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مقدمه
سابقه کشت نیشکر در خوزستان حدود 700 تا 800 سال قبل از میالد است. 
کلمه خوزستان به معنی شکرستان است. گیاه نیشکر قبل از اینکه مورد استفاده صنعتي 
)در تولید شکر( قرار بگیرد، در بعضي از نقاط دنیا به عنوان گیاهی علوفه اي قلمداد شده بود 
و برای تغذیه دام استفاده می شد. برنامه کشت نیشکر در خوزستان با همکاری سازمان 
خواربار کشاورزی جهانی در سال 1335 پایه گذاری شد و طی سالیان بعد گسترش یافت، 
به طوری که در حال حاضر با اجرای برنامه توسعه نیشکر و صنایع جانبی، سطح زیر کشت 

نیشکر به حدود 120 هزار هکتار می رسد. 
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ضرورت استفاده از بقایای محصوالت کشاورزی 
هزینه  و  مواد خوراکی  کمبود  دام پروری،  در صنعت  تولید  عمده  از چالش های 
مانند  ارزان قیمت  از مواد خوراکی  ازاین رو ضرورت دارد که  تغذیه دام است.  باالی 
و...( و محصوالت فرعی  ضایعات محصوالت کشاورزي )کاه ها، پس چرها، سرشاخه ها 
صنایع کشاورزی )مالس نیشکر و چغندر قند، باگاس و پیت نیشکر و...( در تغذیه دام 
استفاده شود. بر اساس آمارنامه کشاورزی سال 1390، تعداد دام کشور حدود 152 میلیون 
واحد دامی )گوسفندی( است. محاسبات انجام شده بر اساس آمارنامه کشاورزی سال 1390 
نشان می دهد کل تولید ساالنه خوراک دام در کشور حدود 20 میلیون تن مجموع مواد 
است.  کشور  نیاز  مورد  دام  خوراک  40 درصد  معادل  رقم  این  است.  قابل هضم  مغذی 
حدود 60 درصد کمبود خوراک دام در کشور وجود دارد. یکی از راهکارهای رفع کمبود 
استفاده  به خصوص  و  کلی  به طور  بقایای محصوالت کشاورزی،  از  بهینه  استفاده  علوفه، 
از بقایای نیشکر در استان خوزستان است. برگ ها و سرشاخه ها ي گیاه نیشکر بخش 
قابل  توجه )حداقل 25 درصد از کل وزن گیاه تولیدی( نیشکر را شامل می شود که در 
زمان برداشت ساقه نیشکر در سطح مزرعه باقی می مانند. بیش ترین غلظت پروتئین 
گیاه نیشکر در برگ های سبز در حال رشد، که قسمتی از سرشاخه ها هستند، متمرکز 
است. مقدار قند موجود در نیشکر عاملی مؤثر برای تأمین انرژی قابل استفاده دام است. 
بنابراین می تواند یکی از منابع غذایی خوب در تغذیه دام باشد. با توجه به سطح زیر 
کشت باالی نیشکر در استان خوزستان )100 هزار هکتار(، در صورت برداشت سبز 
)بدون آتش زدن مزارع( ساالنه حدود 2,500,000 تن سرشاخه تولید می شود و در 
مزارع بر روی زمین باقی می مانند. این رقم معادل حدود 700 هزار تن علوفه خشک یا 
معادل حدود 3 میلیون تن ذرت علوفه ای است. سرشاخه نیشکر را به صورت خشک یا 
سیلوشده می توان ذخیره سازی کرد و از آن در تغذیه گاو و گاومیش شیرده و پرواری 
استفاده کرد. با سیلوکردن سرشاخه نیشکر همراه با مواد افزودنی )مانند مالس و اوره( 

می توان کیفیت و خوش خوراکی محصول سیلو شده را افزایش داد. 
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خصوصیات نیشكر 
نیشکر از جمله گیاهان چند ساله و از خانواده گرامینه )گندمیان( است. برگ هاي نیشکر 
دراز، نازک و صاف بوده و داراي رگبرگ هاي موازي و فاقد دم  برگ است. ساقه  نیشکر 
به صورت استوانه اي و بندبند است که به میزان نسبتاً زیادي قند در آن ذخیره مي شود. 
رنگ ساقه در گونه هاي مختلف از بنفش و قهوه اي تا سبز مایل به زرد تغییر مي  کند. 
نیشکر غالباً به وسیله قلمه تکثیر مي شود و جز در موارد آزمایشگاهي، کم تر از بذر این 
گیاه براي تکثیر استفاده مي شود. در صورت رشد کافي ارتفاع این گیاه به حدود 2 تا 

6 متر مي رسد. در شکل 1 تصویری از مزرعه نیشکر را مشاهده می کنید. 

