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چکیده
اين پژوهش به منظور بررسی اثر جايگزينی سطوح مختلف يونجه با کاکتوس علوفهای در جیره بر عملکرد و
ويژگیهای الشه برههای پرواری انجام شد .جیرهی آزمايشی پايه (شاهد) شامل  05درصد دانه جو %05،يونجه
خشک و  %05کاه گندم بود .کاکتوس علوفهای جايگزين  05 ،05يا  05درصد از يونجه خشک در جیرهی پايه شد.
بیست بره نر ترکی قشقايی ( 085±05روزه و میانگین وزن  07 ±0کیلوگرم) بهطور تصادفی با جیرههای آزمايشی
تغذيه شدند ( 0بره در هر تیمار) .برهها در قفس های انفرادی با دسترسی آزاد به خوراک و آب نگهداری شدند. .
تغییرات وزن بدن ،خوراک مصرفی و ضريب تبديل خوراک برای يک دوره 75روزه اندازهگیری شد .در پايان آزمايش،
برهها کشتار شدند و ويژگیهای الشه (درصد الشه گرم و سرد ،درصد گوشت ،درصد چربی ،درصد استخوان،
ضخا مت چربی پشت و مساحت ماهیچه راسته) مورد بررسی قرار گرفت .افزايش سطح کاکتوس علوفه ای در جیره
سبب کاهش عددی در افزايش وزن روزانه برهها شد .همچنین ضريب تبديل خوراک نیز با افزايش سطح جايگزينی
کاکتوس علوفه ای در جیره ،افزايش پیدا کرد .به هر حال ،تفاوت معنیداری بین تیمارهای آزمايشی برای افزايش
وزن روزانه ،مصرف خوراک و ضريب تبديل خوراک مشاهده نشد .همچنین تیمارهای آزمايشی اثر معنیداری بر
ويژگیهای الشه برههای پرواری نداشتند .يافتههای اين پژوهش نشان داد که میتوان کاکتوس علوفه ای را با نیمی از
يونجه در جیره برههای پرواری جايگزين کرد ،بدون آنکه عملکرد و ويژگیهای الشه را تحت تاثیر قرار دهد.
واژگان كلیدي :بره ترکی قشقايی ،عملکرد پرواری ،کاکتوس ،ويژگیهای الشه.

 -1مربی پژوهشی ،بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،شیراز ،ایران
-2کارشناس ارشد تغذیه دام و طیور
 -3استادیار پژوهشی ،بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،شیراز ،ایران
 -4استادیار پژوهشی ،مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ،شعبه شیراز ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،شیراز ،ایران.

* عهده دار مکاتبات:

solhjoo46@gmail.com
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مقدمه
کاکتوس متعلق به خانواده  Cactaceaeشامل حدود  005گونه استت ( )00و نستبت بته کمبتود آب،
دمای باالی محیط و فقیر بودن خاک از نظر حاصلخیزی مقاوم است .کاکتوس يک غتذای مناستب بترای
انسان بوده و بهعنوان سوخت ،دارو ،تغذيه زنبور عسل و همچنین در پروژههای بازسازی مراتع و کشتت
زمینهای غیرحاصلخیز استفاده میشود ( .)0اهمیت کاکتوس بهعنتوان غتذای حیوانتات اهلتی بتهختاطر
مقاومت آن بهخشکی ،تولید ماده خشک باال ،خوشخوراکی و مقاومت نسبت بهشوری است .در بستیاری
از مناطق خشک ،کشاورزان و دامداران بهطور گسترده از گونه های کاکتوس وحشی و زراعتی بتهعنتوان
علوفه در مواقع اضطراری که خشکسالیهای شديد و مکرر اتفاق میافتد استفاده میکنند (.)0
اين گونه کاکتوس ( )Opuntia ficus-indicaدارای سطوح ماده خشک پايین ( 05تا  00درصد)،
پروتئین خام ( 0تا  0درصد) و ديواره سلولی  00/8درصد در ماده خشک است ( )00و به خاطر داشتن
مقدار زيادی کربوهیدرات غیر فیبری ( 00/7درصد در ماده خشک) بهعنوان منبع عالی انرژی بهشمار
میآيد و ضريب هضمی بااليی دارد ( .)05همچنین اين نوع کاکتوس دارای سطح قابلتوجهی از کلسیم،
پتاسیم و منیزيم است ( .)07اين کاکتوس بازده مصرف آب بااليی دارد که ناشی از روش فتوسنتز
متابولیسم اسید کراسوالسه ) )Crassulacean Acid Metabolismاست ( .)9تحقیقات اندکی در مورد
استفاده از کاکتوس بهعنوان علوفه نشخوارکنندگان صورت گرفته است و در نتیجه اطالعات در مورد
ارزش غذايی و قابلیت هضم آن محدود است ( .)0بنابراين منبع قابلتوجهی در مورد اثرات آن بر
تولیدات حیوانات ،مخصوصاً کیفیت الشه و گوشت وجود ندارد .نشان داده شده است که با مصرف گیاه
تازه کاکتوس در شرايط گرمايی ،نیاز دام به آب کاهش میيابد که به خاطر آب باالی موجود در گیاه تازه
است .بنابراين استفاده از گیاه برای تغذيه در طول دوره کم آبی و خشکی میتواند اثرات منفی ناشی از
تنش خشکی و گرمايی بر عملکرد حیوان را کاهش دهد ( 7و.)00
مخلوط کاکتوس با کاه غالت میتواند راهحل تغذيهای رضايتبخشی برای نیاز نگهداری
نشخوارکنندگان کوچک در نواحی خشک باشد ( .)00کاکتوس علوفهای نبايد در معرض چرای مستقیم
دام باشد زيرا بزاق دام به عنوان عامل بازدارنده مانع رشد مجدد گیاه از قسمت قطع شده میگردد.

