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  چکیده

 ، یک و دو درصد اوره،)شاهد( سطوح صفرفرنگی فرآوری شده با تفاله گوجه ییارزش غذا نییحاضربه منظور تع قیتحق

 یقزل  اتتزه   کسالهیدو رأس گوسفند  ازپژوهش  نیگاز انجام شد. در ا تولیدو  یلونینا یهاسهیک یهابا استفاده از روش

بزه روش  نمونزه هزا    یزریز پذهیز تجل. شزد اسزتفاده    in situ شیآزمزا  در( ، لزوگرم کی 53± 8/1) دارای کانوالی شکمبه ای

در  یدیز گزاز تول  مقزدار  شزد و  یریز گساعت اندازه  48و  56، 24، 16، 12، 8، 6، 4، 2،  0 یهزادر زمان یلونینا یاهزسهیک

تشزک   یمزاده  یریپذهیتجلنتایج نشان داد که . تعیین شدساعت  66و  22، 48، 56، 24، 16، 12 ،8،10، 6، 4، 2  یهازمان

 62/42و  10/36 بیز بزه ترت  ونیانکوباسز ساعت پز  از   48در  وره،و صفر درصد ا 2فرآوری شده با سطوح  نمونه های 

 2های فرآوری شده با تفالهتام  نیپروتئ یریپذهی(. تجلP <03/0)بود  یداریمعن یلحاظ آمارو تفاوت آن ها درصد بود 

 (.P <03/0) نشزان دادنزد   یداریتفزاوت معنز   یاز لحاظ آمار ونیساعت پ  از انکوباس 56در  درصد اوره و تیمار شاهد

تفزاوت   یاز لحزاظ آمزار   ونیانکوباسز  22در سزاعت   درصزد اوره  2های شاهد و فرآوری شده با تفاله یدیگاز تول لانیم

 256/3و  526/3درصزد اوره و تیمزار شزاهد بزه ترتیزب بزا        2های فزرآوری شزده بزا    تفاله(. P <03/0داشتند ) یداریمعن

بزا توجزه بزه     (.P <03/0)ن و کمترین مقادیر انرژی قابل متابولیسز  بودنزد   مگاژو  بر کیلوگرم ماده تشک دارای بیشتری

پزذیری مزاده تشزک،    درصد اوره میلان تجلیزه  2های بدست آمده در این مطالعه، تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با داده

داشته اسزت لزذا عملکزرد     نمونه های مورد آزمایشپروتئین تام و انرژی قابل قابل متابولیس  بیشتری را نسبت به سایر 

  .بهتری را نشان داده است

 

 یلونینا یهاسهیک دگاز،ی، تولسطوح مختلف اوره ،فرنگیتفاله گوجه: های کلیدیواژه
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Abstract 

This study was carried out to determine the nutritive value of tomato pomace treated with 0, 1 and 2 

percent urea using nylon bags and gas production techniques. In this study two rumen canulated 

steer Gizel sheep with average BW 351.8 kg were used for in situ assay. The gas production was 

measured at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h and ruminal degradability was measured at 0, 

2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 and 48 h. Result showed that dry matter degradability of treatments 

processed with 2 and zero percent urea in 48 hours after incubation was 56.10 and 47.92 percent, 

respectively that had a statistically significant difference. Crude protein degradability in tomato 

pomaces treated with 2 percent urea and control treatment at 36 h after incubation showed 

significant differences. The amount of gas production of control and treatment with 2 percent urea 

at 72 h were significant difference (P<0.05). Metabolizable energy (ME) of tomato pomace trated 

with 2 percent urea and control treatment showed significant difference (P<0.05). According to 

obtained data in this study, tomato pomace treated with 2 percent urea had the highest degradation 

rate of dry matter, crude protein and metabolizable energy than the other treatments resulting a high 

