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چکیده

نخعي، ف. 1۴۰۰. بررسي کاکتوس )Opuntia ficus-indica( به عنوان علوفه جایگزین، به ویژه در مناطق خشك. مجله ترویجي علوفه و خوراك 
دام. 2 )1(: ۷۸-۸6.

کاکتوس اوپنتيا، استعداد قابل توجهی برای توليد علوفه دارد. این گياه که درختچه ای و چندساله است، با روش قلمه کالدود، تکثير 
تجاری می شود. در بسياری از مناطق خشك، کشاورزان به طور گسترده از اپونتيای وحشی و زراعی، به عنوان علوفه در مواقع ضروری 
مانند خشکسالی های شدید و مکرر، استفاده می کنند. علت اهميت کاکتوس نسبت به گراس ها و لگوم ها، به عنوان غذای حيوانات 
اهلی، مقاومت به گرما، خشکی و توليد ماده خشك باال است. خوش خوراکی، مقاومت نسبت به شرایط مختلف و رشد سریع، از 
دیگر مزایای اپونتيا به شمار می رود. این گياه در خاك هایی که حاصلخيزی پایينی دارند نيز به خوبی رشد می کند. همچنين، به دليل 
هزینه توليد پایين نسبت به علوفه هاي دیگر، محصولی ارزان به شمار می رود. به دليل آبدار بودن بسيار زیاد اپونتيا، نياز به نوشيدن 
آب در دام ها، نسبت به تغذیه با علوفه های دیگر کاهش می یابد. اپنتيا دارای سطوح ماده خشك پایين )%1۰ تا %1۴(، پروتئين 
خام )%۴ تا %6( و دیواره سلولی %26/۸ در ماده خشك است و به خاطر داشتن مقدار زیاد کربوهيدرات غيرفيبری )%61/۷ در ماده 
خشك(، به عنوان منبع عالی انرژی به شمار می آید و ضریب هضمی باالیی دارد. بنابراین، کشت اپونتيا می تواند برای تامين علوفه دام ها 

به خصوص در مناطق گرم و خشك مورد توجه قرارگيرد.

واژه های كلیدي: کاکتوس، علوفه، مقاومت به خشکي
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مقدمه:
معرفي محصــوالت علوفه اي مقاوم به خشــکي، دغدغه اي مهم 
براي متخصصــان تغذیه اســت. به منظور مقابله بــا پيامدهای 
خشــکی در مناطق خشــك و نيمه خشك، کشــت محصوالت 
علوفه اي مقاوم باید به طور ویژه مورد توجه قرار گيرد. کاکتوس ها 
دارای خصوصيات مناسبی در زمينه مقاومت به خشکي هستند. 
 Cactaceae متعلق به خانواده Opuntia ficus-indcia کاکتوس
از کشور مکزیك منشا گرفته و به آمریکاي مرکزي و قسمت هاي 
جنوبي ایاالت متحده گسترش یافته است؛ سپس به آفریقا، آسيا 
و جنوب اروپا وارد شده است. کاکتوس به عنوان گياه علوفه اي در 
بيش از 3۰ کشور کشــت مي شود و در کشورهایی چون شيلي، 
الجزایر، مکزیك و برزیل در ســطحي وســيع کشت مي شود و 
به عنوان علوفه پشتيبان یا جایگزین در دوره هاي خشکي طوالنی 
مدت، مورد توجه قرار دارد و براي مدتي طوالني آبدار و تازه باقي 
مي ماند )9(. در جهان، 9۰۰ هزارهکتار زیرکشت کاکتوس برای 

توليد علوفه قرار دارد )1۸(. 
با توجه به اینکه اپونتيا، به عنوان علوفه ای ارزشمند در کشورهای 
واقع در مناطق خشــك که در مواجهه با مشکل کم آبی هستند، 
مورد توجه بســيار قرار گرفته اســت؛ در کشــور ما نيز به دليل 
محدودیت های منابع آبی، تامين علوفه موضوعی بســيار جدی 
اســت و تبدیل به دغدغه ای مهم و هميشگی شده است. کاشت 
کاکتوس علوفه ای با مقاومت باال نســبت به وضعيت نامســاعد 
محيطی از جمله درجه حرارت باال، خشــکی های طوالنی مدت 
و خاك های فقير،  راه حل مناســبی برای بخشــی از این مشکل 
است و می تواند جایگزین مناسبی برای کشت محصوالت با نياز 

آبی باال باشد. 

