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 طي سمناندر مراتع ييالقي و قشالقي  شترهاي مرتعي براي گونه ارزش رجحانيبررسي 
  متوالي سه سال

  4حسن يگانه و 3 شناس، حبيب يزدان2 ، حسين عامري*1محمد فياض

  ها و مراتع كشور تحقيقات جنگلمؤسسه  ،تهران 1
  سمنان استان دام امور و يعيطب منابع قاتيتحق مركزسمنان،  2
  داري ، دانشكده منابع طبيعي، گروه مرتعدانشگاه تهرانكرج،  3

  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گرگان 4

  19/7/93 :تاريخ پذيرش  21/6/92 :تاريخ دريافت

  چكيده

شرايط ويژه  به سازگاروع دام داده و هر منطقه ن پوششمخصوص به خود  سطح وسيعي از هر استان را مراتع با پوشش گياهي
با توجه به سطح وسيع . دهنداي خاصي را از خود نشان ميرفتار چرايي و تغذيه در مراتع ههاي چراكننددام. ستخود را دارا

ذيه هاي مورد تغها و ارجحيت انتخاب گونهنياز دام ،هاييانجام چنين طرحاز بايد قبل  ،اصالحي هايپروژه بر بودنمراتع و هزينه
گوسفند و بز مورد استفاده  ،هاي شترييالقي و قشالقي شهرستان گرمسار عمدتا براي تغذيه دام عمرات. مورد ارزيابي قرار گيرد آنها

-جحاني گونهارزش ر با هدف بررسي) 88تا  86(متوالي سه سال  به مدتاين تحقيق با استفاده از روش زماني . گيرندقرار مي

 هاي انتخابي شترگونهنتايج بررسي . مراتع منطقه انجام شد در ييالق و قشالق منطقهدر دو  شتر چراكننده هاي مورد تغذيه دام
 Alhagi( د خارشترنخاردار مان پهن برگو  خاردارايشالق گياهان بوتهقو هم در  هم در ييالق اين حيواننشان داد كه 

psedoalhagi(لور ، )Halocnenum strobilaceum ( گز هاي درختچه مانند گونهو)Tamarix leptopetata (سبت به را ن
 كالهمانند  گندمياناز را بسيار كمتر مصرف و  يهاي رويشساير فرمكند و و استفاده مي ساير گياهان ترجيح داده

)psathyrostachys fragilis ( كندميتعليف در حد بسيار ناچيز.   

  سمنانخاردار،  پهن برگ، بوته خاردار، شتر، رجحانيارزش : كليديهاي  واژه

  fayaz1335@gmail.com :پست الكترونيكي، 03323452571: ده مسئول، تلفننويسن* 

  مقدمه
هزار كيلومتر را مي پوشانند  500مراتع بياباني ايران حدود 

مورد استفاده ) بز ميش و(و به طور عمده براي دام سبك 
براي برطرف ساختن فشار چرا بر ). 10(گيرند قرار مي

- ي، بايد به مديريت اصولي و جامعهاي طبيعچنين عرصه

نگر و در عين حال افزايش توليد علوفه، تعادل بين دام و 
و اين مهم زماني ميسر است كه از  تدست يافعلوفه 

هاي مراتع از گونه. ظرفيت چراي مراتع آگاهي كامل داشت
مختلف گياهي با خصوصيات رويشي و فنولوزي متفاوت 

چرا كننده نيز بر حسب آن از رو دام  اند، ازاينتشكيل شده
در كنار توجه به . دهدخود رفتار چرايي خاصي بروز مي

گياهان مورد  رجحانيرفتار چرايي دام نياز است تا ارزش 
ر چرايي رفتازيرا  ،مورد بررسي قرار گيرد نيز هااستفاده دام

هاي گونهانتخاب ت گرفته از ها به طور مستقيم نشادام
ريزي صحيح برنامه. ا در اختيار دارندهكه دام استگياهي 