performance. 
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 مقدمه

کمبود توراك دام درکشور مزا یکزی از مشزکعت عمزده و     

اساسی تولیدات دامی است. جمعیت کشزور بزه سزرعت در    

حا  افلایش است که این امزر باعزا افزلایش تقاضزا بزرای      

شزود. بزه   ی )از جمله گوشت، شیر والیاف( مزی تولیدات دام

بززدلیل موقعیززت جيرافیززایی ایران)نیمززه تشززک و   عززعوه،

علوفزه نسزبت بزه جمعیزت دام کزافی نیسزت.        تشک( تولید

بهینه از منابع توراك غیر متزداو  و غیزر    ابراین، استفادةبن

د، جهزت  کننز ه با غذاهای انسان نیزل رقابزت نمزی   متعارف ک

باشزد. بلرگتزرین اهمیزت    تامین توراك دام ضزروری مزی  

هزای غنزی از   علوفهمصرف و هض    حیوان نشخوارکننده،

ی فیبزری اسزت کزه بزرای حیوانزات      سلولل و کربوهیدراتها

دیگززر غیززر قابززل اسززتفاده اسززت. در اکنززر منززا ق دنیززا     

شیروگوشت تولید شده بوسیله گاو، گوسزفند، گزاومیش و   

از بقایزای  بل بطور مستقی  از زمینهای مرتعی غیرزراعی و 

انجات صزنایع  های فرعی کارتمحصوالت زراعی فرآورده

  بیعزی در  طزور هزایی کزه هرگزل ب   کشاورزی یا پ  مانزده 

آید )پزوپی  بدست می کنند،نسان راه پیدا نمیغذایی ا زنجیرة

 (.1680و همکاران 

ی هزای تهیزه رگ گوجزه فرنگز    استفاده از ضایعات کارتانه 

ای و هزای تزات تيذیزه   در تيذیه دام با توجزه بزه ویژگزی   

حج  انبوه تولید آنها در بسیاری از کشزورها بزه ویزژه در    

ه و  نتزایج مطلزوگ اتزذ شزده از     کشورهای در حا  توسزع 

ام و  یور، امری ضزروری  کاربرد این قبیل مواد در تيذیه د

(. تفالزه گوجزه   1586رسزد )گلشزنی و همکزاران    به نظر می

هزای تولیزد رگ   گی مهمتزرین فزرآورده فرعزی کارتانزه    فرن
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به مقدار زیزادی در کشزور تولیزد    باشد که گوجه فرنگی می

( مقدار تولیزد  2002امهر )شود. به گلارش نوبخت و صفمی

باشد. هلار تن می 81ر در ایران ساالنه ت تفاله گوجه فرنگی

ای تفالززززه ( ارزش تيذیززززه1663مززززان و همکززززاران )آمر

زیابی نمزوده و گزلارش    یور ار تيذیهفرنگی را برای گوجه

 5فرنگزی تزا سزط     توان از تفاله تشک گوجزه کردند که می

ه  یززور گوشززتی درصززد بززه جززای پززودر یونجززه در جیززر 

استفاده نمود بدون اینکه تاثیر منفی بر عملکرد آنهزا داشزته   

 باشد.  

و انزرژی   نیتروژن( میلان ابقاء 1662اسکوئرز و همکاران )

درصزد تفالزه    20هزای حزاوی   قابل سزوتت و سزاز جیزره   

هززای ی تززام و عمززل آوری شززده را در جوجززهفرنگززگوجزه 

ارش کردنزد  روزگی مطالعه کردند و گل 21شتی در سن گو

فرنگی تزام هزی    که مواد ضد ميذی موجود در تفاله گوجه

 محدودیتی برای رشد  یور ایجاد نمی کند.

( میزلان کلسزی    2005یا و همکاران )س گلارش پرشبر اسا

درصزد، انزرژی    38/0درصد، فسفر  12/0دانه گوجه فرنگی 

قابل سوتت و ساز حقیقی تصزحی  شزده بزر اسزاس ازت     

درصزد و میزلان    23در گزرم، پزروتئین   کیلو کزالری   5204

 باشد.میدرصد  82/0ز سیستین متیونین 

( تفالزه گوجزه فرنگزی    1685به گلارش آکادمی ملی علزوم ) 

درصززد پززروتئین بززوده و قابلیززت هضزز    24دارای حززدود 

درصد است. عبدالزه زاده و   30حدود در  یور  پروتئین آن 

تفالزه  درصزد   50و  13( از سطوح صفر، 1582پیرمحمدی )

