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 : دبیر شگفتاریپ

  یاریبس  در  امروزه  ،یکشاورز  و  صنعت  مختلف  یها عرصه  در  فناوری   توسعه  رغمیعل

  دام  علوفه  و  ییغذا  مواد  کمبود  مسئله  خشک،مهین  و  خشک  مناطق   در  ژهیوبه  جهان  نقاط   از

 ت یجمع  شی افزا  به  توجه  با  که  است   یاساس  مشکل  کی  ،یآسمان  نزوالت  تیمحدود  از  یناش

  یسازگار  ت یقابل  با   انسان  هیتغذ   و  دام  فی تعل  یبرا  نیگزیجا  ییغذا  مواد  به   ازی ن  مناطق،  نیا  در

 . است تیاولو در یآبکم با

  ا یاپونت  کاکتوس  خانواده  ،یآبکم  با  سازگار  اهانیگ  گسترده  اریبس  یهاگونه  انیم  در

  و  یبهداشت  داتیتول  ها،مکمل  و  ییغذا  مواد  دام،  علوفه  نیتأم   در  باال   دی تول  توان  واسطهبه

  تیاهم  از  م،یاقل  ریی تغ  چالش  با  مقابله  در  آن  مؤثر  نقش  و  خاک   تیتثب  نیهمچن  و  ییدارو

 است،  کیمکز  کشور  ژهیوبه  ی جنوب  یکایآمر  ی بوم  که  اهیگ  ن یا.  است  برخوردار   یدوچندان

  یاریبس  در  (FAO)  متحد  ملل  یکشاورز  و  خواربار  سازمان  هیتوص  بر  بنا  ریاخ  یهادهه  در

.  باشدیم  گسترش  حال   در  روزروزبه   آن،  تیموفق   واسطهبه   و  واردشده  ییقایآفر  یکشورها   از

  نکه یا  به   توجه  با.  شودیم  دهید  پراکنده  طوربه  هااستان  از  یبرخ  در  هم  رانیا  در  ای اپونت  گونه

  عمده  بخش  که  دارد  قرار  خشکمهین  و  خشک  مناطق  در  رانیا  نیسرزم  درصد   60  از  شتریب

  ن یا  در  یاقدامات   جهت،  نیهم  به  باشد،یم   کاکتوس  توسعه  و  کشت   مناسب  ،یمیاقل  نظر  از  آن

 بوشهر،  یهااستان  در  یورآفر  متعاقباً  و  توسعه  کاشت،  ییالگو   یهاطرح  صورتبه  رابطه

 .است آغازشدهمازندران  و بلوچستان و ستانیس

  بر   ستیزطیمح  و  شیفرسا  ،یخشکسال  آب،  یها یفناور  توسعه  سند  دیتأک  به  توجه  با

  کنترل   یهاروش  توسعه  و  سوکی   از  کشور  ییغذا  تی امن  نی تأم  در  ی مل  ت یحاکم  ی داریپا

  انتقال منظوربه  و  گرید  یسو  از   گردوغبار  دیتول  و  خاک  شیفرسا  یهاکانون  و  یبحران  مناطق



  خچهی تار  یمعرف  ضمن  شده  یسع   حاضر  کتاب  در  ،یاهیگ  گونهنیا  با  شتریب  ییآشنا  و  اتیتجرب

  ا یاپونت  گونه  برداشت  و  داشت  کاشت،  خصوص  در  یجامع  اطالعات   کاکتوس،  یهاگونه  و

  در  یدام  علوفهبا هدف تأمین    ژهیوبه  ییغذا  مشکالت  از  یبخش   ق،ی طر  ن یا  از  تا  شود  ارائه

 .گردد مرتفع کشور

 

 ی میابراه ی قل نادر

 و  آب امور در  یفناور و یعلم معاون مشاور

 ستیزطیمح  و شی فرسا ،یخشکسال آب، یتخصص کارگروه ریدب



 

 

 :گردآورنده شگفتاریپ

هایی است که جهان امروز و آینده با آن روبروست. ترین چالشتغییرات اقلیمی یکی از بزرگ

ویژه در  مسائلی است که بسیاری از کشورها به  ازجملهزایی،  طوالنی و بیابان  های یسالخشک

تحت   بیشتر  اندک  درآمدهای  با  روستاها  ساکنین  هستند،  آن  درگیر  آسیا،  و    تأثیر آفریقا 

این شرایط باشند، باید محصوالتشان مقاوم    . اگر مردم مجبور به بقا و زندگی دراندقرارگرفته

 ضعیف باشد.  ی هاخاک، درجه حرارت باال و سالیخشکدر برابر 

  خصوصبهرا به خود معطوف داشته    اییژهوکاشت کاکتوس در سراسر جهان توجه  

که منجر به مقاومت در برابر    یفردمنحصربه  هاییژگیوبه دلیل    1گونه اپونتیا فیکوس ایندیکا 

هایی است  قادر به رشد در زمین  گونهینااست.    قرارگرفته  موردتوجهشود  ط سخت میشرای

احیای   برای  مثبتی  ویژگی  خصوصیت  این  نیست؛  بقا  به  قادر  دیگری  محصول  هیچ  که 

و در بسیاری از کشورها مانند اتیوپی است، تنها محصولی است که    شدهیبتخرهای  زمین

همه    یدرزمان مو   هاروشکه  میبا شکست  همچنان  اجه  این    اعتمادقابلشود،  منشأ  است. 

در جهان است    کنندهمصرفو    یدکنندهتولترین کشور  محصول در مکزیک ـ که هنوز بزرگ

مراکش، اتیوپی، آفریقای جنوبی، کنیا، هند و پاکستان نیز در حال    ازجملهاما کشورهای دیگر  

 از آن هستند. یبردار بهرهافزایش تولید و 

ق بر  انعطاف عالوه  بهابلیت  آن  بهپذیری  نیز  گالبی  کاکتوس  طور  عنوان یک محصول، 

متعدد    اییندهفزا اهداف  جوان   یها  2برگ و ساقه  هایوهماست.    قرارگرفته  موردتوجهبرای 

عنوان علوفه دام  و در حال حاضر استفاده از این محصول به  است  مصرفقابلتوسط انسان  

 
1- Opuntia ficus indica 2- Cladode 



هکتار در منطقه شمال    400،000در حال گسترش است. در برزیل، کشت و زرع بیش از  

خشک کشور محسوب  عنوان یک عامل کلیدی در حمایت از تولید دام در مناطق نیمهشرقی به

ه در مناطق جنوب صحرای آفریقا و  عنوان علوفشود. کشت گیاه کاکتوس برای استفاده بهمی

است. عالوه بر این، خواص دارویی و کاربردهای صنعتی آن  شدهیبتصوآسیای جنوبی نیز 

 و پژوهش است. یقموردتحقنیز 

خشک جهان، آبی مناطق خشک و نیمهسازگار با کم در میان گیاهان بیشمار مستعد و 

موجود    هایینهگزبدون تردید از بهترین  نسبی فراوان    های یتمزهای کاکتوس به دلیل  گونه

اشاره کرد که   ویژه گونه اپونتیا فیکوس ایندیکاتوان به اپونتیا و بهمی  هاآناست که در میان  

 یاه از گو    ها برای تعلیف دامبرگساقه  انسان و تهیه اقالم دارویی، از  از میوه آن برای تغذیه

-گونه  یان در م همچنین از باالترین پتانسیل تولید  گونهیناشود.  استفاده می برای تثبیت خاک

های  طبق گزارش  که یطوربهآبی برخوردار است،  های کاکتوس و سایر گیاهان سازگار با کم

تولید میوه   یقاییآفربا مدیریت کشت در برخی از کشورهای   1بار جهانی )فائو( وسازمان خوار

که حاکی از اهمیت اقتصادی این    شدهبرداشتتن در هکتار    ۲00بیش از    تن و علوفه  ۳0تا  

علوفه تازه در تمام سال    تأمینآبی و  ارزش باال در راستای کمک به بحران کم  ینو همچنگیاه  

زیادی بر اهمیت این موضوع داشته   یدتأک  یجهانخواروبار   سازمان  روینازابرای دام است،  

در  و کمبود علوفه برای دام    سالیخشکهای  های مقابله با پدیدهنهعنوان بهترین گزیرا به  وان

 آب توصیه کرده است. کم مناطق

های کاشت، داشت  کتاب حاضر، شناخت و آشنایی با فناوری هدف از نگارش  روینازا

جنوب کشور    یو ساحلهای گرم  استان  خصوصبهو برداشت محصول در مناطق مناسب  

زیستی فراوان نظیر  های محیطسخت حاضر همراه با چالش شرایط   در است، به این امید که

زایی مناطق محروم کمک  و همچنین اشتغال   ها بحران  در کاهش آبی، بتواند  ، کمگردها  یزر

 کند. 

 
1- Food and Agriculture 

Organization (FAO) 



 
 

در فصل شانزدهم این کتاب گزارش کوتاهی از اقدامات صورت گرفته در کشور ایران   

اجرایی دانشگاه تربیت مدرس در حال حاضر    های یتفعالبا کمک آقای مهندس فیاض بعالوه  

است.   شده  برگرفته  آورده  کتاب  مطالب  اصلی  و  عمده  تحقیقات    شدهترجمهو  بخش  از 

پژوهشگران گرفته  انتشارات صورت  که  است  عنوان   جهان  تحت   cultivation andفائو 

uses of cactus pear Crop   آن را به چاپ رسانده است. ،یشناسبوم 
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 دانی تشکر و قدر

 

فراهم آوردن راهنمایی برای شناخت کاکتوس اپونتیا، این گیاه ارزشمند و    باهدفاین کتاب 

دانیم از تمامی کسانی  یمشده است. بر خود الزم  ینتدوارتقای جایگاه آن در کشور تهیه و  

عضو هیات علمی موسسه و آقای مهندس محمد فیاض )  اندنمودهکه ما را در این راه یاری  

ور( که مطالب ارزشمندی را در خصوص تاریخچه اقدامات  ها و مراتع کش تحقیقات جنگل

همچنین از کارگروه تخصصی آب، خشکسالی،    ، صورت گرفته در ایران در اختیار ما گذاشته

های صورت گرفته در مسیر  زیست معاونت علمی و فناوری بایت حمایتفرسایش و محیط

 یم. آوربه عملصمیمانه قدردانی تدوین و انتشار این کتاب،  
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 ۱47 ............................................................ ی خاکستر  یقارچ یهاکپک

 ۱48 ............................................................. وه ی م یومی لیس یپن یدگ یپوس

 ۱4۹ .............................................................. نا یماکروفوم  نرم یدگ یپوس

 ۱4۹ .......................................................................... .…هاقارچ ریسا

 ۱5۱ ........................................................................... یی ایباکتر  یهایماریب

 ۱5۱ .......................................................................نرم  اهی س یدگ یپوس

 ۱5۲ .......................................................................... تاج ( تورم) کال

 ۱5۳ ........................................................ ییتوپالسما یف و  یروسیو  یهایماریب

 ۱55 ..................................................................... ی ستی ز ریغ یهایناهنجار

 ۱55 ........................................................ خبندان ی از حاصله خسارت و ب یآس

 ۱56 ................................................................................. تگرگ  خسارت

 ۱56 ............................................................... ها کشعلف از حاصله خسارت

 ۱56 ...................................................................................... وه یم شکاف

  دهم فصل

 ۱5۹ کاکتوس  حشره آفات

 ۱60 ....................................................................................... ……مقدمه

 ۱60 ........................................................................................ ... حشرات

 ۱6۱ ......................................................................... ی اپنبه نالیکوچ  حشره

 ۱6۳ ................................................................................ دوپتران یلپ حشره

 ۱65 ......................................................................... س کاکتو  لی و یو  حشره

 ۱67 ...................................................................... دراز  شاخک یهاسوسک

 ۱68 .................................................................................. مکنده  حشرات

 ۱70 ....................................................................................... آفات  ریسا



 
 

 ۱70 ............................................................................... کپارچه ی ت یریمد

 ۱70 ........................................................................... .…کردن هرس

 ۱7۱ ........................................................................... ..…هیاول مقابله

 ۱7۱ .................................................. یا توده انداختن دام به ای یگذار تله

 ۱7۲ .................................................................................... ی ستیز کنترل

 ۱7۲ .................................................................................. یی ای میش کنترل

  ازدهمی فصل

 ۱7۳ بذرها   و برگ   ساقه، وه،ی م از استفاده و  پردازش ، یفرآور

 ۱74 ....................................................................................... ……مقدمه

 ۱74 .................................................... فعال ست یز باتی ترک  و  ییایمیش  ب یترک 

 ۱77 .................................................................................. یی ایمیش یژگ یو

 ۱77 ........................................................................................ ..……وهیم

 ۱78 ............................................................................. ( ها برگ ساقه) پدها

 ۱78 ................................................................... ( وه یم درون یهادانه) بذرها

 ۱7۹ .........................................................................ی فرآور یهایتکنولوژ

 ۱7۹ ..................................................... ( شده دراتهیده) شدهخشک محصوالت

 ۱7۹ ...................................................... یگالب کاکتوس شدهخشک محصوالت

 ۱8۳ ................................................................ شدهخشک یپدها التمحصو 

 ۱84 ....................................................................... ی گالب کاکتوس کنسانتره

 ۱88 ......................................................................................نوپال  یمربا

 ۱۹0 .................................................................... ی بگال کاکتوس  یهاوهیآبم

 ۱۹۱ ............................................................... ساقهبرگ  ینکتارها و  هاوهیآبم

 ۱۹۲ ...................................................................................... ..پد وکنسر

 ۱۹۲ .............................................................................. منجمد  محصوالت

 ۱۹۳ ................................................................................. ها یآورفن ریسا

 ۱۹۳ ........................................................................................ ..…ریتخم



 ۱۹4 ............................................................................. یی غشا یها یفناور

 ۱۹6 ................................................................................ محصوالت ریسا

 ۱۹6 .................................................................. ی گالب  کاکتوس یهادانهرنگ

 ۲00 ...................................................................... شده  اکسترود محصوالت

 ۲0۱ ......................................................... (الژیموس ) پد از حاصل ژل باتیترک 

 ۲0۲ ....................................................................................... ی ریگ جهینت

  دوازدهم فصل

 20۳ پد  و وهیم  مشتقات ییدارو و  یاهیتغذ خواص

 ۲04 ....................................................................................... .......مقدمه

 ۲05 .............................................................................. ی اهیتغذ یهاجنبه

 ۲05 ........................................................................................ ..……وهیم

 ۲07 ................................................................................ بذر روغن و بذر

 ۲08 ....................................................................................... ..………پد

 ۲0۹ ....................................... کاکتوس   اهیگ  در فعال ست یز ییای میتوشیف  باتیترک 

 ۲0۹ ....................................................................................... ……ها وهیم

 ۲۱۱ ....................................................................................... ..………پد

 ۲۱۱ ....................................................................................... …….…گل

 ۲۱۲ .................................................................................. ی درمان خواص

 ۲۱۲ ....................................................................................... ..........وهیم

 ۲۱5 ....................................................................................... ..………پد

 ۲۲0 ...................................................................................... ..اندازچشم

  زدهمیس فصل

 22۳ خدمات   و کال  کاکتوس،(  یشناختبوم) ستم یاکوس

 ۲۲4 ....................................................................................... ……مقدمه

 ۲۲6 ................................................................................. کاکتوس  یایمزا



 
 

 ۲۲7 ...................................................................................... مراتع  بهبود

 ۲۲۹ .......................................................................... خاک شیفرسا کاهش

 ۲۳4 ....................................................... یاهی گ   موانع / ی کیولوژی ب یکش حصار

 ۲۳6 .......................................................................... کربن  ب ی ترس لیپتانس

 ۲۳۹ ........................................................................ ی ستیز تنوع از حفاظت 

 ۲4۱ ........................................................................ شنهادها یپ و یریجهگینت

  مچهارده  فصل

 24۳ مختلف ی کشورها در  ای اپونت مهاجم ی هاگونه ت یریمد  و  کنترل

 ۲44 ...................................................................................... .……مقدمه

 ۲45 .................................................................. مشکل  کی عنوانبه کاکتوس

 ۲5۹ .............................................................. ا ی اپونت مهاجم یهاگونه ت یریمد

 ۲5۹ .................................................................................... ی ستیز کنترل

 ۲67 ..................................................................... ی کیمکان و ییای میش کنترل

 ۲67..………… .......................................................................... …ینگهدار

 ۲6۹ ....................................................................................... ی ریگ جهینت

  پانزدهم فصل

 27۱ وگاز ی ب د یتول

 ۲7۲ ....................................................................................... ........مقدمه

 ۲7۲ ............................................... وگاز یب دیتول در کاکتوس عاتیضا از استفاده

 ۲74 ................................................... وگاز یب دیتول یبرا ای اپونت یهاگونه کاشت 

 ۲76 ........................................................ یست یز یهاضمها عملکرد و یطراح

 ۲7۹ ................................................................................... ی اقتصاد جنبه



  شانزدهم فصل

 280 ران یا در شده  انجام اقدامات

 ۲8۱ ........................................................................ ران یا در کاکتوس سابقه

   ،یخشکسال آب، یتخصص کارگروه)  یفناور و ی علم معاونت  ییاجرا هایت یفعال

 ۲8۳ .......... زابل  و بوشهر مدرس،ت یترب  هایدانشگاه اتفاق  به( ست زیطی مح و شیفرسا

 ۲86 .............................. طرح  شدهانجام ییاجرا و  یفن مراحل قیدق  و جامع حیتشر

 ۲86 ..................................... کاشت قبل یساز آماده  اتیعمل  و نیزم انتخاب

 ۲87 ............................................................................ ..... خاک  زیآنال

 ۲87 ............................ کاشت و  یسازآماده مختلف، یهاگونه  کاکتوس یپدها هیته

 ۲88 ...................................................................................... ..اندازچشم

 2۹0 مآخذ   و  منابع

 

  



 
 

 فهرست اشکال 

 ۳ ............................................................. جهان  مرکز عنوانبه یگالب  کاکتوس  -۱-۱ شکل

 (Oviedo y Valdés  یگالب کاکتوس از گونه دو  و یستون  کاکتوس  -۲-۱ شکل

(۱5۳5)) .. ........................................................................................................................ 5 

  کوسیف کتا،یاستر  ایاپونت ،یگهمانیا  ایاپونت یهاگونه  چپ   به راست  از -۳-۱ شکل

 6 .................................................................................................... ی انگلمان ای اپونت کا،یندیا

 7 .................................................................................. کایندیا کوسیف  ایاپونت -4-۱ شکل

  ای اپونت کتا،یاستر ایاپونت ،یانگلمان ای اپونت یهاگونه ب یترت به  چپ   به راست  از -۱-۲ شکل

 ۲۹ ........................................................................... سیس یکرودا یم ای اپونت کا،یندیا  کوسیف

  وبرگ وهیم برگ، تناوب و وهیم  یرو برگ وه،یم یرو وهیم  چپ   به راست  از -۲-۲ شکل

 ۳۱ ...................................................................................................................... . وه یم یرو

 ۳۱ .................................... مختلف  حاالت در ایاپونت یدوان شهیر و یسازگار  -۳-۲ شکل

  کوسیف  ایاپونت  غیت بدون و یانگلمان ایاپونت دارغیت  برگ و ساقه سهیمقا  -4-۲ شکل

 ۳5 ....................................................................................................................... ..... کایندیا

 ۳8 ........................................................ اه ی گ  مختلف یاجزا از کی شمات ینما  -۱-۳ شکل

 4۲ .................................... افته یتوسعه کامالً برگ ساقه درمیاپ در یتنفس منفذ -۲-۳ شکل

 4۳ ....................................... کا یندیا کوسیف ایاپونت در جوان  یخارها  و جوانه- ۳-۳ شکل

 45 ........................................... کاکتوس  یهاگونه در شده یچوب یهاقسمت   -4-۳ شکل

  و  پرچمها گلبرگها، کورتکس، تخمدان،) کاکتوس  گل  کی یطول برش  -5-۳ شکل

 46 ...................................................................................................................... ..... (یمادگ 

 46 .... چپ  سمت  و وسط  گل  یهاجوانه  با راست  سمت   برگ جوانه شباهت   -6-۳ شکل

 48 چپ سمت  کتایاستر و  راست  سمت  کایندیا کوسیف  ای اپونت کاکتوس  وهیم  -7-۳ شکل

 4۹ ..................................................................... وه یم گونه دو از یعرض برش  -8-۳ شکل

 5۹ ................................................................................ کایندیا کوسیف  ایاپونت -۱-4 شکل

 6۱ ........................................................................... وه یم رشد مختلف مراحل -۲-4 شکل



  ایاپونت کاکتوس محصوالت توسط خالص 2CO روزانه مصرف  کل یها پاسخ -۳-4 شکل

  مجوز با. شبانه یهوا  یدما  نیانگیم  به نسبت  انداتوس سیلوکریها  و کایندیا  کوسیف

 6۳ ........................................... (. ۲00۲) همکاران و Nobel از ایفرنیکال  یشناساهیگ  انجمن

 68 ............................................ کاشت از پس سوم و دوم یهاسال  در هرس -4-4 شکل

  یانگلمان ایاپونت به  نسبت ( راست  سمت )  کتای استر ایاپونت   یهاوهی م و برگ  -۱-5 شکل

 7۳ .......................................................................................... است تردهیکش(  چپ  سمت )

 78 .......................... مناسب  یزهکش عدم و ادیز یاریآب  لیبدل اهیگ   یدگ یپوس -۲-5 شکل

 85 ................................................... دام علوفه نیتأم منظوربه کاکتوس مزرعه -۱-6 شکل

، Milpa Alta’ ،Atlixco’ or ‘Negrito :گردساعت )  ایاپونت یها تهیوار  -۱-7 شکل

Blanco’ ،Valtierrilla’) ................................................................................................ ۹۹ 

 Tlanepantla, Mor در باز مزارع: گردساعت )  ایاپونت  دیتول سامانه  -۲-7 شکل

Mexico، یهاتونل گلخانه، کوچک، یهاتونل ris-low ) ...................................... ۱0۳ 

 ۱06 ............................................. ا یاپونت دیتول یبرا  ساده  یتکنولوژ با گلخانه  -۳-7 شکل

  ای اپونت ،(ارتفاع متر 4/ ۳ و عرض  متر ۹/ 6) هاگلخانه در ایاپونت دیتول -4-7 شکل

  یواحدها ،(ی متر ۱/ 4 و ۱/ 40 عرض و طول با ) ضیعر  یبسترها در شدهکشت 

 ۱07 ................................................................................................................ کیدروپونیه

  گونه و( ۲0۱8 ران،یا )  راست  سمت کتایاستر ایاپونت یها گونه در وهیم تراکم -5-7 شکل

 ۱08 ............................................................................... چپ سمت  کایندیا  کوسیف  ایاپونت

 یهارول و لوگرمیک ۳0 یال ۲0 وزن با پدها لنیاتیپل استاندارد یبندبسته  -6-7 شکل

 ۱۱4 .............................................................. برگ  ساقه لوگرم یک   ۳00 یحاو یسنت استوانه

 ۱۱5 .......... کاکتوس ( برگ  ساقه) یپدها دهنده برش و ی سازپاک  یهانیماش -7-7 شکل

 Deperedators ....................... ۱۲0 تنوع( د ج، ب،  ک،ینیکارم  دیاس(  الف-۱-8 شکل

  یفضا  در: چپ  سمت   رپوششیز: راست  سمت  ده،ی کوکس  کشت  فرم  دو -۲-8 شکل

 ۱۲۲ ................................................................................................................... ……………باز

 ۱۲4 ....................................................... بلوغ  تا تخم مرحله از یستیز چرخه  -۳-8 شکل



 
 

  از استفاده( ج کاغذ  نریکانت با یآلودگ  روش( ب کوچک  یهاتونل( الف -4-8 شکل

 Pseudocercospora) اهیس نقطه( ه مهاجم نالیکوچ یها گونه( د یآورجمع  یبرا یابزار

opuntiae) ۱۳4 .................................................................................... ی وحش نالیکوچ( و 

 ۱40 .................................... کانکر  زیگاموز  -۲-۹ شکل  کرونتوس  آمارانتوس -۱-۹ شکل

(  ج ( ایتالیا) ییطال لکه( ب( تونس) ییایآلترنار خشک  یدگ یپوس( الف -۳-۹ شکل

 ۱4۱ ................................................................................ ( ایتالیا)  وهیم  ییایآلترنار یدگ یپوس

 ۱4۳ ............................................................................ ( پرو) یاپنبه یدگ یپوس -4-۹ شکل

 ۱4۳ ............................................................................ توفتورا یف هیپا  یدگ یپوس -5-۹ شکل

 ۱4۳ ............................................................................( ایتالیا) یخاکستر  کپک  -6-۹ شکل

 ۱46 ............................................................ ( ا یتالیا ) وهیم  یومی لیپنس  یدگ یپوس -7-۹ شکل

 Macrophomina soft rot  ........................................................................ ۱46-8-۹ شکل

 ۱5۲ ..................... ا یتالیا چپ  سمت  و رانیا  راست  سمت  اهی س لکه یدگ یپوس -۹-۹ شکل

 ۱55 ..................................................................... ( ا یتالیا)  توپالسمایف  یماریب  -۱0-۹ شکل

  ب یآس( ج( ا یتالیا ) Hail ب ی آس( ب( ا یتالیا) یزدگخی  ب یآس ( الف -۱۱-۹ شکل

 ۱57 ...................................... ( ایتالی ا) وهیم شکاف( د( ایتال ی ا( )کشعلف ینوع) فوساتیگل

  یهابرگ  ساقه یرو لمایمون بالغ گونه( الف: کاکتوس  به حشرات ب ی آس -۱-۱0 شکل

  یترشح صمغ( د هاوهی م یرو یوحش نالیکوچ  یآلودگ ( ج هول شات عالئم( ب جوان

  داخل متاپلورا یالروها( و grey bug ب یآس( ه وسی متاماس الرو از ساقه یرو سخت 

 ۱6۱ .................................................................................................................... .......... وهیم

 ۱6۳ .............................................................. ی وحش نالی کوچ  اتیح  مراحل -۲-۱0 شکل

 ۱64 ....................................... ها آن یزندگ  مراحل و دپتورانیلپ حشره آفات -۳-۱0 شکل

 ۱66 ............................................. ها آن یزندگ  مراحل و  لیو ی و حشره آفات -4-۱0 شکل

 ۱68 ............................................................................ لمای مون یزندگ  چرخه  -5-۱0 شکل

 ۱6۹ ........................................................ کاکتوس  یهامکنده یزندگ  مراحل -6-۱0 شکل

 ۱8۳ ........... بیس و یگالب  کاکتوس ب ی ترک  از  وهیم یهارول ساخت   مراحل -۳-۱۱ شکل

 ۱86 ....................................... ی رنگ یهاکاکتوس از حاصل یری ش یدسرها -4-۱۱ شکل

 ۱87 ................... ی لیچ  شمال در یآموزش کارگاه کی در یرنگ یهاینیریش  -6-۱۱ شکل



 ۱88 ...........................................ی گالب  کاکتوس یآدامس  ینیریش  یسازآماده -7-۱۱ شکل

 ۱8۹ .............مختلف یرنگ  یهایگالب  کاکتوس از شدههی ته یآدامس ینیریش  -8-۱۱ شکل

 ۱8۹ ......................................................................... نوپال یمربا یسازآماده -۹-۱۱ شکل

 ۱۹0 ...................................................................... برگ ساقه  و مو یل یمربا -۱0-۱۱ شکل

 ۱۹۳ ............................................................... ک یبالزام سرکه مختلف انواع -۱۱-۱۱ شکل

 ۱۹8 ................................... ذرات  کرویم و بنفش یگالب  کاکتوس یهاوهیم  -۱۲-۱۱ شکل

 ۱۹۹ .............................................................................. ی تجار محصوالت -۱۳-۱۱ شکل

 وزن از یدرصد عنوانبه وهی م یمحتوا و یگالب  کاکتوس ییای میش  باتیترک  -۱-۱۲ شکل

 ۲06 .................................................................................................................... ..……وهیم

 ۲۱0 .................................................................................. برگ _ساقه  ب یترک  -۲-۱۲ شکل

 ۲۱۱ ................................... ساقهبرگ  و وهیم در یاصل ییایم یتوشیف  باتیترک  -۳-۱۲ شکل

 ۲۱۳ ............................................................. ی گالب کاکتوس  یدرمان خواص  -4-۱۲ شکل

 ۲۲۱ .................................................................. کاکتوس   ییدارو محصوالت -5-۱۲ شکل

 ۲۳۱ .................................. ز یآبر حوضه از حفاظت  یبرا تونس در ت ی ریمد -۱-۱۳ شکل

 ۲54 ................................................................................ مهاجم گونه: قا یآفر -۱-۱4 شکل

 ۲74 ......................................... خانواده  اسیمق در شدهفی تعر وگازیب  سامانه  -۱-۱5 شکل

  ساقهبرگ-کود مخلوط در تهیدیاس از یتابع عنوانبه وگازیب  ب یترک  -۲-۱5 شکل

Varnero  وArellano (۱۹۹۱) ..................................................................................... ۲75 

 ۲78 .......................... منقطع  هاضم( ج  ینیچ هاضم( ب یهند هاضم( الف -۳-۱5 شکل

 plastic sleeves ..................................................................................... ۲78 -4-۱5 شکل

  در( ب کاشت، از  قبل پدها( الف: کاکتوس خزانه دیتول و کشت  روند -۱-۱6 شکل

 ۲85 ............................................ ۱۳۹۹ تابستان در حاضر  ت یوضع(  د و ج کاشت، یابتدا

 ۲86 ...................................................... ی آمادهساز اتیعمل  و نیزم انتخاب -۲-۱6 شکل

 ۲88 ..................................................................... مزرعه در شدههیته یپدها -۳-۱6 شکل

 ۲8۹ .... ۱۳۹۹ ماهید –  کاشت  اول سال در والد یپدها از  پد ۱500 برداشت : 4-۱6 شکل

  



 
 

 فهرست جداول 

  کوسیف ای اپونت کشت   یبرا  خاک   ت یظرف طبقات و یکارکرد  اتی خصوص -۱-4 جدول

 55 ....................................................................................................................... ..... کایندیا

  کاکتوس  وهیم دیتول منظوربه خاک  و اهیگ   بافت  موقت  یها اسیمق -۱-5 جدول

 74 ...................................................................................................................... ……ایاپونت
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 مقدمه

تغییرات    رخدادهایی که از کشف آمریکا توسط کریستف کلمب حاصل شد،  ینترمهمیکی از  

کره زمین و بخصوص کشاورزی است. در تمامی قرون روند این تغییرات ادامه    1فون و فلور

های آغازین بعد از سفر کلمب به آمریکا نرخ تبادل فون و فلور دنیای  داشته و دارد. در دهه

قدیم با دنیای جدید تغییرات اساسی نمود. فاتحان آمریکا که برخوردار از دانش و فناوری  

محصوالت بومی خود را به دنیای جدید تحمیل کردند. آنان تالش کردند که   سرعت بهبوده 

در دنیای جدید نیز فراهم کنند. انتقال محصوالت، گیاهان    شرایط محیطی را مانند زادگاه خود

ها از  وقوع پیوست. اسپانیایی و حیوانات از آمریکا به داخل اروپا با سرعتی خیلی کمتر به

انحصاری    صورتبهآغاز به فرهنگ مردمانی که آمریکا را اشغال کرده بودند اعتماد نداشته و  

یک گیاه    عنوانبه  2ها پیش کاکتوس اپونتیا قرن  همهنیبااعادات غذایی خود را حفظ کردند.  

  ، در بسیاری از نقاط دنیا انتشار یافت.3با ارزش اقتصادی در فرهنگ آزِتک 

 تاریخچه

)هاییتی و جمهوری دومنیکن فعلی(   4به جزیره هیسپانیوال  ۱4۹۲سال   ها درمانی که اسپانیاییز

های قرمز را به آنان  مناطق، کاکتوس اپونتیا با میوه در دریای کارائیب پا گذاشتند، بومیان این

اند پس از مصرف این میوه توسط  نامیدند. مورخان در این زمینه نوشته   5معرفی و آن را تونا 

تغییر کرد و  ها، رنگ ادرار آناسپانیایی ها را مسموم  تصور کردند که بومیان آن  اشتباهبهها 

به آمریکا متوجه نقش اقتصادی و فرهنگی گیاه کاکتوس در  اند. مهاجرین اولیه اروپایی کرده

به فالت مکزیک رسیدند متوجه    ۱5۱۹جامعه اسپانیا شدند. وقتی نخستین فاتحان در سال  

در فالت مکزیک شدند. کاکتوس گالبی خاردار جزئی از فرهنگ آزتک    6گسترش گیاه نوپالی 

وردن مار بر روی گیاه کاکتوس اپونتیا  عقابی را در حال خ  بود که بر روی پرچم ارتش آزتک،

 
1- Fauna and flora 

2- Opuntias 

3- Aztec 

4- Hispaniola 

5- Tuna 

6- Nopalli 
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می شد  نشان  نامیده  روی صخره«  بر  گالبی  »کاکتوس  آنان  امپراتوری  پایتخت  حتی  دهد، 

نوپالی    یهابانامکاکتوس اپونتیا را    اهیگ  شود.شهری که در حال حاضر نیومکزیکو نامیده می

به    ها و ساقه برگاپونتیا از میان نام. در این نوشتار عنوان  شناسندیمتونا و گالبی خاردار نیز  

 (.۱- ۱نام پد آمده است )شکل 

 
 عنوان مرکز جهان کاکتوس گالبی به  -۱-۱شکل 

  Valdesو    Oviedoدند.   های کاکتوس شمند به مصرف میوهفاتحان آمریکا نیز عالقه 

  اندکردهاند، نقل  دو تن از نویسندگانی که برای اولین بار این گیاه و میوه را توصیف نموده

از مورفولوژی    یتر کاملخوردند. بعدها مشخصات دقیق و  که بومیان میوه اپونتیا را با لذت می

پراکنش  . بر اساس گزارش آنان  اندنمودهشده ثبت    یف تأل  ۱5۳5گیاه در متونی که در سال  

گیاه کاکتوس تنها در جزیره هیسپانیوال محدود نبوده، بلکه در سایر مناطق و جزایر ایند هم 

نویسندگان دیگری دارد.  و اسپانیایی    رویش  بومیان  بین  در  را  نیز محبوبیت میوه کاکتوس 

 اند. تبارها مطرح کرده

سال  زمانی  بازه  چون۱55۳تا    ۱5۳۹های  در  نویسندگانی   ،  Valdes  ،Toribio de 

Motolinia    وGaleotto Cei  های مختلف گیاه کاکتوس، تکثیر و کاربردهای مختلف به گونه

اشاره   ازجمله مزارع  ایجاد حصار حفاظتی در  و  تغذیه، ذخیره آب درون پد )ساقه برگ( 

به ترتیب    Francisco Hermindez و  Bernardino de Sahagun  ،۱570  کردند. حدود سال 
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صورت جدی تا آن ها بهاند، اما هیچ ارزیابی اقتصادی از میوهطرح کردهگونه را م   ۹و    ۱۳

که آن را    هاییایاسپانزمان وجود نداشت. از سوی دیگر، رنگ قرمز بسیار ارزشمند، توسط  

 واقع شد.  موردتوجهنامیدند، بسیار   1گرانا کوچی نیل 

ای به نام داکتیلوپوس کوکوس  بوده و از بدن حشره  کی دکربنی اسآن ماده رنگی غنی از  

کند. رنگ قرمز حاصل از  زندگی می  3ها شود که بر روی ساقه برگاستخراج می   2کوچی نیل 

شد.  در مقادیر کم به اروپا عرضه می   احتمااًلقرار گرفت و    موردتوجهآن برای کاالهای تجاری  

 Cervantes deمیالدی به گفته    ۱544  آن را درخواست و در سال   ۱5۲۱سال  در  اسپانیا  

Salazar ی با هزینه باال را وارد کرده بودتوجهمقدار قابل. 

  نیترمطلوببه علت رنگ قرمز و زیبای آن،    شانزدهاین محصول جدید که در پایان قرن  

ها موضوع  ( مدت 4و ماهیت ان )گرانا   متیقگرانکاالی وارداتی از امریکا و بسیار ارزشمند و  

که  بح زمانی  تا  بود  De و    Hartsoeker  (۱6۹4  ،)Leenwenhoek Van  (۱704)ث 

Ruuscher  (۱7۲۹)  رغم اهمیت اقتصادی آن، گیاه میزبان حیوانی آن را مشخص و علی  منشأ

زیرا ممنوعیت صادرات پدهای آلوده وجود داشت. اسپانیا برای دو قرن  ؛  به اروپا معرفی نشد

 Thieryتا زمانی که یک دکتر فرانسوی به نام    کاالی انحصاری نگهداشت  صورتبه آن را  

de Menonville    امریکا در    ها آورد. حشره دردربار فرانسوی   به  ۱777حشره را در سال

هایی برای تولید آن در فرانسه،  گزارش شد و تالش   نوزدهو در اروپا در آغاز قرن    ۱7۹5سال  

گونه کاکتوس برای تولید رنگ وجود    ۱4در الجزایر    ۱85۳اسپانیا و ایتالیا انجام شد. در سال  

سال خالل  در  داشت  ۱850- ۱860های  داشت.  امریکا  برابر  دو  صادراتی  قناری  ؛  جزایر 

توان نتیجه گرفت  روپا وارد نشده بود، میاین گیاه به دالیل اقتصادی به ا  ازآنجاکهبنابراین،  

، مسافران اروپایی در جستجوی گیاهان  درواقعمجذوب شکل آن شدند.    عمدتاً  هاییاروپاکه  

جدید غیرمعمول بودند. اولین تصاویر از گیاه کاکتوس در کتاب تاریخ طبیعی، نوشته افسر  

(  ۲- ۱آمده است )شکل   ۱5۳6در سال   Gonzalo Fernando Oviedo y Valdésاسپانیایی 

 
1 - Grana cochinilla 

2 - Dactylopius coccus cochineal 

3 -Cladodes 4- Grana 
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کولون    قبالً)اطالعات مکتوب   والدز نوشت:    شدهثبتدر سفر دوم کارائیب  اویدو  است(. 

 "توانم متوجه شوم که این یک درخت است یا یک هیوالی ترسناک در میان درختان.من نمی"

  
 (Oviedo y Valdés) (۱5۳5 )کاکتوس ستونی و دو گونه از کاکتوس گالبی    -۲-۱شکل 

شاید  "های او توصیف دقیقی از کاکتوس نبود  از کلمات و نقاشی  کی چیه،  حال نیباا

Berreguete    یا  1لئوناردو داوینچی  بزرگ مانند  یها نقاشیا سایر  Andrea Mantegna   آن

  حال نیبااورود و معرفی گیاه کاکتوس به اروپا مستند نشده است؛    . زمان"کشیدندرا بهتر می

در   یا زهیجانوشت،  2در مورد گیاه نوپال Lopez de Gomara ، زمانی که ۱55۲قبل از سال 

 Burger  a) ۱۹۱۲طور که  یا همان  بود  3اسپانیا دریافت کرد. این گیاه اپونتیا فیکوس ایندیکا 

 .بود 4امیکال باور داشت اپونتیا )

کاکتوس سویل   احتماالً ها  نخستین  نزدیکی  کادیز   5در  و    6یا  کردند  به   ازآنپسرشد 

، در آلمان و  ۱560شناسی کشورهای اروپا )ایتالیا حدود  های گیاههای اشرافی و باغساختمان

اولین    ۱558در سال    Pier Andrea Mattioli( وارد شدند.  ۱5۹6و در انگلستان    ۱58۳هلند  

هایی را بر پایه گیاهانی که در اروپا کشت شدند، تهیه کرد و نوشت: این  کسی بود که نقاشی 

 از معجزات الهی است. یراستبهگیاه 

 
1- Leonardo da Vinci 

2- Nopal 

3- O. ficus-indica 

4- O.amyclaea 

5- Seville 

6- Cadiz 
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را نیز به پرو وارد کردند، اگرچه    1کاکتوس داکتیلوپوس   احتمااًلها کاکتوس و  اسپانیایی

گرفت. در  قرار می  مورداستفاده  یز یآمرنگقبل از دوره تسلط اسپانیا برای    هادانهرنگسایر  

دانه از  لباس  و  پارچه  قرمز  رنگ  طبهای  آرژانتین،  می  یعیقرمز  تهیه  بومی  استفاده  و  شد. 

پاراگوئه   در  آن  از کاکتوس و مشتقات  های  است، در کتابی که طی سال   شدهثبتپزشکی 

تحریر شده است؛ استفاده از حشره قرمز   José Sánchez Labradorتوسط    ۱776تا    ۱77۱

یک داروی    عنوانبهها  نوشیدنی و دانه  صورت بهبرای تب و جنون، استفاده میوه    2کوچینال

را توصیف کرده است. عالوه بر این، آثار هنری متعددی از کاکتوس وجود دارد. نقاشی    مؤثر

در اواخر قرن شانزدهم   lisse AldrovrandiUتوسط    3زیبای آبرنگ اکونوگرافیا پالنتاریوم 

روی    یکار منبتترسیم شد. در قرن هفدهم، شواهدی از وجود اپونتیا در اروپا وجود دارد:  

)در حال حاضر در کتابخانه مرکزی ملی در فلورانس(    ۱650سال    A. Switzerچوب توسط  

 .J،  ۱65۱/ ۱650هد. در سال  دنشان می  4کاکتوس اپونتیا را در میان گیاهان دیگر در باغ ادن 

Bahllin  است. در مناطق شمالی،    کردهاشارههای قصرهای نجیب زادگان  به کشت آن در باغ

زیرا کاکتوس در فصل زمستان باید  ؛  پذیر بودکشت فقط در فضاهای مشخصی امکان  درواقع

ای برای رویش  مدیترانهشد. از سوی دیگر، مناطق  ها نگهداری می در پناهگاه یا در گلخانه

 .است  افتهی توسعه  سرعتبهدر این مناطق سازگار و  یخوببهکه طوریکاکتوس مناسب به

    
، اپونتیا  ایندیکا، فیکوس 6ا ت، اپونتیا استریک5های اپونتیا ایگهمانیاز راست به چپ گونه -۳-۱شکل 

 انگلمانی 

 
1- Dactylopius caccus 

2- Cochinilla gusano de la grana 

3- Iconographia Plantarum 

4- Eden 

5- O.egehmannii 

6- O.stricta 
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(،  ۱780(، هند ) ۱77۲کشورهای افریقای جنوبی )در طول قرن هجدهم، گیاه اپونتیا به  

گسترش یافت، اگرچه احتمال دارد قبل از آن زمان هم در این    1( و هندوچین ۱700چین )

باشد. استفاده نمادین از گیاه کاکتوس در قرن نوزدهم در هنر، کارتون،   شدهیمعرفکشورها  

،  Diego Rivera ازجملهبازاریابی و حتی در سیاست بسیار محبوب شد و هنرمندان زیادی 

Frida Kahlo  ،Roy Lichtenstein  ،Felice Casorati    وRenato Guttuso  در آن    از 

  و  کایندیا  کوسیف کا،یاستر  ایاپونت   ،یگهمانیا ایاپونت یهاگونهکارهایشان استفاده کردند. انواع  

توسط    شدهکشتنمونه داخلی    4- ۱  شکلاست.    شدهدادهنشان    ۳-۱در شکل    یانگلمان   ای اپونت

دکتر عباس اسماعیلی ساری در داخل ایران است در این تصاویر عظمت این گیاه و توان  

 است.  مشاهدهقابلمیوه دهی آن 

  
  اپونتیا فیکوس ایندیکا  -4-۱شکل 

 وضعیت فعلی

 ۲های کشاورزی است. اپونتیا فیکوس ایندیکای از گیاهان طبیعی در سامانهجزئاپونتیا اکنون 

گونه اقتصادی کاکتوس در سراسر جهان است که در امریکا، افریقا، آسیا، اروپا و   نیترمهم

 
1- Indochina 2- Opuntia ficus-indica (L.) Mill 
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  ۱500، آرژانتین، از سطح دریا تا ارتفاع  توان آن را از کانادا تا پاتاگونیااقیانوسیه کشت و می

از مزوامریکا   متر در اپونتیا توسط پژوهشگران اروپایی  به کوبا و سایر جزایر    ۱پرو یافت. 

در مناطق گرم و مرطوب مانند آفریقای جنوبی و استرالیا، وضعیت   گونهنیاکارائیب راه یافت.  

 مای زمستانه گسترش محدودتری دارد. سر   لیبه دلای، تهاجمی داشته و در نواحی مدیترانه 

 جهان  یها قاره نگاهی به پراکنش کاکتوس در 

 الف( آرژانتین 

-درصد آن در منطقه شمال   80است که    هکتار  ۱650سطح تولید کاکتوس در آرژانتین حدود  

 4و بوئنوس   3بیشتر در بازارهای ملی کوردوبا  آناست. تولیدات    2رقی و بقیه در مرکز و کویو ش

. در پنج سال اخیر، در طول فصل خشک، تولیدکنندگان اپونتیا فیکوس ایندیکا  شودیمعرضه  

های پژوهشی  ها و پروژهپژوهشی آن را در برنامه  مؤسساتعلوفه معرفی کردند و    عنوانبهرا  

 . قراردادند  موردتوجهخود 

 ب( بولیوی

کاکتوس   تولید  دارد.  مختلفی  کاربردهای  و  برخوردار  مناسب  از جایگاه  بولیوی  در  اپونتیا 

متر در سال و در ارتفاعات  میلی  ۳50- 640اپونتیا در شهرهای مختلف این کشور با بارش  

وسیله مرکز تحقیقات  گیاهی به  گونهنیاهای اخیر  متر گسترش دارد. در سال   ۳000-۱500

 7، تحت برنامه توسعه کشاورزی پایدار 6، شهر کوچابامبا 5سیمونشگاه سان( و دانCIFعلوفه )

خوراک دام در مناطق    تأمین  منظور بهای، تولید کاکتوس  پشتیبانی شده است. در مناطق دره

 خشک بولیوی در حال افزایش است.خشک و نیمه

 
1- Mesoamerica 

2- Cuyo 

3- Córdoba 

4- Buenos Aires 

5- San Simón 

6- Cochabamba 

7- PROAGRO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cochabamba
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 پ( برزیل 

شمال شرقی این    ژهیوبههکتار دارد که در ایاالت مختلف    500000معادل    برزیل سطح کشت 

خرد وجود دارد که عمده تولید آنان    دکنندگانی تولاست. تعداد زیادی    افتهیگسترشکشور  

مرکز کاکتوس در آمریکای جنوبی و دارای باالترین    نیتربزرگمصرف خوراکی دارد. برزیل  

به باالترین    ایندیکاین منطقه، اپونتیا فیکوس  در تولید علوفه است. در ا  یفنّاورسطح تولید و  

 رسد.صورت تازه و خشک در جهان میسطح تولید به

 ت( شیلی

هکتار    ۱0000توجه در دهه گذشته حدود  مناطق تولید کاکتوس در شیلی بدون تغییرات قابل

محصول   دو بار  هرسال است. اپونتیا فیکوس ایندیکا در شیلی بدون اعمال مدیریت خاص،  

  ازنظردر تیر ـ شهریور که   دودهد: محصول اصلی در بهمن ـ فروردین و محصول نوبت  می

تنها   تولید    سومکیمقدار  است.  باالتر  آن  قیمت  اما  اول،  برای    طوربهنوبت    تأمینعمده 

جوان در رژیم غذایی    یها ساقه برگهای اخیر، تمایل استفاده از  های تازه است. در سال میوه

 است.  شیلی رو به رشد

 ( پرو ثابت

درصد برای    40و    ۱کوچینالدرصد کشت کاکتوس برای تولید حشره    60در حال حاضر،  

سال در  دارد.  اختصاص  میوه  عملتولید  اخیر، صنعت  میوههای  رشد  آوری  کاکتوس  های 

 چشمگیری داشته است. 

از  به قرمز  تولید رنگ  آن است.  از صادرات  بیش  طور عمده مصرف داخلی کاکتوس 

انبوه صورت    صورتبه وحشی  درصد از منطقه( و نواحی نیمه  80هکتار )  ۱0000در    ینال کوچ

 
1- cochineal 
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موفق به تولید    1در هوراچیری   کوچینال ، انجمن کشت کاکتوس و  ۲0۱۲گیرد. در سال  می

 تن میوه کاکتوس برای مصرف در بازارهای محلی شد.   5000بیش از  

 ج( مکزیک 

مکزیک از باالترین درجه تنوع ژنتیکی و بیشترین میزان مصرف برخوردار است.    در  ای اپونت

، 3، اپونتیا جوکونوکستل 2های اصلی کاکتوس مورد کشت در مکزیک شامل اپونتیا مگاکانتا گونه

استرپتوکانتا   اپونتیا اپونتیا  ایندیکا،  هیپتایکانتا   است.   4فیکوس  اپونتیا  این،  بر  اپونتیا  5عالوه   ،

سه میلیون هکتار مناطق    در  9، اپونتیا چاونا 8، اپونتیا روبوستا 7، اپونتیا استرپتوکانتا 6لوکوتریکا 

،  13، سینالو12کالیفرنیا سور ، باجا  11، باجا کالیفرنیا 10خشک با خاک فقیر در سونورا خشک و نیمه

تامالیپاس 16، نوئولئون 15، کوهیال 14چیهاها  ، 20، سان لویس پوتوسی19، زاکاتکاس 18، دورنگو17، 

 شود. کشت می 24و هیدالگو  23، کوئرتارو 22، گواناجواتو 21جالیسکو 

فناوری  یها سازماناولین   با  گونهکشاورزی  بهترین  و  مدرن    شدهاصالحهای  های 

، 25در ایاالت جالیسکو، آگاسکالینتس   ۱۹50و    هزار و نهصد و چهلهای  کاکتوس در دهه

به دلیل انجام   ۱۹85تأسیس و در سال  پوتوسی، زاکاتکاس، مکزیک و گواناجواتو لویس سان

عمده   طوربهبه اوج رسید. امروزه تولید    ۱۹70در اواخر دهه    اجراشدههای اجتماعی  برنامه 

و    26پوتوسی، آگاسکالینتس، تامالیپاس لویس ایالت مکزیک، زاکاتکاس، سان  در ناحیه فدرال،

 گیرد. گواناجواتو صورت می

میزان تولید میوه کاکتوس در مکزیک پس از پرتقال، آوکادو، موز، انبه و سیب، در جایگاه  

های اخیر، تولید کاکتوس در مکزیک تغییراتی را  است. در سال و باالتر از هلو و انگور  ششم  

 
1- Huarochirí 

2- O. megacantha 

3- O. joconoxtle 

4- O. streptocantha 

5- O. hyptiacantha 

6- O. leucotricha 

7- O. streptacantha 

8- O. robusta 

9- O. chavena 

10- Sonora 

11- Baja California 
12- Baja California Sur 

13- Sinaloa 

14- Chihuahua 

15- Coahuila 

16- Nuevo León 

17- Tamaulipas 

18- Durango 

19- Zacatecas 

20- San Luis Potosí 

21- Jalisco 

22- Guanajuato 

23- Querétaro 

24- Hidalgo 

25- Aguascalientes 

26- Tamaulipas 
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اوایل دهه    ۱۹70دهد. در طول دهه  نشان می دلیل دریافت  ۱۹80و  به  تولید    نهیهزکمک، 

برنامه  دولتی،  توسط  از  گسترده  طوربههای  بسیاری  است.  ذرت شده  و  لوبیا  جایگزین  ای 

بازار آغاز کردند. در این دوره،  تولید میوه را بدون هماهنگی مناسب  کشاورزان کاشت و 

، دولت بر اساس ارزیابی  ۱۹85متغیر بود. در سال    شدتبهقیمت    ازنظرملی(    عمدتاً)بازار  

  فروشان عمده،  دکنندگانیتولدر زنجیره تولید )  انی متصد  نیازهای محصول و مشکالت، همه

سازمان  فروشانخرده و   و  کشاورزی(  صنایع  پیشگامان  و  و  داد  ارتقاء  را  کشاورزی  های 

بود:    شدهیزی ربرنامه  روند   کی های پژوهشی گسترش یافت. این تحوالت در راستای  پروژه

رقاب  دکنندگان یتول در  و  شدند  جهانی  بازارهای  با  وارد  قرار    دهندگانپرورشت  خارجی 

و    نیترنانیاطمقابلخشک مرکزی مکزیک، کاکتوس در حال حاضر  گرفتند. در مناطق نیمه

خشک بارانی است. در مناطقی که به نیمه  یهانیزمحتی سودآورترین گزینه برای استفاده از  

دهند: سطح  کشت کاکتوس اختصاص دارند، نمودارهای موجود درآمد باالتری را نشان می

شود؛ این محصول رتبه پنجم تولید میوه در کشور مکزیک  هکتار را شامل می  5۳876کاشت،  

تن کشت کاکتوس    4۲876۳خانواده وابسته به درآمد حاصل از تولید سالیانه    ۲0000و حدود  

گیرد. هکتار صورت می  ۱۲000در  برداری از اراضی کوچک  که با بهره  یسبز باشند. تولید  می

در دو دهه گذشته تغییرات مهمی در تولید کاکتوس در مکزیک به شرح زیر صورت گرفته  

 است: 

 خشک.ای در مناطق نیمهتوجه تدریجی در راستای آبیاری قطره •

بارندگی مساعد و مناسب  • الگوهای  با  به مناطق  تر و توسعه کاشت کاکتوس 

ی و برخی مناطق نیمه گرمسیری در  در ارتفاعات مرکز   ترمرغوبهای  خاک

 غربی کشور جنوب و جنوب 

 ی میوه.آورعملهای بهتر در برداشت و  فناوری •

ی شهرهای بزرگ و متوسط  هاسوپرمارکتهای بهتر برای عرضه در بندیبسته •

 های کاکتوس.و تمایل به بازار صادرات با توجه به فراوانی میوه

ای کاکتوس بر  عالقه شدید به خواص تغذیه  اثرات مثبت حاصل از مصرف منظم میوه،

  لیبه دلسالمت انسان، منجر به انجام تحقیقات علمی زیادی از آغاز قرن بیستم شده است.  
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های کاکتوس جزء مهمی از رژیم غذایی در مناطق فالت مرکزی و شمال کشور  میوه  کهآن 

برای مصارف خانگی و  و بیشتر    جادشدهیاهای روستایی  خانوادگی در محیط  یهاباغاست،  

 شوند. یا فروش در بازارهای محلی کشت می

  ۱۹50های تحقیقاتی آن از سال  منطقه کشت در شهر مکزیکو است که برنامه   نیتربزرگ 

تولید و کیفیت باالی محصول در کشور بسیار مهم است. گونه اپونتیا    ازنظرپشتیبانی شده و  

 ترین گونه اپونتیا در مکزیک است. مهم 1فیکوس ایندیکا میل 

 چ( آمریکا 

صورت گرفت. در   آمریکا در کالیفرنیا  متحدهاالتیاکاشت کاکتوس اپونتیا برای اولین بار در  

ای در تغذیه و تعلیف دام بکار گرفته  گسترده  طوربه  شدهیمعرف های  آغاز قرن بیستم، گونه

هکتار تحت کشت    ۱۲0معادل  شد. امروزه کاکتوس برای تولید میوه در کالیفرنیا در سطحی  

  عنوانبه  عمدتاً  ۲اپونتیا لیندهیمری   انبوه است. در تگزاس، آریزونا و بخشی از کالیفرنیا، گونه

 شود. وچک برای تهیه ژل و میوه فراوری میعلوفه و در برخی از صنایع ک  تأمینمنبع  

Stephen D’Arrigo    سالگی به ساحل شرقی مهاجرت و    ۱7در سن    ۱۹۱۱در سال

  ۱۹۲0کرد و در اواخر دهه    3جوز ی و رازیانه در سان شروع به کشت سبزیجاتی نظیر بروکل

سال    کنندهعیتوز در  شد.  تجاری  ۱۹۳0کاکتوس  نشان  او   ،Andy boy "  "    پسر نام  با 

خانواده را    وکارکسب، اندرو  Stephenرا به ثبت رساند. پس از مرگ    Andro  اشسالهشش

سالگی هدایت نمود و عالقه خاصی به کاکتوس داشت    87دنبال نمود؛ او شرکت را تا سن  

چندین دوره فراز و نشیب در طول جنگ جهانی    و کشت آن را در دره سانتاکالرا در میان

 و   Marco  ادامه داد. با نیاز به افزایش سطح کشت و قیمت زمین،  ازآنپسهای  دوم و سال 

Sal LoBueهای  ، نوهRancadore  در جنوب انتقال   4بیشتر فعالیت را به منطقه گیل روی

سال   در  از    Andrew D’Arrigo،  ۱۹68دادند.  را  محصول    "به    "داردندانهبی  گال  "نام 

 
1- Opuntia ficus-indica (L.) Mill 
2- O. lindheimeri 

3- San Jose 
4- Gilroy 
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شرق  ، گیاهان خود را به منطقه گونزالس در جنوب ۱۹80تغییر و در دهه    "کاکتوس گالبی

ی مناسب آن در امریکا شناخته  وهوایآبسالیناس انتقال داد. این دره حاصلخیز، با شرایط  

شود و ممکن است عجیب به نظر برسد که کاکتوس که بیشتر در ذهن مردم مرتبط به  می

براین، فصل اصلی کاکتوس در مکزیک،  بیابان اینجا وجود دارد. عالوه  های داغ است، در 

امریکا صادر    متحدهاالتیارا به    متیق ارزانتابستان است زمانی که کشور مقدار زیادی میوه  

 کند. می

 ح( آفریقا 

از کشورگشایی اسپانیا در قرن شانزدهم و هفدهم و  معرفی کاکتوس به شمال آفریقا پس 

است که از اسپانیا درخت انجیر هندی را به همراه خود آورده و    ۱6۱0اخراج مورز در سال 

 در حاشیه روستاها کشت نمود.

 خ( الجزایر 

  در حالس مراکش است.  تاریخی، زمان معرفی کاکتوس در الجزایر، مشابه ان در تون   ازلحاظ

اپونتیا بیش از     منظور بهدرصد آن    60  هکتار است که   ۳0000حاضر وسعت منطقه کشت 

توسط کمیته عالی توسعه استپ و هیات مدیره خدمات کشاورزی و حفاظت    ییزاابانیبکنترل  

 است.  شدهانجاماز جنگل 

ها  ها و محلهطراف خانهحصار در ا  عنوانبهدر مناطق شمالی، از اپونتیا فیکوس ایندیکا  

خشک   فصل  در  و  میوه  تولید  برای  آن  از  و  می   عنوانبهکشت  استفاده  علوفه  شود. منبع 

-از مزارع وحشی برای مصارف انسانی در بازارهای محلی عرضه می  شدهبرداشتهای  میوه

استفاده   نشخوارکنندگان کوچک  و  تعلیف شتر  برای  در جنوب کشور  اپونتیا  پد  از  شوند. 

 شود. می
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آوری کاکتوس  ، الجزایر در حال حاضر اولین واحد عملیی قایآفرهمانند سایر کشورهای  

مترمربع احداث کرده که قادر است حدود دو تن کاکتوس در    5000  بر بالغرا در مساحتی  

میوه، کاکتوس، تولید روغن، دارو، آب   یبندبسته. کارکردهای اصلی آن،  کندفراوری  ساعت را  

 مربا و خوراک دام است. گیاه فرآوری شده یک ابزار مهم در افزایش درآمد کشاورزان است. 

 د( اتیوپی 

است، کشت    شدهشناخته  3که با نام بلس   2، منطقه اتیوپیایی تایگری 1کاکتوس در حاشیه اریترن 

ها و سخنان  ر کشور دارد که در آهنگشود. کاکتوس نقش فرهنگی و اقتصادی مهمی دمی

از  طور مستقیم  درصد جمعیت تایگری به  85است. زندگی بیش از    شدهمنعکسسنتی آنان  

شود. با توجه به فشارهای روزافزون انسان و دام بر زمین از یکسو  می  تأمینکشاورزی    قیطر

و قحطی از دیگر سو، وابستگی بیشتر به کشت کاکتوس    سالیخشکوری خاک،  و کاهش بهره

شود. کاکتوس گالبی کاهش خطر و اطمینان از امنیت محصول و غذا احساس می  منظور به

وری و پایداری  غذا، تعلیف دام، سوخت و افزایش درامد، بهره  تأمیننقش اقتصادی مهمی در  

مربع وسعت دارد  کیلومتر  80000د درآمد است. تایگری حدوپا و کم اقتصاد کشاورزان خرده

های  سوم از آن از گونههکتار کاکتوس پوشیده که دو  ۳60000شود که با  و تخمین زده می

های مختلف برای افزایش آگاهی استفاده از کاکتوس  خاردار و تهاجمی اپونتیا است. پروژه

های  شود. پروژهیبرای تولید میوه کشت م  عمدتاًاست، کاکتوس    اجراشدهبرای جوامع محلی  

وسیله  ( در این منطقه که بهFAOغذا و کشاورزی سازمان ملل متحد )  یها سازمانهمکاری  

 ، منجر به توسعه اپونتیا شده است. شدهانجامالمللی کاکتوس شبکه بین

 ( مراکش ذ

 
1- Eritrean 

2- Tigray 

3- Beles 



 15  / اگرواکلوژی یتو اهم یخ،اقتصادتار

انداز  و در حال حاضر در سراسر کشور از چشم  در مراکش، معرفی   ۱770کاکتوس در سال  

  طور به، در دو دهه گذشته  سالیخشکخوبی برخوردار است. توسعه کشت کاکتوس در اثر  

  ۱۲0000به بیش از    ۱۹۹8هکتار در سال    50000از    که یطوربه،  افتهیگسترشچشمگیری  

از    2درصد، حوئز الکال   50بیش از    1است. مناطق گوئل مین سیدی ایفنی   افتهیشی افزاهکتار  

رتبه چهارم    5رتبه سوم و دوک کال   4هکتار(. خورایگبا   ۳۳000درصد )حدود    0۳با    3استرفنس 

اند. افزایش کشت کاکتوس طی دو دهه گذشته،  سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده

های کنترل  های توسعه و خدمات به عنوان بخشی از برنامهنتیجۀ همکاری کشاورزان و آژانس

 ت.بوده اس سالیخشکملی مقابله با 

در حال حاضر، مدرنیزه شدن کشاورزی در مراکش )طرح سبز مراکش(، کاشت کاکتوس  

  4000بیش از   هرسال کند.  ترغیب می  درآمدکمرا به عنوان یک محصول جایگزین در مناطق  

سال گذشته، تعاونی زنان روستایی و    ۱0شود. در  هکتار در مرکز و جنوب کشور کاشته می 

برای فراوری کاکتوس   شامل    دشدهی تولاست. محصوالت اصلی    جادشده یاچندین شرکت 

، نقش آن به عنوان یک منبع علوفه برای دام در  حال نیباامربا، سرکه، آرد و روغن دانه است.  

 است.   سالیخشکهای بازه

تهدید اخیر برای کاکتوس در مراکش و در سراسر حوضه دریای مدیترانه، گسترش آفت  

توان تعیین کرد، اما  می  یسختبهاین مهاجم را    منشأ( است.  6)داکتیلوپوس اپونتیا   قرمز دانه

اسپانیا    احتمااًل باشد جایی که در سال   منشأاز  مرسیا   ۲0۱۳  و  ۲006های  گرفته  در   7در  و 

است. اگر اقداماتی صورت نگیرد، با گسترش این آفت، مزارع مراکش    شدهرشگزا  8آلمریا

و    یکنشهیرنابود و به کشورهای الجزایر و تونس وارد خواهد شد. ستاد بحران، مقابله با  

از   بیش  آلوده کاکتوس در  گیاهان  استراتژی هکتار در دوک  400سوزاندن  با هدف  را  کال 

 مللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک را انجام داد.ال کنترل و با همکاری مرکز بین

 
1- Guelmin-Sidi Ifni 

2- Haouz-El Kelaa 

3- Sraghnas 

4- Khourigba 
5- Doukkala 
6- Dactylopius opuntiae 

7- Murcia 

8- Almeria 



 آشنایی با کاکتوس اپونتیا، طالی خاردار  / 16

 ر( آفریقای جنوبی 

وسیله مهاجرین به  و به  یمعرف  1سال پیش در کیپ   ۳00گونه اپونتیا فیکوس ایندیکا حدود  

به ها و  قاره آفریقا انتقال و به عنوان حصار خانهخشک شبههای خشک و نیمه تمام قسمت

ساله به   ۱50طی یک دوره    یج ی تدرشد. گیاهان کاکتوس  خوشمزگی میوه کشت می  لیدل

توجهی به خواص تهاجمی آنان کمک  قابل  طوربهشوند که  های پوشیده از خار تبدیل میفرم 

  صورتبهکند. کاکتوس در اوایل قرن بیستم در آفریقای جنوبی در بیش از دو میلیون هکتار  می

مزایای استفاده از آن به عنوان میوه و علوفه، عواقب نامطلوبی    ودباوجتهاجمی پراکنده و  

برای کشاورزان داشت. در مناطق سرد کشور، کاکتوس به دلیل امکان حالت تهاجمی کمتر  

مورد استقبال بیشتر کشاورزان قرار گرفت. برای حل مشکل تهاجمی افریقای جنوبی بر کنترل  

وسیله  به  جادشدهیاها ناشی از آسیب عمده  آلودگی  درصد از  80است. حدود    بیولوژیکی متکی

با   حشره  می  ییکایآمر  منشأدو  تغذیه  کاکتوس  از  نامکه  به  کاکتوس  کردند،  مگس  های 

داکتیلوپوس اپونتیا، تحت کنترل قرار گرفتند. تخمین    و دانه قرمز  2کاکتوبالستیس کاکتروم 

  تأمینبرای    منحصراًهکتار    ۳000و    هکتار برای میوه  ۱500شود در افریقای جنوبی،  زده می

ژرم    یها بانکشود.  رسمی فروخته میدر بازارهای غیر  عمدتاًها  . میوهشودیمعلوفه کشت  

لیمپوپو   3پالسم با بیش از  ، ایالت آزاد، استان4در  گونه اپونتیا    4۲های کیپ شرقی و غربی 

بر استفاده از    عمدتاً ها  شد. در ابتدا پژوهش  س یتأسفیکوس ایندیکا برای اهداف پژوهشی  

توجه به تولید انبوه کاکتوس    راًی اخ  کهیدرحال  متمرکز،  سالیخشککاکتوس به عنوان تغذیه در  

 برای خوراک دام و مصارف انسانی تغییر کرده است. 

 ز( تونس 

 
1- Cape 

2- Cactoblastis cactorum 

3- Germplasm 

4- Limpopo 
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، برای  ۱میس اپونتیا فیکوس ایندیکا اینر   عمده کشت  طوربه، در تونس،  ۱۹۳0تا    ۱۹۲0از دهه  

، در اطراف تونس و دیگر  ۱۹60و    ۱۹50های  تولید علوفه صورت گرفت. برای مثال، در دهه

در تابستان و پاییز( عالوه   ژهیوبهشهرهای شمال آفریقا از کاکتوس تازه به عنوان علوفه سبز )

دانه غالت   دامداربر یونجه، نی و  بهاستفاده می  هایدر  بر    مندنظامطور  شد. کشت علوفه 

گسترش یافت. در اوایل    ۱۹۳۲به دولت تونس، در    Griffithتوسط    شدهارائه  اتیتجرباساس  

  ۲50تونس مرکزی جایی که میانگین ساالنه بارندگی حدود    ، دوره استعماری در۱۹۳0دهه  

اختصاص  میلی دولت  توسط  اعطایی  زمین  مالکیت  شرط  است،  زمین  ۱0متر  های  درصد 

ذخایر علوفه بود. این تصمیم   تأمیننفعان، کشت کاکتوس بدون خار برای  به ذی  واگذارشده

های  ی مکرر بسیار عاقالنه بود، زیرا کشاورزان با حمایت سازمانها یسالخشکبا توجه به  

)برنامه جهانی غذا المللنیب )  ۲ی  مناطق وسیعی  فائو(،  و    ۱۹60هکتار( طی دهه    70000و 

فه به کاشت کاکتوس اختصاص دادند. در همین حال دولت ذخایر علو تأمین منظوربه ۱۹70

مشوق   منظوربهنیز   اساس  بر  کاکتوس،  وامافزایش سطح کشت  و  دولتی  بانکی،  های  های 

داد و   ارائهکشور راهکار ملی برای بهبود مراتع را   ۱۹۹0حمایت کرد. عالوه بر این، در سال 

فعلی تحت پوشش کاکتوس حدود  هکتار کاکتوس در این دوره کشت شد. منطقه    ۱4۲000

خانه  600000 اطراف  دفاعی  حصار  نظیر  مختلف  اهداف  قالب  در  که  است  های  هکتار 

شوند. بیشتر این  روستایی، تقویت ساختارهای کنترل فرسایش و تولید انبوه میوه کشت می 

وه  منظور تولید خوراک و میمتر و بهمیلی   ۳00گیاهان در مناطق خشک با بارندگی کمتر از  

میوه قیمت  زمستان،  در  است.  داخلی  بازار  و  برابر سیب،  برای صادرات  دو  کاکتوس  های 

، کشاورزان  درواقعکه    ۳در سیسیلی   مورداستفادهی  هاگونه  شتریبگالبی و موز است. تونس  

اوایل دهه   در  اخیر، صنعت  دهد. در سال اند را کشت میمعرفی کرده  ۱۹۹0ایتالیایی  های 

کاک کشت  شرکت  افته یتوسعهتوس  کشاورزی  مانند  است.  متعددی  تونس"های    "نوپال 

ی )روغن دانه، صابون و شامپو(،  شیآرالوازمهای ارگانیک،  متخصص در تولید و صادرات میوه

 ( و آرد تولیدی از کاکتوس هستند.وهی مآبغذاها )مربا، خمیر و 

 
1- Opuntia ficus-indica f. inermis 2- World Food Program (WFP) 3- Sicily 
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 ژ( غرب آسیا 

عمده برای تولید میوه و به عنوان حفاظ در طور در اکثر کشورهای آسیای غربی، کاکتوس به

ی توجه بیشتری  جانبعنوان یک محصول های اخیر، به شود. در سال ها کشت میاطراف خانه

، با توجه به نیازهای حداقلی و سطح باالیی از انطباق با  حال نیباابه کاکتوس شده است.  

مند به توسعه کاکتوس به  عالقهای  فزاینده  طوربهها و کشاورزان  های نامساعد، دولتمحیط

شده کارآمد  محصول  یک  منفی    رغمبه،  وجودنیباااند،  عنوان  اثرات  و  غذا  شدید  کمبود 

منبع  تغییرات آب به عنوان  را  واقعی خود  هنوز جایگاه  این کشورها، کاکتوس  در  وهوایی 

ی تازگبهشته باشد.  تغذیه دا  خألی را در کاهش  توجهقابلعلوفه باز نکرده تا بتواند سهم    تأمین

 کاکتوس برای تغذیه در سوریه تبلیغ و با استقبال روبرو شده است.

 س( اردن 

آغاز    هاباغها و  سال پیش به عنوان حفاظ اطراف خانه  60در اردن، کاشت کاکتوس خاردار  

به ای تحت یک مدیریت نظارتی در  طور گستردهشد. سپس کاکتوس بدون خار معرفی و 

با و بدون    طوربهخشک در مناطق مرکزی کاشته شد.  مناطق نیمه بر کاکتوس  کلی، عالوه 

  ۳00شوند. منطقه فعلی تحت کشت کاکتوس حدود  خار، بیشتر ارقام موجود به اردن وارد می

های تولید  شود. سامانهها و مزارع می های کشت انبوه، پرچینهکتار است که شامل سامانه

د، جایی که کشاورزان کاکتوس را با هدف تولید میوه در ردیف ها  قرار دارن   ۱انبوه در مادابا 

دهند. عالوه بر این کاکتوس همراه با سایر درختان  با استفاده از آبیاری تکمیلی پرورش می

شود. ولی به دلیل خارهای کاکتوس، این روش تدریجا  میوه مانند انجیر و زیتون کاشته می

سنگی، کشت کاکتوس ادامه دارد. با توجه به کمبود شدید    از رونق افتاد ولی در مناطق مرتفع

عنوان علوفه ضروری    خوراک دام در اردن، تالش بیشتری برای باال بردن آگاهی از کاکتوس به

 است. 

 
1- Madaba 
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 ش( لبنان 

شود.  متر کشت می  ۹00ها پیش در مناطق ساحلی و در ارتفاعات تا  در لبنان، کاکتوس از مدت 

به عنوان حصار طبیعی و تولید ارک م  منظوربهکاکتوس عمدتا   نوشیدنی الکلی  )  ۱یوه ولی 

های کشت  شود. گیاهان کاکتوس در سامانهتقطیری مورد عالقه بادیان رومی( نیز کشت می

های  نیز متداول است. روش  هاباغمخلوط مشترک در کنار سایر درختان میوه و همچنین در  

اطق بسیار محدود در جنوب و شمال لبنان وجود تولید متراکم برای تولید تجاری میوه در من

)کاکتوس خاردار( و ارقام وارداتی از    '۲بالدی '،  کندیمدارد. ارقام کاکتوس که در لبنان رشد  

 اروپا، برزیل و شامل هر دو نوع خاردار و بدون خار هستند.

 ص( سوریه 

ای در مناطق  گسترده  طوربهدر سوریه، مانند اردن و لبنان، کاکتوس برای مدت طوالنی و  

شود. بسیاری از ارقام از کشورهای شمال  برای تولید میوه کشت می   عمدتاًروستایی دمشق و  

آفریقا به سوریه معرفی و در مراکز پژوهشی نگهداری و به دو دلیل عمده در مزارع منتشر  

وزارت کشاورزی بر کشت جو به    اًبود آگاهی از اهمیت این محصول و ثانی نشد. اول، کم

عنوان منبع تغذیه دام تمرکز داشت. در دو سال گذشته، با توجه به بحران سوریه و کمبود  

پایدار کشور مانند حمص و مناطق ساحلی    نسبتاًعلوفه، عالقه به کشت کاکتوس در مناطق  

ده توسط مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق  ش  تأمین افزایش یافته است. ارقام  

به عنوان گیاهان مادر در دو ایستگاه پژوهشی در منطقه ساحلی و منطقه روستایی    3خشک

شود. اخیرا  های جدید در حال حاضر در میان کشاورزان توزیع می دمشق کاشته شد. گونه

توسعه کشاورزی  برای  المللی پول  بین  برای    4صندوق  دامداری "پروژه  که    تأمین  "توسعه 

 
1-Arak 

2- Baldi 

3- International Center for 

Agricultural Research in the Dry 
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4- International Fund for 

Agricultural Development (IFAD) 
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نتایج بسیار امیدوار کننده   هکتار برای تولید علوفه و میوه اختصاص داده که با  ۱00مالی شده  

 ازنظر تقاضا و پذیرش همراه شده است.  ای

 ض( کشورهای حاشیه خلیح فارس و یمن

ای خود در  مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک در چارچوب برنامه منطقه 

معرفی و یک مرکز مادر در عمان    ۲005مورد از تونس را در سال    ۳8شبه جزیره عربستان،  

های پژوهشی کشورهای عضو خلیج و یمن معرفی  سیس کرد. پس از آن پدها در ایستگاهأرا ت 

در  محیطی  زیست  و  زراعی  با شرایط  و سازگاری  تولید  عملکرد  مورد  در  مطالعات  شد. 

تان در عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یمن انجام شد.  جزیره عربسشبه

  47، در مجموع  ۲0۱6، توسعه آن در حال انجام است به طوری که در سال  ۲0۱۲از سال  

کشاورز به ترتیب در کشورهای قطر، عمان،    6و    7،  ۹،  ۱0،  ۱5کشاورز از کشورهای مختلف )

 عربی( کاشت کاکتوس بدون خار را پذیرفتند. یمن، عربستان صعودی و امارات متحده  

 رژیم اشغالگر ط( 

های متعددی از جمله تحقیقات برای  موضوع پروژه رژیم اشغالگراپونتیا فیکوس ایندیکا در 

ایجاد گلدهی و میوه درفصول تابستان، پاییز و زمستان بوده است. امروزه، میوه تقریباً در تمام  

هکتار در    ۳50در    '۱آفر'ر باالی خارج از فصل وجود دارد.  های بسیاویژه قیمتطول سال به

شود. در این مناطق، ای نزدیک به مرزهای مصر در جنوب و غرب اردن کشت میمناطق دره

از اواخر ژوئن تا اواخر ماه اوت میوه قابل برداشت است. فنون کشت مناسب، شکوفایی دوم  

شود. همچنین، تولید محدودی از  وریل را سبب میهای دسامبر تا آها در ماهرا به همراه میوه

های خشک وجود دارد که پس از گرده افشانی برداشت شده و به عنوان داروی گیاهی  گل

 رسند. برای درمان رشد خوش خیم پروستات به فروش می

 
1- Ofer 
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 استرالیا ظ( 

استرالیا یک تاریخچه طوالنی و جالب در استفاده تجاری از اپونتیا دارد. این گونه برای اولین  

و حصارهای حفاظتی معرفی و حشره   به منظور تولید حشره کوچینال   ۱840بار در اوایل دهه  

رو صنعت  کوچینال وارد شده اما به علت فراوانی آفات و پرندگان شکارچی کنترل و از این

وهوای مناسب و فقدان آفات  کوچینال شکست خورد. با این حال، اپونتیا به دلیل آبنابالغ  

 ستیبهای معرفی شده در بیش از  ، گونه۱۹۲5طبیعی و حیوانات چراگر توسعه یافت. تا سال  

هکتار گسترش یافت. در یک اقدام بیولوژیک با موفقیت جمعیت وسیعی از    ونیلی و چهار م

هکتار در    ۲00ل حاضر صنعت مدرن کاکتوس در استرالیا تنها به  کن شد. در حاآفت، ریشه

 شود. سراسر قاره محدود می

 ایتالیا ع( 

از رویشگاه ویژه اپونتیا فیکوس ایندیکا است که از قرن   سیسیل، یک نمونه  ویژهبهایتالیا،  

-های متعدد نظیر ایجاد حصار اطراف مزارع کشاورزی و تغذیه بهکشت و استفاده  هجده

مشهور است قرارگرفت، کشت بیشتر در   "نان فقرا"خصوص در شرایط بحرانی که با نام  

شد. این موفقیت  مناطق ساحلی و حاشیه شهرهای بزرگ و میوه آن در سطح اروپا صادر می 

بهره فناوریاقتصادی، حاصل  از  منظور  گیری  به  ایتالیایی  پژوهشگران  توسط  که  بود  هایی 

ز و با کیفیت بهتر نسبت به تابستان )ماه مرداد( انجام شد، ایجاد  برداشت میوه در فصل پایی

از سال  و صنعت  مدرن کشت  ایتالیا    ۱۹75  مزارع  در  کاکتوس  تولید  در    عمدتاًآغاز شد. 