87

مجله دانش و پژوهش علوم دامی /جلد  -12زمستان 2931

برای استفاده از آن در جیره ،قطعات کاکتوس قطع شده را خرد نموده و آنها را به صورت قطعات
کوچک به صورت دستی به دام داده میشود .اين گیاه خوشخوراک بوده و شتر ،بز ،گوسفند و گاو
تمايل فراوانی برای تغذيه از اين گیاه نشان میدهند .تغذيه دام از اين گیاه به ويژه در مناطق خشک دام را
تا حد زيادی از نوشیدن آب بی نیاز میکند ( .)05در کشور ما تامین علوفه موضوعی بسیار جدی است و
به دلیل محدوديتهای منابع آبی اين امر تبديل به يک دغدغهی همیشگی شده است .کاشت کاکتوس
های علوفه ای با مقاومت ويژه ای که به وضعیت نامساعد محیطی از جمله درجه حرارت های باال و
خشکی های طوالنی مدت و خاک های فقیر دارند میتواند راه مناسبی برای حل قسمتی از اين مشکل
بوده و جايگزين مناسبی برای محصوالت با نیاز آبی باال باشد .هدف از اجرای اين آزمايش بررسی
قابلیت استفاده از کاکتوس در جیره پرواری ،تعیین درصد جايگزينی کاکتوس در جیره بهجای يونجه و
تأثیر استفاده از کاکتوس بر عملکرد و ويژگیهای الشه برههای نر ترکی قشقايی بود.
مواد و روشها
کاکتوس علوفهای از مزرعه شهرداری شهرستان عسلويه واقع در استان بوشهر تهیه و به ايستگاه
دامپروری نی ريز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس منتقل شد .سپس ترکیبات
شیمیايی علوفه (ماده خشک ،خاکستر ،پروتین خام ،ای.دی.اف .و ان.دی.اف) در آزمايشگاه تغذيه دام
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس (جدول  )0اندازهگیری شد( 05 .)0رأس بره نر
ترکی -قشقايی با میانگین سنی  0تا  7ماه با میانگین وزن  07تا  09کیلوگرم از بین برههای نر موجود در
ايستگاه انتخاب و در باکسهای انفرادی قرار داده شدند ( 0تیمار و در هرتیمار  0رأس) .احتیاجات
روزانه برههای مورد آزمايش بر اساس جداول استاندارد احتیاجات غذايی ( )00تعیین شد (جدول.)0
جیرهها شامل  05درصد کنسانتره (جو) و  05درصد علوفه ( 05درصد يونجه و  05درصد کاه گندم) بود.
تغذيه برهها به صورت دو بار در روز (صبح و بعد از ظهر) با جیره کامالُ مخلوط انجام شد .برهها
بهصورت آزاد به آب دسترسی داشتند .مقادير کاکتوس بهمیزان  05 ،05و  05درصد جايگزين يونجه شد.
دوره پیشآزمايش  00روز و دوره اصلی آزمايش  75روز بود .در پايان آزمايش میزان خوراک مصرفی،
افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراک تعیین شد .در پايان دوره آزمايش برهها وزنکشی و کشتار
شدند .وزن الشه گرم و سرد اندازهگیری شد.
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قطعهبندی الشه به روش مرسوم ايرانی ( )8با استفاده از يک نیم الشه انجام شد .استخوان ،چربی و
گوشت قسمتهای ران ،دست ،راسته ،قلوهگاه ،پیشسینه و گردن در نیم الشه جدا شد و سپس درصد
گوشت ،چربی ،استخوان و دنبه الشه تعیین شد .سطح مقطع ماهیچه راسته در ناحیه بین دنده  00و  00به
وسیله مساحت سنج ديجیتالی (پس از رسم آن بر روی کاغذ شفاف) اندازهگیری شد .برای تعیین
ضخامت چربی پشت از کولیس استفاده شد
اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفی در چهار تیمار آزمايشی (جیره غذايی) که در آنها علوفه
کاکتوس بهترتیب با نسبتهای صفر 05 ،05 ،و  05درصد جايگزين يونجه خشک شد با  0تکرار در هر
تیمار انجام شد .تجزيه آماری دادهها با نرمافزار  SASو با استفاده از رويه  GLMو مقايسه میانگینها با
آزمون دانکن انجام شد(..)00
جدول  -1تركیب شیمیايي (گرم در كیلوگرم ماده خشك) كاكتوس
ماده خشک