Opuntia ficus-indica خصوصیات فیزيولوژيکی كاكتوس
درختچه چندســاله اپونتيــا، یکي از مهم تریــن کاکتوس ها در 
کشاورزی است که به خوبي با مناطق گرم، خشك، غيرحاصلخيز 
و آبياری نشده، ســازگاري دارد و به عنوان علوفه و تغذیه انسان 
)برگ و ميوه(، منبع انرژي است و براي بهبود اکوسيستم ها مفيد 

اســت )9(. کارایی مصرف آب آن نسبت به علوفه های معمول از 
جمله گراس ها و لگوم ها بسيار باالتر است و به دليل برخورداری 
از متابوليسم اسيد کراسوالسه )CAM(، رشد سریع دارد و منبع 
خوبی برای توليد علوفه برای حيوانات است. کاکتوس ها گياهان 
متمایز و غيرمعمولی هســتند که سازگاری زیادی با مناطق گرم  
و خيلی خشــك دارند و خصوصيــات آناتوميکی و فيزیولوژیکی 
آنها، سبب نگهداری آب می شود. ساقه و برگ هایشان ساختاری 
آبدار، گوشــتی، سبز و کلروفيل دار است. مناطق خشك نيازمند 
گياهان چند ساله ای اســت که بتوانند شرایط خشکی سخت را 
تحمــل کنند، زنده بمانند و از فرســایش خاك محافظت کنند 
که کاکتوس دارای این خصوصيات اســت؛ همچنين، این گياه، 
گزینه اي برای امرار معاش پایدار، کاهش فقر و ایجاد فرصت های 
جدید در این مناطق به شــمار می رود و به عنوان حصار زنده نيز 

می تواند در این مناطق کشت شود )1۰(. 

خصوصیات تغذيه ای و كاربرد اپونتیا در تعلیف دام 
تحقيقات اندکی در مورد اســتفاده از کاکتــوس به عنوان علوفه 
نشــخوارکنندگان صورت گرفته اســت، در نتيجه اطالعات در 
مــورد ارزش غذایی و قابليت هضم آن نيز محدود اســت )11(؛ 
بنابرایــن منبــع قابل توجهی در مــورد اثرات آن بــر توليدات 
حيوانات، مخصوصا کيفيت الشــه و گوشــت وجود ندارد. اپنتيا 
دارای ســطوح ماده خشــك پایين )%1۰ تا %1۴(، پروتئين خام 
)%۴ تا %6( و دیواره ســلولی %26/۸ در ماده خشك است )1۷( 
و به دليل داشتن مقدار زیاد کربوهيدرات غيرفيبری )% 61/۷ در 
ماده خشــك( به عنوان منبع عالی انرژی است و ضریب هضمی 
باالیــی دارد )22(. برای گوســفند، به طور متوســط از 6۰% تا 
65% ، %6۰ تــا %۷۰ ، %35 تــا ۷۰% و %۴۰ تــا %5۰ به ترتيب 
برای DM ،OM ،CP و CF متفاوت اســت که مشــابه گياهان 