در امر انتخاب نوع دام مناسب با توجه به گياهان موجود و 
در  گردد كه توليدات داميها به گياهان موجب ميعالقه دام
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به حداكثر خود برسد و از فشار چراي هاي كم مساحت
به طور كلي در تعيين ظرفيت  .ه شودها بر گياهان كاستدام

مقدار علوفه توليد شده، ارزش  نمودن ، مشخصمرتع
وضعيت و برداري مجاز، ارزش غذايي رجحاني، حد بهره

اثرات مثبت دام عالوه بر ). 22و  20(است مرتع مورد نياز 
به كار  نيزيك تواند به منظوركنترل بيولوژخود بر گياهان مي

فعاليت براي كنترل  مهمترين عامل در هر. )27( رود
كنترل موجودات زنده  مديريت صحيح و ،بيولوژيكي

در كنترل بيولوژيكي، انتخابي . در اكوسيستم است موجود
شرايط  اين عملزيرا  ،عمل كردن نيز امري ضروريست
مطلوب و گياهي هاي مناسب براي بقا و توسعه گونه

استفاده . دورآميوجود را به هاي نامطلوب كاهش گونه
با مشترك از مراتع و همچنين كنترل بيولوژيكي گياهان 

اي دو بر مبناي اصول اكولوژيكي چر چرا، هر كمك
يكي ديگر از خصوصيات بيولوژيكي  ).5(انتخابي استوارند 

چراي  ).18( هاي دامي استتفاوت در نياز غذايي گونه
-وجهي بر تركيب گونهها در مرتع اثرات قابل تصحيح دام

تواند درآمد حاصل داشته و ميمراتع هاي گياهي و بازدهي 
هاي گياهي و  تنوع گونه .داز توليدات دامي را افزايش ده

هاي دامي و مراحل توليد باعث افزايش حيات اكوسيستم
به دليل رفتار ذاتي و طبقات رجحاني . شودميمرتعي 

غيير در نياز غذايي هاي دام و تغذايي در بين گونهجيره
جهت بهبود كارايي در آنها، استفاده از چند نوع دام 

. استمؤثر برداري از علوفه بيولوژيكي و اقتصادي بهره
ها باعث ايجاد اختالف از نظر نياز غذايي تفاوت بين گونه

يكي و توليد بر حسب مراحل مختلف نمو فيزيولوژآنها 
در مراتع به طور  هاي چراكنندهدام. شودمثلي آنها مي

اي از عوامل كنند و مجموعهمي گزينشانتخابي گياهان را 
د نبه وجود آورده تا تعيين نمايرا با يكديگر كنش متقابل 

يك روز معين چه چيزهايي  دام درغذايي كه تركيب 
براي انتخاب نوع غذا توسط دام ). 20( تواند باشد مي

اين شرايط ر يكي از حداقل چهار شرط الزم است و اگ
يت و انتخاب معني نخواهد موجود نباشد موضوع ارجح

علوفه قابل دسترس، تنوع از تمام : اين شرايط شامل .داشت
و نياز دام  آزادي كامل دام براي چرا فرم رويشي گياهان،

شروط ارزش ) 1376( چايچي طالبي ).12(به غذاست 
ت غذا، نياز به غذا، ييفدسترسي به غذا، ك: رجحاني را شامل

 استتنوع غذا، آزادي و توان استفاده از علوفه ذكر نموده
غذايي به شدت  ها و انتخاب رژيمارجحيت گونه. )11(

). 16( استو نوع علوفه در مراتع  ميزانتأثير تحت 
 هاي مرتعي ازدر ارزيابي علوفه) 1374( كلمكمسايروس

معيار اصلي مانند كيفيت،  5راي چرا، نظر مناسب بودن ب
خوشخوراكي، قابليت هضم، كميت و قابليت دسترسي 

