

یری ماده خشک در پذ تجزیهبرای برآورد پارامترهای 

 .]02[استفاده شد  (7)های مورد بررسی از رابطه نمونه

P = a + b (1 – e (7)رابطه 
-ct

)                                         

، a ؛tمقدار ناپدیدشدن در زمان  ،P که در این رابطه،

ثابت نرخ  ،c ؛بخش کند تجزیه ، b؛بخش سریع تجزیه

)ساعت(  مدت زمان انکوباسیون در شکمبه ،t تجزیه و

)نسخه  SASافزار آماری  باشد. برازش تابع توسط نرمیم

 شیآزما یهادادهسایر  چنین هم( صورت گرفت. 1/1

توسط  کامالً تصادفیدر قالب طرح  ای عملکرد شتر مزرعه

قرار ل یه و تحلیمورد تجز (1/1 )نسخه SAS یبرنامه آمار

ن یانگیم مار، ازیت اثر داربودن معنی در صورت .گرفت

 شد. مارها استفادهیت نیانگیم مقایسه یمربعات برا حداقل

 

 نتایج و بحث 

پروتئین، الیاف میزان  داریطور معنی اصلی نوع گیاه به آثار

خنثی و اسیدی، خاکستر و کل  هنامحلول در شویند

که اثر  قرار داد، درحالی تأثیرترکیبات فنولی را تحت 

یک از ترکیبات شیمیایی مرحله رشد در مورد هیچ

اشنان، میزان پروتئین خام (. 7جدول ) دار نبود معنی

(. >05/0P) بودتر از سرخ گز  بیش خارشتر و زردتاغ

، زردتاغ و گزمیزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی  سرخ

تیب  میزان الیاف ، به همین تربوداشنان تر از  بیش خارشتر

اشنان  نامحلول در شوینده اسیدی، ترکیبات فنولی و تانن

تر بود  کمهای مورد مطالعه در بین گونه و زردتاغ

(05/0P< ،در بررسی گیاهان شورپسند مورد چرای شتر .)

درصد و  6/00تا  سهمیزان پروتئین خام این گیاهان را بین 

 18تا  8/07بین  میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی را

 8/68تا  3/01درصد و ماده خشک این گیاهان را بین 

گرفته  . طبق مطالعات صورت]1[اند گزارش نمودهدرصد 

باالتری خوش خوراکی اشنان دارای ارزش غذایی و 

های مرتعی بوده که با نتایج مطالعه نسبت به سایر گونه

  .]73و  03[ حاضر مطابقت دارد

های خوراکی گونهو خوش در بررسی ارزش غذایی

گز( در  مرتعی مورد چرای شتر )اشنان، رمس، زردتاغ، سرخ

ای نسبت مالحظه طور قابل خراسان جنوبی، گونه اشنان به

خوراکی و ارزش غذایی باالتری ها، خوشبه سایر گونه

 منبع یک عنوان به قشالقی بیابانی مراتع دارد و این گیاه در

شود. محسوب می شتر ویژهبه اهدام برای  مناسب غذایی

 عالقه با و های پیشین حاکی از آن است که گوسفند گزارش

 و پاییزه هایبارندگی از پس و زمستان، پاییز در نیز بز تر بیش

های . یافته]0[نمایند  می اشنان استفاده از کاهش شوری،

های مرتعی گز در بین گونهمطالعه حاضر نشان داد سرخ

مطالعات روی  تری دارد که با پروتئین خام کمبررسی،  مورد

. تانن و ترکیبات ]7[های شورپسند مطابقت دارد  گونه

های مرتعی مورد مطالعه فنولی گونه خارشتر در بین گونه

 ارزش مورد در شده انجام های(. آزمایش>05/0Pباالتر بود )