نامناسب هستند، کشت می زمین برای سایر محصوالت زراعی  شود. عمده کشت  هایی که 

درصد از کل تولید را تشکیل   ۹0است که    کاکتوس در ایتالیا، در جزیره سیسیل متمرکز شده

و سانتا مارگریتا    3، روکاپالومبا 2، مونت اتنا 1سان کونو  دهد. چهار منطقه مهم کشت شاملمی

 
1- San Cono 2- Mount Etna 3- Roccapalumba 
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  "4بیانکا "و    "3روسا "،  "2جیاال"میلی متر در سال که ارقام    600است. این مناطق با بارش    1بلیس 

درصد    ۹0و برداشت زمستانی    درصد محصول   ۱0  شوند؛ میوه های تابستانی در آن کشت می

تن    ۲5که تحت مدیریت آبیاری، عملکرد آن تا    از سهم تولید را به خود اختصاص داده اند

 . رسددر هکتار می

 پرتغال غ( 

به کاشت تجاری کاکتوس با هدف تولید میوه در نواحی    اخیراًدر پرتغال، بخش خصوصی  

های آتی به منظور  هکتار اقدام کرده است و در سال   ۲00نیمه خشک کشور در وسعتی معادل  

هکتار    500ریزی نموده است تا وسعت را به  زایی برای جوانان بیکار جویای کار برنامهاشتغال 

 افزایش دهد. 

 اسپانیا ف( 

کاکتوس تنها در مزارع خانوادگی    8و بالیاریک   7، آلمریا6، مرسیا 5ر اندالوژیا در اسپانیا در جزای

های با رنگ قرمز  )جزایر قناری( دارای تولید کمی کاکتوس با میوه 9شود. لنزاروت کشت می 

 است. 

 چشم انداز

آینده، برخی هایی چون طالی سبز، میوه فقرا، گنج زیر خار، گیاه مقدس، گیاه هیوال، گیاه  نام

ها اهمیت اپونتیا را در کار و  از القاب مورد استفاده برای گیاه و میوه کاکتوس است. این نام 

سالی، تحمل حرارت و سازگاری زندگی و معیشت مردم به دلیل مقاومت در برابر خشک

 د:دهد. با این حال، اهداف بیشتری برای توسعه وجود دارهای فقیر نشان میها را در خاکآن

 
1- Santa Margherita Belice 
2- Gialla 

3- Rossa 

4- Bianca 

5- Andalusia 

6- Murcia 

7- Almeria 

8- Balearic 

9. Lanzarote 
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ای در  و سایر گازهای گلخانه  2COای: با توجه به افزایش غلظت  اثر گلخانه •

تواند بخشی از یک استراتژی برای کاهش  جو، افزایش سطح کشت کاکتوس می 

تواند نه تنها به عنوان یک منبع  در جو باشد. کاشت کاکتوس می   2COمیزان  

خشک، جایی که  آب، بلکه به عنوان یک مخزن کربن در مناطق خشک و نیمه

آب و هوا نامطلوب است، عمل کند. در این خصوص نیاز به تحقیقات بیشتری  

 وجود دارد. 

تنوع گیاهی: براساس درک فعلی از الگوهای تکامل اپونتیا، مطالعات بیشتری   •

ها مورد نیاز است. برای حل مسائل مربوط به تعریف عمومی و شناسایی گونه

لوژیکی و بیوگرافی، یک تصویر واضحتری از  های مولکولی، مورفو ادغام داده

جنس بین  می روابط  ایجاد  ثبات ها  با  منبع  یک  و  از  کند  اطمینان  قابل  و  تر 

 اطالعات بیولوژیکی در مورد تنوع این خانواده گیاهی استثنایی است. 

طور عمده گونه اپونتیا فیکوس ایندیکا در  ، اپونتیا و به  شانزدهبازاریابی: از قرن   •

معیشتی در بسیاری از جوامع آفریقا، آسیا، اروپا و امریکا مورد استفاده  زراعت  

مصرف میوه محدود به بازارهای محلی قومی است    کهدرحالیقرار گرفته است.  

و سهم صادرات کمی وجود دارد. تنها در ایتالیا، مکزیک، ایاالت متحده آمریکا  

برند.  وه کاکتوس سود میهای بازاریابی خوب میو آفریقای جنوبی از استراتژی

کنندگان  های آموزش مصرف های بازاریابی و همچنین استراتژیبنابراین برنامه

 در سطح محلی و بین المللی مورد نیاز است. 

توان میوه بهتر تولید و مردم را به مصرف میوه کاکتوس  کیفیت میوه: چگونه می  •

هنوز در ابتدای    های دو دهه گذشته، دانش فعلی تشویق کرد؟ علیرغم تالش

راه و اطالعات محدودی برای تولیدکنندگان وجود دارد. تجربه پژوهشگران 

ایتالیایی نشان داده که مدیریت منطقی باغبانی، بازدهی بهتر و کیفیت باالی میوه  

کند. برای بهبود بهره وری و کیفیت میوه باید  های کمتر فراهم می را با هزینه

محیط و مدیریت باغبانی بر باروری، رشد و نمو میوه   تأثیرآگاهی بیشتری از  
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و طرح   رعایت  میوه  کیفیت  استانداردهای  باید  باشد. همچنین،  داشته  وجود 

 باغبانی و مدیریت مناسب اجرا شود.

ز برداشت، خارهای روی قشر  ها، موانع بازاریابی موفق: پس اگلوشید و دانه •

کنندگان از روش  توانند بطور موثری برداشته شوند و مصرفبیرونی پوست می

ها، یک چالش عمده است:  آن مطلع شوند. از سوی دیگر، روش کاهش دانه

های اخیر حاصل نشده است، گرچه برخی از ارقام  های مهمی در دههپیشرفت

تری   مناسب  شرایط  آفر  و  بیانکا  این  نظیر  در  بیشتری  پژوهش  ولی  دارند 

 خصوص الزم است.

ساقه • یا  ارائه    برگپد  آینده  برای  را  خوبی  انداز  چشم  اپونتیا  غذا:  عنوان  به 

شود و برای گسترش  دهد، اما در حال حاضر فقط در مکزیک استفاده میمی

های  های بیشتری است. شبکه کاکتوس اپونتیا را در رژیمها نیازمند تالشآن

، 1ای معرفی کرده است. در اتیوپی پروژه مامز فور مامز ی محلی و منطقه غذای

 دهد.استفاده از اپونتیا را ارتقا می

بهره نظیر  کاکتوس  کاربردهای  سایر  برای  باالیی  پتانسیل  چندگانه:  از  استفاده  گیری 

صوالت  غذایی و لوازم آرایشی وجود دارد. بسیاری از این محخواص بیولوژیک، دارویی، مواد

 در سال های اخیر وارد بازار شده اند.

 
1- Moms for Mums 



 

۲5 

 فصل دوم

 بندی گیاهی ه اپونتیا در رد
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 مقدمه

های کاکتوس بیشترین اهمیت زراعی را به دلیل مصرف  اپونتیا فیکوس ایندیکا در میان گونه

میوه و  و  پدهای جوان  انسان  تغذیه  در  دارد.  برگساقههای خوشمزه  را  دام  تعلیف  در  ها 

ها به امریکا است، مورخین  پرورش اپونتیا به دوران بسیار گذشته و قبل از ورود اسپانیایی

های کاکتوس را در ابتدا به عنوان گیاهان زینتی مورد استفاده  اولین کسانی بودند که گونه   د این

ای برخوردارو جایگاه ان یا از تنوع گستردههای اپونتقرار داده و به اسپانیا وارد کردند. گونه

 در رده بندی گیاهان به شرح زیر است.

سلسله   2گیاهان   :1سلسله   . آوندی   :3زیر  دار   :5فراشاخه   4گیاهان  دانه   : 7شاخه   6گیاهان 

  اپونتیا   15جنس   14کاکتوس   :13تیره   12کاریوفیالل  :11رده  10سانانمیخک   :9زیر راسته   8گیاهان گلدار 

 که شامل گونه های زیر است: 
o Species Opuntia aciculata Griffiths – chenille pricklypear 
o Species Opuntia ammophila Small – devil's-tongue 

o Species Opuntia atrispina Griffiths – border pricklypear 

o Species Opuntia aurantiaca Lindl. – tiger-pear 

o Species Opuntia aurea E.M. Baxter – golden pricklypear 

o Species Opuntia aureispina (Brack & K.D. Heil) Pinkava & Parfitt – 

Rio Grande pricklypear 

o Species Opuntia austrina Small – devil's-tongue 

o Species Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow – beavertail 

pricklypear 

o Variety Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow var. basilaris – 

beavertail pricklypear 

o Variety Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow var. brachyclada 

(Griffiths) Munz – beavertail pricklypear 

o Variety Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow var. longiareolata 

(Clover & Jotter) L.D. Benson – beavertail pricklypear 

o Variety Opuntia basilaris Engelm. & J.M. Bigelow var. treleasei (J.M. 

Coult.) J.M. Coult. ex Toumey – Trelease's beavertail pricklypear 

o Species Opuntia borinquensis Britton & Rose – olaga 

 
1- Kingdom 

2- Plants 

3- Subkingdom 

4- Vascular plants 

5- Super division 

6- Seed plants 

7- Division 

8- Flowering plants 

9- Subclass 

10- Caryophyllidae 

11- Order 

12- Caryophyllales 

13- Family 

14- Cactus 

15- Genus 
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o Species Opuntia camanchica Engelm. & J.M. Bigelow – tulip 

pricklypear 

o Species Opuntia cantabrigiensis Lynch [excluded] 

o Species Opuntia chihuahuensis Rose – Chihuahua pricklypear 

o Species Opuntia chisosensis (Anthony) D.J. Ferguson – Chisos 

Mountain pricklypear 

o Species Opuntia chlorotica Engelm. & J.M. Bigelow – dollarjoint 

pricklypear 

o Species Opuntia cochenillifera (L.) Mill. – cochineal nopal cactus 

o Species Opuntia ×columbiana Griffiths (pro sp.) – grizzleybear 

pricklypear 

o Species Opuntia cordobensis Speg. [excluded] 

o Species Opuntia ×cubensis Britton & Rose – bullsuckers 

o Species Opuntia ×curvospina Griffiths (pro sp.) – searchlight 

pricklypear 

o Species Opuntia cymochila Engelm. & J.M. Bigelow – grassland 

pricklypear 

o Species Opuntia ×demissa Griffiths (pro sp.) – pricklypear 

o Species Opuntia dillenii (Ker Gawl.) Haw. – erect pricklypear 

o Species Opuntia edwardsii V.E. Grant & K.A. Grant – Edwards' 

pricklypear 

o Species Opuntia ellisiana Griffiths – tigertongue 

o Species Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. – cactus apple 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. cuija 

Griffiths & Hare – cactus apple 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. engelmannii 

– cactus apple 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. flavispina 

(L.D. Benson) Parfitt & Pinkava – cactus apple 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. flexospina 

(Griffiths) Parfitt & Pinkava – cactus apple 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. lindheimeri 

(Engelm.) Parfitt & Pinkava – Texas pricklypear 

o Variety Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm. var. linguiformis 

(Griffiths) Parfitt & Pinkava – cactus apple 

o Species Opuntia ficus-indica (L.) Mill. – Barbary fig 

o Species Opuntia fragilis (Nutt.) Haw. – brittle pricklypear 

o Species Opuntia gosseliniana F.A.C. Weber – violet pricklypear 

o Species Opuntia humifusa (Raf.) Raf. – devil's-tongue 

o Species Opuntia laevis J.M. Coult. – tulip pricklypear 

o Species Opuntia leucotricha DC. – arborescent pricklypear 

o Species Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell – coastal pricklypear 
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o Variety Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell var. austrocalifornica 

L.D. Benson & Walkington – coastal pricklypear 

o Variety Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell var. littoralis – coastal 

pricklypear 

o Variety Opuntia littoralis (Engelm.) Cockerell var. piercei (Fosberg) 

L.D. Benson & Walkington – coastal pricklypear 

o Species Opuntia macrocentra Engelm. – purple pricklypear 

o Variety Opuntia macrocentra Engelm. var. macrocentra – purple 

pricklypear 

o Variety Opuntia macrocentra Engelm. var. minor Anthony – purple 

pricklypear 

o Species Opuntia macrorhiza Engelm. – twistspine pricklypear 

o Variety Opuntia macrorhiza Engelm. var. macrorhiza – twistspine 

pricklypear 

o Variety Opuntia macrorhiza Engelm. var. pottsii (Salm-Dyck) L.D. 

Benson – twistspine pricklypear 

o Species Opuntia martiniana (L.D. Benson) Parfitt – seashore cactus 

o Species Opuntia megacantha Salm-Dyck [excluded] 

o Species Opuntia microdasys (Lehm.) N.E. Pfeiffer – angel's-wings 

o Species Opuntia monacantha (Willd.) Haw. – common pricklypear 

o Species Opuntia ×occidentalis Engelm. & J.M. Bigelow (pro sp.) – 

pricklypear 

o Species Opuntia oricola Philbrick – chaparral pricklypear 

o Species Opuntia phaeacantha Engelm. – tulip pricklypear 

o Species Opuntia pinkavae Parfitt – Pinkava's pricklypear 

o Species Opuntia polyacantha Haw. – plains pricklypear 

o Variety Opuntia polyacantha Haw. var. arenaria (Engelm.) Parfitt – 

El Paso pricklypear 

o Variety Opuntia polyacantha Haw. var. erinacea (Engelm. & J.M. 

Bigelow ex Engelm.) Parfitt – grizzlybear pricklypear 

o Variety Opuntia polyacantha Haw. var. hystricina (Engelm. & J.M. 

Bigelow) Parfitt – grizzlybear pricklypear 

o Variety Opuntia polyacantha Haw. var. nicholii (L.D. Benson) Parfitt 

– Navajo Bridge pricklypear 

o Variety Opuntia polyacantha Haw. var. polyacantha – hairspine 

pricklypear 

o Species Opuntia pusilla (Haw.) Haw. – cockspur pricklypear 

o Species Opuntia repens Bello – roving pricklypear 

o Species Opuntia riviereana Backeb. 

o Species Opuntia ×rooneyi M.P. Griff. – Rooney's pricklypear 

o Species Opuntia rufida Engelm. – blind pricklypear 

o Species Opuntia sanguinea Proctor – blood-red pricklypear 
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o Species Opuntia santa-rita (Griffiths & Hare) Rose – Santa Rita 

pricklypear 

o Species Opuntia ×spinosibacca Anthony (pro sp.) – pricklypear 

o Species Opuntia stricta (Haw.) Haw. – erect pricklypear 

o Species Opuntia strigil Engelm. – marblefruit pricklypear 

o Species Opuntia tenuiflora Small – bell-flower pricklypear 

o Species Opuntia tomentosa Salm-Dyck – woollyjoint pricklypear 

o Species Opuntia triacantha (Willd.) Sweet – Spanish lady 

o Species Opuntia tuna (L.) Mill. – elephantear pricklypear 

o Species Opuntia turbinata Small – turban prickly pear 

o Species Opuntia valida Griffiths – San Antonio pricklypear 

o Species Opuntia ×vaseyi (J.M. Coult.) Britton & Rose – Vasey's 

coastal pricklypear 

o Species Opuntia ×wootonii Griffiths – Wooton's pricklypear 
گونه میان  میکروداسیس از  استریکتا  اپونتیا  ایندیکا 1های  فیکوس  انگلمانی 2،  دلیل   3،  به 

 (. ۱-۲مصارف انسانی و دامی از توجه و تولید بیشتری برخوردار است )شکل  

 
 

 
 

های اپونتیا انگلمانی، اپونتیا استریکتا، اپونتیا فیکوس  از راست به چپ به ترتیب گونه -۱-۲شکل 

 ایندیکا، اپونتیا میکرودایسیس 

 پراکنش و سازگاری با طبیعت 

اجداد اپونتیا فیکوس ایندیکا متعلق به مناطق مکزیک مرکزی بوده و توسط انسان به دیگر   

است. با معرفی اپونتیا فیکوس ایندیکا به اسپانیا حدود    شدهمنتقلنقاط جهان با هوای گرم  

گسترش و در سراسر منطقه مدیترانه با طبیعت سازگار    سرعتبهها  ، گونه۱500  سال میالدی

یک عنصر اصلی طبیعت جای گرفتند. انتشار کاکتوس در اروپا مربوط به    عنوانبه  یزودبهو  

 
1- Stricta microdasys 2- Ficus indica 3- Engelmannii 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPSA
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPSP7
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPST2
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPST3
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPTE2
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPTO2
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPTR
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPTU9
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPTU3
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPVA3
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPVA4
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=OPWO5
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در سال    1آور نیست که توصیف گونه اپونتیا امایکلیا تن بنابراین، تعجباست؛    ۱550های  سال 

-که اپونتیا فیکوس ایندیکا نامیده شد، از ایتالیا باشد که امروزه در نزدیکی شهر مونتی  ۱8۲6

  Schelleاپونتیا امایکلیا با نام اپونتیا فیکوس ایندیکا توسط    گذارینامشود.  می یافت    2لی س

ایندیکا  ( صورت گرفت؛ به همین دلیل، در طبقه۱۹07) بندی، نام قبلی آن اپونتیا فیکوس 

بود.   )تن(  نیز    شکلیکامایکلیا  آرژانتین  از  ایندیکا  فیکوس  اپونتیا  گونه جدید    عنوانبهاز 

از بولیوی توصیف شد. در آغاز    شکلیکمشابه،    صورت به( و  3وبنسیس اسپگ )اپونتیا کورد

آمریکایی، به مطالعه و کاشت اپونتیا    کار و زراعت    شناسیاهگ، دیوید گریفیتس،  یستبقرن  

تگزاس   رده  منظوربهدر  و  زراعی  نمونهارزیابی  از  گونه  چندین  او  پرداخت.  های  بندی 

-قرار می  مورداستفادهارقام بهتر    عنوانبهها که  ز گونهرا توصیف نمود. بعضی ا  شدهکشت

فیزیکالس   اپونتیا  )مانند  هستند  ایندیکا  فیکوس  اپونتیا  از  هیبریدی  یا  مترادف  گیرند، 

سبزی در قرن    عنوانبهکاکتوس و پایداری آن،    C(. با توجه به محتوای ویتامین  4گریفیتس 

های جهان انتقال  ناوهای دریایی به سایر قاره، اپونتیا فیکوس ایندیکا از طریق خدمه  هجده

 از:  اندعبارتیافت. از دیگر عوامل انتقال و گسترش اپونتیا 

 کند.اپونتیا تغذیه می که از کوچینال از حشره  5نیاز به تهیه رنگ کارماین -

 دام.  یازموردنعلوفه   تأمین -

 مواد غذایی، دارویی و افزودنی. -

 ایجاد حصارهای طبیعی. -

نامساعد و خشک   با شرایط  به سازگاری  توجه  با  مناطق  می   یراحتبهاپونتیا  در  تواند 

گونه    عنوانبهخشک آفریقا، آسیا و استرالیا گسترش یابد. درگذشته اپونتیا فیکوس ایندیکا  

غالب اسپانیا به کشورهای آمریکای جنوبی نظیر بولیوی توسط فاتحان اسپانیایی معرفی شد. 

تهاجمی شد. امروزه اپونتیا فیکوس    یگاهگسترش و    سرعتبهیاری از این مناطق  اپونتیا در بس

تهدیدی برای تنوع زیستی    اًو بعض  خودسازگارکشور خارج از محدوده بومی   ۲6ایندیکا در 

در اراضی کشاورزی شده است. اپونتیا فیکوس ایندیکا در تمام کشورهای خشک گرمسیری  

 
1- O. amyclaea Ten 

2- Monticelli 

3- O. cordobensis Speg 

4- O. fusicaulis Griffiths 

5- Carmine 
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  تأثیراست، تغییرات ژنتیکی و اصالح فنتیک را تحت    شدهدادهکه در آن کشت و پرورش  

یا واریته    هاگونه  عنوانبه  یگاهاند و  شده  گذارینامقرار داده و به صور جدیدی متمایز و  

 O. ficus-indicaارقام دو فرم )  عنوان به  گذارینامو    ی بندطبقهشوند، حتی اگر  می  یبند طبقه

f. amyclaea and O. ficus-indica f. ficus-indicaگزارش  که یدرحالتر باشد.  ( مناسب-

بدون خار به کشورهای مختلف    O. ficus-indica f. ficus-indicaای متعددی از معرفی  ه

های اپونتیا از  شود. گونهای به معرفی شکل خاردار مشاهده نمیوجود دارد، ولی هیچ اشاره

برگ  قادرند از طریق مستقیم بذر، پد یا ساقه  ها آن،  دارندای برای تکثیر برخورقابلیت گسترده

تکثیر شده و در مواردی تولید ساقه و برگ بر روی میوه و یا حتی میوه جدید روی میوه  

 آمده است.  ۳- ۲و  ۲- ۲  یهاشکل هایی از آنان در شود که نمونه قدیم مشاهده می

   
وی میوه و تناوب برگ، میوه وبرگ روی  از راست به چپ میوه روی میوه، برگ ر -۲-۲شکل 

 میوه  

   

 ریشه دوانی اپونتیا در حاالت مختلف  سازگاری و  -۳-۲شکل 
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 اپونتیا  یهاگونه یو محلبومی  یها نام

های بسیاری در زیستگاه  با توجه به اهمیت اپونتیا فیکوس ایندیکا و مزایای متعدد آن، نام

از مزارع کارائیب است و توسط   "1تونا ". نام  اند، وجود داردشدهیمعرفبومی و در مناطقی که  

اشاره به    معمواًلکه    شدهگرفته  2ها برای رسیدن به آمریکا استفاده شد که از نام تین اسپانیایی

 شود.اده میهای رویشی گیاه اپونتیا نیز استف میوه دارد، ولی برای قسمت

دهد برای  ای متداول است که نشان میاین نام در حال حاضر در منطقه بسیار گسترده

های مکزیکی )از زمان رسیدن به جزایر کارائیب  ها و حتی قبل از ناماولین بار توسط اسپانیایی

 4لی یک نام مکزیکی است که از ناهاتل نوپا  "3نوپال"است،    شدهعنوانقبل از سرزمین اصلی(  

-در بخش  مورداستفادهنام اصلی    5شود. تنتلی های مختلف استفاده میو برای گونه  شدهگرفته

 7، اشاره به مبدأ آن، ایندی 6های بزرگ مکزیک است. اولین نام اسپانیایی هیگو دیالس ایندیا 

. لقب فیکوس  8شود: کاکتوس فیکوس ایندیکا لین جدید است که اولین نام علمی محسوب می

های کم  یا گونه  چندگونهتعیین    منظوربهقبل از لین،    "نسبی"یک عبارت    عنوانبهایندیکا،  

زبان در  بود.  استفاده  شباهت  بومی  مشابه  اسامی  از  دیگر،  فیگویمهای  ایندیا شود:   9دا 

مانی(؛ )آل 11)فرانسوی(؛ ایندیانیسک فیگ  10دی ایندی لی(؛ انجیر هند )انگلیسی(؛ فیگیر)پرتغا

 )ایتالیایی(. 12دی ایندیا فیکو

طور مشخص  ( است که به14نوپال دی کاستیال )  13های معروف تونا دی کاستیال از دیگر نام 

کاستیال   سابق،  اسپانیایی  پادشاهی  عنوان  دیگر    شدهگرفتهاز  به کشورهای  اپونتیا  که  جایی 

مال آفریقا معرفی و هیگو دی لوس  انتقال یافت. پس از ورود و انتشار اپونتیا در اسپانیا، به ش

است که آن را  یافتهگسترششد. فرم خاردار در حال حاضر در مراکش   یدهنام 15کریستانوس 

محافظ دارد.    عنوانبه)از کلمه اسپانیایی برای حصار( نامیده اند، اشاره به استفاده از آن    16تاپیا 

 
1- Tuna 

2- Tain 

3- Nopal 

4- Nahuatl Nopalli 

5- Tenochtli 

6- Higo de las Indias 

7- Indies 

8- Cactus ficus-indica Linné 

9- Figo da India 

10- Figuier d’Inde 

11- Indianische Feige 

12- Fico d’India 

13- Tuna de Castilla 

14- Nopal de Castilla 

15- Higo de los Cristianos 

16- Tapia 
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انتشار آن   دهندهنشانشود، استفاده می یدائمبرای اشاره به بومیان و گیاه گالبی  "1صبرا "نام  

را از مکزیک    شدهکشت، مسیحیان فرانسیسکن، فرم  ۱76۹در منطقه مدیترانه است. در سال  

، مشخص نیست که آیا بومیان حال ینباانامیدند.    "2میشن کاکتوس "به کالیفرنیا بردند، جایی که 

( به معنای ۱۹68)Walkington  اند یا نه.ها کشت کرده قبل از ورود فرانسیسکن  را   گونهینا

نقش بسیار مهمی    3با نام پالما فوریجیرا   گونهیناوسیع نام اپونتیا فیکوس ایندیکا را بکار برد.  

  مورداستفادهعلوفه    عنوانبهشرقی برزیل داشته و در طول سال به طور عمده  در اقتصاد شمال 

شرقی  های معمول اپونتیا فیکوس ایندیکا در شمال از دیگر از نام 4گیرد. پالما دیگادو قرار می

از   بومی که  نام دیگر  به گونهشروع می   "پالما "برزیل است. چندین  های مختلف در شود 

اعمال می  برزیل  ژله و   عنوانبهآن    یهابرگ  هساقشود که  مناطق کشور  از میوه،  و  علوفه 

 شود.واد غذایی و دارویی مختلف استفاده میهای آن در مریشه

 یبندطبقهفهرست اصطالحات و 

-ای از ارقام و کلوندر حقیقت، اپونتیا فیکوس ایندیکا گونه طبیعی نیست، بلکه مجموعه

ایندیکا می اپونتیا فیکوس  از گونههای طبیعی است.  دلیل چند ویژگی  تواند  به  های دیگر 

( و  ۳8≤ها داشته )های بیشتری نسبت به سایر گونهآرئولها،  میوه متفاوت باشد. نهنج گل و  

برآمدگی  عمدتاً از عمومیت و    ی ابرجستههای  روی  ایندیکا  اپونتیا فیکوس  قرار دارند. نام 

برخوردار است. انواع اصطالحات بر اساس   گونهینااولویت بیشتری نسبت به سایر اسامی  

و   5و برای اپونتیا استرپتاکانتا   ۱۹۹۱یکوس ایندیکا تا سال های هرباریومی برای اپونتیا فنمونه

تعیین نشده بود، اگرچه این سه نام در قرن هجدهم و نوزدهم منتشر    ۲0۱0تا    6اپونتیا مگاکانتا 

( مرتبط به  7نوع اپونتیا فیکوس ایندیکا )لکتوتایپ   عنوانبهوسیع متداول شد. نمونه    طوربه و  

حضور/ فقدان خار    کهدرحالیاست.    شده انتخابرهای کوچک(  دارای خا)گیاه بدون خار  

های  های دیگر نیست و شکلیک ویژگی مفید برای تشخیص اپونتیا فیکوس ایندیکا از گونه 

، این وجودینباامدنظر قرار گیرد.   گونهیکهای مختلف خاردار و بدون خار باید در فنوتیپ

 
1- Sabra 

2- Mission cactus 

3- Palma forrageira 

4- Palma-de-gado 

5- O. streptacantha 

6- O. megacantha 

7- lectotype 
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قرار    مورداستفادهویژگی برای جداسازی گیاهان خاردار و بدون خار اپونتیا فیکوس ایندیکا  

 آیند. توصیف گونه عبارت است از:  به وجودگیرد حتی اگر دو فرم از یکدیگر می
• Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, Nr. 2; 1768 

Basionym: Cactus ficus-indica L., Sp. pl.: 468. 1753. 1753 
مانند گیاهان درخت  یا  درختچه  شکل  متر،    به  شش  ارتفاع  تنه  معمواًلتا  های  با 

اند، ابعاد پدها  یا قاشقی کشیده  یمرغ تخمهای ساقه متغیر و در اشکال  . بخش اندیافتهتوسعه

متر به رنگ سبز  متر و ضخامت حدود دو سانتیسانتی  ۲0-۳0  متر،سانتی   ۲0-50به طول  

متر، گلوشیدها دوام بسیار سانتی  ۲-5ها  نازک مومی است. آرئول   الیهیکمات و پوشیده با  

متر، سفید  سانتی  0/ 5-۱(( در هر آرئول، خار  7)تا   ۲ریزند، بدون خار یا  کوتاهی داشته و می

متر  سانتی  5-۱0متر طول و قطر  سانتی   6- 8نارنجی در ابعاد    ندرتبههای زرد،  کمرنگ، گل

  ندرتاً ( آرئول، با گلوشید و  40- ۳0در زمان شکفتن است. میوه همراه با تعداد زیادی )حدود  

(  5)تا    ۳طول،    متریسانت(  8)تا    6تا مستطیلی کشیده،    یمرغتخم،  یبرآمدگبا خار، دارای  

 زرد، نارنجی، سبز صورتی و یا قرمز. های رنگقطر در   متریسانت
• Opuntia ficus-indica f. ficus-indica 
• Synonyms: Opuntia ficus-indica var. gymnocarpa (F.A.C. Weber) 

Speg., Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 512. 1905. 

Opuntia ficus-indica var. decumana (Haw.) Speg., Anales Mus. 

Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 512. 1905. Opuntia ficus-barbarica 

A. Berger. Monatsschr. Kakteenk. 22: 181. 1912. Opuntia tuna-

blanca Speg. An. Soc. Cient. Arg. 99: 107. 1925 
 ها بدون خار یا دارای خارهای کوچک و ضعیف آرئول 

• Opuntia ficus-indica f. amyclaea (Ten.) Schelle, Handb. 

Kakteenkultur: 51. 1907 Basionym: Opuntia amyclaea Ten., Fl. 

Neap. Prod. App.: 15. 1826. Synonyms: Opuntia ficus-indica var. 

amyclaea (Ten.) A. Berger, Hort. Mortol: 411. 1912. Opuntia 

megacantha Salm-Dyck, Hort. Dyck.: 363. 1834. Opuntia 

streptacantha Lem., Cact. Gen. Sp. Nov. 62. 1839. Opuntia 

cordobensis Speg., Anales Mus. Nac. Buenos Aires ser. 3, 4: 513. 

1905.  

• Opuntia arcei Cárdenas, Cact. Succ. J. (Los Angeles) 28: 113. 

1956 
 ها با خارهای برجسته آرئول 
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 ایندیکا   فیکوساپونتیا انگلمانی و بدون تیغ اپونتیا  دارغیت مقایسه ساقه و برگ  -4-۲شکل 

(، به اسپانیا  ۱500چندین سال پس از کشف آمریکا )حدود    یادزاحتمال بهنوع بدون خار،  

قرارگرفته   مورداستفاده  زادگاناشرافهای  یک گیاه زینتی در باغ  عنوانبهو در ابتدا    شدهیمعرف

به سایر کشورهای مدیترانه و همچنین آمریکای جنوبی، آفریقای جنوبی، هند و    ازآنجا و  

آن    شدهمنتقلاسترالیا   از  استفاده  برای    عنوانبهاست.  تازه  ویتامین    تأمینسبزیجات  کمبود 

 . ناوبرهای دریایی در انتقال آن نقش به سزایی داشته است ونقلحملخدمه در 

علوفه در مناطق    تأمینانتشار اپونتیا فیکوس ایندیکا توسط انسان نیاز به  دالیل اصلی  

برگ( برای مصرف انسان و تولید رنگ از حشره  خشک، استفاده از میوه و پد )ساقه یا ساقه

مناسب گرم و خشک، معرفی و   یوهوا آبدر چندین کشور با    گونهینااست.    بوده  کوچینال 

های مختلف  ر مستقل و در چندین مکان، در کشورها و قارهگسترش یافت. این فرآیند به طو

ها و کلون  ازآنپسکه منجر به ایجاد مراکز جدیدی از تمایز، تنوع و ظهور ارقام و    دادهرخ

، خصوصیات  شدهکشتهای  های طبیعی شده است. اشکال طبیعی در مقایسه با کلونهیبرید

-از فرماً مکرر آورد. اشکال خاردار   به وجودا متفاوتی ر نسبتاً یو فیزیولوژیک یکی مورفولوژ

  یر غ های  یا گروهی از کلون  گونه یکهای بدون خار شکل گرفتند. اپونتیا فیکوس ایندیکا  

گونه  وابسته از  می حاصل  محسوب  والدین  متفاوت  گونه  های  بومی  توزیع  منطقه  شود. 

انگلمانی و بدون تیغ    اپونتیا   دار یغت ساقه و برگ    4- ۲اجدادی، مکزیک مرکزی است. شکل  

 دهد. اپونتیا فیکوس ایندیکا را نشان می

 





 

۳7 

 فصل سوم

 مورفولوژی و آناتومی 
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 مقدمه

اپونتیا،   گونه  اپونتیا   ژهیوبهدر  پلیتی  جنس  سازگاری1زیر  و ،  مورفولوژیکی  آناتومی،  های 

های خشک که تنش شدید آب مانع از بقا سایر  مانی در محیطفیزیولوژیکی برای رشد و زنده

های آناتومی  سازگاری   نیترمهماست. این فصل برخی از    افتهیتوسعهگیاهی است،    ی هاگونه

اپونتیا فیکوس ایندیکا )گالبی   دمثلی تولو مورفولوژیکی موجود در ساختارهای ریشه، ساقه و  

کند )گونه اپونتیا با بیشترین ارزش اقتصادی(. تصویری شماتیک از  خاردار( را توصیف می

 است. مشاهدهقابل ۱-۳اجزای مختلف گیاه در شکل 

  
 شماتیک از اجزای مختلف گیاه  نمای -۱-۳شکل 

 سیستم ریشه

های زرومورفیک گیاه را قادر  دلیل ویژگی   هو ببا سایر گیاهان متفاوت    2های کاکتوس ریشه

-های گوناگون میها به شیوهزنده بماند. ریشه  سالیخشکهای طوالنی  سازد تا در دورهمی

 وسیله گیاه کمک کنند: توانند به تحمل خشکی به

 
1- Platyopuntia 2- Cactaceae 
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  ه یال کیها با  ها به آب، ریشهمحدودیت سطح ریشه و کاهش نفوذپذیری آن •

  یر یآب به خاک خشک جلوگ  هدر رفت  از  تا  شده  دهیپوش   رینفوذناپذ   نسبتاً

 شود.

از طریق   یجزئجذب سریع مقادیر   • از   آب  متر(  یلی م  5/۲باران سبک )کمتر 

  محضبهکند و  در عرض چند ساعت پس از بارش رشد می   "ریشه های بارانی "

 یابد.کاهش می یا شهیرروند و یا سطح خشک شدن خاک از بین می

 پتانسیل منفی ریشه.  لیدل بهکاهش نفوذ به ساقه  •

های فوق حاکی از مقاومت هیدرولیکی گیاه در ذخیره آب برای مقابله در برابر  ویژگی

به ساقه است.   نوبهبهو    سالیخشک انتقال آب  دارای   خود، کاهش  ایندیکا  اپونتیا فیکوس 

ممکن  شود. توزیع ریشه  افقی پخش می  صورتبهعمق و گوشتی است که  سیستم ریشه کم

تحت شرایط مطلوب خاک، یک ریشه   است به نوع خاک و مدیریت کشت متفاوت باشد.

، در مناطق  سالیخشکشود. در شرایط در خاک ایجاد می  متریسانت ۳0حدود  یواصلعمیق 

آیند تا رطوبت  های جانبی گوشتی از ریشه اصلی به وجود میخشک، ریشهخشک و نیمه

 . خاک را از عمق بیشتری جذب کند

-سانتی  ۳0از ریشه های جاذب حداکثر تا عمق    ییهاتودهها،  ، در انواع خاکوجودنیباا 

و تقویت    یکود دهای  است. گیاهانی که به طور دوره  شده دهیدمتر    8- 4تر و گسترش افقی  م

ریشه    معمواًلدر شرایط عادی،    کهیدرحالو بدون انشعاب دارند.    با طراوتهای  شوند، ریشه

یابد. بر اساس  گسترش می  یا پنبهچوبکنند که با یک الیه سطحی  را ایجاد میهای جانبی  

و  Snyman(۲004  ،۲005 نظر است  پیچیده  بسیار  ایندیکا  فیکوس  اپونتیا  ریشه  سیستم   ،)

ها  های حاصل از تماس آرئول تواند تا چهار نوع از انواع اسکلتی، جذبی، مهمیز و ریشهمی

 با خاک تشکیل شود.
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 برگ کالدود یا ساقهپد، 

در برابر    طورمعمول بهاست که    1ای اپونتیا فیکوس ایندیکا یک گیاه متابولیسم اسید کراسوالسه

مورفولوژی    .شودهای آن ذخیره میمقاوم است زیرا مقدار زیادی آب در شاخه  سالیخشک

شاخه آناتومی  عملکردی  و  چنین  برای  به  اندافتهیتکاملها  توجه  با   .mBuxbau  (۱۹55  ،)

ها، مو و خارها(، یک ساقه شاداب با  های کوتاه )آرئول ای با شاخهطور گستردهکاکتاسه به 

 شود.های منشعب، مشخص می کورتکس سبز و عدم وجود برگ

این به  توجه  بنام  با  کوتاهی  مانند  مو  یا  و  مشخص  خارهای  با  اپونتیا،  در  آرئول  که 

برگ و به شکل  های ساقه مانند ساقهس ایندیکا، اندام گلوشیدها همراه است. در اپونتیا فیکو

متر( و سانتی  80-70متر طول، گاهی اوقات بیشتر )سانتی  40-۳0  معمواًلقاشقی کشیده و  

ای است  ها در مقطع عرضی، صفحهمتر عرض دارند. از نظر آناتومی ساقه برگسانتی   ۱8-۲5

-و از مجموعه موازی که به  گرفته شکل، کورتکس، بافت آوندی در یک حلقه  باپوستکه  

 (. Hunt and Taylor (۱۹86)) اندشدهاحاطهوسیله بافت پارانشیمی  

 پوست

های  با دیواره  یجلد  ریزهای  الیه سلول  7-6های اپیدرمی و  پوست حاوی یک الیه سلول 

نازک ورقه بافت کالنشیم  و . سلولای استاولیه ضخیم مشابه  نازک  اپیدرمی صاف،  های 

مانع    جلد  ر یزهای  سلول   سنگفرشی هستند. پوست و از آسیب    مؤثریک  برای جلوگیری 

بسیار قوی بوده و    یجلد   ریزهای ضخیم  فیزیکی و حفظ یکپارچگی بافت هستند. سلول 

های کوچک  کنند و با ارگانیسمعمل می   هایباکتر،  هاقارچاولین خط دفاع در برابر    عنوانبه

می می خورده  باقی  سالم  طوالنی  مدت  به  پوست  و  شوند.  بیرونی    باپوست  تی درنهاماند 

بخشی از روند پیری طبیعی   عنوانبههای اپیدرمی شود. پوست بیرونی از سلول جایگزین می 

بافت از  عمیق  یا  می  شدهلیتشکهای  پوست  ترک  باعث  آسیب  که  زمانی  شود.  است، 

 
1- Crassulation acid metabolism 

(CAM) 
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رود. اپیدرم  شود، از بین میهای ضخیم سلولی زیرجلد تشکیل مییوارهپوست از د  کهیهنگام

الیه سلول محافظتی مداوم    کی نیا.  دهدیم الیه سلولی جسم کاکتوس را تشکیل    نیتریرونیب

(. اپیدرم دارای سه عملکرد عمده  ۲- ۳)شکل    ردیگیبرم را در    1منفذ تنفسی   است که همچنین

 است: 

 ن به گیاه و خروج اکسیژن از آن.کرب دی اکسیدتنظیم حرکت  •

 حفظ آب درون جسم گیاه  •

 ، حشرات و نور شدید. ها قارچحفاظت از گیاه در برابر  •

ترین دیواره اپیدرم از الیه واکس چربی به نام کوتین پوشیده شده است. کوتیکول  بیرونی

ضخیم است و در اپونتیا فیکوس ایندیکا به    نسبتاًکاکتوس نسبت به کوتیکول اغلب گیاهان  

کوتین یک محصول خالص مانند سلولز نیست   رسد. از نظر شیمیایی،میکرومتر می  ۲0تا    8

 شود.چرب است که در حضور اکسیژن خود به خودی پلیمری می بلکه ترکیبی از اسیدهای  

  نظرصرف و مقاوم به آب است. پوست  شدهشناختهترین مواد شیمیایی  کوتین، یکی از طبیعی

  که ییازآنجا  .شوداپیدرمی ایجاد می   یهاسلول کاکتوس از    پنبهچوباز موارد خاص، کامبیوم  

کاکتوس   پنبهچوبکامبیوم   پوست  است،  متناوب سلول   ییتنهابه  سطحی  نوارهای  های  از 

اسکلرئید  چوب ثانویه    شدهلیتشکپنبه و  و  اولیه  فلوئم  است و شامل هیپودرم، کورتکس، 

گیاهان   از  بسیاری  در پوست  بین نمی  داردانهمتداول  از  شود. ذخیره آب کورتکس هرگز 

 رود. نمی

 
1- Stomata 
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 افته یتوسعه کامالً منفذ تنفسی در اپیدرم ساقه برگ -۲-۳شکل 

 هاآرئول 

تا    شکلیضیبها  آرئول  تحت شرایط محیطی  میلی چندین  و  هستند.  پوست  زیر سطح  متر 

شوند. در اپونتیا  تشکیل می  هاآرئول ها و یا ریشه از بافت مریستم  مناسب، پدهای جدید، گل

آرئول  ایندیکا،  را تشکیل میفیکوس  توزیع و خارها  به شکل مارپیچی  )برخالف  ها  دهند 

برگ جوان است، آرئول در پایه ساقه  دهند(. وقتی ساقهها را توسعه میسایر گیاهان که برگ

 گیرد. برگ شکل می

 خارها و گلوشیدها 

است و   ها آرئول (، مشخصه خاصی از  ییمو  ز یرها )خارهای بسیار  حضور خارها و گلوشید 

ها در  و طول خارها و گلوشید   تعداد  .ها دارای اهمیت تاکسونومی بالقوه استمورفولوژی آن

برگ وجود خارها در مرحله اول رشد ساقه  معمواًلاپونتیا فیکوس ایندیکا بستگی به نوع دارد.  

در پایه ساقه برگ مدت طوالنی    ریزند و گاهیبا افزایش درجه حرارت، می  هاآندارد و اکثر  

 (.۳- ۳مانند )شکل  باقی می 
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 جوانه و خارهای جوان در اپونتیا فیکوس ایندیکا  - ۳-۳شکل 

خارها   دارند.  صاف  سطح  گلوشیدها  و  زبر  سطح  خارها  ایندیکا،  فیکوس  اپونتیا  در 

متر( که هریک با دو خار سانتی   5/۱- ۱)  ترلیطوو کوچک ولی با یک یا دو تا    درنگیسف

گلاندهمراه  ترکوچک است.  سلولی  چند  و  کوتاه  گلوشید کوچک،  دسته.  در  های  وشیدها 

 شوند. می   یبندگروهتایی  4- 6باریک 

 کورتکس

گونه بدون   یل کلروفضخیم    1پلیسید   هایاکثر  یا  کم  کلروفیل  با  داخلی  کورتکسی  دارند. 

هایی را بین هیپودرم و کلروفیل است. در اپونتیا، کلرانشیم در زیر هیپودرم قرار دارد و بافت

رتکس  وکلرانشیم اپونتیا ضخیم و شاداب است، شامل ک دهد.  آوندی تشکیل می  یها دسته

است. قسمت بیرونی    گرفتهشکلهای پارانشیمی  همگنی از سلول   نسبتاًاولیه بوده و از توده  

تشکیل کلرانشیم پلیسید برجسته    منظوربهحاوی کلروفیل است و در خطوط شعاعی طوالنی  

های پارانشیمی کروی شکل مشابه مزوفیل  . قسمت درونی سفید است و از سلول اندشدهمرتب

ای  گسترده  یهاکانال های اپونتیا با پدهای مسطح دارای  . تمام گونهاندشدهیلتشکاسفنجی  

از  میلی  ۳600-660) سرشار  در  یهاسلول متر(  آزادانه  که  هستند  سلول  مخاطی    یبرون 

متفاوتی هستند    یهابافتهای سبز )کلرانشیم( و سفید )پارانشیم( هر دو شامل  شناورند. بخش

 
1- Palisade 
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کریستال  یا  موسیالژ  با  سلول که  از  ریزتر  اپیدرمی  های  شامل  اندپرشدههای  سبز  بخش   .

بخش سفید یک کیسه   کهیدرحالهایی است که نقش اصلی فتوسنتز را دارند  کلروپالست

یر  و سا  یدهاآلکالوئها،  ذخیره آب ساده است. پارانشیم، کارخانه شیمیایی است که هورمون

کند. عملکرد دقیق موسیالژ مشخص  در طول متابولیسم گیاه را تولید می  یدشدهتولمحصوالت  

های  کند. سلول اعتقاد بر این است که به حفظ آب در داخل گیاه کمک می   یطورکلبهنیست؛  

بافت انواع  در  اسفنجمخاطی  و  آوند  کورتکس،  هیپودرم،  دارند:  حضور  بسیار    .ها  مخاط 

 است.   گرفتهشکلتغذیه  یرقابلغهای است و با کربوهیدرات  لغزنده، پیچیده

 1پیت 

های سلولی های پارانشیمی کروی بزرگی با دیوارهاز سلول پیت در اپونتیا فیکوس ایندیکا 

  ی ها دستهپیت در مجاورت    یها سلول است. اکثر    شدهیلتشکنازک مشابه کورتکس داخلی  

 اند. آوندی، دارای موسیالژ یا ساختار ریز کروی

 بافت آوندی

ندی با بافت نرم بینابینی  آو  یها دستهای از  کورتکس دارای حلقه  در زیر اپونتیا فیکوس ایندیکا 

آوندی    یها دسته( که مربوط به کامبیوم آوندی یا ساختار سلولی چوب است.  2ستل است )او

فرعی بافت آوندی    یهادستهای از  و شبکه پیچیده  شوندیمها متصل  به بافت مریستمی آرئول 

آوندی   ی هادستههای موسیالژ و ذرات ریز کروی در اطراف  آورند. سلول می  به وجودرا  

  یاحلقههای بسیار مسطح در اپونتیاها، تک  برگ  های کاکتوس حتی ساقه. کلیه ساقهاندفراوان

و یا فاقد   غیرمعمول کم دارند  یها یژگیوندی اولیه  آوندی را دارند. این بافت آو  یها دستهاز  

 های غیرمعمول در کاکتوس هستند. ویژگی

 
1- Pith 2- Eustele 
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 چوب 

-ها چوببرخورداراست: بعضی از گونه  یاالعادهفوق، چوب از تنوع  1دهی اپونتیوهادر گونه

دارند،   فیبری  معمولی  عریض   کهیدرحالهای  آوندهای  با  چوب  دارای  دیگر  اند.  برخی 

 است.  شدهدادهنشان  4-۳های کاکتوس در شکل  های چوبی شده در گونهقسمت

  
 های کاکتوس  چوبی شده در گونه یهاقسمت   -4-۳شکل 

 گلدهی

آغاز و در غروب بسته و در روز بعد مجدد باز   بعدازظهردر اپونتیا فیکوس ایندیکا، گلدهی 

شوند. ای اما بعد از مدتی جدا می ها اطراف خامه دسته د. در شروع گلدهی، پرچمشون می

، گل هایژگیوقبل یا در زمان گلدهی اتفاق افتد. بسیاری از    ساعت  ۱۲تواند  پارگی بساک می 

 (.5- ۳شکل  کرده است ) فردمنحصربهکاکتوس را 

 
1- Opuntioideae 
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 ها و مادگی( ها، پرچمکورتکس، گلبرگبرش طولی یک گل کاکتوس )تخمدان،   -5-۳شکل 

عالوه بر این، کاکتوس از معدود گیاهانی است که سطح خارجی تخمدان نابالغ، نهنج  

بعدها ساختار پوست میوه    ؛ کهدهدکامل را نشان می  ها آرئول ها و  شود که برگنامیده می 

از شکشود. زمانی که جوانه ظاهر میمی دارد که  امکان وجود  این  ل ظاهری جوانه  شود، 

رویشی    یها جوانه  که یدرحالهای زایشی کروی  متوجه رویشی یا زایشی بودن آن شد. جوانه

 (. 6-۳شکل  ) اندمسطح

   
 گل وسط و سمت چپ    یهاجوانهشباهت جوانه برگ سمت راست با    -6-۳شکل 
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 دانه گرده

که نقش حفاظتی دارد. حجم آن   است 1بیرونی ضخیم به نام اکسین  هی ال کی دانه گرده دارای 

تغییر می به میزان رطوبت    یلوژنیو ف  یتاکسونوم کند. الگوهای اکسین دارای اهمیت  بسته 

با طرح  بیرونی  هستند، زیرا دیواره ممکن است در ساختار بسیار ضخیم و پیچیده و الیه 

گرده کروی، مشبک و پلی    یها دانهاشد. در اپونتیا،  ب  شدهیطراحها  ها و گرانول ها، خاررگه

 کولپوس هستند.

-های گرده روی محل رشد کالله میدرصد از دانه  ۱8- ۳0  کایندیادر اپونتیا فیکوس  

ممکن است شکل گیرد که    گونهنیالوله در    ۳۹7دهند. تا  شینند و لوله گرده را شکل مین

گیرند  می  منشأها از کالله  یابند. اکثر لولهروی اپیدرم غدد مجرای داخلی خامه گسترش می

به    یافشانگردهساعت پس از    48های گرده حدود  کنند. لولهو به سمت پایه خامه رشد می 

لقاح تخمک آغاز می   7۲رسند و  پایه خامه می از  ساعت بعد   درصد   48  روز،  4شود. پس 

Archibald  (۱۹۳5  )روید.  می  دانه کی در اپونتیا، دو یا سه گیاه از    .اندبارورشده  هاتخمک

اندوسپرم )پرده داخلی هاگ( و بدون  با توسعه  تخمین زده است که چند جنینی نوسالر، 

 دهد.ها رخ میلقاح، در اپونتیا فیکوس ایندیکا و دیگر کاکتوس

 میوه

می  برخالف استریکتا،  ماندگاری  وهگونه  قابلیت  از  ایندیکا،  فیکوس  اپونتیا  کاکتوس  های 

مدت و صادرات جهانی آن محدود  سازی درازبنابراین ذخیره؛  هفته برخوردارند   4تا    ۳کوتاهی  

میکروبی   یهایآلودگهای مختلفی برای کنترل فساد میوه و کاهش  تالش  رونیازاشود.  می

برداشت محصول   از  میوه  شدهانجامپس  ورقهاست.  با  که  بستههایی  بندی  های مخصوص 

قابلیت نگهداری دارند.   گرادسانتیشوند فقط برای مدت هشت روز در دمای چهار درجه  می

برداشت،   به فصل  توجه  برای   یها روشبا  برای نگهداری و ذخیره وجود دارند.  مختلفی 

 
1- Exine 
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درجه    ۱۱5فرآوری شده با بیش از    یها وهیم،  زایماریبهای  یکروارگانیسمجلوگیری از رشد م

از    گرادسانتی (، محصوالت   ۳/4pH-4)  کردن  ی دی اسضروری است. از سوی دیگر، پس 

به نگه نیاز  از    گرادسانتیدرجه    ۱00داری در دمای زیر  فقط  دارند. میوه کاکتوس سرشار 

 و مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم و منیزیم است. ها ها و کاروتن، ویتامیندهای نواسیآم

  
 میوه کاکتوس اپونتیا فیکوس ایندیکا سمت راست و استریکتا سمت چپ -7-۳شکل 

 

ایندیکا یک توت گوشتی ساده است )شکل   فیکوس  اپونتیا  از    ترنییپاکه   (7- ۳میوه 

بافت به  وارد  تخمدان  ساقه  سلولی  تعداد  شودیمهای  به  بستگی  میوه  اندازه    یهاتخم. 

شوند.  ها عقیم میهای عقیم دارد. هنوز ثابت نشده است که چرا دانهو تعداد دانه  بارورشده

ها گاهی اوقات غالب  های عقیم هستند که یکی از آنها اغلب دارای دو نوع دانهاین میوه

موروثی جوان    ک یا جنین غیرشود. عقیم شدن بذر ناشی از نقص در فرایند تکامل تخممی

های اپونتیا فیکوس ایندیکا یک نوع سومی از دانه را نشان  است. در شیلی، بسیاری از میوه

های طبیعی از ارزش تجاری  اند. در ارقام اپونتیا فیکوس ایندیکا، وجود تعداد زیاد دانه داده

ایتالیایی به طور متوسط  می   ۱۲7طبیعی و    ۱46  زجملهادانه در هر میوه،    ۲7۳کاهد. ارقام 

دانه طبیعی در هر میوه و    ۲68به طور متوسط   کشت شده در رژیم اشغالگر عقیم دارند ارقام 

مکزیکی   هر    ۲0۳ارقام  در  طبیعی  بررسی  دارندوهیمدانه  به  توجه  با   .Reyes Agüero    و

Valiente Banuet  (۲006 زیست مورد  در  فیکوس  (  اپونتیا  میوه  اپونتیا،  باروری  شناسی 

روز اول پس از شکفتن، از نظر طول، عرض، وزن و حجم رشد    ۳0- ۲0ایندیکا در طول  
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از شکفتن رشد متوقف می  ۹0- 5۹کند. حدود  می تولید    از   متأثر شود. وزن میوه  روز پس 

گل که زودتر ظاهر  های اولیه  بنابراین، جوانه ؛  جوانه گل و تعداد میوه در ساقه برگ است

ساقه  تر از  های درشت تری دارند. عالوه بر این، میوههای درشت میوه  طورمعمول بهشوند،  می

به دست می  هایبرگ میوه  از دو گونه میوه   8- ۳آیند. شکل  با حدود شش  برش عرضی 

 دهد. را نشان می کتایاسترو  کا ی ندیا  کوسی ف ای اپونت کاکتوس

   

 عرضی از دو گونه میوه برش   -8-۳شکل 

 

 





 

5۱ 

 فصل چهارم 

 اکوفیزیولوژی و بیولوژی زایشی کاکتوس

 
 

  



 اردراخ  یالط ، ایتنوپا  سوتک اک  اب ییانشآ  / 52

 مقدمه

یک گیاه با سیستم متابولیسم اسید کراسوالسه است که    -اپونتیا فیکوس ایندیکا میل  –اپونتیا  

ای در بقا و رشد گیاه و همچنین های عمده در محدوده وسیعی در جهان کشت و از تفاوت

اپونتیا،   اکولوژیکی  برخوردار است. موفقیت  ایندیکا، وبهتولید محصول  اپونتیا فیکوس  یژه 

در    عمدتاًکه هر دو فرایند    الگوی روزمره ناشی از جذب کربن و دفع آب استبه  اً  عمدت

دهد. همانند دیگر گیاهان متابولیسم اسید کراسوالسه، اپونتیا در شب برای جذب  یمشب رخ  

های کلرانشیم خود ذخیره های سلول مالیک را در واکوئل  کربن باز و نمک اسید  اکسیدید

 کند. می

ی شب نسبت به روز و باال بودن رطوبت نسبی در رویشگاه کاکتوس  پایین بودن دما 

  C4کربنه  و چهار  C3کربنه  نسبت به گیاهان سه  CAMبرابری گیاهان    5تا    ۳سبب کاهش  

وری استفاده از آب و توانایی گیاه در رشد و نمو ی در بهرهفراوان شود. درنتیجه افزایش  می

متر بارندگی ساالنه( و  یلیم  ۳00- ۲00دود آب )های مح خشک با ویژگیهای نیمهدر محیط

های  یسمبر مکاندهد. عالوه  باال رخ می  نسبتاً سالی و درجه حرارت  های طوالنی خشکیا دوره

اکسید  یدافتند، جذب  یم سازگاری با خشکی در ارتباط با درجه حرارت باال که در شب اتفاق  

یطی مانند دمای هوا، نور، وضعیت آب  متغیرهای مح  تأثیرتحت    شدتبهکربن و تجمع اسید  

 گیاه، مواد مغذی و شوری خاک است. 

متر،    ۱800- ۲۲00  یادردر رویشگاه کاکتوس در فالت مرکزی مکزیک، ارتفاع از سطح  

گراد و حداکثر  درجه سانتی  ۱8تا    ۱6متر، میانگین دمای ساالنه  میلی  500بارندگی کمتر از  

کند. در فالت مکزیک،  گراد تجاوز نمیدرجه سانتی  ۳5از    ین ماه سال ترگرمدمای روزانه برای  

که فصل گرم، که طی آن رشد میوه و یدرحالفصل خشک با یک زمستان سرد همراه است،  

دهی  ای، میوهدهد بسیار مرطوب و بارانی است. برعکس در نواحی مدیترانه رویشی رخ می

د. در سیسیل، جایی که اپونتیا  افت و رشد رویشی در دوره خشکی فصل گرم سال اتفاق می

متر بوده و میلی  500شود، بارندگی سالیانه حدود  یمفیکوس ایندیکا برای تولید میوه کشت  

گراد و در مرداد، در طول دوره رشد میوه،  درجه سانتی  ۱8تا    ۱5میانگین دمای ساالنه آن از  
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مترمربع(    ۲000-۲500تفع )گراد است. اپونتیا در شمال آفریقا، در مناطق مردرجه سانتی  ۳7

افریقای جنوبی  ۱تیگری  و  اتیوپی  با  گسترده  طوربه،  مناطقی  در  مقابل،  در  دارد.  ای وجود 

گراد، مانند کمربند  درجه سانتی  4۲  <متر و حداکثر دمای روزانه تابستانمیلی  ۳50>بارش  

 4هیوئراشود. ال در هند محدود می ۳در کالیفرنیا، یا کویر راجستان   ۲ساحلی کویر موهاوی 

درجه    50( که حداکثر درجه حرارت ممکن است بیش از  6)لیبیا   5( مزارع در آزیزا ۲00۲)

 کند. گراد باشد را توصیف می سانتی

ای  هگراد زنده بمانند. میوهدرجه سانتی  70توانند در حرارت بیش از  پدهای کاکتوس نمی

نیم آبان در مناطق  تا  تیر  از  ایندیکا  و اپونتیا فیکوس  کره شمالی حوضه مدیترانه، کالیفرنیا 

کره جنوبی بر اساس ژنوتیپ و تعامل محیطی برداشت  مکزیک و از دی تا فروردین در نیم

شود. گلدهی مجدد طبیعی یا القا شده ممکن است دوره رسیدگی میوه را تا دی ـ بهمن  می

نیم نیمکردر  در  تا شهریورـ مهر  و  توسعه دهد. گلدهی  ه شمالی    طوربه  تقریباًکره جنوبی 

ی در زمان  برداربهرهکه منجر به گسترش    است  شدهگزارش، کالیفرنیا  7مستمر در سالیناس 

 شود.میوه می

 CAMچرخه 

کراسوالسه   اساساً به خانواده  اکسید  یدمکانیسم غلظت    دهندهنشان  CAMاست.    8مرتبط 

محیط در  به خشکی  پاسخ  در  که  است  آب  کربن  در  معدنی  کربن  کمبود  و  های خشک 

  ۳00ی گیاهی( و بیش از  هاگونهدرصد از  7-6گونه )  ۱6000یافته است که متعلق به  تکامل

بیابانی  یز تا اپونتیاهای پهن  ربرگهای استوایی  خانواده است که از جنگل  40جنس از حدود  

 و کاکتوس ستونی گسترش دارند.

 
1- Tigray 

2- Mojave 

3- Rajasthan 

4- Le Houérou 

5- Aziza 

6- Lybia 

7- Salinas 

8- Crassulaceae 
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 CAMچند آمار مرتبط با   

ایندیکا ممکن است   • از  ۳44-680اپونتیا فیکوس  مترمربع در روز   میلی مول در 

 ( جذب کند.=C%۳5اکسید کربن )ید

بر مترمربع    مول   یکروم  ۱8برگ ها  وسیله ساقهبه  2COای جذب  حداکثر مقدار لحظه •

 بر ثانیه است. 

میلی    4۲اکسید کربن خالص  یداست دو هفته پس از شکفتن به جذب  میوه قادر •

 برگ ها در همان زمان و مکان برسد. درصد ساقه ۲0مول بر مترمربع بر روز یعنی 

روزنه    ۱00-۳00در مقابل    CAMروزنه بر میلی مترمربع در گیاهان    ۱0- ۳0تعداد   •

 در گیاهان سه کربنه. 

 کند.در درختان آبی بالغ تغییر می 0/ ۲و  0۹/0تا  ۱۲/0نسبت ریشه به شاخه از   •

میکرومتر در برگ    ۲- 0/ ۲میکرومتر در مقابل    50-۱0ضخامت الیه موم در اپیدرم   •

 4Cیا  3Cگیاهان 

درصد از محتوای آب خود    70تواند به طور معکوس  کلرانشیم اپونتیا فیکوس می •

 بازسازی کند. مجدداً و  دادهازدستیم در پارانشدرصد  8۲را درپروتوپالسم و  

درصد از   ۲5درصد و کلرانشیم  60ی، پارانشیم اهفته ۱5سالی در یک دوره خشک •

 دهند. آب خود را از دست می

 خاک مناسب کاکتوس

  محدودشدههای  متر اول خاکسانتی   ۲5ها رشد کند. حتی در  تواند در انواع خاک گونه می ینا

درصد رشد    ۱0د و ریزدانه خاک کمتر از  درص  40  <های سخت با کربنات کلسیمبا سنگ

افزایش شوری و آب زیاد کم است زیرا سیستم ریشه به   مقابلاما سازگاری آن در  ؛  کندمی

 (. ۱-4کمبود اکسیژن بسیار حساس است )جدول  
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 خصوصیات کارکردی و طبقات ظرفیت خاک برای کشت اپونتیا فیکوس ایندیکا  -۱-4جدول 

خصوصیات   طبقات

 N کارکردی 
 نامناسب

S3 
کمی  

 مناسب

S2 
 مناسب

S1 
 بسیار مناسب

 واحد

 درجه ۳ < ۳ < ۳ > ؛۳ < - 5<

 گراد سانتی

 حداقل دما 

 درجه ۲۳-۱8 ۱8-۱5 ۱5-۱0 ۱0<

 گراد سانتی

 دمای متوسط 

 بارش ساالنه  متر میلی 400> 400> 400-۲00 ۱00<

-رس سیلت-رس

 سیلت

 بافت  شنی تا مخلوط 

بدون  فراوان 

 تفاوت

بدون 

 تفاوت

 اسکلت  بدون تفاوت

بدون  بدون تفاوت

 تفاوت

بدون 

 تفاوت

 عمق   بدون تفاوت

بدون  بدون تفاوت

 تفاوت

بدون 

 تفاوت

 کربنات   بدون تفاوت

 اسیدیته   8-5 8-5 8-5 8 < ;5 >

 ماده الی  درصد 0/ 5< 0/ 5 > 0/ 5 < 0/ 5 <

 کلسیم موجود   باال باال متوسط  ناکافی 

 پتاسیم موجود   باال باال متوسط  ناکافی 

دسی زیمنس  ۲ > 4-۲ 7-4 7 <

 متر بر میلی

EC  هدایت(

 الکتریکی( 
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وجود   وجود دارد 

 ندارد 

وجود  

 ندارد 

 ی زیرزمینی هاآب  وجود ندارد

تجاری تولید  در خاک  ،  برای  محلول  نمک  غلظت  کلراید  موالر سدیممیلی   50آستانه 

  یرغدر مقایسه با کنترل  قسمت در تریلیون    76/۱  مول بر مترمکعب و یا  ۳0است. غلظت  

قسمت در تریلیون سدیم   85/5)مول بر مترمکعب    ۱00درصد و غلظت    40رشد را    ،شور

دهد. تحمل ظرفیت دمای باال و مقادیر ناچیز مواد آلی را  درصد کاهش می  ۹۳تا    کلراید( 

کلسیم و پتاسیم برای    یکاف  یرمقادخوبی دارد. با توجه به نیاز خاکی، در دسترس بودن  به

 برداشت محصول خوب ضروری است.

 کربن و دسترسی به آب  دیاکسیدجذب 

آب  مصرف  حدود    ۱بازده  مقدار  به  ایندیکا  فیکوس  خشک   4تا    ۳/ ۳اپونتیا  ماده  بر   ۲گرم 

که  یدرحالشود،  برگ جوان، آب ابتدا از طریق فلوئم منتقل میرسد. در ساقهکیلوگرم آب می

خشکی اثرات   بلندمدت های شود. دورهشروع می ازآنپسیک ماه  حدود ۳م جذب آب گزیل

نشان دادند که    Nobel and Hartsock  (۱۹84)فیزیولوژیکی زیادی بر روی کاکتوس دارند.

اکسید کربن خالص پد را به  یدساعته مصرف    ۲4هفته خشکی الزم است که در طول    ۳

اکسید کربن از کالدودها حدود ید روز خشکی، جذب خالص    50نصف کاهش دهد. پس از  

 صفر است. 

  عمدتاًدهد،  یمدرصد کاهش    7۳عالوه بر این، سه ماه خشکی، تجمع اسید شبانه را  

بین می تازه تعرق را از  به کاهش وزن  تا حدود    4برد و منجر  شود،  یم   درصد  6۱پارانشیم 

دهد. زمانی که گیاهان تحت شرایط  درصد از آب را از دست می  ۲7که کلرانشیم تنها  یدرحال

کربن   جذب  برای  مطلوب  دمای  باشند،  ساقهیدخشک  شبانه  خالص  کاهش  اکسید  برگ 

بهمی از  یهنگامویژه  یابد،  است. پس  های طوالنی، محتوای  یخشککه کمبود آب طوالنی 

  شدتبهبرگ های تک  ه برگ )پارانشیم( و محتوای کلروفیل ساقهنسبی آب، ضخامت ساق

 
1- Water-use efficiency (WUE) 

2- Dry matter 

3- Xylematic 

4- Fresh weight 
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یص است.  تشخقابلی از کلرانشیم اطراف  سختبهیابد. در شرایط تنش آب، پارانشیم  کاهش می

توانایی بافت پارانشیم برای ذخیره آب و انتقال آن به کلرانشیم تحت شرایط تنش آب فراهم  

 در  ۱نیازهای مختلف فیزیولوژیکی است. نوسانات دیل   در پاسخ به  "بافر "  مؤثر شود، اثر  می

های جوان شاخص اولیه تنش خشکی باشد. ساقه برگ دهندهنشانضخامت پد ممکن است 

  عنوانبهدهند و  تر نشان میهای قدیمینوسانات ضخامت دیل بیشتری در مقایسه با ساقه برگ

محیطی  عوامل  به  گیاه  پاسخ  ارزیابی  برای  مناسب  مدل  آب    یک  تأمین  شرایط  در  است. 

ها به طور مستقیم با تغییرات دما مرتبط است، اما تحت تنش  برگنوسانات ضخامت ساقه

طوالنی خشکی واکنش    زمانمدتبرگ پس از  خشکی شدید نیست. عالوه بر این، رشد ساقه

به طور    گونه  دهد.نشان می ایندیکا  فعالیتفراواناپونتیا فیکوس  را  های  ی  فتوسنتزی خود 

حرکت    احتمااًل،  انددادهازدستکنند، حتی زمانی که بیشترین مقدار آب از پارانشیم را  حفظ می

یم تا کلرانشیم( منجر به  پارانشبرگ مادر به دختر( و انتقال آب بین بافتی )از  آب )از ساقه

 شود.کاهش میزان از دست دادن بافت فتوسنتزی می 

( نشان داد، پس از  ۱۹۹۱)  Nobel  و  Nerd( و  ۱۹۹۱مکاران )و ه  Goldsteinمطالعات  

دوره   و  درصد کاهش می  60برگ حدود  ای خشکی، محتوای آب ساقههفته   ۱5یک  یابد 

درصد( از دست    ۲7درصد( را از کلرانشیم )   65پارانشیم ذخیره آب، مقدار بیشتری از آب )

که  می بافت  زاحتمال بهدهد  در  اسید  شبانه  تجمع  به  می یاد  کمک  کلرانشیم  کلرانشیم  کند. 

درصد از میزان آب خود را در تورگور    70تواند به طور معکوس  اپونتیا فیکوس ایندیکا می

درصد از دست بدهد.   8۲تواند  سازی آب می که پارانشیم ذخیرهیدرحالکامل از دست بدهد،  

ها دوباره برگهافتد، ساقکه بارندگی پس از یک دوره خشک اتفاق مییهنگامدر حقیقت،  

اند و از نظر وزن تازه و خشک و الگوی نرخ تبادل گاز بازیابی کاملی را نشان  آبیاری شده

متر( است یا  میلی  50-۳0>دهند. در مناطقی که در طول دوره رشد میوه بدون بارندگی )می

یاز به آبیاری  متر است اپونتیا فیکوس ایندیکا نیلیم  ۳00در مناطقی که بارندگی ساالنه کمتر از  

  ۱۲0  <یفیت خوب دارد )وزن میوهباکتکمیلی برای به دست آوردن عملکرد مناسب میوه  

 
1- Diel 
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ی از استرس انشانهگرم(. در کمبود آب، اندازه میوه به مدت طوالنی قبل از اینکه درخت  

، گیاه قادر به بازیافت آب داخلی و عرضه آب به  درواقعیابد.  یمدهد کاهش  یمآب را نشان  

 ه از طریق فلوئم است.میو

 پاسخ به دما

  CAMتواند شعار اپونتیا فیکوس ایندیکا باشد. متابولیسم  خشک اما نه خیلی داغ: این می

بهرهیم باعث   به حداکثر  با دمای روزانه  شود گیاه  گراد و درجه سانتی  ۲5وری فتوسنتزی 

تر در شب باعث کاهش  گراد برسد. دماهای باالتر در روز یا پایین سانتی  درجه  ۱5دمای شبانه  

و   تولید  گیاه، کاهش  کربن، رشد ضعیف  شود. یت کاهش محصول می درنها شدید جذب 

شود؛ در  های فتوسنتز می فعالیت  درصد  70گراد موجب کاهش تا  یسانتدرجه    ۳0  <دمای

یتاً منجر  نهازمان رشد میوه را کوتاه کرده و    گذاشته و  تأثیر مراحل اولیه رشد روی شکل میوه  

 شود.و کاهش اندازه میوه، استحکام و محتوای قند آن می به زود رسیدن

  8>درجه حرارت باال در طول رشد میوه باعث افزایش حساسیت میوه به دماهای پایین )

  ۱5>وزانه  شود. از سوی دیگر، دمای رسازی پس از برداشت میگراد( در ذخیرهدرجه سانتی

باعث کاهش رشد  درجه سانتی میوه می   تأخیرها،  یوهمگراد  باعث  در زمان رسیدن  و  شود 

تر شود. یت کمتر و رنگ پوست ضعیفحاللتر و محتوای جامد  شود پوست میوه ضخیممی

ناپذیر به  گراد، حتی برای چهار ساعت، باعث آسیب برگشتیسانتدمای کمتر از صفر درجه  

برگ ساقه  می   بافت  میوه  میوهو  تولید  برای  عمده  محدودیت  یک  باال  دماهای  های شود. 

یک واقعیت، دمای مطلوب روزانه    عنوانبهیفیت در مناطق با تابستان گرم و خشک است.  باک

جذب   از  ید برای  کربن  سانتی  ۱7اکسید  به  درجه  مرطوب  شرایط  در  درجه    ۱4گراد 

( اثرات  ۲006)  Smithو    Potgieterابد.  ی گراد پس از هفت هفته خشکی کاهش میسانتی

اند. بیشترین عملکرد میوه در مناطق آفریقای  محیطی شدیدی را بر عملکرد میوه گزارش کرده

 است. آمدهدستبههای سرد های گرم و زمستانجنوبی در تابستان
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 پاسخ به نور

به این    احتمااًلشود،  نمیتشکیل    های سایهی در پدطورکلبههای اپونتیا فیکوس ایندیکا  میوه

ها وزن کافی را برای حمایت از گلدهی ندارد.  برگدلیل است که در چنین شرایطی ساقه

بر   شدت نور در طی دوره استراحت زمستانی، برای شکوفایی منظم ضروری است. سایه 

می اثر  درخت  با  ساکاروز  تبادل  و  میوه  )کیفیت  کوتاه  دوره  یک  سایه  روز  ۱5گذارد.   )

گذارد، اما بر  داری بر وزن میوه تأثیر میشده در مراحل اولیه رشد میوه به طور معنییلتحم

طور  ها بهیوهمیری ندارد. این  تأثمقدار کل مواد جامد محلول یا استحکام میوه و زمان رسیدن  

کنند، حتی زمانی که ساقه برگ بارور برای مدت کوتاهی قبل از شکفتن در  کامل رشد نمی

دار دیرتر نسبت به تابش مستقیم نور صورت های سایهشد. رسیدن میوه در ساقه برگسایه با

 گیرد.می

یری آن شکل  گشکلآن و    فردمنحصربهگونه توانایی رشد  یناهای بسیار جالب  یژگیواز  

گونه از توانایی  ینااست،    مشاهدهقابل  )ب(  ۱-4که در شکل    طور همان)ب(( است.    4-۱)

 تولید میوه بر پایه آن پد را دارد.  میوه و مجدداًایجاد پد از 

  
 اپونتیا فیکوس ایندیکا -۱-4شکل 
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 ی تولیدشناسست یز

تا   ۲0و ایتالیا   رژیم اشغالگرمیزان تولید میوه در اپونتیا فیکوس ایندیکا بسیار متغیر است. در  

است. تنوع وسیع در عملکرد    شده گزارشتن در هکتار در آفریقای جنوبی   ۳0-۱0تن و   ۳0

های مدیریتی، شرایط محیطی و باروری ارقام دارد. بستگی به طراحی باغ )فاصله گیاه(، شیوه

سال پس از کاشت ظرفیت   8-6کنند؛  سال پس از کاشت، شروع به تولید می   ۳-۲گیاهان  

تر، بسته به هرس و مدیریت  یطوالن سال و حتی    ۳0-۲5لید به حداکثر رسیده و به مدت  تو

 کلی باغات، باروری دارند.

 مراحل رشد میوه 

دنبال می تازه  وزن  نظر  از  را  دوگانه سیگموئیدی  الگوی  میوه یک  افزایش  رشد  کند؛ یک 

در وزن خشک پوست در مرحله اول و دانه در مرحله دوم و برای هسته در مرحله    توجه قابل

میوه رشد  دارد.  وجود  میوه  رشد  قابلسوم  انتقال  مستلزم  دختر  پدهای  و  از  ها  توجهی 

که بیش از پنج  یوقتهای پایه است. در حقیقت،  شده از ساقه برگیرهذخهای  کربوهیدرات

ساقه در  یک میوه  رشدبرگ  گستردهمی   ساله  انتقال  شبیهکنند،  از  می  سازیای  دهد،  رخ 

  مشاهده قابل  ۲-4در مرحله سوم رشد میوه. مراحل مختلف رشد میوه در شکل    خصوصبه

ها در هر یک از  کنند. تعداد گلها رقابت می یوهمهای جوان در حال رشد با  است. ساقه برگ

برگ بستگی دارد و  ایدار شده و به سن ساقهای پ به طور فزاینده   هرسالههای بارور  ساقه برگ

ساله باالتر است. اندازه میوه متفاوت و بستگی به عواملی مانند معماری گیاه یک  هایدر پد

 برگ دارد. و عملکرد محصول در بوته و در ساقه
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مراحل مختلف رشد میوه   -۲-4شکل   

 وهواآبی احتمالی به تغییر هاواکنش

پایه سوختهای  فعالیت بر  که  صنعتی  و  نقلیه  وسایل  فسیلی کشاورزی،  گازهای  های  اند، 

عمدت گلخانه می  کربن  اکسیدید  اًای  انتشار  غلظت    ۱50در  ،  درواقعدهند.  را  اخیر،  سال 

قسمت در میلیون قبل از صنعتی شدن تا سطح    ۲80از سطح    سرعتبهجو    کربن  اکسیدید

میلیون    004فعلی   در  است.  یافیشافزاقسمت  افزایش    نوبهبهته  افزایش    2COخود،  سبب 

های کربوکسیالسیون در میزان فتوسنتز درنتیجه گرادیان غلظت تدریجی میان اتمسفر و محل

گیاهی می بافت باعث کاهش  های  باالتر  فشارهای جزئی  اینکه  به  توجه  با  شود. همچنین، 

شود، کاهش هدایت در روزنه برای گیاهانی که در معرض  ها میکربن توسط برگ  "تقاضای "

دارند، مشاهده می  2COافزایش   تمرکز    سازوکارداشتن یک    باوجودشود.  قرار  برای  ذاتی 

2CO  تواند گیاهان  که میCAM  باالتر از این گاز حساس سازد. اگرچه  را به غلظت های 

شود، در صورت رسیدن به سطح  یی گیاهان  کار آتواند باعث افزایش  یم  2COافزایش غلظت  

شود. عالوه بر تأثیر مستقیم بر فیزیولوژی و آناتومی  معینی، موجب کاهش متابولیسم گیاه می

تغییرات اقلیمی،  گیاه، افزایش غلظت گازهای گلخانه با ایجاد  تولید گیاه    شدتبهای  روی 

گلتأثیر می گازهای  انتشار  برای  راستا، چهار سناریو  این  در  توسط شورای  خانه گذارد.  ای 

تواند منجر به نتایج مختلف اقلیمی  شود که می المللی تغییرات اقلیمی در نظر گرفته میینب

 .در این قرن شود



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا  سوتک اک  اب ییانشآ  / 62

محیطی در این قرن بستگی به رعایت اهداف کاهش تولید گازهای  یستزمیزان تغییرات  

امل دو عامل اصلی است. اند و شموافقت کرده  ۲0۱5ی دارد که اکثر کشورها در سال  اگلخانه

حال، برای  ینباازند. الوقوع به تولیدات جهانی کشاورزی لطمه مییبقراین تغییرات اقلیمی 

، شرایط محیطی جدید ممکن است باعث افزایش سطح  شدهکشت  CAMبرخی از گیاهان  

 شود.  ها آنمناسب کشت 

تر  و اغلب خشک   ترگرمبه محیط    CAMبه طور طبیعی، یک سازگاری عمده از گیاهان  

تبادل گاز در شب هنگامی رخ میا  یانگرب تر  دهد که دمای هوا پایینین واقعیت است که 

تحت تأثیر دمای شبانه هوا )زمانی که تبادل گاز    عمدتاً   CAMباشد. عالوه بر این، تولید گیاه  

دهد. در بیشتر  ز طریق دمای روزانه )زمانی که روزنه بسته است( رخ میو نه ا  دهد(رخ می

  ۱0در بازه    CAMوسیله گیاهان  به  2COموارد، دمای متوسط شبانه منجر به جذب حداکثر  

تا زمانی که دمای هوای شبانه مناسب است، جذب    بنابراین؛ شودگراد میدرجه سانتی ۲0تا  

، با توجه درواقعتحت افزایش دمای روزانه اتفاق افتد.  ممکن است حتی    2COی از  توجهقابل

انتظار در   بالقوه  وربهرهبه افزایش  -در مناطق گرمسیری و نیمه  ۱ی مختلف آگاوها گونهی 

آن کشت  غربی،  نیمکره  تولید  گرمسیری  و  خاک  فرسایش  کاهش  کربن،  تجزیه  برای  ها 

است. درجه حرارت بیشتر هوا   یشنهادشدهپهای زیستی توده برای استفاده در سوختزیست

، حداکثر مبادله گاز با میانگین دمای  مثال عنوانبهتواند برای کاکتوس نیز سودمند باشد.  می

، حداقل درصد  درواقعگراد است،  درجه سانتی  ۱۲شبانه توسط اپونتیا فیکوس ایندیکا حدود  

آورد. مورد هایلوکریس    به دستگراد  درجه سانتی  ۲0تا    6تواند بین  را می   2COاز جذب  

بیشتر منجر به منطقه  کمی متفاوت است. برای این محصول گرمسیری، دمای هوای    ۲انداتوس 

میتر بالقوه کاشت  برای  بهی  جذب  گونهشود  مناسب  دمای  که  درجه    ۲0  تقریباً  2COای 

گاز  حال، برای این گیاه، دامنه دمای هوای شبانه منجر به نرخ تبادل  ینبااگراد است.  سانتی

  ۱4انه بین  در مقایسه با اپونتیا فیکوس ایندیکا که دمای متوسط شب   خصوصبهشود  یی می باال 

 
1- Agave 2- Hylocereus undatus 
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یاز است )شکل  موردن  2COدرصد جذب    80گراد برای دستیابی به حداقل  درجه سانتی  ۲۳تا  

4-۳ .) 