درختان و براي نمونه  .)9(استفصلي را مد نظر قرار داده
ريز بيشترين محتويات جيره شتر در فصول هاي برگبوته

 دهدخشك و در فصل مرطوب را در سومالي تشكيل مي
-اين حيوان را درخت و درختچهتوان از اين رو مي). 30(

كنند بيان مي) 1981( اليسشوارتز و . كردخوار محسوب 
 از خوارند و مواد مصرفي آنها عمدتاًكه شترها سرشاخه

همچنين  .)29( باشدها و درختان ميها، بوتهدرختچه
بررسي ارزش رجحاني و عادات غذايي ميش، بز و شتر با 

ري و همكاران برداري و كرونومتر توسط عام روش فيلم
ديانتي  ،)1388(و همكاران عبداللهي ، )1380و 1374(

انجام شده ) 1382( همكاران  كش وفيله و )1386(تيلكي 
بنابراين دانستن ارزش  .)16و  15، 13، 12، 7( است

ها در هر منطقه آب و هوايي نه گياهان براي دام رجحاني
هاي وسيع را ميسر خواهد كرد تنها مديريت مراتع و عرصه

الب سالمت و حفاظت اكوسيستم در قهاي كه جنبهلب
كنترل بيولوژيك و همچنين موجب پايداري توليدات دامي 

به  رجحانيتعيين ارزش بنابراين  .در درازمدت خواهد شد
برداشت شده از گياهان دو طريق زماني و تعداد لقمه 

اين مطالعه به منظور تعيين ارزش  .)28(شود مشخص مي
 شالقيقييالقي و  منطقهدو ياهان موجود در گ رجحاني

هاي اين عمده داماز استان سمنان براي دام سنگين شتر كه 
  .شد انجام) 86- 88(به مدت سه سال متوالي  استمنطقه 
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 روشهاو مواد 

منطقه معرف قشالق و ييالق در استان  دواين مطالعه در 
قشالقي  منطقه: اول ناحيهشامل  سمنان انجام شد و

 اين منطقه بر روي پالياي دشت گرمسار كه )ضان قرهرم(
. كيلومتري شرق شهر گرمسار واقع شده است 30فاصله در 

تيپ گياهي  و اقليم آن با توجه به نظر پابو استپي سرد
 Seidlitzia( اشنان ،)Halocnemum(لور : غالب

rosmarinus( ،ز گ)leptopetata Tamarix ( و خارشتر
)Alhaji psedoalhagi( هاي عمده ، همچنين گونهباشد مي

 Halocnemum strobilaceu ، Hallostachysهمراه تيپ

caspica  وPhragmites australis تفاده نوع اس. باشدمي
تركيب دام  لب ورو و دام غااز مرتع، دامداري نيمه كوچ

درصد ميش  60(، ميش، بز و شتر بوده چرا كننده در مرتع

و  )در منطقه مشاهده شد بز درصد 10و  درصد شتر 30و
. باشد مي از اوايل فصل بهارتا اواسط دي ماه فصل رويش

از اول دي ماه هر سال چرا شروع و تا  :هافصل چراي دام
منطقه ييالقي يمين : ومدسايت . اواخر اسفند ادامه دارد

 30 كيلومتري روستاي درده و 7در حدود  فيروزكوه
فرم . وزكوه قرار داردكيلومتري جنوب شرقي شهرستان فير

و تيپ گياهي آن  گندميان، پهن برگپوشش گياهي بوته، 
شرايط محيطي معتدل  بر اساس .است گندميانهمراه بوته 

شهريور  اواسط ماه خرداد تا اواخر تابستانه فصل چرايي از
هاي گياهي منطقه فيروز يمين و مهمترين گونه. است