 است آن از حاکی دام، خوراک عنوانبه خارشتر گیاه غذایی

 مقایسه علوفه متوسط با کیفیت نظر از توانمی را گیاه اینکه 

 مغذی و مواد شیمیایی ترکیب به مربوط نمود. اطالعات

دهد آن نشان می از بردارینمونه مختلف مراحل در خارشتر

 نیز آن فسفر و توجه بوده خام قابلپروتئین میزان نظر از که

 و آلی ماده میزان نظر از خارشتر باشد. می یونجه از باالتر

 ویژهای)بهعلوفه هایخوراک سایر مشابه نیز خام الیاف

 نسبت به آن هضم قابلیت رود می انتظار و یونجه( بوده

 . ]00 [باشد توجه قابل
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 ماده خشک(رشد )درصد  مختلف مراحل در موردمطالعه مرتعی هایشیمیایی گونه ترکیبات .2 جدول
 ترکیبات 

 فنولی تاننی

 ترکیبات فنولی 

 غیرتاننی

 کل ترکیبات 

 فنولی
 خاکستر

 الیاف نامحلول 

 در شویند اسیدی

 الیاف نامحلول 

 در شویند خنثی

 پروتئین 

 خام
 عنوان       

41/1 c 81/2 b 28/4 c 12/34 a 92/11 c b 14/31  88/9  a اشنان 

یاه
 گ

وع
ن

 

لی
ص

ت ا
ثرا

ن ا
گی

یان
م

 

01/3 b 64/4 a 11/1 b 11/22 c 02/21 b  a03/53 98/1  b سرخ گز 

84/1 c 10/3 b 94/4 c 31/26 b 60/23 b ab51/44 26/9  ab زرد تاغ 

09/6 a 21/5 a 31/11 a 86/9 d 03/36 a ab 55/41 91/9  a خارشتر 

05/1  58/0  61/1  05/5  19/3  32/3  45/0  اشتباه معیار 

0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  0001/0  001/0  008/0  داریسطح معنی 

81/2  12/4  99/6  28/23  51/25  08/45  69/9  رویشی 

شد
 ر

له
رح

م
 

01/3  90/3  92/6  81/22  63/26  95/45  41/9  گلدهی 

42/3  89/3  32/1  04/23  35/26  91/46  65/8  بذردهی 

16/0  01/0  12/0  11/0  336/0  528/0  316/0  اشتباه معیار 

22/0  84/0  68/0  89/0  11/0  11/0  10/0  داریسطح معنی 

23/1  bc 32/3  ab 55/4 d 92/31 b 42/19  de 11/23  c 95/10 a رویشی×اشنان 

بل
تقا

ت م
ثرا

ن ا
گی

یان
م

 

94/0 c 86/2  ab 80/3  d 41/32 ab 00/20 de 19/38  abc 96/9  ab گلدهی×اشنان 

06/1 bc 42/2  ab 49/4  d 08/38 a 34/14 e 52/39  abc 12/8  abc بذردهی×اشنان 

33/3 b 99/4  ab 33/8 bc 32/23 cde 86/25  bcd 84/50  ab 95/1  bc رویشی×گزسرخ 

04/3  bc 41/5  ab 52/8 abc 45/21 e 26/26  bcd 80/54  a 45/8  bc گلدهی×گزسرخ 

82/2  bc 46/3  ab 28/6 cd 51/21 de 98/28  abc 46/53  ab 53/1  c بذردهی×گزسرخ 

11/1  bc 96/2  ab 08/4  d 55/21 bcd 30/23 cde 69/43  abc 68/9  abc رویشی×زردتاغ 

95/1  bc 31/2 b 21/4  d 42/28 bc 89/22  cde 14/43  abc 18/9  abc گلدهی×زردتاغ 

44/2  bc 01/4  ab 48/6 cd 96/22 de 60/24  bcd 11/46  abc 32/8 abc بذردهی×زردتاغ 

80/5  a 21/5  ab 02/11 ab 32/10 f 60/23  cde 29/46  abc 18/10  ab رویشی×خارشتر 

11/6 a 69/4  ab 08/11 ab 21/9 f 39/31  a 05/41  abc 10/9  abc گلدهی×خارشتر 

36/6 a 65/5 a 01/12 a 05/10  f 11/31  a 29/49  ab 04/10  ab بذردهی×خارشتر 

10/0  99/0  01/1  48/2  61/3  02/6  08/1  اشتباه معیار 

44/0  15/0  053/0  038/0  42/0  80/0  65/0  داریسطح معنی 

:a-f ها در هر ستون با حروف متفاوت معنی دار است اختالف میانگین(05/0P<). 