 

خالص توسط محصوالت کاکتوس اپونتیا فیکوس   CO2ی کل مصرف روزانه ها پاسخ -۳-4 شکل

شناسی  یاهگ ایندیکا و هایلوکریس انداتوس نسبت به میانگین دمای هوای شبانه. با مجوز انجمن 

 (.۲00۲و همکاران ) Nobelکالیفرنیا از 

هوا   دمای  تغییرات  کشاورزی  یینتع میانگین  محصوالت  تولید  میانگین    ازجملهکننده 

حال،  ینبااد هایلوکریس انداتوس و اپونتیا فیکوس ایندیکا است.  محصوالت کاکتوس مانن 

آب شدید  حوادث  شدت  و  گرمایش  یخبندان،  میزان  گرمایی،  حمله  همچون  وهوایی 

تر  یعشاوهوایی  به علت تغییرات آب  احتمااًلی غیرمعمول سنگین که  هابارانها یا  یسالخشک

تولید مو شدیدتر می  واقعی و  بقای گیاه  را محدود میشوند،  آیا گونه  یناکند.  حصول  که 

گیاهی قادر خواهد بود بخشی از حوادث بسیار شدید و مکرر را پشت سر بگذارد به درجه  

گونه از کاکتوس، درجه حرارت کشنده، حدود    ۱8بستگی دارد. برای    گونهآنحرارت تحمل  

 گراد است. درجه سانتی 57
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که  یدرحالدرجه قرار گیرد،    66در معرض دمای تا    توانداپونتیا فیکوس ایندیکا معمواًل می

گراد مقاومت کند که کمترین تحمل دمایی  درجه سانتی  55هایلوکریس انداتوس قادر است تا  

، تحمل دما واقعی با  هاگونهگیری شده است. برای بسیاری از  است که در کاکتوس اندازه

گراد در دمای هوا  یسانتدرجه   ۱0یش ، افزادرواقعشود.  میانگین دمای هوای غالب تعیین می

گونه از    ۱8یر  وممرگگراد دمای  درجه سانتی  5/ ۳  برای گیاهان در معرض، به طور متوسط 

، برای افراد اپونتیا فیکوس ایندیکا که تحت دمای  مثال عنوانبهدهد.  کاکتوس را افزایش می

گراد و برای گیاهانی  یدرجه سانت  6۲یر  وممرگگراد هستند، دمای  درجه سانتی  ۳5متوسط  

؛  گراد استدرجه سانتی 66یر  وممرگشوند، دمای  گراد نگهداری میدرجه سانتی 45که زیر  

گراد افزایش  یسانتدرجه  ۱0گراد در هر درجه سانتی ۲/4بنابراین سازگاری گیاهان به میزان 

انداتوس  می هایلوکریس  قابلیت سازگاری  مقابل،  در  اندازیینپایابد.  کاکتوس  ترین  برای  ه 

  54گراد تنها تحمل دما را از  درجه سانتی  ۳0تا    ۲0گونه، افزایش دمای هوا از  ینااست. برای  

باالتر منجر به توقف  بخشد؛ عالوه بر این، میانگین دمای گراد بهبود میدرجه سانتی 4/55به 

 شود.مبادله گاز و حتی مرگ می

 ایندیکااپونتیا فیکوس  کاشت و مدیریت گونه

 ارقام میوه 

های  داخل میوه رسیده که اغلب به رنگ  توان از رنگ پوست ویمارقام مختلف تولید میوه را  

قرمز،    یها وهیمرنگ است تشخیص داد. انواع  کرم یا سبز-نارنجی، سفید-قرمز، زرد-بنفش

  تنهابز  س  دیسف درونسبز با  هاییوهم کهیشوند، درحالیدر تمام مناطق کشت م دیزرد و سف

-ساقه  ،یقدرت، بارورشکل گیاه،    ازلحاظاین ارقام همچنین    شوند.می   افتی  و پرو  یلیدر ش

 تفاوت دارند.  دهی مجددگل ییتعداد دانه و توانا وه،یم دنی زمان رس وه،ی و اندازه مبرگ 

که در مورد    یاعمده   یهابا تفاوت  ۲سیسیلیو    ۱ساردینیا   ی زایا در ارقامهاسلول   ا،یتالیدر ا

رقم    ۱۲  است.  هقرارگرفت   یموردبررس  دارند  هاوهیم  دنیزمان رس  و  گوشت  نرمی  وه،یاندازه م

 
1- Sardinia 2- Sicily 
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گونه با دانه کم و نوع بدون خار است که جزو  است که شامل یک  شدهگزارشدر سیسیلی  

تلقی میموتاسیون ناپایدار  بازار تجارت، میوه زرد شوند. مقبول های  ترین نوع میوه از نظر 

مانند جیاال به خاطر  است، هرچند مصرف  ۱نارنجی  ابتدا  ندارند  که آشنایی کامل  کنندگانی 

میوه می رنگ جذب  قرمز  میوههای  یا سفیدشوند.  سبز  با گوشت  بیشتر مصرف  های  رنگ 

 ها رایج نیست محلی دارند و تجارت جهانی آن

 سازی قبل کاشت عملیات آماده 

  یاز زهکش  نانیمنظور حصول اطمبه  شخم زده شود.  متریسانت  80تا    60به عمق    دیخاک با

از    یو عار  یشن  یهادر خاکمناسبی داشته باشد.    یزهکش  دی خوب به طور متناوب، خاک با

 محدود شود.ها فیدر ردها حفره تک تواند به  ی کاشت مشی پ اتیعمل ، هرز  یهاعلف

 ها قبل از کاشت مدیریت پد

  تر یلدر    گرم  یک  لیتر و یا میلی  4/0  ۳متریداتاین   نیو همچن  ۲خمیر بوردوشود از  ی م  ه یتوص

 استفاده شود.برش قبل از کاشت  کردن عفونیضد  یبرا  ،ید مسکلر یاکس

 برگ(تهیه پد )ساقه

تک    یهاشوند. قلمهی استفاده م  باغ و مزرعه   در ایجادبرگ  ساقههای تکی یا چندتایی از  برش

  یتوجه تأثیر قابل  زینها  آنخشک   وزنسطح آن و  مساحت  دوساله باشند و    ای  کیتوانند  یم

  ۱00-70  حدودخشک  وزن    ا یمربع  متریسانت  500  مساحت  دارد.  زنیجوانهزدن و    یشهبرر

آن و رشد  برگ  ساقه  یزن  یشهردر  تنوع    گریکند. منابع دیکمک م  اهیگرم به رشد خوب گ

خاک    رطوبت  یخاک و محتوا  یآن، عمق کاشت، دما  یبهداشت  طیمادر و شرا  اهیشامل سن گ

های با  های چندتایی ساقه برگبرش  .ی زمین قرار دارددررواست که   برگساقه ی ازسطحو  

های  باشند. مزایای این ساقه برگساله میبرگ یکسن دو سال در لبه تاج و یک یا دو ساقه

 شود.میوه دهی سریع بعد از کاشت می  منجر به  که ؛چندتایی تشکیل سریع گیاهی است

 
1- Gialla 2- Bordeaux 3- Methridathion 
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جنوب جانمایی شوند و سطح  -های کاشت الزم است در جهت شمال ردیف •

 پدها عمود بر ردیف کاشت بوده تا حداکثر فعالیت فتوسنتزی صورت گیرد. 

یت باید چاله با کود حیوانی یا  درنهاو    مترسانتی  50ها:  عمق چاله در ردیف •

 گرم نیتروژن پر شود.  ۳0همراه  خاک تازه به 

انتهای برش    که  یطور عمودی در خاک کاشت شوند    صورت بهها  برگساقه •

 یرخاک باشد.زبرگ  شود نیمی از ساقهدر خاک قرار گیرد. توصیه می  شدهداده

 یعاً بعد از کاشت آبیاری شوند. سرها باید  پد •

 

 زمان کاشت 

مناطق مدیترانه است و باید این در نظر گرفته شود که  اواخر بهار زمان کاشت مناسب برای  

 رسند عالوهبرگ و ریشه به باالترین نرخ رشد خود در اواخر بهار و اوایل تابستان میساقه

کافی باالست که به ریشه اجازه توسعه در   قدر بهبر این محتوای رطوبت خاک در این فصل 

کاشت در اواخر تابستان سرعت توسعه سیستم  های زمستانی دارند.  مناطقی را دهد که بارش

 دهد. ای و تاج پوشش را به دلیل دمای کم در زمستان و پایین بودن نور روزانه کاهش مییشهر

 طراحی باغ و مزرعه

ردیفی    یهااست: الف( سامانه  ریو فاصله، شامل موارد ز  اهیگ   یبندباغ، از نظر طرح  یطراح

  ل یمستط  ای مربع  طرح  قرارگرفته و ب(    ف یدرون رد  نزدیک  بافاصلهگیاهان  ،  های پرچینبوته

ی پرچینی یا مدرن  ها کشت.  اندجداشدهخوبی از هم  ی مشخص و بهها بافاصلهبا گیاهانی که  

(. هر هکتارگیاه در    8۳5باشند )ها می دارای فاصله دو متر درون ردیف و شش متر بین ردیف

های اولیه کاشت و تشکیل  هر هکتار در سال ها در برگاین طرح سبب افزایش باردهی ساقه

میپوششتاج پیوسته  از  ی  تا  است  منظم  هرس  نیازمند  که  سایهتأثشود  منفی  اندازی  یرات 

میوه کیفیت  و کاهش  یکدیگر  بر  تولیدی جلوگیری شود. قطعات هرس شده  گیاهان  های 

برش داده شوند. اگر   تر کوچکیت به شکل مکانیکی به قطعات  درنهامانده تا  روی زمین باقی
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آیند.  یدرمهای مستطیلی یا مربعی کاشته شوند معمواًل به شکل کروی انبوه  گیاهان در طرح

گیاه در هکتار(   ۲۹0متر )  7×5گیاه در هکتار( تا    4۱6متر )  6× 4در ایتالیا فواصل گیاهان از  

 متغیرند.

 پرورش و هرس

برگ  های کروی با سه تا چهار ساقه اصلی و تعدادی ساقهس معمواًل به شکلگیاهان کاکتو 

شوند. هرس  پرورش داده می اند قرارگرفتهبیشتر در حاشیه بیرونی این تاج پوشش  بارور که

-کند و نور دریافتی را برای بخشصحیح توزیع منابع بین گیاهان و تاج پوشش را تنظیم می 

وسیله رشد ساقه برگ، تشکیل گل و رشد میوه ینبدرسانده که  های مختلف گیاه به حداکثر  

 کند.را پشتیبانی می

Nobel  (۱۹۹۲افزا )درنتیجه    زایشی رشد    در مقابل  یشیرشد روتوجهی را در  قابل  شی

های  گزارش نمودند. بیشترین فتوسنتز حقیقی توسط ساقه برگ  کاشت با تراکم باال   ی هاسامانه

انجام مییک در  شود و  ساله  برگ  است  یحالاین  تنها  که ساقه    عنوان بههای چندین ساله 

نیتروژن   از رشد  کنند که میشده عمل مییرهذخمخزن کربوهیدرات و  تواند برای حمایت 

 .برگ استفاده شودمیوه و ساقه

تأثیر می  ازلحاظبرگ بر رشد میوه  اندازی ساقهسایه    اهیگ  .گذارداندازه و زمان رسیدن 

توانایی   لیسال بعد از تشک  کیکند که    دی تول  دیهای جدساالنه همان تعداد ساقه برگ  دیبا

تر رشد های دوساله یا قدیمیهای جدید بر روی ساقه برگمیوه دهی داشته باشند، ساقه برگ

بین رشد رویشی و زایشی، گیاه نیازمند  بنابراین، برای برقراری تعادل صحیح فصلی  ؛  کنندمی

از ساقه برگ ثابتی  های دوساله )محل رشد  ساله )میوه دهنده( و ساقه برگهای یکتعداد 

برای به حداکثر رسیدن توان رشد،    ،یقاعده کل  کی عنوان  بههای جدید( است.  ساقه برگ

 د.والد حفظ شوبرگ ساقه یک رویدختر برگ ساقهاز دو  شی بنباید 

های بارور که باید روی یک گیاه باقی بمانند بستگی به فواصل گیاهی  داد ساقه برگتع

دامنه   تراکم    ۱۲0-۱00و  برای  تا    400-۳50عدد  در هکتار  تراکم    ۳0- ۲0گیاه  برای  عدد 

 گیاه در هکتار است. ۱000-۱۲00



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا  سوتک اک  اب ییانشآ  / 68

 ی هرسهاهیتوص

های داخلی و مواردی که به سمت پایین چرخیده، افقی بوده و یا اول، ساقه برگ  دو سال در  

شود که ابزار هرس توسط  (. پیشنهاد می4-4 نزدیک به زمین هستند باید حذف شوند )شکل

 ی شود.سازپاکخمیر بوردو بعد از مصرف 

 برگ والد باقی نماند. برگ فرزند روی ساقهبیش از دو ساقه

 برگ بارور حذف شود. در حال رشد از ساقههای ساقه برگ

 های بارانی و یا سرد جلوگیری شود. از هرس در زمان

 از هرس تابستانه اجتناب شود، مگر برای رشد تابستانه.

 .متری حفظ شود  5/۲-۲ارتفاع درخت در  

 

 ی دوم و سوم پس از کاشتهاسالهرس در   -4-4شکل 

 یکود دهتغذیه و 

  60در هکتار در بهار )  تروژنی ن  لوگرمیک  ۱00-80  ،سیسیلیگونه  معمول در    یعمل بارورساز
شود. تأمین میدرصد(    40)  وه یم  می، در زمان تنظ ۱یاری کودآب  قطری  از  تابستان،  در  و(  درصد

 شود.یمپیشنهاد   ۱0- ۲0-۱0 با نسبت ترکیب اوره و کود

 
1- Fertigation 
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 کردن میوه تنک

درصد باروری گیاه هستند، اما    60- 50ئول مس  که دارند  گل  7 تا ۳ طورمعمول بهها  برگ  ساقه 

باشند که بیشتر  جوانه گل می  ۳0تا    ۲5های بیرونی دارای  های شاداب در حاشیهساقه برگ

شوند. نرخ رشد میوه و اندازه میوه برداشتی با افزایش تعداد میوه در  ها به میوه تبدیل می آن

و    Ingleseیابد )برگ باقی بماند کاهش میی ساقهبیش از شش میوه رو که  یزمان برگ ساقه

دهی  قبل از شکوفایی تا دو هفته بعد از میوه  دو هفته . زمان تنک کردن میوه  ((۱۹۹5همکاران )

می ساقه پیشنهاد  در هر  تا  باید  شود  تراکم  این کاهش  نماند.  باقی  میوه  از شش  بیش  برگ 

آید. اثر کاهش تراکم   به دستبا آبیاری باشد تا نتیجه مطلوبی در سایز و کیفیت میوه    زمانهم

برگ قبل از اقدام به این عمل نیز دارد.  میوه همچنین بستگی به تعداد میوه موجود در ساقه

تر باشد، اثر منفی تعداد میوه بر اندازه آن  یطوالنبرگ  ماند میوه روی ساقه  زمانمدتهرقدر  

 بیشتر خواهد بود.

 آبیاری

های کمکی برای رسیدن به بازده کافی  ای جنوب ایتالیا، گیاه نیازمند آبیاریدر مناطق مدیترانه

برگ و رشد میوه هر دو تحت تأثیر مثبتی از آبیاری  و کیفیت مناسب میوه است. باروری ساقه

متر( در مراحل اولیه کاشت  یلیم ۱00-60بار آبیاری ) ۳تا   ۲بسیاری از پژوهشگران  هستند. 

 کنند.گیاه برای توسعه بهتر میوه را توصیه می

ممکن است    زنی شیاریشخم ،  مناسب استدر فصل خشک    نیز  دو تا سه بار  یاریآب

ی از خاک را  بزرگ  نسبتاًهای محلی که سطح  پاشی. میکرو آبروش ساده و ارزان باشد  کی

می پوشش  آب  کم  ریشهبا حجم  سیستم  آبی  نیاز  برآورده دهند  را  کاکتوس  سطحی  های 

 قرار گیرد. مورداستفادهتواند ای نیز می کنند. آبیاری قطرهمی

 برداشت محصول

کره شمالی محصول اصلی تابستانه  طوالنی است. در نیم  نسبتاًفصل برداشت میوه در کاکتوس  

های شهریور وابسته به نوع گیاه و شرایط محیطی ادامه دارد. محصول  خرداد تا نیمهاز اواخر  
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های  رشد گیاه در تونل  است )آذر تا اسفند( که نتیجه  برداشتقابلزمستانه در فصل زمستان  

 شود.پالستیکی است که در اواخر آبان که دما بسیار پایین برای رشد گیاه است استفاده می 

با    دی ها باوهی ماست.  به مراقبت    از یها نآن  یکاردستبرداشت و  و    ودهبها حساس  وهیم

ها جلوگیری شود. پیشنهاد  شوند تا از آسیب گلوشید  برداشت  های ضخیمدست و با دستکش

این است که در صبح زود زمانی که خیس و چسبیده به میوه هستند این اقدام انجام شود. 

برگ والد همراه آن برش داده شود تا وزن ازکی از ساقهنیهال برش باید طوری انجام شود که 

 سازی آن حفظ شود.از بین نرود و قابلیت ذخیره  سرعتبهمیوه 

 محصوالت خارج از فصل

ایتالیا، گل  ثانویه درنتیجه حذف کامل شکوفایی گلدر  بهاره و ساقهدهی  ها رخ برگهای 

میمی رخ  زمانی  بهاره  شکوفایی  حذف  که  دهد  ماه  دهد  فاصله  در  شکوفایی  اول  نوبت 

تا آخر خرداد در نیم کره جنوبی رخ دهد. گل  کره شمالی و در ماه مهر در نیماردیبهشت 

های با  دهی مجدد در ساقه برگشود، شاخص گلبرگ طبیعی تشکیل میجدید روی ساقه

نجر به  ها قبل از شکوفایی نوبت اول مگل باالترین مقدار است. حذف گل  ۱0تا    5تعداد  

اندازی با  یهساکه حذف شکوفایی بهاره بعد از  یدرحالشوند  دهی ثانویه می افزایش نرخ گل

 درصد همراه است  70تا    50دهی ثانویه به میزان  کاهش گل



 

7۱ 

 فصل پنجم

 تولید میوه و مدیریت پس از برداشت 

 

 
 

. 
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 مقدمه

بینی شد که تا حدی بر پیش  Nobelتوسط    ۱۹88گسترش جهانی کاشت کاکتوس در سال  

های پایدار کشاورزی  محیط ویژه کاکتوس است که امکان توسعه سامانه  شناسی یستزاساس  

کند. عالوه بر این، افزایش عالقه به تولید  های فقیر فراهم میرا در مناطق خشک و خاک

های جذاب در بازارهای عمده جهان بود. قاضای بیشتر برای میوههای کاکتوس به دلیل ت میوه

 است. مشاهدهقابل  ۱-5های دو گونه اپونتیا در شکل  تصویری از برگ و میوه

خشک،  عالوه براین، آب محدود برای تولید محصوالت اصلی در مناطق خشک و نیمه

کشاورزان را مجبور به بررسی محصوالت جایگزین با تحمل به خشکی و کاهش مصرف  

های باغبانی آنان است که در شیوه  شدهکشتآب نمود این گیاه در محدوده وسیعی از جهان  

هایی وجود دارد. خوشبختانه،  وری محصول تفاوت )بسته به نوع کشور(، کیفیت میوه و بهره

دهه   اطالع۱۹۹0از  جنبه،  سایر  و  باغ  مدیریت  مورد  در  بیشتر  کاکتوس  ات  کشت  های 

 است.  شدهفراهم

-کشور در مناطق نیمه  ۱8در حال حاضر، کشت کاکتوس برای تولید میوه در حداقل  

منطقه    ینتربزرگشود.  هکتار انجام می  ۱00000کره در مساحتی بیش از  شک هر دو نیمخ

هکتار است. در کشورهای دیگر مانند    50000تحت کشت میوه کاکتوس مکزیک حدود  

نیز کشت تجاری میوه دارند. درک    رژیم اشغالگرایتالیا، شیلی، آفریقای جنوبی، آرژانتین و  

وجود داشته است،    درگذشتهنادرست عدم نیاز کاکتوس به مراقبت برای افزایش محصول  

این    -Gil  (۱۹۲8  )و    Turpin( و  ۱۹0۹)  Griffith  –حتی محققان اولیه کاکتوس اپونتیا  

دانیم که این  کند. امروز ما میدر هر محیطی رشد می   تئوری را استناد دادند که گیاه عمالً

 درست نیست: به منظور سودآوری، گیاه نیاز به مراقبت مناسب دارد.
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)سمت راست( نسبت به اپونتیا انگلمانی )سمت   اپونتیا استریکتا  یهاوهی و مبرگ   -۱-5شکل 

 است تردهیکشچپ(  

 ی کود ده

منفی بر عملکرد و   تأثیردهد و قرار می تأثیرکمبود مواد معدنی، متابولیسم کاکتوس را تحت  

های کود برای کاکتوس، ضروری است که وضعیت  ارائه توصیه  منظور بهکیفیت میوه دارد.  

و همچنین ذخایر مواد مغذی موجود در خاک را در نظر    انتهایی  هایساقه برگمواد مغذی  

بگیریم. نتایج تغذیه گیاهان بر عملکرد کاکتوس، کیفیت بسیار متناقض و بدون ثباتی را نشان 

ا سایر محصوالت گیاهی از نظر  کاکتوس ب .کشدرا به چالش می   کود دهیهای  داده و توصیه

آن به ندرت    کود دهیهای  فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی تفاوت دارند؛ به همین دلیل، توصیه

 شود.برای سایر محصوالت استفاده می

، معیارهایی از تجزیه و  ۱- 5کاکتوس، جدول    کود دهیدر صورت عدم توافق در مورد  

  ۲- 5جدول  کهدرحالیکند، تحلیل موقتی بافت گیاه و خاک را برای تولیدکنندگان فراهم می

 دهد.های کلی تغذیه را زمانی که نتایج تجزیه خاک در دسترس نیستند، نشان میدستورالعمل
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 ر تولید میوه کاکتوس اپونتیا منظو مقیاس های موقت بافت گیاه و خاک به -۱-5جدول 

مقیاس )درصد ماده  

 خشک( 

 پارامتر خاک مقیاس ساقه برگ انتهایی 

 اسیدیته  7/ 5-6/ 5 نیتروژن *

 بر گرممیلی فسفر ) ۲0-۳0 فسفر 0/ 0-۱/ ۳

 کیلوگرم( 

گرم بر  پتاسیم )میلی  80-۱00 پتاسیم  ۱/ 4-5

 کیلوگرم( 

گرم بر  کلسیم )میلی 400 < کلسیم  4-۲/ 5

 کیلوگرم( 

گرم بر  منیزیم )میلی  ۱00-۱50 منیزیم ۱-۱/ 5

 کیلوگرم( 

گرم بر  سدیم )میلی ۲00 > سدیم 0/ 0-0۲/ 0۳

 کیلوگرم( 

 

 

گرم بر  منگنز )میلی  70-۳0

 کیلوگرم( 

 کلسیم/نیتروژن  4

 پتاسیم/ نیتروژن ۳/ 4

 نیتروژن / فسفر  4/ 5

 کلسیم / منیزیم  ۳
 درصد  0/ ۹-۱/ ۳درصد. کاکتوس بالغ )سه ساله یا بیشتر(:  0/ 6-0/ 8ساله(:  0-۲کاکتوس جوان ) * 
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پیشنهادهای کود دهی موقت برای تولید میوه در مکان های فاقد اطالعات   -۲-5جدول 

 خاکشناسی 

بعد از سال 

 چهارم 
 عنصر مغذی سال اول سال دوم سال سوم 

 نیتروژن 50 50 70 ۱00

 فسفر ۱0 ۱0 ۲0 ۳0

 پتاسیم  ۲0 ۲0 ۳0 50

 منیزیم ۱0 ۱0 ۲0 40

نشان می مختلف  کشورهای  در  اپونتیا  کاکتوس  مورد  در  تغذیه  مصرف  تحقیقات  که  دهد 

کودهای آلی و معدنی، به طورکلی در تولید میوه مفید است. عناصر مغذی، فنولوژی رویشی 

و زایشی، کیفیت و عملکرد گیاه در کاکتوس را با عناصر ماکرو که بیشترین اثر را بر تولید  

تحت   دارند،  می  تأثیرمیوه  عامل  قرار  نیتروژن  گیاهی،  مغذی  مواد  همه  میان  از  دهند. 

( در  درصد  ۲/ ۲  <غلظت بسیار باالی نیتروژن )  حال یندرعدودکننده در کاکتوس است،  مح 

همراه با هزینه ورودی باالتر،    ازحد یشبمنجر به رشد رویشی    ساله سهدو و    هایساقه برگ

 .شودیمکاهش باروری ساقه برگ، رنگ ضعیف میوه و رسیدگی نامطلوب 

-۳/ 5  تا  06/0- ۳/0در بافت گیاه به ترتیب از بازه    شدهگزارشغلظت پتاسیم و فسفر  

متغیر    06/0 ها هستند که  برگ. کلسیم و پتاسیم عناصر معدنی فراوان در ساقهاستدرصد 

تواند به  جوان می  هایساقه برگهستند. عالوه بر این، منیزیم در    Nاز   ترفراوانوه  طور بالقبه

در تولید    محدودکنندهعوامل    عنوانبه  Mgو    N  ،P  ،K  ،Caدرصد برسد. بنابراین    47/۱سطح  

  یمواد مغذهای با کمبود مواد، غلظت  شوند در صورت کاشت در خاککاکتوس محسوب می

برگ، سن گیاه، بافت گیاه و فصل میزان برداشت میوه، موقعیت ساقه  تأثیربرگ تحت  در ساقه

، گلدهی  ازتِبا استفاده از کود    توانیماست. در کاکتوس گالبی، پس از برداشت تابستان،  

گل    یهاجوانهکه تعداد    اندکرده( گزارش  b  ۱۹۹۳و همکاران )  Nerdاضافی را ایجاد کرد.  
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غلظت    کهیدرحالیابد،  م نیتروژن در هکتار افزایش میکیلوگر  ۱۲0با افزایش سطح ازت تا  

 ارتباط مستقیم دارد. شدهیلتشکهایی که  برگ با تعداد گلنیتروژن در بافت ساقه

آبیاری،    یکود دهبین    ییافزاهمرابطه    موجببه آبیاری و    کهیهنگامباید    یکود دهو 

کود ای،  مدیترانه   یوهوا آببارندگی کافی فراهم است، صورت گیرد. در کشورهای دارای  

بر اساس    دهی   و  Ochoa(،  ۱۹۹۳و همکاران )  Nerd  ی هاگزارشدر زمستان بهتر است. 

Uhart    استفاده از کودKNP  کهدرحالیشود.  های گل می در فصل زمستان سبب تولید جوانه  

های گرم است به دلیل  و نوبل، بهترین زمان برای اعمال کود در طول ماهطبق نظر گارسیا  

افزایش میزان تشعشعات فعال فتوسنتزی در تابستان. در مکزیک، نیمی از ازت و تمام فسفر  

 شود.و نیم دیگر ازت بعد از برداشت استفاده می  و پتاسیم با آبیاری در هنگام شروع گلدهی

تواند به  بارش باران تابستانه، نیمی از ازت و پتاسیم و تمام فسفر می تحت شرایط بارندگی  

آهک در   کهدرحالیطور مستقیم پس از برداشت میوه و بقیه در اواخر ماه اسفند اعمال شود،  

 نیتروژن.  کود دهیحداقل یک ماه پس از  یحاًترج، اما شودیمهر زمان سال انجام  

 آبیاری 

دالیل اصلی محبوبیت آن در    در کاکتوسکمی مصرف آب  العاده به خشکی و  تحمل فوق 

تواند در  بسیاری از نقاط جهان با بارش باران کم و کمبود آب است. هرچند این گیاه می

برای  میلی  ۲00مناطقی که   بارندگی  بماند، دامنه مطلوب  بارندگی دارند، زنده  متر در سال 

ست، اما نوع خاک نیز در نیاز آب واقعی  متر در سال امیلی  600تا    400تولید کاکتوس گالبی  

 گیاه نقش دارد.

میوه آبیاری  می   یا مالحظهقابلهای  اگرچه  شود،  تولید  کم،  بارندگی  در شرایط  توانند 

متر در سال است  میلی  ۳00تکمیلی کاکتوس در مناطقی که بارش تابستانی در آن کمتر از  

های خشک  نامطلوب مانند ماه وهوایآبای هاین، آبیاری در دوره بر شود. عالوهتوصیه می 

دهد، سودمند است. در رخ می  تأخیرهای بهاری با  در فصل بارانی و یا زمانی که بارندگی

ای که بیشترین بارش باران در زمستان است، آبیاری تکمیلی در تابستان  مدیترانه   وهوایآب
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آبیاری کاکتوس در ایتالیا،  برای تولید باال و کیفیت محصول ضروری است. به همین دلیل  

 ، اردن، مراکش، شیلی و مناطق با بارندگی زمستانی آفریقای جنوبی رایج است.رژیم اشغالگر

به تکمیلی کاکتوس،  آبیاری  برای  ویژه در مراحل خاص رشد و توسعه  مزایای زیادی 

است.  شدهگزارشبرگ گیاه وجود دارد. همه اثرات مفید آبیاری، در رویش گیاه، تعداد ساقه

شده است و محققان   یاریآب  یر غمحصول میوه در گیاه آبیاری شده بیشتر از گیاهان    عموماً 

بیشتر میوه در ساقه به تعداد متوسط  بیشتر را  اندازه میوه. برگ نسبت میمحصول  تا  دهند 

Nobel  (۱۹۹5  بر اساس تحقیقات نشان داد )متر بارندگی برای رطوبت خاک در  میلی   ۱0

 Wessels  (bمنطقه ریشه کاکتوس کافی است تا گیاه بتواند از مقادیر کم آن استفاده کند.  

می۱۹88 خاطرنشان  سیستم  (  به  توجه  با  که  مقدار    سطحییشهرکند    ۲5- ۲0  یاریآبگیاه، 

موجب پوسیدگی باید مناسب باشد. آبیاری زیاد و عدم زهکشی مناسب    زمانیکمتر در  میلی

 (.۲- 5شود )شکل گیاه می

برنامه برای  پارامترهای زمینه  آبیاری وجود  اطالعات محدودی در مورد  ریزی مناسب 

دارد و میزان و زمان استفاده از آب بین کشورهای مختلف متفاوت است. در آفریقای جنوبی،  

Haulik  (۱۹88)  مختلف    ی هاسامانه  دهد.آبیاری تکمیلی تا سه بار در سال را پیشنهاد می

  انجام های مدرن،  کوچک در باغ  یها پاشآبکاکتوس با استفاده از قطره و    یهاباغآبیاری در  

دهند بسیار  زیاد را با حجم کم پوشش می  نسبتاًکوچک که سطح خاک    ی هاپاشآبشود.  می

دازه و بر ان  مؤثرطور  عمق و گسترده آن است و بهمناسب برای کاکتوس با سیستم ریشه کم

های محلول است  کاکتوس در ناحیه ریشه خود حساس به نمک  .گذارندمی  تأثیر کیفیت میوه  

گیرد.   قرار  آزمایش  مورد  باید  آبیاری  آب  کیفیت  بنابراین  )  Nerdو  همکاران  (  c۱۹۹۱و 

اند برای جلوگیری از مشکالت شوری میزان نمک در آب آبیاری برای کاکتوس  پیشنهاد کرده

 مول بر مترمکعب، تجاوز کند.  ۲5نباید از 
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 آبیاری زیاد و عدم زهکشی مناسب بدلیل  پوسیدگی گیاه  -۲-5 شکل

 برداشت 

های جذاب با طعم کنندگان میوهکیفیت عامل بسیار مهمی در تولید میوه است، زیرا مصرف

ژنتیکی، تدابیر پیش  دهند. بسته به پیشینه خوب و ارزش غذایی و عملکرد باال را ترجیح می

زراعی،   فرآیندهای  برداشت،  زمان  در  میوه  رسیدگی  میزان  محیطی،  شرایط  برداشت،  از 

است. کیفیت کلی    یتبااهمو شرایط نگهداری و توزیع، بسیار    تیمارهای پس از برداشت

مجموعه  پیچیدهشامل  بسیار  ویژگیای  از  مثبتای  همبستگی  همیشه  که  است    باهم  هایی 

بس به  ندارند؛  ذخیره  کنندگانمصرفته  زمان  و  بازار  مقصد  ، شدهیزیربرنامهسازی  هدف، 

با رسیدن میوه، ارزش غذایی و  اهمیت جنبه کیفی مختلف متفاوت است.   عطروطعمهای 

ها، حساسیت به برخی از  های دفاع طبیعی بافت در برابر بیمارییابد، اما مکانیسمبهبود می

بنابراین برای تحویل مستقیم به  ؛  یابدفیزیولوژیکی و طول عمر بالقوه کاهش میاختالالت  

بازارهای محلی، برداشت باید زمانی انجام شود که باالترین کیفیت غذایی را دربر دارد؛ برای  

تحویل به بازارهای دوردست، سرعت انتقال مهم است تا طول عمر پس از برداشت را افزایش  

 دهد.
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ویژه،ه  ب کاکتوس گالبی    طور  دلبرداشت  که می   یلبه  گلوشید  و  به  وجود خار  تواند 

ها  بنابراین، میوه؛  سیب رسانده و یا وارد چشم و دستگاه تنفسی شوند، دشوار استپوست آ

ها  پیشگیری از خارج شدن و جابجایی گلوشید  منظوربهرطوبت کافی  که یزمانهنگام صبح 

لباسشوند. کدر هوا وجود دارد برداشت می باید  با دستکش و ارگران  های محافظ همراه 

رغم ظاهر خشن گیاه و توانایی مقاومت آن در برابر شرایط عینک ایمنی داشته باشند. علی 

 اند و باید با دقت برداشت شوند. ها بسیار لطیف و نازکمحیطی، میوهسخت زیست

ت، کم است اگر میوه با  برگ در زمان برداش میوه به ساقه  برای اکثر ارقام، محل اتصال 

بنابراین، ؛  ناپذیر استضربه، کشیدن و یا تابیدن برداشت شود، آسیب در انتهای ساقه اجتناب 

برگی که  برای اهداف تجاری، باید از چاقو و یک برش در پایه میوه و قطعه کوچک از ساقه

آوری و معها در سبد پالستیکی جمیوه  معموالً به سمت چپ متصل شده است، انجام شود.  

بندی،  کیلوگرم برای انتقال به محل بسته  ۲0- ۱5های پالستیکی با ظرفیت  ها را در جعبهآن

  یا مالحظهقابلتواند به طور  می  ونقلحملکنند. آسیب فیزیکی در طول برداشت و  آماده می

سازی میوه را کاهش داده و حساسیت میوه به اختالالت فیزیولوژیکی  کیفیت و طول ذخیره 

 یابد.های فیزیکی با بلوغ افزایش میپوسیدگی را افزایش دهد. حساسیت میوه به آسیب و

 اقدامات پس از برداشت

ها از عوامل اصلی محدودیت مصرف کاکتوس و بازاریابی آن است.  حضور خارها و گلوشید

بازار لذا حذف خار در سراسر جهان، عملیات اولیه پس از برداشت و قبل از مرحله ورود به  

است نشاسته  فاقد  کاکتوس  میوه  مواد؛  است.  برداشت،  از  پس  و   بنابراین،  قندها  محلول، 

دارند. بسته به شرایط ذخیره به کاهش  آلی تمایل  سازی، مرحله رسیدن و ارقام؛  اسیدهای 

در هنگام برداشت حدود  Cتواند تدریجی یا سریع باشد. محتوای ویتامین الگوی کاهش می 

تواند از سالی به سال دیگر  گرم بسته به نوع رقم است. ولی می  ۱00گرم در  میلی  80تا    ۱0

های  میزان رسیدن میوه است. همانند بسیاری از گونه  مؤثربسیار متفاوت باشد، از دیگر عوامل  

مدت در دمای کمتر از  های طوالنیدر معرض دوره  کهیدرصورت گرمسیری، کاکتوس    منشأبا  
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، حساسیت ذاتی میوه به دمای  درواقعبیند.  قرار گیرد آسیب می  رادگسانتیدرجه    ۱۲تا    ۱0

 گیرد:قرار می تأثیر وسیله عوامل زیر تحت توجهی بهپایین به طور قابل 

 شرایط محیطی  •

 اقدامات زراعی  •

 نوع محصول •

 مرحله رسیدگی در برداشت  •

 گونه •

 تیمار پس از برداشت  •

کمتری به   یتاز حساسرسیده در مقایسه با میوه کمتر رسیده،    کامالًهای میوه  ی طورکلبه

 یریتأثکلراید  اسید یا کلسیمدرمان قبل از برداشت با گیبرلیک  که درحالیسرما برخوردارند.  

صورت بروز تاول  آسیب سرما به عالئمدهد. نداشته و حساسیت میوه به سرما را افزایش می

،  حال ینباا  .تواند ظاهر شودروی پوست در اندازه و شدت متفاوت می  رنگیاقهوهیا نقاط  

تواند باعث تغییرات متابولیکی شود. به  ، میمشاهدهقابلهای های سرما عالوه بر نشانه آسیب

 همین ترتیب بروز و شدت اختالالت پوست نیز با تغییرات کیفی همراه است. 

ند اختالالت پوست را بدون تغییر در کیفیت توانهای سرمازده مینتیجه، میوه  عنوانبه

سازی نشان دیدگی از سرما را در پایان ذخیرهآسیب  یجزئغذا یا ترکیب شیمیایی و یا عالئم  

 .شودبه پوسیدگی بیشتر می  آنان به دمای گرم منتقل شوند، حساسیت  کهیهنگامدهند، اما 

حساس به پوسیدگی ناشی    شدتبهشود که کاکتوس  ترکیب میوه و قوام بافت باعث می

باشد. انتهای ساقه محل اصلی عفونت    زایماریبهای مختلف  ها و باکتریها، مخمراز قارچ

روزه در  ۲- ۱، یک دوره درمان حال ینباااز عملیات برداشت است.  یجادشدهاناشی از زخم 

می شده  زخم  بافت  بهبودی  باعث  تهویه،  شرایط  در  اتاق    ازآنجاکه،  حال نیبااشود.  دمای 
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شوند، خطر پوسیدگی مشکل جدی را نشان های طوالنی ذخیره نمیها برای دورهمیوه  معمواًل

 دهد.نمی

کنندگان به  تمایل مصرف  لیبه دل  شدهبرداشتهای تازه  طی دو دهه گذشته، بازار میوه 

ثابتی را نشان میجاهمهمصرف غذاهای سالم و آسان در   دهد میوه و سبزی آماده ، رشد 

است.   پسماند  و  زباله  بدون  و  راحت  کاکتوس، جذاب،  برای مصرف    یسازآمادهمصرف 

پوست شود،    یسختبهشود که میوه  ویژه در مورد کاکتوس که حضور گلوشیدها سبب میبه

برای افرادی که با آن آشنا نیستند، بسیار مناسب است. عوامل اصلی که کیفیت    مخصوصاً

گذارند، از دست دادن اسیدیته، استحکام، می  تأثیر ا تحت  کاکتوس گالبی تازه چیده شده ر

که  هنگامی  ویژهبهاست،    توجهقابلیک خطر    فاسدشدنفساد میکروبی است.    ویژهبه و    آب

 .کنندگان وجود داردهای بیماری بر ایمنی مصرف وسیله میکروارگانیسمآلودگی به

 

 





 

8۳ 

 فصل ششم

 تعلیف دام تولید و تامین علوفه برای 
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 مقدمه 

پروری و پرورش دام از منابع اصلی درآمد روستاییان است. جزء کلیدی  در مناطق خشک، دام

درحالیسامانه توانمندی است.  از  و شاخصی  تولید  با چالشهای  ازجمله  که  بسیاری  های 

خشک نقش  وهوایی مواجه است. مراتع در مناطق نیمههای تغذیه و تغییرات آبمحدودیت

ها در تغذیه دام ناچیز است زیرا  های تولید دام دارند، هرچند که سهم آنمهمی در سامانه

تن ماده خشک در هکتار در سال( با کاهش    5وری مراتع معمواًل کم است )کمتر از  بهره

تن در هکتار در سال(، منجر به کاهش ظرفیت برد و  )کمتر از یک  عملکرد بیومس مصرفی

 شود.هکتار برای تأمین علوفه یک گاو بالغ ( از مرتع می  ۱5-۱۲نیاز به سطح بیشتری )

های چندساله سازگار باکم آبی یک گزینه بالقوه برای دسترسی بهتر علوفه در مناطق  گونه

یافته است که  ای اخیر به طور پیوسته افزایشههای جهانی در دههخشک است. جمعیت دام

ها است  شود. کمبود آب یکی دیگر از عوامل مهم در خشکیاغلب منجر به تخریب مراتع می

دهد که  های جهانی نشان میبینیکند. پیشها را تهدید می های مبتنی بر دامو پایداری سامانه

، آب کمتری برای کشاورزی و تولید  یابد؛ بنابراینهای آتی افزایش میمصرف آب در دهه

ترین محصوالت برای قرن  دام وجود خواهد داشت. در این سناریو، کاکتوس یکی از برجسته

 تأمین آب موردنیاز دام است. بیست و یکم از نظر تولید علوفه و

تن ماده    ۲0تواند بیشتر از  سالی، میای با طراوت و مقاوم در برابر خشککاکتوس، گونه

برگ خود ذخیره کند که  تن در هکتار در سال آب در ساقه  ۱80ر هکتار در سال و  خشک د

وری،  ای برای تأمین آب دام است. در چنین سطحی از بهرهصرفهبهدهنده گزینه مقروننشان

برابر افزایش    60حداقل    -ای مناسب برای نگهداری پنج گاو بالغ در سال  امکان تولید علوفه 

وجوبهره مرتع  گونهوری  دارد.  بهد  که  کاکتوس  اصلی  قرار  های  مورداستفاده  علوفه  عنوان 

و چندین گونه دیگر در دیگر    1اند از: اپونتیا فیکوس ایندیکا میل و نوپاالگیرند عبارتمی

 (.۱- 6کشورها )شکل 

 
1- Nopalea cochenillifera Salm-

Dyck 
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 منظور تأمین علوفه داممزرعه کاکتوس به -۱-6شکل 

عنوان یک منبع تغذیه در کشورهای مختلف از  کاکتوس بههایی از استفاده موفق  گزارش

های تحقیق  برزیل و مکزیک تا آفریقای جنوبی و تونس وجود دارد که معمواًل توسط برنامه

شود. برای دستیابی به موفقیت، ضروری است که تمام ذینفعان در  و توسعه قوی پشتیبانی می

فروشی، مؤسسات  های خردهکنندگان، فروشگاهزنجیره تولید دام ازجمله تولیدکنندگان، تأمین

سیاست و  توسعه  و  چشمپژوهشی  هم گذاران  با  و  کنند  دنبال  را  مشابهی  اهداف  و  انداز 

همکاری داشته باشند. بازار خوراک دام در حال رشد است و خطرات کمتری از بازار میوه  

 دهد. شان میترتیب امکان فعالیت کارآفرینی را ن اینو سبزیجات را دارد. به

خشک مورداستفاده قرار نگرفته است.  طورکلی پتانسیل علوفه کاکتوس در مناطق نیمهبه

های مبتنی بر کاکتوس، ارتقاء معیشت  های تولید دامهای فراوان برای توسعه سامانهفرصت

 انسان و کاهش فشار بر مراتع طبیعی وجود دارد. 

 تولید علوفه از کاکتوس 

های مختلف، امکان  کمبود اطالعات در مورد منطقه سطحی کاکتوس در محیطبا توجه به  

از اهمیت کاکتوس در سامانه به ارزیابی کاملی  ندارد.  تولید وجود  مثال،  عنوانهای مختلف 

های مربوط به کاکتوس بومی یا نقش کاکتوس در پرچین یا حصارهای دفاعی مهم هستند  داده

 شود.اما بندرت گزارش می 
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 یدات بومی و خودروتول 

-ترین منطقه کاکتوس بومی در مکزیک واقع و حدود سه میلیون هکتار را پوشش میبزرگ

دام پرورشدهد.  مناطق  این  در  اغلب  نمیها  اعمال  هیچ مدیریت خاصی  و  در یافته  شود. 

های کاکتوس ممکن است تهاجمی باشند و با کشت مشابه گیاهان  بعضی از کشورها، گونه

ها مستقیماً از کاکتوس خاردار  گیرد مثالً در تایگری، اتیوپی، دامداستفاده قرار میبومی مور

 کنند.تغذیه می

 حصارهای دفاعی

به اما  دارد  کاکتوس اطالعات کمی وجود  نوع کشت  این  مورد  در در  نقش مهمی  وضوح 

نیا که در آن  هایی از ایتالیا و اسپاویژه در شمال آفریقا و بخشبسیاری از کشورها دارد، به

شوند.  های بیولوژیکی با استفاده از کاکتوس خاردار حفاظت میبسیاری از مزارع توسط نرده

سازمان در  مهمی  نقش  سنتی  طور  به  حصارها  این  کارآمد،  دفاعی  نقش  بر  دهی  عالوه 

هایی از حقوق و مالکیت زمین در کشورها یا  عنوان نشانهها بهانداز و اقتصاد جمعیتچشم

کنترل مناط  در  این  بر  دارند. عالوه  آفریقا،  مانند شمال  است،  مالکیت جمعی شایع  که  قی 

 .فرسایش مؤثرند

گیرند. این نوع از کشت و های روستایی شکل میتوده گیاهان کاکتوس در اطراف خانه

 زرع منبع خوراک دام و همچنین تولید میوه برای مصرف خانواده و پناهگاه برای طیور است.

 لوفه و میوه ترکیب ع

تقریباً در همه کشورهایی که  روش ترکیبی تولید علوفه و میوه رایج ترین روش است؛ که 

گیرد. تولیدات کاکتوس تلفیقی از  دهد صورت میشرایط محیطی امکان رشد کاکتوس را می

های ویژه و متمرکز میوه که در آن دانش و سنت محلی است. دو روش کاشت عمده، باغ

های  های باکیفیت باال برای بازار محلی یا صادرات است. در باغتولید، برداشت میوههدف از  

ساده و معمولی میوه آن عمدتاً برای مصارف شخصی یا بازارهای محلی است. در هر دو  
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شود که در سطح مزرعه به فروش  برگ فراهم میمورد، امکان برداشت مقادیر زیادی ساقه

 گیرد.وفه دام مورد استفاده قرار میرسیده و یا برای تأمین عل 

 احیای مراتع

طور عمده در    به  ۱۹40تا    ۱۹۳0بهبود مراتع با استفاده از کاکتوس بدون خار از اوایل دهه  

طور  گزارش نمود که کاشت علوفه به  ۲00۲در سال   1شده است. لی هوروشمال آفریقا انجام

 Grifithهای یافته است. با توجه به یافتهسعهویژه در تونس تو ای از کشورها بهمنظم در پاره

سال تجربه خود را   ۳0( در تگزاس، دولت تونس وی را دعوت کرد تا  ۱۹۳۲و همکارانش )

منظور  عنوان منبع تأمین علوفه در بخش مرکزی تونس بهدر رابطه با استفاده از کاکتوس به

 ها اعمال کند. سالی بر دامکاهش اثرات خشک

 کیفیت علوفه

زیاد، اما پروتئین خام و   Cو  Aهای کاکتوس حاوی آب، قند، خاکستر و ویتامین ساقه برگ

باالی   نسبت  از  دارند.  کمی  پژوهشگران    Ca-Pفیبر  هستند.  خوشمزه  بسیار  و  برخوردار 

قابل برگتغییرات  ساقه  غذایی  ارزش  در  گونهتوجهی  گزارش  های  را  مختلف  ارقام  و  ها 

تغذیهکرده ارزش  خاک، ا اند.  )بافت  فنی  مدیریت  و  زراعتی  شرایط  فصل،  به  بسته  نیز  ی 

یافته اساس  بر  است.  متفاوت  و...(  دهی  کود  ساقه  Li Huro   (a  ۱۹۹6های  بارندگی،   ،)

تا سهبرگ )های یک  باالیی  بهار آب  و  تابستان    85-۹0ساله در طول زمستان  در  درصد(، 

 ند. تر، آب بیشتری داربرگ جواندرصد( و ساقه 85-75)

بهبرگساقه ترکیب  عنوان علوفه می ها  به  بسته  اما  برطرف کنند؛  را  دام  نیاز آب  توانند 

آن ماده خشک  محتوای  به  باید  ماده خشک کم،  رژیم غذایی،  برای جبران  توجه شود.  ها 

ساقه باالیی  مقادیر  می نشخوارکننده  مصرف  میبرگ  اسهال  به  منجر  که  بنابراین  کند  شود. 

 
1- Le Houerou 
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ویژه غنی  های مناسب، بهکه همراه با خوراک، مواد فیبری و همچنین مکملشود  توصیه می 

 از نیتروژن اضافه شود.

برگ اپونتیا دارای محتوای خاکستر زیادی است.  غذایی متعارف، ساقهدر مقایسه با مواد 

گرم بر کیلوگرم ماده خشک متفاوت    ۲50تا    ۱00با توجه به گونه و ارقام، محتوای خاکستر از  

 گرم بر کیلوگرم ماده خشک دارند.  ۲00ت و اغلب بیش از اس

برگ است، اما مهیا بودن کلسیم معدنی در ساقه ترین موادازآن پتاسیم غنی کلسیم و پس

فسفر   ـ  کلسیم  باالی  بسیار  نسبت  و  اگزاالت  باالی  محتوای  با  حیوان  بدن  برای 

وس برای تضمین فعالیت طبیعی  های حاوی کاکت های نیتروژن در رژیمپذیراست. مکملامکان

ها  های طیف وسیعی از گزینهمیکروبی در سیرابی و بهبود عملکرد دام الزامی است. گزارش 

 دهند:برگ کاکتوس ارائه می را برای حل مشکل کمبود نیتروژن ساقه

های حاوی کاکتوس. های نیتروژنی )سویا، اوره و غیره( در رژیمافزودن مکمل •

شده و بهترین پاسخ در گوسفندان دیده  ین گزینه پذیرفتهدر حال حاضر بیشتر

 شود. می

محتوای   • افزایش  باعث  فسفات(  سوپر  و  )آمونیوم  شیمیایی  کودهای  تأمین 

گرم در کیلوگرم ماده خشک    ۱05تا    45برگ از  کلسیم ـ محتوای فسفر ساقه

 شود. می

کاکتوس  شده  های کلون انتخابتولیدمثل، محتوای کلسیم ـ فسفر ساقه برگ •

  ۱00محتوای کلسیم فسفر باالتری )   Peter Felkerشده توسط  گزارش  1بدون خار

گرم بر کیلوگرم    ۳0-50گرم بر کیلوگرم ماده خشک( نسبت به حالت نرمال )

 ماده خشک( نشان داده است. 

برگ  سازی پروتئین ساقهعنوان یک گزینه جایگزین برای غنی تخمیر جامد به •

می است. توصیه  تحقیق  آزمایشگاهی  مرحله  در  هنوز  فن  این  اگرچه  شود، 

 
1- Clone TAMUK Accession 1270 
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منظور ارتقاء پذیرش این روش توسط کشاورزان  سود به-وتحلیل هزینهتجزیه

 الزم است.

)تقریباً  ساقه کربوهیدرات  کاکتوس،  نشاسته    600برگ  ماده خشک(،  کیلوگرم  بر  گرم 

گرم بر کیلوگرم ماده  میلی  5/6قریباً  گرم بر کیلوگرم ماده خشک( و بتاکاروتن )ت   75)تقریباً  

گفته   به  دارد.  باالیی  )  Abidiخشک(  همکاران  برگa  ۲00۹و  ساقه  در  موسیالژ  های  (، 

گرم بر کیلوگرم ماده   6- ۱6گرم بر کیلوگرم ماده تازه( و خاردار )  6- ۱۳کاکتوس بدون خار ) 

تابستان حد  در  موسیالژ  زمستان، غلظت  با  مقایسه  در  باالست.  افزایش  تازه(  برابر  دو  اقل 

دهد و بنابراین از کاهش سریع اسیدیته  آوری در نشخوارکنندگان را کاهش مییابد که بزاقمی

تائید شده    ۱۹۹6و همکاران در    Ben Salemشود. این پدیده توسط  سیرابی جلوگیری می 

آن  تغذیهبود.  گوسفند  در  سیرابی  اسیدیته  مقادیر  ساقه  ها  با  مکمل  کاه  از  های  برگکننده 

( پیشنهادشده  5/6- 7گزارش نمودند که با اسیدیته بهینه )  8/6تا    6/ ۳کاکتوس بدون خار را  

برای رشد نرمال و فعالیت میکرو فلور در سیرابی متناسب است. دیگر مواد غذایی حاوی  

می نشخوارکننده  در  اسیدوزیس  باعث  مالس،  مانند  محلول  آنکربوهیدرات  زیرا  ها  شود، 

های کاکتوس فیبر  عنوان یک گیاه مکمل، ساقه برگژ کم یا بدون آن هستند. بهدارای موسیال

-ها در طول رشد افزایش میها، اسیدیته قابل تیتراسیون و کربوهیدراتکمی دارند. کاروتن

ها دارای اسید مالیک باال هستند و برگیابد. ساقهکه پروتئین و فیبر کاهش مییابند، درحالی

کند. نویسندگان مختلف  نوسان می  CAMد به دلیل ریتم روزانه مربوط به  محتوای این اسی 

اسید انجام دادند؛ بنابراین، وسیله مالیکمنظور نشان دادن کاهش انتشارات متان بهمطالعاتی به

تواند کاهش دهد و به کاهش  رود که ادغام کاکتوس در خوراک دام، متانوژنز را می انتظار می

 حال، این فرضیه نیاز به تائید دانشمندان دارد. کند. بااینای کمک میانهانتشار گازهای گلخ 

 برداری بهره 

برگ میوهساقه  و  کاکتوس  مقرونهای  خوراک  یک  زائد  حیوانات  بههای  برای  صرفه 

به کاکتوس  از  استفاده  مزایای  است.  بهنشخوارکننده  خوراک  ثبتعنوان  است. خوبی  شده 
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شود( از  وسیله حیوانات مصرف می ا برداشت علوفه )مستقیماً بهکاشت کاکتوس برای تولید ی

یافته است. کشاورزان خواستار تثبیت  اواسط قرن نوزدهم در سیسیلی و شمال آفریقا توسعه

خشک هستند که کمبود غذا در تابستان و پاییز، یک ای در مناطق خشک و نیمهمنابع علوفه 

 .ام استعامل شبه دائمی محدودکننده در تولید د 

با سایر محصوالت خوراکی و علوفه باید ذخیرهدر مقایسه  که  )مانند  ای  سازی شوند 

توان در تمام سال از آن  سبز است و مییونجه یا علف تازه(، کاکتوس یک محصول همیشه

برگ  استفاده کرد. روش طبیعی و احتمااًل کارآمدترین روش استفاده از کاکتوس، برداشت ساقه

گونه فرآوری است. عالوه بر این، کاکتوس غنی از آب است و  ا بدون هیچهو مصرف آن

عنوان جایگزینی برای آب آشامیدنی دارد. تولید علوفه های خشک بهنقش مهمی در محیط

اداره کردن، انرژی و    ٔ  های اضافی را درزمینهپذیر است، اما هزینهکردن امکانتازه یا خشک

 آورد.کار به بار می

 یوان و کیفیت محصول عملکرد ح

روزانه  های باکیفیت پایین با کاکتوس تازه، متوسط  دهد افزودن خوراکتحقیقات نشان می

دهد. بیشتر مطالعات در مورد اثرات تغذیه کاکتوس در تولید و رشد حیوانات را افزایش می

انجام برزیل  در  شیر  زمان خشککیفیت  در  کاکتوس  است.  بسیاشده  و کمبود آب  ر  سالی 

غربی ایالت متحده امریکا توسط  ارزشمند است. کاکتوس خاردار در شمال مکزیک و جنوب 

ارزانگاو تغذیه می  قیمت علوفه گاو است و اغلب توسط دامداران در این  شود. این منبع 

کنندگان و سالمت انسان، برخی از مطالعات  شود. با توجه به اولویت مصرفمناطق استفاده می

-(، نتیجهa  ۲00۹و همکاران )  Abidiکاکتوس بر کیفیت گوشت اشاره دارد.    به تأثیر عرضه

اند که جایگزینی جو با کاکتوس به عنوان مکمل انرژی در رژیم غذایی بره و بز یری کردهگ

کند. با این حال، محلی، تغییرات مهمی در ترکیب اسید چرب عضالنی گوشت ایجاد نمی

بر  اسید واکسنیک در رژیم غذایی حاوی   مثبتی  تأثیر  این اسید چرب  بود.  باالتر  کاکتوس 

 سیستم قلبی عروقی دارد.
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و  Atti( و ۲00۹و همکاران ) Abidiعنوان رژیم غذایی پایه در تحقیقات علوفه خام به

-هایی که بیشتر رژیم غذایی( مورداستفاده قرارگرفته و کیفیت گوشت بزغاله۲006همکاران )

وتحلیل قرار گرفت. نویسندگان  ان کاکتوس به همراه مقدار کمی یونجه بود، مورد تجزیهش

لینولئیک و  لینولئیک  لینولئیک،  افزایش نسبت  باعث  تغذیه کاکتوس  دادند که  اسید  گزارش 

و اسیدهای   1نشده ها همچنین نسبت باالتری از اسیدهای چرب اشباعشود. آنکونژوگه می 

را به دست آوردند. دو مطالعه تائید    2نشده باالتر نسبت به اسیدهای چرب اشباع چرب اشباع

های گوسفند و بز کیفیت گوشت را بر اساس اولویت  کند که کاکتوس موجود در رژیممی

نشده بیشتر و اسیدهای چرب اشباع به میزان کمتری بهبود  اشباعکننده اسیدهای چرب  مصرف

 بخشد. می

Oliveira  ( به این نتیجه رسیدند که تغذیه کاکتوس، تولید شیر در ۲007و همکاران )

دهند؛ اما  کنند را تحت تأثیر قرار نمیگاوهای شیردهی که سطح باالیی کاکتوس مصرف می

دهد. درواقع،  صورت چشمگیری تغییر میی چرب را بهویژه پروفیل اسیدها ترکیبات شیر به

عرضه کاکتوس نسبت اسیدهای استئاریک و اولئیک را کاهش داد، اما دیگر اسیدهای چرب  

 دهد.را تحت تأثیر قرار نمی (C18: 3( و لینولنیک اسید )C18: 2بلند زنجیره مانند لینولئیک )

 
 

 
1- Polyunsaturated fatty acids 2- Saturated fatty acids 





 

۹۳ 

 فصل هفتم

 برداری های خوراکی، تولید و بهرهکاکتوس
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 مقدمه

نیافته با آن روبرو هستند  توسعه و توسعههایی که کشورهای درحال ترین چالشیکی از بزرگ

که آسیبی به منابع طبیعی که در معرض تهدیدهای  چگونگی دستیابی به امنیت غذایی بدون آن

جهان و تغییرات اقلیمی است، وارد شود. رشد جمعیت در  مداوم ناشی از افزایش جمعیت  

های باکیفیت باال و منابع آب شرب سالم، فشار بیشتری را  رقابت برای به دست آوردن زمین

طور مداوم از  وخاک بهکه این منابع آبکند. نظر به اینبر منابع خاکی )زمین( و آبی وارد می

اختصاص داده شدند، درنتیجه زمین و آب شده و به توسعه شهری  بخش کشاورزی حذف

ها در کمتری برای تولیدات کشاورزی وجود دارد که منجر به معضل تلفیق مراتع و جنگل

های کارآمد  شود. مطالعه و پژوهش برای یافتن محصوالت جایگزین و فناوریکشاورزی می

 کشاورزی یک رویکرد منطقی و معقوالنه است.

ی گذشته،  قرن  دوم  نیمه  سیاستاز  و  انسان  جمعیتی  رشد  اثرات  که  زمانی  های  عنی 

باعث  طرح خود  درونی  سازوکارهای  با  که  محصوالتی  شد،  آشکارتر  ضعیف  منابع  ریزی 

های با شرایط محدود رشد کنند  شوند و قادرند در خاکوری و راندمان آب میافزایش بهره

راه ع و چراغ  راهنما  متحمل هستند،  گرما  و  به سرما  نسبت  بودهو  گیاه لم کشاورزی  اند. 

خشک مکزیک  که بومی ارتفاعات نیمه Opuntia ficus-indicaکاکتوس اپونتیا با نام علمی  

عنوان گیاهی تازه و نو به دنیا معرفی شد، بسیار موردتوجه  مرکزی بوده و از قرن شانزدهم به

های  برداری از زمینهها( و افراد عادی است. برای بهر  NGOهای غیردولتی )ها، سازماندولت

زایی القایی و طبیعی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری  نیمه خشکی که تحت تأثیر بیابان

 حلی جدی، موردبحث و بررسی است. عنوان راهطور مکرر بهخشک هستند، این گیاه بهنیمه

در    تدریجشود و بهای شناخته میعنوان یک محصول میوهگیاه کاکتوس گالبی اغلب به

شده،  های تخمین زدهیابد. طبق دادهآمارهای جهانی به جایگاه یک محصول رسمی دست می

کشور دنیا وجود دارد و مساحت کشتی حدود   ۲0این محصول در مقیاسی جهانی در بیش از  

های حیوانی رو به افزایش  دهد. از زمانی که مصرف پروتئینهکتار را پوشش می  ۱50000

های خوراکی هم به تأسی از این امر افزایش پیدا  برداری از کاکتوسگذاشت، کشت و بهره
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منظور علوفه، هم در سامانه تولید تجاری  کرد. عالوه بر این، چون استفاده از کشت این گیاه به

تواند فشار وارده تر است، کشت کاکتوس میحیوانات و هم در سامانه تولید روستایی، راحت 

 ی را کاهش کند.بر استفاده از مراتع طبیع

های مکزیکی آن را به نام  کنندهکه مصرف -صورت سبزیهای ترد بهمصرف ساقه برگ

شناسند. مصرف آن عمیقاً در فرهنگ تغذیه ریشه دارد زیرا کشت کاکتوس آن نوپالی تو می

به یافته با توجه  های کاربردی  های اخیر در مورد ویژگیآسان و عملکرد باالیی هم دارد. 

نمونه هاآن  کاکتوس  است.  افزایش  به  رو  محصول  این  کشت  افزایش  به  گرایش  ای  ، 

دهد: چراکه از ساختار  های باستان را نشان میفرد از هوش و خرد باغبانی مکزیکیمنحصربه

آن بهره برداشتبرداری میرویشی  از طریق  این ساختار رویشی  های متوالی، مجدداً  کنند، 

کنند و همچنین  اورزان از اثرات فیزیولوژیک هرس استفاده می شود، کش رشد کرده و احیا می

ای که در آن چرخه اقلیمی مرطوب و توان سبزیجات را در تمام طول سال و در منطقهمی

 خشک غالب است، تأمین کرد.

فرهنگ  و  به سایر کشورها  کاکتوس خوراکی  و عملکرد  معرفی  ها، علیرغم سازگاری 

های بدون خار هم در جوانی  حتی رقم   -ساده نبود. وجود خارباالی گیاه در اغلب مناطق،  

شده، پذیرش و  دار بودن گیاه و عدم جذابیت ظاهری کاکتوس پختهلزج و لعاب  -خاردارند

باغ است.  کرده  مواجه  محدودیت  با  را  آن  در  مقبولیت  کاکتوس  گیاه  از  کوچکی  های 

ها مقادیر محدودی  وجود دارند. در این باغ  متحده، غالباً در کالیفرنیا، تگزاس و آریزوناایاالت

هایی با اصالت  کنندهاز این گیاه برای بازارهای محلی کشاورزان و باهدف دسترسی مصرف

سازی )اهلی سازی( کاکتوس  شود. در این بخش، بومی اسپانیایی به این محصول، تولید می

چه محصوالتی که در    –تولید آن    هایها )انواع( و سامانهانجیر هندی شرح داده شده و واریته

های  و همچنین روش  –  ای این گیاهشوند و چه تولید گلخانهفضای باز و مزرعه تولید می

 شود.پخت آن ارائه می
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 اهلی سازی کاکتوس

در دوران آغازین استفاده از کاکتوس انجیر هندی، عضو موردتوجه، میوه آن بود. درواقع،  

های موجود  جامانده بر فسیلپیشینیان، از طریق اثرات به  های رسیده آن توسطمصرف میوه

-ها بخشی از رژیم غذایی قبیلهدهد که این میوهدر غارها، به اثبات رسیده است که نشان می

های ترد  ها از برگکه آنهای مکزیکی اولیه بودند. از سوی دیگر، هیچ مدرکی مبنی بر این

به ها(،  )نوپال  خوراکی  کاکتوس  میعنوان  دلیل  استفاده  به  و  ندارد  وجود  کردند 

گونه  شناسی وجود ندارد. اینهای باستان ها در مکانگونه بقایایی از آنشان هیچفسادپذیری

های کاکتوس  آوری میوهشود که ساکنان اولیه آمریکای مرکزی که به دنبال جمعتصور می

عنوان  های )پد( جوان و آبدار آن بهرگها، به استفاده از ساقه ببودند، با کمیاب شدن این میوه

منبعی از آب روی آوردند تا عطش و تشنگی خود را فروبنشانند. احتمااًل از این اندام کاکتوس  

خشک غالب در مکزیک  که در اقلیم نیمه  -غذایی اضطراری در زمان کمبود میوه  عنوان مادهبه

 - شود متناوب این گیاه تشدید هم میافتد و تحت تأثیر عادت باردهی  مرکزی مکرر اتفاق می

کردند تا مصرف آن ها را کباب می منظور حذف خارها، ساقه برگشد. بومیان، بهاستفاده می

 راحت شود. 

ازآن، یک قسمت مهم از فرایند اهلی سازی، شناسایی، پرورش و ازدیاد گیاهان بدون  پس

ی است که بقاء و ادامه حیات  ا یافتهخار بودن، یک ویژگی جهشخار بود که این صفت بی

های جوان، بدون توجه  کند. تمام ساقه برگاش محدود میزیست طبیعیآن گیاه را در محیط

خار  های بالغ ممکن است بیهای تیزی دارند. تنها ساقه برگبه واریته و گونه، خار و کرک

ا صورت گیرد. تمام  هتری بر آنهای راحتکاریدهند تا دستباشند و بدین ترتیب اجازه می

های خانوادگی ها( نوپالیتوی رویشی مدرن بدون خار هستند و در ابتدا از باغهای )گونهواریته

 به دست آمدند. 

فصلی   دسترسی  و  محلی  تولید  به  کمتر  وابستگی  مدرن،  بازارهای  جدید  نیازهای 

شده است    محصوالت کشاورزی، منجر به افزایش عالقه به تولید محصوالت خارج از فصل،

به نواحی بنابراین مناطق تحت کشت  تمام سال(؛  با زمستان)ترجیحاً در  یا  ای  های معتدل 
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شکلاقلیم به  اخیراً  حتی  و  گرمسیری  نیمه  و های  توسعه  گلخانه  از  متعددی  های 

اینکه این گیاه محصولی نوظهور است که شرایط پرورش آن  یافتهگسترش به  با توجه  اند. 

پرورش با  زمینمتناسب  و  منابع  که  است  دارند،  دهندگانی  کم  بازدهی  و  عملکرد  با  هایی 

اش به شکلی پیچیده و در  تدریج از شکل سادهای نوپالیتو بههای تولید گلخانهبنابراین سامانه

تکامل باالتر  این گلخانه یافته است. مهمسطوح  انواع  ها در مکزیک مرکزی و شمالی  ترین 

 شود.ها شرح داده میدارند و در بخش بعدی در مورد آنبرداری قرار مورد بهره

 ها(انواع واریته ها )گونه

های  های موجود برای تولید کاکتوس انجیر هندی، گونهدر مقایسه با طیف وسیعی از گونه

محدود    "3کوپنا وی وان "و    "2اتلیکسکو "،  "1میل پا آلتا "های  تجاری این محصول به گونه

 شده است. ها پرداختهامه به آنمی شوند که در اد

 4ایندیکا -اپونتیا فیکوس "میلپا آلتا"

این رقم، یک رقم بومی و طبیعی است که منشأ آن احتمااًل ایاالت هیدالگو، مکزیک است و  

ای با همین نام،  ، مربوط به منطقه"Milpa Alta"شده است. نام تجاری  جا هم اهلیدر همان

مکزیکوسیتی است که تولید انبوه نوپالیتو ازآنجا آغاز شد. بعدازآن کشت این  واقع در حاشیه  

ها را تحت کشت  هکتار از زمین  7500کاکتوس به سراسر مکزیک گسترش یافت و حدود  

برگ قرارداد. ساقه  آن خود  یکدست  و  سبز روشن، مسطح  بههای  گرفته  که  راحتی پوست 

ها است. این گیاه در مزارع و کشتزارها  کنندهمصرفشوند و تردی آن، موردتوجه تاجران و  می

باران و یا در های پالستیکی کشت مییا زیرپوشش با آب  آبیاری آن ممکن است  شود و 

با  مناطق خشک، به روش آبیاری، انجام شود. این گیاه، قوی و محکم، قائم،  های مختلف 

ارند ولی به یخبندان حساس  ای است که بسیار پرب های برگی( کشیدههای )ساقهساقه برگ

نارنجی بوده که خیلی زیاد  -بزرگ، باپوست و گوشت زرد-های این گیاه متوسطاست. میوه

 
1- Milpa Alta 

2 -Atlixco 

3 -COPENA V1 4- “Milpa Alta” Opuntia ficus-

indica (L.) Mill. 
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نیمه گرمسیری   اقلیم  به  کاکتوس  این  دارند.  متوسط  اندازه  با  بذرهایی  و  نیستند  آبدار  هم 

 1، بهگونه از کاکتوسهای پست نیمه گرمسیری سازگار شده است. اینخشک و زمیننیمه

ایتالیا، مراکش،  -های زرد)ارقام( بدون خار با میوه نارنجی موجود در سایر نقاط دنیا، مثل 

 (.۱- 7تانزانیا و افریقای جنوبی شبیه است )شکل  

 2ایندیکا  -اپونتیا فیکوس "اتلیکسکو"

اینمنشأ این نام  ارتفاعات مکزیک مرکزی است ولی  از  "Atlixco"گونه )گونه،  برگرفته   )

  800شود که امروزه حدود  شهری است که کشت از انجام آغازشده است. تخمین زده می

های  ها در ایالتگونه از کاکتوس قرار دارد و اغلب این زمینهکتار زمین تحت کشت این

واقع ایستاده است و ساقه  شدهاطراف مکزیکوسیتی  و  قائم  و  تنومند  و  این گیاه، قوی  اند. 

بیها برگ استثنائی هستند.  ی  دارای کیفیتی  تیره و  دارد که رنگشان سبز  لوزی شکلی  خار 

  ”Milpa Alta“تر از نوپالیتوهای گونه  مرغی و ضخیمگونه، با شکلی تخمنوپالیتوهای ترد این

گرم(، با پوستی نارنجی و گوشتی    ۱80های بزرگ )بیش از  براحتی تمیز و پاک می شوند. میوه

تر از کیفیت در  ها پایینخوراکی مطلوب بوده، اما کیفیت خوراکی این میوهزرد و قابلیت  

شده و  عنوان خوراک و علوفه مصرفهای )پد( بالغ بههای استاندارد است. ساقه برگگونه

رسد، تن در هکتار می  400در کشت متراکم بسیار پربار و پربازده بوده و عملکرد ساالنه آن به  

داین برای کشت  تونلر مزرعهگونه  ارتفاعات و زیر  در  واقع  بههای  خوبی های پالستیکی 

 (.۱- 7سازگار است. )شکل 

 ۳ایندیکا  -اپونتیا فیکوس "کوپنا وی وان "

شده است که توسط به لحاظ پایه تجاری در تولید رویشی، این واریته تنها ژنوتیپ اصالح

مکزیک بدست آمد. این گیاه    فاکوندو بارینتوس در دانشکده تحصیالت تکمیلی چاپینگو،

مرغی شکل،  ها تخمقوی و تنومند، سریع الرشد با عادت رشدی قائم است که ساقه برگ

اش  برداری از بخش رویشیمنظور تولید و بهرهمتوسط و بدون خار هستند. اگرچه این گیاه به

 
1- Cultivars 

2- “Atlixco” O. ficus-indica (L.) 

Mill. 

3- “COPENA V1” O. ficus-indica 

(L.) Mill. 
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آبدار و های جذاب، ارغوانی رنگ، بزرگ و شیرین، در حد متوسط  شده است، میوهانتخاب

 (.7- ۱های متوسط است )شکل حاوی دانه

 

،  Milpa Alta’ ،Atlixco’ or ‘Negritoگرد: واریته های اپونتیا )ساعت   -۱-7شکل 

Blanco’ ،Valtierrilla’ ) 

)گونه های  واریته  شناختهسایر  کمتر  مناطق  های(  در  نوپالیتو  تولید  برای  که  شده 

 وجود دارند. توانند مفید باشند خشک گرمسیری مینیمه

 اهمیت کشاورزی

کیلوگرم رسید و بیشتر تقاضاها در   6/ 4به    ۲0۱۳سرانه مصرف اپونتیا در مکزیک در سال  

به محصول  که  مرکزی  و  شمالی  است، مناطق  دسترس  در  سال  تمام  در  تازه  صورت 

متمرکزشده است، یک دهه پیش، بیشترین مصرف نوپالیتو در اعیاد بود، هرچند، امروزه هرچه  

گیرد، تقاضای ها بیشتر در دسترس عموم قرار میکاربردی آنهای  اطالعات مربوط به ویژگی
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ها تبدیل  یابد و نوپالیتو به عضو ثابتی در بخش سبزیجات سوپرمارکتبازار هم افزایش می

 شوند. می

آمیز  رغم محبوبیت رو به رشد نوپالیتو در مکزیک، مصرف آن در سایر کشورها موفقیتبه

های تهیه آن و اثرات مفید مصرف منظم آن اطالعاتی  وشر  (. درزمینه۱-7نبوده است )جدول  

ها  برگهای تیز ساقهشده آن جذابیتی ندارد. خارها و کرکوجود ندارد و همچنین نوع پخته

مصرف آن،  لعاب  انتشار  میو  محدود  را  در  کنندگان  نوپالیتو  مصرف  ترویج  باوجود  کند. 