رم رويشي در به همراه خصوصيات فاست كه رمضان قره 
  . شده استآورده  1جدول 

  
  و يمين فيروزكوهرمضان قره هاي گياهي منطقه مهمترين گونهليست  -1 جدول

  يشيرو فرم نام فارسي نام گونه رويشيفرم  نام فارسي  نام گونه
Alhagi psedoalhagi پايا، خاردار پهن برگ خارشتر Agropyron cristatum پاياگندميان  قياق 

Phragmites australis پاياگندميان  ني  Acantholimon bladum  بوته خاردار ميرحسنكاله 

Suaeda fruticosa خاربوته پايا، بي شورسياه Aagropyrun intermedium پاياگندميان  گندميعلف 

Salsola crassa خاريكساله، بي پهن برگ شور  Brumus tomentellus پاياگندميان  نرمه 

Halocnenum strobilaceum خاربوته پايا، بي لور Brumus cappadocicus يكسالهگندميان  نرمه 

Hallostachys caspica خاربوته پايا، بي گنگ Stipa hohenackeriana پاياگندميان  دم اسب 

Tamarix hispida خار، بيدرختچه گز psathyrostachys fragilis پاياگندميشبه كاله  
Tamarix leptopetata خار، بيدرختچه گز Festuca ovina پاياگندميان  علف بره  
Cousinia cylindracea فررب پايا، خاردار كرك، تيغ Cirsium congestum فررب پايا، خاردار قنقال، كنگر  
Cousinia cylindrocephala فررب پايا، خاردار هزار خار  Eryngium bilardieri دارفررب پايا، خار زوله نقره اي  

Verbascum sp خارفررب پايا، بي خرگوشك  Onobrechys cornata فررب پايا، خاردار  اسپرس خاردار  

Leuctuca scaerophylla خاربوته پايا، بي كاهوي وحشي  Acanthophyllum festocaceum بوته خاردار چوبك  

  
  

راي زمان صرف شده براي چ مطالعهدر اين : روش بررسي
بدين نحو كه . ها با دوربين فيلم برداري تعيين گرديدگونه

در هر ماه يك روز بين يك تا دو ساعت بعد از ورود دام 
 به مرتع كه آنها به تعادل نسبي در چرا مي رسند، ترجيحاً

كه روي  )ساله 4ماده(دقيقه از چراي دام يك نفر شتر  30
 چرازمان جموع مفيلم تهيه و  كرد،ميهاي گياهي چرا گونه

ها بر رجحاني گونهارزش . گرديد تعيينبر روي هرگونه 
حسب زمان صرف شده، در هر ماه و در پايان فصل چرا 

دام مورد بررسي، در طول فصل چرا ثابت . مشخص گرديد
باقي مانده و فيلم برداري از دام مورد نظر در دفعات 

 تواليدر سه سال م مختلف، در زمان مشابه و در مكان ثابت
نتايج به دست آمده از درصد زمان  سپس .انجام شد
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هاي گياهي با توجه به فرم رويشي و زمان مصرف گونه
مصرف موجود در منطقه به منظور بررسي با استفاده از نرم 

همچنين بعد  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SASافزار 
-دار بودن تجزيه واريانس مربوط به مصرف گونهاز معني

بندي  آزمون دانكن گروه س، تيمارها بر اسااي گياهيه
  . شدند

 نتايج

بوده و عمده دام  ييالقياي يمين فيروزكوه منطقه منطقه
هاي تابستان در چرا كننده از آن شتر است كه در خالل ماه

نتايج تجزيه واريانس مدت زمان كند، اين منطقه چرا مي
توسط  اه چرادر م ترجيح داده شده گياهي هايفرممصرف 

ميزان مدت البته  .است جدولشتر در اين منطقه مطابق 
توجه به فرم رويشي آنها تفاوت  زمان مصرف گياهان با

  . داري را نشان داده استمعني

  
 ييالقي يمين فيروز منطقهوناگون در گ ماه 4هاي مختلف ترجيحي شتر طي نتايج تجزيه واريانس زمان مصرف فرم -2جدول