 

کیفیت مشخص است،  (7)طور که در جدول همان

 تاغ علوفه کیفیتگز بود.  گونه زردتاغ بین خارشتر و سرخ

 عنوان به گندم کاه همچون کیفیت، کم علوفه با توانرا می

خام، پروتئین . مقدارکرد مقایسه اهلی یهادام کخورا

خنثی و اسیدی گیاه  میزان شوینده در نامحلول الیاف

درصد ماده  70/70و  03/38، 63/07 ترتیب بهمرتعی تاغ 

  .]70[ خشک گزارش شده است

های مرتعی با تکمیل های کیفیت گونهتغییر شاخص

ر تمام مطالعات بر روی دار بود. دمرحله رشد غیر معنی

عنوان یک شاخص مهم  های مرتعی، پروتئین بهگونه

باشد. با افزایش سن گیاه، پروتئین معرف کیفیت علوفه می

ه و بر داری کاهش یافتطور غیر معنی های مرتعی بهگونه

. در شودمیسلولز و لیگنین افزوده میزان سلولز، همی

ین میزان و در تر بیشها، پروتئین ابتدای دوره رشد گونه
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 چنین همباشد. ترین میزان را دارا می انی رشد کممراحل پای

الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و الیاف نامحلول در 

ها به مرحله بذردهی شدن گونه شوینده خنثی با نزدیک

دلیل  شدن دوره رشد گیاه، به یابند. با کاملافزایش می

رنده از جمله سلولز، می نگهداهای استحکاافزایش بافت

ماده  پذیری هضمسلولز و لیگنین مقدار پروتئین و همی

خشک کاهش و میزان الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 

. با توجه به نتایج پژوهش حاضر و ]2 [یابدافزایش می

های مرتعی مورد چرای شتر مطالعات پیشین روی گونه

ارزش ت گیاهان موردبررسی را از لحاظ توان اهمیمی

 سرخ گز <زردتاغ <خارشتر <اشنان صورت بهغذایی 

 برشمرد. ترتیب به

پذیری پذیری و گوارشهای گوارشمیانگین فراسنجه

( ارائه شده است. بخش 3مؤثر ماده خشک در جدول )

که  ها باالتر بود، درحالیگز در بین گونه تجزیه سرخسریع

اشنان بخش کند تجزیه و ثابت نرخ تجزیه ماده خشک 

(. در بررسی ارزش >05/0Pها است )باالتر از سایر گونه

غذایی پنج گونه شورپسند دشت سیستان )اشنان، 

روش تولید  رندوک، سیاه شور، شوران و آنابازیس( به

ترین  های نایلونی نشان دادند که بیش گاز و کیسه

پذیری بالقوه و مؤثر ماده خشک مربوط به اشنان  تجزیه

 گیاه یک ماده خشک تجزیهسریع بخش رد اختالف است.