 هند تأثیرات آن، بسیار اندک بوده است.  افریقای شمالی و شرقی، در کشورهایی مثل برزیل و

شود و ضوابط  همانند سایر سبزیجات، در مورد نوپالیتو هم مقررات بهداشتی اعمال می

  NMX-FF-068-SC-FI-2006خاصی برای گونه اپونتیا و نوپالیتو وجود دارد )استاندارهای  

این ضوابط و برای صادرات(. تمام   CODEX STAN 185-1 993برای بازارهای داخلی و 

تغییر شکل، آسیب حاصله از آفت و بیماری و عدم وجود مقررات به رنگ ساقه برگ، عدم

های کشاورزی را  های رسمی فعالیتشوند. عالوه بر این، برخی سازمانها مربوط میآالینده

خطر و عاری از  دهند و بر اهمیت ارائه محصولی بهداشتی، بیتحت پوشش خود قرار می

کنند. اجرای این ضوابط به ایمنی محصول کمک کرده و حضور اپونتیا را  ها تأکید میآالینده

 دهد. المللی افزایش میدر بازارهای بین

 

 سطح زیر کشت گیاهان کاکتوس در مکزیک و موارد استفاده از محصول -۱-7جدول 

 دیم آبیاری منطقه تحت کشت )هکتار(  محصول 

 545۳4 7۲0 55۲54 میوه 

 ۱6۲66 4۲ ۱6۲66 علوفه 

 88۳5 ۳۲04 ۱۲0۳۹ سبزی 

خشک شمالی و مرکزی مکزیک همچنان یک فعالیت سنتی  برداشت میوه در مناطق نیمه

است که حدود سه میلیون هکتار را تحت پوشش دارد میوه معمواًل در پایان زمستان یا اوایل  

صورت  هایی که به. گونهشودبرداشت میبهار، بسته به طول فصل یخبندان و شدت آن قابل
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جمع خودرو  و  میوحشی  استرپتاکانتا آوری  اپونتیا  شامل  روبوستا 1شوند  اپونتیا  اپونتیا  2،   ،

شود. با کاهش تدریجی  است که در بازارهای محلی فروخته می  4و اپونتیا زکونکتل   3لوکوتریکا 

پایه از دستهای وحشی، جمعتراکم  را  تدریجاً جذابیت خود  آنان  برای  آوری  راه  و  داده 

های وحشی همچنین مستعد  گسترش مراتع و توسعه شهری و کشاورزی باز نموده است. پایه

های طبیعی ناشی  سوزیسالی و آتششکهای شدید، ختأثیرات بالیای طبیعی مثل یخبندان

 از تغییرات اقلیمی هستند. 

 های خانگیباغ

خشک در مناطق شمالی مکزیک با های خانوادگی، امری معمول در مناطق روستایی نیمهباغ

برداری قرار  های کاکتوس است که برای اهداف تغذیه انسانی و دامی مورد بهرهتنوع گونه

برای تولید و پرورش گونهعنوان ذخایر ژنتیکی و زمینهبهگیرد و بیش از همه  می های  ای 

به تولید گونه های تجاری شده و منشأ تجاری  بومی و محلی کاربرد داشته و اغلب منجر 

 های کاکتوس انجیر هندی را ممکن ساختند.مدرن گونه

 کشت سنتی

در حومه مکزیک، در طول  ترین منطقه پرورش اپونتیا  این روش تولید در میلپا آلتا، قدیمی

گسترش    7و هیدالگو   6، پوبال5آغاز شد؛ و سپس به ایاالت همسایه مثل مورلوس   ۱۹50دهه  

متر( متکی است که نقطه    8/۱یافت. این روش تولید بر گیاهان پرپشت و متراکمی )کمتر از  

ه شده و متر کاشت  5/۱-8/0هایی بافاصله  های منفردی است که در ردیفآغاز آن ساقه برگ

)شکل    40000-۱0000تراکمی حدود   بردارند  در  را  در هکتار  برگ۲- 7گیاه  های  (. ساقه 

ها را کامالً پر کنند، ولی کمتر  شوند تا ردیفشاخه تربیت میاصلی یا مادر در شکل دو یا سه

ها وجود داشته باشد. برداشت دو  ها قرار گیرند تا امکان عبور و مرور بین ردیفبین ردیف

 
1-  streptacantha 

2-  robusta 

3- leucotricha 

4-  xoconoxtle . 

5- Morelos 

6- Puebla 

7- Hidalgo 
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شاخهما حفظ  با  و  آغازشده  کاشت  از  پس  برگه  ساقه  اولیه،  جمعهای  اضافه  آوری  های 

که این روش، تولید در فضای باز است، شدیداً به رطوبت خاک و دمای هوا  شوند. از آنمی

های ترد به یخبندان بسیار حساس و حتی یک دوره کوتاه یخبندان  وابسته است. ساقه برگ

وهوایی  برگ صدمه زده و بر شکل ظاهری آن تأثیر بنابراین، شرایط آبتواند به تاج، ساقه  می

می مشخص  را  برداشت  زمان  یخبندان،  بهنظیر  را  عبارتکند.  برداشت  فصل  طول  دیگر، 

توان از طریق دوره بدون یخبندان تعیین کرد. در ارتفاعات مکزیک، این دوره از اواسط می

ای دارد. ظهور و رویش  کشد که بستگی به اقلیم منطقهمارس تا اواخر اکتبر یا نوامبر طول می

به برداشت بهمداوم ساقه برگ ترد پاسخی  یا برداشت مداوم  های  موقع است چون حذف 

کند. برعکس، وقفه  های تازه را تحریک و ترغیب میهای ترد، رویش ساقه برگساقه برگ

 شود.های جدید میدر برداشت باعث تأخیر دررویش جوانه

 های پالستیکی کوچکنلتو

نشانتونل تولید    دهندههای پالستیکی کوچک  در  یخبندان  اثرات  کنترل  برای  اولین تالش 

به کار گرفته شد و هنوز هم   ۱۹80تا    ۱۹70های  کاکتوس اپونتیا است که نخستین بار در دهه 

ر کشت  شود. در این روش بستهای خانگی کوچک در سراسر کشور از آن استفاده میدر باغ

( پهنی  و  با  سانتی  ۱۲0- ۱50عریض  بین    ۳- 4متر(  فاصله  دارد.  وجود  برگ  ساقه  ردیف 

ها به  متر است. تعداد ردیفسانتی  ۲0- ۳0متر و فاصله بین گیاهان  سانتی  ۳0-40ها  ردیف

ساقه    ۲4-۱8پهنای تونل بستگی دارد. با شرایط فوق، در دو متر از این بستر کشت تعداد  

نوبه  تراکم نهایی کشت بر اساس پهنای بستر و جداسازی راهروها که بهبرگ وجود دارد.  

خود به دسترسی کارگران و عبور و مرور بستگی دارد متغیراست ازآنجاکه درکشت صنعتی،  

گیرد، بین پاشی با تراکتور صورت میشده، کود دهی و سم تفکیک و انتقال محصول برداشت

کشت  ۳-۲هر   خالی  ردیف  ردیف  یک  تونلشده،  است.  میلهالزم  با  پالستیکی  های های 

اتیلنی شفافی بر  های پلیمتر( ایجادشده که ورقهمیلی  5/۹،  8/۳فوالدی قوسی شکل با قطر  

شود از جابجایی  اتیلنی مورب که روی آن کشیده میهای پلیگیرد و با طنابها قرار میآن 
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محافظت می باد  برابر  در  طاقپالستیک  این  معمشود.  برای  ها  و  بوده  متر  دو  از  کمتر  واًل 

طراحی ردیفی  چند  بسترهای  از  یک  هر  عوامل  شدهپوشاندن  از  تابعی  تهویه  سامانه  اند. 

شود. این  ترین ساعات روز انجام میخارجی بوده و با کنار زدن پوشش پالستیکی در گرم

درجه( محافظت    - ۱های مالیم )در محدود  ها را در برابر یخبنداننوع سازه ساده کاکتوس

 (. ۲-7کرده و سبب کاهش بادهای سرد و افزایش دما در طول روز است )شکل  

 

های ، تونلTlanepantla, Mor Mexicoگرد: مزارع باز در سامانه تولید اپونتیا )ساعت   -۲-7شکل 

 ( low-risهای کوچک، گلخانه، تونل

اوت پهنای بسترهای  تنوع زیادی در طراحی و الگوی کشت وجود دارد: برای مثال تف 

ای برای نواحی گرمسیری به  ها و بلندی پوشش پالستیکی. سامانهکشت، آرایش ساقه برگ

 تواند مفید باشد شده که میشرح زیر معرفی

جنوبی به  -برای کاهش قدرت باد و افزایش تأثیرات نور خورشید، بسترها باید شمالی

ب  45و طول    ۱/ 8ابعاد عرض   به  بتوان  تا  باشد    ۱00های پالستیکی  هترین نحو از رول متر 
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توان با استفاده از میلگردهای عاج دار  متری موجود در بازار استفاده کرد. تونل یادشده را می

متر درآورد تا تونلی به ارتفاع    8/۱هایی با پهنای  متر بریده و به شکل کمان  4به طول    8/۳

با میلگردها باید آنان را درون پوشش    ها متر ایجاد کرد. به علت تماس مستقیم این کمان  4/۱

دوم( قرارداد تا پالستیک را  های پالستیکی سفید یا هر رنگ شفاف دیگری )به قطر یکلوله

متر  سانتی  ۳0در برابر سوختگی حاصله از آفتاب محافظت کند. انتهای میلگردها باید به عمق  

اید در فواصل دو متری از یکدیگر  ها بدر زمین فرورود تا سازه قدرت کافی داشته باشد. سازه

 های آن را از سمت شرق در زمین محکم نمود. و پوشش پالستیکی در باال قرارگرفته و لبه

های پالستیکی شفافی که نور توانایی عبور از آن را داشته باشد، با عرض  استفاده از ورقه

اشعه   برابر  در  مقاوم  و  متر  گلخانهUVچهار  در  بخصوص  میها  ،  سایر  توصیه  در  شود. 

گیرند تا اگر دمای هوا  های( پر از خاک قرار داده میهای کنفی )گونیهای تونل، کیسهجهت

ی تونل  راحتی جابجا نمود. در هر گوشهها را بهگراد فراتر رفت، بتوان آندرجه سانتی  ۳5از  

اتیلنی را به زمین  پلیهای طناب  متری از بستر، با یک میخ چوبی کوتاه رشته  ۲/۱ی  بافاصله

شوند. توجه داشته باشید  زده میها را کشیده و در باالی هر قوس، گرهمحکم کرده، سپس آن

طور مساوی و منظم در باال و در هر دوسمت تونل قرار گیرند تا پالستیک شکل  ها بهطناب

 ای را حفظ کند.نیمه استوانه

 آوری ابتداییهای با فن گلخانه

ی کشاورزی  سریعی را در عرصه  سایر کشورهای نیمه گرمسیری، توسعه  مکزیک هم مثل 

کند. گرایش بازار به تولید خارج  ها( تجربه میشده )کشاورزی محصور نظیر گلخانهحفاظت

هم سال،  تمامی  در  محصول  به  نیاز  همچنین  و  فصل  و از  کشاورزان  سود  به  زمان 

ده است. با توجه به واکنش خوب کنندگان و باعث افزایش تقاضای محصوالت ش مصرف

ها را افزایش  شده و استفاده از گلخانهاپونتیا به آبیاری، دمای باال و کود، میل به کشت حفاظت

گلخانه تعدادی طرح  است.  گیاه  داده  این  باالی  و سازگاری  اندک  توقعات  به  توجه  با  ای 

ر برابر یخبندان اندک، توانایی  های پرورش اپونتیا معمواًل ساده بوده و د اجراشده است گلخانه
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-۱0باشند )حفاظت از گیاه رادارند ولی قادر به تنظیم یک دامنه حرارتی مفیدی برای گیاه می

 درجه سلسیوس(. ۳0

شوند. ازآنجاکه گیاه نوپالیتو، گیاهی  های دستی باز و بسته میتعدیل دما توسط پنجره

بافاصله   ۲×۲های رسد: تیرکبه حداقل می عمودی و قائم است، نیاز به میلگرد در این سازه

شوند( در  ها )که معمواًل از فوالد گالوانیزه ساخته میگیرند، کمانمتر از هم قرار می  ۲-۳

ها با استفاده از  شوند و تیرکمحل جوش داده و با چند بست فوالدی گالوانیزه محکم می

 شوند.سیمان در زمین محکم می

 ایکشت گلخانه

بهسازهاین   آسیبها  برابر  در  حفاظت  و  پوشش  تأمین  شدید  منظور  تابش  از  ناشی  های 

خورشید، بارش تند باران، باد و تگرگ و درنتیجه بهبود کیفیت محصول طراحی شدند؛ و در 

باارزشی نظیر سبزیجات، توت به  فرنگی، تمشک، زغال ابتدا برای محصوالت  اخته و فلفل 

اً برای کشت اپونتیا در مکزیک شمالی، بخصوص در مناطق  مکزیک وارد شدند، اما تدریج

های معمولی گیرند. ماکرو تونلگرمسیری با خطر یخبندان کم، سازگار و مورداستفاده قرار می

از   استفاده  با  و  دیوار  با    ۳-۲فاقد  و  ساخته  است،  شده  محکم  زمین  در  که  فوالدی  لوله 

متر ارتفاع    ۳-۲متر و    5-4ها  شوند. پهنای آنپوشانده می  UVهای مقاوم به اشعه  اتیلنپلی

گلخانه با  مقایسه  در  آندارند  معمولی، ساخت  کمهای  و  ساده  نسبتاً  برای  ها  است.  هزینه 

شود که مشابه  استفاده بهینه از فضای محصور موجود داخل تونل، الگوی کاشتی طراحی می

شود )شکل  ای انجام میامانه قطرهسامانه بسترهای عریض است و آبیاری آن با استفاده از س 

7-۳ .) 
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 گلخانه با تکنولوژی ساده برای تولید اپونتیا   -۳-7شکل 

 روش هیدروپونیک 

دانشکده  پیشرفته کمک  به  هیدروپونیک  تأسیسات  یک  در  اپونتیا  پرورش  سامانه  ترین 

نیمه ایالتی نواحی خشک و  تکمیلی مرکز  بر اساس مدل آزمایشی یک    1خشک تحصیالت 

ریزی  های قابل تنظیم و استاندارد پایهکننده با پنجرهلخانه با پوشش پالستیکی و سامانه خنکگ

رسد( است. برای اطمینان از  ای )از زیر بستر کشت آب به گیاه می شده که آبیاری آن ریشه

های جریان قرار دارد. در این  جویی در مصرف آب، پوشش گیاهی روی محلحداکثر صرفه

صورت بهینه انجام  هان با تراکم باال کاشته و استفاده از کود و کنترل علف هرز بهسامانه گیا

 (.4- 7شود )شکل می

 
1- CREZAS 
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شده در  متر ارتفاع(، اپونتیا کشت  4/ ۳متر عرض و  ۹/ 6ها )تولید اپونتیا در گلخانه -4-7شکل 

 متری(، واحدهای هیدروپونیک ۱/ 4و  ۱/ 40بسترهای عریض )با طول و عرض 

 ولیدعملیات ت

 تغذیه محصول

توقع باشد که قادر است در خاک فاقد مواد غنی و  رسد اپونتیا گیاهی ساده و کمبه نظر می

مناطق خشک به حیات خود ادامه دهد. البته اگر این گیاه در معرض خاک باکیفیت خوب،  

یابد. توجهی افزایش میطور قابلوری آن بهآبیاری و کود فراوان قرار گیرد، کارایی و بهره

 دهد.تراکم میوه در دو گونه اپونتیا را نشان می  7- 5شکل 
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و گونه اپونتیا   (۲0۱8، ایران)های اپونتیا استریکتا سمت راست  تراکم میوه در گونه -5-7شکل 

 فیکوس ایندیکا سمت چپ

Mondragon Jacobo and Pimienta  Barrios  (۱۹۹0  ترکیب سودمند  اثرات   ،)

کودهای گیاهی و شیمیایی در مورد کاکتوس انجیر هندی را در شرایط آبیاری معمولی و  

آبیاری دیم، گزارش کردند. با آبیاری و در صورت استفاده از سایر منابع ارگانیک، مثل ورمی  

 کرد.  توان از گیاه دریافتهای بهتری را میکمپوست، کود گیاهی کمپوست، پاسخ

صورت کیلوگرم ساقه برگ تازه به  توان بهای را میعملکرد و بازدهی نوپالیتوهای علوفه

ازای هر گیاه ارائه داد که این تابعی از ژنوتیپ، محیط و عملیات مدیریت محصول مثل کود  

ای نوپالیتوهای یا اثرات متقابل سینرژیک )وقتی دو ماده دهی است. در مورد نیازهای تغذیه

به یکدیگر در جذب شدن کمک  معد اثر سینرژیک دارند یعنی  نی یا غذایی نسبت به هم 

رسانند( یا آنتاگونیستی )دو ماده معدنی یا  کنند و یکدیگر را برای جذب در گیاه یاری میمی

شوند و مخالف یا متضاد هم هستند( بین مواد غذایی  غذایی مانع جذب یکدیگر در گیاه می

و همکاران   Blancoحال،  تولید اطالعات زیادی در دست نیست. بااینهای  در تمام سامانه

فسفر و اثر متقابل -پتاسیم و پتاسیم-کلسیم، منیزیوم-( اثر متقابل مثبتی را بین منیزیوم۲006)

معنی و  کلسیمآنتاگونیستی  بین  را  منیزیوم-داری  و  برای  -نیتروژن  کردند.  گزارش  نیتروژن 

ها(، محدوده غلظت بهینه برای  وگرم ماده تازه )فقط ساقه برگکیل  46/ 7دستیابی به عملکرد  
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نیتروژن:   است:  زیر  به شرح  غذایی  ماده  فسفر:  %۲۹/۱±47/0پنج  پتاسیم: 08/0±۳5/0%،   ،

 . %6۱/۱±۲7/0و منیزیوم:  %۹6/4±۱/ 7۳، کلسیم: 88/0±۲4/4%

Magallanes Quintanar  ( ۲004و همکاران  ،)Valdez Cepeda  ( ۲00۹و همکاران  )

(، هر یک طی چندین سال آزمایش میدانی، اطالعات  ۲0۱0و همکاران )  Blanco Maciasو  

تغذیه نیازهای  کردند.  ارائه  نوپالیتوهای خوراکی  تغذیه  مورد  در  ماده دقیقی  کیفیت  به  ای 

منظور دستیابی غذایی موجود در خاک، عملکرد مورد انتظار و تراکم کشت بستگی دارد. به

در هر گیاه()با فرض اینکه محتوای   کیلوگرم  56-60ملکرد بهینه و مطلوب )درصد از ع  ۹5به  

  7/ 06گرم نیتروژن،    7/۲۳درصد باشد(، نیاز هر گیاه معادل    5ماده خشک انجیر هندی حدود  

پتاسیم،    5/۱۱۲گرم فسفر،   برای    4۱/ 7گرم کلسیم و    ۳6/۹5گرم  منیزیوم است. پس  گرم 

کیلوگرم فسفر،    7۱کیلوگرم نیتروژن،    ۲4اک باید دارای  گیاه در هکتار، خ  ۱0000تراکم کشت  

کیلوگرم منیزیوم در هکتار دریافت کند تا   4۱7کیلوگرم کلسیم و   ۹54کیلوگرم پتاسیم،   ۱۱۲

  Valdez Cepedaتن ماده خشک در هکتار باشد.    ۲8تر و یا  تن وزن  564قادر به تولید معادل  

نیتروژن و احتمال  ( در مورد واکنش شدید گیا۲00۹و همکاران ) به کود  نوپالیتوهای  هان 

ها و خطر آن در  انباشت آن در گیاه تا سطوح سمی، افزایش غلظت نیتروژن در ساقه برگ

 عنوان علوفه یا سبزی، هشدار دادند.صورت مصرف به

صورت جزئی، کمپوست شده(، یک  صورت تازه یا بهافزودن کودهای طبیعی )عمدتاً به

نوپالیتو است زیرا عملکرد باالی گیاه نوپالیتوهای به این کود، در میان    روش سنتی در تولید

تن در هکتار    800که تا میزان  طوریشده است بهخوبی شناختهدهندگان مکزیکی بهپرورش

باغ در  تازه  بااینکود گاوی  ثبت رسیده است.  به  آلتا  میلپا  نوپالیتوی  این کودها  های  حال، 

استفاده شوند، میکه در طول ماهدرصورتی به سوختگی  های خیلی گرم سال  منجر  توانند 

توان ( انجام دادند می۲00۹و همکاران )  Zuniga  Tarangoهای میدانی که  شوند. از آزمایش

تن در هکتار کود طبیعی تازه برای دستیابی به عملکرد مناسب اپونتیا کافی    ۱00دریافت که  

 است. 

بازارهای مدرن و افزایش پیاپی   ارگانیک در  به دلیل عالقه رو به رشد به محصوالت 

می زیادی  توجه  طبیعی  کود  کاربرد  به  شیمیایی،  کودهای  مستقیم قیمت  تجربه  شود. 
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منظور  های رسمی، بر میزان کافی کود دهی و آبیاری بهدهندگان و هم نتایج آزمایشپرورش

شده از این نوع کودها به کند. منابع و مقادیر به کار گرفتهدستیابی به عملکرد باال تأکید می

رایج دارد.  بستگی  آن  دسترسی  از  که  تابعی  است  گاوی  تازه  کود  منبع  و  ترین  مزارع  از 

 ها هستند. اری ددامداری و مرغ آیند. بعدازآن کودهای ها به دست میگاوداری

ونقل، عالقه به کود کمپوست، در حال افزایش است.  های حملبا توجه به افزایش هزینه

( گزارش داد  ۲007) Aguilarرسی تولید اپونتیا در میلپا آلتای مکزیک،  در یک ارزیابی و بر

تن در هکتار کود گاوی ورمی کمپوست، عملکردی مشابه با عملکرد استفاده   ۳/۳استفاده از 

تن در هکتار کود طبیعی تازه دارد. در این پژوهش، هزینه کود کمپوست شده فقط    800از  

شت. با توجه به اینکه گیاه نوپال، گیاهی چندساله است،  درصد هزینه معمول کود تازه دا  ۲۲

باید هر   تکرار شود، کاربرد این کودها    ۳-۲مصرف کود طبیعی  سال به همان مقدار اولیه 

 های محلی کارگری بستگی دارد.ای یا در دو مرحله به هزینهصورت یک مرحلهبه

شوند. برای  سریعاً ظاهر میهای رویشی جدید  کود دهی، آبیاری و هرس، جوانه  درنتیجه

گیری از شرایط خاص  تر، بهرهکاهش آسیب یخبندان، استفاده بهینه از نزوالت و از همه مهم

فروش به مدیریت دقیق نیاز دارد. فصل بارش در بخش مرکزی مکزیک تغییراتی را   بازار

خر ژوئن آغاز و  کند که از اواطور اساسی از دو الگوی متفاوت تبعیت میدهد اما بهنشان می

یابد. مجدداً در شهریور بارندگی افزایش و خطر یخبندان کاهش بارندگی در مرداد ادامه می

شود، یعنی دقیقاً زمانی که تقاضای بازار برای اپونتیا در اوج است. از مهر تا اسفند زیاد می

یی باید در که امکان آبیاری وجود دارد، کودهای طبیعی و شیمیادر این شرایط و درصورتی

هایی که در آن  پایان فصل بارندگی و در اوایل بهار مورداستفاده قرار گیرند. در مورد کشت

توان قبل از پایان گیرد، کودهای طبیعی و شیمیایی را میآبیاری فقط با آب باران صورت می

ه  تواند منجر به سوختن ساق فصل بارش باهم مخلوط و استفاده کرد. کود دهی زیاد هم می

 ها و اکسیداسیون سریع اپونتیا شود.برگ

file:///C:/Users/Mehri/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ر
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 آبیاری

قطره باغآبیاری  در  کارآمد  و  مؤثر  روشی  قطرهای  آبیاری  فواید  از  است.  نوپالیتو  ای  های 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می

 توانایی توزیع کودهای محلول •

آبیاری نشتی  درصدی در مصرف کود )در مقایسه با    50-۳0جویی  ذخیره و صرفه •

 ای( و افشانه

 های هرز کاهش رقابت علف •

 وخاک بهبود حفاظت آب •

Castillo  ( پس از مطالعه آبیاری قطره۲00۳و همکاران ،)صورت سطحی و کمی  ای به

درصد تبخیر روزانه )مخزن    60و    45،  ۳0زیر سطح و در سه سطح رطوبتی مختلف خاک  

های خاصی در مورد مصرف  اطالعات و دادهبر چندگونه کاکتوس اپونتیا،    -(Aتبخیر نوع  

کیلوگرم نوپالیتو به ازای    8/۱8تن در هکتار و  4/۱00ها به عملکرد آب به دست آوردند. آن

مترمکعب در هکتار، یعنی کمتر از نیاز    5۳40هر مترمکعب آب اشاره کردند. مصرف آب کل  

آب نیاز دارند(، است. با  مترمکعب    ۱8000  -5500آبی در تولید ذرت، لوبیا و علوفه )که  

به این داده آبیاری بهها برای گونهها، نویسندهتوجه  ایندیکا،    45اندازه  های اپونتیا فیکوس 

کیلوگرم در   7/60کیلوگرم در هکتار نیتروژن،   ۱6۱کارگیری ساالنه  درصد تبخیر روزانه و به

 کنند.کیلوگرم در هکتار پتاسیم را توصیه می ۹۱4هکتار فسفر و 

Flores  (۲0۱۳بر اساس داده ،)صورت جوی و  آمده، برای یک باغ که بهدستهای به

  ۹/۳۹۱شود، مصرف آب را ای استفاده میپشته ایجادشده بود و در آن از سامانه آبیاری قطره

ایندیکا که با  -وری و کارایی آب برای اپونتیا فیکوسزند. بهرهمتر در سال تخمین میمیلی

طور  کیلوگرم در مترمکعب، یعنی به ۱۱۱گانه کود دهی شدند یی سهکودهای طبیعی و شیمیا

کیلوگرم در مترمکعب(، تخمین زده    76داری بیشتر از کارایی و بازدهی تیمار شاهد )معنی

  را نشان دهد  ۳5شود. برنامه آبیاری پیشنهادی در زمانی که تانسیومتر )فشارسنج( عدد  می
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د دو بار آبیاری هست. نیاز آبی با توجه به موقعیت و  برس  70چهار بار و زمانی که به عدد  

متر در روز را برای کالیفرنیا  میلی  ۳/ ۲7( نیاز آبی  ۱۹۹8مکان جغرافیایی متغیر است: نوبل )

متر در روز را در منطقه میلپا  میلی  65/۱(  ۲00۳و همکاران )  Fierroکه  برآورد نمود درحالی

برا نهایتاً،  کردند.  ثبت  مکزیک  باران  آلتای  پراکنش  تا  است  الزم  آبیاری،  راندمان  بهبود  ی 

 مدنظر قرار گیرد.

 پرورش

این است که آن را به شکل متقارن و منظمی   تولید میوه مستلزم  برای  پرورش گیاه نوپال 

  8/۱ها به سمت محل عبور و مرور نباشد و ارتفاع گیاه در کمتر از  درآورده، انشعاب شاخه

های کوچک )مینی تونل(  ای( و یا )در کشت در تونلد جوی و پشتههای تولی متر )در سامانه

شوند باید حذف  های اضافی که در اشکوب دوم تولید میحفظ شود. در تربیت ساقه برگ

شاخه اصلی داشته و آن را به   ۳- ۲شود که  شوند. معمواًل به گیاهان نوپالیتو اجازه داده می

های باقیمانده را برداشت کرده یا دور  د. قسمتدهنشکل گوش خرگوش یا بادبزن آرایش می

ریزند. در عمل، پرورش با برداشت همراه است و زمانی که تقاضایی در بازار وجود ندارد،  می

 ریزی شود. های بالغ باید بر اساس زمان تقاضا به بازار برنامهبرداشت ساقه برگ

 مدیریت ضایعات حاصل از هرس

شوند. برای انجام این  غلب در همان محل برداشت دفن میهای حاصل از هرس، اساقه برگ

های کوچک  شود؛ اما اخیراً ماشینطور سنتی از کاردهای بزرگ و چاقو استفاده میعملیات، به

شده است. عملیات  سازی نوپال برای علوفه طراحیمخصوصی در برزیل و مکزیک برای آماده

های هرز را مهار  طور موقت علفو بهباعث افزایش سطح رطوبت و ماده آلی خاک شده  

 کند. می

 هاآفات و بیماری

ها محدود  های میوه کاکتوس، با هرس مداوم انتشار و آسیب آناغلب آفات موجود در باغ

جدیمی از  شود.  است.  دانه(  قرمز  )حشره  کوچینال  حشره  نوپالیتو،  تولید  در  آفت  ترین 
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که   3ای و حشره  2، کرم سفید 1ن به کرم گورخری تواسانان میترین حشرات راسته پروانهمهم

برگ میبه  کاکتوس  میهای  سوراخ  را  آن  و  شپشک  چسبد  این  بر  عالوه  کرد.  اشاره  کند 

کننده4کاکتوس  سوراخ  سوسک  حلقه  5،  سوسک  محسوب    6ای و  گیاه  این  آفات  جزء  هم 

هم   7های خاکی کرم  شوند،هایی که گیاه با خاک بستر آتشفشانی کشت میشوند. در باغمی

 وجود دارند.

 برداشت پدها

گرم رسید    ۱۲0- 80که وزنشان به  زنی، یعنی وقتیروز بعد از جوانه  60- ۳0ها باید  ساقه برگ

ترد، خار و کرکسانتی  ۲0-۱5و   نوپالیتوهای  برداشت شوند.  دارند،  ارتفاع  تیزی  متر  های 

برای جمع بنابراین  آندارند،  از  آوری  استفاده میدستکشها  و چاقو  به های التکس  شود. 

های  ها قرار داده و برگهای اتصال ساقه برگهمین منظور باید چاقو را بین درزها و محل

اندازه کافی مهارت داشت تا آسیبی به  دقت جدا کرد. برای انجام این عمل باید بهترد را به

- 7دهند )شکل  ی پالستیکی قرار میها ها را در سبد یا جعبهمحصول وارد نشود. سپس آن

دسته6 بزرگ(  و  متوسط  )کوچک،  بازار  استانداردهای  با  مطابق  و  می(  کنند. بندی 

مکعبدهندهپرورش در  را  پدها  بازار،  به سفارش  بسته  به هم فشردهها،  یا    های  مستطیلی 

 پیچند. یاتیلنی قرار داده و مهای پلیکنند، یا درون الیهبندی میای بستهاستوانه

 

 
1- Olycella nephelepsa 

2- Megastes cyclades 

3- Metapleura potosi 

4- Metamasius spinolae 

5- Gerstaeckeria spp. 

6- Cylindrocopturus biradiatus 

7- Phyllophaga sp. 
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های استوانه کیلوگرم و رول ۳0الی  ۲0اتیلن پدها با وزن بندی استاندارد پلیبسته  -6-7شکل 

 کیلوگرم ساقه برگ  ۳00سنتی حاوی 

 سازی اولیههای آماده روش

 تمیز کردن پدها

ترین روش تمیز کردن پدها همچنان دستی است که در آن تنها از یک چاقوی تیز و  رایج

شود. از ابزارهای متنوع دیگری  های الستیکی مقاوم در برابر گرما و نور استفاده میدستکش

ای  شده که موفقیت کمتری دارد. یک ماشین تیغهزمینی استفادههای سیبکنهم مانند پوست

از مرحله   نتوانست  باال و کارایی کمی داشت، هرگز  قیمت  ازآنجاکه  پیشنهادشده ولی  هم 

کننده که بر پایه مدل چاقوهای چرخشی و از عبور کند. اخیراً یک ماشین پاکتئوری و مدل 

شده  شده، برای تمیز کردن مقادیر زیادی از پدها در صنایع معرفیجنس استیل ضدزنگ ساخته

معرفی و حمایت    1است. این ماشین که مخترعان مکزیکی آن را ساختند، توسط برند نوپالی 

تواند  شود. این دستگاه میهای پد سازگار و تنظیم میها و اندازهشد و با انواع مختلف شکل

درصد فرآوری کند. دستگاه دیگری نیز    ۱5پد را در دقیقه و با ضایعات کمتر از    40تقریباً  

شده است  های مختلف مکعبی یا نواری، طراحیبرای تکه کردن پدهای تمیز شده به شکل

 (.7- 7)شکل 

 
1- http:www.wgro-centro.org 
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بهتمیز کردن پدها در محل مد ابتکار  بر تازگی این محصول است. این  طور  رکی دال 

شود، به این نحو که مشتری  های مکزیک انجام میآمیزی در بسیاری از سوپرمارکتموفقیت

صورت تکه یا نواری برش و به  شده و بهجا محصول پاکمحصول تازه را انتخاب و همان

 شود. مشتری تحویل داده می

 

 
 1سازی و برش دهنده پدهای )ساقه برگ( کاکتوس پاک  هایماشین -7-7شکل  

 کاهش لعاب موسیالژ پد

های اپونتیا داشتن لعاب )موسیالژ( است. موسیالژ در پاسخ  های تمامی گونهیکی از ویژگی

ها و شده به گونه و همچنین سن ساقه برگشود و میزان موسیالژ ترشحبه زخم ترشح می

دارد. در هنگام پختن و جوشیدن در آب هم موسیالژ آزاد  وضعیت آب درون آن بستگی  

بااینمی نمیوجود، صرفشود.  از روش پخت،  بهنظر  را  پدها  توان موسیالژ  از  کامل  طور 

سازی انجام  های متعددی برای کاهش یا حذف موسیالژ در مرحله آمادهحذف کرد. روش

 گیرد می

 
1- Mad Industrias, Monterrey N.L., 

Mexico 
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های  های خشک پونه کوهی، برگکردن برگبسته به دستور آشپزی موردنظر، اضافه   •

های نمک دریایی،  فرنگی، دانههای خردشده پیاز، پوست گوجهبو، ساقهگیاه برگ

 های سیر. لیمو، پوسته ذرت یا حبهبیکربنات سدیم، آب

 قرار دادن پد در حال جوش درون آب سرد. )شوک حرارتی وارد شود(.  •

مان جوش خوردن، البته این روش خاص  ی نقره یا مس در ز اضافه کردن چند سکه •

 آخرین گزینه است زیرا خطر آلودگی آن باالست. 

 شستشو با آب گرم، نمک و پونه کوهی به مدت هفت دقیقه.  •

های آشپزی اثر منفی بر محتوای ویتامین و ماده معدنی داشته و فواید غذا  برخی روش

هی، بدون تأثیرگذاری بر  پونه کو- دهد. روش نمکو اثرات مفید مصرف پد را کاهش می

را کاهش می میزان موسیالژ  پدها  در صنعت  رنگ سبز  پدها  باالی  زمان مصرف  در  دهد. 

متداول    ۱۹۹0نمک هم در دهه  داری در مکزیک، قرار دادن در آب جوش و یا آب رستوران

 و باعث افزایش محبوبیت پدها شد. 

 اسیدیته پدها

  CAMواسطه مسیر فتوسنتزی گیاه اپونتیا ناشی از  های پدها طعم اسیدی آن بهیکی از ویژگی

های جدید تأثیر  کنندهتواند بر پذیرش این ماده غذایی توسط مصرفاست و این موضوع می

درصد    ۱/0- 5/0طور معناداری متغیر است ) بگذارد. بسته به ساعات مختلف روز اسیدیته به

یابد و  سیدیته در طول روز کاهش مینظر از زمان برداشت، ااسیدیته قابل تیتراسیون(. صرف

شود. اسیدیته چندین گونه از پدها در روز، به دلیل قرار گرفتن در معرض  در شب زیاد می

ها  که ساقه برگاست. حتی وقتی  CAMنور، کاهش یافت که این امر واکنش معمولی گیاهان  

می جدا  گیاه  فعال از  فتوسنتز  ازنظر  و  زنده  چون  ت شوند  همچنان  است. اند،  زیاد  غییرات 

Cantwell  ( میزان اسیدیته، ۱۹۹۲و همکاران )درصد را در صبح گزارش کردند که در   ۹4/0

به   بنابراین    0/ 47بعدازظهر  یافت،  کاهش  پیشنهاد  Pimentel Gonzalez  (۲0۱۳درصد   )
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درهرصورت  می شود.  انجام  آفتاب  طلوع  از  بعد  ساعت  دو  نوپالیتوها،  برداشت  که  کند 

شود زیرا در این زمان رطوبت در باالترین سطح خود قرار دارد  ح زود انجام میبرداشت، صب

 های تیز دیده و بهترین زمان برای کار کردن در مزرعه هست.و کارگران لطمه کمتری از کرک

یافته )  Aguilar Sanchezهای  بر طبق  به  ۲۱(  ۲007و همکاران  که  را  پد  عنوان  رقم 

می قرار  مورداستفاده  دارد: گسبزی  بستگی  گونه  به  اسیدیته  که  دریافتند  و  مطالعه  رفتند 

، "Oreja de Elefante"،  %68/0  "میلپا آلتا"،  %4۳/0حدود    "2مرادو ایتالیانو   "و    "1جالپا "

  "نگریتو "و    "Jade". مطالعه و تحقیق مشابهی هم نشان داد که ارقام  %6۹/0یک رقم علفی،  

این که  دارند  کمتری  واکسیداسیون  کشاورزی  یک  صنایع  فرآوری  در  دیگر  مهم  یژگی 

 آید. حساب میبه

گراد(  درجه سانتی  5کند. انبار سرد )وسیله دما تغییر میاسیدیته در طول زمان انبارداری به

که انبار با دمای اتاق  دهد درحالیکند یا میزان آن را اندکی افزایش میاسیدیته را حفظ می

دهد. این نوسانات در دما و اسیدیته باعث تغییر  را کاهش میگراد( اسیدیته درجه سانتی  ۲0)

 تر از زمان برداشت است. شود. زمان فرآوری و مصرف، مهمطعم پدها می

  

 
1- Jalpa 2- Morado Italiano 
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 فصل هشتم

 1زادآوری حشره قرمز دانه )کوچینال(

 

 
 

  

 
1 -Cochineal 
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 مقدمه

یک گروه از حشرات نیم بالداران هستند    Dactylopius sppحشرات کوچینال با نام علمی  

کنند. این حشره به چهار دلیل برای انسان مهم  های اپونتیا سریعاً رشد میکه بر روی کاکتوس

 است: 

)شکل   • هستند  کارمینیک  اسید  منبع  حشرات  رنگ۱- 8این  از  دانه(؛  اغلب  که  ای 

موااستخراج می  Dactylopius coccusحشره   به  دادن  در رنگ  و  د غذایی  شود 

 شود وسایل آرایشی، داروها، پارچه و بسیاری از موارد دیگر استفاده می

گونه • از  برخی  داکتیلوپیوس از  کاکتوس  1های  بیولوژیک  کنترل  مهاجم  برای  های 

 شود. استفاده می

• Dactylopius spp های غیربومی اپونتیا هم حمله کند. تواند به گونهمی 

ویژگی • مورد  آنتی در  و  میکروبی  در  های ضد  مطالعاتی  کارمینیک  اسید  اکسیدانی 

شناسی، تصفیه فاضالب و  دست انجام است تا به کاربردهای بالقوه آن را در ایمنی

 . های خورشیدی پی بردسلول 

( وجود داشت. D. coccusرد منشأ کوچینال )های زیادی در موزمان طوالنی بحثمدت

حال تحقیقات گسترده  دانستند. بااینبرخی نویسندگان امریکای جنوبی را منشأ این حشره می

نشان داد که منشأ این حشره امریکای شمالی است، یعنی جایی که محیط اکولوژیک آن وجود 

(، گیاهان میزبان  ۱-8ی )جدول  دارد و حشره در آنجا، به کمک فاکتورهای زیستی و غیر زیست

و    mtDNAهای  اند. بر اساس دادهیافته( تکامل۳- 8( و دشمنان طبیعی )جدول ۲- 8)جدول  

خوشهمدل  زیستسازی  )مدل  اقلیمی  گونهای  توزیع  حشره  محیطی  این  منشأ  بعدها  ها(، 

 مکزیک تشخیص داده شد.

 
1 - Dactylopius 



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا سوتک اک  اب ییانشآ  / 120

بوده و هنوز هم استفاده از آن های طبیعی  دانهترین رنگها، یکی از مهمکوچینال، قرن

رنگ این  است.  وقتی  رایج  و  شد  استفاده  امریکا  باستانی  فرهنگ  در  بار  اولین  برای  دانه 

ها به امریکا آمدند، استفاده و پرورش آن را گسترش دادند. در قرن نوزدهم، با ساخت  اروپایی

رنگ ولینخستین  شد.  تمام  تقریباً  و  کم  کوچینال  تجارت  مصنوعی  دلیل    های  به  امروزه 

های طبیعی، استفاده از آن مجدداً در حال افزایش و تولید و پروش  دانهمزایای بهداشتی رنگ

 کوچینال در بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا در حال رونق است. 

های متعددی برای پرورش کوچینال شرح داده و عملیات مدیریت  در این فصل روش

شناسی(  شناسی( و اکولوژی )بومز برداشت آن با تأکید بر بیولوژی )زیستبرداشت و پس ا

 شده است. در مناطق بومی و غیربومی ترسیم

 Deperedatorsالف( اسید کارمینیک، ب، ج، د( تنوع -۱-8شکل 

 بیولوژی

( )شکل Hemiptera: Coccideaاست )  Dactylopiidaeداکتیلوپیوس تنها جنس از خانواده  

ای دارند.  ها هستند و توزیع مجزا و گسستهی آن انگل و آفت کاکتوسگونه  ۱۱(. تمام  8-۲

 گونه ها بومی مناطق زیرند:این
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 آمریکای جنوبی:

D. austrinus De Lotto  ،D. confertus De Lotto  ،D. zimmermanni De 

Lotto،D. salmianus De Lotto و   D. ceylonicus Green 

 آمریکای شمالی: 

D.bassi (Tozzetti)  ،D. coccus Costa  ،D. confuses (Cockerell)  ،D. 

gracilipilus Van Dam and May  ،D. opuntiae (Cockerell) و     D. tomentosus 

Lamarck 
درصد اسید کارمینیک(، برای    ۲0دانه باال )بیشتر از  ای که اغلب به علت میزان رنگگونه

از  اهداف تجاری استفاده می اهلینوع گونهشود،  یعنی کوچینال  D. coccusشده، )های   ،)

گونه در دوران باستان، نوچتلی نام داشت که به معنی خون کاکتوس است و  اعال، است. این

نام    ۱758، در سال  Linausکند.  گذاری به علت رنگی است که این حشره تولید میاین نام

 Dactylopiusآن را    ۱8۳5هم در سال    Castaرا بر آن گذاشت و    Coccusهای  کاکتوس

coccus .نامید 

 دی مورفیسم جنسی )تفاوت وابسته به جنس(

تر از جنس ماده هستند.  تر و فعال دار، کوچکهای نر داکتیلوپیوس در دوران بلوغ بال جنس 

کل بیضی و پوشیده  حرکت، به ش متر طول، بدون بال، بیمیلی  ۲4/6ی این جنس، حدود  ماده

که نرها دستخوش  کند از آنجایی( گزارش می۱۹۹5)  Montilاز موم )پوشش( پودری است. 

می آندگردیسی  نابالغ  مراحل  مادهشوند،  بدن  از  و  شود  نامیده  الرو  باید  رنگها  دانه  ها 

 نامند. استخراج و برای راحتی، تمام مراحل قبل از بلوغ را پوره می
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 ، سمت راست: زیرپوشش سمت چپ: در فضای باز 1دو فرم کشت کوکسیده -۲-8شکل 

 چرخه زندگی

کنند. چرخه  ( و دو مرحله جوانی عبور می۳-  8های نر و ماده از مرحله تخم )شکل  جنس

کشد و این به دما و سایر عوامل بستگی روز طول می ۱۲8الی  ۹0بیولوژیک از تخم تا بلوغ 

 دارد.

ده تا مرحله بلوغ )جوانی( دو زیر مرحله دارد: متحرک و ثابت. در : جنس ما۱پوره   •

( که از خصوصیات آن ۳-8شود )شکل  عنوان خزنده شناخته میاولین زیرمجموعه به

ساعت فرصت    ۲4های سفید است. در این مرحله کمتر از  تحرک و عدم وجود موم

د را  دهانی  اندام  و  یافته  کاکتوس  پدهای  مکانی روی  تا  ازآنجاکه  دارد  فروبرد.  آن  ر 

های مومی بزرگی  ها ثابت هستند، سپس وارد مرحله دوم شده و بر بدنشان رشتهپوره

(، این تارها باگذشت زمان ناپدیدشده و به پوششی پودری  ۳-  8شود )شکل ترشح می

 شود.تبدیل می

 
1 -Coccido 
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 (، در این مرحله قرمز روشن بوده و ۳- 8اندازی )شکل  : پس از اولین پوست۲پوره   •

گیرد. در مراحل پورگی یک و دو هیچ اختالف باگذشت چند ساعت پوششی جدید می

 های نر و ماده وجود ندارد.متمایزی بین جنس

به • ماده  کوچینال  بالغ:  ماده  آمیزش،  جنس  برای  بالغ  نرهای  با  شدن  هماهنگ  منظور 

اندازه کوچینال پوست این مرحله،  در طول  دارند  را  افزایش  های ماده  اندازی دیگری 

  ۱0کند اما حدود  تخم تولید می  4۲0(. هر کوچینال ماده معمواًل  ۳-8یابد )شکل  می

 شود. های جدید میها، نابارور هستند که باعث کاهش تولید خزندهدرصد از ماده

عنوان یک نر بالغ معرفی کند  کند تا خود را بهای را ایجاد مینر بالغ: کوچینال نر پیله •

در این مرحله دو جفت بال، دو دم، یک اندام دهانی غیرکاربردی  (. نرها  ۳- 8)شکل  

 گیری به دنبال ماده بگردند. دارند و قادرند حرکت کنند و برای جفت

 پرورش کوچینال

 عوامل زیستی و غیر زیستی

های زیادی  توان آن را در مکانکشت شپشک یا همان پرورش کوچینال فعالیتی است که می

گرمسیری یا نیمه گرمسیری انجام داد اما موفقیت آن بستگی به عوامل زیستی و  از مناطق  

غیر زیستی دارد و بنابراین شناخت فاکتورهای موجود در یک منطقه خاص، الزم و ضروری  

های جداشده و  شود که تکثیر کوچینال ها بر ساقه برگاست. در فصل بارانی پیشنهاد می

ها  تقریباً در تمام نقاط مکزیک، پرورش این نوع شپشکتحت حفاظت انجام شود. درواقع  

 گیرد و دلیل این امر به علت موارد زیر است: به این صورت انجام می

 ( و۱- 8شرایط نامطلوب در فضای باز )جدول    -عوامل غیر زیستی •

(، با تنوع وسیعی از مهاجمان در  ۳-8دشمنان طبیعی ذاتی )جدول    -عوامل زیستی •

 ب، ج، د(.   ۱-8های  مکزیک )شکل
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 چرخه زیستی از مرحله تخم تا بلوغ   -۳-8شکل 

 . عوامل غیر زیستی محدودکننده پرورش کوچینال۱-8جدول 

عوامل غیر  

 زیستی

 منبع  ترین تأثیرات مهم

 Mendez( ،۱۹۹۲) تغییر طول چرخه ریستی  دما 

 Florz( ،۱۹۹5 ) ها آب از دست دهی پوره

کوچینال  درصدی جمعیت  ۱00حذف   باران

 ها 

Florz( ،۱۹۹5 ) 
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،  Alzate and Ramirez خفگی کوچینال ها 

(۱777 ) 

 Florz( ،۱۹۹5 ) به تأخیر افتادن ثبات و توسعه پوره

 ( ۱۹۹۲آکوئینو، ) تثبیت محدود کوچینال باد

افزایش پراکندگی و حرکت آهسته 

 ها پوره

Florz( ،۱۹۹5 ) 

های تحت تأثیر  حرکت خزنده نور

 قرارگرفته 

Florz( ،۱۹۹5 ) 

 ( ۱۹۹۲آکوئینو، ) تر رشد و توسعه کوچینال های قوی

،  Alzate and Ramirez افتادن کوچینال روی زمین  تگرگ 

(۱777 ) 

،  Alzate and Ramirez درصد کوچینال ها  50حذف بیش از  یخبندان 

(۱777 ) 

اپونتیا   روی چندگونه  در مکزیک  کوچینال  (.  ۲- 8شده است )جدول  گزارشپرورش 

میلپا  "و    "2شیکوموستاک "،  "1آتلیکسکو"خار  های تولید تجاری، ارقام بدون  ترین رقممهم

 هستند که به اپونتیا ایندیکا تعلق دارند.  "آلتا

 اند.شدهعنوان میزبان داکتیلوپیوس در مکزیک معرفیهای اپونتیا که به. گونه۲-8جدول 

 منبع میزبان های گونه

Opuntia amyclaea Tenore Vigueras and Portillo( ،2014) 

O. atropes Rose Portillo( ،2014 ) 

Dyck-O. cochenillifera (L.) Salm * Pina( ،1981) 

O. crassa Haworth Vigueras and Portillo( ،2014) 

O. ficus-indica (L.) Miller Pina( ،1981) 

O. fuliginosa Griffiths Vigueras and Portillo( ،2003) 

 
1 -Atlixco 2 -Chicomostoc 
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O. incarnadilla Griffiths Vigueras and Portillo( ،2014) 

O. jaliscana Bravo Vigueras and Portillo( ،2014) 

O. megacantha Salm-Dyck Pina( ،1981) 

O. pilifera Weber Vigueras and Portillo( ،2003) 

O. sarca Griff. ex Scheinv. Vigueras and Portillo( ،2003) 

O. streptacantha Lem Pina( ،1981) 

O. tomentosa Salm-Dyck Pina( ،1981) 

O. undulata Griffiths Vigueras and Portillo( ،2003) 

 .تعلق دارد Nopaleaگونه به زیر جنس  این *

 شده در مکزیک گزارش Dactylopius coccus Costaهای شکارگر  گونه -۳-8جدول 

 راسته و خانواده گونه
Laetilia coccidivora Comstock (Lepidoptera: Pyralidae) 

Eosalpingogaster cochenillivora 

Guerin-Meneville 
Diptera: Syrphidae 

Sympherobius amiculus Fitch Neuroptera: Hemerobidae 
Hyperaspis trifurcata Schaeffer Coleoptera: Coccinellidae 

Chilocorus cacti Lineo Coleoptera: Coccinellidae 
Leucopis bellula Diptera: Syrphidae 

 Viqueras and Portillo (۲0۱4 )منبع: با تغییر، برگرفته از 

 کشت کاکتوس مناسب پرورش کوچینال

ایندیکا    خار گونهتجاری کاکتوس انجیر هندی همیشه از ارقام بیدرکشت   اپونتیا فیکوس 

های زرد  شود. ارقامی با میوهبرای پرورش کوچینال، در فضای باز و یا مسقف، استفاده می

طور متوسط  شوند. در این نوع کشت، بهترند، ولی ارقام قرمز و ارغوانی هم استفاده میمطلوب

شوند اما بسته به کیفیت خاک )زهکشی خوب(، ارتفاع  هکتار کاشته می  پد در هر  ۲0000

(800- ۲۳0 ( دما  به آب، میدرجه سانتی  ۲7-۱۳متر(،  باشد.  گراد( و دسترسی  متغیر  تواند 

کنند و در  تن کود طبیعی )گاو، بز یا حتی مرغی( دریافت می  ۳0گیاهان در یک سال حدود 

 شود. م میصورت نیاز، کود دهی اضافه هم انجا
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 های پرورش کوچینالروش

( انتخاب  ۲- 8  گیرد: زیرپوشش و در فضای باز )شکلها به دو صورت انجام میکشت شپشک

های پرورش کوچینال تحت  روش پرورش عمدتاً به شرایط اقلیمی محل بستگی دارد. سازه

از چوب، پنجرهحفاظت، به یا  های خرما، پالستیک )شفاهای حصیری، برگطور سنتی  ف 

های  ها از گلخانههای اخیر، برای تولید وسیع آنشوند. در سال مشکی( و سایر مواد ساخته می

 شوند: ها در زیر توضیح داده میترین روششده است. مهمبزرگ هم استفاده

اتیلنی  های پلیمتر که از پالستیک  ۱هایی با ارتفاع تقریباً  : سازه1های کوچک تونل •

الف(، برای    4- 8متر(، )شکل  میلی  ۱های سایبان )به ضخامت  هها یا پارچگلخانه

برگ  ساله تکهای یکشده، یا ساقه برگآلوده  ساله  ۳-۲حفاظت از گیاهان میزبان  

بارش که  است  مفید  مناطقی  در  روش  این  شدند.  یا  ساخته  و  باران  شدید  های 

 گراد( دارد. درجه سانتی ۱0تا   0های سرد )حداقل زمستان

پناهگاه2تاپسکو  • پارچه:  کنده، سایبان  نی، چوب،  از  که  دارند  نخل  ها، سقفی  ای، 

ساختهبافته پالستیک  یا  اتاقکشده  این  است.  ساقه  شده  کردن  آویزان  برای  ها 

های کوچک کوچینال و یا برای افزایش کلونی معینی  های بالغ تنها در پرورشبرگ

 شوند. بر عوامل نامطلوب، استفاده میها در برااز کوچینال ها و حفاظت از آن

پیشنهاد شد،    3: این سامانه که توسط تشکیالت اقتصادی کامپو کارمینتولید انبوه •

ها با استفاده از یکسری  به مرحله اجرا رسید. گلخانه  ۲00۲برای اولین بار در سال  

ت  مترمربع را پوشش داده و ظرفی  ۱۳56شوند که  ها ساخته میها و اتاقکمقیاس

اند. این روش در حال حاضر  دادهخار آویزان را در خود جایپد بی  4۳۲000حداقل  

 سمت راست(.  ۲-8ترین روش در مکزیک است )شکل  رایج

 
1 -Microtunnel 2 -Tapesco. 3 -Campo Carmin 
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های کشت هیدروپونیک  ها در پرو و مکزیک تحت سامانه. تک ساقه برگآبیاری •

ها  ای آنمصرف بر های عناصر معدنی پرمصرف و کمگیرند و از فرموالسیونقرار می

این روش در استفاده می یابد.  افزایش  تا رشد گیاهان میزبان و کوچینال ها  شود 

سمت چپ( که در آنجا محصول در    ۲-8سواحل جنوبی پرو رایج است )شکل  

های آبیاری در  یا بیشتر پد در هر هکتار( و تحت سامانه  ۹000تراکم باال )حدود  

 شود.فضای باز کشت می

 یهای آلوده سازروش

منظور رسیدن به برداشت  شود، به نظر از روشی که برای پرورش کوچینال انتخاب میصرف

های آلوده سازی به انتخاب دقیق نیازمند  ها، آلوده کردن الزم است. روشبرداری از آنو بهره

های  شود که برای آلوده کردن کل گیاه و یا آلوده کردن پدهای بالغ، از قوطیاست. توصیه می

گذاری استفاده شود.  های ماده بالغ در دوره تخمفی به نام النه، برای نگهداری جنسمختل 

آلودهروش در مورد کشتهای جدید  بازمعرفی  سازی هم مکرراً  فضای  در  اقتصادی  های 

 شوند تا آلوده سازی را تسهیل کرده و تعداد کارگر را کاهش دهد. می

• Oaxacanمتر( که  سانتی   ۲و قطر    ۱0فته )به طول  شده از نخل باهای ساخته: استوانه

بالغ را در دوره تخمجنس یا    ۲0کنند را به مدت  گذاری حمل میهای ماده  روز 

کمتر بر گیاهان میزبان قرار داده تا عمل آلوده سازی انجام شود. برای دستیابی به  

می بهتر،  قوطینتایج  بهتوان  را  قراردادها  هم  پد  نقاط  سایر  در  متناوب  در  طور   .

های توخالی نیشکر که تعداد زیادی سوراخ کوچک در بولیوی، با استفاده از ساقه

های شلنگ پالستیکی هم این عمل آن وجود دارد و اخیراً در پرو با استفاده از تکه

 شود.انجام می
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های کوچک توری  گذاری در کیسههای ماده بالغ در دوران تخم: جنس1روش پرویی •

آویزان میسانتی  ۱0در    ۱0) میزبان  گیاهان  بر خارهای  و  داده  قرار  تا  متر(  شوند 

 زمانی که بتوان آلودگی را مشاهده کرد. 

ابعاد  2ریسی • )به  شکل  مثلثی  کوچک  برش  یک  نیم  سانتی  ۲×۲×۲:  عمق  و  متر 

بهسانتی و  شود  خشک  تا  نموده  ایجاد  برگ  ساقه  مرکز  در  پشتیبان  متر(  عنوان 

راحتی انجام  کند تا آلوده سازی بهگذاری عمل میدوران تخمهای ماده بالغ در  جنس

 شود.

  گذاری های ماده بالغ در دوران تخمهای آلوده به جنسساقه برگ آلوده: ساقه برگ •

 شوند تا آلودگی تسهیل شود.در پایین یا بین دو ساقه برگ گیاه میزبان قرار داده می

های ماده بالغ  ای زیر جنسهای پنبهههای کوچکی از پارچای: تکههای پنبهپارچه •

دهند تا بر آن بخزند و بعد  دهند و به خزنده اجازه میگذاری قرار میدر دوران تخم

 ها را روی گیاهان میزبان انداخته تا آلوده شوند. آن پارچه

های  گذاری بر ساقه برگهای ماده بالغ شروع به تخمکه جنسجاذبه زمین: همین •

ها تحت تأثیر جاذبه زمین، روی پدهای دیگری که در  ، این خزندهکنندآویزان می

آن و  افتاده  دارد  قرار  میزیر  آلوده  را  در  ها  و  مکزیک  در  روش  این  از  کنند. 

شود.  منظور تولید انبوه کوچینال ساخته شدند، استفاده میهای جدیدی که بهگلخانه

Gareca3  (۱۹۹۳هم سامانه مبتنی بر جاذبه را این )دهد: یک سینی  گونه شرح می

شود و گذاری در باال قرار داده میهای ماده بالغ در دوران تخمغربالی پر از جنس

های  ها بر روی ساقه برگشود که خزندههای افقی دو بار در روز باعث میحرکت

 ها را آلوده کنند.پایینی بیفتند و آن

 
1 -Peruvian 2 -Ricci 3 -Gareca 
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توان برای ساخت  غذ باطله میترین روش(: از هر تکه کا های کاغذی: )سادهقوطی •

های ماده بالغ واقع در  متر( استفاده کرد و جنسسانتی  8های کوچک )به طول  جعبه

به  ها قرار داد. این جعبهگذاری را در آن دوران تخم های کاغذی از طریق خارها 

 (. ۳-8کنند )شکل  ها را آلوده میشوند و بدین ترتیب آنگیاهان میزبان متصل می

 هاری کوچینالآوجمع

آوری یک فرایند حساسی است که شامل جداسازی حشرات ماده از گیاه میزبان، در جمع

ها آسیبی وارد نشود. چندین  گذاری است و باید بسیار مراقب بود تا به آنزمان آغاز تخمک

برای جمع از آنروش  دارد که هرکدام  )در آوری کوچینال ها وجود  به روش پرورش  ها 

 خار بودنش( بستگی دارد.یا مسقف( و گیاه میزبان )خاردار یا بدون فضای باز 

 در فضای باز 

  6/0در کشور پرو و بولیوی، ابزارهای زیادی وجود دارند که از چوب ساخته شدند )به طول  

آوری ها قاشق، برس یا نوارهای فلزی وصل شده و برای جمعمتر( و در انتهای آن  5/۱الی  

خار ها در گیاهان بیها و برسج(. قاشق  4- 8مورداستفاده قرار گرفته است )شکل  کوچینال  

شده است. در سواحل جنوبی پرو و همچنین  و نوارهای فلزی در گیاهان خاردار بکار گرفته

بی گیاهان  از  کوچینال  برداشت  شیلی،  برسدر  از  استفاده  با  چوبی  خار  دسته  بدون  های 

شده افریقای جنوبی روش دیگری هست که در آن از هوای فشرده  شده است. در شیلی وانجام

شده است. در جزایر قناری، کوچینال  های خاردار استفادهبرای برداشت کوچینال از ساقه برگ

ها در نوامبر، یعنی سه ماه بعد از آلوده سازی و با استفاده از ابزار بزرگ قاشق مانندی به نام  

جمع1میالنا  استآوری،  جمعشده  دوره  طول  در  برداشت.  حشرات  درون  آوری،  را  شده 

 
1 -milana 
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های سفالی، فلزی یا چوب پخش و دقت کردند  ای قرار داده و بعداً بر سینیهای پنبهکیسه

 کند. نفس فشار وارد میکه بر هم تلنبار نشوند چراکه این عمل، به حشرات تازه

 مسقف 

شده است، البته این  لوده سازی انجامآوری کوچینال حدود سه ماه بعد از آدر مکزیک، جمع

های  عمل ممکن است در هرزمانی از سال و با استفاده از تعداد زیادی از ابزارها )ماسوره )شانه

لیسه های پالستیکی های فلزی، برس، دستهنساجی(، قاشق و  ( صورت گیرد. 1های چوبی 

، وسعت منطقه کشت و  ترین ابزار، به عوامل مختلفی ازجمله روش پرورشانتخاب مناسب

های  خار، خاردار یا حتی مخملی و پوشیده از کرکشده )گیاهان بدون  های رقم کشتویژگی

آید، شاید نیاز  حساب میریز( بستگی دارد. درجایی که پرورش کوچینال یک فعالیت تازه به 

 ها صورت گیرد. آوری آنهای جدیدی برای جمعباشد تا روش

 ریآواقدامات پس از جمع 

نامند( و  آوری شامل کشتن )در مکزیک این مرحله را قربانی کردن میاقدامات پس از جمع

های متعددی برای کشتن کوچینال ها است. روشکردن کوچینال و همچنین انتخاب آنخشک

 وجود دارد: 

 ، ورسازی در آب جوشغوطه •

 خفه کردن با بخار، •

 ورت آزمایشی و تجربی(، صگراد )بهانجماد در دمای زیر صفر درجه سانتی •

 خفگی با هگزان، •

 های دربسته وخفگی در قوطی •

 
1 -Plasticscrapers 
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های سفالی یا با استفاده از تابش  گرما دادن با هوای گرم، درون کوره، یا روی تیرک •

 گراد(. درجه سانتی 40خورشید )دمای حدوداً 

خورشید های خورشیدی یا کوره و همچنین نور  کنکردن کوچینال، خشکبرای خشک

کردن در سایه، مکان موردنظر باید کامالً خشک باشد. شوند، برای خشکو سایبان استفاده می

های ریخته شده، واکس و  فرایند انتخاب شامل جداسازی نرها، کوچینال های نابالغ، پوست

سایر ضایعات، غیر از کوچینال ماده بالغ است. همچنین در انتخاب، اندازه هم باید مدنظر  

های بیشتری دارد، البته هدف نهایی  دانهتر باشد یعنی رنگر گیرد. هر چه کوچینال بزرگقرا

با   هایی  کوچینال  معمواًل  است.  بیشتر  کارمینیک  اسید  با  هایی  کوچینال  آوردن  دست  به 

 شوند:خصوصیات زیر ترجیح داده می

 درصد  ۲۲با محتوای اسید کارمینیک بیشتر از  •

 متر( وسانتی ۲۹5/۱روزنه )بیشتر از  ۱4ی با اندازه  •

 درصد ناخالصی.  ۱با کمتر از  •

هایی با مشخصات یادشده بازار خوبی وجود دارد و برای سایرین تقریباً  برای کوچینال 

هیچ تقاضایی نبوده و قیمت بسیار پایین است. قیمت کوچینال مستقیماً متأثر از درصد اسید  

یک با یک دالر امریکا برابر است(. اگرچه باید توجه  کارمینیک است )یک درصد اسید کارمین

 داشت که بسته به بازار، قیمت هم متغیر خواهد بود.

 شناسیبوم

آن است و اگر به   ای در تعاملی متوازن با فاکتورهای حاکم بر محیط بومیهر موجود زنده

رود. این   منطقه جدیدی منتقل شود )یک منطقه غیربومی(، این توازن ممکن است از بین

ترین  عدم توازن نتایجی در بردارد که ازجمله تهاجمی شدن آن است. کنترل بیولوژیک رایج
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شوند تا  های مهاجم بیگانه کنترل میگونهابزار برای کاهش اثرات این پدیده است که در آن

 زمانی که حالت غیرتهاجمی و طبیعی به خود بگیرد.

این به  توجه  گونهبا  اپونتیا  که  تولید  های  در  و  بوده  مفید  انسان  برای  داکتیلوپیوس  و 

ای هستند، از مناطق بومی در آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی منتقل  تجاری موردتوجه ویژه

شوند و در حال حاضر در نواحی گرمسیری آفریقا، استرالیا، اروپا و آسیا و خاور دور می

های  د مشکالت مربوط به آفات و علفشوند. این جابجایی و انتقال منجر به ایجایافت می

هرز جدید در مزارع اپونتیا فیکوس ایندیکا در برزیل، اسپانیا و سایر کشورهای حوضه دریای  

گونه شد.  میمدیترانه  نظر  به  هم  کوچینال  از  های  میان  این  در  که  باشند  مهاجم  که  رسد 

برده شده است  ر اتیوپی نامعنوان عامل تهاجمی د( بهD. coccusشده )کوچینال اعال یا اهلی

ای مفید در سرتاسر دنیا شناخته شده است. برخی  گونه، حشرهوجود ایند(. بااین  4- 8)شکل  

های داکتیلوپیوس در کنترل بیولوژیک چند نوع اپونتیای مهاجم، مورداستفاده بوده و از گونه

ت جدیدی از  (. البته همچنان این خطر وجود دارد که مشکال4-8هنوز هم هست )جدول  

 میان ارقام اپونتیا و کوچینال ها به وجود آید. 

D. coccus  دهد  گزینی در مورد گونه یا ارقام خاصی از اپونتیا را نشان میسازگاری و به

شده است. ارقام کاکتوس انجیر هندی  هم گزارش  D. opuntiaeو رفتاری مشابه با آن، برای  

معرفی دنیا  کشورهای  از  بسیاری  اغلب  شدهبه  کاکتوس  این  اکولوژیکی  دیدگاه  از  و  اند 

را مهاجم مییک آن  اوقات  اگرچه گاهی  دانند.  گونه جدید در یک منطقه غیربومی است. 

صورت  کنند؛ و بهشناسند و از آن استقبال میعنصری مفید است که اهالی محلی آن را می

بهره آن  از  زیادی  میهای  کبرداری  برای  بالقوه  تهدیدهای  هندی،  اکتوسشود  انجیر  های 

ه (.   4-8هستند. )شکل    2های کاکتوس و بیماری لکه سیاهپره، شب1کوچینال های وحشی

های جدید حاصله از کوچینال های وحشی که دائماً در  اثر کردن و مقابله با آلودگیبرای بی

اشتی گیاه  ، لبنان و مراکش، باید مرزهای بهد رژیم اشغالگرحال افزایش هستند، بخصوص در  

طور که در کشور برزیل مشاهده شد، کوچینال های وحشی نوعی  را محدودتر ساخت. همان

 
1 D.opuntiae 2 Pseudocercospora opuntiae 
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)شکل   هستند  بربری  انجیر  کاکتوس  به  نسبت  مهاجم  بسیار  و  موذی  برای   4- 8آفت  و(. 

تالش سطح،  یافتن  و  داکتیلوپیوس  حمالت  بهمدیریت  و  است  نیاز  مداومی  منظور  های 

 آوری اطالعات هستند. یسندگان در حال جمعدستیابی به این هدف، نو

های کوچک ب( روش آلودگی با کانتینر کاغذ ج( استفاده از ابزاری برای  الف( تونل -4-8شکل 

( و(  Pseudocercospora opuntiaeهای کوچینال مهاجم ه( نقطه سیاه )آوری د( گونهجمع

 کوچینال وحشی 
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 های مهاجم اپونتیا. داکتیلوپیوس مورداستفاده برای کنترل گونههای گونه -4-8جدول 

حاضر   حال  در  نبوده،  بیولوژیک  کنترل  برای  اپونتیا  داکتیلوپیوس  معرفی  برزیل،  در 

 کند. را نابود می تهاجمی شده که هزاران هکتار مزارع کاکتوس  گونهگونه، یکاین

 

های  گونه

 کوچینال 
 منبع کشور  های اپونتیا گونه

D. austrinus O. aurantiaca Guilles 

ex Lindley 

،  1970استرالیا 

آفریقای جنوبی 

1979 

Moran and Cabby  
(1979) 

D. ceylonicus O. vulgaris Miller  1863سریالنکا 
Volchansky  و

 ( 1999همکاران، )

D. opuntiae O. ficus-indica  1938آفریقا جنوبی 

Moran and 

Zimmermann  ،

(1984) 

D. opuntiae O. stricta Haworth  1921استرالیا 
Hoffmann   و

 ( 2002همکاران، )

D. opuntiae O. ficus-indica  2001برزیل 
Batista  همکاران،  و

(2009) 





 

۱۳7 

 فصل نهم

 کاکتوس بیماری میوه 
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 مقدمه

ها محصوالت، از چند بیماری زیستی و غیر زیستی  مانند سایر میوه  ۱اپونتیا رقم انجیر هندی 

ها بستگی به کاربرد آن دارد. اطالعات بسیار کمی در مورد برد که میزان اهمیت آنرنج می

زا( وجود دارد. منابع علت شناسی و اپیدمولوژی )واگیرشناسی( پاتوژن ها )عوامل بیماری

به موجود  توزیععلمی  کافی  از    اندازه  بسیاری  سرتاسری  اقتصادی  اثرات  و  جغرافیایی 

های واگیردار  طورقطع، اغلب بیماریوجود بهدهند. بااینهای کاکتوس را پوشش نمیبیماری

باکتریعامل قارچی دارد. درحالی عنوان  ها بهها، فیتوپالسماها و ویروسکه تعداد کمی از 

 اند.شدهزا معرفیعوامل بیماری

ها  خشک مناطق کشت و پرورش کاکتوس انجیر هندی در دنیا، بیماریبه علت اقلیم  

حال  ساز خواهند بود. بااینهای خاصی که شرایط ایجاد مطلوب باشد، مشکلفقط در دوره

توان در امروزه، گسترش کشت کاکتوس انجیر هندی، مزارع متراکم و تغییرات اقلیمی را می

های غیرمعمول و جدید مؤثر دانست.  تمالی بیماریها و همچنین بروز احشیوع بیشتر بیماری

بیماریبه انتشار  از  جلوگیری  نظارت  منظور  و  دقیق  شناسایی  زودهنگام،  تشخیص  ها، 

ها در مزارع و بر ابزارها و مواد تکثیر الزم و ضروری است. در این فصل  گیرانه آنسخت

رایجبه شرح  به  مختصر  بیماریطور  کاکتوسترین  بر  مؤثر  و   های  پرداخته  هندی  انجیر 

 شود. ها ارائه میهایی برای کنترل آنتوصیه

 های قارچیبیماری

 لکه سیاه

 2عامل بیماری: زدوسراکسپورا 

 های میزبان: اپونتیا، نوپالگونه

 محدوده جغرافیایی: بولیوی، برزیل، مکزیک، پرو. 

 
1 -Opuntia ficus-indica 2 -Pseudoceracospora opuntiae 

Ayala 
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ای  ی دایرهیک نقطهنخستین عالئم تغییر رنگ کوتیکول ها به شکل    ها:عالئم و نشانه

اندازهشکل است، در ظاهر شفاف و روغنی می و  قهوه  شود  بزرگ  قسمت مرکزی  آن  ای 

ای  شود که به قهوهای روشن میبرگ در حاشیه این نقطه قهوههای ساقه شود. بعدازآن بافتمی

تغییر می بافت آسیبکند و نشانتیره  بافت است.  اه  دیده، سیدهنده فروپاشی و اضمحالل 

های خاکستری کوچکی مشاهده  ها( به شکل برآمدگیشود و اندام تکثیری )مربوط به قارچمی

دیده سمت دیگر ساقه برگ را سوراخ کرده و (. درنهایت، ناحیه آسیب۱- ۹شوند )شکل  می

زمان طور همرسد. بهمتر میسانتی  4- ۳ها به  یابد. در پایان آلودگی، قطر این زخمامتداد می

نشانهتوامی بیمارین  عامل  کرد.  مشاهده  برگ  ساقه  یک  در  را  متفاوتی  عالئم  و  زای ها 

Colletotrichum gloeosporioides  آنتراکنوز همراه  به  مشابه  است.   عالئمی  کرده  ایجاد 

های بیماری شناسی،  (، بر اساس آزمایش۲006و همکاران )  Quezada  Salinasحال  بااین

عامل بیماری لکه سیاه در کاکتوس انجیر هندی    C. Gloeosporioidesتصریح کردند که  

 نیست.

هایی که عالئم اولیه بیماری را  منظور تشخیص و حذف ساقه برگمدیریت بیماری: به

بررسی  نشان می را  انجیر هندی  کاکتوس  بارانی، مزرعه و کشتزارهای  از فصل  بعد  دهند، 

هرس   مناسب،  تهویه  انجام  برای  بارانی، کنید.  فصل  از  قبل  کنید.  اعمال  را  بازدارنده 

 های مبتنی بر مس را استفاده کنید.کشقارچ

 پوسیدگی میوه و ساقه برگ

شناسی، نسبت  )تلومورف: یعنی از نظر ریخت  Lasiodiplodia theobromae۱عامل بیماری:  

 دوری با گونه فوق دارد( 

 شود. نسان هم می میزبان دارد که شامل ا  500گونه میزبان: بیش از 

 متحده آمریکا. توزیع جغرافیایی: برزیل، مصر، ایتالیا، مکزیک، آفریقای جنوبی، ایاالت 
نشانه )با قطر  عالئم و  نسبتاً گرد  نواحی سیاه  برگمیلی  50- ۱5ها:  ها  متر( روی ساقه 

می مادهظاهر  زخم،  اطراف  از  که  می  شود  ترشح  را  سیاهی  سطح  صمغی  بر  اغلب  کند. 

 
1 -Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 

Giff. & Maubl. (teleomorphh: 

Botryosphaeria rhodina Berk. & 

M.A. Curtis, Arx). 
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  )بیماری  ۲عنوان شانکرگاموز رؤیت است. احتمااًل، بیماری مشابهی به، قابل۱شده پیکنیدیا آلوده 

( در  ۲- ۹ها )شکل  کند( روی ساقه برگطور نابهنجاری، گیاه صمغ ترشح میکه در آن به

 بود. 4شده است که عامل بیماری بوتریوسفریا ریبیس ایتالیا، گزارش ۳لینوزای 

های بیمار را حذف  ها اجتناب کنید و نمونهبرگمدیریت بیماری: از زخمی کردن ساقه

متیل(،  -شده برای کاهش بیماری )تیابندازول و تیوفاناتهای ثابتکشارچو نابود کنید. از ق

 استفاده کنید. 

  
 6گاموزیز کانکر   -۲-۹شکل  5آمارانتوس کرونتوس  -۱-۹شکل  

 پوسیدگی خشک آلترناریا

 7عامل بیماری: گونه آلترناریا 

 ای دارند( ای که چندین منبع تغذیه)آن دسته از موجودات زنده 8ها گونه میزبان: پلی فاگوس

 توزیع جغرافیایی: آرژانتین، ایتالیا، برزیل، مصر، مکزیک، آفریقای جنوبی.

های کلروتیک )سبز کمرنگ( مدور های اولیه این بیماری لکهها: از نشانهعالئم و نشانه

هاست که بعدها تیره و نکروتیک  یا میوه  هابرگهای موجود بر ساقهدر اطراف خارها یا زخم

 
1 -Pycnidia 

2 -Gummosis canker 

3 -Linosa 

4 -Botryosphaeria ribis (syn. 

Dothiorella ribis) 

5 -Amaranthus cruentus 

6 -Gummosis canker 

7 -Alternaria spp 

8 -polyphagous. 
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الف(. محل نفوذ این بیماری معمواًل خارها هستند    ۳-۹ شوند )شکلسوزد( می)بافتش می

شوند هم نفوذ  های حاصله از تگرگ که در کوتیکول ایجاد میتوانند از طریق زخمولی می

دادند،  شک را نشان میهایی که عالئم پوسیدگی خکنند. در آفریقای جنوبی، از ساقه برگ

های  باعث ایجاد لکه  ۱انواع مختلفی از آلترناریا جداسازی شده است. در ایتالیا آلترناریا آلترنیت 

ها زرد طالیی هستند. آلترناریا  شود که در مرکز سیاه و در حاشیهب( می  ۳-۹طالیی )شکل  

ن پوسیدگی خشک  شود که عالئم آآلترنیت همچنین باعث فساد میوه پس از برداشت می

های  های با حاشیهطورمعمول، زخم ج(. به   ۳- ۹سطحی پوست و سیاهی رنگ آن است )شکل  

 توان تراشید.های مرکزی میوه قرار دارند و پوست فاسد شده را مینامنظم، در قسمت

قارچ یک  با  بیماری،  مؤثر  کنترل  برای  بیماری:  مانکوزب مدیریت  مس،  مثل  و   ۲کش 

بیماری در  ، بخص۳ایپرودیون  افزایش کنترل  برای  را اسپری کنید.  از تگرگ، گیاه  بعد  وص 

 توان از آب داغ نیز استفاده نمود. زمان پس از برداشت می

 

الف( پوسیدگی خشک آلترناریایی )تونس( ب( لکه طالیی )ایتالیا( ج( پوسیدگی   -۳-۹شکل 

 آلترناریایی میوه )ایتالیا( 

 
1 -Alternaria alternate 2- Mancozeb 3- Iprodione 
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 آرمیالریاپوسیدگی ساقه و ریشه 

 ۱عامل بیماری: آرمیالریا مال 

 گونه میزبان: پلی فاگوس ها 

 متحده آمریکا  توزیع جغرافیایی: ایتالیا، ایاالت 

گیرند که نوعی قارچ  ها: ریشه و ساقه تحت تأثیر آرمیالریا مال قرار میعالئم و نشانه

یسیلیوم های سفید  های اصلی گیاه ساکن شده و ماست که روی شاخه و ریشه  ۲بازیدیومیست 

یافته و  شده گسترشهای آلودهکنند که از بافت، به نام ریزومورف تولید می۳یا نوارهای هیفا 

شده دچار کاهش  های انجیر هندی آلودهکنند. کاکتوسحتی گیاهان اطراف را هم آلوده می

شان دارند  های زندهآماس طبیعی در بافت )گیاهان تازه و سالم نوعی آماس و ورم در بافت

ریختگی آوند آبکش و تغییر در همشود( و کلروز ناشی از بهکه باعث شاداب بودن گیاه می

کند رسیدگی  ای که بر گیاهان آلوده رشد میشوند. میوهمیزان آب و مواد غذایی معدنی می

  ماند. عالئم پوسیدگی ساقه راشده بر ساقه برگ باقی میصورت مومیاییکامل نداشته و به

سفید  می میسیلوم های  کرد. مشخصه  مشاهده  ترشحات چسبنده  آزادسازی  از طریق  توان 

می را  هیفا  زیر سطح زخمبادبزنی شکل  در  پوسیدهتوان  یافت. قسمت  ساقه، یک    شدهها 

های اصلی  یافته است. این بیماری برریشهحاشیه قرمز روشنی دارد که تا باالی خاک گسترش

 گذارد. هم تأثیر می

 
1- Armillaria mellea (Vahl) P. 

