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معاونوت محتور     ايي های جناب آقای دكتر جهانسووز  بدينوسيله از زحمات  وراهنم

توليدات گياهي وجنای آقای مهندس كمال ذبيحي مجری محتر  طرح هوای ويو ه   

كه زمينه بازديد از ايستگاه تحقيقات كاكتوس بدون خار استان كرمانشاه شهرسوتان                 

شيرين را فراهم نمودند وهمچنين از جناب آقای مهندس كابلي مودير محتور    قصر 

دفتر ذرت و محصوالت عاوفه ای  كه ضمن استقبال از مجموعه تنظيمي،راهنموايي  

های الز  جهت پر بار شدن مجموعه را مبذول داشته اند وسركار خانم حواجي ميور   

 کر وقدر داني مي گردد.قاسمي كه تايپ متن را بر عهده داشته اند صميمانه تش
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 :انسخن مؤلف

نظر به اينکه اين مجموعه درمدت كوتاهي تهيه گرديده است، بدون ترديود كاموو و   

خالي از نقص نيست. اميدوار  از نقطوه نظورات و پيشونهادات اصوالحي و ارزشومند      

پيش كسوتان، همکاران و اساتيد ارجمند جهت رفع نواقص آن در چاپ های بعودی  

 باشيم.برخوردار 
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 پیشگفتار :

افزايش جمعيت و نياز روز افزون انسان به مواد پروتئيني و توليدات لبني، استفاده 

همه جانبه از اراضي خشك و به ظاهر لم يزرع را در اولويت قرار مي دهد. وسعت 

قابو توجه اراضي خشك با بارندگي اندك كشور از يك طرف و از سوئي ضرورت رفع 

، لزو  بکارگيری گياهاني كه به شرايط خشك از خود بردباری نيازمنديهای موجود

 الز  را نشان دهند، اجتناب ناپذير نموده است.

كاكتوسها، از گياهان گوشتي و بسيار مقاو  به كم آبي و خشکي بوده كه نسبت به 

ساير گياهان علوفه ای و با توجه به حداقو هزينه، شرايط ناهنجار سرزمين و ... 

وراك با عملکرد مطلوبي را توليد مي نمايند. همچنين عالوه بر توليد علوفه خوشخ

علوفه، استفاده از ميوه و ساير اندامهای آن در بخش صنعت و محصوالت داروئي، 

 بهداشتي و ... نيز مورد توجه قرار ميگيرد.

توليد قابو توجه سبزينه اعم از برگ، ساقه و ... انواع كاكتوسها در شرايط اقليمي 

مطلوب و خاكهای فرسوده و تخريب يافته با حداقو نياز آبي، هزينه و ... استفاده از نا

گياهان فوق در امر بيابان زدايي و جلوگيری از فرسايش و هدر رفت آب در اراضي 

 خشك و بي آب را توجيه مي نمايد.

 كاكتوسها از گياهان گوشتي و از رده دولپه ايهای جدا گلبرگ بوده و سردسته تيره

مي باشند و با تيره های ديگر دو لپه ايها، تفاوت كلي  (Cactaceae) وي ه ای بنا 

دارند، زيرا ساقه اين گياهان بسيار ضخيم و از حالت استوانه ای خارج و برگها نيز 

شکو اصلي خود را از دست داده و به صورت خار و تيغ های كوچکي درآمده اند. 
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ه به شکو ساقه به نامهايي چون گو مار، زبان كاكتوس در زبان فارسي از منظر نگا

مادر شوهر و ... اشتهار يافته اند. كاكتوسها در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحي 

مركزی آمريکا استقرار داشته اما امروزه در بسياری از مناطق گر  و خشك جهان 

ده و توسط مرد  بکار گرفته مي شوند. كاكتوس طي فصول مرطوب آب ذخيره كر

آن را طي ماههای خشك به مصرف مي رساند. بيشتر كاكتوسها ريشه های عميقي 

داشته و ساقه شبکه مانند آن به عنوان منبع ذخيره آب عمو مي كنند. ساقه 

كاكتوس توسط تيغ هايي محافظت مي شود. كاكتوسها برگهای خيلي كوچکي 

 داشته و يا اصالً برگ ندارد. 
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 مقدمه :

 اندك،گياهان بيشماری كه در روی زمين ميرويند ، گروهي به علت نياز  در بين

و در عين حال زيبائي خاص و  ساده روش زندگي منحصر بفرد ، پرورش ،شکو وي ه 

 زيبا و توليد علوفه مناسب، دارای امتيازات بسيار  ،گلهای بسيار دلفريب، لطيف

 ارزنده ای ميباشند .

واد غذائي بيشتر در بافتهای خود قابليت بردباری و اين گياهان با ذخيره آب و م

سازگاری زيادی داشته و در برابر خشکي و كم آبي بسيار مقاو  بوده و در صورت 

 با عملکرد باال توليد مي نمايند. ،كشت در مراتع علوفه خوشخوراك 

اكثر گياهان فوق را كاكتوس ها و ديگر گياهان گوشتي تشکيو ميدهند. اين گياهان 

در سرتاسركره زمين از بيابانهای خشك آمريکا و آفريقا تا انتهای قاره آسيا به چشم 

و رنگين آنان  گلهای لطيف و فوق العاده زيبا ميخورند و عجيب اينکه شکو جالب و

 بيش از حد دل انگيز و سحرآميز بوده و نظر هر بيننده را بخود جلب مي كند .

نقاطي از بيابان های خشك كره زمين قرار دارد رويشگاه طبيعي اكثر اين گياهان در 

مدت طوالني حتي قطره باراني در آن بكه ميزان بارندگي در آنها بسيار كم و گاهي 

نميبارد، با وجود اين گياهان گوشتي و برخي كاكتوس هاچنين شرايط سخت 

 مانند .ميتحمو نموده و زنده و زيبا باقي  یزيستي را با بردباری شگفت انگيز

امتياز  گهداری و پرورش ، مراقبت و تکثير اين گياهان نيز بسيار آسان است كهن

بزرگي برای آنها بشمار ميرود.در عصر حاضر توجه مرد  جهان به كسب اطالعات و 

 پرورش بيشتر دربارة اين گياهان بطور قابو مالحظه ای باال رفته است زيرا :
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بوده و در شرايط اقليمي ت فرسوده و سخت مقاو  به خشکي، خاكهای بشدّ -

 نامطلوب به خوبي مي رويد.

 گياه چند منظوره مي باشد )خوراك دا ، ميوه ، توليدات صنعتي و ...( -

به منظور بيابان زدايي و توليد علوفه ساده و ارزان در مراتع و بيابانها قابو  -

 توسعه مي باشد.

ستگاه متحمو به تنوع شرايط رويشي است، اما ميزان توليد آن در زي -

 طبيعي اش از طريق خاكهای فقير محدود مي شود.

گياهان گوشتي و كاكتوس ها متنوع بوده و هريك به جنس يا تيره ای از گياهان 

تعلق داشته و دارای وي گي خاصي هستند كه دانستن آنها كار نگهداری و تکثير 

 گياه را آسانتر مي نمايد.

دهي ، ميزان توليد گو و غيره در عالوه بر شکو ظاهری، شيوه رويش ، زمان گو 

 كاكتوسها و گياهان گوشتي بشدت به  شرايط محيط زيست بستگي دارد .

دانشمندان گياه شناس هريك از گونه های اين گياهان را با نا  علمي و وي گيهای 

 هداری و توليد اين گياهان اگياهي مي شناسند ولي اشخاص با ذوق كه به نگ

غالبأ با مقايسه شکو ظاهری و از روی شباهتي كه بهم دارند ، مي پردازند ، آنها را 

شناسايي مي نمايند. در برخي از اين گياهان شکو ظاهری نيز در سنين جواني و 

پيری متفاوت بوده و اين پديده مشکو بزرگي از نظر شناخت و تشخيص آنها بوجود 

گونه هائي از آنها به  اام ،مي آورد. تکثير غالب اين گياهان به وسيله كاشت بذر است

 .مي گيردوسيله قلمه زني و پيوند نيز تکثير 
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شکو ، اندازه و زمان گو دهي و شيوه تکثير كاكتوسها و گياهان گوشتي در باغها با 

آنچه كه در طبيعت و رويشگاه های طبيعي صورت مي گيرد ، بسيار متفاوت است. 

زرگتر  و حتي گاهي گياهان غول البته در رويشگاه های طبيعي ابعاد اين گياهان ب

 آسائي مانند درختان جنگلي را تشکيو ميدهند .

مرد  عادی همه گياهان گوشتي را ظاهراً جزء كاكتوسها بشمار مي آورند. ولي بايد 

دانست كه همه كاكتوسها گياهان گوشتي هستند ، در صورتيکه همه گياهان 

ا جزء تيره های ديگر گياهي مانند گوشتي جزء تيره كاكتوسها نيستند و برخي از آنه

:تيره سوسن ها ، آناناسها، آماريليسها ) نرگس ها ( و غيره ميباشند. بهرحال از 

گياهان فوق روشنائي پسند بودن آنها است، به همين دليو شدت و  مهموي گيهای 

مدت تابش نور خورشيد در شيوه رويش و گلدهي آنها بسيار مؤثر است .برخي از 

از آفتاب شديد لطمه ديده و سايه روشن را ترجيح مي دهند. رطوبت فراوان  آنها نيز

و مستمر باعث رشد سريع و افزايش بافتهای گياهي آنها شده و مانع گو دهي به 

 موقع و منظم آنها ميگردد.
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 نگاهي به وضعيت كاكتوس علوفه ای در جهان :

پس از رده اركيده بزرگترين  زادگاه و رويشگاه اصلي كاكتوسها قاره آمريکا بوده و

تيره گياهان را پديد مي آورند. برخي از گياهان فوق بومي گستره گر  و سوزان 

آب و هوايي گر  و  باآمريکای مركزی و جنوبي و در پاره ای از پهنه های جهان 

نيز مشاهده مي شوند. در دشتهای بزرگ و جنگو های آفريقای جنوبي،  سوزان

اراگوئه كه در اكثر اوقات سال دارای آب و هوای خشك هستند، استراليا، مکزيك، پ

كاكتوسها در سطوح بزرگي مشاهده مي گردند. همچنين گروهي از كاكتوسها بومي 

كناره های اقيانوس اطلس و پهنه های مديترانه ای بوي ه جزاير قناری بين اسپانيا و 

گونه  7222هايي بيش از شمال آفريقا مي باشند. در بيابانهای قاره آمريکا به تن

 كاكتوس با ساختاری متفاوت و در شکلها، اندازه ها و رنگهای گوناگون يافت 

مي شوند. جايگاه اصلي رويش اين گونه ها كشورهای  آرژانتين، برزيو، پرو، شيلي و 

بوليوی شناخته شده و از همين نقاط به ديگر كشورهای جهان منتقو و پراكنده 

 ها در اندازه ها و شکو های گوناگون ديده گرديده اند. كاكتوس

مي شوند، برخي بسيار كوتاه بوده بطوری كه در ماسه های بيابان پنهان مي شوند و 

متر هم مي رسد. در جنگلهای برزيو شماری  75-02گروهي بلند كه ارتفاع آنها به 

نه از كاكتوسها به صورت اپي فيت در تنه درختان زندگي مي كنند. شماری از گو

های جنگلهای برزيو و برخي از گياهان كه در بيابانهای خشك و سوزان رشد و نمو 

مي كنند، نسبت به گياهان ديگر شکلهای عجيب و شگفت انگيز يافته اند. چنين 

روندی با گذشت ميليونها سال تکامو، پديد آمده و خود به خود شرايط نا مساعد 



 
1414

پذيرفته اند. كاكتوس از واژه يوناني  محيطي را همراه با دگرگوني شکو و اندازه

«Kaktos»  به معنای گياه خاردار يا سوزشدار گرفته شده است.اما در بين كاكتوسها

گروهي بدون خار و سوزش بوده و بيشتر مصرف علوفه ای دارند مانند كاكتوس 

Opuntia   كه به دليو مزيت آن در تبديو آب به ماده خشك و نيز مقادير زيادی

قابو هضم به عنوان يکي از منابع علوفه ای مورد توجه قرار گرفته است. انرژی 

است. در شرايط  C8برابر  پنجو  C9برابر گياهان  سهراندمان مصرف آب آن تقريباً 

همانند اكثر گياهان توليد مشابهي داشته و در شرايط خشك و نيمه  م رشداپتيم

 برتری دارند. C9و  C8نسبت به گياهان  )كاكتوسها( CAMخشك گياهان 

وجود دارد، بطوريکه فقط در  Opuntiaگونه از جنس كاكتوس علوفه ای  822تقريباً 

 422گونه آن به ثبت رسيده است. تخمين زده مي شود كه حدود  729مکزيك 

به عنوان علوفه اختصاص يافته است  Opuntiaهزار هکتار در سراسر دنيا به كشت 

      گوسفند و ... استفاده  ،داشت و در تغذيه گاو كه به صورت چرای مستقيم، بر

مي شود. از داليو توسعه كشت 

كاكتوس علوفه ای در دنيا 

توانايي آن در تبديو آب به ماده 

خشك است كه نسبت به 

گراسها و لگومها كارايي باالتری 

داشته و در طول مدت خشکي 
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 ده های مفيد توليد علوفه ، ميوه و ساير فراور به صورت گوشتي باقي مانده،

 مي نمايد. 