خاکستر

پروتئین خام

ADF

NDF

007

000

88

080

000

انرژی متابولیسمی (مگاکالری در کیلوگرم
ماده خشک)*
0/90

* با استخراج از منابع )(Einkamerer, 8002

جدول  .2اجزاء تشکیل دهنده و تركیب شیمیايي جیرهها (بر اساس ماده خشك)
جیرههاي غذايي (بر اساس در صد جايگزيني كاكتوس با يونجه)

ماده خوراكي

5

05

05

05

يونجه (درصد)

05

00

00

00

کاه (درصد)

05

05

05

05

جو (درصد)

05

05

05

05

کاکتوس (درصد)

5

8

00

00

ترکیب شیمیايی جیره
پروتئین خام (درصد)

00/0

05/98

05/00

05/00

0

0/09

0/00

0/00

0/00

کلسیم (درصد)

5/0

5/70

5/90

0/58

فسفر (درصد)

5/00

5/00

5/00

5/00

انرژی قابلمتابولیسم

 -0مگاکالری بر کیلو گرم ماده خشک
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نتايج و بحث
عملکرد پرواري
میانگین وزن برهها در آغاز و پايان آزمايش ،خوراک مصرفی روزانه ،افزايش وزن روزانه و ماده
خشک مصرفی بین گروههای آزمايشی از نظر آماری تفاوت معنیداری نداشتند (جدول .)0گروه 05( 0
درصد کاکتوس) ،ضريب تبديل مناسبی نسبت به تیمار شاهد نداشت اما اين اختالف معنیدار نبود.
بهطور کلی تیمار شاهد دارای افزايش وزن روزانه و خوراک مصرفی و ضريب تبديل خوراکی بهتری
نسبت به ديگر تیمارها بود اگر چه اختالف معنیداری بین آنها وجود نداشت .گروه  05( ،0درصد
کاکتوس) در ويژگیهای پرواری کمترين تفاوت را با گروه شاهد نشان داد .اين يافتهها با پژوهش
محققان ديگری که بیان کردند سطوح باالی کاکتوس در جیره برههای پرواری ،باعث کاهش درصد
مصرف خوراک و کاهش وزن پايانی میشود مطابقت دارد( .)00در پژوهشی گزارش شد که استفاده از
کاکتوس بهعنوان غذای مکمل در جیره بر مصرف ماده خشک و افزايش وزن بدن تأثیر معنیداری ندارد
و مخلوط کاکتوس با کاه غالت میتواند راهحل تغذيهای رضايتبخشی برای نیاز نگهداری
نشخوارکنندگان کوچک در نواحی خشک باشد ( .)0پژوهشگران ديگری مشابه با نتايج اين آزمايش،
تفاوت و کاهش عملکرد در اثر مصرف سطوح باالی کاکتوس را بهدلیل تفاوت در میزان انرژی و فیبر
جیره ذکر نمودند ،همچنین بیان کردند که به دلیل پرشدن فیزيکی شکمبه انرژی الزم برای رشد تأمین
نمی شود و استفاده از منابع پروتئینی به مقدار مورد نیاز برای نشخوارکننده را محدود کرده و روی میزان
افزايش وزن بدن تأثیر میگذارد ( 00و  .)08بهدلیل اينکه علوفه کاکتوس مصرفی در اين آزمايش در
تغذيه برهها به جای يونجه استفاده شد و اين علوفه نسبت به يونجه پروتئین کمتری دارد ( 8/8در مقايسه
با  00درصد) و در مقابل فیبر باالتری دارد که اجازه مصرف بیشتر را بهدام نمیدهد میتوان کاهش
عددی در فراسنجههای عملکرد پروار را توجیه کرد .با توجه به جدول  0خوراک مصرفی در تمامی
تیمارهای آزمايشی ،نسبت به تیمار شاهد کاهش داشته است و بهدلیل فیبر باالی کاکتوس ،دريافت انرژی
و پروتئین در برهها کاهش پیدا کرده است و در نتیجه افزايش وزن نسبت به تیمار شاهد کاهش بیشتری
داشته و منجر به افزايش ضريب تبديل خوراک در اين تیمارها شده است.
.
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جدول  .3تأثیر استفاده از سطوح مختلف كاكتوس در جیره بر عملکرد پرواري
2