گوجه فرنگی در جیره گاوهزای شزیرده هلشزتاین اسزتفاده     

کرد و نشان دادند که با افلایش سطوح تفاله گوجه فرنگزی،  

فعالیززت جویززدن گاوهززا کززاهش و مززدت زمززان اسززتراحت  

جززه فرنگززی دارای  ربززی قابززل   افززلایش یافززت. تفالززه گو 

ای بوده که بیشتر آن به صزورت اسزیدهای  زرگ    معحظه

درصزد   2/25تزا   6/21. میلان پزروتئین آن  غیر اشباع است

آن نسزبت بزه کنجالزه    بوده که درصزد لیزلین در پزروتئین    

 (.   1582باشد )جعفری و همکاران سویا بیشتر می

( مزاده تشزک و پزروتئین تزام     2008زاده )بشارتی و تقزی 

درصززد  36/21و  48/66تفالزه گوجزه فرنگززی را بزه ترتیزب     

ه ایشان، میزلان ناپدیزد   گلارش نمودند و همچنین در مطالع

ای ماده تشزک و پزروتئین تزام تفالزه گوجزه      شدن شکمبه

و  5/43ساعت پ  از انکوباسیون بزه ترتیزب    48فرنگی در 

( مقزادیر  1586درصد بوده است. صفری و همکاران ) 2/68

 8قابلیت هض  ظاهری ماده تشک را در تیمارهزای حزاوی   

 سزیعژ  درصزد  8درصد تفاله تشک گوجه فرنگی و تیمزار  

گزرم بزر کیلزوگرم     5/643و  666و6گوجه فرنگی به ترتیب 

( 2010ماده تشک گلارش نمودند. یانگ النگ و همکزاران ) 

لان تفالزه تشزک گوجزه    گلارش نمودند که بزا افزلایش میز   

اوهای گوشزتی منجزر بزه افزلایش     غذایی گ فرنگی در جیرة

گزردد. ویز  و   ار در نیتروژن آمونیاکی شزکمبه مزی  دمعنی

( و NPN( درصزد نیتزروژن غیرپروتئینزی )   1662ان )همکار

 3/12و  3/6اسیدهای  رگ تفاله گوجه فرنگی را به ترتیزب  

های از معایزب روشز   درصد از ماده تشک گلارش نمودند.

  توان به نیاز بزه حیوانزات   تولید گاز می های نایلونی وکیسه

ع شزکمبه  مزای  محزی  انکوباسزیون و   دار برای تهیهفیستوال

ای مورد نیاز اشزاره کزرد کزه    همین میکروارگانیس جهت تا

گذاری و همچنززین هززت فیسززتوال هززای  جراحززی ج هلینززه

افزلایش   موجزب جراحی شده  نگهداری حیواناتهای هلینه

تولید گاز تواهزد  های نایلونی و کیسههای آزمایشات هلینه

پزذیری  تجلیزه  رونزد شد. هدف از تحقیزق حاضزر بررسزی    

تفالزه فزرآوری نشزده و    میری تصوصیات تخای و شکمبه

هززای بززا اسززتفاده از روش فززرآوری شززده گوجززه فرنگززی 

 .های نایلونی و تولیدگاز بودکیسه

 

 ها مواد و روش

، های گوجه فرنگزی تفاله ییایمیش باتیترک یریگجهت اندازه

منطقه مختلف توده ضایعات گوجه فرنگزی، در محزل    10از 

نمونزه   یصزادف بطزور ت کارتانه تولیزد رگ گوجزه فرنگزی،    

وری تفالزه گوجزه فرنگزی )جهزت بدسزت      فزرآ  شد. یبردار

درصزد اوره(  2و  1فاله گوجه فرنگی حاوی صزفر،  آوردن ت

گزرم از تفالزه در    300بدین صورت انجام پذیرفت که مقدار 

میلزی لیتزر آگ    300دو ظرف تشری  ریختزه شزد و مقزدار    

 گرم اوره در دو بشر جداگانزه حزل   10و  3مقطر، به ترتیب 
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گردید. سپ  محلو  اوره در ظروف تشری  ریخته شزده و  