علوفه ای رایج است.         
   اختالف اساســی بين کاکتــوس و علوفه هــای دیگر، تجزیه 
مــواد غذایی آنها در شــکمبه حيوان اســت. کاکتوس ســریع 
)بين 6 تا 12 ساعت( تجزیه می شود در حاليکه تجزیه علوفه های
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دیگــر حتی ممکن اســت بيش از ۴۸ ســاعت هــم ادامه یابد. 
محدوده انرژی ناخالص اکثر گونه های کاکتوس 35۰۰ تا ۴۰۰۰ 
کيلوکالری برکيلوگرم DM  اســت که قابل مقایســه با گراس با 
کيفيت متوســط است. بنابراین، ســطح انرژی کاکتوس، آنها را 
به عنوان ترکيبات ارزشــمندی در جيره غذایی دام قرار می دهد 
و این انرژی به طور عمــده به دليل غلظت باالی کربوهيدرات در 
کالدودهای اپونتيا اســت. همچنين، اپونتيا به دليل پایين بودن 
هزینه توليد، علوفه ای خوش خوراك و ارزان به شمار می رود )19(. 
همچنين این گياه مقدار قابل توجهی کلسيم، پتاسيم و منيزیوم 
دارد. بررسی ها نشان می دهند که به دليل ميزان باالی آب موجود 
در گياه تازه کاکتوس، با مصرف تازه آن در شــرایط گرمایی، نياز 
دام به آب کاهــش می یابد؛ بنابراین اســتفاده از این گياه برای 
تغذیه در طول دوره کم آبی و خشکی، می تواند اثرات منفی ناشی 
از تنش خشکی و گرمایی بر عملکرد حيوان را کاهش دهد )1۴(.  
مشکلی که هنگام تغذیه با کاکتوس تجربه می شود این است که 
تاثير خيلی ملين دارد. این اثر ملين، نشانه بيماری نيست، بلکه 
به دليل حرکت ســریع غذا در دستگاه گوارش حيوان است. البته 
اســتفاده از علوفه به عنوان مکمل، حرکت سریع غذا را تا حدی 
به تاخير می انــدازد و اثر ملين زمانی ظاهر می شــود که حجم 
کاکتــوس مصرفــی در جيره غذایی باال )بيــش از %5۰ تا %6۰ 
مصرف DM( باشــد. این مشکل با تغذیه کمی کاه یا یونجه قبل 

از توزیع کاکتوس قابل حل است. 

کاکتــوس Opuntia می توانــد به عنــوان علوفــه ای جایگزین 
در مناطقــی کــه علوفه های دیگر مشــکل توليــد دارند، مورد 
توجــه قرار گيرد )1۰(. قبل از تغذیه حيوانــات خارها می توانند 
ســوزانده شــوند. در مکزیك و جنوب غرب تگزاس از مشــعل 
پروپان برای سوزاندن خارهای کاکتوس استفاده می شود. امروزه 
واریته های بدون خار نيز هم وجود دارند و کشــت می شوند. گونه 
Opuntia cochenillifra  نيز در مناطق نيمه خشــك به عنوان 
علوفه اســتفاده می شود )12(. در شــکل های )1( و )2( واریته 

خاردار و بدون خار کاکتوس ارایه شده است.
بررســی ها نشان می دهند که توليد شير و ترکيبات آن در دام با 
جایگزین کردن کاکتوس به جای ذرت، تغييری نداشته است. اما 
 Opuntia اسيدهای چرب با زنجيره بلند هنگام تغذیه با کاکتوس
افزایش یافته اســت )2۰(. کاکتوس علوفه ای را با نيمی از یونجه 
در جيره بره های پرواری ترکی قشــقایی می توان جایگزین کرد، 
بــدون آنکه عملکرد و ویژگی الشــه را تحت تاثير قرار دهد )۸(. 
ميزان پروتئين خام کاکتوس علوفه ای در حد کاه گندم است. این 
گياه با توجه به ميزان انرژی خام باال، می تواند در ترکيب با علوفه 
دارای کيفيت پایين ماننــد کاه گندم، به عنوان منبع انرژی برای 

دام استفاده شود )۷(. 
کاکتــوس اپونتيا بــرای تعليف دام های نشــخوارکننده ازجمله 
گوســفند، بز و گاو به خصوص در مناطق نيمه خشــك و خشك 

امریکا و برزیل، بسيار مورد استفاده قرار می گيرد. 
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)Opuntia ficus-indica( شکل 1. واریته بدون خار کاکتوس)Opuntia ficus-indica( شکل 2.  واریته  خاردار کاکتوس



    برآورد نیاز آب و خوراک دام های سبك )گوسفند و بز(  در دوران خشکسالی در استان لرستان- بهروز، ياراحمدی

کاکتوس به دليل داشــتن مقدار بــاالی کربوهيدرات بدون فيبر 
)NFT( و مقدار کم فيبر دیواره ســلولی، به ســرعت در دستگاه 
گوارش حيوان هضم می شود و اثر ملين دارد. هنگام تغذیه دام با 
مقدار خيلی زیاد کاکتوس برای جلوگيری از نفخ شکم و اسهال، 
گنجاندن علوفه دیگری مانند یونجه هم توصيه می شــود )21(.