 نحوه و رشد گیاه، مراحل مختلف مرحله برداشت به را

 هاییداده و بیان کردند علوفه نسبت صفر زمان محاسبه

 خشک از ماده هستند، تری بیش معدنی عناصر دارای که

پذیری  تجزیه کاهش علت برخوردارند. تری بیش محلول

 سلولی دیواره افزایش بلوغ، پیشرفت با خشک ماده مؤثر

. ]73[باشد می سلولزهمی بدون سلولی دیواره و

طورکه در بررسی ترکیبات شیمیایی بیان شد، گونه  همان

تری نسبت به سایر  اشنان دیواره سلولی و الیاف کم

تواند در برتری  های مرتعی داشته و این میگونه

ای ماده خشک این پذیری شکمبههای گوارشفراسنجه

 ه اثر مستقیم داشته باشد.گیا

پذیری شدن کیفیت برتر گوارش با توجه به مشخص

ای و ترکیبات شیمیایی اشنان در مقایسه با سایر شکمبه

تنی، این های مرتعی موردمطالعه در آزمایش برونگونه

تنی بررسی عملکرد گونه جهت بررسی در آزمایش درون

تولید شترهای شیری انتخاب شد. ماده خشک مصرفی، 

شده با  شیر روزانه و ترکیبات شیر شترهای تغذیه

گزارش شده  (1)های مختلف آزمایشی در جدول  جیره

است. نتایج نشان داد با افزایش سطح جایگزینی یونجه 

یافت  خشک شترها کاهش مادهخشک با اشنان، مصرف 

(05/0P<) .ماده خشک مصرفی شترهای  گران پژوهش

اند که با وز گزارش کردهکیلوگرم در ر 3/8ا شیری ر

 .]5[میانگین مصرف خوراک مطالعه حاضر مطابقت داشت

توانند باعث کاهش مصرف خوراک در عوامل مختلفی می

های حاوی اشنان در مقایسه با تیمار یونجه باشند، جیره

توان به شکل فیزیکی خوراک که از آن جمله می

)خارداربودن، نسبت ساقه به برگ(، وجود مواد 

ت لیخوراکی، شورپسندبودن گیاه، قاب ای، خوش تغذیهضد

هضم علوفه و شرایط فیزیولوژیکی حیوان اشاره کرد. 

ت منظور تعیین ارجحیت چرا و کیفی نتایج یک بررسی به

گونه مرتعی غالب در شرق کشور اتیوپی نشان  00علوفه 

داد که شترها از چرای گیاهانی که دارای ترکیبات فنولی و 

 .]73[کنند هستند، اجتناب میتانن باال 

با وجود کاهش مصرف خوراک ناشی از افزایش نسبت 

های آزمایشی، تولید شیر روزانه جایگزینی اشنان در جیره

شترها، تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. سطح انرژی و 

های آزمایشی و از طرفی کیفیت پروتئین یکسان در جیره

ترین دالیل عدم تفاوت مهمتواند از مناسب علوفه اشنان می

تولید شیر روزانه باشد. میانگین تولید شیر روزانه در مطالعه 

 .]5[حاضر با نتایج مطالعات تولید شیر شتر مطابقت دارد 
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 رشد موردمطالعه در مراحل مختلف مرتعی هایگونه خشک ماده پذیریگوارش هایفراسنجه .3 جدول
 پذیری های گوارشفراسنجه پذیری مؤثرگوارش

 نرخ عبور  عنوان
 درصد 6

 نرخ عبور 
 درصد 4

 نرخ عبور 
 درصد 2

 ثابت 
 نرخ تجزیه

 بخش 
 کندتجزیه

 بخش 
 تجزیه سریع

16/53  a
 81/54  a 81/56  a 054/0  a 95/49  a 19/9  b اشنان 

یاه
 گ

وع
ن

 

لی
ص

ت ا
ثرا

ن ا
گی

یان
م

 

44/41  c
 04/45  c

 10/49  c
 014/0  c

 21/46  c
 86/9  a گز سرخ 

51/49  b
 30/51  b

 20/53  b 048/0  b
 16/41  b 14/8  c

 زرد تاغ 

15/31  d
 21/41  d

 61/45  d
 015/0  c 31/45  d

 06/6  d
 خارشتر 

55/3  05/3  39/2  01/0  99/0  83/0  اشتباه معیار 
001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  داریسطح معنی 
06/41  a

 65/49  a
 11/52  a

 029/0  b
 24/41   18/9  a

 رویشی 

شد
ه ر

حل
مر

 

