
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعی استان بوشهر

 اي در تغذيه دامارزش غذايی كاكتوس علوفهتعيين  پروژه:عنوان  -

 4-40-13-95109 :پروژهشماره مصوب -

 عنوان طرح:  -

 شماره مصوب طرح:  -

 ها وطرحهاي ملی ومشترك دارد(:مجري مسئول) اختصاص به پروژهخانوادگی نام و نام -

 فردعبدالمهدي كبيري گی مجري/مجريان :ادخانونام ونام -

 :ناظرانخانوادگی و نامنام -

 خانوادگی مشاور)ان(:و نامنام -

 غالمياناميرارسالن كمالی، داود ابراهيمی ميمند، فاطمه زاده، خانوادگی همكاران: محمود دشتینام و نام -

 استان بوشهرمحل اجرا :  -

 1395تاريخ شروع : -

 سال 5/1مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          55890 با شماره        29/4/98 اين اثر در مورخ  -

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنی ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.حق چاپ محفوظ  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 چکیده

اي در تغذيه دام به تازگی مرسوم شده شدن مراتع، استفاده از كاكتوس علوفههاي اخير و ضعيفدليل خشكسالیبه

شده، اين پژوهش جهت تعيين ارزش غذايی كشتهاي است. با توجه به نبود اطالعات در مورد ارزش غذايی كاكتوس

 3در اين آزمايش، از طرح كامالً تصادفی با در تغذيه دام انجام شد.  (Opuntia ficus indicaاي )كاكتوس علوفه

، ديواره سلولیتكرار استفاده شد. ماده خشک، پروتئين خام، خاكستر خام، چربی خام،  3تيمار )سن كاكتوس( و 

تانن، كل سلولز، ليگنين، انرژي خام، كلسيم، فسفر، پتاسيم، منيزيم، آهن، منگنز، مس، روي، بدون همیديواره سلولی 

ديواره سلولی، ديواره  ماده آلی، خاكستر خام، مقاديرو توليد گاز تيمارها تعيين شدند. تركيبات فنلی قابل استخراج 

 9/2735درصد و  19/5، 91/9، 27/26، 73/73 ،ترتيب)بهساله يک هايسلولز و انرژي خام كاكتوسسلولی بدون همی

ساله كالري بر گرم( و سه 4/2586درصد و   27/8، 97/14، 79/27، 21/72ترتيب، كالري بر گرم(، دوساله )به

(. 05/0Pداري نشان دادند )كالري بر گرم( تفاوت معنی 5/2192درصد و  84/10، 40/16، 55/31، 45/68ترتيب، )به

كالري بر گرم( نسبت  9/2735گرم در كيلوگرم و ميلی 2454ترتيب، ساله )بهيک كاكتوسانرژي خام مقاديرآهن و 

 1399ترتيب، ساله )بهكالري بر گرم( و سه 4/2586گرم در كيلوگرم و ميلی 1494ترتيب، هاي دوساله )بهبه كاكتوس

(. مقادير كلسيم و منيزيم 05/0Pداري نشان داد )يش معنیكالري بر گرم(، افزا 5/2192گرم در كيلوگرم  و ميلی

درصد( و دوساله  09/2و  03/3ساله )هاي يکدرصد(، نسبت به كاكتوس 95/2و  39/6ترتيب، ساله )بهسه كاكتوس

ساله يک هايكاكتوس(. ميزان پتاسيم و منگنز 05/0Pداري نشان داد )درصد(، افزايش معنی 25/2و  58/3)

ساله گرم در كيلوگرم( و سهميلی 4/20و  05/2ترتيب، گرم در كيلوگرم(، دوساله )بهميلی 7/30و  27/3رتيب، ت)به

بيشترين ميزان انرژي قابل (. 05/0Pداري نشان دادند )گرم در كيلوگرم(، تفاوت معنیميلی 5/15و  64/0ترتيب، )به

درصد( و  91/64مگاژول در كيلوگرم و  53/9ترتيب، ساله )بهيکمتابوليسم و قابليت هضم ماده آلی در كاكتوس 

طوري كه درصد( برآورد شد، به 49/47مگاژول در كيلوگرم و  82/6ترتيب، ساله )بهها، در كاكتوس سهكمترين آن

اري د، براي هر دو مورد انرژي قابل متابوليسم و قابليت هضم ماده آلی، تفاوت معنیبين سنين مختلف كاكتوس

(05/0P)  .تواند در دوره هاي خشكسالی، تنها به عنوان كاكتوس میطور كلی، نتايج نشان داد كه بهمشاهده شد

طور قابل بخشی از جيره مورد استفاده قرار گيرد و بايد توجه داشت كه با افزايش سن كاكتوس ارزش غذايی آن به

 باشد.تر میي تغذيه دام مناسبتر، براكاكتوس جوان يايد، بنابراين،توجهی كاهش می

 ، آزمون گاز.  Opuntia ficus indicaاي، ارزش غذايی، كاكتوس علوفههای کلیدی:واژه

 
 