 02ميليمتر در سال  752ميانگين عملکرد اين گياه در مناطق خشك و با بارندگي 

تن در هکتار است كه علوفه  722ميليمتر بارندگي بيش از  922تن در هکتار و در 

آن جهت تعليف دا ، ميوه بمنظور تغذيه انسان و از گو آن در صنعت رنگ سازی 

 شود.استفاده مي 

انواع واريته های كاكتوس شامو نوع بدون خار با حمو و نقو آسان جهت توليد 

علوفه مدنظر قرار گرفته و قطعات و پدهای جوان به صورت تازه و سبزی به مصرف 

با ميوه های سفيد و پوست نازك   Pabellonانسان مي رسد. در مکزيك واريته 

ته ها نيز در باغات، مزارع، حاشيه منازل اهميت زيادی در تغذيه يافته، برخي از واري

 كشت و جهت تغذيه دا  مورد استفاده واقع مي گردد.

 تقسیم بندی کاکتوس ها :

 شوند: ها به سه زير خانواده تقسيم مي كاكتوس

 (  Pereskia)زير خانواده پرسکيه 

 (  Opuntia) زير خانواده اوپنتيا

 ( Cerea) زير خانواده سرئه 

ها مثو اكينو كاكتوس و... در اين  ت كه تعدادی از كاكتوسبايد توجه داش

  گيرند. بندی قرار نمي طبقه
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 Pereskia زير خانواده پرسکيه  -

هايي  گيرد. گياه پرسکيه برگ دار در اين زير خانواده جای مي تنها كاكتوس برگ

های سفيد آن شبيه به گياهان  های متنوع دارد و گو شبيه برگ مركبات به رنگ

 5/6حدود اسيديته های متوسط بافت با  انواده رزاسه است. اين كاكتوس در خاكخ

شوند. )برای  دار مي های ساقه آن براحتي در ماسه ريشه رويش داشته و قلمه 5/1 –

 تکثير مشکلي ندارند(.

 Opuntia زير خانواده اوپنتيا  -

د، كه در برگيرنده شون های راكتي ناميده مي های اوپنتيا به فارسي كاكتوس كاكتوس

های برگ پهن، راكتي، زرد، راكت درشت و كوچك هستند. اين دسته  انواع كاكتوس

كنند كه مصارف  های خوراكي توليد مي ها در مناطق گرمسيری ميوه از كاكتوس

 دارويي نيز دارد.

 Cerea زير خانواده سرئه -

. اين دسته از های كشيده و مخروطي در زير خانواده سرئه قرار دارند كاكتوس

ها قابو حفاظت و نگهداری  ها در مناطق سردسير در فضای گلخانه كاكتوس

 كنند  زا ايجاد مشکو مي باشند. اين گياهان بدليو خارهای گزنده و حساسيت  مي

های كوچك و ريز هستند كه گو دهي منظم همه ساله  ماميالريا از جمله كاكتوس

ای ريز ميباشد.گياه گيتوپس كه  ای فر  دايرهدارند. اين كاكتوس بسيار كوچك و دار
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به كاكتوس شباهت دارد همانند تخته سنگي است كه از وسط آن يك گو خارج 

 شده است. )شبه كاكتوس(.

همچنين بايد توجه داشت كه همه كاكتوسهای زير خانواده سرئه خاردار نيستند. 

ه در كشورهای آمريکای پاره ای از گونه های آنها بدون خار هستند،  به گونه ای ك

جنوبي، الجزاير و تونس آن را بعنوان علوفه حيوانات كشت مي كنند. شماری ديگر از 

كاكتوسها نيز دارای خارهای بلند و قوی مي باشند ولي همه آنها دارای روزنه های 

هوايي كوچکي )استومات( روی سطح پوست گياه )اپيدر ( مي باشند و اندامهای آنها 

 دن سطح تبخير، كوچك و فلس دار مي گردند.برای كم كر

يکي از نشانه كه خود ( Areol)سطح ساقه كاكتوسها از برآمدگي های نر  بنا  آرئول 

پوشيده شده است. آنچه كه كاكتوسها  ها مي باشد های شناسايي خانواده كاكتوس

( جدا مي سازد، وجود دسته Succulentرا از ساير گياهان گوشتي )ساكولنت 

 رهای آرئول در روی ساقه آنهاست، كه در بيشتر كاكتوسها به روشني ديده تا

مي شود. در برخي از كاكتوسها ممکن است آرئول بسيار ريز باشد، به گونه ای كه به 

راحتي با چشم ديده نمي شوند. آرئول ها سرچشمه و زير ساخت شاخه ها و 

 اده اسيدی گلوسيدخارهای گياه مي باشند. روی آرئول ها مقدار زيادی م

(Glochide) .قرار دارد 

 و گو های كاكتوس بسيار چشمگير، عموماً درخشان

 بزرگ و عمری بسيار كوتاه دارند. گلها عموماً منفرد،
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منظم و كامو هستند، شمار كاسبرگها، گلبرگها، پرچم های آنها زياد و روی هم  

مراحو تبديو  درفته بر روی يك خط مارپيچي جای دارند و در بيشتر موار

 كاسبرگها به گلبرگها در آنها به خوبي مشهود است.

اندا  ماده كاكتوس ها چهار تا هفت برچه دارند كه برروی هم تخمدان يك خانه با 

 تخمکهای فراوان و تخمك جانبي را پديد مي آورند.

گو ها كم و بيش بزرگ و به رنگهای گوناگون سرخ، صورتي، ارغواني، زرد طاليي، 

مايو به سبز بوده و بيشتر در فصو بهار و تابستان باز مي شوند. در شماری از  زرد

جنس ها و گونه ها، گلها در پائيز و زمستان نيز نمايان مي شوند. )در بعضي از انواع، 

گلها هنگا  شب شکفته ميشوند( زيبايي و عطر گو سبب جلب زنبورها و ساير 

گردند. پس از عمو لقاح دانه های بذر حشرات گرده افشان شده و باعث لقاح مي 

تشکيو مي شود. كپسول تخم، بزرگ بوده و در برخي خوراكي مي باشد. گو ها، كم 

 و بيش شيرين و شفاف هستند.

در پاره ای گونه ها در آفريقای جنوبي ديده شده كه حشرات درون گو های 

 قاح را به انجا  كاكتوس تخم گذاری نموده و الروها با تکان و حركات خود، كار ل

مي رسانند. اندازه گو تا حدود زيادی بستگي به جنس و گونه های مختلف دارد. 

، لوبي ريا (Mammillaria)دوره گلدهي پاره ای از جنسها مانند ماميالريا 

(Lobiria)  اپي فيلو ،(Epiphyllum ) و اكينوكاكتوس(Echinocactus)  در دو

اين دوره  (Cereus)ن مي باشد، ولي در سرئوس سالگي و يا دو سال پس از قلمه زد

 بسيار طوالني تر است.
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ريشه كاكتوس ها سطحي ولي تا اندازه ای نيرومند و قوی و گسترده اند. پاره ای از 

آنها دارای ريشه غده ای و برخي دارای ريشه های بلند و كشيده مي باشند، پرزها و 

بش آفتاب سوزان و تند كوه در كركهای سطحي كاكتوسها نيز در جلوگيری از تا

ارتفاعات و همچنين جذب پرتوهای فرابنفش مؤثر بوده، احتمال سوختگي را از ميان 

برده و به وي ه در نگهداری رطوبت بسيار كارسازند. در بعضي از مناطق ديده شده 

كه رطوبت دريافتي به صورت قطره هائي روی پرزها قرار گرفته و گاه در پای 

ميريزند ) اورئوسرئوس يا كسيستو كاكتوس (. كاكتوسها همواره كاكتوس فرو 

گياهاني كم نياز، گرما دوست، روشنايي پسند، بردبار، سازگار به گرما، خشکي و كم 

آبي و استوار در برابر دگرگونيهای آب و هوايي و پاره ای ديگر در برابر تغييرات 

 نشان مي دهند. دمايي تا چندين درجه سانتيگراد زير صفر ايستادگي 

كاكتوسها از جمله گياهان صرفه جو در مصرف كربن هستند، به گونه ای كه در اثر 

تنفس گياهي انواع اسيدهای آمينه را ساخته و در اندامهای گياهي پخش، و هنگامي 

كه دوباره نور به گياه مي تابد اسيدهای آمينه در روند واكنشهای كربن گيری به 

كه خود در رشد و فراهم نمودن انرژی گياه نقش پايه ای  مواد قندی تبديو گشته

 دارد.

بايد يادآوری نمود كه كاكتوسها به هوای سالم همراه با تركيبات متعادل همانند 

ساير موجودات و گياهان برای ادامه زندگي نياز خواهند داشت. افزايش گازكربنيك، 

شود. از ديگر گازهای تركيبي  روشنائي و نور تا اندازه ای سبب افزايش رشد آنها مي

هوا كه در زندگي گياهان بوي ه كاكتوسها نقش شناخته شده ای را به عهده دارند، 
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بخار آب است. با اين تفاوت كه گياهان عموماً در رطوبت نسبي زياد، رويشي با 

طراوت و شاداب گونه از خود نشان مي دهند ولي بيشتر كاكتوسها در محيطهايي كه 

 ياد داشته باشند، كمتر استقرار مي يابند. هم چنين آالينده ها كه بخار آب ز

 از دود، گرد و غبار و ذرات پراكنده در هوا و ناشي از فراورده های نفتي  ای آميزه

) سوختهای فسيلي (، ذرات گياهي و موجودات ذره بيني مي باشند به نوبه خود 

 روی كاكتوسها اثر قابو توجه ای دارند. 

ا گياهاني نور پسند بوده و بيشتر آنها در آفتاب كامو رشد خوبي داشته و كاكتوسه

به سبب انباشتن و ذخيره آب در ساقه و تنه های خود نسبت به خشکي و گرما 

پايداری نشان داده و به منظور توليد علوفه، ميوه و ساير محصوالت صنعتي مورد 

ز فرسايش خاك در مناطق استفاده قرار مي گيرد. همچنين به منظور جلوگيری ا

 خشك و نيمه خشك نيز بکار گرفته مي شوند.