Kumm 

نوعی قارچ که عالوه بر هاگ غیرجنسی،   -2

 هاگ جنسی خارجی یا آزاد هم تولید می کند 

3- Hyphae 
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 ای )پرو( پوسیدگی پنبه -4-۹شکل 

 

 1پوسیدگی پایه فیتوفتورا  -5-۹شکل 

 

 کپک خاکستری )ایتالیا(   -6-۹شکل 

مدیریت بیماری: ازآنجاکه آرماالریا، از بقایای حاصل از کشت و کار قبلی، در خاک باقی  

شود  پیشنهاد میگذارد، لذا  ناپذیری بر محصوالت جدید تأثیر میطور اجتنابماند پس بهمی

کننده  سال کشتی انجام نشود تا منابع آلوده ۳- ۲های آلوده به این قارچ، به مدت  که در خاک

بیماری هنوز  مانده از گیاه قبلی بههای برجایمانند ریشه بین روند. کنترل مؤثر این  کل از 

 طور کامل در دسترس نیست. به

 
1 -Phytophthora 
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 ای )پوسیدگی پفکی(پوسیدگی پنبه

 ۱اسکلروتینا اسکلروتیروم  عامل بیماری:

 گونه میزبان: پلی فاگوس ها 

 توزیع جغرافیایی بیماری: شیلی و مکزیک 

شود  ها میای در ساقه برگها: این قارچ باعث ایجاد یک پوسیدگی پنبهعالئم و نشانه

طور  پریده شده و بعدازآن کوتیکول شان بههای آلوده در ابتدا و رنگ(. ساقه برگ4-۹)شکل  

شده و از بافت کرکی سفیدی پوشیده پوستهشود. سپس سیاه، تیره و پوستهی نرم میخفیف

 شود.های فاسد شده، اسکلروتیای سیاه ظاهر میشوند. روی بافتمی

های آلوده را باید حذف نمود و از بین برد. الزم است که از  مدیریت بیماری: ساقه برگ

 ا قادرند سالیان سال زنده بمانند.رسیدن اسکلروتیا به زمین جلوگیری کرد، زیر

 زنگار

 2عامل بیماری: اسیدیوم اپونتیا مان

 3مترادف: پاسینیا اپونتیا 

 4گونه میزبان: گونه اپونتیا، بوتلو سیمپلکس لگ 

 توزیع جغرافیایی: بولیوی، ایتالیا، پرو

شود، توسط میها: این گیاه که در آمریکای جنوبی به نام رویا شناخته  عالئم و نشانه

ها تولید  ها یا میوهزردی بر سطح ساقه برگ-های نارنجیشود و تاول ایجاد می  5اپونتیا پوسینیا 

شود. نشانه مشابهی  های زنگار، سوراخی در ساقه برگ ایجاد میکند. با خشک شدن لکهمی

 6اپونتیا عنوان زخم زنگار توصیف کرد و عامل آن به فیلوستیکتا  ( به۱۹64)  Goidanichرا  

 شده است.نسبت داده

 های آلوده را باید حذف نمود و زیرخاک دفن کرد. مدیریت بیماری: ساقه برگ

 
1 -Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de 

Bray 

2 -Aecidium opuntiae Magn 

3 -Puccinia opuntiae (Magnus) 

Arthur & Holw 

4 -Opuntia spp., Boutelou simplex 

Lag 

5 -Puccinia opuntiae 

6 -Phyllosticta opuntiae Sacc & 

Apec 



 145 / اکتوسک  یوهم یماریب

 پوسیدگی فلسی

 1عامل بیماری: سایتالدیوم لیگنوکال 

تریکا پلی  آریکلوریا  میزبان:  پارادیدی 2گونه  سیتروس  ایندیکا3،  منگیفرا  منیهات  4،   ،

 انسان و حیوان  ،6، وانیال فراگانس5اسکولنتا

 توزیع جغرافیایی: برزیل 

( در نواحی  Palma-forrageiraهای کاکتوس )ها: این بیماری بر علوفه عالئم و نشانه 

های آن با یک پوسیدگی خشک  یافته است. عالئم و نشانه شمال شرقی برزیل گسترش 

ایجاد  شود و در ته ساقه برگ شروع می  کند. ترشحات  می ها ظاهری پولکی )فلسی( 

زند. این قارچ پلی فاگوس،  های آلوده بیرون میصمغی متمایل به زرد فراوانی از بافت 

های مربوط به مو، ناخن و پوست را  زایی است که در انسان هم آلودگی عامل بیماری 

 کند. ایجاد می 

ی  مدیریت بیماری: تا به امروز، هیچ تحقیقی برای تعیین شرایط بهینه گسترش بیمار 

منظور کاهش میزان اینوکولوم هایی که باعث آلوده شدن گیاهان  نشده است. بهانجام

 شوند، گیاهان آلوده و مبتال را حذف کنید. اطراف می 

 پوسیدگی فایتوفترایی طوقه گیاه

 7عامل بیماری: فیتوفتورا نیکوتیانا 

ف را آلوده کرده و  تیره مختل   90زا، تقریباً گیاهان  های میزبان: این عامل بیماریگونه 

 های مشخصی دارد. طور جداگانه، میزبان های آن به هرکدام از کشت 

 توزیع جغرافیایی: ایتالیا

 
1 -Scytalidium lignicola Pesante 

2 -Auricularia polytricha 

3 -Citrus paradidi 

4 -Mangifera indica 

5 -Manihot esculenta 

6 -Vanilla fragrans 

7 -Phytophthora nicotianae Breda 

de Haan. 
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نشانه  و  بیماری عالئم  عامل  نیکوتیانا  فیتوفتورا  در  ها:  طوقه  پوسیدگی  بیماری  زای 

ترین نشانه پوسیدگی طوقه چکیدن و  های انجیر هندی ایتالیا است. معمول کاکتوس 

های مرطوبی در سطح  وش صمغ از قسمت پایینی ساقه است. گیاهان بیمار زخمترا

که حاشیه  دارند  تحتانی  آن ساقه  به های  قهوهها  نامنظم  بافت طور  در  و  بوده  های ای 

دهند.  ای یا متمایل به قرمز تغییر رنگ می درونی پوسیدگی نرمی داشته که به قهوه 

یار کمرنگ و زرد(، تدریجی رشدشان کم و  گیاهان آلوده کلروتیک )به رنگ سبز بس

 (. 5-9کند )شکل ها پژمرده و گیاه سقوط می ساقه برگ 

ماند، مستعد شیوع عامل  ها آب راکد میهای رسی که در آن مدیریت بیماری: خاک 

های انجیر  فیتوفتورا است. به همین دلیل و برای ممانعت از ماندابی شدن، کاکتوس 

 هکشی خوب پرورش دهید.های با زهندی را در خاک 

 

شکل ۹-7- پوسیدگی پنسیلیومی 1 میوه  

 )ایتالیا( 

 

 Macrophomina soft rot -8-۹شکل 

 پوسیدگی فیتیوم ساقه و تاج )قسمت هوایی(

 ۲زا: پیتیوم عامل بیماری

 
1- Penicillium 2- Pythium aphanidermatum Edson 

(Fitzp) 
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 گونه میزبان: در مناطق مختلف، پلی فاگوس ها 

 توزیع جغرافیایی: مکزیک 

رنگ روی  ای تیرههای نرم و قهوههای این بیماری، زخمنخستین نشانهها:  عالئم و نشانه

این زخمساقه برگ به قسمت فوقانی ساقه  های موجود در سطح خاک است.  تدریجی  ها 

یابند تا به ساقه برگ بعدی برسند. ساقه برگ پوسیده  برگ رسیده و به سمت باال گسترش می

تر از گیاهان کوچک سقوط  ویژه بزرگ سریعهایت گیاه بهتا ریشه ادامه دارد. گیاهان مبتال، درن

 کنند.می

 مدیریت بیماری: از آب دهی زیاد اجتناب و زهکشی خاک حفظ شود.

 پوسیدگی فوزاریومی ریشه

 ۱زا: فوزاریوم عامل بیماری

 3، شلوم ۲گونه میزبان: اکینوکاکتوس 

 توزیع جغرافیایی: برزیل، ایتالیا 

هان بیمار عالئمی مثل پوسیدگی ریشه به همراه تغییر رنگ قرمز  ها: گیاعالئم و نشانه

دهند. اگر پوسیدگی ریشه شدید باشد، گیاهان بیمار  های آلوده را نشان میشدید در بافت

 دهند. ها مثل توقف رشد و پژمردگی را هم بروز میسایر نشانه

در جهت جلوگیری  هایی با زهکشی عالی بکارید و  مدیریت بیماری: گیاهان را در خاک

های فوزاریوم، تراکم و فشردگی خاک را  از ایجاد محیطی مطلوب برای آلودگی توسط گونه

 کاهش دهید. 

 های قارچی خاکستریکپک

 4زا: بوتریتیس سینرا عامل بیماری

 شدت پلی فاگوس های بههای میزبان: گونهگونه

 توزیع جغرافیایی: ایتالیا 

 
1- Fusarium oxysporum f. sp. 

Opuntiarum (Pettinari) W.L. 

Gordon 

2- Echinocactus grusoni 

3- Schlum bergera truncate 

4- Botrytis cinerea Pers. 

(telemprph: Botryotinia 

fuckeliana(de Bray) Whetzel)  

   ازنظر ریخت شناسی نسبت دوری با این  

 گونه دارد(. 
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های حاصل از افتادن میوه از روی پدها،  زا از طریق زخمبیماریها: عوامل  عالئم و نشانه

های  آلوده در میوه، خاکستری تیره و معمواًل مدور است، بافت  کنند. ناحیهبه گیاه نفوذ می

 (.6- ۹شوند )شکل درونی فاسد و نرم می

مدیریت بیماری: در طول فرایندهای برداشت و پس از برداشت، از ایجاد زخم اجتناب  

 شود.

 پوسیدگی پنیسیلیومی میوه
 1زا: پنیسیلیوم عامل بیماری

 شدت پلی فاگوس های بههای میزبان: گونهگونه

 توزیع جغرافیایی: سراسر جهان 

عنوان یک بیماری مهم پس از برداشت در میوه  ها: پوسیدگی پنیسیلیومی بهعالئم و نشانه

زای  شود. دو عامل بیماریتولید دنیا شناخته میهای انجیر هندی در بسیاری از مناطق  کاکتوس

ایتالیکومو  پنیسیلیوم  بیماری،  این  پنیسیلیوم دیجیتاتوم ۲بسیار مهم  های  هستند. سایر گونه  ۳، 

سیترینوم  پنیسیلیوم  مثل  اکسپانسوم 4پنیسیلیوم  پنیسیلیوم  نوکوم   5،  پلی  میوه  6و  بر  های  و 

و   دیده  ایتالیا  در  هندی  انجیر  )شکل  کاکتوس  آسیب7-۹گزارش شدند  زخم(.  و  های  ها 

ها و دست زدن  فیزیکی وارده بر پوست میوه در طول زمان برداشت و سروکار داشتن با میوه

های مبتال  کند. بافتها را مستعد آلودگی به این قارچ میها و همچنین انبار سرد، آن به آن

میایقهوه آبکی  و  نرم  زخمرنگ،  بزرگشوند.  از شکاف  شده،ها  سفید  میسلیوم  های  یک 

ها ایجاد آبی بر سطح این پوست و روی زخم-پوست فاسد شده ظاهر و یک توده اسپور سبز

 شود. می

ها برای کاهش  توان با دقت در چیدن و جابجایی میوهمدیریت بیماری: بیماری را می

توان از  ت بهداشت، میبندی، با رعایهای بستهآسیب به پوسته کنترل کرد. در انبارها و مکان

های بیمار جلوگیری کرد و میزان اینوکولوم )ماده الزم برای انتشار  تولید هاگ توسط میوه

 بیماری و تلقیح( را کاهش داد. 

 
1- Penicillium spp 

2- Penicillium italicum Wehmer 

3- Penicillium digitatum 

4- P. citrinum Thom 

5- P. Expansum Link 

6- P. polonicum K.M Zalessky 
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 پوسیدگی نرم ماکروفومینا

 1عامل بیماری: ماکروفومینا 

 میزبان گیاهی  500های میزبان: پلی فاگوس با بیش از  گونه

 یتالیا توزیع جغرافیایی: ا

ای نرمی که از قسمت  ها: نخستین عالئم این بیماری با پوسیدگی قهوهعالئم و نشانه

یابد، همراه است. در مراحل پیشرفته،  شده و در کل میوه گسترش میمیوه شروع  ۲پروکسیمال

(. ماکروفومینا همچنین  8-۹شود )شکل  )قارچی( می  ۳های میسلیا شده پر از تودهناحیه آلوده

شده است که باعث ایجاد پوسیدگی زغالی )سیاه متمایل به رزیل و مکزیک هم گزارشدر ب

 شود. ای( روی کاکتوس انجیر هندی میقهوه

 نشده است. مدیریت بیماری: تا به امروز، هیچ تحقیقی جهت کنترل این بیماری انجام

 

 هاسایر قارچ

های  ها و میوهبرگدیگر هم بر ساقههای موردبحث در قسمت باال، چند قارچ عالوه بر قارچ

زای ثانویه  ها جزء عوامل بیماریکاکتوس انجیر هندی مشاهده شدند. اگرچه بسیاری از آن

های ثانویه هنوز  عنوان پاتوژنها بهآیند. نقش آنهستند، اغلب از گیاهان ضعیف به دست می

 از:اند ها عبارتترین این قارچروشنی ثابت نشده است. رایجبه

1. Aspergillus niger- ها در این بیماری  ها و میوهبرگکه در مصر یافت شد و ساقه

 شوند.پوسیده می

2. Candida biodimi-  های مربوط به این بیماری ها و میوهبرگکه پوسیدگی نرم ساقه

 در ایتالیا مشاهده شد.

 
1- Macrophomina phaseolina 

(Tassi) Goid 

2- proximal 

3- mycelial 
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3. Capnodium sppمکزیک ایجاد  ها که نوعی کپک قارچی دودی را در  ؛ و سایر قارچ

 کنند.می

4. Cercospora spلکه باعث  و  گزارش  پرو  و  بولیوی  در  که  نکروتیک  ؛  های 

 شوند.ها میرنگ گردی بر ساقه برگخاکستری

5. Colletotrichum gloesporioides-    که در برزیل، کره و مکزیک یافت شد و باعث

رنگی است که  رهای تیشود. این عالئم شامل نقاط قهوهها میآنتراکنوز ساقه برگ

 یابد. شود و بعد به تمام سطح برگ گسترش میمعمواًل از لبه برگ شروع می

که در بسیاری از نقاط دنیا مثل برزیل، مصر، افریقای جنوبی -های فوزاریومگونه  .6

 اند از:و مکزیک، روی کاکتوس انجیر هندی مشاهده شدند عبارت

✓ Fusariu, oxysporum  ،F. proliferatum    وF. sporotrichoides -  

 کنند.ها ایجاد میروی ساقه برگهای نکروتیک خشکزخم

✓ F. solani- زای پوسیدگی فوقانی است. عامل بیماری 

✓ .F. lunatumها است.برگای بر ساقهزای نقاط دایره. عامل بیماری 

7. Cladosporium sp.–  هایی  پی امریکا، نقطهسیسیهای کاکتوس در میروی برگ

 ( msucares.com)دیده شد 

8. .Curvularia lunata-  های گرد روی ساقه  هایی از نقطهدر برزیل و مکزیک نشانه

 شده است. ها دیدهبرگ

9. .Cylindrocarpon sp.–    در افریقای جنوبی یافت شده و نکروز ساقه برگ را باعث

 شود. می

10. .Hendersonia opuntiae-  یا    ای به نام سوختگی سطحیشدهباعث بیماری شناخته

میآفتاب نقطهسوختگی  بیماری  این  عالئم  بعدها  شود.  که  هستند  کوچکی  های 

آید.  ای متمایل به قرمز درمیشده و درنتیجه تمام سطح ساقه برگ به رنگ قهوهبزرگ
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ناحیه آلوده، قهوه قسمت مرکزی  و  بیمار  بوده و ترک  ی  به خاکستری  متمایل  ای 

 خورد.می

11. Mycosphaerella sp.-  های نکروتیک روی  مریکای جنوبی باعث ایجاد لکهکه در ا

برگ ساقه  میسطح  شناخته  ها  پالتدا  مانچا  نام  به  مکزیک  در  بیماری  این  شود. 

 شود. می

12. .Phoma sp-  های نکروتیک روی ساقه  شود و باعث لکهکه در آرژانتین یافت می

 شود. ها میبرگ

13. Pleospora sp. –  کند. ها ایجاد میهای نکروتیک روی ساقه برگلکه 

14. .Pollaccia sp-  از آالگواس، برزیل شمالی، در  گزارش شده است که در مناطقی 

 خار، باعث ایجاد پوسیدگی ساقه برگ شده است. های بدون کاکتوس

15. .Rhizopus sp-  .در برزیل و افریقای جنوبی یافت شد 

 های باکتریاییبیماری

 ه نرمپوسیدگی سیا

 ۱زا: اروینیا عامل بیماری

 گونه میزبان: پلی فاگوس 

 توزیع جغرافیایی: آرژانتین و ایتالیا 

های آبکی دارند که  های مبتالبه این بیماری، در بهار نقطهها: ساقه برگعالئم و نشانه

طور متناوب  شده و بههای بیرونی خشک(. بافت۹-۹شوند )شکل  ای و در هم ادغام میقهوه

برمیتر  بافتک  قهوهدارد.  درونی  میهای  سیاه  تقریباً  و  میای  را  این عالئم  در  شود.  توان 

 ها هم مشاهده کرد. میوه

 
1- Erwinia carotovora subsp. 

Carotovora 
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های آلوده را حذف کنید. در شرایط با ریسک باال، برای مثال  مدیریت بیماری: قسمت

استفاده    بعد از باد یا تگرگ شدید، سریع از ترکیبات مس برای اسپری کردن روی این گیاهان

 کنید. 

  
 پوسیدگی لکه سیاه سمت راست ایران و سمت چپ ایتالیا  -۹-۹شکل 

 کال )تورم( تاج

 ۱زا: ریزوبیوم رادیوباکتر عامل بیماری

 تیره گیاهی   ۹0های میزبان: پلی فاگوس با بیش از  گونه

 توزیع جغرافیایی: مکزیک 

ای تا سیاه  گیرد. رنگ گال از قهوهمیای به نام گال در پایین ساقه شکل  عالئم: رشد غده

تر یا  دارد. قطر این غده در قسمت زیرین ساقه کوچکمتفاوت بوده و در بلوغ شکاف برمی

 متر است. سانتی  ۱5مساوی  

 
1 -Rhizobium radiobacter 
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بیماری: رقم در خاکمدیریت  را  نشود. های حساس  پاتوژن کشت  این  به  آلوده  های 

ای مؤثر در مدیریت گسترش گال  رزان و وسیلهها با مواد بیولوژیک راهی نسبتاً اتیمار قلمه

 های تجاری است.تاج در کشت

 های ویروسی و فیتوپالسماییبیماری

از جدی بیمارییکی  باغهای گزارشترین  در  بزرگ شدن  شده  انجیر هندی مکزیک،  های 

برگ  نشانه  ۱ساقه  بیماریاست.  این  معمول  می-های  فرض  یک  که  عاملش  شود 

ها و میوه همراه است. این بیماری در ها، گله با توقف رشد ساقه برگفایتوپالسماست ک

متحده امریکا )کالیفرنیا( و همچنین در افریقای جنوبی هم مشاهده  در ایاالت  ۱۹80اوایل دهه  

 شد. 

روی  میوه  و  خار  تولید  و  گلدهی  عدم  و  رشد  توقف  نامتناسب،  اشکال  ایتالیا،  در 

 ۲سویه )نژاد( فایتوپالسمایی متعلق به زیرگروه ریبوزومیکهای انجیر هندی را به یکاکتوس

را   ۳( دو نوع مختلف فیتوپالسما ۲007و همکاران ) Bertasiniاند. ( نسبت داده۱0- ۹)شکل 

بیماری بزرگی ساقه برگ در  شناسایی کردند که نمونه به  مبتال  انجیر هندی  های کاکتوس 

 . دانندهای بروز آن میکالیفرنیا را نشانه

ها، ضخیم شدن و قلبی شکل شدن ساقه  های اشکال نامتناسب، زیادشدن جوانهنشانه

ها در اهرام سنت  ها، همراه با توقف ناگهانی رشد گیاه و متمایل به زرد شدن ساقه برگبرگ

زمان، طور همبه   16Srll)ایالت شمال شرقی مکزیک( و حضور فیتوپالسمای زیرگروه    4مارین 

بعدها   نشانه۲0۱۱)  5و همکاران   ucikovsky ZakFمشاهده شد.  گزارش کردند که  های  ( 

نوپالتپک )ایالت مکزیک( با حضور   فیتوپالسمایی روی گیاهان کاکتوس انجیر هندی در منطقه

ای )استر((. اخیراً، در همان  های زرد گل ستارهراه بوده است )سویههم  6گروه فیتوپالسمایی 

منطقه، عالئم تغییر شکل )بدشکل شدن( و ضخیم شدن ساقه برگ، موزاییک )نوعی بیماری  

ها روی  شود(، زرد شدن، زیادشدن و بدشکل شدن میوهویروسی که باعث چروکیدگی می

 
1 -Engrosamiento de cladodios 

2 -16Srll-C 

3 -16SrI-B 16 وSrV-A 

4 -Saint Martin Pyramids 

5 -ucikovsky Zak et al. 

6 -16Srl 
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 ۱های آن را به فیتوپالسمای سبز مکزیکی اریکاکتوس انجیر هندی مشاهده شد، ولی عامل بیم

 نسبت دادند.

Felker ( گزارش کردند که در کالیفرنیا ویروس توده۲0۱0و همکاران )  ای تنباکو است

شده در  کند و احتمال دارد که عالئم مشاهدهکه بیماری بزرگ شدن ساقه برگ را ایجاد می

 Suasteمین ویروس باشد. نتایج مشابهی را مکزیک، افریقای جنوبی و ایتالیا هم از اثرات ه

های کاکتوس انجیر  ( به دست آوردند که وجود یک ویروس را در نمونه۲0۱۲و همکاران )

آمده از منطقه نوپالتپک که با عالئمی مثل ضخیم شدن و سندرم موزاییک در  دستهندی به

یجاد آلودگی ناشی از همکاری  ها همراه بود، ثابت کردند؛ بنابراین، در این سندرم، ابرگساقه

 شود. بین فیتوپالسما و ویروس مشخص می

حشره ناقالن  و  ارقام  حساسیت  مورد  در  علمی  تحقیقات  فقدان  علت  کنترل  به  ها، 

 های ویروسی و فیتوپالسمایی این محصول دشوار است.بیماری

 
1 - a6SrXlll 
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 بیماری فیتوپالسما )ایتالیا(   -۱0-۹شکل 

 های غیر زیستیناهنجاری

کننده )غیر واگیر( کاکتوس انجیر هندی منابع علمی محدودی  سرایت های غیرمورد بیماریدر  

ها های غیر زیستی که در برخی نقاط پرورش این کاکتوسترین ناهنجاریوجود دارد. معمول 

 دهند در زیر آمده است.روی می

 آسیب و خسارت حاصله از یخبندان

بر کل    تواند اثر جدییخبندان می  گراد، صدمهانتیبه دلیل دمای کمتر از منفی پنج درجه س

گیاه یا قسمت کوچکی از بافت گیاه تأثیر گذاشته و باعث کاهش عملکرد یا کاهش کیفیت  

تواند  محصول شود. حساسیت به سرما به سن و موقعیت فیزیولوژیکی گیاه و رقم دارد و می
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ی در حال رسیدن، بیشترین حساسیت را  هاهای گیاه، میوهمتفاوت باشد. نسبت به سایر اندام

ها و نقاط نکروتیک را روی پوست میوه  توان لکهبه آسیب یخبندان دارند که از اثرات آن می

 الف(.   ۱۱- ۹مشاهده کرد )شکل 

 خسارت تگرگ

ی رشد گیاه،  در این مورد، طول زمان بارش تگرگ، شدت باد و طوفان و همچنین مرحله

ی برخورد با گیاه، منجر به  ها در نقطهکند. تگرگه را تعیین میمیزان خسارت وارده بر گیا

های جوان  ها و میوهبرگی برخورد، روی ساقهکه در نقطهطوریشوند، بههایی میایجاد زخم

بافت  ۱۱- ۹شود )شکل  هایی ایجاد میسوراخ های سوراخ شده محل ورود ب(. ازآنجاکه 

به گیاه هستند،  ها و قارچباکتری بهها  از  پس الزم است  آلودگی، پس  از  منظور جلوگیری 

هایی که شدیداً  ها و میوهبرگتگرگ، از تیمار حفاظتی مس )مبتنی بر مس( استفاده شود. ساقه 

 آسیب دیدند را باید با هرس، از گیاه جدا کرد.

 هاکشخسارت حاصله از علف

های مسمومیت  ول، نشانهشده، عوامل محیطی و تراکم محصکش استفادهبر اساس نوع علف

 ج(. ۱۱- ۹تواند متفاوت باشد )شکل ها میکشبا علف

 شکاف میوه 

دهد که پس  شده نیست ولی این اتفاق زمانی روی میدلیل اصلی این ناهنجاری هنوز شناخته

کند و میوه  از یک دوره خشکی طوالنی، گیاه از آب باران یا آبیاری آب زیادی جذب می

 د(. ۱۱- ۹دارد )شکل ست آن بازشده و از قسمت پایینی شکاف برمییابد، پوتوسعه می
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)ایتالیا( ج( آسیب گلیفوسات )نوعی   Hailزدگی )ایتالیا( ب( آسیب الف( آسیب یخ -۱۱-۹شکل 

 کش( )ایتالیا( د( شکاف میوه )ایتالیا( علف

 

 

 





 

۱5۹ 

 فصل دهم

 آفات حشره کاکتوس
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 مقدمه

  ۱60خانواده کاکتوس یک گروه بسیار متمایز از گیاهان با ویژگی خاص هستند که بیش از  

 کند، اگرچه خاص گیاه کاکتوس نیستند.گونه از حشرات را میزبانی می

کنند سازگاری  حشرات کاکتوس به شرایط عمومی مناطقی که گیاهان میزبان رشد می

ها  سانان تنها در شب فعال هستند و تکامل آنمثال، بیشتر حشرات بالغ پروانهعنوانبهاند.  یافته 

درصد از    75دهد؛ درواقع،  ها و ساقه گیاهان کاکتوس رخ میهای داخلی پد، شاخهدر بافت

کنند. این حشرات به  های داخلی استفاده میکنند از بافتحشراتی که از کاکتوس تغذیه می

نیز سازگار شدهساختار و عاد گیاهان  این  بر روی  سانان تخماند و پروانهات  را  های خود 

می پدها  بهخارهای  حشرات  و  نمانده  مصون  کاکتوس  از  بخشی  هیچ  و  تمامی  گذارند 

های کاکتوس بر کیفیت  (. آسیب حشرات به باغ۱-۱0کنند )شکل های گیاه حمله میقسمت

نیز مدت و  برداشت  تأو کمیت  تولید  بهثیر میزمان  میوه گیاه  گذارد.  از  آفاتی که  طورکلی 

 کننده از ساقه و پد دارند. کنند، تأثیرات بیشتری نسبت به تغذیهتغذیه می

 حشرات

های اصلی حشراتی که از کاکتوس در سراسر جهان تغذیه کرده با  این فصل به معرفی گروه

زیست و  اکولوژی  محیط  شناسایی،  بر  ابتمرکز  همچنین  و  آفت  زارشناسی  مدیریت  های 

 شده است. پرداخته
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های جوان ب(  روی ساقه برگ ۱آسیب حشرات به کاکتوس: الف( گونه بالغ مونیلما  -۱-۱0شکل 

روی ساقه از  ها د( صمغ ترشحی سخت ج( آلودگی کوچینال وحشی روی میوه 2عالئم شات هول

 داخل میوه 4و( الروهای متاپلورا  grey bugه( آسیب  3الرو متاماسیوس 

 :Dactylopius opuntiae, Homoptera)ای حشره کوچینال پنبه

Dactylopiidae 

 ترین آفت در باغات کاکتوس در سراسر جهان باشد.در حال حاضر، این حشره شاید مهم

و شده برای تولید علوفه را آلوده کرده است  هزار هکتار از کاکتوس کشت  ۱00در برزیل،  

درصد کاهش داده است. در مکزیک، این فاکتور زیستی است که    80وری را به میزان  بهره

تولید کاکتوس را دارد و در آفریقای جنوبی، یکی از دو آفت مهم و  بیشترین محدودیت 

 محدودکننده علوفه و میوه است.

D. opuntiae  ارای  شود. حشره ماده دشکلی جنسی شناخته می با تولیدمثل جنسی و دو

که جنس نر دارای  چهار مرحله حیات )تخم، الرو فاز اول، الرو فاز دوم، بالغ( هست درحالی

زمان  پیش شفیره، شفیره، بالغ( است. مدت شش مرحله )تخم، الرو فاز اول، الرو فاز دوم،

 
1- Moneilema 

2- shot hole 

3- Metamasius larvae 

4- Metapleura 
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شکل و های خاصی شایع است. تخم بیضیچرخه بستگی به عوامل بسیاری دارد، اما ویژگی

فاز اول  تخمبراق است.   بالغ رخ دهد یا الروهای  گذاری ممکن است در داخل بدن ماده 

ها، مرحله الروی  گذاری گذاشته شوند. برای مادهممکن است ظرف چند دقیقه بعد از تخم

به دنبال آن دوره  روز طول می  ۱/۱8 گذاری است و  روزه فاز پیش تخمک  8/۱8کشد که 

طور میانگین یک حشره برند. بهگذاری بسر میتخم  روز را در فاز  ۲۲درنهایت حشرات ماده  

گذارد. جنس نر بالغ این آفت شبیه به مگس یا دو ( می6۱7تا    6۲تخم )دامنه بین    ۱۳۱ماده  

بلند است. حشرات نر از پرواز برای جفت یابی استفاده کرده و دارای عمر کوتاه  عدد دم 

پنبهمی کوچینال  بهباشند.  قابلای  آن تشخیص  راحتی  بدن  کرکاست.  با  سفیدرنگ  ها  های 

 (. ۲- ۱0بسیاری پوشیده شده است )شکل 

ها  ب(. آن  ۲- ۱0کلونی سازی موفق جدید بستگی به الروهای فاز اول ماده دارد )شکل  

روزه هست رشد  دهند که زمانی که الرو دو الی سههای مومی پشتی دراز تشکیل میرشته

قسمت باالیی پد میزبان رفته و با کمک وزش باد جابجا  کنند. برای توزیع این الروها به  می

 شوند. می

کند و به شکل کلونی و گروهای  حشرات کوچینال در سطح گیاهان کاکتوس زندگی می

کنند. همه تجمعی از حشرات در مراحل مختلفی سنی هستند و در پایه خارها جایابی می

ها  نابالغ به دلیل مکش شیره از پد و میوهوسیله حشرات ماده و الرو  ای بههای تغذیهآسیب

شود  شود. در عرض چند هفته پس از استقرار در یک گیاه، مناطق زرد پد ظاهر میایجاد می

رود. هرچند امکان رشد مجدد پدهای جدید وجود  ه( که درنهایت از بین می  ۲- ۱0)شکل  

گاه  حشرات جنس نر هیچ  روند.ها مجدداً نیز از بین میدارد اما در صورت حضور این افت

بالغ نمیمانند  تغذیه  اول حساسها  فاز  الروهای  مهمکنند.  و  برای  ترین  گروه هدف  ترین 

 اقدامات کنترلی هستند. 
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 ۱مراحل حیات کوچینال وحشی  -۲-۱0شکل 

 2حشره لپیدوپتران

پیرالیدا گونه بید  این  ترین حشرات کاکتوس هستترین و فراوانمهم  ۳های سوراخ کننده  ند. 

درصد    66و    4های کاکتوس النگهورنهای آفات سوسکدرصد از گونه  50خانواده حدود  

دهد. چهار گونه مهم از این دسته شامل  را تشکیل می  5های کاکتوس وی ویلبیشتر از گونه

کنند.  است که از کاکتوس تغذیه می  ۹و متاپلورا   8، مگاستس 7، اولیسال6کاکتوبالستیس کاکتروم 

باالترین ریسک خطر و آسیب را به دلیل حضور فراوانش در آمریکا   کاکتوبالستیس کاکتروم

متحده آمریکا و و آفریقای جنوبی و تهدید حمله به مناطق تولید تجاری کاکتوس در ایاالت

ت برده از حشرات پروانهمکزیک دارد. چهار جنس نام کنندگان داخلی  غذیهسانان همگی از 

پدها هستند، نوع متاپلورا از پدها وارد میوه نیز شده، بدون اینکه اثری از ورود این افت روی  

 میوه باقی بماند.

ادامه رشد دارای رنگی روشن   های کاکتوبالستیس،الروها گونه اولیسال و متاپلورا در 

 های سیاه است )شکلق با خال قرمز برا -هستند. الرو کاکتوبالستیس رنگ نارنجی یا نارنجی

سیاه با بندهای عرضی است، الروهای  -ل(، الرو اولیسال به رنگ آبی تیره و یا آبی  ۱0-۳
 

1- Dactylopius opuntiae 

2- Lepidopteran 

3- Pyralidae 

4- Longhorn 

5- Weevils 

6- Cactoblastis cactorum 

7- Olycella nephelepsa 

8- Megastes Cyclades 

9- Metapleura potosi 
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های  های عرضی کوچک از لکهزرد متاپلورا همچنین دارای ردیف-نارنجی    -نازک قرمز  

،  و(. از سوی دیگر، الروهای مگاستس  ۳-۱0 زمینه نارنجی روشن )شکلسیاه در یک پس

نقطه قهوه با یک  های ماده ه(. جنس  ۳-۱0ای روشن در طرفین هستند )شکل  سفید کرم 

قرار داده که به    "eggstick"های خود را در زنجیرهای به نام  کاکتوبالستیس و اولیسال تخم

می متصل  پد  روی  این  خارهای  حاوی    eggstickشوند.  هرکدام  برای  ۱50-۳5ها   تخم 

( و یک تا هشت تخم برای گونه اولیسال چسبیده به گوشه ک   ۳- ۱0کاتوبالستیس )شکل  

)شکل   خارها  راست  تخم  ۳-۱0سمت  مگاستس  ماده  جنس  است.  در ح(  را  خود  های 

تعداد  توده به  می  ۹0-40هایی  پد  سطح  بهدر  گوشهگونهگذارند  که  تخمای  هم    های  با 

طور  های خود را بهتخمب(. متاپلورا    ۳- ۱0همپوشانی داشته و شبیه به ریشه هستند )شکل  

روی شکاف، محل بر  میمنفرد  قرار  کاکتوس  و سطح  اتصال  )شکل  های  ه(.    ۳-۱0دهند 

های شبانه هستند )شکل الف، د، ها با فعالیتمراحل بالغ این چهار حشره، به همانند پروانه

 (. ۳-۱0ز، ی 

 

 ها آفات حشره لپیدپتوران و مراحل زندگی آن -۳-۱0شکل 
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کاک تا  الروهای  کوچک  اندازه  در  کاکتوس  گیاه  یک  بردن  بین  از  توانایی  توبالستیس 

فصل دارند. به این شکل که تمامی بافت داخلی پد را مصرف کرده و پس متوسط را در یک

دست کناری  پدهای  به  گروهی  شکل  به  آن  کردن  خالی  میاز  حمله  کنند.  نخورده 

تر و تخریب کمتری  تحرککم مگاستس یکاکتوبالستیس دو یا سه نسل در سال دارند. الروها 

نسبت به کاکتوبالستیس دارند، اما زمانی که آفت یک گیاه شوند، در یک سال منجر به از هم  

گونه تنها یک نسل در سال دارد. متاپلورا دارای  شوند. اینپاشیدن انشعابات اصلی گیاه می

های آلوده  شند، زیرا شناسایی میوهباهای تازه کاکتوس میخطر باالیی برای تولیدکنندگان میوه

تا    ۱5شود که خیلی دیر شده است. گاهی  کننده تنها زمانی متوجه میدشوار است. مصرف

های  الرو در یک پد وجود دارد. درنهایت، اولیسال تنها در سه سال اول کشت به کاکتوس  ۲0

-ور در زیر ساقههایی تورم مانند تومکند؛ آسیب محلی است آفت در حفرهجوان حمله می

میبرگ یافت  به شود.ها  آفات  این  تمامی  برای  کنترل  است.  برنامه  اجرا  حال  در  تازگی 

Egstick  راحت کاتوبالستیس  در  بهها  زیرا  هستند  هدف  شناساییترین  در  آسانی  و  شده 

 مانند. مزرعه به مدت سه هفته قبل از الرو شدن باقی می

 1حشره ویویل کاکتوس

گونهمهم در  کاکتوس  آفات  متاماسیوس ترین  سیلندروکپتروس   ۳گرستاکریا ،۲های  قرار    4و 

دارند، گونه متاماسیوس باالترین خطر را ایجاد می کند، زیرا فقط حضور چند الرو روی پایه  

کنند.  طور عمده بر روی پد تغذیه میتواند کل گیاه را از بین ببرد. دو جنس دیگر بهساقه می

اماسیوس  شوند؛ در مت راحتی در مرحله بلوغ به دلیل دهان )پوزه( دراز شناسایی میویویل ها به

گرستاکریا  میلی  ۲5- ۲۲طول   در  سیلندروکپتروس  سانتی  6/0  –0/ 5متر،  در  و    5/۳  -۳متر 

شود )شکل  رنگ مشخص میسیاه با دو عالمت نارنجیمتاماسیوس با دو بال  متر است.میلی

ط(؛   4-۱0ای با خطوط سفید دارند )شکل  قهوه  -الف(؛ گرستاکریا معمواًل بدنی سیاه    ۱0-4

ه(    4-۱0 رنگ با مقاطع عرضی دوطرفه در وسط بدن )شکلایتروس بدنی نقرهسیلندروکپ 

 
1- Cactus weevils (Curculionidae) 

2- Metamasius spinolae 

3- Gerstaeckeria spp 

4- Cylindrocopturus biradiatus 
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ای است  های سفیدرنگ با سرهای قهوهدارند. الرو این گروه از آفات بدون پا و به شکل کرم

 ج، ز، ی(.  4-۱0)شکل 

 

 

 ها آفات حشره ویویل و مراحل زندگی آن -4-۱0شکل 

ت پرواز هستند؛ گرستاکریای بالغ تنها در شب  متاماسیوس و گرستاکریا آفات بدون قابلی

ها در طور بالقوه در تمام طول سال حضور دارند، اما اوج بروز آنفعال هستند. این آفات به

های متاماسیوس سیلندروکپتروس از ماه فروردین تا مهر رایج آغاز فصل بارانی است؛ گونه

کنند. تنها یک نسل  خود را رها می  های حشرات ماده به داخل پد نفوذ کرده و تخم هستند.

دارند ولی آفت از یک سال،  در سال  بیش  متاماسیوس  بوده،  دارای عمر طوالنی  بالغ  های 

 ماه قادر به زندگی هستند.   5-4 گرستاکریا و سیلندروکپتروس

های داخلی  بیشترین آسیب به گیاهان کاکتوس ناشی از الرو حشرات است زیرا از بافت

ویژه آفت متاماسیوس که الروهای پرتحرکی دارد  شوند، بهبب پوسیدگی میتغذیه کرده و س

ها و کل گیاه بر روی زمین  و به میزان کمتر آفت گرستاکریا. مشاهده پدهای پراکنده، شاخه

دیده افزایش  توجهی پوسیدگی را در مناطق آسیبطور قابلمتداول است؛ حشرات مخرب به
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به  می تمایل  بالغ  حشرات  گونهدهند.  دارند،  جوان  پدهای  از  و  تغذیه  گرستاکریا  های 

تخم سیلندروکپتروس برای  پدها  این  میاز  بهره  الرو  پرورش  و  درحالیگذاری  که  گیرند. 

 دهند.تر را ترجیح میمتاماسیوس پدهای قدیمی

کند و به  ای است که در خارج از گیاه زندگی میدر این آفات، حشره بالغ تنها مرحله

تواند یک گزینه عالی برای  حال، هرس میل هدف اصلی کنترل الرو است. بااینهمین دلی

 های زمستان باشد.ها در ماهکنترل الروهای گرستاکریا و سیلندروکپتروس و شفیره

 1های شاخک درازسوسک

ها در مزارع کشت  ترین گونهیکی از رایج (شده استمعرفی  ۲مونیلما  وسیله جنساین گروه به

آن کاکتو  است(.  پایه س  در  الرو  سه  یا  دو  و حضور  زده  بسیار جدی  قادرند صدمات  ها 

کاکتوس ممکن است منجر به سقوط کل گیاه شود. این حشرات روی پایه گیاهان جوان  

کنند. این حشرات به رنگ  هایی مشابه فعالیت متاماسیوس ایجاد میکنند و آسیبتغذیه می

های سفید نامنظم است. طول  اوقات دارای عالمتعضیها و قسمت پشتی بسیاه هستند؛ بال 

ها طولی بیش  تر از جنس ماده است( و شاخکمتر است )جنس نر کوچکمیلی  ۲5- ۱5ها  آن 

الف(. الرو سفیدرنگ و طول آن   5-۱0 و الف   ۱-۱0 از نیمی از بدن حشرات دارند. )شکل

 و ج(. الف  5- ۱0متر و دارای سرسیاه رنگ است )شکل  میلی 40تا    ۱5

مونیلما حشراتی فاقد قابلیت پرواز بوده و در روزهای ابری در هنگام صبح فعال هستند.  

 حشره بالغ چندین ماه از فروردین تا آذر حضور دارند و سالیانه یک یا دو نسل دارند. 

 
1- Longhorn beetles 

(Cerambycidae) 

2- Moneilema 
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 چرخه زندگی مونیلما  -5-۱0شکل 

رساند. الروها در داخل  میهای اتصال قدیمی کاکتوس آسیب  الرو به ساقه اصلی و محل

تازه کشت به مزارع  و  کرده  پایین، حرکت  در جهت  معمواًل  کاکتوس،  آسیب  گیاهان  شده 

های  های پدصورت سطحی، از طریق سایش در لبههای بالغ، بهزنند. از سوی دیگر، گونهمی

ند. حشره  کن الف( تغذیه می  5- ۱0الف و    ۱- ۱0ها )شکل  گرفته و گاهی اوقات میوهتازه شکل

یابی و پیدا کردن الروها در داخل  بالغ هدف کنترل در اقدامات مدیریت آفت است زیرا مکان

 گیاه دشوار است. 

 حشرات مکنده 

های سطحی کاکتوس با دهان گزش یا جویدن وجود دارند که این  کنندهتعداد کمی از تغذیه

به دلیل عدم وجود برگ ها شامل ترین آنست. رایجهای واقعی در گیاه کاکتوس ااحتمااًل 

و   1ها( و شپشک ها. جنس شلینیدا های بدبو، حشرات کوچینال، تریپس )ریشک بال ساس

مثال   ۲نارنیا  و  آفات  بوده  با  مقایسه  در  این حشرات  مکنده هستند.  از حشرات  های خوبی 

بخشاشاره در  آسیبشده  قبلی  میهای  کاکتوس  گیاه  به  را  رایجهای کمتری  ترین  رسانند. 

 است. دهنده، کاهش کیفیت میوهآسیب ایجادشده ازنظر پرورش

ای تا سبزرنگ  ( دارای بدن قهوه)حشره خاکستری کاکتوس  ۳حشره بالغ شلینیدا تابوالتا 

کنند، به رنگ سبز روشن  است؛ در مراحل اولیه تولد، سیاه و به همان اندازه که رشد می

 
1- Chelinidea 2- Narnia 3- Chelinidea tabulata (Burmeister) 
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، ۱الف و ج( طول دارند. حشره میوه کاکتوس  6- ۱0متر )شکل میلی ۱5- ۱۳آیند بالغین  درمی

کاکتوس است.  تر از حشره خاکستری  رنگ تا سیاه، باریک و کوچکدر مرحله بلوغ بنفش

در مراحل قبل از بلوغ به رنگ خاکستری تیره با مناطق زرد کمرنگ بر روی شاخک، قفسه  

)شکل   پاها  و  کاکتوس   6- ۱0سینه  قرمز  بالغ  حشره  است.  و(  است،    ۲د  قرمز  سر  دارای 

ح(    6-۱0رنگ در قفسه سینه و شکم )شکل  که بقیه بدن دودی رنگ با باندهای کمدرحالی

های رشد و پرورش در مراحل  متر است. دورهمیلی  8-6کوچک به طول    است. این حشره

 .Nروز برای    67و    ۱۳؛  C. tabulataروز برای    56و    ۲۱تخم و قبل از بلوغ به ترتیب:  

femorata  روز برای    ۳6و    ۲6۹(؛ وH. nigriceps    است. اهداف کنترل برای این دسته از

کنندگان خارجی هستند؛ حشرات تازه  همه تغذیهآفات شامل افراد بالغ و نابالغ است زیرا  

 ترند.کننده حساسمتولدشده به عوامل کنترل 

 

 های کاکتوس مراحل زندگی مکنده -6-۱0شکل 

 
1- Narnia femorata Stål 2- Hesperolabops gelastops 

Kirkaldi 
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 سایر آفات

ترین آن است که  مهم  ۱کنند. آسفوندیلیا ها تغذیه میهای مگس از کاکتوستعداد کمی از گونه

در پد زندگی    4و داسیوپس   ۳، لو نچا 2که مایتیوالیکند، درحالاز بذرهای کاکتوس تغذیه می

عنوان آفات حشرات در  های میوه گاهی بهشوند. مگسهای کمی میکنند و سبب آسیبمی

اند. تریپس ها معمواًل در مزارع کاکتوس  شدهویژه در منطقه مدیترانه گزارشسراسر جهان، به

های  شود؛ این آفات به پوست پدهای جوان و میوهیافت می  5ویژه نئوهیداتریپس گالبی، به

صورت خارجی بر روی  رسانند. درنهایت، آفات شپشک بهدر مراحل اولیه رشد آسیب می

ها محدود به تعداد کمی از گیاهان در مزارع پرورش  کنند؛ حضور آن ها تغذیه میکاکتوس

طیف نابودی دشمنان طبیعی آنان    های گستردهکشاست و تنها در صورت استفاده از حشره

 زیاد می شوند. 

 مدیریت یکپارچه

( یک استراتژی برای کنترل آفات حشرات با استفاده از طیف  IPMمدیریت یکپارچه آفات )

روشگسترده از  از ای  کامل  آگاهی  آفت،  جمعیت  شدید  کاهش  برای  است.  کنترلی  های 

های کلیدی مدیریت ها الزم است. شیوهشناسی آفات و دشمنان طبیعی آن شناسی و زیستبوم

IPM :در مزارع کاکتوس در زیر آمده است 

 هرس کردن

تواند جمعیت آفات را در سه مسیر زیر تحت  نگهداری مزارع شامل هرس ساالنه است که می

 تأثیر قرار دهد:

فرصت • متراکم  فراهم  پوشش  زمستان  طول  در  حشرات  بقای  برای  فراوانی  های 

سازی مزایای هرس  دهد. برای بهینههمچنین کارایی اسپری را کاهش میکند و  می

 برگ باید حداقل باشد.کردن، همپوشانی ساقه

 
1- Asphondylia 

2- Mayetiola 

3- Lonchaea 

4- Dasiops 

5- Neohydatothrips opuntiae 
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ساله آلوده در  آورد که همراه با حذف پدهای یکهرس این فرصت را فراهم می •

یابد که  های ویویل نیز از بین بروند. کارایی این عمل زمانی بهبود میزمستان، گونه

 زمان انجام دهند.ن تولیدکننده که در مجاورت هم هستند این اقدام را همچندی

بهینه • بماند. برای  مزارع  کف  در  هرس  ضایعات  نباید  هرس،  مثبت  اثرات  سازی 

های  ها یک پناهگاه بالقوه برای توسعه و تولیدمثل حشرات کوچینال، کاکتوسقارچ

 ند. های شاخک دراز و حفاران کاکتوس هستویویل و سوسک

 مقابله اولیه

که  ضروری است که در همان ابتدای بروز هنگامی  lepidopteranبرای کنترل الروهای آفات  

بنابراین،   نیست؛  مؤثر  چندان  کنترل خارجی  مقابله شود،  است  کاکتوس  بافت  داخل  الرو 

نظارت و پایش مرحله بلوغ و مشخص کردن زمان انفجار جمعیت ضروری است. یک فرمون  

توان  های دیگر این آفت را میشده است. گونهدام انداختن آفات بید نر به بازار معرفیبرای به  

آذر -تیر و مهر  –آبان )کرم سفید کاکتوس(، اردیبهشت  -های نوری در مهربا استفاده از تله

 برداری کرد. برگ( را نمونه)کرم گورخری کاکتوس( و سالیانه )حفار ساقه

 1ایتن تودهتله گذاری یا به دام انداخ

تله ویویلانجام  برای  امکان گذاری  بهها  است  تلهپذیر  اگر  پدهای  خصوص  روی  بر  ها 

ای برای هر دو جنس نر و کاکتوس قرار داده شوند زیرا جنس نر این آفات فرومون یکپارچه

های سر خرطومی از انواع  های شاخک دراز و ویویلها، سوسککند. ویویلماده ترشح می

ها را کنترل کرد. برای  توان با چیدن دستی آنای بدون قابلیت پرواز هستند و میهسوسک

دم و  های شاخک دراز و ویویل های سر خرطومی اقدامات کنترلی باید در سپیدهسوسک

ها  غروب انجام شود، زیرا حشرات دارای فعالیت شبانه هستند، از سوی دیگر نوع بالغ آن

ای آفات در شب قبل  توان آثار تغذیهگذارند که در روز میمی ای بر جایردپای غذایی ویژه

 الف(.  5-۱0 الف،  4  -۱0الف،  ۱-۱0را مشاهده نمود )شکل  

 
1 Mass trapping 
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 کنترل زیستی

کنترل زیستی یک عنصر اساسی در مدیریت آفات حشرات است. در مورد آفات کاکتوس،  

نوبه ت است که بهکنترل زیستی مستلزم حفاظت از دشمنان طبیعی موجود در مزارع و باغا 

 خود مستلزم:

 شناسایی حشرات سودمند؛  •

به  • بالغ،  برای مرحله  مواد غذایی  منابع جایگزین  در تهیه  و شهد  گرده  گیاهان  ویژه 

 اطراف باغ؛ و

 های گسترده طیف کشعدم استفاده از اسپری حشره •

می بیولوژیکی  قارچکنترل  از  استفاده  با  بیماریتواند  حشره های  مثال  عنوان)به   ۱زای 

Beauveria bassiana  برای کنترل حشرات مانند کرم سفید انجام شود. چالش این است )

می آفات  که چگونه  اکثر  قرارداد، چراکه  با حشرات هدف  تماس  در  را  کنترل  عامل  توان 

تغذیه بافتکنندهکاکتوس  داخل  در  را  زندگی خود  اکثر چرخه  و  داخلی هستند  های های 

 گذرانند. کاکتوس می

 کنترل شیمیایی

حشره از  محدودی  تعداد  مجاز  کشتنها  کاکتوس  گیاهان  شیمیایی  کنترل  برای  سنتی  های 

  neem،  ۳، باسیلوس ۲خاک دیاتومه   ,pyrethrumهای آلی مانند  کشحال، حشرهباشند. بااینمی

های  از گزینه  توان از طیف وسیعیدر دسترس هستند و می  4و محلول صابونی ضد حشره

 شیمیایی برای کنترل حشرات استفاده نمود.

 

 

 
1- Entomopathogenic fungi 

2- Diatomaceous earth 

3- Bacillus thuringiensis 

4- Insecticidal soaps 



 

۱7۳ 

 فصل یازدهم 

 برگ و بذرها فرآوری، پردازش و استفاده از میوه، ساقه،
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 مقدمه

  "عنوان  یکی از نویسندگان سیسیلی، از کاکتوس گالبی به دلیل مزایای فراوانی که دارد با  

اند. در ازاین ناشناخته بودهیادکرده است که برخی از این مزایا پیش  "گنجینه پنهان زیر خارها 

آرژانتین، شیلی، پرو، بولیوی، آفریقای جنوبی، مصر، ترکیه، اتیوپی،    - بسیاری از کشورها نظیر

مدیترانه   دریای  حوضه  و  جنوبی  آمریکای  کشورهای  دیگر  و  سنتی  به  -اریتره  میوه  طور 

شود. از سوی دیگر، در مکزیک، عالوه بر میوه، پدهای رسیده و  کاکتوس گالبی مصرف می

حال، هم میوه و هم پد فسادپذیرند و برای افزایش  شوند. بااین( مصرف میnopalitosترد )

های پس از برداشت الزم است. عالوه بر این، میوه و ساقه ها نیاز به فنّاوریطول عمر آن

باید پس از برداشت و فرآوری  ها حاوی ترکیبات زیست فعال متعددی میبرگ باشند که 

مند خواهند شد.  کنندگان از مزایای کامل بهرهمصرفحفظ شوند، در این صورت است که  

از   بسیاری  و  میوه(  یا  پد  ازنظر  )چه  است  چندگانه  مزایای  با  گیاه  یک  گالبی  کاکتوس 

های  ( روش۲006و همکاران )   Sáenzتوان از آن تولید کرد.  محصوالت اصلی و جانبی را می

های اخیر در این زمینه  اند. پیشرفتو پد بیان نمودهجایگزین متعددی را برای پردازش میوه 

 شده است. در این فصل ارائه

 ترکیب شیمیایی و ترکیبات زیست فعال 

قبل از هرگونه فراوری مواد اولیه، الزم است که ترکیب شیمیایی و فیتوشیمیایی آن و همچنین  

گالبی، ویژگی کاکتوس  برای  شود.  درک  و  شناخته  صنعتی،  فرآیند  به  مربوط  فنی  های 

های موردنیاز است. عالوه بر این، طالعاتی در مورد ترکیب شیمیایی میوه، دانه و ساقه برگا

 درک کاملی از ترکیبات زیست فعال این گیاه و مزایای سالمتی مرتبط با آن الزم است.

شده  های خوراکی میوه از گیاهان کشتهای زیادی روی ترکیب شیمیایی قسمتپژوهش

شده جمله مصر، عربستان سعودی، مکزیک، شیلی و آرژانتین انجامدر نقاط مختلف جهان از

(  ۲006و همکاران )  Sáenzشده توسط  ویژه مطالعه و آنالیز انجامای بهاست. اطالعات گسترده
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عنوان منبع روغن، فیبر و پروتئین در دسترس است.  در مورد ترکیبات و استفاده از بذور به 

های اپونتیا، شده است. در میان گونهباره ارائهدراین  در این فصل آخرین اطالعات موجود

های شیرین و آبدار و  ایندیکا است که به دلیل میوه-شده اپونتیا فیکوسبیشترین گونه کشت

شود. نسبت سبز، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش شناخته می- های سفیدهای مختلف در رنگپالپ

( کاربرد  ۱- ۱۱های رنگی )شکل  است. اکو تیپ  پالپ در میوه متفاوت و پوست معمواًل نازک 

رنگ تولید  اواًل  دارند:  وجود  دوگانه  از  ناشی  سالمتی  فواید  ثانیاً  و  )بتالین(؛  طبیعی  های 

 ها. اکسیدانی آنآنتی

میوه در  موجود  زیست  ترکیبات  ویتامین  دیگر  رژیمی  Cها  فیبرهای  و  کاروتنوئیدها   ،

حتوای باالیی از آب، فیبر غذایی و مواد معدنی است.  های کاکتوس دارای م هستند. ساقه برگ

باشند. تفاوت جزئی در ترکیب  بذرها غنی از اسیدهای چرب ضروری مانند اسید لینولئیک می

های مختلف وجود دارد که عمدتاً ناشی از محتوای  های کاکتوس گالبی در رنگشیمیایی میوه

 دانه است.رنگ

 ی کاکتوس گالبی هااکوتیپ رنگی میوه -۱-۱۱شکل 

های فنی را بر اساس مقادیر  مقادیر ترکیبات شیمیایی مشخص و ویژگی  ۱-۱۱جدول  

نارنجی  -های قرمز، بنفش و زرددهد. کاکتوسشده توسط چندین نویسنده را نشان میگزارش

ها دارای  نارنجی-ها حاوی بتاسیانین ها و زردکه قرمز و بنفشحاوی بتالین هستند، درحالی

 نتین هستند.بتازا
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های گالبی )منبع:  های رنگی کاکتوسهای میوهخواص شیمیایی و فنی پالپ  -۱-۱۱جدول 

Morales ( ۲00۹و همکاران  ،)Cayupan ( ۲0۱۱و همکاران)) 

 پارامتر 
کاکتوس گالبی  

 سبز 

کاکتوس گالبی  

 بنفش

- کاکتوس گالبی زرد

 نارنجی

 6/ ۲ – 6/ ۳ 5/ ۹ – 6/ ۲ 5/ ۳ -7/ ۱ اسیدیته 

اسیدیته )درصد سیتریک  

 اسید( 
۱8 /0- 0۱ /0 04 /0 – 0۳ /0 57 /0 – 55 /0 

 ۱۳/ 5 -۱4/ 5 ۱۲/ 8 – ۱۳/ ۲ ۱۲-۱7 جامدات محلول )بریکس( 

گرم بر  )میلی  Cویتامین 

 گرم( ۱00
4۱- 6 /4 5 /۳۱- ۲0 ۲8 – ۱ /۲4 

گرم بر  بتا کاروتن )میلی

 گرم( ۱00
5۳ /0 - ۲8 /۲- 85 /0 

 (میکروگرم بر گرم

 ۱لوتئین( 
۲6 ۱5 /0 04 /0 

گرم بر  بتاسیانین )میلی

 کیلوگرم( 
8 /0-۱ /0 4۳۱ – ۱۱۱ ۱۱- 4 /۲ 

گرم بر  )میلی ۲بتا گزانتین 

 کیلوگرم( 
۱ /۳- 4 /0 8 /۱۹5 – 4 /8۹ ۳ /76- ۱6 

 

میوهترکیب شیمیایی  متفاوت  های  مختلف  عوامل  به  بسته  است  ممکن  کاکتوس  های 

 باشد: 

 
1 -Lutein 2 -Betaxanthins 
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 شوند(؛آن کشت میمنشأ گیاهان )اقلیمی که در  •

 عوامل زراعی، مانند کشت، باروری و آبیاری؛ یا  •

 های ژنتیکی. تفاوت •

اگرچه   است،  کلسیم  از  غنی  گالبی  گزارش  McConn and  Nakata  (۲004کاکتوس   )

قابلیت دسترسی زیستی کلسیم کم است، زیرا بهمی اگزاالت کلسیم وجود دهند که  عنوان 

نمی جذب  که  تغذیهشود.  دارد  مزایای  کم،  سدیم  محتوای  و  باال  پتاسیم  ای  محتوای 

 دهد.فردی را برای افراد مبتالبه مشکالت کلیوی و فشارخون باال ارائه میمنحصربه

 شیمیاییویژگی

 میوه 

ترکیب بر  ویژگیعالوه  فعال،  زیست  ترکیبات  و  شیمیایی  طول  های  در  نیز  دیگری  های 

های کاکتوس گالبی دارای اسیدیته  طورکلی، میوهرد. بهگیها موردتوجه قرار میفرآوری آن

بندی ( طبقه5/4عنوان غذاهای کم اسید )اسیدیته بیشتر از  ( هستند و بنابراین به۱/7-۳/5باال )

بیشتر   اسیدیته (استثناء است که دارای اسیدیته باالتر  ۱شوند؛ در این میان اپونتیا زوکانستل می

دهد دمای تیمار گرمایی بستگی به اسیدیته دارد. به همین  می  ( است. مطالعات نشان5/۳از  

که غذاهای غیر اسیدی پاستوریزه یا کنسرو شوند، دمای باالتری برای کاهش  علت، هنگامی

)اسیدیته   اسیدی  به غذاهای  نسبت  استاندارد  به حد  برای رساندن  میکروبی  فعالیت  سطح 

یته )با افزودن اسیدسیتریک( کاهش یابد(. درجه ( موردنیاز است )مگر اینکه اسید5/4تر از  کم

تواند اثرات منفی بر صفاتی مانند  گراد( میدرجه سانتی  ۱۲۱معمواًل بیشتر از  حرارت باال )

طعم، رنگ و عطر داشته باشد. اسیدیته و محتوای جامد محلول پالپ ها شرایط ایده الی را  

ین، کنترل تیمارهای حرارتی در فرایندهای  کند؛ بنابراها فراهم میبرای رشد میکروارگانیسم

نگهداری مهم است. از دیدگاهی دیگر، میوه سبز در برخی از کشورها )مثالً شیلی( دارای  

 
1 -O. xoconostle 
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وجود، تر و طعم بهتری نسبت به اکوتیپ های بنفش و پرتقالی است. بااینبافت بهتر، شیرین

فراوری هستند، زیرا بتالین های    های بنفش، قرمز و نارنجی دارای پتانسیل باالیی برایمیوه

 موجود در اکوتیپ های رنگی نسبت به کلروفیل با توجه به اسیدیته و گرما پایدارتر هستند.

 ها(برگپدها )ساقه

حضور موسیالژ و پکتین در پدها بر چسبندگی برخی از محصوالت مانند تهیه پودر مخلوط  

ر دو ترکیب بخشی از فیبر رژیمی هستند و گذارد. هبا آب یا آبمیوه قبل از مصرف تأثیر می

ها را  توان آنهیدروکلوئیدی هستند که توانایی جذب و نگهداری آب را دارند. همچنین می

عنوان غلظت دهنده در مواد غذایی استفاده نمود. ترکیب شیمیایی پد توسط استخراج و به

Pimienta Barrios  (۱۹۹0  و )Maki Díaz  ( گزار۲0۱5و همکاران )شده است. همانند  ش

ها موجود دارای فعالیت  سایر سبزیجات، حاوی مقدار زیادی از آب و فیبر است. پلی فنول 

توانند  حال این ترکیبات به دلیل اکسید شدن میباشند باایناکسیدانی در رژیم غذایی میآنتی

ه در طول روز ای شوند. عالوه بر این، اسیدیته گیاهای قهوهداری موجب لکهدر فرآیند نگه

کند و زمان برداشت بهینه باید  تغییر می  –ای از متابولیسم اسید کراسوالسهعنوان نتیجهبه  -

 بسته به زمان فراوری انتخاب شود.

 های درون میوه(بذرها )دانه

دهند و دارای محتوای متغیر از  درصد از بخش خوراکی میوه را تشکیل می ۱5ها حدود  دانه

)به  دانه( می  ۱00گرم در    8/۹سط  طور متو روغن  از اسیدهای  گرم  بذر غنی  باشند. روغن 

ویژه در مراکش  آرایشی، بهرو، برای صنایع داروسازی و لوازمنشده است؛ ازاینچرب اشباع

عنوان روغن  و تونس، موردتوجه است. با توجه به بازده پایین روغن از دانه، استفاده از آن به

ع و  اقتصادی  ازنظر  بهخوراکی  بهملکردی  توکوفرولها،  حضور  نیست.  عنوان  صرفه 

بین  اکسیدانآنتی   Özcanو    Matthäusشده است.  درصد شناسایی  50تا    ۹/۳های طبیعی، 

دهند که فیبر و مواد معدنی، با محتوای  ( گزارش می۲0۱۱)  Al Juhaimiو    Özcan( و  ۲0۱۱)

درصد و مقدار زیادی کلسیم، پتاسیم و فسفر و سایر مواد معدنی، نیز اجزای   5/۱۲فیبر خام  
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مهم در دانه هستند. محتوای پروتئین نسبتاً باال )تقریباً شش درصد( به این معنی است که  

 ی مصرف انسان است.بذرهای کاکتوس گالبی منبع پروتئینی برا 

 های فرآوریتکنولوژی

گسترده تکنیکطیف  از  میای  فرآوری  ساقههای  میوه،  برای  بذربرگتواند  و  استفاده  ها  ها 

( و برخی از جدیدترین  ۲006و همکاران )  Sáenzها در گزارش  آوریشود. بعضی از فن

 شده است. ها در زیر شرح داده روش

 ده(شده )دهیدراته شمحصوالت خشک

معیاری از آب در دسترس غذاست. در دسترس بودن آب در بافت گیاه متغیر و    ۱فعالیت آبی

وجود دارد که نسبت آن بستگی به ترکیب غذا    "۳آب پیوسته "و    "  ۲آب آزاد "تمایزی بین  

به دارند. موسیالژ  عنواندارد،  باالیی  نگهداشت آب  کلوئیدها ظرفیت  هیدرو  ترکیبات  مثال 

 ها مثالی از ترکیبات هیدرولوئید است. دهای کاکتوس و میوهموجود در پ 

توان با کاهش آب فعال کنترل نمود. مقدار حداقل نیاز برای رشد  رشد میکروبی را می

ها  ، مقدار آن برای باکتری۲007در سال    Roosمطالعات   میکروبی متغیر است. با توجه به

های  و برای قارچ  87/0الی    0/ 8ها بین  ، برای کیک۹/0تا    87/0ها بین  ، برای قارچ۹/0بیش از  

 است.  65/0تا   6/0بین  4اسموفیلیک 

فعال  آب  کاهش  برای  مورداستفاده  آب فنّاوری  شامل  غذا  حفظ  گیری  برای 

. روش آخر ترکیبی از انجماد و کاهش آب فعال  کردن(، تغلیظ و انجماد خشک است)خشک

 ها است.در کنترل رشد میکروارگانیسم

 شده کاکتوس گالبیمحصوالت خشک 

وسیله  به  –تواند به شکل طبیعی  داری غذا است. میترین فرآیندهای نگهکردن از قدیمیخشک

ها و اسپری  دهکنن های دهیدراسیون، خشکیا با تجهیزاتی مانند تونل  - تشعشعات خورشید

 
1 -Water activity (aw) 

2 -Free water 

3 -Bound water 

4 -Osmophilic 
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فناوری اخیراً  شود.  بودن انجام  یکدست  و  بهتر  کیفیت  برای  باال  کنترل  قابلیت  با  های 

 شده است. شده به بازار عرضهمحصوالت خشک

نازک پالپ برای تبدیل به محصوالت طبیعی  کردن الیهمطالعات بسیاری در زمینه خشک

های  رول "،  "ایهای میوهورقه"ه نام  شده است. این محصوالت بای( انجامقابل جویدن )ژله

ها و محتوای رطوبت متفاوت دارند به  شوند که ضخامتشناخته می  "fruit bar"یا   "ای میوه

تر از  ها رطوبت باال )کمکه رول های نازک و خشک هستند درحالیاین شکل که ورقه یا الیه

توان از ترکیب  ه در آن میبیست درصد( دارند. دانشگاه شیلی یک فرآیند را ایجاد کرده ک

های رنگی نیز برای ساخت  پالپ کاکتوس و سیب برای تهیه رول میوه استفاده کرد. اکوتیپ

گیرند )شکل  محصوالت با عطرو طعم دلپذیر و بافت و ظاهر جذاب مورداستفاده قرار می

۱۱-۳.) 

جدول   تیمارهاویژگی  ۲-۱۱در  تمام  است.  شده  داده  نشان  خاصی  محصوالت    های 

 شامل: 

 درصد پالپ کاکتوس گالبی؛ 75 •

 درصد پالپ سیب؛  ۲5 •

معادل صفر درصد ساکارز و    T3معادل شش درصد،    T2و    T1مقادیر مختلف ساکارز )  •

 (؛ و ۱ صدم درصد سوکرالوزیک

 یک درصد(  T3و  T2صفر درصد،  T1)  flaxseedمقادیر مختلف  •

درصد است. اکوتیپ بنفش    ۱4/ ۱  –  ۹/4۳محتوای کلی فیبر رژیمی تمامی تیمارها بین  

 جای شکر( است. دارای فیبر باال به دلیل محتوای پالپ باال و اضافه شدن سوکرالوز )به

های کاکتوس گالبی های مختلفی را در تولید ورقهگام  ۲- ۱۱نمودار جریان در شکل  

پالپ های کاکتوس گالبی و سیب و همچنین یک آون برای    ۳- ۱۱دهد و شکل  نشان می

 دهد. کردن برای ساخت ورق را نشان میخشک

 
1 -Sucralose 
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El Sahamy  زرد فراهم و دماهای مختلف    -هایی را از اکوتیپ نارنجیو همکاران ورقه

درصد(    ۱0و    5،  4،  ۳،  ۲،  ۱،  0های متفاوت ساکارز )درجه( و نسبت  70و    60خشک شدن )

متر پخش و در یک آون سنتی میلی  ۱0شده باضخامت  . پالپ های آمادهرا آزمایش کردند

با  ساعت خشک شد، ورقه  44تحت هوا در   بهتر  تیمار شده   ۳الی    ۲های  درصد ساکارز 

محصوالت خشک میبودند.  افزودنی  فاقد  بهشده  بنابراین  طبیعی  باشند  محصوالتی  عنوان 

 ستند. شوند زیرا سالم هکنندگان تلقی میتوسط مصرف

استفاده صنعتی  مقیاس  در  نویسنده،  اطالعات  اساس  بر  ساده،  روش  است. این  نشده 

شرکت از  رول تعدادی  میوهها  از  توتهایی  سیب،  ارائه  های  را  زردآلو  و  گیالس  فرنگی، 

طورمعمول این محصوالت صد درصد طبیعی نبوده و از کنسانتره پوره گالبی دهند که بهمی

آسانی  کنند. کیفیت چنین محصوالتی بهها استفاده میوعی و رنگ دهندههای مصندهندهو طعم

تر  تر و سالمیافته و به محصوالتی طبیعیبا استفاده از پالپ های رنگی کاکتوس گالبی افزایش

 شوند. تبدیل می
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های رنگی در های کاکتوسفیبرهای رژیمی و ترکیبات فنولی موجود در رول -۲-۱۱جدول 

 ترکیب با پالپ سیب و بذر کتان 

 تیمار / پیش تیمار 
های با میوه  آمده از کاکتوسدست ای بههای میوهرول

 نارنجی-زرد

 T1 T2 T3 

 a ۱ / ۱4 b ۳ / ۲4 c 8 / ۳8 گرم(  ۱00فیبر غذایی کل )گرم بر 

بر  GAEگرم فنولیک های کل )میلی

 (  کیلوگرم
a ۳ /445 ۱ b ۳65 ۱ c ۱ /640 ۱ 

 
 پالپ های با کاکتوس میوه ای حاصل ازهای میوهرول

 بنفش

 T1 T2 T3 

 a ۲ / ۲0 b ۹ / ۲8 c ۹ / 4۳ گرم(  ۱00فیبر غذایی کل )گرم بر 

بر  GAEگرم فنولیک های کل )میلی

 (  کیلوگرم
a 7 /404 ۱ b 4۳8 ۱ c 846 ۱ 

GAE = Gallic acid equivalent. a 

Means following different letters differ at P < 0.05. 

Source: Saenz et al. unpublished data 
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و همکاران   Saenzای کاکتوس گالبی )برگرفته از های میوهسازی رولآماده -۲-۱۱شکل 

(۲00۹ )) 

 

 کاکتوس گالبی و سیبهای میوه از ترکیب  مراحل ساخت رول -۳-۱۱شکل  

 شده محصوالت پدهای خشک

خشکروش ساقههای  میوهبرگکردن  از  متفاوت  ساقهها  مصرف  برگهاست.  برای  را  ها 

کنند.  ها را به پودرهایی با محتوای باالی فیبر غذایی تبدیل میکنند بلکه آنمستقیم خشک نمی

را می برای ساخت کوکیاین پودر  از  توان  برخی  آرد گندم( و پودینگ در  با  ها )مخلوط 

برداشت و زدودن 

 خارها

 ریختن در ظرف
 مخلوط کردن

 )هم زدن(

 مخلوط کردن مواد
)میوه کاکتوس، پالپ، 

 شکر و ...(
 پالپ/ صاف کردن

 انتخاب
 شست و شو

 کندن پوست )با آب کلر دار(

-58کردن )خشک 

درجه سانتیگراد  60

 ساعت( 78به مدت 

 سرد کردن
درجه  ۲0-۲5)

 سانتیگراد(

برش دادن و رول 

 ساختن
 بسته بندی
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تواند در ن میشود. همچنیها استفاده میویژه مکزیک، غالت صبحانه و یا ترتیلکشورها، به

 های غذایی )کپسول، قرص و غیره( استفاده شود.تولید مکمل

Rodriguez Garcia  ( مشاهده کردند که در طول رشد ساقه برگ۲007و همکاران )  های

  56/4۱گرم به    60درصد در یک ساقه برگ    87/۲۹یابد )از  جوان، فیبر نامحلول افزایش می

درصد(   ۹۱/۱4به    ۲۲/۲5فیبر محلول )به ترتیب از  که  گرم(، درحالی  ۲00درصد در یک پد  

 یابد.کاهش می

تواند سهم مثبتی در افزایش دریافت فیبر روزانه در محصوالت غذایی داشته  پودرها می

های  هایی همراه است، زیرا بعضی از جنبهحال، واردکردن پودر در غذاها با چالشباشند. بااین

مثال، تیمارهای گرما منجر به عطرو طعم گیاهی  عنوانرد، بهسازی داطعم و بافت نیاز به بهینه

شود. پژوهش  شود و موسیالژ که در ساقه برگ وجود دارد، سبب تغییراتی در بافت میمی

Saenz  ( منجر به تولید یک فیبر طبیعی تصفیه۲0۱۲و همکاران )  گرم در   80شده با بیش از

گرم از فیبر رژیمی دیگری شده    ۱00م در هر  گر  ۲۲تا    ۲0گرم از یک فیبر رژیمی و    ۱00هر  

شود موجب افزایش  برگ در دمای باال شسته میکه ساقهویژه هنگامیسازی بهاست. خالص

سازی،  شود. این فرآیند خالصفیبر غذایی، کاهش رنگ سبز و کل ترکیبات فنولی در پودر می

عنوان  برگ کاکتوس بهودر ساقهتواند منجر به استفاده گسترده از پامیدوارکننده است و می

های گیاهی  کنندگان آن با افزودنیویژه در بازارهایی شود که مصرفافزودنی مواد غذایی به

های بیشتری برای  کاکتوس آشنا نبوده و بنابراین کمتر مورد استقبال قرارگرفته است. پژوهش

اکسیدان باال  رفیت آنتیبه دست آوردن پودرهای غنی از فیبر رژیمی، کم عطر و رنگ و با ظ 

 های غذایی جدید موردنیاز است.عنوان یک ماده در فرمول برای استفاده به

 کنسانتره کاکتوس گالبی

است.  آبمیوه  و  مربا  شربت،  شامل  گالبی  کاکتوس  از  شده  مشتق  کنسانتره  محصوالت 

Morales  ( ( سس دسر )۲00۹و همکارانtoppingsاز اکوتیپ های رنگی محصوالت ب )  ا

اند. شدهها حفظهای جذاب داشته و هم ترکیبات مفید آنرنگاند که همنتایج عالی ساخته

( قند  با  گالبی  کاکتوس  پالپ  مخلوط  در  خأل  کردن  شربت   ۳0.۲5-۲۲کنسانتره  درصد(، 
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درصد( و نشاسته    ۱4/0درصد(، اسیدسیتریک )  ۲5/۱۹درصد(، گلوکز )  ۲۲- 75/۱۳فروکتوز ) 

توان در طیف مورداستفاده قرار گرفت. این محصوالت جذاب را می  درصد(  5/۱شده )اصالح

فهرست ترکیبات فعال    ۳- ۱۱(. جدول  4- ۱۱وسیعی از غذاها مورداستفاده قرارداد )شکل  

ای از غذاهای بر پایه مواد غذایی  طیف گسترده دهد.زیستی موجود در دسر رنگی را نشان می

 شود. د میکنسانتره مانند مربا، شربت و شکالت تولی 

 ترکیبات زیست فعال در دسرهای کاکتوس رنگی -۳-۱۱جدول 

 ترکیب زیست فعال 
دسر کاکتوس گالبی  

 بنفش

- دسر کاکتوس گالبی زرد

 نارنجی

 0/ 0۲۱ ± 0/ 00۱ 0/ ۱86 ± 0/ 00۱ کاروتنوئیدها )میکروگرم برگرم( 

گرم  ترکیبات فنولی کل )میلی

GAE )بر لیترa 
۲5 /۱5 ± 50/۳50 7۲ /5 ± 48 /۱۳۱ 

 6۳/ 80 ± ۱/ 86 8۱/ 06 ± ۱/ 8۳ بتاالیین 

گرم بر کیلوگرم )میلی بتاسیانین

BE)b 
0۳ /۱ ± 0۹ /66 00 /0 ± ۹۲ /0 

 گرم بر کیلوگرم)میلی cبتازانتان 

IE ) 
5۳ /۱ ± ۹7 /۱4 86 /۱ ± 88 /6۲ 

GAE: gallic acid equivalent; b BE: betanin equivalent; c IE: indicaxanthin equivalent  a

(Morales et al. 2009). 
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 های رنگی دسرهای شیری حاصل از کاکتوس -4-۱۱شکل 

های شیرین کاکتوس  تازگی منجر به تولید ژل شده در دانشگاه شیلی بهتحقیقات انجام

های جذاب شده  دانهبرداری از رنگگالبی با استفاده از پالپ های رنگی مختلف برای بهره

نزد    – ای نظیر پکتین  است. این تولیدات حاصل از تبخیر پالپ و اضافه کردن ترکیبات ژله

ق خشک شیلی که در آن کمبود آب و برق وجود دارد بسیار محبوب  کشاورزان در مناط

سازد  شود و کشاورزان را قادر میهای موجود ساخته میآوریهای شیرین با فناست. این ژله

 تا ارزش محصوالت کاکتوس خود را باال ببرند. 