شکل 1- مزرعه نیشکر
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محصوالت نیشكر
به طور کلي از هر هکتار زمین زیر کشت نیشکر حدود 100 تن نیشکر، 25 تن 

سرشاخه و برگ، 35 تن باگاس  تر، 10 تن شکر و 4 تن مالس به دست مي آید.

سرشاخه و بقایای نیشكر 
سرشاخه عبارت است از مجموع انتهایي نیشکر و برگ هاي متصل به آن که پس از 
جداکردن از ساقه هاي نیشکر و حمل آن ها به کارخانه، در مزارع نیشکر باقي می ماند و 
به عنوان خوراک دام می توان از آن استفاده کرد. ارتفاع سرشاخه نیشکر، حدود یک متر 
بوده و به علت اینکه قسمت انتهایي نیشکر است، برگ ها و ساقه آن روشن تر و تازه تر از 
سایر قسمت هاي نیشکر است. بیش ترین غلظت پروتئین در گیاه نیشکر در برگ هاي سبز 
در حال رشد قرار دارد که قسمتي از سرشاخه است. بقایای برداشت نیشکر را در شکل 2 

مشاهده می کنید.

 

شکل 2- بقایای برداشت نیشکر
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نیشكر کامل
در مواردی چند می توان از گیاه نیشکر کامل در تغذیه دام استفاده کرد )شکل 3(. 
گیاه نیشکر به سرما حساس است و چنانچه در فصل زمستان، دمای هوا به پایین تر 
از صفر درجه سانتی گراد برسد، باعث تغییرات در قند گیاه و کاهش عیار قند می شود. 
چنین مزارعی به دلیل اینکه قابل برداشت برای تولید شکر نیستند، از علوفه آن ها در 

تغذیه دام می توان استفاده کرد. 
نیشکر گیاهی چند ساله است و در سال های آخر برداشت )چهارم و پنجم(، به دلیل 
کاهش تولید در هکتار و میزان قند، برداشت آن برای تولید شکر مقرون به صرفه نیست. 
در این گونه موارد می توان آن را به صورت علوفه ای برداشت و در تغذیه دام استفاده کرد. 
در برخی سال ها، به دلیل بارندگی های مکرر در فصل زمستان و طوالنی شدن فصل 
برداشت، امکان برداشت تمام مزارع برای تولید شکر مقدور نیست و می توان برخی مزارع 

را به صورت علوفه ای برداشت کرد. 
از مزارع نیشکر سال آخر )راتون های سال آخر( که در برنامه کشت مجدد قرار می گیرند، 
با انجام عملیات آبیاری می توان در چند مرحله علوفه برداشت کرد و در تغذیه دام 

استفاده کرد. 

شکل 3- گیاه نیشکر کامل
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باگاس نیشكر 
باگاس یکي از تولیدات جانبي نیشکر است که پس از عصاره گیري نیشکر به صورت 
قطعات ریز تراشه چوب به دست مي آید و به رنگ زرد کاهي است. باگاس در حالت خام 
نوعی ماده خشبي کم  ارزش است که ارزش غذایي آن بین چوب و کاه قرار مي گیرد و حداکثر 
به مقدار 10 درصد در جیره نشخوارکنندگان مي تواند به کار رود. باگاس غني شده با افزودن 
5 درصد اوره و 3 درصد مالس بر اساس ماده خشک می تواند به مقدار 23/5 درصد ماده خشک 
مصرفی روزانه یا 7/2 کیلوگرم در روز بر اساس وزن تَر در تغذیه گاومیش های شیرده 

استفاده شود )شکل 4(. 