  F Pr>F  ميانگين مربعات مجموع مربعات آزاديدرجه منبع تغييرات
  342/0  14/1  944/5475 83/16427 3 چرامدت زمان

  >0001/0  47/163  133/784893 67/3924465 5 رويشي فرم
  >035/0  2  933/9596 0/143954 15 رويشيفرم مدت زمان در
  -  -  375/4801 23046 48 خطا
  -  - - 5/4315313 71 كل

  

متوسط زمان مصرف گياهان با توجه به مدت زمان مصرف 
و فرم رويشي گياهان مصرف شده توسط شتر، مقايسه و 

  . بندي شدند گروه 3مطابق جدول 

هاي پاييز و زمستان منطقه قشالقي رمضان قره در طول ماه
سي آماري مدت نتايج برر. گيردمورد چراي شتر قرار مي

زمان مصرف گياهان بر اساس فرم رويشي گياهان و مدت 
همچنين . زمان مصرف در ماه به صورت زير بدست آمد

هاي بندي مدت زمان و فرم رويشي مورد مصرف فرم گروه
آورده شده  5گياهان توسط دام شتر در جدول   رويشي
 .است

 رويشي گياهان ترجيحي شتر بر اساس زمان مصرف در منطقه ييالقي يمين فيروز اثرات متقابل ماه و فرم )دانكن(بندي گروه -3جدول

  درصد مصرف علوفه  )ثانيه(متوسط زمان مصرف فرم رويشي مصرفي ماه چرا
 b3/49185خاردارپهن برگ خرداد

 c33/480گندميان خرداد

 c67/33/7/5بوته خاردار خرداد

 c117/1بدون خارپهن برگ خرداد

 b5584/97خاردارپهن برگ تير 

 c186/2 بوته خاردار تير

 a67/7161/96خاردارپهن برگمرداد 

 c6/349/3بوته خاردار مرداد

 a7687/99 خاردارپهن برگشهريور

  C20خاربيبوتهشهريور
  .داري ندارند ند، از لحاظ آماري با يكديگر اختالف معنيباش ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف يكسان مي                      
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  قشالقي رمضان قره منطقههاي گوناگون در هاي مختلف ترجيحي شتر طي ماهنتايج تجزيه واريانس زمان مصرف فرم -4 جدول
  F Pr>F  ميانگين مربعات مجموع مربعات آزاديدرجه منبع تغييرات
  618/0  74/0  45/18394 74/110366 6 مدت زمان چرا

  >0001/0  69/30  87/762165 36/3810829 5 رويشي فرم
  >0001/0  76/3  89/93379 78/2801396 30 رويشيفرم مدت زمان در
  -  -  71/24834 67/1862603 75 خطا
  -  -  - 3/8394208 116 كل

 س زمان مصرف منطقه قشالقي رمضان قرهاثرات متقابل ماه و فرم رويشي گياهان ترجيحي شتر بر اسا )دانكن(بندي گروه -5 جدول