40/45  b 91/41  b
 11/51  b

 036/0  a
 96/46  45/8  b گلدهی 

98/43  c 10/46  c
 11/50  c

 034/0  32/41  30/1  c
 بذردهی 

89/0  85/0  3/1  002/0  18/0  54/0  اشتباه معیار 
001/0  001/0  001/0  001/0  39/0  001/0  داریسطح معنی 
1/56   a

 48/58   a
 4/60   a 049/0 b 5/52   a

 96/9 b اشنانرویشی 

بل
تقا

ت م
ثرا

ن ا
گی

یان
م

 

11/53   b 48/55  b 32/51  b 05/0 d 88/49  b 44/9  b گلدهی×اشنان 

02/49  b 66/50  c 11/52  b 064/0  ab 46/41  b 11/8  b بذردهی×اشنان 

25/42  c 15/45  c 11/50  b 015/0 cd 56/46  b 31/9 b رویشی×گزسرخ 

83/38  c 14/42 d 14/48 c 011/0 cd 85/44  b 36/11   a  گلدهی×گزسرخ 

35/43  c 64/46  c 8/50  b 011/0 bcd 23/41  b 84/8  b بذردهی×گزسرخ 

15/48  b 99/50  c 51/53  b 031/0 bc 21/46  b 16/10  ab رویشی×زردتاغ 

15/50  b 96/51  c 25/53  b 068/0   a
 24/41  b 31/1 c گلدهی×زردتاغ 

22/49  b 95/50  c 84/52  b 041/0 b 03/48  b 81/6  c بذردهی×زردتاغ 

53/40  c 38/43 d 18/46 c 019/0 bcd 68/43  b 23/1  c رویشی×خارشتر 

21/38  c 10/41 d 98/45 c 015/0 bcd 86/45  b 62/5 d گلدهی×خارشتر 

44/34  c 56/38 d 08/44  c 010/0 cd 56/46  b 33/5 d بذردهی×خارشتر 

26/0  25/0  26/0  012/0  31/0  308/0  اشتباه معیار 
001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  داریسطح معنی 

:a-d ها در هر ستون با حرف متفاوت معنیاختالف میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 

گران، مطالعات جامعی در عربستان  پژوهش از گروهی

سعودی بر روی دوره شیردهی و بررسی تعادل انرژی و 

پروتئین در تغذیه شترهای شیری با میانگین تولید شیر روزانه 

شش کیلوگرم در سیستم بسته با دو نوبت شیردوشی دستی 

انجام دادند. نتایج این مطالعه نشان داد جیره آزمایشی با 

 03متابولیسم سه مگاکالری در کیلوگرم و  قابل محتوی انرژی

ترین شیر تولیدی روزانه را دارد. در  درصد پروتئین خام، بیش

درصد  60مطالعه مذکور بیان شد با جیره حاوی نسبت 

درصد علوفه، منابع انرژی جیره اهمیت  10کنسانتره به 

وری فراوانی در باالتری از پروتئین دارد، چرا که شتر بهره

درصد پروتئین و سه مگاکالری  03کل اوره داشته و با سی

ترین بازده را  تواند بیشمتابولیسم در کیلوگرم می انرژی قابل
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در تولید شیر داشته باشد. در مطالعه حاضر توازن انرژی و 