درصزد اوره   2و  1گرم آگ حزاوی   300شامل  1:1مخلوط 

شززک گوجززه فرنگززی تهیززه گردیززد.    گززرم تفالززه ت  300و 

تحززت شززرای   روز 21هززای بدسزت آمززده بززه مزدت   نمونزه 

ی ، نگهزدار گزرم(  3) های پعسزتیکی سیلویی، در داتل کیسه

 C هزا بعفاصزله در آون  و نمونزه گردیدند. پ  از مدت سیل

هززا از  نمونززهبززرای آسززیاگ کززردن تشززک گردیدنززد.  100

 بزات یترک استفاده شزد.  mm 2   آسیاگ آزمایشگاهی و الک

بزا   ، ماده تشزک AOAC (2003) یها بق روش ییایمیش

تشزک شزده در آون    یهزا استفاده از اتزتعف وزن نمونزه  

تزام بزا    نیتئساعت و پرو 24مدت  گرادبهیدرجه سانت 103

 نیشززد. همچنزز یریززگلززدا  انززدازهاسززتفاده از از دسززتگاه ک

 ادهبا استف in situبا روش هاتفالهماده تشک  یریپذهیتجل

( لزوگرم کی 53± 8/1) راس گوسفند نر اتته نزژاد قزل     2از 

 وانززاتیح .دیززگرد یریززگانززدازه دارای کززانوالی شززکمبه ای

 40د علوفزه و  درصز  60با نسبت  یارهیج لهیبوس یشیآزما

درصززد  60. جیززره شززامل شززدند هیززدرصززد کنسززانتره تيذ

بزود.   سبوس گنزدم درصد  14 و دانه جو درصد 26یونجه، 

مگاکزالری در هزر کیلزوگرم مزاده تشزک       6/1حاوی جیره 

 ی. غزذا درصد پروتئین تزام بزود   15انرژی متابولیسمی و 

دو نوبزت(   یها به صورت مزنظ  )روز دام یشده برا نییتع

گرفت تا سبب رشد و تراک  مناسزب  یها قرار مآن اریدر اتت

ها در شزکمبه  نمونه ریدر  و  زمان تخم ،یکروبیم تیجمع

، 24، 16، 12، 8، 8، 6، 4، 2، 0 ونیانکوباسز  یهزا زمان شود.

تکزرار   4در هر ساعت  ماریهر ت یساعت بود. برا 48و  56

از رابطزه ارسزکوف    یریپزذ هیتجل بیضر لانیشد و م هیته

 naway( بززا اسززتفاده از نززرم افززلار    1626کدونالززد )و م

گیززری تولیززد گززازدر شززرای     انززدازه .دیززمحاسززبه گرد

گیزری تولیزد گزاز بزه روش فزدوراك و      اندازه آزمایشگاهی

وش جابجزایی مزایع   انجام گرفت. در ایزن ر  (1685)هرودی 

رج توسزز  فشززار گززاز تولیززدی در هززای مززددرون شیشززه

نمونزه تزوراك معزرف     های حزاوی مزایع شزکمبه و   شیشه

د شود. مایع شزکمبه مزور  میلان تولید گاز در نظر گرفته می

گذاری شزده کزه بزه مزدت     نیاز از دو راس گوسفند فیستوال

 40درصزد مزواد متزراک  و     60مل اای شز ماه بزا جیزره   یک

بخزش  درصد یونجه مرغوگ تيذیه شده بودنزد تهیزه شزد.    

ه کنسززانتره جیززره شززامل مززواد تززوراکی از قبیززل دانزز     

حزاوی  جیزره   درصد( بود. 3درصد(، سبوس گندم )30جو)

مگاکزززالری در هزززر کیلزززوگرم مزززاده تشزززک انزززرژی    2

بزرای تصزحی    .درصد پروتئین تام بزود 14متابولیسمی و 

میلان گاز تولیدی ناشی از مایع شزکمبه، سزه عزدد شیشزه     

بعنوان بعنک که فق  حزاوی مزایع شزکمبه بودنزد در نظزر      

 گرفته شد.  