فرم رويشي  -ماه(
  )مصرفي

 متوسط زمان مصرف فرم رويشي مصرفي ماه چرا
  )ثانيه(

  درصد مصرف علوفه

 b557  8/56 خاردارپهن برگ شهريور  خف - ش

 bcde5/266  2/43 درختچه بدون خاردارشهريور  خدب - ش

 de82  35 بوته بدون خارشهريور  خبب - ش

 b542  2/73 خاردارپهن برگمهر  خف -م

 cde213  9/26 درختچه بدون خاردارمهر  خدب -م

 de11  12 بوته بدون خارمهر  خبب -م

 a906  9/89 خاردارپهن برگ آبان  خف -اب

 de70  2/10 درختچه بدون خاردارآبان  خدب -اب

 bcd384  80 خاردارپهن برگآذر  خف -آذ

 de7/90  18 درختچه بدون خارداررآذ  خدب -آذ

 de7/13  20 بوته بدون خارآذر  خبب -آذ

 bcde3/348  9/55 خاردارپهن برگدي  خف -د

 bcde314  1/44 درختچه خارداردي  دخ -د

 b7/465  3/53 درختچه خارداربهمن  دخ -ب

 bcde309   7/46خاردارپهن برگبهمن  خف -ب

 a1017   3/95خارداردرختچهاسفند  دخ -اس

 de43  64/4 خاردارپهن برگاسفند  خف -اس

  . داري ندارند باشند، از لحاظ آماري با يكديگر اختالف معني ميانگين تيمارهايي كه داراي حروف يكسان مي
  

 پهن برگييالقي فيروز يمين كوه فرم رويشي  منطقهدر 
 داشتندخاردار بيشترين ارزش رجحاني را براي شتر 

عمده فرم رويشي مورد مصرف شتر در منطقه  .)5جدول (
برگان خاردار پهن و خارقشالقي مورد مطالعه درختچه بي

ها در حد بسيار ناچيز مورد مصرف قرار و گراس ندبود
  ).1شكل(اند گرفته

  گيريبحث و نتيجه

  ارتباط بين اقليم و شكل زيستي گياهان اثبات شده و روابط
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، همچنين رويش و )17(دهد يتنگاتنگي را نشان م
گسترش گياهان ناشي از سازگاري با محيط اطرافشان 

، به همين ترتيب نوع پوشش گياهي تعيين )8(باشد  مي

كننده نوع دام و حيات وحش چراكننده مخصوص به خود 
  . است

 
  88 تا 86هاي مختلف در طول سال گياهان مورد مصرف شتر در قشالق طي ماه تغييرات ارزش رجحاني چهار فرم رويشي -1شكل

هاي ييالقي يمين فيروزكوه، از گونه منطقهشتر در 
 ، قنقال)Cousinia multiloba(خارداري مانند ارشته 

)Cirsium congestum( ،ايزول نقره )Eryngium 

bilardieri(چوبك ، )Acanthophyllum Festocaceum( ،
 ، گون سفيد)Acantholimon bladum(اله ميرحسن ك
)Astragalus gossypinus( اسپرس خاردار ،)Onobrechys 

cornata( تيغ زردك ،)Carthamus sp(، كلغر )Cousinia 

sp(  مانند  گندميانفقط از يك شبه  مدت مطالعهو در طول
psathyrostachys fragilis و Poa bulbosa استفاده نمود .

محمدي  ، نور)1379( فرد ها با نتايج امينيياين بررس
-در ارتباط با بررسي انتخاب فرم) 1990(و ورده ) 1387(

مطابقت هاي رويشي گياهان توسط شتر در مناطق ييالقي 
  .)30و  25، 4( دارد

هاي شهريور، مهر، آبان و آذر گونه در مراتع قشالقي، ماه
 و در ماه شهريور لور )Alhagi psedoalhagi(خارشتر 

)Halocnenum strobilaceum (اسفند گز  و در ماه بهمن و
)Tamarix leptopetata ( بيشترين درجه شاخص رجحان را

به طور كلي شترها در طول سه سال . براي شتر داشتند
 Alhagi(هاي خارشتر بررسي در مراتع قشالقي از گونه

psedoalhagi( ،لور )Halocnenum strobilaceum( ،گنگ 
)Hallostachys caspica(، گز )Tamarix leptopetata(  و

، Zygophyllum eurypterumهاي در مراتع بهاره از گونه
Seidlitzia rusmarinus، Salsola arbuscula،Haloxylon 

persecum، Artemisia sieberi، Calligonum استفاده
   .اندنموده

هاي رويشي، در مراتع با توجه به درصد فراواني فرم
گونه  12قره اگرچه فقط يك گونه از  قشالقي رمضان