 

 معرفي دو جنس معروف کاکتوسها در جهان

  Ariocarpus    آريوکارپوس

آريوكارپوس جنس بومي پهنه های خشك و صخره های مکزيك و جنوب باختری 

 5آمريکا مي باشد. اين گياهان با برآمدگي های تکمه ای سه گوش به قطر 

 نتيمتر به صورت مطبق و مارپيچ يکديگر را پوشانده و بر روی زمين گسترش سا

مي يابند. اين نوع كاكتوس دارای رشدی كم و بدنه ای پهن و كروی به رنگ 

سانتيمتر و با  09تا  00خاكستری تا سبز عمدتاً بدون خار ، پوست چرمي ، ارتفاع 
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تا  5/0ای قيفي شکو به قطر فصو گلدهي اواسط تا پايان تابستان مي باشد. گو ه

 سانتيمتر در رنگ های سفيد، زرد، صورتي در ميانة رأس كاكتوس پديدار  5

 0مي شود. مکان آفتابي تا كمي سايه را پسنديده و از نظر پايداری به سرما تا 

درجه سانتيگراد زير صفر را تحمو مي نمايند. بيشتر گونه های اين جنس به 

وه ای ديده مي شوند. نياز به خاك زهکشي شده و رنگهای خاكستری و يا قه

رطوبت اندك داشته و ريشه اصلي آنها ضخيم بوده و از همين رو نياز به فضای 

 بيشتری نسبت به ساير كاكتوس ها دارند. 

   Asterophytum  آستروفیتوم 

 (Star plant) آستروفيتو  ساختاری ستاره ای شکو داشته و از همين رو بنا  

مي شود. زادگاه آن پهنه های مركزی، شمالي، شمال خاوری مکزيك تا  خوانده

متری بوده و از معروف ترين جنس هايي است كه همواره مورد  0722ارتفاعات 

عالقه گياه شناسان و .... قرار مي گيرد. پيکر ستاره ای شکو و سبز رنگ و گاهي 

مار معدودی شيار خاكستری كه با افزايش سن طويو گرديده و هم چنين واجد ش

 باريك بوده كه از يك اليه ظريف رشته كركي سفيد رنگ پوشيده شده اند. 

)گروهي از گونه های آستروفيتو  بدون خار و برخي دارای موهای كركي فراوان مي 

سانتمتر در رنگهای  4تا  9باشند (. گياه فوق عموماً پر گو و قيفي شکو به قطر 

تا  8در اواسط تابستان ظاهر مي شوند. آستروفيتها در  زرد، پرتقالي يا سرخ بوده كه

سالگي گو داده و اگر پيوندی باشند، گلدهي آنها زودتر صورت مي گيرد. تکثير  5

اين نوع كاكتوس ها با قلمه يا بذر انجا  مي پذيرد. آستروفيتومها دارای ميوه بيضي 
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ز يك طرف فرورفتگي سانتيمتر پوشيده از خارهای ريز بوده كه ا 5/0شکو به قطر 

 كامو دارند. 

 

 اهمیت کشت کاکتوس علوفه ای در دنیا و ايران:

درصد از مراتع خشك دنيا پوشش  52پس از جنگ جهاني دو  در دنيا تقريباً 

 7434تا  7452گياهي خود را به دليو افزايش جمعيت از دست داده و طي سالهای 

 05نسبت به پوشش گياهي  درصد نسبت به ساير دامها و 15جمعيت گوسفندان 

درصد  32درصد در هر هکتار افزايش داشته و ميزان كمك مراتع در تغذيه دامها از 

درصد كاهش يافته است كه در برخي از  05دهه گذشته به كمتر از  9تا  8در طي 

كشورها از جمله ايران به علت فقر مراتع اكثر دامها عمدتاً از دانه جو و كاه تغذيه مي 

. خالصه وضعيت جيره مورد استفاده دامها در طي ماههای سال در دنيا به نمايند

 شرح جدول ذيو مي باشد.

 مکمو نوع غذا ناحيه مرحله فيزيولوژيکي زمان مصرف

 جو، كاكتوس، سبوس كاه غالت زمين زراعي جفت گيری دا  ارديبهشت تا مرداد

س، سبوس و جو، كاكتو كاه غالت زمين زراعي  بارداری مرداد تا مهر

 ساير

اواخر بارداری تا دوران  مهر تا دی

 شيردهي

علوفه خشك و چرای  زمين زراعي و مرتع

 مستقيم

جو، سبوس، گند  و برگ 

 درختان

پايان شيردهي تا پرواری  بهمن تا ارديبهشت

 شدن

چرای مستقيم، ساقه  زمين زراعي و مرتع

 جو، كاه

جو، سبوس، برگ 

 درختان و سرشاخه ها
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به جدول فوق استفاده از كاكتوسهای علوفه ای در تغذيه دا  كمك مهمي به  با توجه

بهبود وضعيت مراتع از طريق كاهش چرای مفرط و كنترل چرا، استراحت مراتع در 

جهت بازسازی علوفه، ذخيره سازی آب مورد نياز گياه، جلوگيری از هدر رفت آب و 

 ح ذيو مي باشد... مي گردد. بطور خالصه اهميت كشت كاكتوس بشر

 به منظور بيابان زدايي و توليد علوفه در مزارع با هزينه اندك كشت  -

 مي گردد.

گياه چند منظوره مي باشد. برای توليد علوفه، ميوه جات و محصوالت  -

 صنعتي و زينتي مورد بهره برداری قرار مي گيرد.

به شرايط سخت محيطي و بوي ه خشکسالي از خود بردباری قابو توجهي  -

 شان مي دهد.ن

 در خاكهای به شدت فرسوده به خوبي مي رويد. -

ميلي متر  022-622كاكتوس ها در مناطق ديم با متوسط بارش ساالنه   -

 بخوبي رشد مي كنند.

 ميليمتر بارندگي ساالنه است.  722-752حداقو ميزان آب الز  برای توليد   -

درجه  52دمای  كاكتوس ها به خوبي در دمای داغ و گر  رشد كرده و در -

 سانتيگراد و باالتر حداكثر دوا  را دارد.
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 تفاوت کاکتوس با ساير گیاهان گوشتي :

 

 

 

 

 

 

 

ساختمان گو در گياهان تيره كاكتوس با ديگر تيره های گياهان گوشتي متفاوت 

بوده و بيشتر رنگين، زيبا، درخشان و زينتي ولي كم دوا  هستند. گلهای كاكتوس از 

ل بيرون آمده و به شکلهای بيضي، قيفي شکو و يا با دهانه گشاد ديده درون آرئو

 52مي شوند. گو ها دارای پرچم های نامعين، بلند و گاهي شمار آنها به بيش از 

عدد مي رسد. نشانه های گويا و بارز كاكتوسها و وي گيهايي كه آنها را از گياهان 

 جدا مي سازند عبارتند از: (Saccalent)گوشتي 

ساقه ها در پاره ای از جنسها همانند درختان بلند و كشيده و در برخي كوتاه و  -7

 چند سانتيمتر هستند.

بوده  و همواره زير ساير بخش های  (Epigen)تخمدان كاكتوسها زيرين، اپي ژن  -0

 گو جای داشته و تخمدان كامالً درون بافت نهنج جايگزين شده است.

 خشك بوده و دارای تيغه های جدا كننده نمي باشد. ميوه ممکن است آبدار يا -8
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همه كاكتوسها دارای آرئول ) مجموعه ياخته هايي كه در اثر رشد زياد توليد  -9

 بالشتکهايي كرده و به شيوه ای منظم روی سطح پراكنده اند ( بوده و بيشتر با 

 ايش مي يابند (.تيغه ها و كركها زينت يافته اند. ) گاهي كركها توانايي رويش و افز

كاكتوسها بيشتر دارای خار بوده و برخي تيغه ها باريك  و ظريف و كوچك و  -5

 شماری از آنها بزرگ و بلند مي باشند.

 كاكتوسها دارای گلهای زيبا، بزرگ، متعدد، منظم، كامو و كم دوامند. -6

 

 

 روند تكاملي کاکتوسها :

 شکو مي گيرند. تکامو كاكتوسها از فرآيند زير تبعيت كرده و

 ريزش برگهای معمولي -7

 پديد آمدن برگچه های پهن گوشتي در پرسکياها كه شبيه اپونتياها مي باشد. -0

بخش بااليي اپونتيا دارای برگچه های ريز بوده كه پس از مدتي خشك شده و  -8

 مي ريزد.

 آرئول با دسته خارها تشکيو مي شود. -9

 برابر بزرگتر شده اند، پديدار مي گردند. 05گو ها جای خروج خارها كه  -5

 



 
2626

 :کشت کاکتوس بدون خار بعنوان علوفه 

 

 

 

 

 

 

متحمو به سرما و خشکي در سراسر  Opuntia Ficus indicaانواع مختلفي از كاكتوس 

ميليمتر  022-322با ميانگين بارندگي  (WANA)مناطق غربي آسيا و شمال آفريقا 

ا، كاكتوسهای خاردار عمدتاً در مناطق روستايي پراكنده مي باشند. در طي ساله

مورد مصرف قرار گرفته و انواع بدون خار آن در حاشيه خانه های مسکوني به 

مصرف خوراك گوسفند مي رسيد. در تونس اغلب كاكتوسها در مناطقي با كيفيت 

پايين خاك و كم آب پراكنده هستند. اين امر نشان دهنده سازگاری باالی آنها به 

شکي هوا و شکنندگي محيط است. در طول ساليان به دليو مقاومت باالی آنها به خ

تنشهای محيطي و خشکيهای طوالني مدت استفاده از كاكتوس در جوامع روستايي 

رونق زيادی پيدا كرده است. اين گياه بعنوان مهمترين منبع علوفه ای برای تغذيه 

ترل بيابان زايي و بهبود فرسايش گوسفندان لحاظ شده است. همچنين به منظور كن

 مراتع بکار مي رود.
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از اين رو كاكتوس بدون خار به مهمترين محصول در كشاورزی پايدار در نواحي 

نيمه خشك و خشك تبديو شده است. تعداد زيادی پروژه چند منظوره و برنامه 

ی های منطقه ای جهت استقرار كاكتوسهای بي خار و تطبيق آن جهت استفاده برا

 اهداف زير مي تواند، مد نظر قرار گيرد.

كشت كاكتوس مخلوط با ساير گونه های بومي در خاكهای كم عمق با  -7

كيفيت پايين به منظور تبديو اراضي حاشيه ای با پوشش گياهي ضعيف به 

 مناطق توسعه يافته با توليد مناسب.

ر كشت مخلوط كاكتوس با گياهان مرسو  مثو جو، گند  و ... به منظو -0

 بهبود توليد در ديمزارهای غالت مناطق حاشيه ای

 كشت كاكتوس برای مصرف ميوه كه منجر به افزايش درآمد زارعين  -8

 مي شود.

استفاده از كاكتوس به عنوان يك علوفه اضطراری جهت خوراك بوي ه  -9

 گوسفندان در طي فصو خشك با خشکي های طوالني مدت.
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 : استفاده از کاکتوس جهت احیاء مراتع

( به عنوان يك  PAM) برنامه  42كاكتوس بي خار، در مقياس انبوه، در اوايو دهه 

منبع علوفه ای برای تغذيه گوسفند در نواحي مركزی و جنوبي كشور تونس كشت 

ايستابي، كشت، نوع ، اسقرارشده است. اگرچه عوامو زيادی مانند تکنيکهای 

آب و استقرار يافته، چرای مستقيم، خاكهای رسي، استفاده بيش از حد از بوته های 

خشك و سرد و ... منجر به از دست رفتن هزاران هکتار از سطح زير كشت اين هوای 

با توجه به شرايط روستايي باقي ماندند.  مناطقدر كنار  عرصه هاييگياه شد، اما 

پروژه های چند منظوره و برنامه های منطقه ای برای بهبود توليد در  فوق همواره

راتع و درآمد زارعين و نيز فراهم كردن يك منبع علوفه ای برای فصول سخت سال م

در مراتع مركزی تونس و  32كاكتوس بي خار در اوايو دهه  خواهد آمد. در به اجراء

به اجراء در آمد. در حال  در سراسر كشور به عنوان يك طرح ملي 42در اوايو دهه 
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 كشور تونس و مركز ، غربدر شرق هزار هکتار  952حاضر سطح زير كشت آن 

 است. 