همچنين گزارش شــده اســت که تعليف دام با کاکتوس همراه 
با کاه غالت، یونجه، چغندرقند یا ذرت ســيالژ، ســبب افزایش 
وزن دام بدون بروز اختالالت گوارشی شده است )16(. در فصول 
خشــك، دام های چراکننده ممکن اســت با محدودیت علوفه 
مواجه شــوند و وزن آنها کاهش یابــد؛ بنابراین علوفه جایگزین 
دارای مقاومت به این شرایط مانند کاکتوس، می تواند مورد توجه 
قرار گيرد )15(. در مناطق خشك جهان حيوانات از پدهاي آبدار 

به عنوان منبعي از آب نيز استفاده مي کنند )13(.

نحوه كشت و پرورش كاكتوس
انتخاب واريته 

واریته های بدون خار برای کشــت ترجيح داده می شوند. هرچند 
که کاکتوس های بدون خار، به وسيله جوندگان وحشی و حيوانات 
اهلی بيشتر مورد حمله قرار می گيرند و نياز به محافظت بيشتری 

دارند.
تهیه و كشت قلمه

این گياه به آســاني ازدیاد مي شــود. ازدیاد بذري کاکتوس تنها 
براي اهداف اصالحي است و براي ازدیاد تجاري کاکتوس از قلمه 
اســتفاده مي شــود. در صورت کم بودن مواد ازدیادي، مي توان 
کالدودها را تقسيم کرد. در این صورت گياه جدید زمان بيشتري 
براي رســيدن به اندازه کامل و رســيدن به مرحله زایشي الزم 
خواهد داشــت.  قلمه ها هنگام رکود گياه که فعاليت آن بســيار 
کاهش می یابد، جمع آوری می شــوند. در ایــن زمان، مهم ترین 
نکته جمع آوری قلمه قبل از تورم جوانه اســت. برای تهيه قلمه، 
کالدودها باید از محل اتصال برش داده شوند. به منظور نگهداری 
و استقرار مناسب قلمه، به مدت حداقل دو هفته باید به کالدوها 
اجــازه داد تا محل برش )زخم( جوش خورده و خشــك شــود. 

برای محافظت از پوســيدگی، قلمه ها با مخلوط بردوکس تيمار 
می شــوند. برای تهيه بردوکس نيز یك کيلوگرم ســولفات مس 
و یك کيلوگرم آهك در 1۰۰ ليتر آب حل می شــود. این حجم، 
بــرای تيمار بيش از دو هزار قلمه کافی اســت. از قارچ کش های 

تجاری مانند مانکوزب نيز استفاه می شود. 
به شــرط اینکه قلمه ها به شکل مناسبی انبار شوند، می توان آنها 
را به مدت شــش ماه یا بيشــتر ذخيره کرد. انبار باید در سایه و 
خشك باشــد. هر سه هفته قلمه ها باید جابجا شوند و محافظت 
شيميایی نيز انجام شــود. اگر قلمه ها با یك الیه از کاه پوشانده 
شوند، محافظت از آنها بيشتر می شود و آفتاب سوختگی کاهش 
می یابد. هنگام کشت زودهنگام در فصل خشك، قلمه ها به طور 
عمودی کشت می شوند و نيمی از کالدود در خاك قرار می گيرد. 
اما قلمه ها در فصل بارندگی به صورت افقی در ســطح زمين قرار 
می گيرند و با سنگی کوچك و یا مشتی خاك ثابت می شوند. این 
روش کاشــت ریسك پوســيدگی را به دليل رطوبت باالی خاك 

کاهش می دهد. 
ســاقه ها به یخبندان حساس هســتند و دو تا سه هفته پس از 
کشت ظاهر می شوند. بنابراین، کشت قلمه تا رفع خطر یخبندان 
باید به تاخير افتد. در زمين هایی که دارای %3 شــيب هســتند، 
برای مدیریت آب در اطراف قلمه )کالدود(، بر خالف شيب زمين 
حوضچه هایی با خاك ایجاد می شوند. در زمين های با شيب مالیم 