 هادر اغلب ماه هااما شتر ،خاردار بود پهن برگ ،موجود
 Alhagi( گونه خارداراين از ) شهريور تا اسفند(

psedoalhagi(  هاي از آن گونه و بعدكنند مياستفاده
الزم . دهندميرا مورد مصرف قرار  اياي و بوتهدرختچه

من و اسفند گرايش چرايي شتر به ذكر است كه در ماه به
هاي گز تچهدر اين زمان درخ. استگز بيشتر به درختچه 

احمدي و همكاران  كه در اين زمينه دار هستندجوانه
بر روي گز در چنين مواقعي  دام راچراي تناوبي ) 1387(
شتر نيز گونه خار همچنين در اين زمان. )2( انديشنهاد دادهپ

گرديد كه شترها در در اين بررسي مشخص . خشك بود
از گياهان خاردار شيرين  عمدتاً) يمين فيروزكوه(ييالق 

كنند اما مي تغذيه) ايچند ساله و بوته يكساله و پهن برگ(
خاردار، بوته و  پهن برگهاي گونه در مراتع قشالقي از

در مراتع بهاره . درختچه بدون خار هالوفيت استفاده نمودند
هاي تاغ، اسكنبيل، سالسوال، تهها و بوفرم رويشي يكساله
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هاي مقاوم به خشكي موجود در منطقه قيچ و ساير بوته
يا هالوفيت بوده و  كه آنها يا خاردار و ،نمايند مصرف مي

مواد ضد كيفيتي زيادي در آنها براي مصرف دام وجود 
 همكارانهاي احمدي و بررسي با پژوهشاين نتايج . دارد

ابرسجي و  ،)1990(، ورده )1379(اميني فرد  ،)1387(
  .) 30و  4، 2، 1( مطابقت دارد )1388(همكاران 

هاي رويشي در مراتع ييالقي با توجه به درصد فراواني فرم
 پهن برگيمين فيروزكوه، شتر بيشتر بوته، درختچه و 

هاي مختلف مصرف نموده خاردار شيرين را از ميان فرم
ييالقي از هر سه فرم رويشي  منطقهاگرچه در . است

گياهان انتخاب  رجحانيو ارزش وجود داشت، گياهان 

شده توسط شتر در طي چند ماه چرا در ييالق و قشالق 
شتر خارخواري را ترجيح اما . بودداراي نوسانات جزئي 

، هدايتي زاده و )1990(ورده  همانطور كه ،دهدمي
-1382(، مصداقي )1388(، مقدس )1387(همكاران 

حيواني خارخوار ذكر  نيز شتر را) 1386(خدايي  و )1375
 ارجحيت انتخاببنابراين  .)30و  26، 21، 20، 6( اند كرده

تقريباً  در اين دو منطقه گندميانو شبه  گندميانفرم رويشي 
هايي مانند كاله باشد و دام شتر از گونهصفر مي

)psathyrostachys fragilis ( و بروموس)Brumus 

tomentellus (كندبسيار در حد ناچيز استفاده مي .   
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Abstract 

The widely area of each state consist of rangeland with special vegetation and livestock 
in which are compatible to existing conditions. Livestock has special grazing and 
feeding behavior in pasture. Due to the large scale of rangelands area and high costs of 
improvement projects, this is essential to identifying the animal requirements and 
preference value of plant species for them before any practices. Winter and summer 
pastures in GarmSar city are mainly used to feeding livestock such as camel, sheep and 
goat. This research was conducted by using timing method to evaluate the preference 
value of the plant species for camel in summer and winter pastures for three consecutive 
years (86 -88). The results showed that camel feeds on thorny forb and thorny shrub 
such as Alhagi psedoalhagi, Halocnenum strobilaceum and Tamarix leptopetata in 
summer and winter rangelands. Other life form plant was consumed less than thorny 
plants and grasses such as psathyrostachys fragilis and does not used generally. 

Key words: Preference value, Camel, Thorny shrub, Thorny forb, Semnan Province 