 

 موانع و مزايای کشت کاکتوس :

برخي فاكتورهای محيطي مانع اصلي رشد كاكتوس ها بوده و سرمای فصو زمستان 

 محدوديت اصلي آن است.

 درجه سانتيگراد بوده بطوريکه در 0تا  5/7دمای حساس به يخ زدگي: بين  -

وان )ساقه ها يا شاخه های برگ درجه سانتيگراد كالدودهای ج1/7 دمای 

درجه سانتيگراد  5/0ماهه تقريباً نابود ميگردند. و در  4شکو( در گياهان 

 متوسط خسارت يخ زدگي در گياهان سه ساله حداكثر خواهد بود. 

 ميليمتر كاكتوس ها بدون رشد و توليد باقي مي مانند 52در بارش كمتر از  -

 52و تعرق بسيار زياد و بارندگي بين مناطق بيش از اندازه خشك با تبخير  -

 مستعد كشت كاكتوس هستند. ميليمتر 722تا 

 دارند درصد رس در تركيب بافت خاك 75-02با   كه بيشتر  ازي يخاكها -

 مناسب رشد و نمو كاكتوس نميباشد.

بين  PHخاكهای اشباع از آب و شور مقاومت چنداني نداشته و به خاك با   -

 اومت نشان مي دهد.از خود مق 0/3 – 5/3
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كاكتوسها از نظر فنولوژی، فيزيولوژی و  -

ساختاری به گونه ای توسعه يافته اند كه 

در محيط زيستهای خشك سازگاری 

 مطلوبي دارند.

اپونتيا گياهي كه از نظر چرخه  -

مي باشد، همراه با وي گيهای خاص دروني خود  CAMفتوسنتزی در گروه 

 مي كند.طي روند فتوسنتز آب را ذخيره 

روزنه های گياه، شبانه برای جذب دی اكسيد كربن باز مي شوند. روزنه ها  -

 در خالل روزهای داغ بسته مي شوند تا از اتالف آب جلوگيری كنند.

و ميزان زيادی آب را در جوانه هايشان بوده گياهان پرآب و با طراوتي  -

 ذخيره مي كنند.

ند تا اتالف آب را محدود يك اليه مومي روپوستي از بافت محافظت مي ك -

 نمايد.

 

 نیاز نوری کاکتوسها :

اندازه تابش نور و روشنايي در شکو ظاهری كاكتوسها، رنگ گو، ساقه ها و شکو 

غنچه های گو اهميت بسزايي دارد. عمده كاكتوسها گياهان روشنايي پسند هستند 

رويند. در آفتاب و در طبيعت نيز در بيابانها و بخش های كناری كويرهای پر نور مي 
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گلهای فراوان با رنگهای تند توليد مي نمايند و با كاهش و كمبود پرتو آفتاب شمار 

گلها كاهش يافته، پراكنده و بي رنگ مي گردند. هم چنين كمبود نور موجب باريك 

شدن ساقه  و شاخه های كاكتوس گشته و در صورت ادامه كمبود نور و روشنايي، 

سرانجا  از بين مي رود. در عرضهای جغرافيايي باال كه شدت  گياه ضعيف و ناتوان و

نور نسبتاً كم است حتي در فصو زمستان و در سرزمين و رويشگاه اصلي خود به 

سبب كمبود نور، گو دهي  نداشته و كم و بيش رشد آنها متوقف مي شود. پاره ای 

ارند و با وجود از گونه های كاكتوس نيز يافت مي شوند كه به نور كمتری نياز د

 رويش در پهنه هايي با تابش آفتاب مناسب تا اندازه ای سايه پسند هستند.

 

 هوای مناسب :

كاكتوسها همانند ديگر گياهان هنگا  جذب مواد غذايي كافي يا آلي از خاك نياز 

اساسي به هوا و دی اكسيد كربن و اكسي ن دارند. ريشه گياه در زير خاك، اندا  و 

ر فضا و هوا گسترده اند، لذا اندا  های هوازی آنها همواره در برخورد با ساقه گياه د

هوا و مبادله با آن است. ساختار هوا گازهايي از اكسي ن، ازت، هيدروژن، گازهای 

كمياب، گاز كربنيك، منو اكسيد كربن، بخار آب و ذرات گرد و غبار ميباشد كه به 

امهای گياهي مي رسد. كاكتوسها كار مصرف سوخت و ساز مواد دروني و تشکيو اند

 د  و بازد  تنفس ) جذب اكسي ن و  دفع انيدريد كربنيك ( را در شب انجا  

( به دست آمده را در هوا رها مي سازند.   CO0مي دهند و در نتيجه گاز كربنيك ) 

از سوی ديگر به هنگا  روز نيز در اثر عمو كربن گيری، مقدار فراواني اكسي ن به 
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مجاور پس مي دهند. افزون بر اين كاكتوسها گازكربنيك جذب شده از هوا را  هوای

همواره با دريافت مواد جذبي از خاك، تركيب و انواع و اقسا  مواد آلي كه دارای قند 

و اسيدهای آلي هستند را ساخته و از همين مواد جدار ياخته ها تشکيو و مواد 

 ذخيره گياهي تأمين مي گردد.

توسها مانند ديگر گياهان مي توانند مقداری ازت هوا را مستقيماً جذب همچنين كاك

نموده و به مصرف تشکيو اسيدهای آمينه و مواد آلي بافتهای خود برسانند. بنابراين 

هوا در زندگي گياهان و بوي ه كاكتوسها همانند ديگر نباتات نقش زيربنايي و پايه ای 

 را دارا مي باشد.

 

 

 يط مناسب کشت :خاکها و ديگر شرا

درصد رس  75-02خاك مناسب برای كاشت كاكتوس علوفه ای بايد حداكثر   

داشته و دارای زهکشي مناسب، عميق، سبك، حالت ماندابي و شوری باال نداشته 

 باشد

بوده و به منظور بهره برداری  5/3تا  0/3برای كاكتوس علوفه ای حدود  PHبهترين 

ديکي محو دامداری انتخاب ميگردد تا دسترسي بهينه زمين كشت كاكتوس در نز

 مناسب جهت انتقال علوفه فراهم گردد.

عمق كاشت بذرها عموماً دو برابر قطر هر بذر مي باشد. چنانچه بذرها خيلي ريز 

باشند بر روی خاك مرطوب پاشيده شده و روی سطح بذرهای بسيار ريز پوشانده 
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ر ، مرطوب و مناسب برای رويش نمي شود. پس از كاشت برای داشتن محيطي گ

 بذرها بهتر است روی آنها يك خراش توسط دستگاه داده شود.

روز به تدريج سبز مي شوند. پس از مدتي گياه دانه زاد  92تا  1بذرها در مدت زمان 

 كوچك تا اندازه ای بزرگتر شده در خاك ريشه دوانيده و مستقر مي گردد.

مو مهم جوانه زدن بذرها مي باشد. بسياری از دما، رطوبت خاك، آب و هوا از عوا

بذرهای كاكتوس در آغاز رويش نياز به دامنه حرارتي وي ه ای دارند. در روز دمای 

 درجه سانتيگراد را  05تا  02درجه سانتيگراد و در شب دمای  85تا  82

 مي پسندند.

اده و بهترين روش استقرار كاكتوس علوفه ای برخالف ساير كاكتوسها بسيار س

باشد. پدهای مورد نياز برای تکثير از  مي استفاده از پدها )قطعات كوچك كاكتوس(

بوته ای سرحال و سالم تهيه شده و در انتهای فصو رشد و با اعمال يك تنش ماليم 

خشکي برداشت گرديده و اندازه آنها متوسط تا بزرگ مي باشد. پدها پس از برداشت 

و هفته نگهداری و به منظور جلوگيری از پوسيده در سايه و محيط خشك به مدت د

 را ضدعفوني مي نمايند. آنهاشدن، 
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 خواب زمستاني :

كاكتوسها معموالٌ در زمان خشکي استراحت نموده و در اين مدت روزنه ها بسته و 

تعرق كم گرديده و نيروی خود را برای بازيابي انرژی از دست رفته و بهره گيری در 

ه كار مي برند. اين دوره استراحت يك مرحله طبيعي از دوران فصو رشد بعدی ب

زندگي گياه به شمار مي رود. در دوره فوق فعاليت گياه ايستايي داشته و نياز به آب 

بسيار كم خواهد بود. هر گونه آبگيری و تقويت كاكتوسها در دوره استراحت مفيد 

ت زياد پوسيده و از بين نبوده به رشدی ناهنجار مي انجامد. در صورت كسب رطوب

 مي رود و يا در سال آينده به گو نخواهد نشست.

زمان دوره استراحت بسته به گونه های گوناگون كاكتوس از يك تا چند ماه متغيّر 

است. در طبيعت بيشتر كاكتوس ها به سبب خشکي آب و هوا و نبودن بارندگي در 

 فصو تابستان استراحت مي كنند.

 

 :پرورش کاکتوسها 

نوع خاك زراعي كاكتوسها، بايد شني 

رسي و يا درصد بيشتری از شن يا 

سنگريزه را دارا باشد. كاكتوسهای 

علوفه ای در ابتدای رشد نياز به آب 

مناسبي دارند. كاكتوسها در مناطق 

گر  و پر نور رشد مي كنند. )بومي آمريکای التين(. كاكتوسها به نور زيادی احتياج 
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های كم نور معموالً رشد علفي كرده و تيپ ظاهری آنها از حالت دارند و در محيط

 درختي و بوته ای خارج مي شود.

 روش های تکثير كاكتوس :

تکثير كاكتوسها به روشهای قلمه،پاجوش، بذر و پيوند انجا  مي گيرد. بنابراين تکثير 

ير جنسي و غير جنسي در كاكتوسها معمول بوده بطوری كه بعضي از كاكتوسها نظ

ماميالريا گلدهي منظم هرساله دارند. نکات مهم در كشت بذری به شرح: قوه ناميه 

مناسب، رعايت عمق كاشت، رطوبت مناسب، استفاده از خاك مناسب و ... مي باشد. 

 توليد نهال، كاربرد دارد به شرح زير خواهد بود: و انواع تکثير كاكتوسها كه در خزانه
 

 قلمه زدن

يا قلمه زدن است. قلمه  Cuttingرويشي كاكتوسها روش كاتينگ عمده ترين تکثير 

زدن در كاكتوسها به فصو رويش بستگي داشته و بهترين فصو برای آن اوايو 

. بطوريکه آنها را در يك بستر سبك و محيط با رطوبت كافي كشت مي بودهتابستان 

 Opuntiaكنند. اما قبو از اينکه قلمه كاكتوس مخصوصاً كاكتوسهای گوشتي نظير 

وارد بسترهای كشت شوند بايد شيرابه گياه را قطع كرد. برای انجا  چنين عملي 

دين ساعت در معرض قبالً قطعات جدا شده يا قلمه های كاكتوس را به مدت چن

تابش مستقيم آفتاب در تابستان قرار داده تا جريان شيرابه قطع و سپس اقدا  به 

. امروزه با توجه به ريشه دار كردن گياهان در كمترين زمان مي نمايندكشت آن 

درجه سانتيگراد قرار داده، كه در نتيجه جريان  95قلمه ها را در آب ولر  حدود 

 مي دهند.  انتقالبستر كاشت  بهو سپس آنها را شيرابه قلمه ها قطع 
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ديگری كه بيشتر بعنوان هنر محسوب مي گردد عمو پيوند يا گرافتينگ روش 

Grafting  در كاكتوس است. سرئوسها يا كاكتوسهای مخروطي، پايه های بسيار خوبي

 نسبت به ماميالرياها يا اوپنسيه ها هستند.  