 مدل آماری

 نیمنبع پزروتئ  هیتجل یالگو انیاعتبار مد  در ب نییتع یابر

ها انجام ماندهیباق هیو تجل یونیرگرس هیتجل یمورد بررس

مزوثر در قالزب  زرح     یریپذهیو تجل cو  a ،b ریشد و مقاد

 GLMو بزا روش   Yij = µ+Ti+eijبا مد  یکامعً تصادف

 ارمقزد =  Yijمزد     نیز شدند. در ا هیتجل SASبا نرم افلار 

=  eijو  مززاری= اثززر ت Tiکززل،  نیانگیزز= م µهززر مشززاهده، 

هزا بزا آزمزون    نیانگیز م سزه یباشد. مقایم  یشیآزما یتطا

 انجام شد. 03/0و در سط  دانکن 

 

 نتایج و بحث

هزای  گیزری شزده بزرای تفالزه    میانگین مزواد ميزذی انزدازه   

فرنگی فرآوری نشده وفرآوری شده بادوسط  اوره، گوجه

نتزایج حاصزل ازایزن مطالعزه     ده شده است. آور 1درجدو  

آوری نشده بهتزرین  فرنگی عملدهدکه تفاله گوجهنشان می

میززلان مززاده تشززک، الیززاف نززامحلو  در شززوینده تننززی  

کزه از   بزود حلو  در شزوینده اسزیدی را دارا   ونیتروژن نام

داری در بین تیمارهای آزمایشزی  نظر آماری اتتعف معنی

میلان پروتئین تام، گوجزه   نظراز  (.P < 03/0) وجود دارد

فرنگی عمل آوری شزده بزا دو درصزد اوره وتفالزه گوجزه      

فرنگی شاهد بزه ترتیزب بیشزترین و کمتزرین مقزدار را دارا      

بودند که از نظر آماری تفزاوت معنزی داری وجزود داشزت     

(03/0 > P باتوجه به نتایج به دست آمده درایزن م .)  ،طالعزه

 (NDF)محلو  در شوینده تننزی  تفاوت در مقادیر الیاف نا

احتماالً بزه   (ADIN)ونیتروژن نامحلو  در شوینده اسیدی
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آوری شده مربوط باشد بزدین  یمارهای عملنقش اوره در ت

هززای اوره بخززش آمینززی مززورد نیززاز سیسززت  کززه صززورت

هزای   نماید لذا تخمیر دیزواره میکروبی را درسیلو تامین می

د، درنتیجزززه یابزززمزززواد سزززیلویی ادامزززه مزززی   سزززلولی

هزای سزلولی را تخمیزر    های موجود دیوارهمیکروارگانیس 

هزای  افتزاده در دیزواره  نموده و در نتیجه نیتزروژن بزه دام   

هزای  در تیمزار  ADINسلولی نیزل آزاد شزود لزذا  کزاهش     

 باشد.                           دور ازانتظار نمی ،فرآوریشده

ژن نزا  ( درصد پروتئین تام، نیتزرو 1662) و همکارانوی  

محلو  درشوینده اسیدی، الیاف نامحلو  در شوینده تننزی  

، 20و اسیدی وتاکستر تام تفاله گوجه فرنگی رابه ترتیزب  

درصززد گززلارش نمززود کززه از نظززر   6/5و  6/45، 61، 2/16

پروتئین تام وتاکستر تام کمتر از مقادیر بدست آمده در 

تزروژن  های سزلولی و نی ن مطالعه بود، ولی از نظر دیوارهای

دی بیشتر از مقادیر بدسزت آمزده   نا محلو  در شوینده اسی

توانزد بزه تفزاوت در واریتزه     هزا مزی  باشند.، ایزن تفزاوت  می

ات های مورد مطالعزه شزرای  محیطزی و تزاثیر    فرنگیوجهگ

های گوجه فرنگزی بسزتگی   ناشی از سیلو نمودن روی تفاله

 داشته باشد.  

ه تشزک، پزروتئین   مزاد ( مقادیر 2008بشارتی و تقی زاده )

شوینده تننی واسزیدی و عصزاره   تام، الیاف نامحلو  در 

، 4/62، 36/21، 48/66اتری تفاله گوجه فرنگی را به ترتیزب  

درصدگلارش نمودند که از نظزر پزروتئین تزام     6/6، 2/38

وعصاره اتری بزا مقزادیر بزه دسزت آمزده در ایزن مطالعزه        

ئین و مقززادیر پززروت( 2006سززاك ) سززانگمطابقززت دارنززد. 

 5/6و  22تاکسزتر تزام تفالزه گوجزه فرنگزی رابزه ترتیززب       

درصد گلارش نموده که با مقادیر بزه دسزت آمزده در ایزن     

( مقزادیر  2008زاده و همکاران )تقی مطالعه مطابقت داشتند.