اضافه وزن روزانه

خوراك مصرفي

ضريب تبديل

صفت

وزن اولیه (كیلوگرم

وزن پاياني (كیلوگرم)

(گرم)

(كیلوگرم)

خوراك

شاهد

(08/0)0/0

(05 )0/7

(008 )07/0

(0/00 )5/50

(0/9 )5/00

 %05کاکتوس

(08/7 )0/0

(09/0 )0/7

(005 )00/0

(0/57)5/50

(0/9 )5/00

 %05کاکتوس

(08/0 )0/0

(08/0 )0/0

(008 )00/0

(0/59 )5/50

(7/0 )5/0

 %05کاکتوس

(07/7 )0/0

(00/9 )0/0

(000 )00/0

(0/50 )5/50

(8/5 )5/00

1

تیمار

 -0هیچ يک از تیمارها با يکديگر اختالف معنیداری ندارند (.)P> 5/50
 -0میانگین (اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اشتباه معیار است)

ويژگيهاي الشه
ويژگیهای الشه شامل درصد الشه گرم ،الشه سرد ،کلیه ،چربی پیرامون کلیه ،قلب ،چربی پیرامون
قلب ،جگر ،چربی شکمی ،شش ،دنبه ،چربی لگن (چربی درون حفره لگن) ،ضخامت چربی پشت و
مساحت ماهیچه راسته در جدول  0و  0آورده شده است .تفاوت معنیداری بین میانگین درصد الشه گرم
و هم چنین الشه سرد بین تیمارهای آزمايشی با يکديگر و با تیمار شاهد مشاهده نشد .وزن کلیه ،چربی
پیرامون کلیه ،قلب ،چربی پیرامون قلب ،چربی محوطه شکمی ،جگر ،شش ،دنبه ،چربی لگن در هیچکدام
از گروهها اختالف معنیداری باهم نداشتند.
ضخامت چربی پشت در بین تیمارها اختالف معنیداری نداشت .با افزايش سطوح کاکتوس در جیره
درصد الشه تیمارها روند نزولی نشان داد .در پژوهشی با تغذيه کاکتوس در بزهای پرواری میزان درصد
الشه ،کاهش يافت ( .)00درصد گوشت بهترتیب از تیمار  0تا  0افزايش اندکی را نشان داد .در مورد
میزان درصد چربی و درصد استخوان نیز نتايج مشابهی مشاهده شد .بیشترين مساحت سطحمقطع ماهیچه
راسته در تیمار  0مشاهده شد .با اين وجود تیمارها با يکديگر اختالف معنیداری نداشتند .در يک تحقیق
 Nefzaouiو همکاران ( )0990افزايش درصد استخوان در بزهای نر در طول دوره پروار  70روزه
گزارش کردند Ben Salem .و  )8008( Nefzaouiگزارش کردند که کل مواد مغذی قابل هضم کاکتوس
به گونهای است که میتواند جايگزين مناسبی برای خوراکهايی با کیفیت کم مانند کاه باشد .ضخامت
چربی پشت در کل تیمارها تفاوتی را نشان نداد .با توجه به میزان مصرف خوراک کمتر با افزايش درصد
کاکتوس در جیره ،برهها ويژگیهای الشه مشابهی در تیمار  05و  05درصد کاکتوس نسبت به تیمار
شاهد نشان دادند که با يافتههای  Tienو  )8002( Beynenمطابقت دارد .اين محققان با استفاده از سطوح
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مختلف کاکتوس به همراه مکملهای پروتئینی بیان کردند که کاکتوس میتواند به عنوان بخشی از جیره
در تغذيه گوسفندان استفاده شود .با توجه به نتايج بهدست آمده از اين آزمايش میتوان از کاکتوس به
عنوان بخشی از جیره برههای پرواری استفاده کرد اما سطوح پايین آن ارجحیت دارد .در اين آزمايش
سطوح  05و  05درصد کاکتوس که جايگزين يونجه شده بود نتايج قابل قبولی نشان دادند.
جدول  . 4تأثیر استفاده از سطوح مختلف كاكتوس در جیره بر ويژگيهاي الشه (اشتباه معیار)
فراسنجه