شکل 4- باگاس نیشکر
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مالس نیشكر
مالس قسمت باقي مانده شربت نیشکر است که در حد امکان، شکر آن به وسیله 
قسمتي  به عنوان  ماده  این  کریستاله شدن جدا شده است.  یا  سانتریفوژ  نظیر  اعمالي 
در  افزودنی  به عنوان  یا  دام ها  در جیره  مایع،  به صورت مکمل  یا  از کنسانتره خشک 
با مالس مایع  اوره  از مخلوط 15 درصد  قابل  استفاده است.  سیلوکردن مواد علوفه ای 
درون ظروف مالس خوری، به صورت آزاد در تغذیه گوساله های پرواری استفاده می شود. 

برداشت و جمع آوري نیشكر و سرشاخه آن
فصل برداشت گیاه نیشکر در استان خوزستان از اواخر مهر ماه هر سال شروع و تا 
اردیبهشت ماه سال بعد طول مي کشد. برداشت نیشکر به صورت دستی یا توسط ماشین های 
مخصوص برداشت انجام مي شود )شکل 5(. برای سهولت در برداشت، به طور معمول قبل از 
برداشت، مزارع نیشکر را مي سوزانند. سوزاندن سرشاخه ها و برگ هاي کناري ساقه نیشکر 
توسط شعله  افکن باعث آلودگي های زیست محیطی می شود و باعث می شود منبع عظیم 
غذایي قابل  استفاده در تغذیه دام از بین برود. در سال های اخیر با اعمال سیاست های 
دولتی برداشت سبز )برداشت بدون سوزاندن مزارع( رواج یافته و در حال گسترش است. با 
برداشت سبز دامداران از این منابع علوفه ای می توانند در تغذیه دام های خود استفاده کنند. 
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شکل 5- ماشین دروگر مخصوص نیشکر

سیلوکردن سرشاخه نیشكر و گیاه کامل نیشكر 
با توجه به اینکه گیاه کامل نیشکر و نیز سرشاخه نیشکر حاوي میزان نسبتاً باالیي 
رطوبت هستند، ضروري است بالفاصله پس از برداشت، به نحوي عمل آوري شود که 
قابل  نگهداري باشد. یکي از روش هاي عمل آوري، سیلوکردن است. با سیلوکردن سرشاخه 
نیشکر همراه با مواد افزودني )مالس و اوره( مي توان ضمن ذخیره سازي این ماده خوراکي، 
بر کیفیت و خوش خوراکي آن افزود. مرحله برداشت نیشکر کامل برای سیلوکردن را در 

شکل 6  مشاهده می کنید.
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شکل 6- برداشت نیشکر کامل برای سیلوکردن

مراحل سیلوکردن 
علوفه  نیشکر کامل یا سرشاخه هاي نیشکر جمع آوری می شود و سپس ُخردکردن . 1

توسط چاپر و ریختن علوفه ُخردشده در سیلو انجام می گیرد.
برای سیلوکردن سرشاخه و بقایای نیشکر الزم است مواد افزودنی به علوفه . 2

ُخردشده افزوده شود.
برای سیلوکردن علوفه نیشکر کامل نیازی به مواد افزودنی نیست. . 3
به ازای هر یک تن سرشاخه نیشکر تازه مقدار 50 کیلوگرم اوره و 100 کیلوگرم . 4

مالس به علوفه ُخردشده افزوده شده و به طور کامل مخلوط شده و در ادامه به صورت 
الیه الیه در کف سیلو پهن و به خوبی فشرده شود. سیلوکردن در شرایط بی هوازی و با 
ماده خشک حدود 30 درصد انجام شده و پس از گذشت چند روز محیط اسیدی در 

سیلو برقرار می شود. 



استفاده از علوفه و بقایای نیشکر در تغذیه دام 18

می توان از آب به مقدار دو برابر وزن مالس برای رقیق کردن مالس استفاده کرد . 5
و اوره را به آن افزود و مخلوط حاصل را با سرشاخه ُخردشده مخلوط کرد. 

به وسیله ماشین آالت سنگین علوفه کاماًل فشرده و عاري از هوا شود. پس از . 6
پُرشدن سیلو برای جلوگیری از ورود هوا، سطح آن با پالستیک ضخیم پوشانده شود 

و پس از گذشت 60 روز سیلو آماده مصرف می شود. 
شیوه پرکردن سیلو را در شکل 7 مشاهده می کنید.. 7

 سعي بر این باشد که بین آغاز و پایان سیلوکردن فاصله زیادی وجود نداشته باشد 
)5 روز(. در شکل 8 نحوه فشرده کردن نیشکر سیلوشده نشان داده شده است.