نيز کشت در خطوط کنتور، مناسب است )شکل 3(. 
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شکل3. کشت کاکتوس در خطوط کنتور



بعد از ایجاد فاروهایی، کشت کاکتوس در قسمت باالی آنها انجام 
می شــود که ریشه های آن از فرســایش آب جلوگيری می کند. 
لبه های تراس در جاهائيکه تراس بندی می شــود، برای کشــت 
کاکتوس مناسب هستند و از فرسایش جلوگيری می کنند. امکان 
کشــت مخلوط در بين ردیف های کاکتــوس، به ویژه در مرحله 
نونهالی وجود دارد )شکل۴(؛ اما این محصول باید یکساله باشد و 
در فصل بارندگی کشــت شود. برای توليد علوفه و سبزي، فاصله 
بين ردیف ها 1 تا 1/2 متر و فاصله روي ردیف ها ۴۰ ســانتي متر 

در نظر گرفته می شود )شکل5(. این گياه به عنوان حصار زنده در 
اطراف باغات و اراضی کشاورزي و در مناطق دارای خاك کم عمق 
و سطحي و در شرایطی که آب به اندازه کافي در دسترس نيست 
نيز می تواند کشت شــود. همچنين، براي جلوگيري از فرسایش 
خاك در زمين هاي خالي از گياه هم کشت مي شود. برای کشت 
کاکتوس نياز به عمليات خاکورزي گســترده وجود ندارد و براي 
تشــویق نفوذ ریشه به خاك، کافي اســت به صورت دستي یا با 

شخم در طول خط کاشت خاك را شل کرد. 
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شکل4. کشت مخلوط کاکتوس با ذرت

شکل 5.  مزرعه کاکتوس علوفه ای



برداشت كاكتوس 
بازده بهينه علوفه کاکتوس با برداشت کالدودهای بالغ و با اندازه 
کامل به دست مي آید. در این مرحله، آنها داراي پایين ترین مقدار 
آب هســتند و ارزش غذایي باالیي دارند. در مناطق نيمه خشك 
اگر بارندگی باشــد، کاکتــوس حداقل یك الیــه کالدود توليد 
می کنــد که تا پایــان فصل بارندگی به حداکثــر اندازه خواهند 
رسيد. توصيه می شود کالدودهایی جمع آوری شوند که عمر آنها 
از دو سال بيشتر نباشد؛ پس نباید بيش از دو تا سه الیه کالدود 
را جمع آوری کرد. برای حصــول اطمينان از توليد کاکتوس در 
ســال آینده نيز باید حداقل دو شاخه در باالی هر کالدود باقی 

بماند )گوش خرگوشی(.

ذخیره كالدود برای تغذيه حیوانات
کالدودهای تازه برداشــت شده باید در مکان خشك و سایه انبار 
شــوند و در معرض رطوبت نباشند؛ زیرا رطوبت باعث پوسيدگی 
و جوانه زنی آنها می شود. کالدودها باید در تماس نزدیك با زمين 
برای جلوگيری از پوسيدگی باشند و هر چهار تا شش هفته برای 
جلوگيری از ریشــه دهی باید جابجا شــوند. برای اینکه از اثرات 
مســتقيم نور خورشيد کاسته شود، روی کالدودها با الیه نازکی 
از کاه و علف پوشــانده می شــود. نور خورشيد باعث بدشکلی و 
تخریــب کلروفيل کالدودها و کاهــش ارزش تغذیه ای این گياه 
می شود )1۸(. کالدودها عالوه بر مصرف تازه، سيلو نيز می شوند 
که برای سيالژ، کالدودها به قطعات کوچك برش داده می شوند. 
چنانچه کاکتوس فاقد ميوه باشــد، الزم اســت مالس هم اضافه 
شود و تاکيد شــده که با علوفه ای غنی از پروتئين مانند یونجه 

مخلوط شود )19(.