درصد 3گوشت

2

1

درصد چربي

درصد دنبه

درصد استخوان

ضخامت چربي

مساحت ماهیچه
2

پشت (میليمتر)

راسته ) (cm

گروه 0

(00/70 )0/9

(8/09 )5/0

(8/00 )5/00

(08/00 )5/0

(0/00 )5/50

(00/00 )0/00

گروه 0

(00/80 )0/9

(00/00 )5/0

(7/00 )5/09

(08/00 )5/0

(0/00 )5/50

(00/70 )0/00

گروه 0

(00/77 )0/5

(00/00 )5/0

(7/50 )5/09

(09/00 )5/7

(0/00 )5/50

(00/00 )0/07

گروه 0

(00/00 )0/9

(05/90 )5/0

(8/50 )5/0

(05/00 )5/7

(0/05 )5/50

(00/ 90 )0/00

تیمار

(بدون دنبه)

-0هیچ يک از تیمارها با يکديگر اختالف معنیداری ندارند (.)P> 5/50
 -0میانگین (اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اشتباه معیار است)
 -0در اين جدول درصد نسبت به وزن الشه سرد

جدول  .1تأثیر استفاده از سطوح مختلف كاكتوس در جیره بر الشه و امعاء و احشاء
فراسنجه

تیمارها( 1بر اساس درصد جايگزيني كاكتوس با يونجه)

3

شاهد

26درصد كاكتوس

 46در صد كاكتوس

 06درصد كاكتوس

الشه سرد(درصد)0

(00/00)0/9

(05/00 )0/8

(08/08 )0/7

(08/08 )0/7

کلیه )درصد(

(5/08 )5/50

(5/07 )5/50

(5/08 )5/50

(5/00 )5/50

چربی کلیه )درصد(

(5/08 )5/50

(5/05 )5/50

(5/05 )5/50

(5/08 )5/50

قلب )درصد(

(5/09 )5/50

(5/07 )5/50

(5/08 )5/50

(5/00 )5/50

چربی قلب )درصد(

(5/05 )5/50

(5/00 )5/50

(5/00 )5/50

(5/07 )5/50

جگر )درصد(

(0/00 )5/50

(0/00 )5/50

(0/09 )5/50

(0/08 )5/50

چربی شکمی )درصد(

(5/00 )5/50

(5/09 )5/50

(5/70 )5/50

(5/78 )5/50

شش )درصد(

(0/09 )5/50

(0/05 )5/50

(0/00 )5/50

(0/57 )5/50

چربی لگن )درصد(

(5/70 )5/50

(5/05 )5/50

(5/09 )5/50

(5/00 )5/50

-0هیچ يک از تیمارها با يکديگر اختالف معنیداری ندارند (.)P> 5/50
 -0در اين جدول درصد نسبت به وزن زنده هنگام کشتار
 -0میانگین (اعداد داخل پرانتز نشاندهنده اشتباه معیار است)
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Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of replacing different levels of alfalfa
hay with forage cactus in the diet on performance and carcass characteristics of feedlot
lambs. A basal experimental diet was formulated with 50% barley grain, 40% alfalfa hay
and 10% wheat straw. Different levels (20, 40 or 60%) of alfalfa hay in the basal diet were
replaced with forage cactus. Twenty Torki-Qashqai ram lambs (180±30 d and 27±2 kg)
were randomly assigned to the experimental treatments (5 lambs per treatment). The
lambs had free access to feed and water in individual cages. Body weight change, feed
intake and feed conversion ratio were determined for an experimental period of 70 days.
At the end of the experiment, the lambs were slaughtered and carcass characteristics
(percentage of warm and cold carcass, meat, fat and bone as well as back fat thickness
and Longissimus dorsi muscle area) were measure. Increasing levels of forage cactus in
the diet caused a numerically decrease in body weight gain. The feed conversion ratio
was also increased by increasing replacement of alfalfa with forage cactus. However, no
significant differences were observed among experimental treatments for daily gain,
feed intake and feed conversion ratio. The experimental treatments had no significant
effect on the carcass characteristics of lambs. The findings suggested that the forage
cactus can be use to replace over than on half alfalfa hay in feedlot diet without any
significant negative effects on performance and carcass characteristics.
Key words: Cactus, carcass characteristics, feedlot performance, Torki-Qashqai lamb.
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