های مذکور  های آزمایشی با گزارش پژوهشپروتئین جیره

 . ]5[مطابقت دارد 

زان چربی، الکتوز، مواد های آزمایشی بر می اثر جیره

(، 1دار نبود )جدول جامد و مواد جامد بدون چربی معنی

با  (MUNای شیر )نیتروژن اوره اما مقدار پروتئین و

افزایش سطح جایگزینی اشنان در جیره، افزایش یافت 

(05/0P<با توجه به بررسی پژوهش .)  00[گران[ 

پروتئین تواند حاصل افزایش شیر می MUNباالبودن 

هضم در شکمبه  جیره و یا باالتربودن سهم پروتئین قابل

ها به باشد و یا بر اثر کاهش دسترسی میکروارگانیسم

التخمیر صورت بپذیرد. با عنایت  منابع کربوهیدراتی سهل

شود بینی می های آزمایشی، پیش به تعادل پروتئین جیره

 ]1[ ای اگزاالت در گونه اشنان وجود ماده ضدتغذیه

عالوه بر کاهش مصرف خوراک سبب کاهش دسترسی 

 MUNالتخمیر شده و میزان  های سهل به کربوهیدرات

شده با اشنان را  شیر شترهای تیمار آزمایشی تغذیه

داری افزایش داده است. در مطالعات  صورت معنی به

میالدی  7001تا  0180بررسی ترکیب شیر شتر، از سال 

درصد،  5/3درصد، چربی  0/3صورت میانگین پروتئین  به

درصد گزارش شده که  1/00درصد، مواد جامد  1/1الکتوز 

 . ]01[ به نتایج آزمایش حاضر نزدیک است

 
 شترهای شیریترکیب  . اثر جایگزینی یونجه با اشنان بر مصرف ماده خشک، تولید شیر و4 جدول

 معیاراشتباه  داریسطح معنی
1های آزمایشیجیره

 

 1 2 3 ترکیب

0001/0 11/0 c6/1 b89/1 a29/8 )ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در روز 
 تولید شیر روزانه )کیلوگرم در روز( 58/5 42/5 11/4 6/0 052/0
 درصد(چربی ) 004/4 20/4 52/4 98/0 65/0

05/0 64/0 a 58/4 ab4 b 62/3 )پروتئین )درصد 

 نسبت چربی به پروتئین 09/1 05/1 1 22/0 18/0
 )درصد( الکتوز 01/4 14/4 58/3 52/0 16/0
 )درصد( مواد جامد 81/11 48/12 61/12 21/1 5/0
  )درصد(مواد جامد بدون چربی  42/8 85/8 81/8 514/0 3/0
  نقطه انجماد -50/0 -52/0 -41/0 05/0 36/0
018/0 64/3 a12/16 ab30/12 b96/9  گرم( 100گرم در  اوره ای شیر )میلینیتروژن 

 درصد اشنان. 100حاوی  -3درصد اشنان،  50درصد یونجه و  50حاوی  -2شاهد )فاقد اشنان(،  -1های آزمایشی شامل . جیره1
:a-d ها در هر ستون با حرف متفاوت معنیاختالف میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 
 شیری های خونی شترهایبرخی فراسنجهاثر جایگزینی یونجه با اشنان بر  .5 جدول

 اشتباه معیار داریسطح معنی
 1های آزمایشیجیره

 1 2 3 عنوان

 ر لیتر(واالن د اکی )میلیاسیدهای چرب آزاد خون  9/503 4/613 4/123 212 20/0
 مول بر لیتر( بتاهیدروکسی بوتیرات )میلی 11/0 18/0 21/0 04/0 43/0
 مول بر لیتر( )میلی استون 19/0 24/0 22/0 01/0 52/0

 درصد اشنان. 100 -3درصد اشنان،  50درصد یونجه و  50 -2شاهد )فاقد اشنان(،  -1های آزمایشی شامل . جیره1
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های خونی شترهای آزمایش در جدول برخی فراسنجه

که مطالعات کمی روی  ارائه شده است. ازآنجا (5)