 

 

 شوند: های شیرین کاکتوس گالبی با ترکیبات زیر ساخته میژل 

 گرم(؛ ۱000ذر کاکتوس گالبی )پالپ های بدون ب •

 گرم(  760شکر ) •
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مثال کربوکسی متیل  عنوانیک عامل ژله کننده دیگر )به  -گرم(    5۲پکتین ) •

پالپ  ( میCMC  -سلولز   از  ترکیبی  یا  آزمایش قرار گیرد،  تواند مورد 

 (؛ وquinceمثال، عنوانای غنی از پکتین )بههای میوه

 لیمو.جایگزینی آن با آبیا  -گرم(  ۱6اسیدسیتریک ) •

شده توسط کشاورزان در یک روستای شیلی در یک  های شیرین ساخته، ژل 6- ۱۱شکل  

 دهد. کارگاه آموزشی تحت هدایت گروه را نشان می

 

 های رنگی در یک کارگاه آموزشی در شمال چیلی شیرینی  -6-۱۱شکل 

توسط   منتشرنشده( ساخته)داده   Fabryو    Sazenاخیراً محصول دیگری  شده که  های 

لیتر( با ژالتین    5/۲ای پالپ های کاکتوس مخلوط شده با پالپ غلیظ شده )نوعی شیرینی ژله

(. محصول نهایی  7-۱۱کیلوگرم( است )شکل    5/۱لیتر( و شکر )  ۲کیلوگرم(، آب )  45/0)

 (.8- ۱۱بسیار جذاب است )شکل 
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 مربای نوپال

اوقات نیز   از به ترکیب تیمارهای گرما با کاهش آب فعال )و بعضیسازی مربا نی برای آماده

به اسیدیته  کشورهای  کاهش  بازارهای  در  است.  گرما(  تیمار  درجه حرارت  کاهش  منظور 

مختلف انواع متفاوت شربت و مربا وجود دارد. یکی از محصوالت نوآورانه که اخیراً فنّاوری  

شده است، مربای لیمو و پد به نام مربای نوپال  قلآن به کشاورزان در شمال کشور شیلی منت

تأثیر می بافت  بر  با هیدروکسید  برگگذارد، ساقهاست. برای حذف موسیالژ اضافی که  ها 

توان این بخش را حذف کرد.  شوند. اگر میزان موسیالژ پایین باشد میکلسیم پیش تیمار می

 دهد.ن میمراحل مربوط به تهیه مربای نوپال را نشا ۹- ۱۱شکل 

 

 سازی شیرینی آدامسی کاکتوس گالبی آماده -7-۱۱شکل 

شست و شو با آب کلرزنی 

 شده و پوست کندن

اضافه کردن پالپ های 

 کاکتوس
افزودن آب و ژالتین و هم 

 زدن

 توزین افزودنی ها
، نگه دارنده ها و )شکر، ژالتین

). 

 پالپ/ صاف کردن
میلی متر( ۱)  

 صاف کردن ذرات ریز

 اقزودن شکر و عصاره لیمو
 جوشاندن

دقیقه( ۲0 -درجه ۱00)  
 ریختن در شیشه های مربا

ذخیره، بسته بندی و 

 نگهداری
 خنک کردن

 )شکل جامد شود(
ریختن در قالب های 

 سیلیکونی طرح دار
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 های رنگی مختلفشده از کاکتوس گالبیشیرینی آدامسی تهیه  -8-۱۱شکل 

تواند با  دهد. مربا میمربای نوپال یک جایگزین جدید برای فرآوری پدها را نشان می

 (. ۱0- ۱۱کراکر و یا گوشت پخته و میل شود )شکل  

 

 سازی مربای نوپالآماده -۹-۱۱شکل 

 برداشت نوپال

 استخراج عصاره و رنگ
 ۱0درجه،  ۱00)آب 

دقیقه (

شست و شو با آب 

 فراوان
تیمار کردن با کلسیم 

 هیدروکسید

پوست شست و شو و 

 کندن پدها
 قطعه قطعه کردن

ترکیب با سایر افزودنی  خشک کردن

 ها
 تغلیظ

 پر کردن ظرف ها بسته بندی نگهداری و توزیع
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 مربای لیمو و ساقه برگ -۱0-۱۱شکل 

 های کاکتوس گالبیآبمیوه 

تهیهپاستوریزه گالبی  کاکتوس  آبمیوه  دلیل کردن  به  را  نامطلوبی  نتایج  خام،  میوه  از  شده 

شود. از سوی دیگر، آبمیوه تغییرات ناخوشایند در رنگ و عطر که در طول فرایند را سبب می

اند ممکن است جایگزین  های دیگر )مانند آناناس( مخلوط شدهکاکتوس بنفش که با آبمیوه 

حال، اسیدیته یک مسئله بالقوه است: اضافه کردن اسید آلی برای  ظر برسد. بااینجالبی به ن

که  تواند طعم را تغییر دهد، درحالیکند، اما میافزایش اسیدیته فرایند حرارت را تسهیل می

های  میوه کاکتوس گالبی را با اسیدیته اصلی میوه، شبیه به میوهطورکلی آبکنندگان بهمصرف

های  ( مطالعاتی را بر روی تولید آبمیوه۲007aو همکاران )  El Sahamyدهند.  می  تازه ترجیح

نگه افزودن  و  اسیدیته  تنظیم  کاکتوس،  شده  استریلیزه  و  از دارندهپاستوریزه  بعضی  در  ها 

ها )بنزوات سدیم( انجام دادند تغییرات رنگ در دماهای باال مشاهده شد، اما پایداری  روش

تمامی   در  آمد.  میکروبی  دست  به  )  Baccoucheتیمارها  همکاران  فرمول ۲0۱۳و  های  ( 

درجه   80پنیر تولید نمودند؛ آن را در دمای شده با آبمختلف یک نوشیدنی کاکتوس ساخته

  5روز در دمای   40دقیقه پاستوریزه کردند و پایداری فیزیکی آن پس از   ۲0گراد برای  سانتی

سازی میزان  ن مشاهده نمودند که در هنگام ذخیرهگراد بررسی شد. نویسندگادرجه سانتی

 ۱یابد که این امر احتمااًل به دلیل واکنش میالردرسوب و کدر شدن افزایش و رنگ کاهش می

 است. 

 
1 Maillard reaction 



 191 / ساقه، برگ و بذرها  یوه، پردازش و استفاده از م ی، فرآور

 De Wit ( آبمیوه ۲0۱4و همکاران )هایی به  هایی از هشت رقم کاکتوس گالبی با میوه

، بنفش( و هفت رقم اپونتیا  'ربوستا'وستا )های مختلف تولید نمودند: یک رقم اپونتیا ربرنگ

دقیقه(. نتایج    ۱0گراد به مدت  درجه سانتی  60ها پاستوریزه شدند ) میوهایندیکا. آب- فیکوس

مثال  عنواننشان داد که تیمار گرما اثر نامطلوبی بر طعم آبمیوه دارد و برای برخی از ارقام )به

و مزه کاکتوس تلخ شود. یک نمونه از محصول    شود طعمسانتا رزا( پاستوریزاسیون باعث می

های طبیعی دهندهتجاری یک نوشیدنی است که از کنسانتره کاکتوس گالبی رنگی، آب و طعم 

شده در بندیمتحده در دسترس است که بستهشده است. این محصول در بازار ایاالتتهیه

 دالر در لیتر است.  6های لیتری و قیمت آن حدود پاکت

 برگها و نکتارهای ساقهآبمیوه 

Rodríguez  (۱۹۹۹ فرمول تهیه(  نوشیدنی  نوع  یک  برای  را  مختلفی  ساقه  های  از  شده 

گراد مایع و فیلتر شده بود گزارش نمودند.  درجه سانتی  ۹5های جوان را که در دمای  برگ

به نتیجه، محلول  بهترین  با اسیدسیتریک    درصد  ۳0آمده  دستبرای  با آب رقیق و اسیدیته 

  ۲/۱5لیتر( شیرین شد. سپس به مدت  میلی  ۳۳5گرم در    ۱ام )رسید، با آسپارت  5/۳تنظیم و به  

 .گراد پاستوریزه شددرجه سانتی 76دقیقه در دمای  

 میوه از کاکتوس به شرح زیر است: فرایند تهیه آب •

 جدا کردن خارها از پدها، •

 تر، برش به قطعات کوچک •

 خرد کردن با استفاده از تجهیزات صنعتی یا خانگی )خردکن(، •

 اضافه کردن آب برای تسهیل فرآوری، •

 آمده برای حذف جامدات.دستفیلتر کردن مایع به •

های ترکیبی  میوهشود و همچنین آبآب پد توسط چندین شرکت در مکزیک تولید می

شود.  برگ با پرتقال، آناناس، کرفس برای مصارف بازار داخلی و صادرات تولید میاز ساقه

است، یک نوشیدنی حاصل از افشره    "آب نوپال "ازار مکزیک،  یکی دیگر از محصوالت در ب

شود. سایر محصوالت شامل شربت  برگ و شکر که معمواًل در مقیاس کوچک تولید میساقه
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برگ است. در  بریکس( با اضافه کردن افشره ساقه درجه  75- 55پد، بر پایه شربت ساکارز )

با افزودن موسیالژ کاکتوس تولید  اخته  ایالت تگزاس یک شرکت شربت توت سیاه و زغال 

 کند. می

 کنسرو پد

بهآوریفن پاستوریزاسیون  و  کنسرو  گستردههای  مختلف  طور  محصوالت  تولید  در  ای 

شده از پد وجود دارد. برای مثال در مکزیک، شوری و ترشی پد در بازار در دسترس  تهیه

 است. شدهاست. شرح مفصلی از تهیه ترشی و شوری از پد توسط ارائه

 محصوالت منجمد

گیرد. بیش از هر روش  ای برای حفظ مواد غذایی مورداستفاده قرار میطور گستردهانجماد به

هایی  شود. فنای و عملکردی میهای تغذیهدیگر، انجماد باعث حفظ طعم، بافت و ویژگی 

 ( سرد  هوای  تونل  سانتی  - 40مانند  )درجه  مایع  نیتروژن  اسپری  یا  ه  درج  - ۱۹6گراد( 

بهسانتی استفاده طور گستردهگراد(  نهایی  بهبود کیفیت محصول  برای  در صنایع غذایی  ای 

شده و کیفیت  تری تشکیلتر انجام شود، بلورهای یخی کوچکانجماد سریعهرچه  شود.  می

توانند رشد کنند، ها نمیآمده بهتر است. )در انجماد پایین میکروارگانیسمدستمحصول به

شیواکنش میهای  کاهش  واکنشمیایی  و  مییابد  تعویق  به  سلولی  متابولیکی  افتد(.  های 

توانند نتایج بهتری برای پالپ های  های انجماد میآوریدهد که فنمطالعات متعدد نشان می

نظر صرف  -شده نشان دهد. ذوب کردن یخ  کل میوه یا قطعات برش دادهکاکتوس نسبت به

ظاهر ناخوشایند  سبب ذوب شدن موسیالژ اضافی و منجر به  –  از نوع برش )کل، نیمه یا قطعه(

که فنمی زمانی  اتفاق حتی  این  )آوریشود.  منفرد سریع  ( شامل درجه حرارت  IQFهای 

شده از  های تهیهدهد. بستنیگراد استفاده شود نیز رخ میدرجه سانتی -40انجماد نزدیک به  

رهای معدودی پیدا کرد و ممکن است یک  توان در کشوپدهای کاکتوس گالبی رنگی را می

 جایگزین جالب برای استفاده از پالپ ها یا کنسانتره ها باشد.
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 هاآوریسایر فن 

 تخمیر

های کاکتوس نیز برای  ها برای نگهداری غذا بوده و در فناوریترین روشتخمیر از قدیمی

باال از این روش سرکه  آمده با پتانسیل  دستشده است. محصول بهمحصوالت مختلف استفاده

( سرکه را از کاکتوس گالبی نارنجی با استفاده از دو نوع ۱۹۹۹و همکاران )  Perezاست.  

( و آبمیوه کاکتوس گالبی GLدرجه    5/۱۳سوبسترا برای تخمیر تهیه کردند: تخمیر الکلی )

وباکتر  و است در مورد اول   ۱استوباکتر پاستوریانوس  درجه بریکس(.  ۲۲شده )با شکر اضافه

در مرحله دوم استفاده شد. هر دو سرکه به رنگ زرد، شفاف و روشن، با بوی تازه   2زایلینوم 

های  ( تولید سرکه بالزامیک از آبمیوه۲00۹و همکاران )  Prietoو استیک اسیدی حاصل شد.  

شده دارای رنگ جذاب و  کاکتوس گالبی رنگی را موردمطالعه قرارداد. محصوالت حاصل

 (.۱۱-۱۱د )شکل  معطر هستن 

 

 انواع مختلف سرکه بالزامیک  -۱۱-۱۱شکل 

 
1 -Acetobacter pasteurianus 2 -Acetobacter xylinum 
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 های غشاییفناوری

ای مورداستفاده طور فزایندهسال گذشته به  ۲5آوری جداسازی غشا در صنایع غذایی در  فن

سرد، شفافیت    قرارگرفته است. امروزه استفاده از آن برای مقاصد مختلف ازجمله پاستوریزه

های  های غشایی در مقایسه با سایر تکنولوژیآوریفن ترکیبات زیستی رایج است.آبمیوه و  

 جداسازی )فیلتراسیون و تغلیظ سنتی( مزایایی دارند:

• ( پایین  دمای  در  سانتی  ۳5- ۱5عملیات  میدرجه  انجام  درنتیجه  گراد(  شود، 

صرفه )مصرف انرژی کم( و جلوگیری از تخریب ترکیبات حساس به بهمقرون

 ارت حر

آنزیم • یا  مواد  )تصفیه  مواد شیمیایی  از  استفاده  یا    -ها(  عدم  تصفیه  برخالف 

 جداسازی سنتی. 

یا پلیمری( بهدر فنّاوری عنوان یک مانع عمل  های جداسازی غشایی، غشا )سرامیکی 

کند. جریان این مواد  کند: تنها اجزای خاصی را در مخلوط عبور داده و باقی را حفظ میمی

 شود. های مختلف رانش، ازجمله: فشار، غلظت و پتانسیل الکتریکی تعیین میتوسط نیرو

پذیری به این معنی است که یک یا چند ماده موجود در خوراک  مثال، گزینش عنوانبه 

)فیلتراسیون(   ۱آیند: جریان نفوذی شود. دو جریان از خوراک به وجود میسازی میسبب غنی

تواند از غشا عبور  جریان برگشتی شامل موادی است که نمی  )کنسانتره(.  ۲و جریان برگشتی

درحالی میکند.  عبور  که  است  موادی  از  غنی  نفوذ  جریان  گزینشکه  بستگی  کند.  پذیری 

 اندازه منافذ در غشا و وابستگی شیمیایی بین غشا و ترکیبات دارد.به

(،  MFوفیلتراسیون )آوری غشایی مورداستفاده در صنایع غذایی شامل میکرفرایندهای فن

-برای نمک  ROاست.    .(RO)( و اسمز معکوس  NF(، نانوفیلتراسیون )UFاولترافیلتراسیون )

دریا شناخته شده است. تحقیقات اولیه در مورد آبمیوه کاکتوس گالبی بر روی   دایی آبز

سازی استفاده های معمولی که در شفافمتمرکزشده است. روش  UFو    MFکاربرد روش  

)زرد و نارنجی(   ۳'گیاال 'هایی را بر کاکتوس  ( آزمایش۲007و همکاران )  Cassano.شودمی

 
1 -Permeate 2 -Retentate 3 -Gialla 
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( انجام دادند؛ در  ODشده با تغلیظ تقطیر اسمز )های غشایی ترکیبکارگیری تکنولوژی با به

به  و  استفاده  پایین  از دمای  میوه را حفظ  های طعم و مزه، آبترتیب ویژگیایناین روش 

 درجه بریکس و تعادل خوبی از بتالین شد. 6۱( منجر به  ODکردند. تغلیظ )

Cassano  ( عملکرد  ۲0۱0و همکاران )MF    وUF  میوه  را در ترکیب فیزیکوشیمیایی آب

طور  کاکتوس گالبی زرد مقایسه نمودند. در هر دو فرایند، جامدات معلق و بتاسیانین ها به

تواند  جریان برگشتی، غنی از بتالین، می  ای شفاف به دست آمد. اینمیوهشده و آبکامل حذف

به تهیه،  برای  و  آبمیوه مثال، آبعنوانپاستوریزه شود  کنسانتره  به یک  ژله،  یا  بستنی  میوه، 

 اضافه شود.

تازگی از این فنّاوری برای جدا کردن و یا تغلیظ  گروه پژوهشی نویسندگان این فصل به

به دلیل عدم استفاده از تیمارهای حرارت باال،  اند.  استفاده کرده  NFو    MF  ،UFبتالین از  

آمده فاقد موسیالژ و محتوای  دستهای بتالین بهها وجود نداشت و عصارهدانهتداخل رنگ

های پالپ کاکتوس بنفش را نشان  ویژگی  4- ۱۱کمتری از قندهای مولکولی داشتند. جدول  

رقیقمی پیش  از  شده:    P  ،UFشده:  دهد:  فیلتر  نانو  استخراجعصاره .NFو  از  های  شده 

محلول روش انتظار  طبق  اولترافیلتراسیون  و  فیلتر  نانو  درحالیهای  بودند،  شفاف  که  هایی 

  ۹/۲47، محتوای بتاسیانین )UFها دارای موسیالژ بودند. درروش  سازی، آبمیوه درروش رقیق

  ۳/۲۱6، مقادیر بتاسیانین )NFحال، در روش  بود؛ بااین  Pبر لیتر( مشابه با روش    BEگرم  میلی

بود، با در نظر گرفتن این موضوع که پالپ    UFو    Pهای  بر لیتر( کمتر از روش  BEگرم  میلی

 شده بودند.ها رقیق

Cassano  ( باالترین مقدار بتالین را در روش  ۲0۱0و همکاران )UF  (8 /۳۲  گرم  میلی

BE   بر لیتر( به دست آوردند. محتوای پلی فنول در هر دو ف( رآیند غشاUF    وNF  تغلیظ )

  'گیاال ' در کاکتوس  UFکارگیری غشای  ( در مطالعه به۲0۱0و همکاران )  Cassanoشده بود.  

گرم  میلی ۱7/55۲تر پلی فنول کل )و استفاده از غشاهای دیگر و شرایط فرآیند، مقادیر پایین

(  NFو   P  ،UFلف )های مختآمده برای عصارهدست( گزارش نمودند. نتایج بهGAE در لیتر

بر اساس اندازه ذرات غشایی و همچنین وابستگی شیمیایی و تعامل بین ترکیبات مختلف و  

های کاکتوس دانههای جدیدی برای تولید رنگغشاء است. این نوع از محصوالت، فرصت
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می فراهم  را  بااینگالبی  رنگکند.  غلظت  بهبود  برای  بیشتری  پژوهش  سایر  حال،  و  دانه 

 ها ضروری است.صارهخواص ع

شده، نانو فیلتر شده و  های فیزیکی و شیمیایی عصاره پالپ های رقیقویژگی -4-۱۱جدول 

 اولترافیلتر شده از کاکتوس بنفش

 P UF NF پارامتر 

 b 0.0 ± ۲ /۱۳ c ۳ /0 ± ۲ /۹ a ۱ /0 ± 5 /۱7 قند کل )درصد( 

 a 64 ± ۲45۳ b 00 /0 ± 00 /0 b 00 /0 ± 00 /0 ( NTUکدورت )

گرم  بتاسیانین )میلی

BE  )بر لیتر 
a ۲ /0 ± ۲54 a ۳ /4 ± ۹ /۲47 b 7 ± ۳ /۲۱6 

  IEگرم بتازانتان )میلی

 بر لیتر( 
b ۱ /0 ± 4 /85 a ۲ /۱ ± 6 /88 c 6 /۲ ± ۱ /7۹ 

گرم فنول کل )میلی

GAE  )بر لیتر 
b 4 /4 ± 8 /5۳4 a 5 ± 7 /65۹ a 5 /۱۳ ± 5 /67۳ 

    رنگ

L c ۹ /0 ± 5 /۱۲ b ۱ /0 ± 8 /۱7 a 0۳ /0 ± ۳ /۱۹ 

C c 7 /۱ ± 48 b ۱ /0± ۳ /5۹ a ۱ /0 ± 4 /6۲ 

abH c ۱ ± ۹ /۲5 b ۱ /0 ± ۳ /۳0 a ۱ /0 ± 4 /۳۱ 

 سایر محصوالت 

 های کاکتوس گالبیدانهرنگ

شوند، عنوان مواد افزودنی در مواد غذایی استفاده میهای قرمز مصنوعی که بهاز آنجاکه رنگ

متحده آمریکا به علت اثرات نامطلوب بر سالمت  ایاالتبا مقررات رسمی اتحادیه اروپا و  

شده ممنوع  رنگانسان  بهدانهاند،  طبیعی  بههای  بنفش  و  قرمز  استقبال  ویژه  مورد  شدت 

های طبیعی و کاربرد  دانهافزونی برای رنگاند؛ بنابراین عالقه روزکنندگان قرارگرفتهمصرف

 بالقوه آن در غذاها وجود دارد.
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باشند. این  های قرمز و بنفش دارای مقدار متغیر بتالین در پالپ و پوست می اکوتیپ

بهرنگ به دست میدانه  از چغندر قرمز  بهصورت تجاری  ای در صنایع  طور گستردهآید و 

متحده و اتحادیه اروپا مجاز  شود. استفاده از آن در غذا توسط قوانین ایاالتغذایی استفاده می

چغندر قرمز )غنی از بتالین( عمدتاً برای رنگ دهی مواد غذایی مانند محصوالت  است. عصاره  

حال، دارای برخی  شود. بااینها استفاده میها و سوسیسلبنی، شیرینی، بستنی، دسر، نوشیدنی

و  ۱متوکسی پیرازین  ۲-۳از معایبی نظیر عطر و طعم طبیعی که به دلیل ترکیبات ژئوسمین و 

باال  نیترات  بنفش، جایگزین مناسبی بهسطوح  یا  بنابراین، کاکتوس قرمز  عنوان منبع   است؛ 

رنگ تولید  برای  میبتانین  غذایی  )شکل  های  آبمیوه ۱۲-۱۱باشند  کنسانتره  از  استفاده   .)

عنوان رنگ دهنده مواد غذایی برای محصوالت لبنی )مثالً ماست( چندین  کاکتوس قرمز به

دانه برای استفاده در  رو تصفیه و پایداری رنگاست. ازاینسال پیش مورد بررسی قرارگرفته  

 (. ۱۳- ۱۱صنایع بسیار مهم است )شکل  

خشک روی  مطالعات  روشسایر  از  استفاده  با  پالپ  فریزدرایر  کردن  یا  اسپری  های 

( از  ۲006و همکاران )  Mosshammerاند.  منظور دستیابی به پودرهای رنگی متمرکزشدهبه

گیاال   کردن کاکتوسعنوان حامل برای خشکبه  ۲ی خشک با مالتودکسترین فریز درایر و اسپر

و اپونتیا فیکوس ایندیکا استفاده کردند و نتایج نشان داد که جریان بتالین بازگشتی باال )بیش  

های مختلف کاکتوس بنفش نیز  طور مشابه، گونهدرصد( برای هر دو پودر است. به  ۹0از  

(O. stricta  ،O. streptacantha  ،O. lasiacantha  از استفاده  با  اسپری  روش  با   )

( مشاهده  ۲006و همکاران )  Diaz( خشک شدند.  DE  ۲0،  ۱0عنوان حامل ) مالتودکرستین به

درصد محتوای اصلی از بتانین    86گراد، پودر  درجه سانتی  ۲5هفته در    ۲4کردند که پس از  

( را استفاده و DE  ۲۹گلوکز )  ( شربت۲00۹و همکاران )  Obonخود را حفظ کرده بود.  

رنگی   پودر  اتاق،  دمای  در  ماه  یک  از  بعد  که  دادند  می  ۹8گزارش  حفظ  شود. درصد 

Rodriguez Hernandez  ( تأثیر  ۲005و همکاران بتالین تحت  ( مشاهده کرد که پایداری 

 
1 -Sec-butyl-2 methoxypyrazine ، 2 -Maltodextrin 
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فعالیت  عوامل مختلفی ازجمله اسیدیته، فعالیت آب، قرار گرفتن در معرض نور، اکسیژن،  

 حرارت است.آنزیم و باالتر از همه درجه

 

 های کاکتوس گالبی بنفش و میکرو ذرات میوه -۱۲-۱۱شکل 

ها در دسترس است. میکرو کپسول  دانهسازی برای تثبیت رنگیک فنّاوری میکروکپسوله 

  فنی است که شامل معرفی ترکیبات زیست فعال )جامد، مایع یا گاز( به درون ماتریس پلیمری

شده است.  ها از محیط، تداخل با دیگر مواد غذایی و یا آزادسازی کنترل برای محافظت از آن

ای مورداستفاده قرار  طور گستردهکن فنی است که بهمیکروکپسوله با استفاده از اسپری خشک

حاصلمی پودر  حمل  گیرد:  امکان  کم،  آب  فعالیت  آساندارای  و  ونقل  بهتر  نگهداری  تر، 

 از کیفیت میکروبیولوژیکی است.اطمینان 

Vergara  ( دو فنّاوری غشایی در جداسازی بتالین و کپسوله۲0۱4و همکاران )  کردن

دانه سالم مورداستفاده در صنعت مواد غذایی ترکیب  آنان را برای محافظت در تهیه یک رنگ

نوشابهGomez  (۲0۱۳نمودند.   در  را  بتالین  ذرات  میکرو  پایداری  غیرالکل (  مورد  های  ی 

های نانو  بررسی قرارداد، با مقایسه مقادیر میکرو ذرات را در پالپ میوه کاکتوس و عصاره

ها تحت تأثیر منبع )پالپ یا  فیلتر شده و اولترا فیلترشده به این نتیجه رسید که پایداری بتالین

پالپ بتالین  کننده است.  کپسول  عامل  و  نوشیدعصاره(  در  دلیل حضور موسیالژ  به  نی  ها 

( میکرو ذرات پالپ بنفش را در ماست استفاده و مشاهده  ۲0۱4)  Alfaroپایدارتر هستند.  
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شده بود. تحقیقات نسبتاً کمی در مورد  درصد بتالین حفظ  60روز ذخیره،    45نمود که بعد از  

 شده است و مطالعات بیشتری موردنیاز است. کپسوله کردن بتالین از کاکتوس گالبی انجام

 

 محصوالت تجاری  -۱۳-۱۱شکل 
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 1محصوالت اکسترود شده 

( است  کوتاه  زمان  و  باال  حرارت  درجه  با  فنّاوری  یک  اکستروژن  پخت  (. HTSTروش 

فنّاوری  درحالی این  دارد،  برگ وجود  ساقه  و  کاکتوس  در مورد  کمی  مرتبط  مطالعات  که 

گستردهبه اسنکطور  صبحانه،  غالت  مانند  غذایی  فرآیندهای  در  شیرین،  ای  و  شور  های 

می استفاده  وعده  میان  و  کودک  نوع  غذاهای  شامل  محصول  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  شود. 

اکسترودر، پیکربندی پیچ، سرعت، دما و میزان خوراک است. همچنین ترکیب مواد خام و 

 نوع مواد غذایی مورداستفاده است.

El Samhy  ( پایه  ۲007bو همکاران  بر  اکسترود شده  کاکتوس  ( محصوالت  و  برنج 

به بر  گالبی را  افزوده جدید  باارزش  تولید یک میان وعده  برای  عنوان یک گزینه نوآورانه 

  - اساس کنسانتره پالپ کاکتوس را مطالعه کردند. در این تحقیق، پالپ کاکتوس گالبی نارنجی

رودر درجه بریکس(، به آرد برنج اضافه و ترکیب در یک اکست   40زرد و قرمز کنسانتره شده )

های متفاوت آرد برنج و کنسانتره پالپ  های مختلف )نسبتپیچ قرار داده شد. فرموالسیونتک

های  درصد از پالپ  ۱0و    5کاکتوس گالبی( مورد آزمایش قرار گرفتند. سطوح جایگزینی  

ای  های عملکردی، تغذیهکنسانتره بهترین نتیجه را برای محصوالت اکسترود شده با ویژگی

نشان   )  Sarkarدادند.  خوب  برنج  ۲0۱۱و همکاران  آرد  با  زرد(  )نوع  را  کاکتوس  پالپ   )

  ۱:  8، ۱:  6 -های مختلف جامدات )آرد برنج: جامد پوره اکسترود کردند. نویسندگان نسبت

ها در یک اکسترودر پیچ دوطرفه خشک شدند.  ( مورد آزمایش قراردادند. مخلوط۱:  ۱0و  

که سطح جامد میوه افزایش  یات، مانند تخلخل، هنگامینتایج نشان داد که برخی از خصوص

یابد. پالپ کاکتوس پتانسیل باالیی برای تولید محصوالت اکسترود شده  یابد، کاهش میمی

های  دارد؛ مطالعه بیشتر برای شناخت بهتر رفتار پالپ کاکتوس در این فرایند و بهبود ویژگی

 آمده ضروری است.دستمحصوالت به

 
1 -Extruded products 
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 حاصل از پد )موسیالژ( ترکیبات ژل

طورمعمول در صنایع غذایی  هایی با پیچیدگی متغیر هستند که بههیدرو کلوئیدها پلی ساکارید

نوشیدنیبه در  چسبندگی  ایجاد  برای  افزودنی  پودینگعنوان  استفاده  ها،  ساالد  و سس  ها 

در    ۱گالکتنابینساکارید نوع آرای شامل موسیالژ کاکتوس، یک پلی شود. این ترکیبات ژلهمی

تواند از پد و یا پوست میوه همراه با آب  باشند. موسیالژ میهای آن میپد کاکتوس و در میوه

توان برای استخراج استفاده  استخراج و با اتانول رسوب داده شود؛ یا سایر فنون مانند فشار می

از   )کمتر  دارد  پایینی  استخراج  بازده  که  اما  ۲نمود  تازه(،  وزن  آنبااین  درصد  ها وجود 

مانده هرس بوده و در طول  ها معمواًل باقیبرگانداز جالبی را با توجه به اینکه ساقهچشم

های  های مختلف استخراج با استفاده از حالل دهد. روشسال در دسترس هستند ارائه می

ست. شده امختلف برای رسوب موسیالژ از قبیل اتانول، ایزوپروپیل الکل و استون گزارش

برای جایگزینی غلظت   نکتار میوه  این هیدرو کلوئیدها در  از  برخی مطالعات، استفاده  در 

 ( موردتحقیق قرارگرفته است.CMCهای مورداستفاده در صنایع غذایی )مانند دهنده

به نیز  میوهموسیالژ  از  محافظت  برای  خوراکی  پوشش  آزمایش  عنوان  مورد  تازه  های 

عنوان یک فیلم خوراکی برای  ( از موسیالژ به۲005و همکاران )  Del Valleقرارگرفته است.  

توت مفید  دمای  افزایش عمر  در  که  و گراد ذخیره میدرجه سانتی  5فرنگی  استفاده  شود، 

روز نگهداری حفظ کرده، این فیلم    ۹ها بافت و طعم خود را پس از  گزارش کردند که میوه

حال،  ها باشد. بااینهای تازه مانند انواع توتهتواند یک جایگزین برای حفظ میوخوراکی می

باید   تنفس هر نوع میوه  استفاده از محصوالت مختلف خود یک چالش است؛ زیرا میزان 

)  Aquinoموردتوجه قرار گیرد.   با  ۲00۹و همکاران  ترکیب  از یک محلول موسیالژ در   )

تغییر رنگ موز در    سیتریک و سدیم بیسولفیت برای جلوگیری ازهای مختلف اسیدغلظت

ام  پیپی   500کردن استفاده نمودند. نویسندگان گزارش دادند که ترکیبی از  طول فرآیند خشک

درصد( و به دنبال آن تیمار در محلول موسیالژ، مانع    ۱سیتریک )و اسید  ۲سدیم سولفیتبی

 شود.ها میای شدن موز و منجر به درخشندگی آنقهوه

 
1 -Arabinogalactan 2 -Sodium bisulphite 
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( گزارش  ۲0۱5و همکاران )  Otárola( و  ۲0۱۳و همکاران )  Medina Torresاخیراً  

عنوان یک عامل کپسول کننده برای ترکیبات زیست فعال،  توان بهدادند که موسیالژ را می 

ی  ( نیز این روش را در مطالعه۲00۹و همکاران )  Saenzاسید گالیک و بتالین استفاده کرد.  

 اند. اکتوس گالبی بنفش گزارش کردههای کها از میوهکردن بتالینکپسوله

 گیرینتیجه

ها و بذر کاکتوس اپونتیا وجود  برگها، ساقهها برای فراوری میوهای از جایگزینطیف گسترده

به فندارد.  در  آوریطورکلی،  کشاورزی  کوچک  صنایع  از  بسیاری  برای  مورداستفاده  های 

دن به تولیدات خود استفاده کرد. از  توان از مواد خام برای تنوع بخشی دسترس است که می

که هدف از ایجاد صنایع کشاورزی جدید برای فراوری کاشت کاکتوس  سوی دیگر، هنگامی

های غیردولتی یا سایر منابع  ها، سازمانگذاری موردنیاز است و باید از دولتاست، سرمایه

می همکاری  مدل  یک  کشورها،  برخی  در  شود.  یابد.  تأمین  توسعه  از  تواند  زیادی  تنوع 

تواند منافع زیادی برای بسیاری از مردم، محصوالت کاکتوس گالبی و محصوالت جانبی می

 کنند فراهم آورد.خشک جهان زندگی میویژه کسانی که در مناطق خشک و نیمهبه

 

 

 



 

۲0۳ 

 فصل دوازدهم 

 و پد  ای و دارویی مشتقات میوهتغذیهخواص 
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 مقدمه

عنوان منبع مواد مغذی و های کاکتوس بهها و ساقه برگکند، میوهتحقیقات علمی تائید می

ویتامین فیبر،  موسیالژ،  قند،  )مانند  رنگفیتوشیمیایی  و  تغذیهدانهها  اهمیت  از  و ها(  ای 

های عملکردی امیدوارکننده را با  کاکتوس ویژگیعملکردی باالیی برخوردارند. محصوالت  

های  دهند. این فصل شرح مفصلی از ترکیبات فعال اصلی گونهتوجه به خواص خود نشان می

ها  های قدیم، کاکتوسدهد. از زمانمختلف کاکتوس موردمطالعه در سراسر جهان را ارائه می

بیماری درمان  و زخمبرای  قرارگرفتها  مورداستفاده  به  هها  کاکتوس  برای  است.  سنتی  طور 

شود. عالوه عنوان داروهای طبیعی در چندین کشور استفاده میها بهدرمان بسیاری از بیماری

ساقه این،  میوهبرگبر  و  بهها  عامیانه  در طب  هم  هنوز  گالبی  کاکتوس  عوامل  های  عنوان 

پیشرفتدرمانی استفاده می قابلشود.  ترکیبات  های اختوجهی در دهههای  تشریح  برای  یر 

ها صورت گرفته  های طبیعی در ارتباط با پیشگیری از بیماریگیاهی و توضیح نقش مولکول 

ها در رژیم غذایی وجود  ها و سبزیهای جدی برای ترکیب میوهاست. در این زمینه، توصیه

اص  دارد. در حال حاضر چندین محصول تولیدی در بازارهای جهانی موجود است که از خو 

عنوان مواد  برند. عالقه به استفاده صنعتی از محصوالت کاکتوس بهدارویی کاکتوس بهره می

 کننده رو به رشد است. پاک

چندمنظورهکاکتوس محصوالت  نهها  که  هستند  فراهم  ای  را  مواد خوراکی  و  غذا  تنها 

میوهمی هستند.  زیستی  فیتوشیمیایی  ترکیبات  حاوی  بلکه  ساقهکنند،  و  حال  برگها  در  ها 

ها نیز  حال، کاکتوسکنند. بااینحاضر انرژی و مواد مغذی را برای هر انسان و دام فراهم می

از مواد تقویت بهکننده سالمتی هستند که میمنابع غنی  برای  توانند  عنوان داروهای طبیعی 

بیماری درمان  و  براپیشگیری  قبالً  که  کاکتوس  سودمند  خواص  این  شوند.  استفاده  ی  ها 

شده است، در حال حاضر منجر به ایجاد عالقه در جوامع علمی  های باستان شناختهتمدن

 شده است. 
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 ایهای تغذیهجنبه

ها بستگی به گونه، رقم یا واریته دارد. وعوامل محیطی نظیر شرایط  مواد مغذی مرکبات و میوه

ت؛ و وضعیت  وهوایی و محیطی؛ مدیریت محصول، ازجمله کود و تیمار پس از برداشآب

 بلوغ دارد.

 میوه 

های کاکتوس در  های کاکتوس خوراکی است. در حال حاضر اکثر میوهمیوه بسیاری از گونه

کاکتوس    "عنوان  های آن بهباشند و میوهبازار جهانی متعلق به گونه اپونتیا گونه ایندیکا می

شکل با وزن متوسط  شوند. میوه کاکتوس گالبی معمولی شبیه توت بیضیشناخته می  "گالبی  

شود و حاوی تعداد  درصد وزن میوه را شامل می 70تا  60گرم است. پالپ آبدار  ۱00-۲00

ترکیب   ۱- ۱۲در هر میوه متفاوت است. شکل   400تا   ۱00های سخت است که از  کمی دانه

اتیلن پایین است.  دهد. کاکتوس گالبی میوه میوه را نشان می تولید  با نرخ تنفس کم و  ای 

ماند.  سازی باقی میتوجهی در طول ذخیرهرو، غلظت مواد مغذی بدون تغییرات قابلزاینا

براین، اسیدیته میوه، جامدات محلول  حال ممکن است وزن و نرمی آن تغییر کند. عالوهبااین

در میوه در مراحل ذخیره پس از برداشت نیز بدون تغییر است؛ اگرچه برخی از تغییرات در  

 شده است.سازی گزارشبسته به شرایط ذخیره Cمین محتوای ویتا 

طور گسترده موردمطالعه قرارگرفته است.  ای کاکتوس گالبی بهترکیب شیمیایی و تغذیه

ها و مواد  ها، اسیدآمینه، ویتامینشکر، فیبر، موسیالژ و پکتین اجزا اصلی میوه است؛ پروتئین

اند. کاکتوس  شدهاکسیدانی توصیفاص آنتیهای ثانویه با خومعدنی اجزای فرعی و متابولیت 

درصد( با اسیدیته    ۱۲/0-0۳/0درصد( و اسیدیته پایین )  ۱۲- ۱7گالبی با محتوای قند باال )

  ۳/۱5تا    ۱۱/ 6شود. عالوه بر این، محتوای جامد محلول در محدوده مشخص می  7تا  5بین 

لوکز و فروکتوزی در بین یابد. نسبت گدرجه بریکس که با نسبت رسیدگی میوه افزایش می

درصد فروکتوز    47درصد گلوکز و    5۳های میوه متفاوت است:  های مختلف و در بافتگونه

  ۱00گرم در  میلی  5۹از مقدار کل قند هست. پالپ میوه نیز غنی از مواد معدنی مانند کلسیم )

سیالژ در گرم( است. پوست میوه و پالپ حاوی مو   ۱00گرم در  میلی  4/۹4گرم( و منیزیم )
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فیبر رژیمی است. موسیالژ یک نوع هیدرو کلوئید است که دارای ظرفیت باال برای جذب  

های  گرم( باالتر از میانگین میوه  ۱00گرم در  میلی  ۲4/۲57آب است. مقدار کل اسیدآمینه )

توجهی اسید  دیگر است. اسیدهای آمینه اصلی پرولین، تائورین و سریین هستند. مقدار قابل

گرم در کیلوگرم میوه تازه  میلی  ۳00تا    ۱80بیک در اپونتیا گونه ایندیکا در محدوده  آسکور

 است. 

 

 عنوان درصدی از وزن میوه ترکیبات شیمیایی کاکتوس گالبی و محتوای میوه به -۱-۱۲شکل 

ویتامین  توکوفرول  یافت    Eها،  پالپ  و  میوه  بذور  در  در بخش چربی  محلول چربی، 

توکوفرول می ویتامینفرمایزو  δ-و    γ- های  شوند.  های  همولوگ  اصلی    E  های  جزء 

دهند. لیپیدها را تشکیل می  Eدرصد کل محتوای ویتامین    80های بذر و پالپ هستند که  روغن

دانه و  پالپ  میوه،  توزیع میدر پوست  قابلها  مقادیر  میوه حاوی  از  شوند. پوست  توجهی 

لینولئیک است. پوست همچنین شامل سایر ترکیبات  ویژه اسیدنشده، بهاسیدهای چرب اشباع

 ۱سیتوسترول- است، استرول اصلی بتا  1Kکاروتن و ویتامین  چرب محلول مانند استرول، بتا 

 
1 -β-sitosterol 
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پلی ساکارید توسط  های پوست و پکتیناست.  )  Habibiها  تعیین۲004و همکاران  شده ( 

 است. 

 بذر و روغن بذر

درصد وزن    ۱5تا    ۱0های با پوشش سخت است که  کاکتوس گالبی شامل بسیاری از دانه

گرچه محتوای روغن  ها هستند،  ها حاوی تعداد زیادی از دانهدهند. میوهپالپ را تشکیل می

طور عمده درصد از وزن کل دانه( است. اسیدهای چرب ضروری )به ۱5-7ها نسبتاً کم ) آن 

نشده عصاره روغن دانه را تشکیل  توجهی از اسیدهای چرب اشباعلینولئیک( درصد قابلاسید

حدود  می غیراشباع  چرب  اسیدهای  تشکیل    80دهند.  را  چرب  اسیدهای  تمام  از  درصد 

بین  دهمی لینولئیک  اسید  مقدار  آلفا  ۹/68و    4/6۱ند.  اسید  غلظت  است.  متغیر  - درصد 

  5/۱6تا    4/۱۲در تمام ارقام کمتر از یک درصد است. محتوای اسید اولئیک بین    ۱ینولنیک ل

درصد متفاوت است؛ بنابراین، اگرچه محتوای روغن دانه نسبتاً کم است، ترکیب اسید چرب  

آرایشی  ای که در لوازماستفاده است. روغن دانهآرایشی قابلوازمآن در صنایع بهداشتی و ل

عنوان روغن ارگانیک در تولید محصوالت ضد پیری و  مناسب است باقیمت بسیار باالیی به

های جدید  آرایشی برنامهرسد. در حال حاضر در صنعت لوازموچروک به فروش میضد چین

که ماده اصلی  است، درحالی  ۲ساکارید غنی از آرابینانتوسعه است. اندوسپرم بذر از پلیدرحال 

دهنده و یک افزودنی در عنوان یک چسب، غلظت( بهXylanزیالن ) است.  ۳زیالن-بذر دی

بندی  شود. رشد آن در صنایع غذایی به علت پتانسیل آن در صنایع بستهمی  پالستیک استفاده

عنوان  بر این در حرارت دهی از آن به  و پوشش مواد غذایی، در حال افزایش است. عالوه

تواند نقش مهمی در  کند. این ماده امروزه میکننده فوم پروتئین عمل میامولسیفایر و تثبیت

های جدید تحویل دارو، بخصوص برای توزیع  توسعه محصوالت زیست پزشکی برای سامانه

 شده داروها داشته باشد. کنترل 

 
1 -α-linolenic 2 -Arabinan 3 -D-xylan 
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 پد

شکل بوده که قادر به انجام عملکرد فتوسنتزی  مسطح و بیضی  و یا کالدود  برگپد یا ساقه

شوند؛  عنوان سبزیجات تازه مصرف میهای جوان و ترد، بنام نوپالیتو، بههستند. ساقه برگ

ها، های غذایی، ازجمله سسای از وعدهعنوان یک ماده در طیف گسترده این بخش گیاه به

شود. اجزای اصلی  ها، شیرینی و دسر استفاده میها، تنقالت، ترشی، نوشیدنیساالدها، سوپ

پکتین   و  موسیالژ  از  مخلوطی  که شامل  هستند  کربوهیدرات  حاوی  پلیمرهای  برگ  ساقه 

برگمی ساقه  شیمیایی  ترکیب  توسط  باشند.  تازه  به  Saenzها  همکاران  زیر  و  صورت 

 شده است: گزارش

 درصد )وزن آب ( ۹۱رطوبت  •

 درصد  5/4کل کربوهیدرات   •

 در پایه خشکی( xwدرصد ) 5/۱روتئین  پ •

 درصد چربی  ۲/0 •

 درصد آن کلسیم است  ۹0درصد که  ۳/۱خاکستر   •

Guevara Figueroa  ( ترکیب ساقه۲0۱0و همکاران )های اپونتیا وحشی را  برگ گونه

  ۳0و    Cگرم ویتامین  میلی  ۱۱برگ حاوی  گرم ساقه  ۱00(. هر  ۲- ۱۲بررسی کردند )شکل  

های  توان در سلول ساکارید است؛ که آن را میمیکروگرم کاروتنوئیدها بود. موسیالژ یک پلی 

ها و یا فضاهای داخل سلولی از بافت  تخصصی نگهداری و یا به شکل آزاد در داخل سلول 

  6/5طور متوسط شامل:  هشده ببرگ مشاهده کرد. موسیالژ خشککلرانشیم و پارانشیم ساقه

درصد    ۹/ 86درصد نیتروژن؛    ۱/ ۱4درصد خاکستر،    ۳/۳7درصد پروتئین؛    7/ ۳درصد رطوبت؛  

به  55/۱کلسیم؛   ترکیب شیمیایی، موسیالژ  بر اساس  عنوان یک پلیمر  درصد پتاسیم است. 

ن قندهای طبیعی  عنوابه  4و رامنوز  ۳، زایلوس ۲، گاالکتوز ۱شده از آربینوز)شبیه به پکتین( تشکیل

 
1- Arabinose 

2- Arabinose 

3- Xylose 

4- Rhamnose 



 209 / و پد یوهمشتقات م ییو دارو اییهخواص تغذ

برگ  شود. عالوه بر مصرف مستقیم، ساقهو مقدار کمی اسید گاالکتورونیک در نظر گرفته می

یک منبع غنی از الیاف رژیم   ۱شود. آرد نوپالبالغ برای آرد و سایر محصوالت، مصرف می

یی  های غذاتوان آن را برای جایگزینی در دستورالعملرسد؛ میغذایی است که به درصد می

 حاوی آرد از منابع دیگر استفاده کرد.

 ترکیبات فیتوشیمیایی زیست فعال در گیاه کاکتوس

فعال بوده و کاندیداهای بسیار مناسبی برای مراحل  گیاهان کاکتوس منابع مهمی از مواد زیست 

  ها حاوی مقادیر زیادی ها و گلها، دانهها، ساقه برگسازی و کاربردی غذا هستند. میوهآماده

 دهند.افزوده محصوالت کاکتوس را افزایش میاز ترکیبات شیمیایی هستند که ارزش

 هامیوه 

، فالونوئیدها و Cاکسیدانی باالیی هستند که به ویتامین  های کاکتوس دارای فعالیت آنتیمیوه

  فرنگی، موز اکسیدانی در میوه دو برابر گالبی، سیب، گوجهشود. فعالیت آنتیبتالین مربوط می

 فروت است.و انگور سفید است و مشابه انگور قرمز و گریپ

رنگبتالین میدانهها  و  هستند  نیتروژن  حاوی  قرمز  های  های  بتاسیانین  به  توانند 

بتانین( و بتازانتان های زرد )بهعنوان)به بندی شوند.  طبقه  (۲مثال، ایندیکاکسانتین عنوانمثال 

ها از ترکیب  هستند؛ بتازانتین DOPA-cycloبتاالمیک با از ترکیبات آمونیاک اسید ۳بتاسیانین 

های اصلی هستند که عامل  دانهها رنگها هستند. بتالینبتاالمیک با اسیدهای آمینه یا آمیناسید

آن مقبولیت  در  مهم  عوامل  از  و  میوه  است.نزد مصرف  رنگ  رنگ  کنندگان  ها  دانهغلظت 

(  ۲005و همکاران )  Stintzingبستگی به عوامل متعددی خصوصاً شرایط رسیدن میوه دارد.  

را محاسبه کرده بتالین میوه کاکتوس  این رنگترکیب  بر رنگدانهاند.  دارای  ها عالوه  دهی 

روه دیگری ها )گآسکوربیک هستند. در مقابل آنتوسیانیناکسیدانی بیشتر از اسیدخواص آنتی

بتالیندانهاز رنگ پایدار میوسیع  pHها در محدوده  های قرمز طبیعی(،  بنابراین  تر  و  مانند 

رنگ تنوع  برای  به  توجه  با  هستند.  مناسب  کم  اسیدیته  در محصوالت  غذایی  مواد  آمیزی 

 
1- Nopal 2- Indicaxanthin 3- Betacyanins 
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بتالین تنوع رنگ،    های ها منبع بسیار امیدوارکننده رنگ دهندهساختاری گسترده و درنتیجه 

تنها  گیرند. در مقایسه با چغندر قرمز، کاکتوس گالبی نهطبیعی هستند که مورداستفاده قرار می

  ژئوسمیندهد، بلکه دارای مزایای فنی از قبیل فقدان  ها را ارائه میای از رنگطیف گسترده

نیز هست. وجود  آلودگی میکروبی خاک  نیترات؛ و فقدان  پایین  نامطلوب(؛ سطوح  )طعم 

اکسیدانی را به  ( اثر آنتی۱۹۹۲)  Kutiدر پالپ میوه کاکتوس به اثبات رسیده است.  فنولیک  

شود )مانند کورستین، کومپفرل  های کاکتوس یافت میای که در میوهدلیل فالونوئیدهای عمده

  Stintzing( گزارش کرد. مشتقات فالونول در گونه اپونتیا توسط  ۱و مشتقات ایزورامکتین 

( شناسایی شد. پوست دارای محتوای فنولی بیشتری نسبت به پالپ است.  ۲005) Carle و

( a  ۲00۲و همکاران )  Leeدرنتیجه، از دیدگاه کاربردی، فرآوری پوست و پالپ مفید است.  

پالسمید در برابر آسیب ناشی از    DNAاز  دریافتند که فالونوئیدهای کاکتوس در حفاظت  

 های هیدروکسیل مؤثرند.رادیکال 

  
 برگ _ ترکیب ساقه -۲-۱۲شکل 

 
1 -Quercetin, kaempferol and  

isorhamnetin derivatives 



 211 / و پد یوهمشتقات م ییو دارو اییهخواص تغذ

 

 برگ ترکیبات فیتوشیمیایی اصلی در میوه و ساقه -۳-۱۲شکل 

 پد

دیگر اجزای عملکردی مانند مشتقات کلروفیل، اسیدهای آمینه و فالونوئیدها در پد کاکتوس 

می )شکل  یافت  )  Guevara Figueroa(.  ۳- ۱۲شوند  همکاران  برگ۲0۱0و  ساقه  های  ( 

فنولی و فالونوئیدها هر دو های پلیهای تجاری و وحشی اپونتیا از مکزیک و پروفیلگونه

اصلی در همه    ۱ی شده نوپال را ارزیابی کردند. حضور پنج فالونوئید محصوالت تازه و فرآور

 غالب بود.  ۲ها مشاهده که نیکو تفلورینگونه

 گل

کند. ترکیب شیمیایی  رنگ را ذخیره میهای کاکتوس بتالین و همچنین ترکیبات فنولی بیگل

شده بودند، توسط  اجاپونتیا گونه ایندیکا و استریکتا که در مرحله چهار گل استخر هایگل

Ammar  ( فعالیت۲0۱۲و همکاران موردمطالعه قرار گرفت .)  های ضد سرطانی، ضد باکتری

اتانول و همچنین عصاره در  نیز مورد تجزیهو ضد قارچی  وتحلیل قرار  های هگزانی گل، 

بعد   مرحله  در  فعال  اجزاء  است،  متفاوت  کامالً  گلدهی  مرحله  در  فنول  محتوای  گرفت. 

متانول  ۲0۱0و همکاران )  De Léoرسد.  به اوج میگلدهی   ( مشخصات شیمیایی عصاره 

 
1 -Flavonoid 2 -Nicotiflorin 
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عنوان های گونه ایندیکا را گزارش کردند. ترکیبات فرار از سه گونه اپونتیا شناسایی و بهگل

 عوامل ضد قارچ مورد بررسی قرار گرفتند. 

 خواص درمانی

بهکاکتوس تمدنها  بیماروسیله  درمان  برای  باستانی  زخم یهای  و  سال  ها  هزاران  طی  ها 

بهاستفاده کاکتوس  از  استفاده  تاریخ  و  مبدأ  بنابراین،  است؛  تمدنشده  به  دارو  های عنوان 

ها  سال، کاکتوس تازه توسط بومی ۱۲000مرتبط است. برای بیش از    ۱باستانی آمریکای میانه 

ها و ها، دانه، میوههای کاکتوساند. ساقه برگشدهای و شفابخش مصرفبرای خواص تغذیه

 شده است.عنوان داروهای بومی در چندین کشور استفادهها بهها قرنگل

ها و سبزیجات  دهد رژیم غذایی غنی از میوههای متعددی وجود دارد که نشان میگزارش

های قلبی عروقی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد؛ و بر سالمت تأثیر مثبتی  با کاهش بیماری

تنها با محتوای مواد مغذی و ویتامین با برخی از اجزای فعال زیستی  این اثرات مفید نهدارد. 

آنتی خواص  با  فیتوشیمیایی  ترکیبات  است.  آسیب  مرتبط  مقابل  در  محافظت  با  اکسیدانی 

 شود.اکسیداتیو ناشی از واکنش اکسیژن سبب افزایش سالمتی می

و پدها دارای سطوح باالیی از مواد مغذی  دهد که میوه کاکتوس  مطالعات متعدد نشان می

باشند. گیاه کاکتوس به نظر  ها میاکسیدانها و همچنین آنتیسودمند، مواد معدنی و ویتامین

رسد یک منبع عالی از ترکیبات فیتوشیمیایی بااهمیت غذایی است. تمامی اجزا کاکتوس  می

صورت خالصه  بط با کاکتوس بهبرداری قرار گیرد خواص داروهای مرت تواند مورد بهرهمی

 ارایه شده است. 4-۱۲در شکل 

 میوه 

میوه با  غذایی  رژیم  وضعیت مکمل  بهبود  با  سالم  انسان  یک  در  گالبی  کاکتوس  های 

میآنتی اکسیداتیو،  استرس  کاهش  باعث  استرس  اکسیدانی  بر  کاکتوس  بتالین  تأثیر  شود. 

وردمطالعه قرار گرفت و گزارش داد که  و همکاران م  Tesoriereاکسیداتیو در انسان توسط  

 
1 -Mesoamerican 
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نشانه باعث کاهش  میوه  اکسیداسیون  هضم  مهار  اکسیداتیو،  استرس  افزایش    LDLهای  و 

  Budinskyشود. می ۲در شرایط آزمایشگاهی  ۱های قرمز اکسیداتیو همولیز مقاومت به گلبول 

های ناشی  اهش آسیبباعث ک  ۳( نشان داد که مصرف منظم اپونتیا روبوستا ۲00۱و همکاران )

 شود. از اکسیداسیون می

Zou  ( مهار سلول ۲005و همکاران  در  را  کاکتوس گالبی  میوه  توانایی عصاره  های  ( 

نتایج    in vivoسلولی و یک مدل حیوانی  شده درونسرطانی کشت موردمطالعه قراردادند. 

ان، مثانه و  های سرطانی تخمدنشان داد که عصاره کاکتوس در شرایط آزمایشگاهی سلول 

های  کند و رشد تومور سرطانی را در نوزاد حیوان با سلول سرطان دهانه رحم را مهار می

های لوسمی میلوئید مزمن  کند. اثر ضد انعقادی بتانین بر سلول سرطانی تخمدان کنترل می

 (.۲007شده است )و همکاران گزارش Sreekanthتوسط  K562انسانی  

 

 درمانی کاکتوس گالبی خواص   -4-۱۲شکل 

 
1 -Hemolysis 2 -Ex vivo 3 -O. robusta 
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انسانی گلیوبالستومابر روی سرطان پستان و سلول   ۱گونه همیفوزا   میوه  عصاره  ۲های 

فعالیت جدید  مطالعات  قرارگرفت.  آزمایش  قابلمورد  سرطانی  ضد  توسط  های  توجهی 

میعصاره نشان  گالبی  کاکتوس  فعالیتهای  شیمیدهد.  سرطانی  های  ضد  و  درمانی 

ها  از گیاهان متعلق به خانواده کاکتوس و همچنین اجزای اصلی فعال آن  های خام عصاره

 ( موردبررسی قرار گرفتند. ۲0۱۳و همکاران ) Harlevتوسط 

هیپوکلروئید  اسید  و  خالص  بتالین  بین  تداخل  روی  بر  آزمایشگاهی  و   ۳مطالعات 

رنگ  4میلوپروکسیداز  ضدالتهابی  اثرات  اثرات  دانهانسانی،  اخیراً،  داد.  نشان  را  میوه  های 

قابل ایندیکاکسانتین ضدالتهابی  از  گزارش  5توجهی  حیوانی  مدل  یک  اثرات  در  است.  شده 

( و ۲00۱و همکاران )  Leeهای صحرایی توسط  های کاکتوس در موشاز میوه ضدالتهاب

Galati ( و همکارانa ۲00۳موردبرر )میوه و عصاره اپونتیا  سی قرار گرفت. اثر حفاظتی آب

( اثرات  ۲006و همکاران )  Kimشده است.  ایندیکا بر روی کبد موش صحرایی نشان داده

اکسیتوکسینآرامش از  ناشی  عصبی  اکسیداتیو  عوارض  بر  را  میوه  عصاره  در  بخشی  ها 

آنسلول  دادند.  نشان  موش  غشایی  آزمایشهای  در  همچنین  آزمایشگاهی    هایها  درون 

های عصبی ناشی از  درصدی آسیب  ۳6متانولی باعث کاهش    میوه  گزارش دادند که عصاره

اند.  اکسیدانی بیوفالونوئید نسبت دادهها شده که آن را به اثر آنتیجهانی در موش  6ایسکمی

Wolfram  ( همکاران  خوراکی  ۲00۲و  روزانه  مصرف  که  دادند  گزارش  از    ۲50(  گرم 

های گونه روبوستا سبب ایجاد اثر ضد قارچ و کاهش کلسترول در افراد دارای چربی  میوه

هایی مبنی بر اثرات متابولیسم گلوکز وجود خون باال غیر دیابتی شده است؛ همچنین گزارش

تواند بخشی از آن توسط محتوای فیبر )پکتین( توضیح داده  دارد. عمل هیپوکلسترولیمی می

دهد که به  کاهش قند خون هنوز مشخص نیست، تحقیقات نشان میشود. اگرچه مکانیسم  

منجر به ورود سریع و بهتر گلوکز    رسد که میوه در بیماران مبتالبه دیابت و غیر دیابتینظر می

های خونی با  شود. بهبود عملکرد پالکتبه سلول و افزایش حساسیت سلولی به انسولین می

گرم در روز( در داوطلبان سالم و در بیماران    ۲50توجه به مصرف منظم کاکتوس گالبی )

 
1 -O. humifusa 

2 -Glioblastoma 

3 -Hypochlorous acid 

4 -Myeloperoxidase 

5 -Indicaxanthin 

6 -Ischemia 
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(.  ۲00۳شده است )مبتالبه هیپرکلسترولمی هتروزیگوت توسط ولفرام و همکارانش شرح داده

مصرف میوه باعث کاهش فعالیت پالکتی و بهبود تعادل هموستاتیک در سامانه قلبی عروقی  

 شود. می

 پد

اپونتیا فیکوسکه ساقه برگهنگامی باال تغذیه شد،  یکا به موشایند-های  با کلسترول  های 

نمونه در  گلیسیرید  تری  و  کلسترول  اثرات ضد  سطح  یافت.  و چربی  های پالسما کاهش 

های  ها مشاهده شد. آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهها، موشکاهش کلسترول در خوکچه

نوع   دیابت  مبتالبه  انسولین  به  وابسته  بیماران  به  ه۱مربوط  اثرات  برگ  ساقه  ۱یپوگلیسمی، 

برگ جوان باعث کاهش چاقی و  این، مصرف ساقهبررا تائید کرد. عالوه  ۲اپونتیا استرپتاکانتا 

شود. عامل ضد چاقی، اثر هیپوگلیسمی و اثرات ضد درد نیز در موش و انسان  قند خون می

 مشاهده شد. 

های اپونتیا گونه ایندیکا یک  ( ساقه برگ۲00۱و همکاران )  Galatiبر اساس مطالعات  

کند که سبب جلوگیری از ایجاد زخم ناشی از  واکنش محافظتی در مخاط شکمی ایجاد می

ساقه    ۳شود. اثر محافظتی تر )درمان دارویی( میاتانول )درمان پیشگیرانه( و تسریع بهبود سریع

ها با افزایش  برگو شیمیایی موسیالژ است. ساقه  های ایندیکا مربوط به خواص فیزیکیبرگ

معده موش در مخاط  اتانول  ترشح موکوس  از  ناشی  مبتالبه زخم  دارند.  اثر حفاظتی  های 

شود. عالوه بر  برگ کاکتوس برای تیمارهای پیشگیری و درمانی زخم معده توصیه میساقه

 Hfaiedhت ناشی از نیکل توسط  برگ اپونتیا ایندیکا روی سمیاین، اثر حفاظتی عصاره ساقه

گزارش همکاران  است.  و  که  مشاهدهشده  تولید  شده  سبب  نیکل  معرض  در  گرفتن  قرار 

( شده که منجر به افزایش پر اکسیداسیون لیپید، از بین رفتن  ROSهای اکسیژن فعال )گونه

ه شهد ساقه  هایی مبنی بر اینکه کشود. نشانهاکسیدانی سلولی میغلظت غشا و تغییرات آنتی

می موشبرگ  در  آن  با  مرتبط  پارامترهای  و  کند  جلوگیری  اکسیداتیو  استرس  از  ها  تواند 

ساقه شهد  منظم  مصرف  این،  بر  عالوه  است؛  موجود  یابد  میکاهش  پر  برگ  اثرات  تواند 

 
1 -Hypoglycemic 2 -Opuntia streptacantha 3 -Cytoprotective 
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اکسیداسیون نیکل را از بین ببرد. اثرات محافظتی مشابهی در برابر آسیب اکسیداتیو ناشی از  

شده  ( گزارش۲008و همکاران )  Zargou( و  ۲008و همکاران )  Nicbiمختلف توسط  سموم  

 است. 

در موش داشته باشد؛ که به    ۱علیه افالتوکسن حفاظتی  های پد ممکن است اثر  عصاره

های مربوط به عمل ضدویروسی  اکسیدانی هست. آزمایشهای دفاعی آنتیدلیل ارتقاء سامانه

انجامعصاره کاکتوس  ساقهشدهای  عصاره  است.  خواص  ه  دارای  استرپتاکانتا  اپونتیا  برگ 

ویروس به  نسبت  هرپس   DNAهای  ضدویروسی  ویروس  ریبونوکلئیک  ۲مانند  اسید  و 

(RNA  نوع آنفلوانزا  ویروس  مانند   )A    انسان بدن  ایمنی  نقص  ویروس  است    HIV-1و 

ارای اثر درمانی برای  کند که کاکتوس نوپال دالمللی ادعا می(. یک پتنت بین۱-۱۲)جدول  

تب بهویروس  کلروفیل  زمینه مشتقات  این  در  آنفلوانزا است.  و  فعال  خال  ترکیبات  عنوان 

 شوند. پیشنهاد می

 های دارویی محصوالت کاکتوس ویژگی -۱-۱۲جدول 

 سامانه موردمطالعه و منابع  هاهای کاکتوس، اجزا و فعالیت گونه

 فعالیت ضدویروسی 

 اپونتیا استرپتاکانتابرگ عصاره ساقه 

سلولی و مهار رونوشت ویروس داخل

 Ahmadسلولی )سازی ویروس خارجغیرفعال

 ( ۱۹۹6و همکاران، 

 اپونتیا های ساقه برگ
و همکاران،  Fernandezهندی )خوکچه 

۱۹۹4) 

 و کاهش سطح کلسترول اثر ضد چربی

 اپونتیا روبوستا میوه 
 های غیر دیابتی انسانکاهش چربی خون در 

(Wolfram  ،۲00۲و همکاران ) 

 
1 -Aflatoxicosis 2 -Herpes 
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 سامانه موردمطالعه و منابع  هاهای کاکتوس، اجزا و فعالیت گونه

 اپونتیا ایندیکا برگ ساقه
و    Galatiهای صحرایی )موش

 (۲00۳همکاران،

 اپونتیا ایندیکا بذرها و روغن بذر 
 های صحرایی موش

 (۲006و همکاران،  Ennouri)ا 

 (Lim  ،۲006و  Ohموش آزمایشگاهی ) ۱اپونتیا ایندیکا واریته سابوتن

 فاکتور ضد چاقی 

 (۲004و همکاران،  Frati Munari) انسان گونه اپونتیا برگ  ساقه

 ( ۲000و همکاران،  Bwititi) های دیابتی موش ۲اپونتیا ماگاکانتا 

 ۳اپونتیا لیندهمیری 
و همکاران،  Laurenzهای دیابتی )خوک 

۲00۳) 

 Hypoglycemicاثرات ضد دیابتی و 

 O. ficus-indica, O. lindheimeri  هایمیوه

and O. robusta 

و همکاران،  Enigbocanهای دیابتی )موش

۱۹۹6) 

O. streptacantha ( انسانMeckes Lozyoa ،۱۹86) 

 (۲008و همکاران،  Yang)های دیابتی موش O. monacantha برگعصاره ساقه 

 

 

  

 
1 -Saboten 2 -O. megacantha 3 -O. lindheimeri 
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 کاکتوس های دارویی محصوالت ویژگی -۱-۱۲ادامه جدول  

 سامانه موردمطالعه و منابع  ها های کاکتوس، اجزا و فعالیت گونه 

 بذر و روغن بذر اپونتیا ایندیکا 
و همکاران،   Ennouriا )های صحرایی  موش

۲006) 

O. streptacantha انسان (Frati Munari   ،۱۹۹6و همکاران) 

 O. filiginosaعصاره میوه 
و   Trejo Gonzalezهای صحرایی )موش

 (۱۹۹6همکاران، 

 فعالیت ضدالتهابی 

O. humifusa extracts O. ficus-indica 
indicaxanthin 

های ماکروفاژ تولیدکننده اکسید نیتریک  سلول

(Chou  ،۲006و همکاران ) 

 های درمانیویژگی

 ( Hegwood،۱۹۹0انسان ) های اپونتیا ایندیکا ساقه برگ

 سامانه عصبی اثرات حفاظتی از 

 اپونتیا ایندیکا  عصاره
و   (Dok Go شده اولیههای قشری کشت سلول

 (۲00۳همکاران، 

 عصاره میوه اپونتیا ایندیکا 

های پوستی  در سلول in vitroمطالعات 

در  in vivoشده موش و مطالعات کشت 

 ( ۲006،و همکاران Kimها ) موش

 antigastritisو  Antiulcerogenicاثرات 

 های اپونتیا ایندیکا ساقه برگ
و   Galati) های صحرایی موش

 (۲00۲همکاران،

 آبمیوه اپونتیا ایندیکا 
و   Galati) های صحرایی موش

 (۲00۳همکاران،
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 (۲00۳و همکاران، Leeهای صحرایی )موش های اپونتیا ایندیکا ساقه

 (۲00۱همکاران،و  Lee) های صحرایی موش میوه اپونتیا ایندیکا 

 کاهش اثر استرس اکسیداتیو در انسان

 (،۲004و همکاران،   Tesorieriانسان ) میوه اپونتیا ایندیکا 

 (۲00۱و همکاران،  Budinskyانسان ) O. robustaمیوه  

 تسکین عالئم ناشی از الکل

 (۲004و همکاران،  Wieseانسان ) O. ficus-indicaعصاره گیاه 

 برابر سمیت ناشی از نیکل حفاظت در 

 O. ficus-indicaبرگ عصاره ساقه 
و همکاران،  Hfaiedhهای صحرایی )موش

۲008) 

 zearalenoneحفاظت در مقابل آسیب اکسیداتیو ناشی از 

 O. ficus-indicaبرگ  ساقه
و  Hfaiedhهای آزمایشگاهی )موش

 (۲008همکاران، 

 DNAکاهش تخریب 

 O. ficus-indicaعصاره میوه 
  Siriwardhanaهای محیطی انسان ) لنفوسیت 

 ( ۲006و همکاران، 

 های ضد سرطانی ویژگی

 O. ficus-indicaهای  های آبی میوهعصاره

های مخاطی تخمدان و گردن و همچنین سلول

های سرطانی تخمدان، گردنه رحم و سلول

 ( ۲005و همکاران،  Zouمثانه )

و  Feugangخطوط سلولی لوسمی )

 (۲0۱0همکاران، 
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 های دارویی محصوالت کاکتوس ویژگی -۱-۱۲ادامه جدول 

 O. humifusa عصاره میوه
و  Harlevسرطان سینه و خطوط سلولی انسانی )

 (۲0۱0و همکاران  Hahm، ۲0۱0همکاران 

 Opuntia spp آبمیوه
پروستات، کوالن، سینه و کبد  های سرطانی سلول

(Santoscoy  ،۲00۹و همکاران ) 

 حفاظت از کبد 

 O. ficus-indica عصاره و آبمیوه
 کبد

(Alimi  ،۲0۱۲و همکاران-  Galati   ،و همکاران

۲005) 

 Anticlastogenicقابلیت 

 آبمیوه کاکتوس 
 های آزمایشگاهی موش

(Madrigal Santillan  ۲0۱۳و همکاران) 

 افزایش تراکم استخوان 

 ( ۲0۱۲و همکاران،  Kangهای صحرایی )موش O. humifusa های منجمد شدهساقه برگ

 بهبود حساسیت انسولین 

 ( ۲0۱۲و همکاران،  Kangهای صحرایی )موش O. humifusa های منجمد شدهساقه برگ

 اندازچشم

می آمادهکاکتوس  برای  عالی  کاندیدایی  و  فعال  زیست  مواد  از  مهم  منبع  یک  سازی  تواند 

های علمی حاکی از وجود مقادیر باالیی از برخی ترکیبات  مناسب و کاربردی غذا باشد. داده

افزوده دهد.  تواند به محصوالت کاکتوس ارزشاست که می  و گل  ، پد، دانهشیمیایی در میوه

بر   ویژگیعالوه  ترکیبات  از  بعضی  امیدوارکنندهاین،  بههای  تقویتای  مواد  کننده  عنوان 

سالمتی را دارند. بسیاری از محصوالت تولیدشده موجود در بازار از خواص دارویی گیاهان 

می بهره  میوهکاکتوس  ژلهبرند.  و  مربا  شیرینی، شربت،  تهیه  برای  میها  فرآوری  شوند. ها 

، فالونوئیدها  Cعنوان یک نوشیدنی سالم غنی از ویتامین  س گالبی به میوه طبیعی کاکتو آب
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عنوان عامل ضد پیری و ضدالتهابی است و همچنین برای ارتقاء سالمت  ها و به اکسیدانو آنتی 

 زدایی بدن نیز مفید است. سلولی بهینه و سم

رایشی  محدوده بیشتری برای استفاده از خواص محصوالت کاکتوس در صنایع غذایی، آ

فراهم دارویی  زمینهو  این  در  بیشتری  علمی  تحقیقات  اما  اگرچه  شده،  است.  ضروری  ها 

قابل دارد ساقه  پیشرفت در حال حاضر  تحقیق  به  نیاز  بسیاری  موارد  اما هنوز  توجه است 

های ارتقاء دهنده سالمت هستند و پس از خشک شدن یا  های کاکتوس دارای ویژگیبرگ

تهیه   برای  شدن  میپودر  استفاده  کپسول  و  در  قرص  دانه  روغن  دیگر  سوی  از  شوند. 

میلوازم استفاده  پاکآرایشی  مواد  برای  تقاضا  رشد جهانی  سالم شود.  و محصوالت  کننده 

 های انسانی است. همراه با توسعه محصوالت طبیعی برای درمان و پیشگیری از بیماری

ات فعال جدید و کاربردهای صنعتی  های کاکتوس برای یافتن ترکیبمطالعات بیشتر گونه

عالوه است.  ضروری  دارویی  فرموالسیونبرو  آنتیاین،  اثرات  های  برای  باید  اکسیدان 

افزایی احتمالی آزمایش شود. با به نمایش گذاشتن خواص کاکتوس باید به تقاضای بازار  هم

شده است، اخیراً به  های قدیم شناختهاگرچه خواص سودمند کاکتوس از زمان  .رونق بخشید

شده از  هایی از محصوالت فراورینمونه  5- ۱۲شکل    شده است. درلحاظ علمی هم ثابت

 شده است.گیاه کاکتوس نشان داده

 

 

  

 محصوالت دارویی کاکتوس  -5-۱۲شکل 

 





 

۲۲۳ 

 فصل سیزدهم 

 شناختی( کاکتوس، کاال و خدمات اکوسیستم )بوم
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 مقدمه

گونه بومی آمریکا است، اما در سراسر جهان منتشرشده    ۱600خانواده کاکتوس شامل حدود  

  ۲0شده در این خانواده است و گونه ایندیکا در بیش از  است. اپونتیا بیشترین نوع شناخته

و بیشتر  میلیون هکتار است    ۲/ 6سطح زیر کشت اپونتیا در جهان حدود  شود.  کشور کشت می

هزار    ۲۳0هزار هکتار(، مکزیک )  600شود: در تونس )لیف دام استفاده میبرای خوراک و تع

(. در آفریقای جنوبی Ben Salem  ،۲006و    Nefzaouiهزار هکتار( )  ۱50هکتار( و الجزایر )

اتیوپی )   5۲5000) هکتار(؛ و در    600000هکتار(، در برزیل )بیش از    ۳55،000هکتار( و 

هکتار    ۱0000ر آرژانتین، سطح زیر کشت کاکتوس  هکتار( است. د  ۹0000جنوب مراکش )

  ۲00۳شود؛ در سال  عنوان یک محصول ثانویه کشت میبرای تولید علوفه، میوه و شربت به

 هکتار بود.  ۲000سطح زیر کشت اپونتیا صرفاً برای تولید میوه  

های آرژانتین و شمال مکزیک، زمستان سرد محدودیت اصلی کشت کاکتوس در بخش

متحده آمریکا  های سرزمین خشک غرب آسیا و جنوب غربی ایاالتیترانه، استپحوضه مد

های حساس به سرما مانند وهوایی، محدودیت حرارتی گونهاست. تحت طیفی از شرایط آب

گراد  درجه سانتی  ۲- 5/۱اپونتیا ایندیکا با میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه از  

متر  میلی 50های علفی مقاوم به خشکی با حداقل و سایر بوته شده است. کاکتوسنشان داده

تولید، می بدون رشد و  نیز  بارندگی  بارندگی در سال،  میانگین  بمانند. حداقل  توانند زنده 

های شنی  متر برای رشد و پایداری موفق گیاهان کاکتوس دیم با خاکمیلی ۱50-۱00ساالنه  

، کاکتوس دارای راندمان مصرف  CAMی فتوسنتزی  و عمیق موردنیاز است. به دلیل مسیرها 

آب خوب است. به همین دلیل، برای تولید علوفه در خشکی مناسب هستند. گونه اپونتیا  

مدت، درجه حرارت باال و فرسایش باد و آب را تحمل کند. این  تواند خشکی طوالنیمی

برای توسعه کشاورزی در    گونه راعالوه طیف وسیعی از کاربردهای اقتصادی، اینقابلیت، به

بیابانترین مشکالت زیستمناطقی که تحت تأثیر بزرگ تغییرات  محیطی در جهان  زایی و 

 کند.آل میاقلیمی قرار دارند ایده
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بها، گنج زیر خار، شتر  ها، گنج بیخوشیتهاجمی، گوهر سبز، میوه فقرا، میوه خار و دل "

تنها برخی از عناوینی است که برای توصیف گیاه    "هیوال جهان گیاهی، گیاه آینده و درخت  

های  شود. کاکتوس، گیاه بومی آمریکا در بسیاری از فرهنگو میوه کاکتوس گالبی استفاده می

ترین منابع در  مثال، نوپال )گونه اپونتیا( یکی از مهمعنوانشده است. بهبومی آمریکایی ادغام

ها تأثیر گذاشته است.  که بر فرهنگ، تاریخ و سنت  خشک مکزیک استمناطق خشک و نیمه

نقش بسیار مهمی ایفا کرده و   ۱ها ، آز تکاین گیاه در زندگی اجتماعی، اقتصادی و مذهبی

)در حال حاضر مکزیک( یک عقاب در یک کاکتوس است که یک    ۲نماد بزرگ تنوچتیتالن 

 شده است. دهخورد که در حال حاضر در نماد ملی مکزیک گنجان مار را می

بحث در مورد فواید و یا مضرات، بستگی به گونه، زمان کشت، شرایط رشد و کشاورز 

ارزیابی تحت شرایط  دارد.  تجربیات  اساس  بر  که  دارد  زمینه وجود  این  در  متناقضی  های 

زیست اجتماعی است. وضعیتمختلف  و  اقتصادی  واقعیت محیطی،  به  بسته  های مختلف 

می تکامل  برای    یابند.فردی  بیولوژیکی  کنترل  جنوبی  آفریقای  و  استرالیا  در  مثال،  برای 

شده است. از سوی دیگر، جلوگیری از گسترش و حتی حذف آن در مناطق خاص استفاده

وهوا مناسب است و هیچ دشمن طبیعی وجود ندارد، نوپال  در اتیوپی و اریتره، جایی که آب

به  ۱50 اکنون  و  وارد  مناطق  این  به  پیش  است.  سال  پوشانده  را  هکتار  هزاران  مؤثر  طور 

گونه بر منابع ژنتیکی محلی تأثیر بگذارد، اما واقعیت کنونی این  که ممکن است ایندرحالی

ها مردم، وابستگی اقتصادی به مواد غذایی و محصوالت کاکتوس  است که پس از طی این سال 

ر مناطق بیابانی و یا مناطقی  دارند. پتانسیل گیاه کاکتوس برای سازگاری و گسترش سریع د

اند، مسئله دیگری است که نیازمند بررسی است. دیدهانسانی آسیب  که قبالً توسط مداخله

محصولی  "کاکتوس گالبی گیاهی فراتر از مفید بودن است: یک گیاه حیاتی است که به نام  

خوانده    "دهد ها و حیوانات را نجات میسالی شدید جان انسانویژه در زمان خشککه به

 شود. می

 
1 -Aztecs 2 -Tenochtitlan 
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برای گسترش   زیر  به شرح  متعددی  در سراسر جهان  بخصوص   اپونتیادالیل  ایندیکا 

 وجود دارد: 

 های کشت ساده موردنیاز برای رشد محصول؛ شیوه •

 پایداری و رشد سریع بعد از معرفی در منطقه جدید؛  •

 شود. کاربران میتکثیر آسان که منجر به انتشار سریع و تبادل مواد بین  •

باال، کمبود   • توانایی رشد در شرایط بسیار سخت ازجمله درجه حرارت 

 وخاک ضعیف؛ آب

 تولید درآمد حاصل از فروش میوه •

 عنوان خوراک دام؛ استفاده از پد در رژیم غذایی انسان و به •

 استقرار مفید گیاهان برای حصار کشی مزارع؛  •

 های آبدار؛ ای میوهارزش تغذیه •

 مفید میوه؛ وطول عمر  •

 ای از مشتقات صنعتی از میوه تولید طیف گسترده •

موارد فوق به همراه دیگر عوامل به توزیع گسترده این گیاه از منشأ خود در آمریکای  

 کند. ها کمک میها و سنتها، فرهنگالتین تا مناطق دوردست قاره

 مزایای کاکتوس

نتیا همچنان توجه کافی از مجامع علمی، علیرغم اهمیت اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، اپو

ای دریافت نکرده است. گیاهان کاکتوس باعث ایجاد اثرات جانبی مثبت و  سیاسی و رسانه

زیست خدمات  و  میکاالهای  کاکتوسمحیطی  میشوند:  نهها  را  مهمی  نقش  تنها  توانند 

انداز و حفاظت  به چشمافزایش تنوع زیستی و ترسیب کربن، ایفا کنند بلکه با توجه    ٔ  درزمینه

می فرهنگی،  میراث  و  آب  از  حفاظت  خاک،  فرسایش  کاهش  به  منجر  طبیعت،  شوند.  از 
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گذاری آن بسیار دشوار است. با توجه  حال، این خدمات قیمت تجاری ندارند و ارزشبااین

به اینکه عوامل اصلی محدودکننده رشد این گیاه شوری باال و یخبندان خاک است، بنابراین  

ر کشور ایران کاشت و پرورش اپونتیا در طول نوار ساحلی شمال و جنوب کشور و همچنین  د

پذیر است. در مناطق خشک و نیمه خشکی که یخبندان دائمی در طول سال ندارند امکان

ارائه محصوالت و خدمات اکوسیستم متنوع،  بین تولید کاکتوس گالبی و  پیوندهای قوی 

محیطی  باید در چهارچوب ارزیابی استاندارد برای اثرات زیست  ای،ویژه در مناطق حاشیهبه

تولید محصوالت کشاورزی در نظر گرفته شود. هدف اصلی این فصل برجسته نمودن مزایای  

 تولیدشده از کاکتوس گالبی است.