تفالزه   ADINو  NDF ،ADFپزروتئین تزام،    ،ماده تشک

، 82/43، 26/34، 21/22، 64/61فرنگززی را بززه ترتیززب گوجززه

هزای بدسزت   د که تقریبا با دادهدرصد گلارش نمودن 602/1

   .آمده در این تحقیق مطابقت دارد

هزای حاصزل از ناپدیزد شزدن مزاده تشزک و       میانگین داده

هزای  ه پزذیری شزکمبه ای مزاده تشزک تفالزه     ضرایب تجلی

 ذکر شده است. 5و  2گوجه فرنگی در جداو 

ایی هززای ابتززدوجززه بززه نتززایج گززلارش شززده، در زمززانبزا ت 

داری در میززلان ناپدیززد شززدن  انکوباسززیون، تفززاوت معنززی

تیمارهززای مززورد آزمززایش  ای مززاده تشززک بززین  شززکمبه

توانزد بزه فزاز تزاتیر     شزود. کزه ایزن امزر، مزی     مشاهده نمی

 های شکمبه بستگی داشته باشد.میکروگ

سزززاعت پززز  از  48 و 56، 24، 16، 12، 8هزززای در زمزززان

آوری شزده  فرنگزی عمزل  های، تفاله گوجانکوباسیون شکمبه

 درصززد اوره و تیمززار شززاهد بززه ترتیززب بیشززترین و  2بززا 

ای مزاده تشزک را دارا   کمترین میلان تجلیه پذیری شکمبه

داری بزین تیمارهزای   ودند که از نظر آماری تفزاوت معنزی  ب

 زو  مزدت زمزان     (. درP < 03/0) آزمایشی وجود داشزت 

ید شزدن مزاده   ه رشد ناپدی، روند رو باانکوباسیون شکمبه

مزاالً  شزود کزه احت  میفرنگی مشاهده های گوجهتشک تفاله

های شزکمبه در  زو  تيذیزه و    به دلیل تيییر غلظت باکتری

 باشد.باکتریها میافلایش سرعت رشد 

پذیری مادة تشزک  ( مقدار تجلیه2008تی و همکاران )بشار

انکوباسززیون سززاعت  48پزز  از  فرنگززی راتفالززگ گوجززه 

ر بزه  گزلارش نمودنزد کزه از مقزادی     درصد 5/43ای، شکمبه

ایزن تفزاوت   و  باشزد میکمتر دست آمده در مطالعه حاضر 

تواند در نتیجه تاثیر تخمیر سیلویی روی مواد تزوراکی  می

هزای محلزو  تفالزه    مورد مطالعه و همچنین افزلایش بخزش  

 گوجه فرنگی در اثر سیلو نمودن، بوجود آمده باشد.

( و aحلزو  در زمزان صزفر )   از نظر درصد مزاده تشزک م  

(، تفزاوت معنزی داری در بزین    bمواد قابل تخمیزر )ضزریب   

 تیمارهای مورد آزمایش، مشاهده نشد.

 تجلیزه پزذیری مز ثر   و  a ،b ،c( مقادیر 2006سانگ ساك )

، 6/14را برای ماده تشک تفالزه گوجزه فرنگزی بزه ترتیزب      

گلارش نمود کزه از نظزر مزواد قابزل      6/26و  024/0، 6/48

آمززده در ایززن  (، کمتززر از نتززایج بدسززتbخمیززر )ضززریب ت

 باشد.مطالعه می
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مزاده تشزک    cو  a ،b(، مقزادیر  1586گلشنی و همکزاران ) 

 0362/0و  05/53، 85/15تفاله گوجه فرنگزی را بزه ترتیزب    

گلارش نمودند که از نظر میلان مواد قابزل تخمیزر کمتزر از    

 مقادیر بدست آمده در مطالعه حاضر می باشد.

و  a ،b ،c( مقززادیر 2008در مطالعززه بشززارتی و همکززاران )

ED  و  021/0، 1/31، 6/15تفالززه گوجززه فرنگززی بززه ترتیززب

گلارش شده است که با نتایج حاصزل از ایزن تحقیزق     2/56

 مطابقت دارد.