برای گرفتن قلمه، ساقه های 

تي را به اندازه های گوش

كوچکتر تقسيم، آنگاه سرشاخه 

كرده  ها را با نشانه ای مشخص

) برای جلوگيری از وارونه 

كاشتن ( و به مدت يك هفته 

آنها را در محيطهای سايه قرار 

داده تا خشك شوند. سپس هر قلمه را در خاك فرو كرده تا پس از ريشه دار شدن 

 گياه تازه ای پديد آيد.

 

  كتوس ها بايد دارای خصوصيات زير باشد.قلمه كا

 قلمه كاكتوس دارای ريشه اصلي و ريشه های فرعي باشد. -7

كاكتوس با پيکر غده ای و ريشه های فرعي كه همراه و در كنار ريشه اصلي آب  -0

 و مواد غذايي را جذب مي كنند، انتخاب گردند.

 رعي ) جانبي ( باشد.قلمه از سر يك نوع كاكتوس با ريشه يا ريشه های ف -8

 قلمه تکه ای از اپونتيا با ريشه های فرعي ) جانبي ( انتخاب گردد. -9
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 ساختمان دروني نوك ريشه با كالهك باشد. -5

A   ريشه زايي سريع :Lobiria  ،Echinopsis  موجب مي گردد، ترجيحاً گونه های

 فوق جهت قلمه انتخاب گردد.

B به سرعت ريشه مي دهند ) چنانچه به صورت  : قلمه تهيه شده از باالی ساقه

 (. لذا قسمت باالی ساقه جهت قلمه زني انتخاب گردد. گيرندعمودی قرار 

C .تکه ای از ساقه جانبي با چاقوی تيز از انتها جدا شود : 

D  كاكتوس سرئوس كه به گونه ای افقي قرار گرفته باشد از يك سمت ريشه دار :

 ای رشد مناسبي نيستند.شده و ريشه ها ضعيف و دار

بهترين مکان برای قلمه گرفتن از كاكتوسها محلي است كه پهنای اتصال آن با گياه 

بسيار كم باشد. با وجود اين تعداد زيادی از كاكتوسهای علوفه ای مانند اپونتيا حتي 

اگر از قسمتهای پهن هم برش داده نشوند، ريشه مي دهند ولي در برخي از گونه ها 

 سختي ريشه دار مي شوند ضروری است كه قلمه از نقطه مناسبي تهيه شود.كه به 
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 پا جوش :

 در حقيقت پاجوش كه كاشت

گياهاني كوچك در كنار شاخه 

اصلي هستند از ديگر روشهای 

تکثير مي باشد. با جدا كردن 

كاكتوسهای كوچکي كه در 

بخشهای زيرين گياهان بزرگتر 

خلوط خاك ماسه ای مرطوب در سايه به خوبي پديد مي آيند و كاشت آنها در م

ريشه دار شده و هر يك از گياهان كوچك تبديو به يك كاكتوس بزرگ خواهد 

 گرديد.

 پیوند زدن :

كاكتوسها همانند ساير گياهان با پيوند زدن تکثير مي شوند. مناسبترين زمان پيوند 

شد گياه مي باشد. در اواخر فصو بهار تا پايان فصو تابستان يعني هنگا  فعاليت ر

اين زمان گياهان قويتر و دارای شيره كافي برای انجا  پيوند و اتصال همه قسمت ها 

مناسب هستند. پس از عمو پيوند، گياه در ظرف چند ماه و بسته به نوع گونه رشد  

 را آغاز و به گو خواهد نشست.

است برای پيوندك  كاكتوسها را در هر سني مي توان روی هم پيوند نمود، ولي بهتر

از كاكتوسهای جوان كه يك تا دو ساله مي باشند و حتي از كاكتوسهای دانه زاد 

 جوان )روييده از بذر( برای اين كار بهره گرفت.
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گزينش پايه قوی بسيار مهم بوده و ساده ترين راه پيوند كاكتوسها تهيه پيوندك از 

قي است. سر پايه را نيز با تيغ يا چند سانتيمتری جوانه انتهای ساقه يا شاخه های اف

چاقويي تيز به همان روش قطع نموده و رويهم قرار مي دهند. با فشار ماليم سر 

انگشت روی پيوندك حبابهای ريز هوا بين برشهای پيوندك و پايه بيرون رانده ، به 

 دنبال اتصال دو برش پايه و پيوند، پيوند كامو مي گردد.

 

 کتوسها:اهمیت ويژه پیوند در کا

برخي از كاكتوسها دير گو يا دير بذرده بوده و يا هيچگاه در شرايط كاشت، گو  -7

و بذر توليد نمي كنند. از اين رو برای تکثير آنها نظير قلمه زدن، كاشت پاجوش و 

 .... پيوند زدن يکي از بهترين راههای مناسب ازدياد بشمار مي رود.

) روييده از بذر ( زمان زيادی مي كشد تا گياه معموالً در كاكتوسهای دانه زاد  - 0

بزرگ تر شده و توليد گو نمايند. تجربه نشان داده كه عمو پيوند گياه را زودرس 

 نموده و زمان گلدهي را كاهش مي دهد.

پيوند انواع كاكتوس در روی گونه های مختلف به سادگي انجا  مي گيرد.  - 8

هادی است. بافت هادی بخش بزرگي  سرعت جوش خوردن به سبب وجود بافتهای

از سطح مياني استوانه مركزی را اشغال نموده و در نتيجه تماس پايه با بافتهای 

 هادی پيوند به آساني انجا  گرفته و درصد جوش خوردن پايه و پيوندك افزايش 

 مي  يابد.
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د، از نظر ظاهری نيز دو گياه مختلف الشکو كه بر روی هم پيوند زده مي شون - 9

 بسيار زيبا و ديدني مي گردد.

با انجا  پيوند، وي گيهای خالص ارثي پيوندك بر خالف روش بذر كاری  - 5

دگرگوني نيافته و همانند ديگر گونه های كمياب، زيبا و دوست داشتني وي گي های 

 خود را حفظ مي نمايند.

مي كنند، ولي پاره ای از كاكتوسها به خودی خود شاخه يا ساقه زيادی توليد ن - 6

بريدن جوانه انتهايي سر آنها سبب مي شود كه در بن گياه شاخه و ساقه های زيادی 

 به وجود آيد كه برای گرفتن قلمه مفيد واقع مي شود.

ريشه برخي كاكتوسها به داليو گوناگون دوا  زيادی نداشته، از اين رو احتمال  - 1

كاكتوس بدون ريشه روی پايه قوی و  از بين رفتن گياه نيز وجود دارد. در اين حالت

 محکم ديگری پيوند زده و گياه را زنده، جوان و شاداب مي نمايند.

در اين گونه پيوند سطح پايه و پيوند نبايد كامالً صاف و مسطح  پیوند سطحي :

باشند. پوسته خارجي كاكتوسها سخت و چسبناك بوده، با چاقوی كامالً تيز و باريك 

شده روی پايه ها را رويهم قرار داده و با نوار پالستيکي، نخ و يا با برش افقي ايجاد 

 استفاده از وزنه های فلزی بهم متصو مي نمايند.

(  goveh –پس از گزينش پايه و پيوند در وسط پايه شکافي )گوه   پیوند شكافي :

ايجاد نموده و پيوندك را داخو شکاف جای مي دهند. برای اتصال آنها از نخ يا 

 خالل دندان استفاده مي شود.
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اين نوع پيوند بيشتر برای پايه های بلند و باريك توصيه مي شود. در  پیوند مورب :

 اين روش پايه و پيوند را به صورت اريب برش داده و دو قطعه را با نخ محکم 

 مي نمايند.

كه نخ يا چند روز پس از انجا  پيوند، گياه را در سايه نگاه داشته و بايد دقت نمود 

نوار پالستيکي بخوبي بسته شده باشد. پس از يك هفته چنانچه از خار يا چوب 

خالل استفاده شده باشد برای جلوگيری از بروز آلودگي و بيماريها آنها را از پايه و 

 پيوند بيرون مي آورند.

در اين روش پايه پيوند بدون ريشه بوده و به صورت قطعه ای از قلمه  پیوند خواب :

كاكتوس مي باشد. در اين روش پيوندك را با يکي از روشهای مرسو  بر روی پايه 

بدون ريشه پيوند زده و هر دو قسمت پايه و پيوند را به صورت چسبيده به هم در 

محيط مناسب قرار مي دهند. به مرور زمان پايه ريشه دار شده و پس از استقرار گياه 

 انتقال گياه به مزرعه آسان تر انجا  مي گيرد. رشد ريشه ادامه مي يابد. در اين روش

از ديگر روشهای ازدياد كاكتوسها كاشت بذر است. در اين روش هرگاه  بذر کاری :

شيوه كاشت و نکات فني آن رعايت گردد، گياه رشد خوبي داشته و پايه های 

بهترين روش  واز سرعت رشد مناسبي برخوردارند  كهسالم بوده  و قوی ، توليدی

 جهت تکثير كاكتوس علوفه ای مي باشد.

بهترين فصو كاشت بذر آغاز بهار يا اول تابستان است، زيرا گياه زمان كافي برای 

 رشد و نمو تا رسيدن سرما را خواهد داشت.
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 روش نشاء کاکتوسهای دانه زاد در ايستگاهها، مراتع و مزارع :

اندازه ای بزرگ شوند كه خطر از  زماني كه كاكتوسهای دانه زاد ) روييده از بذر ( تا

بين رفتن آنها وجود نداشته و بستر كاشت نيز آماده شده باشد، زمينه انتقال و نشاء 

 پايه ها فراهم خواهد بود.

جهت نشاء كاكتوس نخست بستر كاشت آبياری مي گردد تا خاك نر  شده و آسيبي 

ارع نشاء مي نمايند. فاصله به ريشه ها وارد نگردد. سپس آنها رابا فاصله معين در مز

 كاشت كاكتوس ها بستگي به نوع استفاده از آن دارد.

 

 چگونگي مراقبت و نگهداری کاکتوس ها :

پرورش و نگهداری كاكتوسها بسيار آسانتر از ساير گياهان مي باشد. پوشش سخت و 

ت. خشن بيروني كاكتوسها و داشتن خار ريز، مانع بزرگي در برابر حمله حيوانات اس

همچنين ساقه های گوشتي اين گياهان اندازه زيادی آب را در خود ذخيره كرده كه 

 هنگا  خشکي و كم آبي از آن سود مي برند. با اين همه كاكتوس ها نيز به 

مراقبت های وي ه ای نيازمندند، تا گو های گياه رشد كافي و اندا  های متناسب 

 از رشد مطلوبي برخوردار نخواهد بود. خود را حفظ نمايند. در غير اين صورت گياه

بيشتر كاكتوس ها سرمای شب و دمای نزديك به صفر درجه را تحمو مي نمايند و 

بسياری از آنها نيز مناسب كاشت در كنار تپه ها، بين صخره ها و زير درختان و در 

 فضای باز مي باشند. 
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رشد تازه ای را  ،ن رسانيدهاكثر كاكتوس ها در اول بهار دوره استراحت خود را به پايا

آغاز كرده، بطوريکه روند رويشي از نيمه دو  فروردين ماه به بعد شتاب تندتری به 

 خود مي گيرد.

گياهان در بهار فصو زمستان را پشت سر گذاشته و خاك فقيرتر شده است. از اين 

ك رو با افزايش مواد غذايي به تناسب بزرگي بوته به خاك، ريشه در مجاورت خا

تازه، حاصلخيز و غني قرار گرفته و به آساني رشد خود را آغاز و حاصو رشد آن 

 گسترش بخشهای مختلف گياه و ظهور گلهای درخشان و فراوان مي باشد. 