 

شکل 7- شیوه پرکردن سیلو
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شکل 8- فشردن نیشکر سیلوشده

مقدار استفاده سرشاخه نیشكر سیلوشده در تغذیه دام
تغذیه گاو و گاومیش شیرده 

در تغذیه گاو و گاومیش های شیرده )شکل 9( با تولید شیر متوسط می توان مقدار 
5/6 کیلوگرم )بر اساس ماده خشک( یا معادل 17 کیلوگرم بر اساس وزن تر از سیالژ 
غنی شده سرشاخه نیشکر با افزودن اوره و مالس در طول مدت دوره شیردهی استفاده کرد 

)جداول 1 و 2(. 
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شکل 9- گوساله های پرواری گاومیش

تغذیه گوساله و بره های پرواری 
در تغذیه گوساله های پرواری گاو و گاومیش به مقدار 1/7 کیلوگرم )بر اساس ماده 
خشک( یا معادل 5 کیلوگرم بر اساس وزن تر و در تغذیه بره های پرواری )شکل 10( 
به مقدار 0/28 کیلوگرم )بر اساس ماده خشک( یا معادل 0/9 کیلوگرم بر اساس وزن تر 
از سیالژ غنی شده سرشاخه نیشکر با افزودن اوره و مالس می توان در طول مدت دوره 

پرواری استفاده کرد )جداول 1 و 2(. 
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جدول 1- ترکیبات سرشاخه نیشکر تازه )بر اساس ماده خشک(

مواد 
مغذي

پروتئین 
خام

چربي 
خام

خاکسترفسفرکلسیمفیبر خام

5/61/433/20/620/077درصد

جدول 2- ترکیبات سرشاخه نیشکر سیلوشده )بر اساس ماده خشک(

مواد 
مغذي

پروتئین 
خام

چربي 
خام

فسفرکلسیمفیبر خام
مجموع مواد 

قابل هضم

7/151/2634/10/640/0848/19درصد

 

نكته

 در تمام موارد باال، مقادیر مصرف توصیه شده به عنوان 
بخشی از کل جیره بوده و الزم است بقیه اجزاء جیره 
به منظور تأمین مواد مغذی مورد نیاز دام نیز لحاظ شوند.
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شکل 10- بره های پرواری تغذیه شده با سیالژ نیشکر

مقدار استفاده نیشكر کامل سیلوشده در تغذیه دام
تغذیه گاو و گاومیش شیرده 

در تغذیه گاومیش های شیرده می توان مقدار 5/6 کیلوگرم )بر اساس ماده خشک( 
یا معادل 17 کیلوگرم بر اساس وزن تر از نیشکر کامل سیلوشده در طول مدت دوره 

شیردهی استفاده کرد )جدول 3(.

تغذیه گوساله ها و بره های پرواری 
در تغذیه گوساله های پرواری گاو و گاومیش به مقدار 1/7 کیلوگرم )بر اساس ماده 
به مقدار  پرواری  بره های  تغذیه  تر و در  بر اساس وزن  یا معادل 5 کیلوگرم  خشک( 
18/ 0کیلوگرم )بر اساس ماده خشک( یا معادل 0/5 کیلوگرم بر اساس وزن تر می توان 

از نیشکر کامل سیلوشده در طول مدت دوره پرواری  استفاده کرد )جدول 3(. 
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تغذیه میش های داشتی 
یا  )بر اساس ماده خشک(  از 54/ 0کیلوگرم  در تغذیه میش های داشتی استفاده 
با سایر اجزاء  از نیشکر کامل سیلوشده همراه  معادل 1/6 کیلوگرم بر اساس وزن تر 

خوراک قابل  توصیه است )جدول 3(.

جدول 3- ترکیبات علوفه نیشکر کامل سیلوشده )بر اساس ماده خشک(

پروتئین خام 
)درصد(

انرژی متابولیسمی
 )مگاکالری در کیلوگرم(

کلسیم
 )درصد(

فسف
)درصد(

 61/70/180/05
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یادداشت