وضعیت كشت كاكتوس در ايران
مطالعه بر روی کاکتوس Opuntia ficus- indica از سال 13۴۷ 
توســط ایرانفر با همکاری فائو در ایران شروع شد و در شهرهای 
داراب )ایستگاه کشاورزی بختاجرد(، هرمزگان )ایستگاه کشاورزی 
ميناب(، جهرم و اهواز کشت شد. از سال 13۸3، موضوع توسعه 

کشــت کاکتوس در ایران در مقياس گسترده، مطرح گردید ولي 
به دليل عدم شناخت کافي از مناطق مناسب براي توسعه کشت 
آن، موضوع با ابهاماتي روبرو بود. در سال13۸6 پيگيري و بررسي 
این موضوع به مؤسســه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور محول 
شــد و در شهرهای دهلران )متوسط بارندگی 3۰۰ ميلی متر( و 
مهران )متوســط بارندگی 35۰ ميلی متر( استان ایالم، رامهرمز 
)متوســط بارندگی 3۰۰ ميلی متر( استان خوزستان و برازجان 
)متوســط بارندگی 3۰۰ ميلی متر(، آبخوان )متوســط بارندگی 
25۰ ميلی متر( و دالرام )متوسط بارندگی 23۰ ميلی متر( واقع 
در اســتان بوشهر کشت شد. نتایج نشــان داد در همه مناطق، 
توليــد اقتصادی کاکتوس Opuntia ficus indica به صورت دیم 
امکان پذیر نيست. کشت کاکتوس در خاك های با بافت سنگين 
رسی و شــور ناموفق است. در مناطق یاد شده، در صورت انجام 
آبياری تکميلی می توان انتظار استقرار و توليد اقتصادی از سال 

سوم به بعد را داشت )5(. 
ســرمای فصل زمستان محدودیت اصلي رشــد کاکتوس است. 
دمای حســاس به یخ زدگی 1/5 تا 2 درجه سانتی گراد می باشد. 
کاکتوس هــا در مناطق دیم با متوســط بارش ســاالنه 2۰۰ تا 
6۰۰ ميلی متر بخوبی رشــد می کنند )3(. گزارش تحقيقی در 
ایستگاه تحقيقاتی مرکز تحقيقات کشــاورزی مهران نشان داد 
که  با آبياری 15 روز یکبار هم، می توان عملکرد مناسبی انتظار 
داشــت )6(.افزایش نيتروژن تا 15۰ کيلوگرم بر هکتار و فســفر 
تا 1۰۰ کيلوگرم بر هکتار نيز، ســبب افزایش عملکرد کاکتوس 

علوفه ای در سال اول کشت پدها می شود )2(. 
آفــات و بيماري هــاي کاکتوس هاي کاشــته  شــده در ســه 
اســتان کرمانشــاه، ایالم و بوشــهر مورد بررســي قرار گرفت. 
 ،Helix(Helicella)    krywicki Krymicki، 1833 حلــزون 
 Vespa                                             orientalis و   زنبور               Microcerotemes   buettikeri موریانه
کاکتوس هاي کشت شده در این مناطق را مورد حمله قرار مي دادند )۴(. 
 Fusarium solani (Mart.) Sacc ، F. equiseti(Mart.)آرایه هاي
Sacc و )  Emericella  quadrillineata ( Thom & Raper  بــا 
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 Aspergillus quadrilineatus Thom & Raper فرم غـيرجنسـي
در کاکتوس هاي کشت شــده این مناطق شناسایي و تشخيص 

داده شدند )1(. 

نتیجه گیری
کاکتوس اپونتيا علوفه ای اســت که در زمين های غيرحاصلخيز 
و شــرایط آب و هوایی که علوفه های دیگر مشــکل توليد دارند، 
رشــد می کند و با توجه به مقاومت بســيار باال به خشکي، براي 
مناطقي که در آنها محدودیت آب آبياري وجود دارند، مناســب 
است. کشت آبی اوپنتيا در مناطق گرم، خشك و فاقد یخبندان 
کشور مانند استان های ایالم، خوزستان و بوشهر توصيه می شود.

 
توصیه ترويجی

- دامــداران می توانند هنــگام کمبود علوفه به ویژه در شــرایط 
خشکســالي، از کاکتوس اپونتيا تازه یا ســيالژ شده برای تغذیه 
دام ها اســتفاده کنند. توصيه می شود اپونتيا همراه با مقدار کمی 

کاه یا یونجه مصرف شود. 
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