تکثير پاره ای از كاكتوس ها و گياهان گوشتي به وسيله بذر در فروردين ماه آغاز 

كاشت بذر كاكتوس ها و  مي شود. گرمای هوا عامو بسيار شناخته شده برای

اطمينان از سبز شدن آنهامي باشد. كاكتوسها نور دوست و روشنايي پسند هستند، 

همچنين ذخيره آب در بافتهای كاكتوس دارای اهميت وي ه ای است، اما اگر در 

رطوبت زياد و بدون تهويه قرار گيرند احتمال پوسيدگي آنها افزايش مي يابد. 

ان آب و مواد غذايي سريع الرشد، شاداب، خوش رنگ و .... كاكتوس ها با جذب فراو

 مي گردند.  

چشمگيری افزايش مي يابد،  بطورپاره ای از كاكتوسها  كشت، رشددر ماه دو  

كاشت بذر برخي از كاكتوس هايي كه به گرمای بيشتر هوا نياز دارند، در ارديبهشت 

مه زدن در اين ماه بسيار مناسب ماه انجا  مي گيرد. همچنين ازدياد گياه از راه قل

است. با قطعه قطعه كردن بافتها و كشت هر قطعه در خاك ماسه ای گياه تازه ای 

    رشد مي نمايد. بيشتر كاكتوسها پس از پايان همين ماه به آب بيشتری نياز پيدا 
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مي كنند. دمای مناسب ارديبهشت ماه در گو دهي و گو آوری كاكتوسها بسيار 

 اهد بود.كارساز خو

كاكتوس ها به سبب دارا بودن شيره رقيق گياهي در بافتهای خود رطوبت زياد را 

تحمو نکرده و در صورت جذب آب بيش از حد از بين مي روند. گرچه انتقال 

نهالهای جوان كاكتوس از خزانه بستگي به وضع آب و هوای منطقه و كاهش خطر 

ط ايران با رعايت نکات فني مي توان سرمای ديررس بهاره دارد، اما در بيشتر نقا

نهالهای جوان كاكتوس را در آغاز خرداد ماه به فضای آزاد )مزرعه( و يا مرتع انتقال 

 داد. 

هرس و جداسازی بخشهای پ مرده و خشك گياه و پيوند اكثر گونه های متفاوت 

 كاكتوس در ابتدای فصو تابستان صورت گرفته و در جهت تقويت آنان از كودهای

مناسب استفاده مي شود. گروهي از كاكتوس ها نظير ماميالريا به دليو گرمای تير 

 ماه به خواب رفته كه در اين حالت كوددهي متوقف مي گردد.

بذر كاكتوس ها و برخي ديگر از گياهان گوشتي در نيمه تابستان رسيده كه جهت 

اد گياه در بذركاری جمع آوری مي گردند. پاجوش كاكتوس جهت پرورش و ازدي

 اين زمان تهيه مي گردد.

در مرداد ماه خطر حمله كنه قرمز )آفت كاكتوسها( بيشتر مي باشد، زيرا در هوای 

گر  و خشك كنه ها فعاليت بيشتری دارند. به همين دليو تهيه وسايو پيشگيری و 

 درمان بيماری در اين ماه صورت مي پذيرد.
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        ان از نور فراوان خورشيد بهره مند در ماه پاياني تابستان كاكتوس ها هم چن

بذر كاكتوس هايي كه در ابتدای تابستان در خزانه و يا نهالستان كشت  .مي باشند

شده اند در شهريور ماه به رشد كافي رسيده و قابو انتقال مي باشند. به دليو سرد 

له آفات و شدن هوا و افزايش هوای ابری ميزان نياز آبي كاهش يافته اما امکان حم

 بيماريها افزايش مي يابد.

در پايان تابستان فصو رويش سريع كاكتوسها به پايان رسيده و گياه كم كم به نور 

و درجه حرارت پايين تر عادت كرده كه اين كار در اصطالح باغباني آماده سازی 

 گياه به شرايط سخت و نامساعد ناميده مي شود.

تاب تا اندازه ای كاهش يافته كه مناسبترين نور در ابتدای فصو پائيز تابش نور آف

مورد نياز كاكتوسها شناخته شده است. تابش آفتاب مستقيم مهرماه برای كاكتوس 

ها خوشايند بوده، و در زير پرتو آن گياهان خود را برای گذراندن شرايط سخت 

. در زمستان آماده و مواد مورد نياز را در بافتهای دروني خود ذخيره مي سازند

               مهرماه رفته رفته تبخير گياه كمتر و به همان نسبت ميزان آب مورد نياز كاهش 

 مي يابد.

در نيمه دو  پائيز غالب كاكتوس ها به تدريج به خواب زمستانه رفته، لذا نياز غذايي 

 75-02و رطوبت كاهش مي يابد. ميزان دمای مورد نياز گياه در اين زمان حدود 

 سانتيگراد است. رطوبت زياد در اين برهه موجب پوسيدگي سريع گياه درجه 

 مي گردد. نهال های جوان در اين فصو نياز آبي بيشتری دارند. 
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در پايان فصو خزان، كاكتوس ها كم كم از ميزان فعاليت رويشي فيزيولوژيك خود 

ارند. ميزان كاسته و وارد دوره استراحت كامو شده و به مراقبت چنداني هم نياز ند

نياز آبي در اين زمان حداقو بوده و دوره خواب برخي كاكتوس ها هنوز آغاز نشده 

 است.

فصو زمستان برای بسياری از كاكتوس ها زمان استراحت بوده و گياه نيازمند به 

درجه سانتيگراد است. عمده كاكتوسهای  76-73هوای معتدل و دمای نزديك به 

 د و نموی نداشته و دوره خواب را سپری مي نمايد.كامو و بزرگ در اين فصو رش

 

 بیماريها و ناهنجاريهای کاکتوس ها : ،آفات

ساقه قوی و سطح خارجي كاكتوس ها آنها را جزو گياهان خشن جای داده و به 

همين دليو از حمله بسياری از آفات و بيماريها مصون مانده و اگر مراقبت های 

 گيرد، كمتر به آفات و بيماريها دچار مي شوند.وي ه اين گياه به خوبي انجا  

چنانچه در گياه رشد غير عادی ديده شود، دليو بر وجود آفت و بيماری نبوده، بلکه 

ممکن است يکي از نيازهای مهم رشد گياهي مانند: نور، رطوبت، دما و .... به خوبي 

ای شدن ساقه های در اختيار گياه قرار نگرفته باشد. زرد شدن تدريجي برگها، قهوه 

سبز و رشد طولي غير طبيعي يا نر  و شو شدن ساقه ها از مشکالت گياهان 

 گوشتي و كاكتوسها به شمار آمده كه به آساني درمان پذير هستند.
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 روش های پیشگیری و مبارزه با آفات و بیماريهای کاکتوس :

ز يکسری از در صورت توسعه كشت كاكتوسهای علوفه ای در سطح وسيع امکان برو

آفات و بيماريها مي رود، زيرا هر گياهي در منطقه توسعه يابد امکان پيدا شدن 

          ميزبانها نيز مي باشد. حشرات از آفات شناخته شده و مهم كاكتوسها به شمار 

مي روند. حشرات ريز در محو اتصال برگ، غنچه های گو و يا خاك پنهان شده و 

از اين رو الز  است هر چند وقت يکبار گياهان كنترل و به سختي ديده مي شوند. 

در صورت ديده شدن آفت، پايه های بيمار را بي درنگ شناسايي و از بقيه جدا كرد. 

شناسايي نوع حشره و آفت نيز در مبارزه با بيماری مفيد واقع مي گردد. در مبارزه 

ن طبيعي استفاده شود. با آفات استفاده از سمو  مناسب بوده و بهتر است از دشمنا

از سولفات نيکوتين نيز در مبارزه با شته استفاده مي گردد. انواع حشراتي كه به 

 كاكتوس حمله مي كنند عبارتند از:

 

 5تا  9شته ها حشرات كوچکي با بدن نر  كه طول آنها معموالً در حدود  شته:

ساقه و ريشه گياهان ميليمتر بوده و به اندا  های گوناگون گياه مثو برگ، غنچه ، 

حمله مي كنند. بد شکلي و دگرگون شدن فر  كاكتوس ها از نشانه های ظاهری 

 حمله شته مي باشد.

يکي از شته های زيان بار شته مومي يا شته پشم دار است. كه از مشخصات آن 

ترشح ماده سفيد پشم مانندی مي باشد كه به سرعت بدن حشره آبي تيره رنگ را 

 مي پوشاند.
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( در اوايو ظهور شته ها  Systemicاستفاده از سمو  فسفره و يا انتقالي ) :وش مبارزهر

 در بهار مي باشد.

 

اين حشرات كه در زير سپری از ترشحات خود زندگي مي كنند به  :شته های سپردار

صورت برجستگي های كوچك روی اندا  گياهان ظاهر و از شيره گياهان تغذيه مي 

 .كنند

زماني كه شمار حشرات زياد است بوسيله محلول ماالتيون يا ساير  روش مبارزه:

حشره كشهای فسفره هنگا  خروج الروهای سن اول از زير سپرچه با آنها مبارزه 

 ميگردد.

 

شپشك آرد آلود حشراتي با بدن نر  و تخت بوده كه به دليو  :شپشك های آرد آلود

ي پوشاند به شپشك های آرد ترشحات آردی يا پنبه ای شکو كه بدن حشره را م

گي كامالً از تحرك برخوردار است.  آلود معروف هستند. حشره كامو از مرحله پوره

 اين حشرات بر روی تيغه ، ساقه و ريشه و ساير قسمت های گياه ديده مي شوند.

گياه در محيط باز با محلول ماالتيون و درون محيط بسته با محلول  روش مبارزه:

ان مي گردد. مبارزه شيميايي عليه اين حشرات عالوه بر زيان هايي رقيق الکو درم

 كه به محيط زيست وارد مي آورند به داليو زير از تأثير چشمگيری برخوردار نيست.

سطح بدن اين حشرات از مو  پوشيده شده است، لذا قطرات سم از بدن آنها  -7

 لغزيده كمتر مؤثر واقع مي گردد.
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 از مواد مومي مترشحه محفوظ مي مانند. تخم ها در توده ای -0

حشرات بيشتر در شکاف تنه، زير پوست درختان و يا در مکاني به سر مي برند  -8

 كه مواد سمي كمتر به آنها مي رسد.

هنگا  سم پاشي حشرات همه يك سن و سال نداشته و تأثير سم روی تخم و  -9

صورت لزو  مي توان با  پوره های سنين مختلف و حشرات بالغ يکسان نيست. در

 0تا  5/7يکي از سمو  فسفره همچون گوزاتيون، سوپر اسيد، ماالتيون به نسبت 

 سانتي متر مکعب در ليتر آب اقدا  به سم پاشي كرد.

 استفاده از مويان برای افزايش چسبندگي سم، تأثير مطلوبي بر جای مي گذارد.  -5

              ( (Mealy bagات كه به انگليسي برای مبارزه با اين حشر مبارزه بیولوژيكي:

 ميلي بگ ناميده مي شوند. از كفش دوزك استفاده مي گردد.

 

تريپس از راسته حشرات و كنه قرمز از راسته كنه ها بوده كه بر  تريپس و کنه ها:

اثر تغذيه گياه لکه های سفيد يا زرد از خود به جای گذاشته و جهت مبارزه با آنان 

فسفره برای تريپس و كنه كش برای كنه ها به صورت مه پاش استفاده  از سمو 

 مي نمايند.