 بهبود مراتع

با استفاده از کاکتوس ، عمدتاً در ۱۹40- ۱۹۳0های بدون خار از اوایل  بهبود زیستگاه 

ویژه در تونس و بر اساس  طور سامانمند، به( و کشت علوفه به۲00۲)  ۱ال آفریقا لهو رو شم

گرافیت  ایاالت  ۲تحقیقات  تگزاس،  در  انجامو همکاران  توسط  متحده،  گریفیت  شده است. 

تونس در سال   تجربه    ۱۹۳۲دولت  به  ۳0دعوت و  در  او  بهساله  عنوان  کارگیری کاکتوس 

شدت توسط  ها انجام و بهسالی بر دامرکزی برای کاهش اثرات خشکتأمین علوفه در تونس م 

 (.۱-۱۳دولت حمایت شد )جدول 

خصوص اگر شرایط  ها قابل انجام است، بهکشت و تولید کاکتوس در بسیاری از محیط

برای محصوالت کشاورزی سنتی محدود و یا دچار چالش شده و یا زمین نیازمند احیا و  

دار و  ازحد سطحی، سنگی، شیبنوسازی باشد. کشت کاکتوس در هر مکانی که خاک بیش

شود. کاشت  وهوا بسیار خشک است توصیه میکه آبازحد شنی بوده و یا زمانی  یا بیش

شود که در سال خاک آن یخبندان دائمی نداشته باشد. درنتیجه، هایی توصیه میاپونتیا در مکان

زارها یا  ها، بوتههای احیا، بهبود مراتع، درختچهها دارای نقش کلیدی در استراتژیکاکتوس

عدد تک پد یا    ۲000تا    ۱000ی، تراکم کاشت  باشند. برای نوساز مناطق فقیر کشاورزی می

متر داخل ردیف است. کود دهی،   ۲-۱متر بین ردیف و  7-5دوتایی در هر هکتار بالفاصله  

 
1 -Le Houérou 2 -Griffiths 
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منظور بهبود  تواند بهشود، اما میطور عمومی اعمال نمیهرس و درمان آفات و بیماری به

خشک )از نظر بارش سالیانه(  ازحد  وری استفاده شود. گاهی اوقات، اگر سال اول بیشبهره

شود )در صورت امکان آبیاری باهدف  باشد، آبیاری تکمیلی در هنگام استقرار گیاه اعمال می

برداری هستند  سال قابل بهره  4-۳کمک به بهبود شرایط زیست و رشد گیاه(. گیاهان پس از 

انند برای  تو شود و در صورت مدیریت صحیح میسال رشدشان کامل می  ۱0تا    7و پس از  

تواند زنده بماند، در که اپونتیا با حداقل مدیریت میبیش از پنجاه سال بارور باشند. ازآنجایی

 شود.های احیا و بازسازی توصیه میبرنامه

ای اعمال  مدیریت شدید و متراکم برای بقای کاکتوس الزامی نیست، اما اگر اقدامات ویژه

  ۱تواند با توان  وری برسد. تولید در مراتع کاکتوس میتواند به سطح باالیی از بهرهشود، می

تا زمانی که مراتع در شرایط مناسب هستند    5- ۱شده و  زمانی که مراتع بسیار تخریب  ۱0تا  

وری مراتع در تونس مرکزی رازمانی  ( بهره۲00۹)  El Mouridو    Nefzaouiافزایش یابد.  

بوته و  ایندیکا(  )اپونتیا  کاکتوس  با  )آکاسیا های سرکه  الرشد  مقایسه  ۱یع  بازسازی شدند،   )

های سریع رشد  وری بیشتر نسبت به احیا با بوتهکردند. احیا با کاکتوس باعث افزایش بهره

بود )جدول   از گونه۱- ۱۳شده  تعداد کمی  بهره(.  افزایش  به  قادر  وری زمین،  های گیاهی 

  ر شد هستند که در این میان کاکتوسای، با نرخی که در باال ذکویژه در مورد اراضی حاشیهبه

( توانایی این اقدام رادارند. درواقع،  RUE۲وری باال در استفاده از باران )به دلیل قابلیت بهره

متر،  کیلوگرم بر هکتار در سال در میلی ۱- ۳برابر با   RUEشده مدیترانه دارای مراتع تخریب

- ۱/0تا    RUEدیده ممکن است  سیبو مراتع آ   4- 6برابر با    RUEمراتع در شرایط خوب  

شده با اپونتیا ایندیکا  ((. در مقابل، مراتع بازسازی۱۹84، )Le Houerouداشته باشند )  5/0

متر در مناطق خشک با بارش  کیلوگرم بر هکتار در سال در میلی  ۲0-۱0برابر با    RUEدارای  

 متر است.میلی 400-۲00ساالنه  

 
1 -Acacia cyanophylla 2 -Rain-use efficiency 
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 کاهش فرسایش خاک

ها نفر، ازجمله بخش بزرگی از  دهد وزندگی میلیونها رخ میمه قارهتخریب زمین در ه

تقریباً    درصد  50شود. مناطق خشک با رطوبت ساالنه بیش از  ها را شامل میمردم در خشکی

درصد از مناطق خشک از بیابانی    70دهد. بیش از  درصد از سطح زمین را پوشش می  40

می رنج  حدود  شدن  حاضر  حال  در  که  )  ۳6برند  است  کیلومترمربع  ،  Wincklerمیلیون 

آب 2002 مهم(.  از  وخاک  اجتناب  دلیل  همین  به  هستند.  پذیر  تجدید  طبیعی  منابع  ترین 

شده، مثال، محصوالت متنوع انتخابعنوانای بههای مقابلهکارگیری استراتژیسالی و بهخشک

حال، تنها کسر  است. بااینحفظ تراکم کم گیاه و حفاظت از آب و برداشت آب ضروری  

درصد از بارش باران بر    ۱0-۱شود: استفاده خاک میکوچکی از باران تبدیل به رطوبت قابل

رسد. فرسایش  سطح خشکی به بافت گیاهان طبیعی و محصوالت دارای اهمیت اقتصادی می

سرعت  بهوری خاک  ای تسریع و بهرههای حاشیهآبهها و راهآب با شخم زدن بر روی دامنه

 (. ۲-۱۳در حال کاهش است )جدول  

نیمهخاک و  مناطق خشک  کمبود پوشش  های  دلیل  به  عمدتاً  فرسایش آب  به  خشک 

مقدار   هستند،  بسیار حساس  فرسایش  نیروهای  به  پایین  مقاومت  و  کم  آلی  مواد  گیاهی، 

های یفرسایش آب نیز بستگی به بافت، میزان آب، تبخیر، نفوذ و آب شویی دارد. این ویژگ

و  خشک  مناطق  در  نیست.  مطلوب  آب  فرسایش  به  خاک  برابر  در  مقاومت  برای  خاک 

های سیالبی هایی با پوشش گیاهی کم و یا بدون پوشش در معرض بارشخشک، خاکنیمه

مدت و شدت باال است و مستعد روند فیزیکی و شیمیایی  ها کوتاهقرار دارند که مشخصه آن

دهند. زمانی که سطح خشک  بندی را تغییر میمانند سطح آبهستند که شرایط الیه سطحی 

یک میاست،  تشکیل  سخت  خاکالیه  )پوسته(.  پوستهشود  نمونهپوستههای  از  شده  هایی 

مناطق خشک هستند که در اثر کاهش میزان نفوذ و افزایش رواناب و میزان فرسایش ناشی  

پذیری  های آسیبخشک محیطاز تخریب خاک به وجود آمده است. مناطق خشک و نیمه

شدت پس از  سرعت و بهها پوشش گیاهی کم است و فرسایش خاک بههستند که در آن

حال، حتی در چنین شرایطی، پوشش گیاهی بومی نقش مهمی  دهد. بااینبارش باران رخ می
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های مهم در تنظیم فرآیندهای هیدرولوژیکی سطح دارد. کنترل فرسایش یکی دیگر از استفاده

های کوچک است که هرساله  سرعت رشد کرده و دارای ریشهاز کاکتوس گالبی است، زیرا به

های کوچک  های خشک، ریشهکند. در دورهاز ریشه اصلی در طول باران مجدداً رشد می

 شوند. میرند و باعث افزوده شدن مواد آلی به خاک میمی

 طبیعی و بهبودیافته در تونس وری )واحد علوفه در هکتار( مراتع بهره -۱-۱۳جدول  

 نوع مرتع 
 وری و تولیدبهره

 a)علوفه به ازای واحد هکتار(

 ۳5-۱00 متر بارش( میلی ۱00) مرتع طبیعی در تونس

مراتع خصوصی بهبودیافته توسط کشت محصول  

 متر بارش( میلی ۲50، تونس )۱کاکتوس در فارهان اولد
۱000-۱00 

بهبودیافته از طریق آکاسیا، گوتیس،  مراتع مشترک  

 متر بارش(میلی ۲00تونس )بارندگی 
500-400 

 a  یک واحد علوفه معادل یک کیلوگرم انرژی متابولیسم دانه جو است 

تر است. از گونه اپونتیا  با افزایش محتوای مواد آلی، جذب آب باران برای خاک آسان

شود؛ زیرا بسیار سازگار  زایی استفاده میمبارزه با بیابانبرای جلوگیری از فرسایش خاک و  

بسیار آسیببوده و در خاک نیز رشد میهای  افزایش  دیده  به  برای پاسخ  کنند و همچنین 

عنوان پوشش در مناطق خشک  آل هستند. اپونتیا نیز به( ایده2COاکسید کربن اتمسفری )دی

رایط بارندگی کم و بدون بارندگی و دمای باال دوام  تواند در ش اند، زیرا میخشک، مهمو نیمه

 بیاورند.

، ساختارهای آبکند و کنترل  3، خطوط تراز ۲های مربوط به نوارهای برداشت آب آزمایش

های شامل ردیفخطوط تراز  اند.  های کوچک، نتایج خوبی داشتهآبها و راهبیولوژیکی جوی

موازی ساخته هم  متر  ۱0-  5بالفاصله   شدهسنگی  از جاری شدنبه  از  جلوگیری   منظور 

می  حمل  خود  با  همراه  که  خاکی  )و  ناحیه  رواناب  از  را  رواناب  ردیف،  هر  است.  کند( 

 
1 -Farhane Ouled 2 -Water harvesting strips 3 -Contour ridges 
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ها به مناطق کوچک زیر کشیکند و از طریق کانال آوری میدست خود جمعباالدست/ پایین

ها  ناسبی از این جویتوانند با ترکیب مکند. کشاورزان میکشت علوفه یا کاکتوس هدایت می

به را  خوبی طراحیکه  نیازهای علوفه خود  از  به همراه کشت کاکتوس مقادیر زیادی  شده 

ویژه در تونس، کاکتوس با ساختارهای برداشت آب همراه  تأمین کنند. در شمال آفریقا، به

دارند   فرسایش  کنترل  در  نقش مهمی  تراز،  به خطوط  توجه  با  کاکتوس  است. حصارهای 

های فیزیکی خاک و محتوای آلی (. در این حصارها و در مناطق مجاور ویژگی۱- ۱۳ )شکل

توجهی افزایش  طور قابلبهبودیافته و ماده آلی و نیتروژن در مقایسه با مزارع بدون تیمار به

گزارش  ۲00تا    40یابد.  می نیتروژن  و  آلی  ماده  افزایش  میزان  پایداری  درصد  است.  شده 

پوسته شدن سطحی، رواناب و  یابد، حساسیت به پوستهی افزایش میساختاری خاک فوقان

ای های حاشیهیابد. زمینسازی آب افزایش میفرسایش کاهش و قابلیت نفوذپذیری و ذخیره

 اند.با هزینه کم در تونس و الجزایر توسط کاشت کانتوری کاکتوس احیاشده

 

 حوضه آبریز مدیریت در تونس برای حفاظت از  -۱-۱۳شکل 
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مقایسه میزان تلفات خاک )تن در هکتار در سال( زیر کشت محصوالت مختلف در   -۲-۱۳جدول 

 شرقی برزیلخشک شمالمنطقه نیمه 

 نوع محصول
فاز آمادگی  

 خاک

فاز  

 کشت

برداشت تا فصل 

 رشد بعدی 

تلفات کل  

 خاک

برگ 

 خرید

خاک بدون  

 کشت
۱۹ /7 ۲ /8 7۱ /۱۳ ۱ /۲۹ ۱ 

 0/ ۳۹۲ ۱0/ ۹۱ 6/ 7۲ ۱/ 77 ۲/ 4۲ پنبه

 0/ ۱۹۹ 5/ ۹4 ۳/ 75 0/ 68 ۱/ 5۱ ذرت

 0/ ۱۱۹ ۳/ ۹۳ ۲/ 0۲ 0/ 55 ۱/ ۳6 لوبیا ذرت + 

 0/ 07۲ ۱/ ۹8 ۱/ 48 0/ 0۲ 0/ 48 اپونتیا ایندیکا 

چمن 

 چندساله 
0 0۲ /0 0۱ /0 0۳ /0 00۱ /0 

های مختلف کشت مانند کشت در راستای شیب، کشت در خطوط  در مقایسه با سامانه

با  تراز، کاهش علف ، سبب کاهش از دست  contour  hedgesهای هرز و کشت مخلوط 

  contour  hedgesشود. کشت کاکتوس با روش  تن در هکتار در سال( می  0/ ۲6رفتن خاک ) 

های تن خاک در هکتار در سال کمک کند. آزمایش  ۱00ممکن است به حفظ مقدار بیش از 

دهد که کاشت کاکتوس در یک سامانه جنگلی  وضوح نشان میشده در برزیل و تونس بهانجام

-۱۳ی برای حفاظت از خاک و آب کارآمدتر از استفاده سنتی زمین است )جدول  کشاورز

۲.) 

میلیون تن رسوبات    ۲۲0-66تواند ساالنه  های فراوان گردوغبار در صحرا میوقوع طوفان

های کشاورزی  ریز را جابجا کند. فرسایش بادی یکی از دالیل اصلی تخریب خاک در زمین

تر،  باد از طریق حذف اجزای سبک سراسر جهان است.خشک در  در مناطق خشک و نیمه

تر از خاک، مانند مواد آلی، خاک رس و سیلت، به ساختار خاک آسیب  تراکمتر و کمشکننده

وری خاک تنها جنبه تأثیر کشاورزی فرسایش باد نیست. تخریب رسوبات زند. کاهش بهرهمی
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ش عملکرد محصوالت و افزایش  و تخریب گیاهان، کاهش بقای بوته و رشد گیاهان، کاه

در  اند.های گیاهی از آثار منفی دیگر در این زمینهها و گسترش پاتوژنحساسیت به بیماری

بهخاک کاکتوس  کشت  باد،  فرسایش  معرض  در  خشک  بههای  مانع  تنهایی  یک  عنوان 

یری از  راه آسان، ارزان و کارآمد برای جلوگمحیطی و یا همراه با موانع فیزیکی، یکزیست

 شود. تلفات خاک و کنترل فرسایش بوده و منجر به تجمع رسوبات جابجا شده با باد می

تقریباً پراکنده به دهنده فقدان پژوهش الزم در حوزه  آمده تا به امروز نشاندستنتایج 

ای عمدتاً بر اساس مفروضات  ها بر کنترل فرسایش خاک است. اقدامات توسعهتأثیر کاکتوس

مشاهدات  گونهآوریجمع  و  از  بسیاری  است.  کاکتوسشده  محیطهای  در  های خشک  ها 

می روشزندگی  از  یکی  هستند.  خشکی  به  مقاوم  بسیار  و  اپونتیا  کنند  گونه  بقای  های 

آوری مؤثر  منشأ گرفته است، مربوط به توانایی سامانه جمع  ۲که از کویر چیهووا   ۱میکرودایس 

شود. این سامانه  ادغام ساختارهای سطحی آن مربوط میفرد رطوبت است که به و منحصربه

ای از خارهای مخروطی و تریکوم ها روی ساقه کاکتوس است.  شدههای توزیعشامل خوشه

های ساختاری سطح  هر خار شامل سه قسمت مجتمع است که هرکدام با توجه به ویژگی

، گرادیان انرژی  ۳الپالس آوری رطوبت را دارند. گرادیان فشار  خود، نقش متفاوت در جمع

 کند. سازی چندمنظوره، تجمع مؤثر رطوبت را فراهم میمستقل از سطح و یکپارچه

تواند خشکی را در فضاهای باز با افزایش و جابجایی کلرپالست ها تحمل  اپونتیا می

است و    CAMکند و مانع از افت شدید پتانسیل اسمزی شود. گونه اپونتیا الیزیانا یک گیاه  

توجهی از است. مقدار قابل  C4یا   C3بازده تبدیل آن به ماده خشک چند برابر بیشتر از گیاه  

( =  ممیلی  ۱7آب  می  ۱70تر  را  هکتار(  در  کاکتوستن  این  در  که  توان  کرد  ذخیره  های 

به آشامیدنی  آب  برای  ) مورداستفاده  است  حیوانات  (.  Han and Felker  ،۱۹۹7وسیله 

قابلیت ذخیره آب در ساقه  کاکتوس می زیرا  استفاده کند،  بارندگی  از کمترین میزان  تواند 

های گوشتی بوته کاکتوس مانند آکاردئون بوده و  انعطاف خود را دارد. ساقهضخیم و قابل

می منقبض  رطوبت  دادن  از دست  از  ساقهپس  تولید  شوند.  را  گیاه  غذایی  مواد  سبز  های 

 
1 -O. microdasys (Lehm.) Pfeiff 2 -Chihuahua 3 -Laplace 
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ها  کنند، اما به دلیل منافذ و پوشش مومی روی سطح ساقه، آب کمتری در مقایسه با برگمی

ت و بنابراین مقدار کمی رطوبت  دهند. منافذ در طول روز بسته و در شب باز اساز دست می

می آزاد  سازگاریرا  این  دلیل  به  کاکتوس  رشد  افزایش  کند.  به  فوری  نیاز  است.  کند  ها 

بهرهفعالیت و  احتمالی  مزایای  همه  بررسی  برای  مداوم  و  جامع  پژوهشی  از  های  وری 

بهآوریفن کاکتوس  از  استفاده  با  جدید  یکهای  به  عنوان  کمک  برای  کلیدی  کنترل  گونه 

 زایی و سازگاری با گرمایش جهانی وجود دارد.بیابان

 حصار کشی بیولوژیکی/ موانع گیاهی

متر از یکدیگر  سانتی  ۳0عنوان حصار و مانع بافاصله کاشت حدود  تواند بهکاکتوس گالبی می

رشد کنند. در طی چند سال، گیاهان با هم برای تشکیل دیواری از پدهای خاردار در تمام  

-های جنگلتوانند برای کنترل فرسایش در ناحیهها همچنین میکنند. کشتها رشد می زاویه

های مختلف کاکتوس برای حصارکشی مزایای زیادی  زدایی شده انجام شوند. استفاده از گونه

کند. بعد از احداث،  قیمتی مانند آهن جلوگیری میدارد که منجر به عدم استفاده از منابع گران

کند،  ها را فراهم مییستی و زنده میوه و امنیت عالی برای محصوالت و خانهاین حصار ز

های حیوانات وحشی است. گوزن و  که خود خانه و یا زیستگاه جدیدی برای گونهدرحالی

های طبیعی به داخل بخزند.  توانند از روی آن بپرند یا از طریق تونلحیوانات شکارچی آن می

سرعت رشد کند و از آن تواند بهوجهی آبیاری شود، کاکتوس میتهمچنین، اگر مقدار قابل

توان در کمتر از یک سال تشکیل  ها دارای آب هستند، حصار را میجاییکه اکثر مزارع و خانه

های آتی باید  ها پرشده اما هرستر فاصله بین آنتر کاشته شوند سریعداد. هرچه پدها نزدیک

های زیبا )زنبورها  ث یک مرز کاکتوس ایجادشده، امنیت گلتر انجام شوند. پس از احدا جدی

های  کند، تنوع مناسبی از گونهها را فراهم می شوند( و میوهها جذب میو دیگر حشرات به آن

 خاردار اپونتیا یک حصار خوب را ایجاد می کند.
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النگوتا و  برگر  آمیسال و  واریته  ایندیکا  به  ۱کاکتوس خاردار گونه  محافظ    عنواناغلب 

ها، مزارع و گیاهان زیتون در سراسر شمال آفریقا و در مناطق  دفاعی برای حفاظت از باغ

که به کنترل  ها مرزها را تعیین می کند، درحالیشود. این پرچینایتالیا و اسپانیا استفاده می

د  سال برداشت شود، تولی   ۳تا    ۲کند. در مورد کاکتوس علوفه، اگر هر فرسایش نیز کمک می

که در دو ها نقش دفاعی بسیار مهمی دارند )مخصوصاً وقتیتنها این پرچینکنند. نهمیوه نمی

انداز منطقه و شرایط اقتصادی و  ها همچنین نقش مهمی در چشمگیرند(، آنردیف قرار می

ثبت  هیچ  که  کشورهایی  در  را  زمین  مالکیت  تعیین حقوق  برای  و  دارند  محلی  اجتماعی 

عنوان گواهی مالکیت زمین در  های کاکتوس بهن وجود ندارد. اغلب پرچینسندی برای زمی

شوند؛ زیرا در بعضی از کشورها سنت بر این است که مالکیت زمین با شخصی  نظر گرفته می

های  است که در آن محصول دائمی کشت کرده است. این امر انگیزه قوی برای کشت پرچین

ها در کشورهایی  ای اشتراکی است و علت محبوبیت آنهکاکتوس )و گیاهان زیتون( در زمین

های کاکتوس همچنین نقش مهمی در کنترل فرسایش  دهد. پرچینمانند تونس را توضیح می

به شیب،  شیاربندی  هنگامیو  میویژه  ایفا  است،  ایجادشده  تراز  خطوط  طول  در  کند. که 

های زیر کشت این  ی در زمینا مالحظهطور قابلخواص فیزیکی و محتوای مواد آلی خاک به

های خاکی پایدارتر و دارای  ها و مناطق مجاور آن بهبودیافته است. ترکیبات در خاکپرچین

های سطحی، رواناب و فرسایش می شوند؛ نفوذپذیری  شدنحساسیت کمتر نسبت به پوسته

ذخیره ظرفیت  میو  افزایش  آب  عالوهسازی  پرچینبریابد.  فیزاین،  مانع  یک  برای  ها  یکی 

آوری رواناب موقت محلی کمک کرده و از فرسایش جلوگیری  رواناب هستند: و در جمع

زمینمی از  بعضی  شیبکنند.  و  شیل  مناطق  در  که  نامرغوب  صخرههای  سنگی  های  ای/ 

اند.  های کمتری در تونس و الجزایر با کاشت کانتوری کاکتوس احیاشدهاند، با هزینهایجادشده

های کاکتوس یک روش آسان، ارزان و  خشک در معرض فرسایش باد، پرچینهای در زمین

پوسته از  ناشی  خسارات  کنترل  و  جلوگیری  برای  انباشت  کارآمد  به  کمک  و  زمین  شدن 

 
1- O. ficus-indica var. amyclaea  

Ten .A. Berger و var. elongata 

Shelle 
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شوند هزینه ساخت یک حصار بستگی به مواد مورداستفاده  رسوباتی است که با باد جابجا می

  ۱50، برای مثال  دالر در هر متر  ۱ر( حدود  خاردادارد. یک حصار فلزی )چهار رشته سیم

برد. این در صورتی است که  هکتار هزینه می  ۱0دالر در هر هکتار در تونس، برای حدود  

ساخت حفاظ با دو ردیف کاکتوس کمتر از شصت دالر در هکتار هزینه الزم دارد اما برای  

 این هدف باید از دو سال قبل کشت شود.

 پتانسیل ترسیب کربن 

ناشی از مصرف سوخت فسیلی    2COشده که افزایش  طول چهار دهه گذشته، مشخصدر  

شود. این امر منجر به مسائل مهم مرتبط با گرمایش جهانی  باعث افزایش تغییرات اقلیمی می

توجهی بر توزیع و شود که در حال حاضر تأثیر قابلای تغییریافته بارش میو الگوهای قاره

بیوسفر   تحقیق بر روی توانایی ترسیب زیستی  عملکرد گونه در  برای    2COگیاهی دارند. 

با توجه به    CAM، گیاهان  4Cو    3Cانواع مختلف گیاهان تمرکز دارد. در مقایسه با گیاهان  

توده طور مؤثرتری را دارند. تولید زیست، قابلیت استفاده از آب به2COوری از  جذب و بهره

 است. 3Cو  4Cبیشتر از گیاهان  برابر ۱0- 5طور متوسط  در واحد آب به

نقش کاشت گیاهان کاکتوس در چرخه کربن بسیار مهم است. این گیاهان با بازچرخش  

کنند. این ( به اتمسفر به تکمیل چرخه زندگی کمک می2COمواد مغذی به گیاهان و کربن ) 

ارگانیسم توسط  اغلب  و  است  مهم  خاک  تجزیه  فرایند  در  است.  مسئله  خاک  در  ها 

انجامآزمایش مناطق مختلف  را  های مختلف در  اپونتیا  کربن  توانایی جذب  بتوانند  تا  شده 

آغاز شد، زمانی که    ۱۹80گیری تبادل گاز در اپونتیا ایندیکا در اوایل دهه  تعیین کنند. اندازه

and HartsockNobel   (۱۹8۳  جذب )2CO  های  را بر روی یک پد با استفاده از سنجنده

ای  گیری کردند. در دمای مطلوب و تابش، مقادیر لحظهحمل پدها اندازهقرمز قابلگاز مادون

مول در مترمربع در ثانیه  میلی  ۱8ساله ممکن است به  برگ یکاز ساقه  2COجذب خالص  

در یک مطالعه مشابه که   میلی مول بر مترمربع باشد.  2CO  680برسد و کل مصرف روزانه  

به ارزیابی اثرات تغییرات فصلی در دما، اشعه و رطوبت خاک بر روی نرخ فتوسنتز ایندیکا  

مول در مترمربع به ترتیب در  میلی  ۳۹۳خالص    2COشده است. کل مصرف روزانه  پرداخته
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، Pimienta Barriosمول در مترمربع بود )  2CO  ،۱44گیری و جذب ساالنه  پنج تاریخ اندازه

۲000 .) 

به علت مسیر فتوسنتزی    3Cیا    4Cاپونتیا دارای کارایی مصرف آب بیشتر نسبت به گیاهان  

CAM    2است که در تبدیل آب وCO  طور که  به وزن خشک گیاهی کارآمدتر است. همان

Nobel  (۲00۹به دما بستگی تبادل گاز شبانه  ثابت کرد پیامدهای  دارد. دما در شب کم    ( 

و باعث افزایش کارایی مصرف آب    CAMاست که باعث کاهش غلظت بخارآب در گیاهان  

خشک  های خشک و نیمهبرای زیستگاه  CAMهای  های گونهشود. این دلیل اصلی برتری می

برای حفاظت    CAMهای  است. اهمیت باز شدن شبانه و بسته شدن روزانه منافذ در گونه

، گیاهان  CAMهای  والنی شناخته شده است. عالوه بر مزایای استفاده از گونهآب به مدت ط

بازسازی و رشد آسان شناخته برای  توانایی  به دلیل  نیز  عنوان  اند. این گیاهان بهشدهاپونتیا 

توانند در مناطقی که بارندگی ناکافی است، در مقیاس وسیع  کنند و میمنبع کربن عمل می

توانند جایی که تبخیر زیاد بوده و بارندگی برای رشد محصول  ور میطکشت شوند و همین

درصد از محتوای    ۳0که  هنگامی  4Cو    3Cدیگر ناکارآمد است به کار گرفته شوند. گیاهان  

می دست  از  را  خود  آسیبآب  جبراندهند  می های  درحالیناپذیری  از  بینند،  بسیاری  که 

میزان آب هیدراته شده خود را از دست بدهند و    درصد از   ۹0تا    80توانند  ها میکاکتوس

برای ذخیره مقدار زیادی   CAMهمچنان زنده بمانند. این ویژگی به خاطر توانایی گیاهان  

است توانایی  .آب  ویژگیاین  از  منحصربهها،  اضافی  های  ضخامت  ازجمله  کاکتوس  فرد 

روکوتیکول  بستن  و  موسیالژ  حضور  آب؛  اتالف  از  ممانعت  جهت  حاصل  ها  منافذ  زانه 

شوند،  های مختلف گیاه مشخص می ها با رشد ناهمگن ارگانشود. عالوه بر این، کاکتوسمی

ها  مانند. کاکتوستأثیر باقی میهای گیاه بیکه حتی در بدترین شرایط، برخی از بخشطوریبه

ویسندگان گزارش  کنند. بسیاری از ن حرارت های بسیار زیاد نیز رشد میهایی با درجهدر بیابان

کاکتوسمی از  بسیاری  که  و  دهند  حرارت  آگاوهاها  درجه  درجه    70تا    60های  قادرند 

شده  ( پوشش داده۲00۹)  Nobelطور کامل توسط  گراد را تحمل کنند که تحقیقات آن بهسانتی

های فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و ساختاری ویژه کاکتوس که در  است. با توجه به سازگاری 

تواند حل معضالت تغییرات اقلیمی جهانی کمک کنند. برای  خوبی میشده، بهشرح داده  باال 
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( 2COتن    ۳0تن ماده خشک )معادل    ۲0تواند ترسیب کربنی معادل  می مثال، اپونتیا ایندیکا

 در هکتار و ساالنه را در شرایط مشابه مناطق خشک در شمال آفریقا تولید کند.

گونه از  اپونتیا  یکی  زمینزمینهای  به  و  اشغال  را  متروکه  و  باز  آسیبهای  دیده های 

های مرطوب استرالیای مرکزی شرقی رخ ویژه در زیستگاهکند. این اتفاق بهجنگلی حمله می

های غیر مؤثر برای رشد محصوالت کشاورزی دارند. این گیاه به دالیل  دهد که بارشمی

  CAMمل کرده است به دلیل اینکه یک گیاه  متعدد در زیستگاه سازگاری یافته خود موفق ع

العاده کم ریشه به بوده و دارای پتانسیل حفظ آب است؛ بخش دیگر آن به دلیل نسبت فوق

های فتوسنتزی است؛ اما بیشتر از همه، به دلیل آن است که این گیاه ساقه و تمرکز بر فعالیت

 ست.مثل جنسی االعاده و تولیدهای رویشی فوقدارای فعالیت

شود. اتمسفری باعث تحریک رشد بیشتر و ترسیب کربن اپونتیا ایندیکا می  2COافزایش  

Nobel    و Drennan(۲000  گزارش دادند که دو برابر شدن )2CO    در جو باعث تحریک

درصد    ۳۳طور متوسط برای شش کاکتوس بزرگ و افزایش  به  2COجذب    درصد  ۳۱افزایش  

  CO2رفت که افزایش منتظره بود زیرا انتظار نمیها غیر توده است پاسخمیزان رشد و زیست

تحریک جذب دی روزنهدر  در حضور  کربن  باشد؛  اکسید  داشته  نور وجود  در  بسته  های 

 2COدر    ۱سفوآنولپیروات کربوکسیالز در تاریکی توسط ف  2COرود که جذب  بیشتر، انتظار می

پاسخ این  این حال،  با  اشباع شود.  انتشار  داخلی  محدودیت  از  در حال حاضر  آنچه  با  ها 

 شناخته شده مطابقت دارد. CAMهای های رشد گونهسیگنال در تمام حالت

برگ، بر اساس سن پد، موجود  ساقه  2COاطالعات محدودی در مورد جذب خالص  

)  Liguoriاست.   همکاران  اندازهa  ۲0۱۳و  برای  گاز  تبادل  محفظه  یک  از  گیری جذب  ( 

منظور درک واکنش کل گیاه نسبت به  ویژه بهکل گیاه یا یک عضو کاکتوس، به 2COخالص 

زیست برگاسترس  ساقه  برخالف  کردند.  استفاده  از  محیطی  پس  منفرد،  روز    60های 

، اگرچه مقدار زیادی از آب پارانشیم  را حفظ کرده  2COسالی، کل گیاه همان سطح  خشک

برگ ازدستبیشتر ساقه  کننده  فتوسنتز  در مورد جذب  های  آتی  تحقیقات  بود.   2COرفته 

 
1 -Phosphoenol pyruvate 

carboxylase 
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ویژه ، به2COهای هرس کردن برای افزایش جذب  برگ برای دستیابی به بهترین شیوهساقه

 های کشت گونه ایندیکا ضروری است. در زمینه

 حفاظت از تنوع زیستی

فعالیتافزا درزمینهیش  کشاورزی  نگرانی    ٔ  های  موجب  اقلیم  تغییر  و  جهانی  گرمایش 

تأثیر قرار میطور چشمگیری ویژگیشود، زیرا بهمی دهد و بر جوامع  های خاک را تحت 

ترین عامل مؤثر  گذارد. این اختالالت بر تنوع زیستی که مهمگیاهی و جانوری محلی تأثیر می

کردن  گذارد. توقف و یا معکوسهای زراعتی است تأثیر میکوسیستمها و ابر ثبات اکوسیستم

کاهش تنوع زیستی یک چالش عمده برای حفظ تنوع زیستی و خدمات گسترده اکوسیستم  

از زیستگاهاست. کاکتوس بسیاری  نیمههای گالبی در  و  خشک غالب هستند.  های خشک 

انی که زیستگاهشان مشترک است  شناسی داشته و برای حیوانات و گیاه نقش مهمی در بوم

دارند.   میPugnaire  (۲006و    Padillaاهمیت  گزارش  از  (  گیاهان  از  بعضی  که  دهند 

ها  شود. کاکتوسعنوان تسهیل شناخته میبرند، این پدیده بههمسایگان مجاور خود بهره می

ضی اوقات مواد  ها و بعکنند: سایه آندر اقلیم گرم عمل می  "گیاهان پرستار "عنوان  اغلب به

کند که در غیر این  ها کمک می ها، به پایداری گیاهان دیگرگونهمغذی مرتبط با حضور آن

ها در نقش پناهگاه برای  توانند در خاک گرم و یا ضعیف عمل کنند. کاکتوسصورت نمی

آنحیات و سایه  بوده  و سایر گونهوحش  برای حیوانات  است. ها  مفید  بسیار  گیاهی  های 

کند.  ای برای پرندگان، جوندگان و دیگر حیوانات فراهم میهای ویژهای کاکتوس مکانهگونه

پردازند. ادرار پرنده پرندگان روی انشعابات قرارگرفته و به بررسی محیط اطراف خود می

نظیری را  تواند میکرو اقلیم بیاغلب حاوی بذرهای گیاهان دیگر است و سایه کاکتوس می

 دیگر گیاهان فراهم کند.برای گسترش زندگی 

های بسیاری از پرندگان،  ها را برای طیف وسیعی از حیوانات گونهکاکتوس، میوه و گل

کند. کاکتوس در محیط طبیعی بدون آبیاری  خفاش و حشرات، ازجمله زنبورها فراهم می

هم در زمانی که سایر  دهد، آنماند و در طول فصل خشک گل و میوه میمصنوعی زنده می

حیاتم برای  عالوهنابع  نیست.  دسترس  در  گلبروحش  آناین،  پروانههای  دیگر  ها  و  ها 
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های آبدار در تابستان تولید  های اپونتیا میوهکنند. برخی گونهافشان را جذب میحشرات گرده

هایی هستند  های آبدار حاوی دانهشود. میوهکنند که توسط بسیاری از پرندگان مصرف میمی

های سنگی، سانان جذاب هستند. به همین دلیل حضور گیاهان در اکوسیستمگنجشککه برای  

دار  های چوبی یا در امتداد خطوط حصار سیمی نامعمول نیست. کاکتوس گالبی تیغدر حصار

ها از کاکتوس  کند. صدها گونه از مورچهپوشش خوبی برای مخفی شدن پرندگان را فراهم می 

مبه استفاده  تغذیه  با حشرات دیگر نقش گردهیعنوان  بر کنند و همراه  را  افشانی کاکتوس 

انواع  از  بسیاری  برای  مناسب  زیستگاهی  کاکتوس  دارند.  نقش  بذر  پراکندگی  در  و  عهده 

زنبورعسل  قاتل  است.  حشرات  می  ۱مختلف  کمین  در  کاکتوس  گل  قربانیان  در  و  نشیند 

آن  تزریق  با  را  خود  مورچه  قربانیان  یا  و  فلج زنبورعسل  میزیم  صید  حشرات  کننده  کند. 

)یک تاکسون است که از آناتومی   crypticگونه  کاستا، یک  Dactylopius coccusکچینال،  

ها  کند تا از شکارچیان رهایی یابد( و جنس ماده تمام عمر خود را در کلنییا رفتار استفاده می

این گونهروی ساقه خاردار زندگی می ترشح اسید  کنند.  برای  که    کارمینیکهای حشرات 

آز تک استفاده میتوسط  قرمزرنگ  تولید رنگ  برای  باستانی  شود، موردتوجه هستند.  های 

ها حاوی مقدار زیادی شهد و ها هستند. گلهای کاکتوسافشانهای گردهصدها پروانه، گونه

 ها غنی از آب هستند. میوه

کننده  های تغذیه اری از حیوانات صحرایی نیز مهم هستند. خفاشها برای بسیکاکتوس

اند. رژیم غذایی  ها وابستهافشانی داشته و برای بقای خود به کاکتوساز شهدها، نقش گرده

تر، مانند گوزن شود. پستانداران بزرگها عمدتاً از نکتار کاکتوس، گرده و میوه تشکیل میآن 

کنند. پد کاکتوس غنی از آب است و توسط حیوانات  استفاده می، از پدهای کاکتوس  ۲سفید دم

-در زیستگاه چمنزار نیمه  ۳شمالیشود. کایوت یا گرگ صحرای آمریکایمتعددی مصرف می

های کند. بسیاری از گونهها غذاهای متنوعی مصرف می صحرایی تغذیه کرده و در طول سال 

های خشک  دهند که یک منبع غذایی مهم در ماهکاکتوس در کویر سوناران در تابستان میوه می

 
1 -Apiomerus crassipes Fabricius 2 -Odocoileus virginianus 

Zimmerman 

3 -Coyotes (Canis latrans Say) 
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های رسیده کاکتوس  از میوه  هاشده در پاییز، کایوتآید. طبق مشاهدات انجامحساب میبه

 کنند.تغذیه می

شوند، عمدتاً در بیابان  عنوان موش آمریکایی شناخته میکه به  1ها در آریزونا، پارکرات

ها زیر یک کاکتوس )معمواًل کاکتوس گالبی( نند. آنکهای افتاده زندگی میدر زیر کاکتوس

ها محل امنی  شوند. این مکانها را از بین برده و باعث افتادن کاکتوس می را حفر کرده، ریشه

باشند. متأسفانه، برای این موجودات جهت پنهان ماندن از صیادان پستاندار و پرندگان می

برای انسان نیست. درنتیجه در  شده توسط کاکتوس همیشه مفی زیستگاه فراهم د و مناسب 

های خود را خالی  سوزانند تا زمینها را می های تابستان بسیاری از دامداران کاکتوسطول ماه

های هرز مهاجم در بسیاری از  عنوان علفکه کاکتوس اغلب بهاز این گیاهان کنند. درحالی

می محسوب  آمریکا  متحده  از  ایاالت  بسیاری  حضور  اولین گونهشود،  توسط  اپونتیا  های 

عنوان علف هرز در  شده است. همچنین در مکزیک، این گیاه اغلب بهمهاجران منطقه ثبت

شود، اما یک منبع غذایی مهم در فرهنگ مکزیک است. پدهای کاکتوس اخیراً  نظر گرفته می

ها در  عنوان یک سبزی در بسیاری از سوپرمارکتحساب آمده و بهیک محصول دارویی به

عنوان ماده غذایی، اهمیت  رسد. امید است که کاربرد آن بهایاالت متحده آمریکا به فروش می

برجسته کند با این حال، بسیاری هنوز به نقش اکولوژیکی این گیاه برای تنوع   این گیاه را

 دهند. زیستی اهمیت نمی

 گیری و پیشنهادهانتیجه

خدما  و  کاالها  از  بسیاری  انسانی  اکوسیستمجوامع  از  را  دریافت  ت ضروری  طبیعی  های 

بر اهمیت کاکتوس گالبی و نقش قابلمی این فصل  آن در معیشت کشاورزان کنند.  توجه 

است. نموده  ارائه تمرکز  خدمات  و  کنترل  محصوالت  شامل  گالبی  کاکتوس  توسط  شده 

آب تنظیم  آب؛  و  خاک  زیسفرسایش  تنوع  از  حفاظت  کربن؛  ترسیب  طریق  از  تی؛ وهوا 

-وحش؛ کاربرد دارویی و صنعتی است. عالوه بر مبحث زیباییزیستگاه مناسب برای حیات

آن بهشناسی  همیشهها  گیاهان  بهعنوان  است.  و سبز  اقتصادی  اکولوژیکی،  اهمیت  رغم 

 
1 -Packrats 
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ای را به خود جلب کرده است و  اجتماعی، کاکتوس توجه کمی از جوامع علمی و رسانه

های حفاظت آن وجود ندارد. این امر عمدتاً به علت محدودیت  تمرکز کافی در مورد ارزش 

دانش و عدم مطالعات کافی بر روی استفاده از کاکتوس برای تولید علوفه و میوه است. یک  

وسیع  مفهوم  یک  به سمت  آن  تولید  و  کاکتوس  نقش  در  عمده  و  تغییر  محصوالت  از  تر 

مورد اکوسیستم  جامع،  خدمات  رویکرد  یک  است.  حفاظت  نیاز  در  تعادل  برقراری  با 

نیاز است. ارتقاء  زیست، تولیدات سامانه کشاورزی و توسعه اجتماعی و اقتصادی موردمحیط

ها و تقویت ظرفیت فنی منابع انسانی محیطی، اقتصادی و اجتماعی کاکتوسمزایای زیست

فعلی تحقیقات،    وتحلیل روندها مفید خواهد بود. عالوه بر تجزیهیافته به این گونهاختصاص

برنامه  و  جدید  اکتشافات  زمینهارائه  همه  در  آینده  پژوهشی  کاکتوس  های  به  مربوط  های 

مناطق  ضروری است. سیاست  در  گیاه مهم  این  افزایش کشت  برای  اعتبار  و  های عمومی 

 خشک جهان ضروری است. خشک و نیمه

شده است  ه مطرحموضوع توسعه کشت کاکتوس در مقیاس گسترد 8۳در ایران، از سال  

ولی به دلیل عدم شناخت کافی از مناطق مناسب برای توسعه کشت آن، موضوع با ابهاماتی  

ها و مراتع  پیگیری و بررسی موضوع به مؤسسه تحقیقات جنگل  ۱۳86روبرو بود در سال  

مند  شده برای توسعه کشت نظامریزیهای برنامهکشور محول شد. حول این تصمیم فعالیت

تفصیل شرح این اقدامات ارایه  ریزی شده است که در فصل آخر این کتاب بهه پیگوناین

 شده است. 

 

. 

 

 



 

۲4۳ 

 فصل چهاردهم

های مهاجم اپونتیا در کشورهای  کنترل و مدیریت گونه

 مختلف 
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 مقدمه

های زیادی برای معرفی  انکار است و تالشقابل ارزش گیاه کاکتوس اپونتیا گونه ایندیکا، غیر

در کشور  چندین  به  محصول  انجامحالاین  موفقیت  با  کاکتوس  توسعه  ارزش  است.  شده 

بهبه آن  ارزش  از  بیش  تقریباً  منبع خوراکی )علوفه(  است.  عنوان یک محصول میوه  عنوان 

درحال بااین ازجمله  بوتسوانا،  وجود، چندین کشور  نظیر  آفریقا  در جنوب صحرای  توسعه 

به  زامبیا،  تانزانیا و  زیمبابوه، موزامبیک، جمهوری  آنگوال،  این گیاه  نامیبیا،  طورجدی کشت 

برداری شده در حال  اند. کاکتوس گالبی در رده محصوالت کم بهرهجدید را تصویب کرده

با   بالقوه بسیاری است. دیگرگونهگسترش  نیز  های تجاری کشتکاربردهای  شده کاکتوس 

های کاکتوس باارزش تجاری )ازجمله  اند، متأسفانه، گونهتوجه بسیاری را به خود جلب کرده

های خوبی  اند و درنتیجه تالششدهگونه ایندیکا و ( در چندین کشور به گونه مهاجم تبدیل

 ها صورت گرفته است. برای مدیریت و کنترل آن

های مهاجم بخصوص در زیر خانواده  در طی پنجاه سال گذشته، افزایشی در تعداد گونه

 ۱های کاکتوس واریان شده است، اما چندین گونه مهاجم جدید از زیر خانوادهاپونتیا مشاهده

ود  شده به حدهای مهاجم گزارشنیز شناسایی و تعداد کل گونه  ۲سرخی های گلو کاکتوس

)تمامی اپونتیا( در   ۱۳های مهاجم در آفریقای جنوبی از  مورد رسیده است. تعداد گونه  57

از کاکتوس    ۲0۱4در سال    ۳5به    ۱۹47سال   یافت که شامل حداقل هشت گونه  افزایش 

های اپونتیا مهاجم نیاز به اقدامات کنترلی شدید شیمیایی و به دنبال  واریان بود. برخی از گونه 

کنترل   روشآن  که  زمانی  در  شکل  بیولوژیک  دارند.  است  بوده  ناموفق  سنتی  کنترل  های 

به که  ایندیکا  گونه  ثبتخاردار شناخته میعنوان گالبی خاردار  تازه  مهاجم  دو  و  شده  شود 

منظور کاهش  ، در حال حاضر عمدتاً تا حدی به۳های اپونتیا روستا و انگلمانی اپونتیا، به نام 

به یک  تهاجم  درک  عنوان  برای  مناقشاتی  درگذشته،  شوند.  می  گرفته  نظر  در  علوفه  منبع 

عنوان گونه مهاجم یا مفید بوده است که موجب  خاردار بهصحیح یا غلط از کاکتوس/ گالبی

تأخیر در اجرای کنترل بیولوژیکی شده است. با توجه به اهمیت فزاینده گونه تجاری اپونتیا،  

 
1 -Cactoideae 2 -Pereskioideae 3 -O. engelmannii 
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  ٔ  های آینده درزمینهژیک امروزه با نتایج مستقیم برای پروژهاجازه انتشار عناصر کنترل بیولو 

 شود.های جدید در هر دو زیر خانواده اعطا نمیکنترل بیولوژیکی گونه

این فصل یک مرور کلی تاریخی از مهاجمان کاکتوس در سه زیر خانواده اپونتیا، کاکتوس  

( و کنترل  ۲006)  Huntو    Anderson  (۲00۱)بندی  با توجه به طبقه  -سرخی  واریان و گل

تضادهای   رشد  به  رو  مشکل  بر  غلبه  برای  جدید  رویکردهای  بر  تمرکز  با  مهاجمان  این 

 دهد. گیری ارایه میتصمیم

 عنوان یک مشکلکاکتوس به

های مهم  علیرغم اطالعات محدودی که در دسترس است، تالشی برای شناسایی تمام گونه

آن  منشأ  تهاجم،  شدت  مهاجم،  بهرهکاکتوس  وجود( ها،  صورت  )در  مدیریت  و  برداری 

جداول  انجام در  اطالعات  این  است.  مشاهدات  خالصه  ۳-۱4و    ۲- ۱4شده  است.  شده 

با مدیریت گونهشده و مهاجم اپونتیا و نحوه ارتباط آنهای کشتگونه زا و های مشکلها 

-است. سپس راهشده  عنوان یک محصول در حال ظهور نیز ارائهپذیرش کاکتوس گالبی به 

شود. در زیر خانواده اپونتیا،  قبول پیشنهاد میهای مدیریتی قابلها برای رسیدن به گزینهحل

باشند؛  های مهاجم در خارج از آمریکا میو اپونتیا بیشترین گونه  1های سایلندرواپونتیا جنس

(.  ۱-۱4ل  که عمدتاً به استرالیا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا محدود می شوند )جدو

- ۱4درون خانواده اپونتیاها، جنس اپونتیا تا حد زیادی بیشترین تهاجم را دارد؛ که در جدول  

حداقل  شدهمشخص  ۲ این  ۳7اند.  کردهکشور  گزارش  را  مهاجم  تهاجمگونه  اما  های  اند، 

توسعه در  کوچک در بسیاری از کشورهای دیگر، ازجمله جزایر متعدد و کشورهای درحال 

های کاکتوس  های مهاجم در زیر خانوادهگونه  ۳- ۱4ر حال پیدایش است. جدول  آفریقا د

و گل لیست می واریان  تعداد  سرخی  اما  کمتر است،  تعدادشان  اپونتیاها  با  مقایسه  در  کند. 

های مهاجم در دهه گذشته با نرخ ثابتی در حال افزایش است. تنها هشت گونه مهاجم گونه

 
1 -Cylindropuntia 
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به    ۲0۱5که این تعداد در شده است درحالیثبت و گزارش  ۱۹84از کاکتوس واریان در سال  

 انتظار است. های جدی جدیدی از این گروه قابلیافته است. تهاجمافزایش  ۱8

 
های جدی  های مهاجم با جنس در سه زیر خانواده و در کشورهایی که آسیب گونه -۱-۱4جدول 

 شده استثبت 

 جنس در خانواده اپونتیاها 
کشورهایی که موردتهاجم  

 اندقرارگرفته

تعداد کل  

ها در گونه

 خانواده

تعداد  

های گونه

 مهاجم آن 

Austrocylindropuntia 
استرالیا، کنیا، نامیبیا، آفریقای جنوبی،  

 اسپانیا، ایتالیا، فرانسه
۱۱ ۲ 

Corynopuntia ۱ ۱4 استرالیا 

Cylindropuntia 
،  رژیم اشغالگراسترالیا، بوتسوانا، 

 کنیا، نامیبیا، اسپانیا، زیمبابوه
۳۳ 8 

Opuntia 

آنگوال، الجزایر، استرالیا، اتریش، 

جزایر قناری، چین، کرواسی،  

جمهوری چک، اریتره، اتیوپی،  

فرانسه، آلمان، غنا، هند، کنیا، 

ماداگاسکار، موریس، مراکش، نامیبیا،  

اقیانوس آرام،  نیوزیلند، جزایر 

پرتغال، رونیان، عربستان سعودی،  

سومالی، اسپانیا، سریالنکا، جنوب 

آفریقا، سوازیلند، سوئیس، جمهوری  

تانزانیا، تونس، اوگاندا، یمن، 

 زیمبابوه

۱8۱ ۲7 

Tephrocactus ۱ 6 استرالیا، افریقای جنوبی 

 جنس در خانواده کاکتوس واریان
موردتهاجم  کشورهایی که 

 اندقرارگرفته

تعداد کل  

ها در گونه

 خانواده

تعداد  

های گونه

 مهاجم آن 
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 جنس در خانواده اپونتیاها 
کشورهایی که موردتهاجم  

 اندقرارگرفته

تعداد کل  

ها در گونه

 خانواده

تعداد  

های گونه

 مهاجم آن 

Acanthocereus ۱ 6 استرالیا 

Cereus  ۳ ۳4 استرالیا، افریقای جنوبی، نامیبیا 

Harrisia  4 ۲0 استرالیا، افریقای جنوبی، نامیبیا 

Hylocereus 

استرالیا، چین، نیوزیلند، پرتغال، 

اقیانوس آرام، اسپانیا، آفریقای جزایر 

 جنوبی

۱8 4 

Echinopsis ۳ ۱۲8 استرالیا، افریقای جنوبی 

Myrtillocactus ۱ 4 افریقای جنوبی 

Peniocereus ۱ ۱8 افریقای جنوبی 

Selinicereus  ۱ ۲8 جزایر اقیانوس آرام 

 سرخی جنس در خانواده گل
کشورهایی که موردتهاجم  

 اندقرارگرفته

تعداد کل  

ها در گونه

 خانواده

تعداد  

های گونه

 مهاجم آن 

Pereskia ۱ ۱7 استرالیا، افریقای جنوبی 

 58 5۱8 کل 
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 مدیریت

 ها و منشأ گونه

کشورهایی که  

معرف شده و  

 اندمهاجم شده 

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

 Austrocylindropuntiaجنس: 

A. cylindrica 
(Lam.) 

Backeb. 
 اکوادور، پرو 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 
مهاجم در  

حال 

 پیدایش

کنترل  

 شیمیایی 

Chinnock ،

آفریقای  ۲0۱5

 جنوبی

باغ تزیینی 

 مشهور 

A. subulata 
(Muehlenpf.) 
 پرو، بولیوی 

 استرالیا

 کنیا 

 نامیبیا 

آفریقای 

 جنوبی. اسپانیا

استفاده گسترده 

 عنوان حصار به

جدی در  

 کنیا 

جدیدالظهور  

در 

کشورهای  

 دیگر

کنترل  

 شیمیایی 

Chinnock ،

۲0۱5 

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

 Opuntia: جنس

O. aurantiaca 
Lindl. 

Argentina, 
Uruguay 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

زیستی 

نسبتاً  

و   Hosking  خوب 

 ۱۹88همکاران،  
Zimmermann 

and Moran  ،

۱۹8۲ 

آفریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

زیستی 

نسبتاً  

 خوب 

 زیمباوه
برداری  بهره 

 نشده 

وضعیت 

 نامشخص
- 
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 ها و منشأ گونه

کشورهایی که  

معرف شده و  

 اندمهاجم شده 

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

O. cordobensis 
Speg. 

(= O. ficus-
indica)  

Argentina 

 هاوایی
برداری  بهره 

 نشده 
 نامشخص

کنترل  

زیستی 

 خوب 

 

O. elatior P. 
Miller 

Columbia, 
Venezuela, 

Panama 

 استرالیا

 اندونزی 

 کنیا 

شده استفاده

عنوان  به

حصارهای  

 زیستی

زا در  مشکل 

کنیا به دلیل  

جمعیت رو  

 به افزایش 

کنترل  

زیستی 

خوب  

جز در  به

کنیا که 

هنوز علف  

 هرز است 

 Rao   و

 ۱۹7۱همکاران،  

 Hosking   و

 ۱۹88همکاران،  

 

O. elata Link & 
Otto 

ex S-D 
Argentina, 
Uruguay 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 

تبدیل به  

شدیداً  

تهاجمی در  

آفریقای 

 جنوبی

برخی  

کنترل  

 زیستی
Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  
آفریقای 

 جنوبی

بدون  

 کنترل 

O. engelmannii 
S-D 

ex Eng. six 
varieties 

recognized) 
USA, Mexico 

 استرالیا

 کارائیب هند 

 اتیوپی

آفریقای 

 جنوبی

 واریته های

angelmannii  
و 

lindheimeria  
تهاجمی  

 هستند 

در کشورهای  

مهاجم شده  

مورداستفاده 

قرار نگرفته 

است، در  

مکزیک و  

تگزاس  

مورداستفاده 

 گیردقرار می 

مهاجم  

در   جدی

برخی از  

 کشورها 

کنترل  

بیولوژیک  

ناکافی در 

آفریقای 

 جنوبی 

مدیریت در  

کشورهای 

دیگر 

ناشناخته  

 است 
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 وضعیت و مدیریت

 ها و منشأ گونه

کشورهایی  

که معرف  

شده و مهاجم  

 اند شده

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

O. ficus-indica 
(L.) 

Mill. spiny 
prickly 

pear variety) 
Mexico 

 هاوایی

آفریقای 

 جنوبی

 استرالیا

 اتیوپی

 اریتره

عربستان 

 سعودی 

 یمن

استفاده گسترده 

در آفریقای 

جنوبی، اتیوپی، 

 اریتره یمن

نظرات  

مختلفی از 

علف هرز  

بودن آن  

 وجود دارد 

 

کنترل  

زیستی مؤثر  

در آفریقای 

جنوبی، 

هاوایی و 

 استرالیا

های  علف

هرز در  

سایر 

کشورهایی  

که کنترل  

محدودی  

انجام 

 شودمی

Zimmermann 

  Moranو 

۲00۹ 

Haile   و

 ۲00۲همکاران،  

O. humifusa 
(Raf.) 
Raf. 

Eastern USA 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

مهاجمان  

جدی در  

آفریقای 

 جنوبی

کنترل  

زیستی 

موفق در  

آفریقای 

 جنوبی

Majure  و

 ۲0۱۲همکاران،  

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

O. leucotricha 
(DC) 

Mexico 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

مهاجمان  

جدی در  

کنترل  

زیستی 

موفق در  

Majure  و

 ۲0۱۲همکاران،  



 251 / مختلف یدر کشورها یامهاجم اپونت یهاگونه یریتکنترل و مد

آفریقای 

 جنوبی

آفریقای 

 جنوبی

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

O. microdasys 
(Lehm.) Pf 

Mexico 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

استفاده تزیینی  

 فقط

در حال  

تبدیل به  

 مهاجم 

 بدون کنترل 
Smith   و

 ۲0۱۱همکاران،  

O. monacantha 
(Wild.) Haw. 

Argentina, 
Uruguay 

Brazil 

 استرالیا

 هندوستان

 کنیا 

سریالنکا 

 موریس

 ماداگاسکار

آفریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

شدید در  

 ماداگاسکار

وضعیت کم  

بعد از  

کنترل  

زیستی 

 موفق 

کنترل  

زیستی 

موفق در  

 جاهمه 

Zimmermann 

و همکاران،  

۲00۹ 

O. robusta 
Wndl 
(spiny 

varieties) 

 استرالیا

مصرف  

خوراکی  

ای در  علوفه

 آفریقای جنوبی

شدیداً  

 مهاجم 
بخشی از  

کنترل  

زیستی 

 موفق 

Walters  و

آفریقای  ۲0۱۱همکاران،  

 جنوبی

شکل 

خاردار آن  

در حال  

تبدیل به  

 مهاجم 

O. salmiana 
(Haw.) 
Haw. 

(including 
stricta and 

dillenii 
subspecies) 
Mexico, USA, 

Caribbean 

 استرالیا

 آنگوال 

Ghana 
 کنیا 

 اتیوپی

ماداگاسکار، 

نامیبیا،  

هندوستان، 

سری بانک، 

بعضی از  

ها تازه میوه

مصرف می  

شوند اما عمدتاً  

برای شیرینی، 

آبمیوه و  

دانه رنگ

استفاده 

 شود،می

مهاجم  

بسیار جدی  

در بسیاری  

 از کشورها 

کنترل  

زیستی مؤثر  

درجایی که 

اجراشده  

 است

دیگر 

اقدامات  

کنترلی  

 غیراقتصادی

Zimmermann 

  Moranو 

۱۹84 

Mann ،۱۹6۹ 

Julien  و

Griffiths،۱۹۹8 
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عربستان 

سعودی،  

آفریقای 

 جنوبی، یمن

ها  ساقه برگ

نشده استفاده

 است

O. 
streptacantha 
Lem. Mexico 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 

های جمعیت 

کوچک  

باقیمانده 

 است

کنترل  

زیستی 

 خوب 

Mann ،۱۹70 

O. tomentos 
Salm-Dyck 

Mexico 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

های جمعیت 

کوچک  

باقیمانده 

 است

کنترل  

زیستی 

 خوب 

Mann ،۱۹70 

 Corynopuntiaجنس:  

Corynopuntia 
sp. 

استرالیای 

 غربی
 علف هرز  منشأ نامشخص 

کنترل  

 شیمیایی 

Chinnock ،

۲0۱5 

 Cylindropuntia جنس:

C. fulgida 
(Engelm.) 

F.M. Knuth var. 
fulgida 

USA, Mexico 

آفریقای 

 جنوبی

 زیمباوه

حصارهای  

 زنده

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

زیستی 

 خوب 

Paterson   و

 ۲0۱۱همکاران،  

C. fulgida var. 
mamillata 

USA 

استرالیا، 

آفریقای 

 جنوبی

 نامیبیا 

های استفاده

 تزیینی 

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

زیستی 

 خوب 

 Paterson   و

همکاران،  

۲0۱۱, 

C. imbricate 
(Haw.) F.M. 

Knuth 
USA, Mexico 

 استرالیا

Botswana 
آفریقای 

 جنوبی

 زیمباوه

 نامیبیا 

برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

زیستی 

 نسبتاً خوب

Zimmermann 

،  Moranو 

۲00۹ 
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C. pallida 
(Rose) F.M. 

Knuth 
(= C. rosea) 

Mexico 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی

عنوان گونه به

تزیینی  

شده معرفی 

 است

مهاجم  

 جدی 

کنترل  

 شیمیایی 

کنترل  

زیستی در 

حال 

بررسی  

 است

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

 Laguna   و

 ۲0۱۳همکاران،  

 
 نامیبیا 

 اسپانیا 

برداری  بهره 

 نشده 
   

C. kleiniae (DC) 
Southern USA, 

northern 
Mexico 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم در  

 حال ظهور 

کنترل  

 زیستی

Chinnock ،

۲0۱5 

C. leptocaulis 
(DC) 

F.M. Knuth 
Southern USA, 

northern 
Mexico 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

های  مهاجم 

 محدود 

کنترل  

زیستی 

 خوب 

Zimmermann 
و همکاران،  

۲00۹ 

C. prolifera 
(Eng.) 

F.M. Knuth 
Southern USA, 
Baja California 

 استرالیا
برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم در  

 حال ظهور 
 ناشناخته

Chinnock ،

۲0۱5 
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 وضعیت و مدیریت

C. spinosior 
(Eng.) 

F.M. Knuth 
Southern USA 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی

برداری  بهره 

 نشده 

های گونه

مهاجم  

جدی در  

 استرالیا

کنترل  

 شیمیایی 

کنترل  

زیستی در 

دست 

 بررسی

Chinnock ،

۲0۱5 

C. tunicata 
(Leh.) 

F.M. Knuth 
Southern USA, 

northern 
Mexico 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی؟

برداری  بهره 

 نشده 

مهاجم در  

 حال ظهور 

کنترل  

 شیمیایی 

Chinnock ،

۲0۱5 

 Tephrocactusجنس: 

C. articulatus 
(Pf) Bkbg 

Argentina 

آفریقای 

 جنوبی

 نامیبیا 

 های زینتیباغ
مهاجم در  

 حال ظهور 

کنترل  

 شیمیایی 

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

 

 

 آفریقا: گونه مهاجم -۱-۱4شکل 
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در سطح    ۱۹8۳کاکتوس مهاجم در سال    Zirmman  (۱۹84  ،)46های  بر اساس نوشته

گونه شناخته شده کاکتوس    ۱۹۲۲مورد از حدود    57،  ۲0۱4شده است. در سال  جهانی ثبت

است. آفریقای جنوبی و استرالیا    58عنوان گونه مهاجم ثبت شد. این رقم در حال حاضر  به

های  باشند. کاکتوسشده میثبتگونه  ۲7و  ۳5های مهاجم به ترتیب با تعداد نقاط داغ گونه

های  اند. حتی گونهدر آفریقای جنوبی لیست شده  ۲4،  ۲0۱4و    ۱۹47های  مهاجم بین سال 

شدت دامنه وسعت خود را گسترش داده و اکنون در بسیاری از مهاجمی که پایدار شده به

ال، عربستان  اند. تهاجمات جدی در چین، ایتالیا، اسپانیا، پرتغ کشورهای دیگر تهاجمی شده

گزارش فرانسه  و  یمن  اتیوپی،  گونهسعودی،  از  بسیاری  است.  مهاجم  شده  شناخته  های 

شوند. در سال  عنوان مهاجم شناخته نمیاند؛ اما هنوز بهکاکتوس در ماداگاسکار از بین رفته

کاکتوس۲0۱0 از  مختصر  بررسی  یک  که  ،  داد  نشان  نامیبیا  در  مهاجم  که    ۲5های  گونه 

ها یا جلوگیری از رشد  ی نقش تهاجمی دارند، اما هیچ اقدامی برای مدیریت آنطورجدبه

انجامگونه جدید  مهاجم  معرفیهای  کاکتوس  نوع  دو  تنها  است.  آنگوال  نشده  برای  شده 

های نامناسب هر باریوم  های مهاجم به علت نمونهطورکلی، لیست کاکتوسشده است. بهثبت

های هرباریومی  تر از حقیقت برآورد شده است. تهیه نمونههای نامناسب پایینو نظرسنجی

 مناسب از گیاهان آبدار سخت است.

ای خصوصی و عمومی مانند یونان،  های مهاجم کاکتوس در مناطق صخرهامروزه گونه

عنوان گونه مهاجم  ترکیه و کرواسی رایج هستند. خوشبختانه، کاکتوس معمواًل قبل از اینکه به

خته شوند، دارای یک دوره تأخیری طوالنی هستند. این دوره فرصتی را برای به رسمیت شنا

 تشخیص زودهنگام و واکنش سریع فراهم می کند. 
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 استفاده، وضعیت و مدیریت

ها و جنس، گونه

 منشأ 

کشورهایی که  

شده و معرفی 

 اندمهاجم شده 

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

 زیر خانواده: کاکتوس واریان

 Acanthocereusجنس: 
A. tetragonus 

(L.) 
Hmlk 

Central America 

 زینتی  استرالیا
 جدی نیست 

 محلی است 
- Mann،۱۹70 

 Cereusجنس: 

C. jamacaru 
(DC) 

South America 

آفریقای 

 جنوبی

 نامیبیا 

 جدی  زینتی 
کنترل زیستی  

 قبول اما کند قابل

Paterson   و

همکاران،  

۲0۱۱ 

C. 
hildemanianus 

Schum (= C. 
uruguayanus) 

آفریقای 

 جنوبی

 

 - جدی نیست  زینتی 

Walters  و

همکاران،  

۲0۱۱ 

C. hexagonus 
(L.) Mill. 

Northern South 
America 

 - جدی نیست  زینتی  استرالیا

 Hosking   و

همکاران،  

۱۹88 

 Echinopsisجنس: 

E. oxygona 
(Link.) 

Zucc. ex Pf 
Northwest 
Argentina 

 - جدی نیست  زینتی  استرالیا

Nova   و

همکاران،  

۲0۱4 

E. 
chamaecereus 

FrdH & Glae 
  جدی نیست  زینتی  استرالیا

Nova   و

همکاران،  

۲0۱4 
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ها و جنس، گونه

 منشأ 

کشورهایی که  

شده و معرفی 

 اندمهاجم شده 

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

E. 
schickendantzii 

Weber (E. 
spachiana) 
Northwest 
Argentina 

آفریقای 

 جنوبی

 

 جدی  زینتی 
کنترل شیمیایی 

 محدود 

Walters  و

همکاران،  

۲0۱۱ 

 Harrisiaجنس: 

H. balansae (K. 
Scum) 

Tayl. & Zappi 
Argentina 

آفریقای 

 جنوبی

 

زینتی  

و 

 حصار

 جدی نیست 

 محلی است 

برنامه پاسخ سریع 

باهدف  

 سازیکن ریشه

Walters  و

همکاران،  

۲0۱۱ 

H. martinii 
(Lab.) 
Britt. 

Argentina 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

 زینتی 

بعد از کنترل  

زیستی خوب  

 جدی نیست 

کنترل زیستی با 
Hypogeococcus 

festerianus 
Klin ،۱۹۹۹ 

H. pomanensis 
(Web.) 

Britt. & Rose 
Chaco of South 

America 

 استرالیا

آفریقای 

 جنوبی

 زینتی 
بسیار محلی 

 شده

برنامه پاسخ سریع 

باهدف  

سازی در کن ریشه

 افریقای جنوبی

Nova   و

همکاران،  

۲0۱4 

 Hylocereusجنس: 

H. undatus 
(Haw.) 

Britt. & Rose 
Central America 

آفریقای 

 جنوبی

کشت  

تجاری 

برای  

 میوه

 جدی نیست 

 محلی است 
- 

Walters  و

همکاران،  

۲0۱۱ 
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سرخی: منشأ، کشورهای تهاجم،  های مهاجم بیگانه کاکتوس واریان و گلگونه -۳-۱4ادامه جدول 

 استفاده، وضعیت و مدیریت

ها و جنس، گونه

 منشأ 

کشورهایی که  

شده و معرفی 

 اندمهاجم شده 

 استفاده 
وضعیت 

 تهاجمی 
 منابع مدیریت 

 

H. polyrhizus 
(Web.) 

Britt. & Rose 

اقیانوس جزایر 

 آرام 
 - نامشخص زینتی 

Nova   و

 ۲0۱4همکاران،  

H. costaricensis 
(Web.) Britt. & 

Rose 

جزایر اقیانوس 

 آرام 
 - علف هرز  زینتی 

Nova   و

 ۲0۱4همکاران،  

H. triangularis 
(L.) 

Britt. & Rose 
 - علف هرز  زینتی  اسپانیا 

Nova   و

 ۲0۱4همکاران،  

 Myrtillocactusجنس: 

M. geometrizans 
(Pf) 
Cons 

Central America 

آفریقای 

 جنوبی
 زینتی 

 جدی نیست 

 محلی است 
- 

Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

 Peniocereusجنس: 

P. serpentinus 
(Lag. & Rodr.) 

Tayl 
Mexico 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی

 - جدی نیست  زینتی 
Walters  و

 ۲0۱۱همکاران،  

 Selenicereus جنس:

S. macdonaldiae 
(Hk) Britt. & 

Rose 
Honduras 

 استرالیا

 
 Randal ،۲00۲ - جدی نیست  زینتی 

 سرخی زیر خانواده: کاکتوس گل 

 Pereskiaجنس: 

P. aculeata Mill. 

 استرالیا

افریقای 

 جنوبی

 حصار

استفاده 

از میوه  

جدی در  

افریقای 

 جنوبی

اولین تالش  

برای کنترل  

بیولوژیک با  

Paterson  ،

۲0۱۱ 
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در 

شیرینی  

 سازی

شده در بومی 

 استرالیا

استفاده از دو 

 حشره 

 کنترل شیمیایی

 های مهاجم اپونتیامدیریت گونه

 ای برای مدیریت و کنترل اپونتیا مهاجم وجود دارد:های گستردهگزینه

 پیشگیری؛  •

 تشخیص زودهنگام و پاسخ سریع؛ •

 تحلیل ریسک؛  •

 کنترل شیمیایی، بیولوژیکی و مکانیکی و  •

 . برداریبهره •

نقدهای بسیاری بر اقدامات کنترلی وارد است: کاکتوس مهاجم ممکن است برای بعضی  

شود. ساز دانسته و اقدامات کنترلی روی خوانده میسودمند باشد، اما برخی دیگر آن را مشکل

  Hylocereeaeویژه در میان اپونتیا و  به  حل،ترین مانع در مسیر جستجوی راهاین مسئله بزرگ

 است. Cereeaeو 

 کنترل زیستی

برنامهاولین گزارش به  ریزیهای مربوط به یک پروژه موفق  بیولوژیکی مربوط  شده کنترل 

)سبز( از هند برای کنترل    Dactylopius ceillonicusاست، زمانی که کچینال    ۱۹۱۳سال  

موکانتا  استرالیا    1اپونتیا  و  رونیان، موریس  در  موفقیت  این  معرفی شد.  آفریقای جنوبی  در 

ترین و چشمگیرترین  استرالیا تشویق کرد تا در یکی از بزرگ  تکرار شد و دانشمندان را در

 Queenslandهای کنترل زیستی مهاجم، یعنی کنترل بیولوژیک اپونتیا استریکتا، در  پروژه

 
1 -O. monacantha 
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and New South Wales  موفق شوند. از آن زمان، کنترل زیستی    ۱۹۳0و    ۱۹۲0های  در دهه

حشره و موش صحرایی است    ۲۲مل بیش از  شده که شاگونه کاکتوس مهاجم اعمال   ۲8علیه  

تغذیه می کاکتوس  از  تقریباً  که  انجام  4۲کنند.  با موفقیت  پروژه  این  از  شده است.  درصد 

اند را نشان  های مهاجم که در معرض کنترل زیستی قرارگرفتهترین کاکتوسمهم  4- ۱4جدول  

 شود.اند نمیدههایی که در زیستگاه بومی مهاجم شدهد. این لیست شامل گونهمی
 

شده و نتیجه معرفی دشمنان طبیعی را  های مهاجم بیگانه: کشورهای معرفیکاکتوس -4-۱4جدول 

 برای کنترل زیستی 

 کاکتوس مهاجم 

کشوری که روش  

زیستی در آن بکار  

 گرفته شد

 وری بهره 
عنوان وضعیت به 

 مهاجم 

 اپونتیا زیر خانواده: 

 Opuntiaجنس: 

O. aurantiaca Lindl. 
(Argentina, Uruguay) 

 استرالیا
Cactoblastis 

cactorum (Berg) 

 متغیر متوسط 

 متوسط آفریقای جنوبی

 Zophodia tapiacola استرالیا
(Dyar) متوسط 

 استرالیا
Dactylopius 

austrinus De Lotto 
 توجه قابل

 توجه قابل آفریقای جنوبی
O. elata Link & Otto 

ex S-D استرالیا Dactylopius 
ceylonicus (Greeen)  ناچیز 

O. elatior Mill. 
(Central America) 

 اندونزی 
Dactylopius 

opuntiae (Cockerell) 
“ficus-indica” 

biotype 

 فشرده

 نیمه فشرده  کنیا 

 فشرده هند 

O. engelmannii S-D ex 
Eng. 

3 varieties 
(USA) 

 آفریقای جنوبی

 استرالیا
Dactylopius 

opuntiae (Cockerell) 
“ficus-indica” 

biotype 

 متوسط تا ناچیز 

 وابسته به تنوع 

 ناشناخته کنیا 

 متوسط استرالیا
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 کاکتوس مهاجم 

کشوری که روش  

زیستی در آن بکار  

 گرفته شد

 وری بهره 
عنوان وضعیت به 

 مهاجم 

O. ficus-indica (L.) 
Mill. (spiny) 

(Mexico) 

 Dactylopius آفریقای جنوبی
opuntiae (Cockerell) 

“ficus-indica” 
biotype 

 توجه قابل

 توجه قابل هاوایی

 ایتالیا 

Cactoblastis 
cactorum 

 توجه قابل

 توجه قابل آفریقای جنوبی

 توجه قابل هاوایی

Mauritius توجه قابل 

 آفریقای جنوبی
Metamasius 

spinolae 
(Gyllenhall) 

 توجه )محلی( قابل

 هاوایی

 آفریقای جنوبی
Archlagocheirus 

funestus (Thomson) 
 توجه قابل

 ناچیز 

O. humifusa (Raf.) 
Raf. (USA) 

 آفریقای جنوبی

 

Dactylopius 
opuntiae (Cockerell) 

“stricta” biotype 
 فشرده

Cactoblastis 
cactorum (Berg)  ناچیز 

O. leucotricha (DC.) 
(Mexico) 

 آفریقای جنوبی

 

Dactylopius 
opuntiae (Cockerell) 

“ficus-indica” 
biotype 

 متوسط

Cactoblastis 
cactorum (Berg)  ناچیز 

O. monacantha Haw. 
(South America) 

 استرالیا

Dactylopius 
ceylonicus (Green) 

 فشرده

 فشرده هند 

 متوسط کنیا 

 فشرده سریالنکا

 فشرده ماداگاسکار

Mauritius فشرده 

 متوسط تانزانیا 

 فشرده آفریقای جنوبی

Ascension Island متوسط 
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 کاکتوس مهاجم 

کشوری که روش  

زیستی در آن بکار  

 گرفته شد

 وری بهره 
عنوان وضعیت به 

 مهاجم 

Mauritius Cactoblastis 
cactorum (Berg) 

 توجه قابل

 ناچیز  آفریقای جنوبی

O. robusta (spiny) 
(USA) 

 Dactylopius استرالیا
opuntiae (Cockerell) 

“ficus-indica” 
biotype 

 توجه قابل

 متوسط آفریقای جنوبی

 استرالیا
Cactoblastis 

cactorum (Berg) 
 توجه قابل

 توجه قابل آفریقای جنوبی
O. salmiana (Parm.) 

ex Pf 
(Argentina) 

 Cactoblastis آفریقای جنوبی
cactorum (Berg)  ناچیز 

O. strictab (Haw.) 
Haw. (two varieties) 

(USA, Mexico) 

 استرالیا

Dactylopius 
opuntiae (Cockerell) 

“stricta” biotype 

 تقریباً فشرده

 فشرده هند 

 فشرده کنیا 

 فشرده هند 

 متوسط نامیبیا 

 احتماالً فشرده  عربستان سعودی 

 توجه قابل سریالنکا

O. strictab (Haw.) 
Haw. (two varieties) 

(USA, Mexico) 

 استرالیا

Cactoblastis 
cactorum (Berg) 

 فشرده

 ناچیز  کنیا 

 متوسط نامیبیا 

New Caledonia توجه قابل 

 متوسط آفریقای جنوبی

 Moneilema استرالیا
blapsides Newman  ناچیز 
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دشمنان  شده و نتیجه معرفی های مهاجم بیگانه: کشورهای معرفیکاکتوس -4-۱4ادامه جدول 

 طبیعی را برای کنترل زیستی 

 کاکتوس مهاجم 

کشوری که  

روش زیستی در  

آن بکار گرفته  

 شد

 وری بهره 
عنوان وضعیت به 

 مهاجم 

O. streptacantha 
Lem. 

(Mexico) 
 استرالیا

Dactylopius opuntiae 
(Cockerell) 

“ficus-indica” biotype 
 توجه قابل

Cactoblastis cactorum 
(Berg) 

متوسط یا گیاهان  

 جوان 
Archlagocheirus 

funestus (Thomson)  ناچیز 

Moneilema blapsides 
Newman 

 ناچیز 

Lagocheirus funestus 
Thomson 

 ناچیز 

O. tomentosa S-D 
(Mexico) 

  Dactylopius opuntiae استرالیا
(Cockerell) 

“ficus-indica” biotype 

 متوسط

 توجه قابل آفریقای جنوبی

 Cactoblastis cactorum استرالیا
(Berg)  ناچیز 

O. tuna a (L.) Mill. 
(Caribbean) Mauritius 

Dactylopius opuntiae 
(Cockerell) 

“ficus-indica” biotype 
 متوسط

Cactoblastis cactorum 
(Berg)  ناچیز 

 Cylindropuntiaجنس: 

C. fulgida (Eng.) 
Knuth var. 

fulgida (Sonora, 
Mexico, USA) 

 Dactylopius آفریقای جنوبی
tomentosus 
(Lamarck) 

“cholla” biotype 

 فشرده

 فشرده زیمباوه

C. fulgida (Eng.) 
Knuth var. 

mamillata (USA) 

 استرالیا
Dactylopius 
tomentosus 
(Lamarck) 

“cholla” biotype 

 پیشرفت خوب 

 فشرده نامیبیا 

 فشرده آفریقای جنوبی

 فشرده زیمباوه
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C. imbricata (Haw.) 
Knuth 

Mexico, USA 

 استرالیا
Dactylopius 
tomentosus 
(Lamarck) 

“imbricate” biotype 

 فشرده

 توجه قابل نامیبیا 

Botswana توجه قابل 

 توجه قابل آفریقای جنوبی

 Cactoblastis cactorum آفریقای جنوبی
(Berg) 

 ناچیز 

C. leptocaulis (DC) 
Knuth 
(USA) 

 Dactylopius            استرالیا
tomentosus 
(Lamarck) 

“imbricate” biotype 

 توجه قابل

 فشرده آفریقای جنوبی

C. kleiniei (DC) 
Knuth 

(Mexico, USA) 
 استرالیا

Dactylopius 
tomentosus 
(Lamarck) 

“imbricate” biotype 

 توجه قابل

C. rosea (DC) Bkbg 
(Mexico) 

 استرالیا

Dactylopius 
tomentosus 
(Lamarck) 

“imbricate” 
biotype 

 ناچیز 

 Cactoideaeزیر خانواده: 

 Acanthocereusجنس: 
A. tetragonus (L.) 