های انرژی در خون شترهای شیری صورت گرفته شاخص

های شیرده  های انرژی در خون دامو اطالع از شاخص

عنوان یک نکته کلیدی جهت تنظیم مقدار علوفه و  به

های انرژی جیره مطرح است، در این آزمایش فراسنجه

وکسی بوتیرات و اسیدهای چرب آزاد خون، بتاهیدر

های شیرده  گیری شد. در ابتدای زایش داماستون اندازه

دلیل باالنس منفی انرژی و بسیج ذخایر چربی بدن،  به

میزان اسیدهای چرب غیراستریفه خون باالست که در 

تواند سبب می ،به باالنس منفی انرژینکردن  صورت توجه

د. این مهم های متابولیتی مانند کتوز شودرگیری با بیماری

رسد و با پیشرفت دوره شیردهی به وضعیت باثباتی می

مین حداقلی بخش کنسانتره و غالت نیاز انرژی أبا ت باید

. نتایج نشان داد ]70 [شترهای شیری پرتولید برآورده شود

داری از نظر میزان  های آزمایشی تفاوت معنیبین جیره

و اسیدهای چرب آزاد خون، بتاهیدروکسی بوتیرات 

های متابولیکی استون وجود نداشت. درخصوص بیماری

های شیرده از قبیل کتوز، میزان بحرانی اسیدهای چرب دام

واالن بر لیتر و میزان  اکی میلی 800آزاد در خون حدود 

مول بر لیتر ذکر  میلی 75/0بحرانی بتاهیدروکسی بوتیرات 

. لذا با توجه به نتایج آزمایش حاضر ]00[ شده است

توان نتیجه گرفت که شترهای شیری تحت آزمایش با  می

در اواسط تولید قرار داشتند از لحاظ  که اینتوجه به 

های متابولیکی انرژی در حالت تعادل بوده و فراسنجه

مین انرژی و سایر مواد مغذی مورد نیاز أجیره به لحاظ ت

 دام متعادل است.

ه براساس نتایج این پژوهش، گیاه اشنان با توجه ب

تربودن الیاف نامحلول در  باالتربودن پروتئین خام و پایین

شوینده خنثی و اسیدی و ترکیبات فنولی و از طرفی باالبودن 

های  پذیری مؤثر ماده خشک آن نسبت به سایر گونه تجزیه

و  هتر بودمرتعی خارشتر، زردتاغ و سرخ گز با ارزش

 شود.تواند در تغذیه شترهای شیری جایگزین یونجه  می

 

 تشکر و قدردانی

 از دکتری رساله مالی مینأت قالب در که بیرجند دانشگاه از

 شیفتگان شرکت چنین هم و کرد حمایت پژوهش این

را در اختیار  آزمایشی شیری شترهای که فردوس دالور

 .گردد می قدردانیتشکر و  ،قرار دادند

 

 تعارض منافع

 .ندارد گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود هیچ

 

 مورد استفاده منابع
1. Abdolahi V, Dianati tilaki GH, Farzadmehr J 

and Sohrabi H (2010) Relative palatability of 

plant species for camels in the desert areas of 

southwest Birjand. Rangeland Scientific 

Journal, 3: 448-443. (In Persian). 

2. Ahmadi E and Sangdel E (2011) Evaluation of 

nutritional value of saline species in Zandi sheep 

grazing diet in Abbas Abad desert rangelands of 

Qom. Journal of Range and Watershed 

Management, 63(3): 277-285. (In Persian) 

3. Al Haj O and Al Kanhal H (2010) 

Compositional, technological and nutritional 

aspects of dromedary camel milk. International 

Dairy Journal, 20 (12): 811-821. 

4. Al-Jaloud A and Al-Saiady A (2001) Some 

halophyte plants of Saudi Arabia their 

composition and relation to soil properties. 

Pakistan Journal of Biological Sciences, 5: 

531- 534 

5. Al-saiady M, Mogawer H, Faye B, Al-mutairi 

sT Bengoumi M, Musad A and Gar-elnabi A 

(2012) Some factors affecting dairy she-camel 

performance. Emirates Journal of Food and 

Agriculture, 85-91. 

6. AOAC (1997) Official Methods of Analysis. 

Association of Official Analytical Chemists, 

Arlington, VA. 

7. Arzani H (2010). Forage quality and daily 

requirement of livestock in pasture. University 

of Tehran Publications. 1: 354. (In Persian) 
 

 
 

 

 



 یریش یشترها عملکرد بر اشنان با ونجهی ینیگزیجا ریتأث یبررس و یجنوب خراسان در شتر یچرا مورد یمرتع اهانیگ یابیارز

 

 1399زمستان   4شماره   22دوره 

569

  

8. Arzani H, Basiri M, Khatibi F and Ghorbani G 

(2006) Nutritive value of some Zagros 

mountain rangeland species. Journal of Small 

Ruminant Research, 65: 128-135. 