 

 را آغاز ميکنند و  حلزونها در شب فعاليت خود :حلزون های صدفدار و بي صدف

 با تغذيه از بدنه كاكتوس به آن آسيب مي رسانند.چنانچه در روی كاكتوس ها 
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ود، نشانة حضور حلزون در ماده ای لزج و چسبناك به صورت شيار مشاهده ش

 .اطراف گياه است

             طعمه های آلوده به متالوئيد را بر روی خاك پخش و آبياری  روش مبارزه:

مي نمايند. همچنين با گياهان برگ سبز مزاحم كه عامو ازدياد حلزون مي باشند 

 نيز مبارزه مي گردد.

 

ه شکستگي بهبود نيافته، بريدگيها، رطوبت بيش از اندازه، هر گون بیماريهای قارچي:

حمله و هجو  الروها و گزيدگي حشرات، انتقال بيماری بهنگا  بذر پاشي و .... از 

 راههای پيدايش بيماريهای قارچي مي باشند.

گرد آوری و از بين بردن گياهان آلوده و استفاده از محلول سولفور و  روش مبارزه :

 ر بازار.ديگر قارچ كشهای محلول و موجود د
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 جدول مربوط به بیماريهای کاکتوس

 روشهای درمان و مداوا علت  نشانه ها و بيماريهای ديده شده رديف

آب زياد، فشردگي و تراكم خاك منجر به ضايع و فاسد شدن  ايستايي رشد گياه ونبود رشد تازه 7

 ريشه ها مي گردد

 …تقويت خاك و تنظيم زمان كاشت و 

 گياه از بي آبي خشك شده و يا دمای زياد دريافت  رگ هازردی ساقه ها و ب 0

 مي كند

فراهم آوردن رطوبت كافي جهت استقرار 

 گياه در محيطي با رطوبت و تهويه مناسب

 ساقه با برگها به تدريج و به مرور زمان زرد رنگ  8

 مي شود

 زودن آهن به خاكخاك و اف PHآزمايش  كمبود احتمالي آهن و قليايي بودن بيش از اندازه خاك

رشد طولي بيش از اندازه و يا رشد كند با زماني  9

 طوالني

 استقرار گياه در نور كافي كمبود نور يا روشنايي كم

آرايش ريشه ها، حذف ريشه های پ مرده  زخمي بودن و آسيب ديدگي ريشه ها نمايان شدن برگهای تازه همراه با رنگ پريدگي  5

 خراب و مرده 

چه های گو، نداشتن گو يا كمبود ريزش غن 6

 گو

رطوبت بيش از اندازه ، درجه دمای متغير و پائين، و هم 

چنين در مسير باد بودن، نگذراندن دوره استراحت زمستاني و 

 ( N0)يا دريافت بيش از اندازه ازت 

كاهش رطوبت، كشت در خاكهايي با ازت 

كمتر و فسفر بيشتر كه گياه را وادار به 

 ستاني كند.استراحت زم

 كاهش رطوبت، بريدن بخشهای نر  يا لزج  رطوبت فراوان و كم بودن درجه دما خميدگي و نر  شدن پيکر گياه در ساقه يا تنه 1

رشد طبيعي گياه به سبب پير شدن و افزايش سن كاكتوس و  چوب پنبه ای شدن پوست ساقه و تنه  3

دن گزش برخي از حشرات كه واكنش آن به صورت چوبي ش

 است

 

 مبارزه با حشرات مولد بيماری

براق و نيمه شفاف شدن كاكتوس در پائيز يا  4

 زمستان

 جدا نمودن ساقه و بخش های يخ زده  يخزدگي
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 سازگاری فنولوژی کاکتوس ها :

كالدود ) ساقه يا شاخه برگ شکو ( كاكتوسها به گونه ای رشد نموده كه حداكثر ميزان 

 لولهای بزرگ اسفنج داخلي ذخيره مي گردد.آب با حداقو تلفات در س

 در زمان خشکسالي استفاده از بافت ذخيره كننده بيشتر از بافت فتوسنتزی است. -

- Biomass   ، مرتبه بيشتر از گياهاني است كه از نظر  8-9موجود در هر واحد

 مي باشند.  C8و  C9چرخه فتوسنتزی در گروه 

 

 سیستم خاص ريشه ای : 

ريشه: كم عمق، گوشتالود، با پراكنش جانبي مناسب )حداكثر طول سيستم سازگار  -

متر (، بالفاصله پس از دريافت رطوبت ناشي  9-3سانتيمتر و پراكنش عرضي   82

 از جذب آب رشد مي كند.

خصوصيات بيابان زی گياهان را قادر مي سازد تا در خشکسالي طوالني مدت مقاو   -

 باشند.

كه حداقو هدررفت آب جذب شده را خواهد  سيستم ريشه ای بگونه ای است -

 داشت.

 توانايي ذخيره مقادير زيادی آب در اندا  ريشه وجود دارد. -

باران بسيار اندك )چند ميليمتر( كه برای اغلب گياهان فاقد ارزش است برای  -

 كاكتوس ها مفيد واقع مي شود.
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      ك نوع سيستم و پراكنش كم عمق ريشه در كاكتوسها موجب جذب آب از خا -

 (.Dekock)مي گردد، در حاليکه اغلب گياهان فاقد چنين مکانيسمي هستند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازگاری فیزيولوژيكي کاکتوس ها به محیط زيستهای خشك :  

 

 

 

 

 

 

 

عمده دی اكسيد كربن خالص در شب جذب مي شود. آب كمي در هر مول دی  -

 اكسيد كربن جذب شده تلف مي شود.
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 (.Lehouerou). مي باشد C8و  C9بيشتر از گياهان CAMز آب در گياهان  قابليت استفاده ا -

ليتر آب نياز است: يونجه  012برای توليد يك كيلوگر  ماده خشك به كمتر از  -

 ليتر آب نيازمند مي باشد. 152

استفاده بهينه از آب در كاكتوس هنگامي محرز مي گردد كه ميزان آب در خاك محدود 

 مي شود.

 بهینه از آب استفاده(wue)  در علوفه (O.F.I ) 

O.F.I  علوفه مقاو  به خشکي است كه قابليت استفاده آب در آن بيشتر از محصوالت

 علوفه ای متداول است.

Lehouerou 822-052 ليتر آب در هر كيلوگر  مواد خشك O.F .I   

 ليتر آب در هر كيلوگر  مواد خشك Dekock 061 علوفه

Dekock 829 آتريپلکس )بوته نمکي( آب در هر كيلوگر  مواد خشك ليتر 

Dekock 48 گياه آگاو ليتر آب در هر كيلوگر  مواد خشك 
 

 ( C8ليتر آب برای توليد يونجه مورد نياز است. )  152

C8 .گياهاني كه از نظر چرخه فتوسنتزی در گروه يونجه قرار دارند : 

 تريپلکس و يونجهمقايسه استفاده بهينه از آب بين كاكتوس، آ
 میلیمتر محاسبه گرديده است ( 28) میزان عملكرد هر واحد آب 
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كاكتوسها از گياهان گوشتي مقاو  به كم آبي و خشکي بوده كه نسبت به ساير گياهان 

علوفه ای و با توجه به حداقو هزينه و شرايط ناهنجار سرزمين  و ..... علوفه خوشخوراك 

 ا توليد مي نمايد.و با عملکرد مطلوبي ر

توليد قابو توجه سبزينه اعم از برگ، ساقه و ..... انواع كاكتوسها در شرايط اقليمي 

نامطلوب و خاكهای فرسوده و تخريب يافته با حداقو نياز آبي و هزينه و ..... استفاده از 

گياهان فوق در امر بيابان زدايي و جلوگيری از فرسايش و هدر رفت آب در اراضي 

 و بي آب را توجيه مي نمايد.  خشك

همانطوريکه نمودار باال نشان مي دهد ميزان توليد علوفه كاكتوس بدون خار نسبت به 

ساير گياهان علوفه ای به ازای مصرف هر واحد آب بيشتر بوده و عملکرد باالتری را از 

ساير خود نشان ميدهد. كاكتوس علوفه ای در شرايطي توليد قابو قبولي مي نمايد كه 

آن نسبت به ساير گياهان باالتر مي باشد  T.D.Nگياهان توان توليد را ندارند. ضريب 

زيرا ساقه و شاخ و برگ كاكتوسها به گونه ای رشد مي نمايد كه حداكثر ميزان مواد 

 غذايي را با حداقو تلفات در سلولهای بزرگ و اسفنج داخلي ذخيره مي نمايد.

بافت ذخيره كننده بيشتر از بافت فتوسنتزی است و در زمان خشکسالي استفاده از 

مرتبه بيشتر از گياهاني است كه از نظر چرخه فتوسنتزی در  8-9ميزان توليد در واحد 

مي باشند. اين گياه  با توجه به شرايط وي ه و ساختمان خاص در  C8و  C9گروه 

ي سازگاری خشکسالي طوالني مدت مقاو  بوده و در بيابان نسبت به شرايط محيط

بااليي از خود نشان            مي دهد. نوع سيستم ريشه ای به گونه ای است كه حداقو 

هدررفت آب جذب شده را داشته و توانايي ذخيره مقادير زيادی آب در اندا  ريشه وجود 



 
5656

دارد. اين گياه از چند ميليمتر باران بسيار اندك كه برای اغلب گياهان فاقد ارزش است 

بهينه مي نمايد، زيرا نوع سيستم و پراكنش كم عمق ريشه در كاكتوسها موجب  استفاده

جذب آب بيشتر از خاك مي گردد. در حالي كه اغلب گياهان فاقد چنين مکانيسمي مي 

باشند. جدول فوق نشان مي دهد كه ميزان توليد علوفه كاكتوس بدون خار نسبت به 

ب مصرف شده بيشتر بوده و عملکرد آتريپلکس و يونجه به ازای مصرف هر واحد آ

 85ميليمتر بارندگي بيش از  732باالتری را از خود نشان مي دهد. كاكتوس علوفه ای با 

تن علوفه خشك توليد مي نمايد و در صورت فراهم بودن  01/8تن علوفه تر و يا از 

ی ميليمتر در سال و با پراكنش مناسب عملکرد 932شرايط با ميزان بارندگي حدود 

تن علوفه خشك توليد خواهد داشت. عملکرد  725تن علوفه تر و حدود  725بيش از 

فوق نشان مي دهد كه كاكتوس سازگاری بسيار بااليي با شرايط سخت محيطي داشته و 

مي توان آن را در مراتع استانهای گر  و معتدل شامو بوشهر، هرمزگان، فارس، سيستان 

لي، كرمان، مركزی، قم، اصفهان، يزد، سمنان، تهران، و بلوچستان، خراسان جنوبي و شما

 خوزستان، ايال ، كرمانشاه، حاشيه دريای خزر و دشت كوير كشت نمود. 