Hmlk 
(Argentina) 

 استرالیا
Hypogeococcus 

festerianus 
(Lizer & Trellis) 

 متوسط

 Cereusجنس: 

C. jamacaru (DC) 
(Argentina, Brazil) 

 آفریقای جنوبی

Nealcidion 
cereicola (Fisher) 

شده جایی که استفاده

 توجه است قابل
Hypogeococcus 

festerianus (Lizer & 
Trellis) 

 توجه قابل

 Harrisiaجنس: 
H. balansae (KSch) 

Taylor & 
Zappi (Argentina 

 آفریقای جنوبی
Hypogeococcus 

festerianus 
(Lizer & Trellis) 

 توجه قابل

H. martinii (Lab.) 
Britt. 

(Argentina) 

 Hypogeococcus استرالیا
festerianus 

(Lizer & Trellis) 

 توجه قابل

 توجه قابل آفریقای جنوبی

 Nealcidion cereicola جنوبیآفریقای 
(Fisher)  ناچیز تا متوسط 

H. pomanensis 
(Web) Britt. & 

Rose (Argentina) 
 آفریقای جنوبی

Hypogeococcus 
festerianus 

(Lizer & Trellis) 
 توجه قابل
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H. regelii (Wngt) 
Borg 

(Argentina) 
 استرالیا

Hypogeococcus 
festerianus 

(Lizer & Trellis) 
 توجه قابل

H. tortuosa (Otto & 
Dietr.) 

Britt. & Rose 
 استرالیا

Hypogeococcus 
festerianus 

(Lizer & Trellis 
 توجه قابل

 Pereskioideaeزیر خانواده: 

 Pereskiaجنس: 
P. aculeata Mill. 

(Argentina, Brazil) 
 Phenrica guerini آفریقای جنوبی

Bechyne  ناچیز 

is no longer recognized as a species (Hunt et al. 2006).O. tuna  a 

and is sometimes cited as a O. stricta is now regarded as a spiny form of O. dillenii  b

subspecies 

تر است. این  های گیاهی سادهطورکلی از سایر گونهکنترل بیولوژیک کاکتوس مهاجم به 

 1استثنای ریپسالیس های بومی کاکتوس در خارج از آمریکا است بهعدم وجود گونهبه دلیل  

که احتمااًل با مهاجرت پرندگان به آفریقای جنوبی، ماداگاسکار و سریالنکا واردشده است.  

دهد که کمتر  این مجموعه شرایط اجازه استفاده دائمی از حشرات و گیاهان فیتوفاژ را می

هستند. با این حال، هرچه کاکتوس اپونتیا ایندیکا در سراسر جهان    دارای میزبان مخصوص

های مهاجم یابد، انتخاب عوامل کنترل بیولوژیک برای کاکتوسای اهمیت میطور فزایندهبه

 شود. تر میویژه در مورد اپونتیاها، محدودبه

ارتباطات    های مهاجم ممکن است به دلیل اثراتاخیراً کنترل موفق بیولوژیکی کاکتوس

شود و مستلزم استفاده جدید برقرارشده باشد. این در درجه اول به حشرات کچینال مربوط می

از عوامل کنترل بیولوژیک است که سابقه تعامل در زمان تکامل با میزبان خود را ندارد. هدف  

و گونه های شکارچی استفاده شود. اخیراً داین است که از عدم تکامل برای بسیاری از سامانه

ارزیابی و  شناسایی  کوچینال  داکتیلوپیوس بیوتیپ  نام  )به  است  )بیوتیپ    2شده  اپونتیا 

((. این کوچینال ها کنترل عالی برای  "4کال ")بیوتیپ    3( و داکتیلوپیوس تومنتوسا "استریکتا"

آفریقای جنوبی  ، نه تنها در  6و فولگیدا واریته مامیلدا  5اپونتیا استریکتا و فولگیدا واریته فولگیدا 

 
1 -Rhipsalis baccifera (Mill.) Stearn 

2 -Dactylopius 

3 -D. tomentosa 

4 -Cholla 

5 -C. fulgida var. fulgida 

6 -C. fulgida var. fulgida 
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های سازگار با میزبان  کند. وجود بیوتیپبلکه در استرالیا، کنیا و عربستان سعودی فراهم می 

، 2و سرئوس   1های هاریسا های مهاجم در جنسهای شپشک آردی برای کنترل گونهدر گونه

به نباید بماند.  پنهان  نظر  چشماز  گونهطورکلی  بیولوژیک  کنترل  جدید  های  انداز  مهاجم 

 ها خوب است.کاکتوس واریان

کاکتوفاگوس  است.  کم  بسیار  بیولوژیک  کنترل  گونهبه   3خطرات  به  عنوان  وابسته  های 

های کاکتوس شناخته شده است. چون خانواده آن بومی آمریکای  میزبان خاص برای گونه

خ دهد بعید است.  جنوبی است، احتمال اینکه تغییر میزبان اتفاقی خارج از دامنه بومی آن ر

محاسبه خطرات  اساس  بر  بیولوژیکی  کنترل  برای  حشره  دو  این  از  توجه  استفاده  با  شده 

از جزایر کارائیببه برخی  بود. در  آن زمان  تهاجم کاکتوس در  بید در سال   شدت  حشره 

بی  ۱۹57 و  مضر  مییک حشره  شناخته  اپونتیا  مصرف  کنترل  برای  این حشره  شد. سپس 

( معرفی و به کار گرفته شد بعد از مطالعات مشخص شد که این حشره  Willdی )بوم  4کارانتا 

کند. در طول زمان، این حشره از  های جنس اپونتیا در غرب هند نیز رشد می روی اکثر گونه

ونقل آبی و هوایی و معرفی مستقیم از آمریکای  طریق تجارت و پرورش گل، از طریق حمل

حال حاضر تهدیدی برای گونه بومی اپونتیا در ایالت متحده جنوبی به آمریکا گسترش و در  

 آمریکا و مکزیک است.

عنوان عامل کنترل بیولوژیک خارج از دامنه بومی  طورکلی بهداکتیلوپوس اپونتیا که به

شود )امریکا و مکزیک(، ممکن است در نقش یک آالینده روی گیاهان به خود استفاده می

مدیترانه انتقال یابد. در برخی موارد این انتقال غیرعمدی بوده بسیاری از کشورهای نواحی  

نیز  شده است و ازآنجاییاشتباه گرفته  5جای گونه داکتیلوپیوس کوکوس و به باد  که توسط 

ویژه در مناطقی که  های هوایی بهشود احتمال دستیابی به کاکتوس از طریق جریانحمل می

آلوده به حشرات باشد نیز وجود دارد. این اتفاق تنها  کشت نزدیک به جمعیت مهاجم اپونتیا  

شده باشد )برای  دهد که از داکتیلوپوس اپونتیا برای کنترل بیولوژیک استفادهزمانی رخ می

برای   مثال در آفریقای جنوبی، هند، سریالنکا، کنیا، اندونزی، استرالیا، هاوایی و موریس(. 

 
1 -Harrisia 

2 -Cereus 

3 -Arthropods Cactophagous 

4 -O. triacantha 

5 -O. triacantha 
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ل شود که تنها گیاهان عاری از هرگونه آلودگی  جلوگیری از این مشکل، باید اطمینان حاص

 برای کشت و پرورش استفاده شوند. 

 کنترل شیمیایی و مکانیکی

-های مهاجم است، زیرا تولیدای مناسب برای مقابله با کاکتوس کنترل مکانیکی بندرت گزینه

پذیر است. کنترل  سازی فیزیکی امکانترین قطعات باقیمانده بعد از پاکمثل گیاهی از کوچک

کن کردن پیشنهاد  جمعیت است برای کنترل و یا ریشهشیمیایی زمانی که مهاجم جدید و کم

های بزرگ و گسترده نیاز به کنترل داشته باشند بندرت استفاده  شود؛ اما زمانی که جمعیتمی

گزاف و  های  شود. چندین گزارش از کنترل شیمیایی ناموفق در طول تاریخ به دلیل هزینهمی

 شده است. احیای مجدد جمعیت ثبت

)منافذ بسته در روز( در    CAMهای نگهدارنده مومی ضخیم و سامانه فتوسنتزی  الیه

کند  ها را محدود میهای اعمال شده روی کاکتوسکشها جذب علفبسیاری از کاکتوس 

های کاکتوس به  کننده اضافه شوند. با این حال، بیشتر مهاجمهای مرطوب مگر اینکه افزودنی

های سیستمیک قرار  کشها در معرض تیمارهای تزریقی علف دلیل ماهیت آبدار بودن ساقه

های غیر  های گیاه، حداقل آسیب به گونهگیرند. مزایای آن، انتقال سریع به تمام قسمتمی

ه، ها در بعضی از گیاهان خاردار و انبوهای پایین است. نحوه دسترسی به ساقههدف و هزینه

 یک مشکل بالقوه در هنگام استفاده از روش تزریق ساقه است.

 نگهداری

گونه ایجاد  و  معرفی  از  برای جلوگیری  است.  تحقیقات  انجام  در حال  مهاجم جدید  های 

ابتکارات در این زمینه شامل کنترل دقیق قبل و بعد از انتقال، ارزیابی ریسک قبل از معرفی  

مسیگونه کنترل  و  شناسایی  و  قانون میها  است.  معرفی  بالقوه  در  رهای  مهمی  نقش  تواند 

های مهاجم داشته باشد. یکی  های مهاجم جدید و یا کنترل کاکتوس جلوگیری از ایجاد گونه

ها با اقدامات  کننده و گونههای کنترل آوری فهرستی از گونههای مرتبط شامل جمعاز فعالیت

های مختلف گیاهان  گونه کاکتوس در دسته  ۳4کنترل پیشگیرانه است. در آفریقای جنوبی،  
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اند ( فهرست شده NEMAزیست )مهاجم بیگانه از نظر سازمان ملی مدیریت نظارت محیط

به  نیاز  برسی   که  با  دارند.  اجباری  مختلف    57کنترل  کشورهای  در  مهاجم  کاکتوس 

گونهمشخص که  جنسشده  از  برخی  براهای  بیشتری  پتانسیل  سایرین  به  نسبت  ی  ها 

( مهاجم  ۱8۱گونه )از    ۲6تنهایی در جنس اپونتیا  های مهاجم را دارند. بهشدن به گونهتبدیل

قبول است که یک کشور کل یک جنس را ناخواسته اعالم  در جهان وجود دارد؛ بنابراین قابل

به تمامی گونهطوریآمده است. بهعملکند. این راهکار در آفریقای جنوبی  های  که معرفی 

س اعالم1ایلیندرواپونتیا جنس  ممنوع  اپونتیا  و  هاریسا  که  ،  است  حالی  در  این  است  شده 

بومیگونه از پیش  این منطقه در معرض کنترل اجباری قرارهای  اند. در استرالیا  گرفتهشده 

تمامی گونهبه ایندیکا  اپونتیا  بدون خار  و   2های استرو سایلیندرواپونتیا های جنسجز گونه 

شده است. صدور مجوز برای معرفی این  اعالم  "گونه هرز بااهمیت ملی   "ونتیاسایلیندرواپ

 ها تقریباً غیرممکن است. کشورهای دیگر نیز احتمااًل باید این قانون را در نظر بگیرند.جنس

های  گونه آن از کاکتوس  ۲5گونه در تجارت کاکتوس زینتی وجود دارد که    800بیش از  

عنوان بذر  ها به کشورهای دیگر بهگونهگونه ازاین  ۲66اقل  مهاجم شناخته شده است. حد 

شده بخصوص زمانی  های معرفیشوند. غربالگری و پایش این تعداد زیاد از گونهمعرفی می 

شوند خود یک چالش است. نیوزیلند تنها کشوری است که به شکل بذر وارد یک کشور می

نانوشتههای بذر را کنترل و غربال میکه تمامی محموله ای وجود دارد  کند. هرچند قانون 

گونه اینکه  بر  گونهمبنی  به  نسبت  بزرگ  و  سنگین  بذر  با  بذرهای کوچکهایی  با  تر  های 

بیشتر است )استثنا جنس (.  3های هاریسا و سرئوس و اکینوپسیس احتمال مهاجم بودنشان 

در سطح جنس از    های مضر، ارزیابی ریسکبهترین گزینه برای جلوگیری از معرفی گونه

هایی که  شود تمامی جنسطریق مشاوره واردکنندگان و تاجران کاکتوس است. پیشنهاد می

هایی از  اند ممنوع شوند. در حال حاضر آفریقای جنوبی معرفی گونههای مهاجمشامل گونه

اپونتیاجنس هاریسا  های  و  سایلندرواپونتیا  شکل  ،  به  کشور  در  که  است  کرده  ممنوع  را 

های موجود برای اهداف زینتی مربوط به جنسی است  شده حضور ندارد. بیشتر گونهبومی

 
1 -Cylindropuntia 2 -Austrocylindropuntia 3 -Echinopsis, Cereus 
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گونه مهاجمی در جنس  نشده است. تا به امروز هیچکه گونه مهاجمی برای آن جنس ثبت

های زینتی  گزارش نشده است؛ بنابراین این گروه بسیار محبوب از گونه  1پرجمعیت مامیالریا 

توانند در ارزیابی ریسک  هایی که میعیت حذف شود. سایر ویژگیتواند از قوانین ممنومی

 مثل و فاکتورهای انتشار است. های تولید مفید باشند، استراتژی

 گیرینتیجه

های خشک است که دارای نقش مهمی کاکتوس گالبی محصولی چندمنظوره مختص زمین

سیار باالیی را برای کشورهای  زایی است. این گیاه پتانسیل ب در گرمایش جهانی و کاهش بیابان

همدرحال  هرچند  کند.  می  فراهم  خشک  مناطق  در  افزایش توسعه  با  کشورها  این  زمان 

ها، عمدتاً از جنس اپونتیا،  شوند. استفاده نوآورانه از این کاکتوسهای مهاجم مواجه میگونه

های  ز گزینههایی باشد که تا حدودی تهدید را کاهش دهد. یکی اممکن است یکی از راه

های مهاجم جدید در مرحله اول است. مطالعه و  قبول جلوگیری از معرفی و ورود گونهقابل

های نوآورانه و یکپارچه برای مدیریت این تهاجم، الزم است. توصیه  تحقیق برای یافتن روش

د.  های تهاجمی انجام شوهای بزرگ بسیاری از گونهشود که تحقیقات بر استفاده از تودهمی

های کچینال  در برخی از موارد یافتن عوامل کنترل بیولوژیک منحصر به گونه شامل بیوتیپ

های مهاجم در آفریقای جنوبی و دیگر نقاط جهان  پذیر است. متخصصان گونهجدید امکان

پیش برای  ارزشمندی  گونهتحقیقات  بهبینی  جدید،  پرورش  های  تجارت  طریق  از  ویژه 

نظرهایی تاکنون برای اپونتیا وجود دارد. در حال حاضر دو د. اختالفانکاکتوس انجام داده

هایلوسرئوس  و  گونه  2جنس سرئوس  داشتن  دلیل  و به  تضادها  مهاجم، هدف جدید  های 

های هاریسا و سرئوس مهاجم اختالف نظرها خواهند شد. دشمنان طبیعی که برای کنترل گونه

های  د، توانایی آسیب رساندن به چندگونه در قبیلهاندر استرالیا و آفریقای جنوبی واردشده

 دارند.  4و تریکوسرآ 3سرآ 

 
1 -Mamillaria 

2 -Hylocereus 

3 -Cereeae 

4 -Trichocereeae 
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در مقایسه با بیست سال گذشته، تعداد زیادی گونه مهاجم در خانواده کاکتوس وجود  

رسد این روند ادامه داشته  شود و به نظر میای ناشی میها از تجارت گلخانهدارد گه بیشتر آن

های مهاجم در حال وارد شدن به فاز رشد نمایی هستند. های گونهتباشد. بسیاری از جمعی

  50اند. از  شدهشده دو گونه مهاجم شناختهگونه کاکتوس کشت  5۲در ماداگاسکار تنها از  

اند که شامل چندین  شدهعنوان مهاجم گزارشعدد در کشورهای دیگر به  ۲4گونه باقیمانده  

 باشند.می 2یا استریکتا، اپونتیا دیلنی ، اپونت1گونه هرز اپونتیا ارانیکا 

  

 
1 -O. aurantiaca 2 -O. dillenii 



 

۲7۱ 

 فصل پانزدهم

 تولید بیوگاز
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 مقدمه

ای در حال غالب شدن است  طور فزاینده( بهNCRE۱انرژی نوین تجدید پذیر )غیر سنتی( )

کند.  زیست را فراهم می ناپذیر سازگار با پایداری انسانی و محیطکه منبعی برای انرژی پایان

انرژی عبارت باد، خورشید، جزر و مد، زمیناشکال مختلفی  توده.  گرمایی و زیستاند از: 

سوختزیست تولید  برای  فیزیکی  و  شیمیایی  بیولوژیکی،  فرایندهای  از  یا  توده  مایع  های 

 کند.ول و بیوگاز استفاده می گازهای زیستی مانند بیودیزل، بیواتان

بیوگاز یک فرم انرژی حیاتی و الزم در مناطق کشاورزی و روستایی است که از پردازش  

با هضم بیهای زیست زباله بیوگاز هوازی به دست میمحیطی  بر  آید. فرآیند تولید، عالوه 

دی و  متان  به)شامل  تولید  اکسید،  باعث  دیگر(،  کمیاب  گازهای  آلی شده  زبالهعالوه  های 

عنوان یک تهویه کننده تواند بهشود( که میعنوان بیول یا کود زیستی شناخته می)همچنین به

 خاک یا کود زیستی مورداستفاده قرار گیرد. 

هوازی مرتبط است.  نرخ تجزیه زیستی ضایعات آلی به فعالیت میکروبی در سامانه بی

دیته محیط، سطح جامدات، دمای فرآیند و سایر  این فعالیت بستگی به نوع مواد خام، اسی 

 کننده دوره هضم برای تولید بیوگاز و کود زیستی دارد.پارامترهای تعیین

 استفاده از ضایعات کاکتوس در تولید بیوگاز

یک مشکل  اند و اینوهوای خشک، با کاهش دسترسی مواد زائد ارگانیک همراهمناطقی با آب

خوبی توان با توسعۀ محصوالت انرژی که بهت. این مانع را میجدی برای تولید بیوگاز اس

ها، گونه  در میان آن-اند، برطرف نمود. در این زمینه، اپونتیا  به مناطق خشک سازگاری یافته 

عنوان یک منبع انرژی جایگزین توصیه ( بهCAMدارای متابولیسم اسیدکراسوالسه )  -ایندیکا

توانند با تهیه  توده هستند. کشاورزان مییی برای تولید زیستشود زیرا دارای پتانسیل باال می

که کیفیت  های برق و گاز خود را )گاز مایع و گاز طبیعی( کاهش دهند، درحالیانرژی هزینه

 و شرایط خاک را با استفاده از هضم به مزارع بهبود بخشند.

 
1 -Non-conventional renewable 

energy 
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آزمایش شیلی،  دانشگاه  کشاورزی  علوم  دانشکده  اپونتیادر  با  ایندیکا    هایی  فیکوس 

ها مواد متانوژنی خوبی نیستند. کیفیت مواد اولیه در برگدهد که ساقهشده که نشان میانجام

بهدستگاه تجزیه،  هنگامیهای  بهویژه  روند  که  این  برای  شوند،  می  بارگذاری  پیوسته  طور 

غنی   و  مشتق شده  دیگری  از هاضم  که  مواد خاصی  الزم است  بنابراین،  از  حیاتی است. 

های متانوژن یا شامل درصد کود حیوانی است لحاظ شود. چنین تنظیماتی زمان شروع  باکتری

این،  بردهد. عالوهفاز متانوژنیک را در واحدهای پیشرفته باالبرده و تولید بیوگاز را افزایش می

است با    گذارد. به همین دلیل بهتراسیدیته پالپ بسیار پایین است و بر تولید بیوگاز تأثیر می

 سایر مواد خام، نظیر کود حیوانی ترکیب شود.

دهد  برگ و کود حیوانی نشان میهای حاوی مقادیر مختلف ساقهبازدهی تخمیر مخلوط

، برای به دست آوردن بیوگاز با مقدار متان 6که حفظ اسیدیته مخلوط نزدیک به اسیدیته  

طور  ه توسط تخمیر متانوژن بهدرصد بسیار مهم است. ترکیب بیوگاز تولید شد  60بیش از  

،  5/5در اسیدیته کمتر از   مستقیم با اسیدیته مواد خام دارای تجزیه بیولوژیک ارتباط دارد.

اکسید کربن، باقابلیت احتراق و محتوای انرژی پایین؛ برعکس، در  طور عمده دیبیوگاز به

ست که درصد کود حیوانی را  اسیدیته خنثی یا پایه، بیوگاز غنی از متان است؛ بنابراین، مهم ا 

ساله استفاده شود. اندازه ذرات  تر از یکهای بزرگدر مخلوط افزایش داده و از ساقه برگ

 داری بر کارایی فرایند تخمیر ندارد.مواد خردشده تأثیر معنی

که اسیدیته مخلوط این مواد خام در  هوازی کود حیوانی، درصورتیدر طول تجزیه بی

یا   افزودن ساقهمحدوده خنثی  بماند،  باقی  اسیدی  تخمیر  کمی  بهبود  کاکتوس، سبب  برگ 

ها به کود حیوانی، به  برگاین، اضافه کردن درصد مناسبی از ساقهبرشود، عالوهمتانوژنی می

های  فرآیند تخمیر کمک کرده تا زودتر آغاز شود. محتوای انرژی و کربن پد به رشد باکتری

می کمک  زا  سباسیدی  که  متانوباکتری کند  برای  موردنیاز  سوبسترا  تولید  شده، ب  ها 

 دهد. ترتیب فرایند متانوژنیک را تسریع کرده و زمان الزم برای این فعالیت را کاهش میاینبه
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 شده در مقیاس خانواده سامانه بیوگاز تعریف  -۱-۱5شکل 

 های اپونتیا برای تولید بیوگازکاشت گونه

های  های وسیعی از اقلیم و خاک رشد کند. بنابراین کشتمناطق با طیفتواند در  اپونتیا می

 شود. ارزیابی اقتصادی آن هنوز در حال بررسی است. قراردادی برای تولید بیوگاز انجام می

پنج اپونتیای  هکتار  یک  که  است  داده  نشان  میمطالعات  از  ساله  بیش  تن    ۱00تواند 

با  ساقه مناطقی  در  سال  در  تازه  از  برگ  )کمتر  کم  در میلی  ۳00بارندگی  کند.  تولید  متر( 

نیمهبخش مکزیک، جمعهای  برگخشک  بهآوری ساقه  گونهها  از  های وحشی طور سنتی 

 شوند. آوری میگیاهان کاکتوس برای مصرف علوفه جمع

( در یک هکتار در سال تولید کند  DMتن ماده خشک )  ۱0تواند حدود  هرس کردن می

، کمپوست یا خوراک حیوانات استفاده شود. همچنین هرس مواد اولیه برای  و برای بیوگاز

شده، ساله( بریدههای بالغ )یکها را در ترکیب با کود حیوانی فراهم می کند. ساقه برگتجزیه

به تجزیهقطعه می قطعه این ساقهها وارد میشوند و مستقیماً  باید  بهبرگشود.  را  محض  ها 

ها جلوگیری شده و کار آیی تولید بیوگاز و  اده کرد تا از تجزیه زیستی آنتکه کردن استفتکه
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ای نیست که از تمامی این قطعات استفاده اندازهکود زیستی افزایش یابد. اگر ظرفیت هاضم به

 ها را در محل خشک، خنک و سایه ذخیره نمود.شود باید آن

شود )اثر سایه ساقه  توسنتز کند میها به دلیل کاهش نرخ فبرگبا بلوغ گیاه، رشد ساقه

-۱6تن در هکتار سالیانه برای گیاهان    ۱6در شیلی، بازده میوه تازه حدود   های باالیی(برگ

سالگی    ۳5تا    ۲۱شود. این مقدار وقتی گیاه به سن  ساله با مدیریت خوب تخمین زده می  ۲0

آوریل بازده -ت بین ژانویههای برداشکند. طی ماهتن در هکتار کاهش پیدا می   8رسد به  می

تن در هکتار    5/0سپتامبر تنها  - های ژوئنکه در فاصله ماهتن در هکتار است درحالی  ۱6-5

 است. 

 

و  Varneroبرگ  ساقه-عنوان تابعی از اسیدیته در مخلوط کودترکیب بیوگاز به -۲-۱5شکل 

Arellano (۱۹۹۱) 

مکعب بیوگاز  تواند یک متر خشک میبرگ  کیلوگرم ساقه  ۳( نشان داد که  ۱۹۹۹)  ۱توها 

-( نیز مشخص نموده۱۹۹5)  ۲کیلووات در ساعت است. بازآ  ۱0تولید کند که معادل خروجی  

مکعب )دامنه  کیلوکالری در متر  7058ند که ارزش گرمازایی بیوگاز تولید شده از کاکتوس  ا

از اپونتیا معادل    مکعب( است و پتانسیل بیوگاز تولیدی کیلوکالری در متر   7۲00-6800 بین

 برگساقه-عنوان تابعی از اسیدیته در مخلوط کوداست. ترکیب بیوگاز به در کیلوگرم   ۳60/0

 
1 -Toha 2 -Baeza 
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شده است. در عملیات اجرایی مختلف سناریوهای متفاوتی دنبال  نشان داده  ۲- ۱5در شکل  

 شود:شده است که در ادامه به آن پرداخته می

تن در هکتار در سال، پتانسیل تولید    ۱0بازدهی برابر با  : با  تولید پایینسناریوی اول:  

 مترمکعب بیوگاز در روز است.  ۹/ 86بیوگاز معادل  

به مقدار  شرایط متوسطسناریوی دوم:   تن در هکتار    ۱8: محصوالت ضایعات هرس 

 کند. روزانه تولید می  DM  ۳/ 4۹مترمکعب بیوگاز روزانه و  75/۱7سالیانه، 

یک کشت تجاری با شرایط آبدهی و کود دهی توانایی تولید    هینه: تولید بسناریوی سوم:  

کیلوگرم روزانه    ۲/8۲تن ساالنه معادل    ۳0در هر هکتار را دارد. تولید    DMتن    40الی    ۳0

مترمکعب در روز  ۲۹ عنوان ماده خام اولیه برای تولید بیوگاز با پتانسیلتواند بهاست که می

 مترمکعب ساالنه در هکتار بیوگاز استفاده شود. ۱0885یا 

محدودیت قابلدرنتیجه  تفاوت  موجود،  توهای  در  و  توجهی  بهترین  بین  بیوگاز  لید 

 بدترین سناریو وجود دارد. 

شده در مقیاس خانواده برای عملیات محدود که در شکل  بر اساس سامانه بیوگاز تعریف

ها و یا  های بهداشتی به هاضمتوان بااتصال سرویس های آلی را میآمده است، زباله  ۱5-۱

این، اگر حیوانات )مثالً یک گاو و دو    آوری کرد. عالوه برهای آشپزخانه جمعانباشت زباله

کنند. این شرایط پتانسیل بیوگازی  ها نیز مواد آلی را فراهم میخوک( وجود داشته باشد، آن

مترمکعب الزم   6۱/۳مترمکعب دیگر تا رسیدن به  6/۲آورد که مکعب را فراهم میمتر   05/۱

ت  أمین مواد ابتدایی خام  است. جهت تعیین حداقل مساحت کشت موردنیاز کاکتوس برای 

جهت رسیدن به این مقدار، باید منظور شود. سه کیلوگرم کاکتوس برای تولید یک مترمکعب  

باید روزانه   بنابراین، هاضم  کیلوگرم ماده خام دریافت کند که این    ۱/7بیوگاز الزم است؛ 

برگ در  تن ساقه  ۱0آید )با در نظر گرفتن میزان  هکتار بدست می  0/ ۲8مقدار از مساحت  

 کیلوگرم در هکتار در روز است(.   4/۲7هکتار در سال که معادل  

 های زیستیطراحی و عملکرد هاضم

 های مشخصی را داشته باشد: یک دستگاه تجزیه بیولوژیک باید ویژگی
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• Airtight -  .برای جلوگیری از خروج گاز نامطلوب و ورود هوای ناخواسته 

 رات درجه حرارت باال.برای جلوگیری از تغیی -عایق حرارتی  •

 سوپاپ ایمنی •

برای بارگیری و تخلیه سامانه با مواد خام، حذف ضایعات و   -دسترسی آسان  •

 تفاله. 

طراحی   برای  آلمان،  و  چین  هند،  ازجمله  مختلف،  کشورهای  در  بسیاری  اطالعات 

 های زیستی وجود دارد. دو نوع هاضم وجود دارد: پیوسته و ناپیوسته هاضم

بار حدود  سامانه پیوست • بارگذاری پیوسته ماده )روزانه یا هفتگی(، هر    ۱5تا    5ه: 

درصد حجم(   8-6کند. غلظت جامدات پایین )درصد از کل حجم را جایگزین می

و با شروع کار هاضم نرخ تولید بیوگاز تقریباً ثابت است )عمدتاً وابسته به دماست(. 

-د ثابتی از مواد اولیه امکانهایی هستند که تولیهای پیوسته مناسب موقعیتهاضم

 توان نام برد:پذیر است. سه نوع هاضم پیوسته را می

 اتیلن(های پالستیکی )پلیشده از محفظه(، ساخته4-۱5مدل تایوانی )شکل   -

 کنتور گاز به شکل زنگوله شناور است  –الف(  ۳-۱5مدل هندی )شکل  - 

 باال بسته، با انباشت گاز در) ب  ۳-۱5مدل چینی )شکل  -

ج )شامل یک محفظه سربسته از    ۳- ۱5های منقطع )شکل  سامانه ناپیوسته: هاضم •

مخازن یا رسوب، با یک خروجی گاز متصل به یک کنتور گاز شناور، جایی که  

های چندگانه، یکی در حال بارگیری و یا  شود. با حضور هاضمبیوگاز ذخیره می

در تولید بیوگاز هستند. تغذیه یا  ها  تخلیه بوده این در حالی است که سایر هاضم

درصد( است،    60- 40شارژ هاضم با مواد خام که دارای غلظت باالتری از جامدات )

میفقط یک انجام  وجود  بار  مجددی  شارژ  هیچ  تخمیر  فرایند  در طی  زیرا  شود، 

تثبیت شود. تولید بیوگاز  شده پس از تولید کامل بیوگاز تخلیه میندارد. ماده آلی 
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دوره ماند اولیه است که طی آن هیدرولیز تخمیر، تشکیل اسید آلی و تشکیل  دارای  

تولید بیوگاز به بیشترین حد خود رسیده و بعدازآن متان صورت می گیرد. سپس 

رسند. طول فرآیند  رسد زیرا مواد اولیه به اتمام میسیر نزولی یافته و به صفر می

 بستگی به دما دارد.

ازای حجم یکسان ماده اولیه هر دو سامانه مقدار مساوی بیوگاز  تحت شرایط بهینه و به 

برگ(  کنند؛ بنابراین انتخاب سامانه بستگی به فراوانی ضایعات تولیدی )در اینجا ساقهتولید می

 و آب در دسترس دارد.

 

 الف( هاضم هندی ب( هاضم چینی ج( هاضم منقطع  -۳-۱5شکل 

 

 plastic sleeves -4-۱5شکل 
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 جنبه اقتصادی

تقریباً   دالر به ازای هر هاضم زیستی   50هزینه اولیه تولید بیوگاز در خانوارهای روستایی 

شود. های سوخت جبران می جویی در هزینهماه از طریق صرفه  ۱8- ۹است. این هزینه در طی  

محیطی  های زیستدر مناطق روستایی که سوخت اصلی چوب است، استفاده از بیوگاز آسیب

صرفه جویی زمانی تا پنج  زدایی کمتر و آلودگی کمتر( و منجر بهدهد )جنگلکاهش می  را

شود  شود. برای محاسبه اقتصاد استفاده از بیوگاز فرض میساعت در روز در هر خانوار می

با    0/ 45که یک پوند ) برابر  بنا بر یک محاسبه نظری  متر  ۱کیلوگرم(  بیوگاز است؛  مکعب 

  ۹8/۲کیلوگرم( گاز روزانه باارزش تقریباً    6۳/۱پوند )  6۱/۳نه معادل  مترمکعب روزا  6۱/۳

 دالر در سال خواهد بود.  ۱078دالر آمریکا در روز یا 

مواد باقیمانده از فرآیند هضم حاوی مواد مغذی باالیی بوده که در کود استفاده و سبب  

و صرفه اقتصادی  ارزش  میایجاد  تجاری  کودهای  در  مطجویی  طبق    Varneroالعه  شود. 

کیلوگرم    ۹4پتاسیم و  کیلوگرم نیترات  50کیلوگرم اوره،    40(، هر تن کود زیستی معادل  ۱۹۹۱)

دالر در هر تن متغیر   ۳80دالر تا    ۲55المللی کود از  های بینگانه است. نرخسوپر فسفات سه

کود زیستی  دالر به ازای هر کیلوگرم کود، هر تن    ۳۲/0است. با در نظر گرفتن قیمت متوسط  

 شود.دالر هزینه کود دهی می 8/58جویی موجب صرفه
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 شانزدهم فصل 

 اقدامات انجام شده در ایران 
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 سابقه کاکتوس در ایران

هایی که از آقای مهندس محمد فیاض عضو هیات علمی این بخش از گزارش با یادداشت

جنگل تحقیقات  تهیهموسسه  کشور  مراتع  و  است.  ها  موضوع  شده  این  درباره  متأسفانه 

اطالعات پراکنده و ناچیزی در داخل کشور در دسترس است بنابراین در این فصل تالش بر  

 شده فراهم گردد.آن است تا گزارشی از اقدامات انجام

به تأسیسات شرکت نفت  امام در  بندر  و  آبادان  مناطقی در شهرهای  صورت  ایران در 

شده است. در  سال قبل کشت  ۹0های داراب و جهرم حدود  پراکنده در منازل مردم در شهر 

آقای مهندس ایران فر کارشناس سازمان جنگلبانی تعدادی پد از کشورهای شمال    ۱۳۳7سال  

آفریقا به ایران وارد و در شمال )نوشهر( کشت کرده است و به دلیل رطوبت زیاد خاک دچار  

 پوسیدگی شده و از بین رفته است.

متر در    ۳تا    ۲هندس ایران فر به مشاهده تعدادی کاکتوس با ارتفاع  در گزارش آقای م 

به وجود تعدادی کاکتوس    ۱۳47کند. در سال  اشاره می  ۱۳۲6گمرک مرز خسری در سال  

شده که در سفر شاه  کند. در گزارش مطرحساله در سواحل رودسر و رامسر اشاره میچند

آن و توضیحاتی که از نظر تولید علوفه   سابق به کشورهای آفریقای شمالی و مشاهده کشت

شود، دستور کشت آزمایشی آن را در مناطق مساعد کشور  و نیاز به آب کم به او ارایه می

می می آزمایش  این  انجام  مأمور  فر  ایران  آقای  )ایستگاه  دهد.  داراب  شهرهای  در  و  شود 

 کند. می بختاجرد(؛ هرمزگان )ایستگاه کشاورزی میناب(؛ جهرم و اهواز کشت 

های  به دستور آقای گلسرخی وزیر وقت منابع طبیعی با کمک طرح بررسی  ۱۳47در سال  

اواخر خرداد در   و  وارد  ایران  به  الجزایر  از کشور  پد  تعدادی  با کمک سازمان ملل  مراتع 

شده ولی از نتایج اقدامات صورت گرفته گزارش مکتوبی نهالستان جنگلی در گلدان کشت

 در اختیار نیست. 

موضوع توسعه کشت کاکتوس در ایران در مقیاس گسترده مطرح شد ولی   8۳از سال  

به دلیل عدم شناخت کافی از مناطق مناسب برای توسعه کشت آن، موضوع با ابهاماتی روبرو 
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ها و مراتع کشور  پیگیری و بررسی موضوع به مؤسسه تحقیقات جنگل  ۱۳86بود در سال  

 شده:ریزیشرح زیر برنامه محول شد متعاقب آن اقداماتی به

 بررسی سوابق  .1

بازدید از کشوری که در توسعه کاکتوس موفقیت داشته و تشابهاتی با ایران داشته   .2

 باشد. 

امکان .3 در بررسی  پژوهشی  قالب طرح  در  ایران  در  کاکتوس  توسعه کشت  سنجی 

 های بوشهر، خوزستان و ایالم.استان

 شهر از گذشته کاکتوس وجود داشته است.شده در استان بو های انجامبر اساس بررسی

در آب پخش از توابع برازجان کاکتوس درگذشته وجود داشته و از میوه آن مردم  .1

 اند. کردهصورت مستقیم و یا تولید مربا استفاده میبه

پایه در منازل کشت  صورت تک در شهر بوشهر در سطح محدود در پارک و مردم به .2

 اند.کرده

 شده و تولید مناسبی ندارد. ر در اراضی با خاک سنگین کشتدر حاشیه شهر بوشه  .3

 شده است.دبل پد که از تونس واردشده کشت  40در ایستگاه خرمای برازجان تعداد   .4

شده  صورت پراکنده کشتدر استان کهگیلویه و بویر احمد در نورآباد کاکتوس به .5

 است. 

 های یادشده علوفه نبوده است.گونه .6

کار  بهکارشناسان آلمانی که زمان احداث نیروگاه در آنجا مشغول   در نیروگاه برق نکا،  .7

اند.  کردهاند و از میوه آن استفاده می اند، پدهای کاکتوس را وارد و کشت کردهبوده

شده در نیروگاه وجود دارد و میوه مناسبی نیز تولید  های کشتاکنون نیز کاکتوس

 کند. می
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جنگل .8 تحقیقات  موسسه  پژوهشی  و    هاطرحی  بررسی  اساس  بر  کشور  مراتع  و 

 شناسایی مناطق مشابه در کشور ایران اجرا شد.

 های موردنظر به شرح زیر انتخاب شد: سایت

 استان ایالم  •

 متر میلی  ۳50مهران با متوسط بارندگی  •

 متر میلی ۳00سایت دهلران با متوسط بارندگی بیش از   •

 استان خوزستان  •

 متر میلی ۳00سالیانه معادل  رامهرمز با متوسط بارندگی  •

 استان بوشهر  •

 متر میلی ۳00برازجان با میانگین بارندگی ساالنه   •

 متر میلی ۲50ایستگاه آبخوان با متوسط بارندگی ساالنه   •

 متر میلی ۲۳0دل آرام با متوسط بارندگی   •

صورت  به  Opuntia ficus indicaنتایج نشان داد در تمام مناطق تولید اقتصادی کاکتوس  

های شور  های با بافت سنگین رسی و خاکپذیر نیست. کشت کاکتوس در خاکیم امکاند

ها در طول  شود که خاک آنهایی محقق میناموفق است. کشت موفق کاکتوس در سرزمین

توان  سال دچار یخبندان دائمی نباشند. در مناطق یادشده در صورت انجام آبیاری تکمیلی می

هایی که به دلیل  قتصادی از سال سوم به بعد را داشت. در کاکتوسانتظار استقرار و تولید ا 

های  بار آبیاری ضعیف شدند، موردحمله موریانهآبی در تیمارهای بدون آبیاری و هرماه یککم

 ها را تشدید کرد.میر آنوقرارگرفته و روند مرگ

ی،  معاونت علمی و فناوری )کارگروه تخصصی آب، خشکسالهای اجرایی  فعالیت 

، بوشااهر و مدرستربیت   هایدانشااگاه زیساات( به اتفا  فرسااایش و محیط

 زابل

بر  ۱۳۹۹-۱۳۹8در حال حاضر ) با تمرکز  ( یک گروه پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس 

کشت دو گونه کاکتوس اپونتیا ایندیکا و اپونتیا استریکتا با اهداف تثبیت شن، تأمین علوفه  
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ها  های غذایی، نوشیدنیالت تجاری باارزش افزوده مانند مکملزایی و تهیه محصودام، اشتغال 

بوشهر، زابل و نور )استان مازندران(    منطقهباشند. این پروژه در سه  و ... مشغول به فعالیت می

که نزدیک به یک سال و    ۱۳۹۹ماه  باهدف تأمین خزانه کاکتوس در حال اجرا است. در دی

طور  است، از هر پد والد کاشته شده در سال قبل، به  چهار ماه از شروع این پروژه گذشته

  ۳0تا    4شده است. این آمار بین بازه  میانگین دوازده عدد پد جدید برداشت و توسعه داده

 عدد پد جوان درازای هر پد والد در مزرعه متفاوت بوده است.

شک که  زایی در مناطق گرم و خهای کسب درآمد اشتغال عنوان یکی از راهکاکتوس به

  ۲00های مدیریتی تا  کند. پد این گیاه که با اعمال شیوهآبی روبرو هستند عمل میبا بحران کم

از گزینه دارد یکی  برداشت  قابلیت  به  تن در هکتار  و  بوده  دام  تعلیف  مناسب  بسیار  های 

  کند. نقشزمان با تعلیف تأمین میها نیاز آبی دام را همشده در ساقه برگجهت آب ذخیره

زایی  زیستی برای جلوگیری از فرسایش خاک و مبارزه با بیابانهای محیطگونه نوپال در برنامه

گیرد. این گیاهان دارای سازگاری باالیی بوده و حتی در و حفظ مراتع مورداستفاده قرار می

های دیگر نامناسب  ثبات، نواحی بدون بارندگی که برای گونهدیده، بیهای شدیداً آسیبخاک

کند. مزیت این محصول برای کشت صنعتی این است که تولید سریع دارد و  است رشد می

 شود.برداشت اول دو الی سه ماه بعد از کشت انجام می 

های مختلف کاکتوس اپونتیا )پد، میوه و بذر(  های متنوعی برای استفاده از بخشگزینه

شده ها محصوالت تهیهی از آنها به انواع مختلف محصوالت وجود دارد. برخ و فرآوری آن

صورت مربا، ژله و نوشیدنی درآمدهاست. محصوالت ترشی  از میوه این کاکتوس بوده که به

ها نیز  شده آنشوند. محصوالت خشکو نمکی عمدتاً از پدهای کوچک و جوان ساخته می 

مصارف  آیند که به شکل پودر، قرص و کپسول برای  های میوه و یا پدها بدست میاز پالپ

طور روغنی  های میوه این گیاه همیناند. از بذر یا دانهشدههای غذایی مصرفدارویی و مکمل

 تولید است. با خواص بسیار عالی قابل

های مختلف و میزان آب  های کاشت و فواصل کاشت به خصوصیات رشد واریتهروش

های موازی  در ردیفترین روش، کاشت کاکتوس  در دسترس برای آبیاری بستگی دارد. رایج

نمای کلی    ۱- ۱6بافاصله مناسب است تا به میزان کافی از نور خورشید استفاده کند. شکل  
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گذارد. باگذشت یک سال از شروع  پیشرفت تهیه خزانه در طول یک سال را به نمایش می

اند. در ادامه کاشت و پرورش  پروژه پدهای کاشت شده به مرحله برداشت پد جوان رسیده

های کاکتوس در دستور صنعتی برای فرآوردهها، توسعه محل کشت و شروع فاز نیمهوسکاکت

 کار قرار دارد. 

 

  
 ب الف

  
 د ج

روند کشت و تولید خزانه کاکتوس: الف( پدها قبل از کاشت، ب( در ابتدای   -۱-۱6شکل 

 ۱۳۹۹تابستان  شهر نور استان مازندران کاشت، ج و د( وضعیت حاضر در

 

  



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا سوتک اک  اب ییانشآ  /  286

 شده طرحتشریح جامع و دقیق مراحل فنی و اجرایی انجام

 سازی قبل کاشتانتخاب زمین و عملیات آماده

منظور کشت پدهای کاکتوس، در بخش ساحلی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی  ابتدا به

متر انتخاب شد )شکل    50  ×  50واقع در شهرستان نور استان مازندران قطعه زمینی با ابعاد  

از علف۱6-۲ این زمین  پاک(. در گام دوم  لودر  های هرز  به کمک  و در گام سوم  سازی 

سازی و شکل  هموار شد. شکل الف و ب مربوط به حالت قبل از آماده  تسطیح زمین انتخابی

 سازی زمین برای کاشت پدهای کاکتوس است. ج و د پس از عملیات آماده

  
 سازیزمین قبل از عملیات آماده -ب انتخاب زمین -الف

  
 های هرزشده و عاری از علفزمین صاف -د سازی قبل کاشت عملیات آماده -ج

 سازی انتخاب زمین و عملیات آماده -۲-۱6شکل 
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 آنالیز خاک

های خاک مزرعه، از چندین نقطه زمین در  در گام بعدی جهت اطالع از شرایط و ویژگی

سانتی  بیست  به  عمق  و  گرفته  نمونه خاک  مزرعه  پایین  و  باال، وسط  از سه قسمت  متری 

ی و علوم دریایی منتقل شد که در  زیست و خاکشناسی دانشکده منابع طبیعآزمایشگاه محیط

، اسیدیته، مورد آنالیز  ECهای خاک، پارامترهای  شده است. در نمونهادامه نتیجه آنالیز گزارش

 و مطالعه قرار گرفت. 

 نقطههای فیزیکوشیمیایی خاک مزرعه در سهویژگی -۱-۱6جدول 

 اسیدیته  EC نمونه خاک
درصد 

 کربن 
 درصد نیتروژن

۱ 84 48 /8 -  - 

۲ 7۱ 55 /8 ۳ /0 ۱۹ /0 

۳ ۱۱7 4۲ /8 ۳ /0 0۲8 /0 

 سازی و کاشت های مختلف، آماده تهیه پدهای کاکتوس گونه

شده شده که در ادامه شرح آن پرداختههای مختلف کاکتوس استفادهدر این مزرعه، از گونه

گونه تهیهاست.  فیکوسهای  اپونتیا  شامل  تعداد  - شده  است.  استریکتا  و  پد  ایندیکا  هزار 

انتقال داده   کاکتوس اپونتیا گونه ایندیکا از ایالم خریداری و به مزرعه کاکتوس در ساحل 

انگلمانی از محل دانشکده تأمین و به مزرعه   گونه  700گونه استریکتا و    ۱500شد. تعداد  

 منتقل شد. 

اس سایز  سازی پدهای کاکتوس قبل از کاشت، نیاز بود که این پدها ابتدا بر اسبرای آماده

ازاین مرحله، تمامی پدها در بندی شوند و پدهای نابالغ و یا پالسیده جدا گردند. پسدسته

ازآن خشک شدند. در گام بعدی پدهایی که  شده و پسکش مانکوزب قرار دادهمحلول قارچ

متر در ردیف و یک متر  های متوالی بافاصله پنجاه سانتیشده بودند در ردیفکش زدهقارچ

سازی آورده شده است.  ها کاشته شدند. در ادامه تصاویر مرتبط با مراحل آمادهردیفبین  

 متر است.های حفرشده حدوداً بیست سانتی عمق چاله
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گونه از  بودهتعدادی  بزرگی  بسیار  سایز  دارای  که  ایندیکا  قیچی  های  توسط  ابتدا  اند 

آغشته   تقسیم و سپس هر دونیم  به دونیم  استریل شده،  از  به قارچمخصوص  کش و پس 

می کاشت  شدن  گونه  ۳-۱6شوند. شکل  خشک  کاشت  از  پس  مزرعه  تصاویر  های  )ب( 

 مختلف کاکتوس اپونتیا است. 

  
 های کاکتوس مزرعه پس از کاشت گونه -ب شده برای کاشتنمونه پدهای آماده -الف

  

  
 شده در مزرعهپدهای تهیه -۳-۱6شکل 

 اندازچشم

های  پروژه حاضر باهدف ایجاد خزانه کاکتوس اپونتیا در کشور شروع و با حمایتفاز اول  

زیست با موفقیت پیش رفته است. در این فاز  سالی، فرسایش و محیطستاد معاونت خشک

پد تازه از پدهای    ۱500که سال اول آن با موفقیت طی شده است در هرس ابتدایی حدود  

به و  تأمین خزانهوالد جدا  نگه  منظور  بعدی  4- ۱6اند )شکل  داری شدهذخیره و  فاز  (. در 

سازی محصوالت بدست آمده در راستای کمک به مجریان و همکاران طرح به دنبال تجاری

تر و  هایی در راستای گرایش به محصوالتی با نیاز آبی کمحلرفع نیازهای کشور و ارایه راه 

برآمده کشور  اقلیم  با  گزینه سازگار  متاند.  بخشهای  از  استفاده  برای  مختلف  نوعی  های 

ها به انواع مختلف محصوالت وجود دارد.  کاکتوس اپونتیا )پد، میوه و بذر( و فرآوری آن

شوند و برای  ها سال هاست که در سایر کشورها در مصارف خانگی استفاده میتعدادی از آن
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این نکته را مدنظر قرارداد که    شود. بایدای به کار گرفته میههای سادها فناوریفرآوری آن

پیشرفته و  مناسب  پیش  تجهیزات  فاز  در  است  موردنیاز  محصول  انبوه  فرآوری  برای  ای 

هزینه تجاری با  است  این  بر  تالش  پروژه  قابلسازی  و  معقول  ماشین  ای  و  تأمین  آالت 

ری از  تجاری محصوالت ذکرشده برای تولید و فرآوتجهیزات مناسب تهیه شود. در فاز پیش

های  اند. این محصوالت شامل علوفه، مکملشدهسه قسمت پد، میوه و بذر کاکتوس انتخاب

 غذایی به شکل پودر، کپسول و قرص، نوشیدنی، روغن، مربا و ژله است. 

 

  
 ۱۳۹۹ماه دی –پد از پدهای والد در سال اول کاشت   ۱500: برداشت 4-۱6شکل 

 

 



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا سوتک اک  اب ییانشآ  /  290

 

 و مآخذ  منابع

[1] A. Nefzaoui and H. Ben Salem, 2002, Opuntia Spp. -A Strategic fodder 

and efficient tool for combat desertification in the Wana Region. 

[2] M. E. Rodríguez-Garcia et al., 2007, “Physicochemical 

characterization of nopal pads (Opuntia ficus indica) and dry vacuum 

nopal powders as a function of the maturation,” Plant Foods Hum. 

Nutr., vol. 62, no. 3, pp. 107–112, doi: 10.1007/s11130-007-0049-5. 

[3] S. Stambouli-Essassi, R. Harrabi, S. Bouzid, and F. Harzallah-Skhiri, 

2015, “Evaluation of the efficiency of Opuntia ficus-indica cladode 

cuttings for vegetative multiplication,” Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-

Napoca, vol. 43, no. 2, pp. 521–527, doi: 10.15835/nbha43210049. 

[4] P. Suryawanshi and G. M. Vidyasagar, 2016, “Antimicrobial Activity 

of Opuntia cochenillifera (L.) Mill Fruit and Cladode Extracts,” Int. J. 

Pharmacol. Phytochem. Ethnomedicine, vol. 3, pp. 84–89, doi: 

10.18052/www.scipress.com/ijppe.3.84. 

[5] C. Saenz, 2000, “Processing technologies: An alternative for cactus 

pear (Opuntia spp.) fruits and cladodes,” J. Arid Environ., vol. 46, no. 

3, pp. 209–225, doi: 10.1006/jare.2000.0676. 

[6] F. C. S. 2 and C. Z. 1 1 Jean Magloire Feugang, Patricia Konarski, 

Daming Zou, 2006, “Nutritional and medicinal use of Cactus pear 

(Opuntia spp.) cladodes and fruits,” pp. 2574–2589. 

[7] T. Azizi-Gannouni, Y. Ammari, S. Boudhina, and A. Albouchi, 2020, 

“Assessment and identification of cactus (Opuntia spp.) ecotypes 

grown in a semi-arid mediterranean region,” Pakistan J. Biol. Sci., vol. 

23, no. 3, pp. 351–364, doi: 10.3923/pjbs.2020.351.364. 

[8] K. El-mostafa et al., 2014, “Nopal Cactus (Opuntia ficus-indica) as a 

Source of Bioactive Compounds for Nutrition, Health and Disease,” 

pp. 14879–14901, doi: 10.3390/molecules190914879. 

[9] Y. Tilahun and G. Welegerima, 2018, “Pharmacological potential of 

cactus pear (Opuntia ficus Indica): A review,” J. Pharmacogn. 

Phytochem., vol. 7, no. 3, pp. 1360–1363. 



 291 / منابع و مآخذ

[10] P. Kalegowda, D. J. Haware, S. Rajarathnam, and M. N. Shashirekha, 

2015, “Minerals of cactus (Opuntia Dillenii): Cladode and fruit,” Curr. 

Sci., vol. 109, no. 12, pp. 2295–2298, doi: 10.18520/v109/i12/2295-

2298. 

[11] U. Osuna-martínez, J. Reyes-esparza, and L. Rodríguez-fragoso, 2014, 

“Cactus (Opuntia ficus-indica): A Review on its Antioxidants 

Properties and Potential Pharmacological Use in Chronic Diseases,” 

Nat. Prod. Chem. Res., vol. 2, no. 6, pp. 2–9, doi: 10.4172/2329-

6836.1000153. 

[12] C. Mondragón-Jacobo and S. Pérez-González, 2001, Cactus (Opuntia 

spp.) as forage, vol. 169. Food & Agriculture Org. 

 [13] G. Singh, 2003, “General Review of Opuntias in India ♦ Clone and Per 

Plant,” Growth (Lakeland), no. January, pp. 30–46. 

[14] P. Inglese et al., 2017, “Crop Ecology, Cultivation and Uses of Cactus 

Pear,” Comput. Geosci., vol. 20, no. March, p. 244, [Online]. 

Available: www.fao.org/publications. 

[15] N. Salim, C. Abdelwaheb, C. Rabah, and B. Ahcene, 2009, “Chemical 

composition of Opuntia ficus-indica (L.) fruit,” African J. Biotechnol., 

vol. 8, no. 8, pp. 1623–1624, doi: 10.5897/AJB2009.000-9240. 

[16]  Abidi, S., Ben Salem, H., Vasta, V. & Priolo, A. 2009a. Spineless cactus 

(Opuntia ficus indica f. inermis) cladodes in the diet of lambs and kids: 

Digestion, growth and intramuscular fatty acid composition. Small 

Ruminant Res., 87: 9–16. 
[17]  Abidi, S., Ben Salem, H., Martín García, A.I. & Molina Alcaide, E. 

2009b. Ruminal fermentation of spiny (Opuntia amyclae) and 

spineless (Opuntia ficus indica f. inermis) cactus cladodes and diets 

including cactus. Anim. Feed Sci. Technol., 149: 333–340. 

[18] Abidi, S., Ben Salem, H., Nefzaoui, A., Vasta, V. & Priolo, A. 2013. 

Silage composed of Opuntia ficus-indica f. inermis cladodes, olive 

cake and wheat bran as alternative feed for barbarine lamb. Acta 

Hortic., 995: 297–302. 

[19] C. Sáenz et al., 2013, Agro-industrial utilization of cactus pear. Rome: 

FAO. 

[20] Aquino, L.V., Rodríguez, J., Mendez, L.L. & Kenia, F.T. 2009. 

Inhibition the darkening with cactus mucilage (Opuntia ficus-indica) 

during drying of banana Roatán. Inf. Tecnol., 20(4): 15–20. 

[21] Aquino, E., Chavarría, Y., Chávez, J., Guzmán, R., Silva, E. & Verdalet, 

I. 2012. Caracterización fisicoquímica de siete variedades de tuna 

(Opuntia spp.) color rojo-violeta y estabilidad del pigmento de las dos 

variedades con 

[22] Ahmad, A., Davies, J., Randall, S. & Skinner, G.R.B. 1996. Antiviral 



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا  سوتک اک  اب ییانشآ  /  292

properties of extract of Opuntia streptacantha. Antiviral Res., 30: 75–

85 

[23] Cassano, A., Conidi, C., Timpone, R., D´Aveella, M. & Drioli, E. 2010. 

Physicochemical parameters of cactus pear (Opuntia ficus-indica) 

juice clarified by microfiltration and ultrafiltration processes. 

Desalination, 250: 1101–1104. 

[24] Del Valle, V., Hernandez Muñoz, P., Guarda, A. & Galotto, M.J. 2005. 

Development of a cactus−mucilage edible coating (Opuntia ficus-

indica) and its application to extend strawberry (Fragaria ananassa) 

shelf−life. Food Chem., 91: 751–756. 

[25] P. & Bunch, R.A. 2009. Mineral nutrition of cactus for forage and fruits. 

Acta Hortic., 811: 389–394. 

[26] Ennouri, M., Fetoui, H., Hammami, M., Bourret, E., Hamadi, A. & 

Zeghal, N. 2007. Effects of diet supplementation with cactus pear 

seeds and oil on serum and liver lipid parameters in rats. Food Chem., 

101: 248–253. 

[27] FAO. 2011. Manual de biogás. FAO Regional Office for Latin America 

and the Caribbean, Santiago 

[28] Fernández, M.M.R., Vázquez R., J. & Villa lobos, J.A. 1990. 

Fertilización preliminar de nopal verdura en Milpa Alta, D.F. En 

Memorias del IV Reunión Nacional y II Congreso Internacional Sobre 

el Conocimiento y Aprove chamiento del Nopal. SOMECH, A.C, 

INCA−Rural−CECCAM. Zacatecas, Mexico. 29 pp. 

[29] M., Fetoui, H., Bourret, E., Zeghal, N., Guermazi, F. & Hamadi, A. 

2006b. Evaluation of some biological parameters of Opuntia ficus-

indica. 2. Influence of seed supplemented diet on rats. Bioresour. 

Technol., 97: 2136–2140. 

[30] Fernández, M., Lin, E.C.K., Trejo, A. & McNamara, D.J. 1994. Prickly 

pear (Opuntia sp.) pectin alters hepatic cholesterol metabolism without 

affecting cholesterol absorption in Guinea pigs fed a 

hypercholesterolemic diet. J. Nutr., 124: 817–824. 

[31] Flores B., S. 2013. Fertilización y frecuencia de riego en la producción 

de nopal verdura (Opuntia ficus-indica L.) en túnel de plástico. 

Postgrado de Recursos Genéticos y Productividad, Fruticultura. 

Montecillo, Texcoco, Edo. de México (MSc thesis). 66 pp (available 

at 

http://www.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/10521/2007/1/Flo

res_Barrera_S_MC_Fruticultura_2013.pdf ). 

[32] Galati, E.M., Tripodo, M.M., Trovato, A., d’Aquino, A. & Monforte, 

M.T. 2003b. Biological activity of Opuntia ficus-indica cladodes II: 

Effect on experimental hypercholesterolemia in rats. Pharm. Biol., 41: 

http://www.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/10521/2007/1/Flores_Barrera_S_MC_Fruticultura_2013.pdf
http://www.biblio.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/10521/2007/1/Flores_Barrera_S_MC_Fruticultura_2013.pdf


 293 / منابع و مآخذ

175–179. 

[33] Galati, E.M., Mondello, M.R. Lauriano, E.R. Taviano, M.F. Galluzzo, 

M. & Miceli, N. 2005. Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Fruit juice 

protects liver from carbon tetrachloride induced injury. Phytother. 

Res., 19:796–800. 

[34] García de Cortázar, V. & Nobel, P.S. 1992. Biomass and fruit production 

for the prickly pear cactus, Opuntia ficus-indica. J. Am. Soc. Hortic. 

Sci., 117: 558–562. 

[35] Griffith, M.P. & Porter, M. 2003. Back to the basics: A simple method 

of DNA extraction for mucilaginous cacti. Bradleya, 21: 126–128. 

[36] Griffith, M.P. & Porter, M. 2009. Phylogeny of Opuntioideae 

(Cactaceae). Int. J. Plant Sci., 170(1): 107–116. 

[37] Habibi, Y., Mahrouz, M. & Vignon, M.R. 2002. Isolation and structure 

of D−xylans from pericarp seeds of Opuntia ficus-indica prickly pear 

fruits. Carbohydr. Res., 337: 1593–1598. 

[38] Habibi, Y., Heyraud, A., Mahrouz, M. & Vignon, M.R. 2004. Structural 

features of pectic polysaccharides from the skin of Opuntia ficus-

indica prickly pear fruits. Carbohydr. Res., 339: 1119–1127. 

[39] Julien, M.H. & Griffiths, M.W., eds. 1998. Biological control of weeds. 

A world catalogue of agents and their target weeds. 4th edition. 

Wallingford, UK, CABI Publishing. 223 pp. 

[40] Gibson, A.C. 1978b. Wood anatomy of platy opuntias. Aliso, 9: 279–

307. 

[41] Hegwood, D.A. 1990. Human health discoveries with Opuntia sp. 

(prickly pear) indica (L.) Mill. cladodes in the wound−healing process. 

J. Hortic. Sci., 25: 1315–1316. 

[42] Hernández Pérez, R., Noa Carrazana, J.C., Gaspar, R., Mata, P. & Flores 

Estévez, N. 2009a. Detection of phytoplasma on Indian Fig (Opuntia 

ficus-indica Mill) in Mexico Central Region. OnLine J. Biol. Sci., 9: 

62–66. 

[43] Kuti, J.O. & Galloway, C.M. 1994. Sugar Composition and invertase 

activity in prickly pear fruit. J. Food Sci., 59: 387–388. 

[44] Lee, J.A., Jung, B.G. & Lee, B.J. 2012. Inhibitory effects of Opuntia 

humifusa on 7,12−dimethylbenz[a]anthracene and 

12−O−tetradecanoylphobol−13−acetate induced two−stage skin 

carcinogenesis. Asian Pac. J. Cancer Prev., 13: 4655–4660. 

[45] Mann, J. 1969. Cactus−feeding insects and mites. Bulletin 256. 

Washington, DC, United States National Museum. 158 pp. 

[46] Mann, J. 1970. Cacti naturalized in Australia and their control. 

Queensland, Australia, Department of Lands. 128 pp 

[47] Mulas, M. & D’Hallewin, G. 1997. Fruit quality of four cactus pear 



 اردراخ یالط  ، ایتنوپا سوتک اک  اب ییانشآ  /  294

(Opuntia ficus-indica Mill.) cultivars as influenced by irrigation. Acta 

Hortic., 438: 115–122. 

[48] Morales, M., Sáenz, C. & Robert, P. 2009. Bioactives compounds in 

toppings from colored cactus pear cultivated in Chile. Acta Hortic., 

811: 127–130. 

[49] Moran, V.C. 1980. Interactions between phytophagous insects and their 

Opuntia hosts. Ecol. Entomol., 5(2): 153–164. 

[50] Moran, V.C. & Zimmermann, H.G. 1984a. The biological control of 

cactus weeds of minor importance in South Africa. Agric., Ecosyst. 

Environ., 37: 35–55. 

[51] Nefzaoui, A. & Ben Salem, H. 2006. Cactus: un banco de alimentos para 

ganado en entornos áridos y semiáridos. Cactusnet Newsletter, 10 

[Número Especial]: 41–57. 

[52] Nefzaoui, A. & El Mourid, M. 2008. Cash from cactus. Appropriate 

Technol., 35: 18–20. 

[53] Ncibi, S., Ben Othman, M., Akacha, A., Krifi, M.N. & Zourgui, L. 2008. 

Opuntia ficus indica extract protects against chlorpyrifos-induced 

damage on mice liver. Food Chem. Toxicol., 46: 797–802. 

[54] Nobel, P.S. 1982. Orientation, PAR interception and nocturnal acidity 

increases for terminal cladodes of a widely cultivated cactus Opuntia 

ficus-indica. Am. J. Bot., 69: 1462–1469. 

[55] Nobel, P.S. 1983. Nutrient levels in cacti: relation to nocturnal acid 

accumulation and growth. Am. J. Bot., 70: 1244–1253. 

[56] Nobel, P.S., Russel, C.E., Felker, P., Medina, J.G. & Acunã, E. 1987. 

Nutrient relations and productivity of prickly pear cacti. Agron. J., 

79(3): 550–555 

[57] Nerd, A. & Mizrahi, Y. 1995b. Reproductive biology. In G. Barbera, P. 

Inglese & E. Pimienta Barrios, eds. Agro-ecology, cultivation and uses 

ofs of cactus pear, pp. 49–57. FAO Plant Production and Protection 

Paper No. 132. Rome, FAO. 

[58] Oliveira, V.S., Ferreira, M.A., Guim, A., Modesto, E.C., Arnaud, B.L. & 

Silva, F.M. 2007. Effects of replacing corn and Tifton hay with forage 

cactus on milk production and composition of lactating dairy cows. 

Rev. Bras. Zootec., 36(4): 928–935. 

[59] Paterson, I.D., Hoffmann, J.H., Klein, H., Mathenge, C.W., Neser, S. & 

Zimmermann, H.G. 2011. Biological Control of Cactaceae in South 

Africa. Afr. Entomol., 19(2): 230–246. 

[60] Portillo, L. & Vigueras, A.L. 2003. Cría de grana cochinilla. Litográfica 

Montes. Mexico, University of Guadalajara. 51 pp 

[61] Portillo, L., Vigueras, A.L. & Zamarripa, F. 1992. El método Ricci: Una 

nueva técnica de infestación para la coccidocultura. En Memorias de 



 295 / منابع و مآخذ

Resúmenes 5º Congreso Nacional y 3º Internacional Conocimiento y 

Aprove chamiento del Nopal, Chapingo, Mexico, pp. 77–78. 

[62] Randall, R.P. 2002. Global compendium of weeds. Melbourne (available 

at www.hear.org/gcw/index.html). 

[63] Pimienta Barrios, E., Castillo Cruz, I., Zañudo Hernández, J., Méndez 

Morán, L. & Nobel, P.S. 2007. Effects of shade, drought and daughter 

cladodes on the CO2 uptake by cladodes of Opuntia ficus-indica. Ann. 

Appl. Biol., 151: 137–144. 

[64] Piña, I. 1977. La grana o cochinilla del nopal. Monografías LANFI. No. 

1. Mexico, D.F. 54 pp. 

[65] Sáenz, C. & Sepúlveda, E. 2001a. Cactus-pear juices. J. Prof. Assoc. 

Cactus Dev., 4: 3–10. 

[66] Sáenz, C. & Sepúlveda, E. 2001b. Ecotipos Coloreados de la Tuna 

(Opuntia ficus-indica). Aconex, 72: 29–32. 

[67] Sáenz, C., Corrales García, J. & Aquino Pérez, G. 2002a. Nopalitos, 

mucilage, fiber, and cochineal. In P.S. Nobel, ed. Cacti: Biology and 

uses, pp. 211–234. Berkeley, CA, USA, University of California Press. 

[68] El Samahy, S.K., Abd El Hady, E.A., Habiba, R.A. & Moussa Ayoub, 

T.E. 2007a. Cactus pear sheet and pasteurized and sterilized cactus 

pear juices. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 148–164. 

[69] El Samahy, S.K., Abd El Hady, E.A., Habiba, R.A. & Moussa Ayoub, 

T.E. 2007b. Some functional, chemical, and sensory characteristics of 

cactus pear rice-based extrudates. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 136–

147. 

[70] Singh, G. 2003. General review of Opuntias in India. J. Prof. Assoc. 

Cactus Dev., 5: 30–46. 

[71] Singh, G. 2006. An overview of cactus pear re-search and development 

in India. Acta Hortic., 728: 43–48 

[72] Swart, W.J., Oelofse, R.M. & Labuschagne, M.T. 2003. Susceptibility of 

South African cactus pear varieties to four fungi commonly associated 

with disease symptoms. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 86–97. 

[73] Hunt, D. & Taylor, N.P. 1986. The genera of the Cactaceae: towards a 

new consensus. Bradleya, 4: 65–78. 

[74] Valadez Moctezuma, E., Samah, S. & Luna Paez, A. 2015. Genetic 

diversity of Opuntia spp. varieties assessed by classical marker tools 

(RAPD and ISSR). Plant Syst. Evol., 301: 737–747. 

[75] Wang, X., Felker, P., Burrow, M.D. & Paterson, A.H. 1998. Comparison 

of RAPD marker patterns to morphological and physiological data in 

the classification of Opuntia acces-sions. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 

3: 3–14. 

[76] Wang, X., Felker, P., Burrow, M.D. & Paterson, A.H. 1999. Comparison 

http://www.hear.org/gcw/index.html


 اردراخ یالط  ، ایتنوپا سوتک اک  اب ییانشآ  /  296

of RAPD marker patterns to morphological and physiological data in 

the classification of Opuntia accessions. J. Prof. Assoc. Cactus Dev., 

3: 3–15. 

[77] Wolfram, R.M., Kritz, H., Efthimiou, Y., Stomatopoulos, J. & Sinzinger, 

H. 2002. Effect of prickly pear (Opuntia robusta) on glucose- and lipid-

metabolism in non-diabetics with hyperlipidemia-a pilot study. Wien. 

Klin. Wochenschr., 114: 840–846. 

[78] Wolfram, R.M., Budinsky, A., Efthimiou, Y., Stomatopoulos, J., 

Oguogho, A. & Sinzinger, H 2003. Daily prickly pear consumption 

improves platelet function. PLEFA, 69: 61–66 

[79] Veras, R.M.L., De Andrade Ferreira, M., De Araújo Cavalcanti, C.V., 

Chaves Véras,A.S., Ramos De Carvalho, F.F., Arruda Dos Santos, 

G.R., Souza Alves, K. & De SoutoMaior Jr., R.J. 2005. Substituição do 

Milhopor Farelo de Palma Forrageira em Dietas de Ovinos em 

Crescimento Desempenho. Rev.Bras. Zootec., 34(1): 249–256. 

[80] Walters, M., Figueiredo, E., Crouch, N.R., Winter, P.J.D., Smith, G.F., 

Zimmermann, H.G. & Mashope, B.K. 2011. Naturalised and invasive 

succulents of southern Africa.Taxa, 11 (available at www.abctaxa.be). 

[81] Zimmermann, H.G., Moran, V.C. & Hoffmann, J.H. 2001. The renowned 

cactus moth, Cactoblastis cactorum (Lepidoptera, Pyralidae): its natural 

history and threat to native Opuntia floras in Mexico and the United 

States. Diversity and Distribution, 6: 259–269. 

[81] Barbera, G., Carimi, F., Inglese, P. & Panno, M. 1992b. Physical, 

morphological and chemical changes during fruit development and 

ripening in three cultivars of prickly pear Opuntia ficus-indica (L.) 

Miller. J. Hortic. Sci., 67(3): 307–312. 

[82] Freeman, T. 1970. The developmental anatomy of Opuntia basilaris. II. 

Apical meristem, leaves, areoles, glochids. Am. J. Bot., 57(6): 616–622 

[83] Flores Hernández, A., Orona C., I., Martínez M., J.M., Rivera G., M. & 

Hernández M., J.G. 2004. Productividad del nopal para verdura 

(Opuntia spp) bajo riego por goteo subterráneo en la Comarca 

Lagunera. Rev. Chapingo Ser. Zonas Aridas, 3: 99–104. 

[84] Garcia Zambrano, E.A., Salinas, G., Vazquez, R., Cardenas, E. & 

Gutierrez A. 2006. Clasificacion y estimacion de la diversidad 

geneticade Nopal Opuntia spp. en base a descriptores fenotipicos y 

marcadores genetico molecu-lares. Phyton, 75: 125–135. 

[85] Gonzalez, C.L. 1989. Potential of fertilization to improve nutritive value 

of prickly pear cactus (Opuntia lindheimerii Engelm.). J. Arid Environ., 

16: 87–94. 

[86] Liguori, G. & Inglese, P. 2015. Cactus pear (O.ficus-indica (L.) Mill.) 

fruit production: ecophysiology, orchard and fresh−cut management. 



 297 / منابع و مآخذ

Acta Hortic., 1067: 247–252. 

[87] Nasr, Y. & Jamjoum, K. 2002. The performance of Opuntia ficus-indica 

seedlings that resulted from different number of joint mature cladodes 

at two planting dates. Acta Hortic., 581: 159–163. 

[88] Mosshammer, M.R., Stintzing, F.C. & Carle, R. 2006. Evaluation of 

different methods for the production of juice concentrates and fruit 

powders from cactus pear. Innovative Food Sci. Emerging Technol., 7: 

275–287. 

[88] Nobel, P.S. 1994. Remarkable agaves and cacti. New York, USA, Oxford 

University Press. 180 pp. 

[89] ODEPA (Office of Agricultural Studies and Policies). 2015a. Precios 

(available at http://www.odepa.cl/precios). 

[90] ODEPA. 2015b. Comercio exterior (available at 

http://www.odepa.cl/estadisticas/comer-cio-exterior/). 

[91] Buxbaum, F. 1955. The phylogenetic division of the subfamily 

cereoideae, cactaceae. Madrono, 14(6): 177–206. 

[92] Archibald, E.E.A. 1935. The development of the ovule and seed of 

jointed cactus (Opuntia aurantiaca Lindley). S. Afr. J. Sci., 36: 195–

211. 

[93] Goldstein, G., Andrade, J.L. & Nobel, P.S. 1991. Differences in water 

relations parameters for the chlorenchyma and parenchyma of Opuntia 

ficus-indica under wet versus dry conditions. Aust. J. Plant Physiol., 18: 

95–107 

 

 

 

 

http://www.odepa.cl/estadisticas/comer-cio-exterior/


 

 




	rooye jeld.pdf (p.1)
	Opuntia.Book.vaziri 4000309 2.pdf (p.2-327)
	2 (1).pdf (p.1)
	Opuntia.Book.vaziri 4000309.pdf (p.2-325)
	700.pdf (p.326)

	poshte jeld.pdf (p.328)