9. Aslani MR, Movassaghi AR, Najarnezhad V, 

Pirouz HJ and Bami MH (2011) Acute oxalate 

intoxication associated to ingestion of eshnan 

(Seidlitzia rosmarinus) in sheep. Tropical Animal 

Health and Production, 43(6): 1065-1068. 

10. Barbano D, Melilli C, Overton T, Woolpert M, 

Dann H and Grant R (2015) New milk mid-

FTIR metrics for dairy cattlre management. 

Cornell University, Ithaca, NY. W. H. Miner 

Agricultural institute, Chazy, NY. 

11. Bashtini J (2008) Effect of pruning of Alhaghi 

herb on sheep and goat yield. Final Research 

Project Report. Khorasan Razavi Agricultural 

and Natural Resources Research Center. (In 

Persian) 

12. Dadvar P, Mohammadabadi T, Sari M and 

Fayazi J (2019) Investigation of rumen 

fermentation parameters and some blood 

metabolites of dromedary camels fed with 

C3 and C4 forages. Veterinary Research 

Forum, 10(3): 241-248. 

13. 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. 

14. FAO (2008) Camel milk. Retrieved from. 

http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/dairy/c

amel.html. 

15. Farah Z (1996) Composition and characteristics 

of camel milk. Review article. Journal of Dairy 

Research, 60: 603-626. 

16. Khodaye S (2008) Camel Conservation 

Principles. First Edition. Danesh Negar 

Publications. (In Persian) 

17. Macdonald A and Grinhal M (2000) Animal 

Nutrition. Translation by Siavashi R, 

Janmohammadi. Tabriz Publications. 

18. Makkar HPS (2000) Quantification of Tannins 

in Tree Foliage. A Laboratory Manual for the 

FAO/IAEA Co-ordinated Research Project on 

Use of Nuclear and Related techiquea to 

Develop Simple Tannin Assaysfor Predicting 

and Improving the safety and Efficiency of 

Feeding Ruminants on Tanniniferous Tree 

Foliage.Joint FAO/IAEA, FAO/IAEA of 

Nuclear Techniques in Food and 

Agriculture.Animal Production and Health 

Sub-program, FAO/IAEA Working Document. 

IAEA, Vienna, Austria. 

19. Mostafa TH, El-Malky OM, Abd El-Salaam AM 

and Nabih AM (2017) Some Studies on Milk 

Production and its Composition In Maghrebi 

She-Camel Under Farming And Traditional 

Pastoral Systems In Egypt  International Journal 

of Horticulture & Agriculture.   

20. Safaian N and Shikari M (1997) Research report 

on the role of phenology in palatability and 

nutritional value of Mazandaran Rangeland 

Plants. Faculty of Natural Resources, 

Mazandaran University. (In Persian) 

21. Shehab-El-Deen M, Al-Dobaib N and Al-

Sobayil K (2020) Metabolic Changes in the 

Blood of Dromedary Camel at Early Post-

partum. Published by Canadian Center of 

Science and Education. Journal of Agricultural 

Science, 12(1). 

22. Van Soest PV, Robertson J and Lewis B 

(1991) Methods for dietary fiber, neutral 

detergent fiber, and nonstarch polysaccharides 

in relation to animal nutrition. Journal of Dairy 

Science, 74: 3583-3597. 

23. Yousef Elahi M, Piravi M, Mirzaei H and 

Chashnidel Y (2015) Determination of 

nutritional value of five saline species of Sistan 

plain using nylon bag and gas production 

techniques. Animal Production Research, 5(9): 

51-68. (In Persian). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6828165/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6828165/
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/dairy/camel.html
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/en/dairy/camel.html