 

 فصل برداشت کاکتوس علوفه ای :

از            كاكتوس علوفه ای را در انتهای فصو رشد برداشت كرده و بوه وسويله داس يوا چواقو     

برداشت به نوع كاكتوس و سن گياه در سوال اول برداشوت      بوته ها جدا مي شوند. ميزان 

پد از هر بوته بوده كه در محيط خشك و سايه نگهداری و بوه منظوور جلووگيری از     9-0

هفته زير و رو مي گردند. همچنين سطح آنها را با كاه و كلش به قطر  9-6پوسيدگي هر 



 
5757

مکزيك علوفه برداشت  سانتي متر پوشش ميدهند. در مناطق نيمه خشك مركزی 72-5

ماه نگهداری كورده كوه در شورايط سوخت      6شده كاكتوسهای علوفه ای )پدها( به مدت 

درصد نياز دا  كشور را تأمين مي نمايد. ميزان توليود علوفوه    05-82خشکسالي بيش از 

بستگي به سن گياه، تراكم گياه، نوع و ميزان بارندگي منطقه دارد.گونه كاكتوس با توجوه  

ميليمتور( بوه عنووان گيواه سوازگار بوا محويط و         752ندگي متوسط ساليانه كشور )با بار

درجه و رطوبت انودك متناسوب بوا     52متحمو در برابر تنشهای محيطي و گرمای باالی 

 شرايط طبيعي اكثر مراتع كشور مي باشد

 

 
 عملكرد کاکتوس تحت انواع سیستم های محدود آبیاری

 میلیمتر 222نه در يك منطقه با متوسط بارش ساال

 
ميزان آبياری و بارش در هر 

 سال )ميليمتر(

 

تعداد دفعات 

 آبياری

 

 زمانهای آبياری

 ميزان توليد در هر هکتار

 وزن مرطوب 

 )تن(

 وزن خشك 

 )تن( 

ميليمتر  713بدون آبياری + 

 باران

2 - 34/09 01/8 

 713+  ميليمتر آبياری  15

 ميليمتر باران

 07/9 67/83 سپتامبر 7

 713+  ميليمتر آبياری  750

 ميليمتر باران

 77/6 94/66 سپتامبر، نوامبر 0

 713+  ميليمتر آبياری  004

 ميليمتر باران

 24/4 62/41 سپتامبر، نوامبر، ژانويه 8

 713+  ميليمتر آبياری  825

 ميليمتر باران

سپتامبر، نوامبر، ژانويه،  9

 مارس

63/726 51/72 

 

 

 ذايي کاکتوس علوفه ای:تولید و ارزش غ
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ميزان توليد كاكتوس علوفه ای به شدت و طول مدت بهره برداری به شورح جودول زيور    

 اندازه گيری شده است.

 

 ميزان توليد )تن در هکتار( شدت استفاده از كاكتوس علوفه ای

 79 هر سال

 5/97 هر دو سال

 1/59 هر سه سال

 9/54 هر چهار سال
 

در كاكتوس علوفه ای يکوي از امتيوازات    T.D.Nبه تركيب فوق باال بودن ضريب  با توجه

 اين گياه مي باشد.  

رژيم غذايي و انرژی مورد نياز گوسفند با اسوتفاده از مواده غوذايي )كواكتوس و فيبرهوا(      

تأمين مي گردد. ميزان استفاده از كاكتوس علوفه ای در رژيم غذايي بر مبنای يك مواده  

 درصد و بدون اثرات جانبي گوارشي مي باشد. 55بر خشك بالغ 
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استفاده از كاكتوس علوفه ای با مقادير كموي در جيوره غوذايي و بهموراه )پوشوال، كواه(       

ميباشد. علوفه كاكتوس به قدری خوشخوراك و دلپذير است كه دا  اشوتياق زيوادی بوه    

 5-3رای بوز  كيلووگر  و بو   6-4مصرف آن دارد. ميزان مصرف كواكتوس بورای گوسوفند    

كيلوگر  است. تغذيه گوسفند و بز از كاكتوس علوفوه ای عوالوه بور توأمين نيواز غوذايي       

 بخشي از آب مورد نياز دا  را نيز تأمين مي نمايد.

 

 ترکیبات غذايي :

 كاكتوس ها دارای تركيبات متنوعي به شرح زير مي باشند:

، نيتوروژن  29/8،  پتاسويم :   %  CP :9/9 – 9/7%  ،  88%  ،  اسيد فسفريك :  35آب : 

،    39/0 – 35/78%  ،  كلسوويم :  55/7%  ،  چربووي :  6/7%  ،  منيووزيم :  35/1آزاد : 

  65/3فيبر خا  : 

%  78تجزيه مواد نشان مي دهد كه كاكتوس حاوی مقادير متنابهي اگوزاالت اسوت، كوه    

 % آن به شکو محلول است.  92ماده خشك را شامو شده و 

 

 ليگنين سلولز همي سلولز NDF ADF گياه

 4/1 94/07 0/75 47/04 75/95 يونجه

O.engelman 7/87 0/77 3/74 4/1 3/0 

O.Filipendula 8/88 8/75 4/71 9/72 4/8 

O.Versicolor 3/84 4/73 3/02 1/78 3/8 

O.Polyacanth 7/87 9/73 1/70 64/70 3/9 

O.Fragilis 23/85 91/75 6/74 4/72 4/8 
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توجه به سازگاری و توان باالی كاكتوس علوفه ای با شورايط سوخت محيطوي و توليود      با

قابو قبول در شرايط كم آبي و خشکسالي كشور و مستقر در كمربند خشوك دنيوا، ايون    

 گياه به عنوان تامين كننده علوفه مورد نياز دا  كشور مورد توجه قرار مي گيرد.

 

 کاشت کاکتوس در مراتع :

يت پوشش گياهي، توليد علوفه انبوه، جلوگيری از هودر رفوت خواك و بووي ه     بمنظور تقو

استفاده بهينه از آب كشت كاكتوس در مناطق خشك و نيمه خشوك موورد توجوه قورار                

 مي گيرد.

درصد  75-02درصد با خاك شني سبك با حداكثر رس  8مراتع مسطح با شيب حداكثر 

مناسب كشت كاكتوس  PH=  0/3-5/3يستادگي و و زهکش مناسب، فاقد شوری و آب ا

بوده و ترجيحاً دسترسي به جاده و نزديکي به تأسيسات دامداری جهت نگهوداری علوفوه   

توليدی مناطق مساعد را معرفي مي نمايند. حذف علفهای هرز و درختچوه هوای موزاحم    
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آب در استقرار  در سطح مراتع و ايجاد جوی و پشته )فارو( بمنظور استفاده بيشتر از روان

 گياهان كاشته شده مفيد واقع مي گردد.

بوته در هر هکتار بستگي به وي گي های اگرو اكولووژيکي   822-3222تراكم كاشت بين 

متفاوت بوده و بوته های آماده شده در خرانه )بصورت پد( در حاشويه رديفهوای احوداثي    

موي گيرنود. جهوت آمواده      آنها در زير خواك قورار   8/0)فارو( غرس مي گردند، بطوريکه 

سازی زمين مرتعي و حصول عملکرد بهتر قبو از كاشت موي تووان اقودا  بوه كووددهي      

نمود. كودهای شيميايي نسبت به كود حيواني سهو الوصول تر بوده اما كودهای حيوواني  

   تن كود گاوی در هکتار و در هر دو سال برابر با مصرف         02دوا  بيشتری دارند. استعمال 

كيلوگر  كود ازته و فسفره در هر سال است. استفاده از كود ازته در طول فصوو   42-92

روز بعود موورد    95بارندگي صورت گرفته كه نيمي از آن در ابتدای فصو و نيموي ديگور   

 بهره برداری قرار مي گيرد. 

زمان كاشت هنگامي است كه حداقو خطر يخ زدگي وجود داشته باشود، زيورا انودامهای    

وايي كه نسبت به سرمازدگي بسيار حساس مي باشند، دو تا سه هفتوه پوس از كاشوت    ه

رشد مي نمايند. كاكتوسها نسبت به سرما واكنش سريع نشان داده و حداقو حرارت قابو 

درجه سانتيگراد برای عمو  آنها مي باشد. لذا زمان كاشت بسته به نووع اقلويم    -5تحمو 

 منطقه انتخاب مي گردد.

اريته های بدون خوار بورای توليود علوفوه مناسوب بووده، بطوريکوه حموو و نقوو،          انواع و

نگهداری و استفاده از آنها آسانتر است. برخي گونه هوای كواكتوس در نوجوواني بصوورت     

 سبزی و تازه و باريك مورد استفاده انسان قرار مي گيرد.
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ناسوب جهوت بهوره    )بومي مکزيك( با ميوه سفيد و پوست نازك واريته م Pabellonگونه 

برداری معرفي مي گردد. حمله آفات و پوسيدگي يکي از موانع كاشت كاكتوس در مراتع 

بوده كه جهت مبارزه هرس بوته های مبتال و استفاده از آفت كشوهای تماسوي از جملوه    

 ليتر آب مفيد واقع مي گردد. 022سوين به مقدار يك كيلوگر  در

بوده كه بوه دليوو مزيوت آن در     Opuntiaع گونه يکي از گونه های مناسب كشت در مرات

تبديو آب به ماده خشك و نيز مقادير زيادی انرژی قابو هضم به عنووان يکوي از منوابع    

و  C9برابر گياهان  8علوفه ای مورد توجه قرار گرفته است. راندمان مصرف آب آن تقريباً 

نود توليود مشوابهي داشوته     است. در شرايط اپتيمم رشد اكثر گياهان مي توان C8برابر  5

برتوری   C9و  C8نسوبت بوه    CAMباشند ولي در شرايط خشك و نيمه خشوك گياهوان   

 دارند.

از اين گياه در تغذيه گاو و .... استفاده مي شود ولي به دليو فقر آن در توأمين پوروتئين   

بايد با ساير گياهان مخلوط شود. البته از نظر هيدرات كربن و كلسويم غنوي موي باشود.     

مزيت آن توانايي رشد در مناطقي است كه ساير گياهوان قوادر بوه رويوش نموي باشوند.       

بوه   Opuntiaهزار هکتار در سراسر دنيوا بوه كشوت     422تخمين زده مي شود كه حدود 

 عنوان علوفه اختصاص داشته باشد.

در كشورهای توليد كننده كاكتوس علوفه ای پدها و نهال ها برای زارعين توسوط دولوت   

ن مي شود. مدت زمان حمايت از مرحله كاشت تا استقرار كامو و رسيدن به عملکرد تامي

سال خواهد بود. قيمت هر پد و نهال كواكتوس علوفوه ای در دنيوا     8قابو قبول به مدت 

 % دالر مي باشد.70% تا 9حدود 
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 روش های مصرف و فر آوری کاکتوس علوفه ای: 

بديو آب به ماده خشوك و نيوز مقوادير زيواد     كاكتوس علوفه ای به دليو مزيت آن در ت

انرژی قابو هضم به عنوان يکي از منوابع علوفوه ای موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت. در        

توليود بواالتری    c9و  c8شرايط خشك و نيمه خشك كاكتوس علوفه ای نسبت به گياهان

داشوت و  داشته و از اين گياه در تغذيه گاو، گوسوفند، بوز و ... بوه صوورت مسوتقيم و بر     

ذخيره سازی استفاده مي گردد. توان ايون گيواه در شورايط سوخت محيطوي بوه حودی        

باالست كه در مناطقي كه ساير گياهان علوفه ای توليد ندارند كاكتوس قادر به رويوش و  

توليد مي باشد. با توجه به استقبال مطلوب سطح كاشت آن در سراسور دنيوا هموواره در    

علوفه ساير فراورده ها نظير ميوه، رنگدانه و ... آن نيز موورد   حال توسعه بوده كه عالوه بر

 اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتفاده قوووووووووووووووووووووووووووووووووووووورار  

مي گيرد. استفاده از كاكتوس علوفه ای به عنوان يك علوفوه اضوطراری جهوت خووراك     

دامها بخصوص گوسفندان در طي فصو خشك يا خشکي های طوالني مودت از اهميوت   

و كوير جهت كنترل بيابان زايي و حفوظ  خاص برخوردار مي باشد، عالوه بر آن در مراتع 

خاك نيز بکار گرفته مي شود. ميوه كاكتوس از بهترين ميوه هوای منواطق خشوك دنيوا      

بوده و دارای ارزش غذايي بااليي مي باشد كه به صورت تازه خوری موورد اسوتفاده قورار    

گهوا  مي گيرد. از گو آن در صنايع رنگ سوازی اسوتفاده شوده و از بوا كيفيوت تورين رن      

 محسوب مي شود.
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منابع مورد استفاده

 

 ، ناشر : انتشارات فرهنگ جامع 7815ا ، جهان كاكتوسها  يمطلق زاده  رو -

 نتيياهان زيناز ، پرورش گلها و گيمرعشي  پر -

 د ، اصول باغبانييمرادی ن اد  فر  -

 اهان و گلهای خانگييلي  مراد ، گيوك  -

 د ، طراحي باغ و پاركيحکمتي  جمش  -

 نترنتيا تيسا -
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