مورد آزمایش در این مطالعه، جلو مواد غزذایی   نمونه های

ذای ز فزرآوری گیاهزان بزرای غز    فرعی و ضایعات حاصل ا

هزا متيیزر بزوده و    ب غزذایی آن باشد. پ  ترکیز ها میانسان

اولیزه گیاهزان مزورد اسزتفاده،      وابسته به ترکیبزات غزذایی  

 باشد.های فرآوری، روش تشک نمودن، میروش

ای پزروتئین تزام و   های ناپدیزد شزدن شزکمبه   میانگین داده

های گوجزه فرنگزی   پذیری پروتئین تام تفالهضرایب تجلیه

ذکزر شزده    3و  4ده و فرآوری نشده در جداو  فرآوری ش

 است.

سزاعت پز  از    56 با توجه به نتایج گلارش شده، در زمان

فرنگی فرآوری شزده بزا   ای، تفاله گوجهانکوباسیون شکمبه

درصد اوره و تفاله شاهد، به ترتیب بیشزترین و کمتزرین    2

مزی باشزند. ایزن         میلان ناپدید شدن پروتئین تام را دارا 

افزلایش غلظزت و    بزر تواند در نتیجزه تزاثیر اوره   فاوت میت

د در همچنززین سززرعت رشززد میکروارگانیسزز  هززای موجززو

هزای لیگنوسزلوللی   که باعا سست شدن پیوند باشد سیلو

با اوره شزده، منجزر بزه افزلایش      و های فرآوری شدهتفاله

 بخش قابل تجلیه در شکمبه گردیده است.

یلان ناپدیزد شزدن شزکمبه ای    ( م2008زاده و همکاران )تقی

سزاعت پز  از    48پروتئین تام تفاله گوجزه فرنگزی را در   

درصززد گززلارش نمودنززد کززه کمتززر از  18/36انکوباسززیون 

 باشد.ادیر بدست آمده در این مطالعه میمق

پزذیری پزروتئین   ( میزلان تجلیزه  2008تی و همکاران )بشار

اسزیون  ساعت پ  از انکوب 48فرنگی را در تام تفاله گوجه

ادیر بدسزت  درصد گلارش نمودنزد کزه بیشزتر از مقز     2/68

 باشد.آمده در این مطالعه می

( تفالززه گوجززه فرنگززی bاز نظرمززواد قابززل تخمیززر )ضززریب 

درصزد اوره و تیمزار شزاهد بزه ترتیزب       2فرآوری شده با 

از نظزر آمزاری    ودنزد  بیشترین و کمترین مقزادیر را دارا بو 

هززای آزمایشززی وجززود   داری بززین تیماراتززتعف معنززی 

 bو  aهززای فززاتی کززه در بخززش (. اتتعP < 03/0داشززت)

توانزد در نتیجزه   های گوجه فرنگی مشزهود اسزت، مزی   تفاله

محلو  ناشزی از  های محلو  و همچنین غیرتفاوت در بخش

 فرآوری تیمارها با سطوح مختلف اوره حادث شده باشد.

روتئین پز  EDو  a ،b ،c( مقزادیر  2008بشارتی و همکاران )

، 35، 6/14گوجززه فرنگززی را بززه ترتیززب تشززک تززام تفالززه 

درصد گلارش نمودند که با مقزادیر بدسزت    2/38و  066/0

 آمده در این تحقیق مطابقت دارد.

(، مقزادیر درصزد پزروتئین تزام     2008زاده و همکاران )تقی

( b(، مزواد قابزل تخمیزر )ضزریب     aمحلو  در زمان صزفر ) 

درصززد  45/34و  58/10ترتیزب  تفالزه گوجزه فرنگززی را بزه    

گلارش نمزوده اسزت کزه بزا نتزایج حاصزل از ایزن تحقیزق         

 مطابقت دارد.

بزا توجزه بزه اینکزه تزاثیر ناشزی از فزرآوری بزا اوره روی         

(، تززود را aتیمارهززای آزمایشززی در بخززش هززای محلززو  )

مطالعزه حاضزر بزا     bدهزد، لزذا مشزابهت بخزش     نشان مزی 

 باشد.محققان دیگر، دور از انتظار نمی گلارشات

های فرآوری نشزده و  س ، تفالهمقادیر پروتئین قابل متابولی

آورده شزده   6فرآوری شزده بزا دو سزط  اوره در جزدو      

 است.

با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، تفاله فزرآوری  

درصزد اوره و تفالزه فزرآوری نشزده بزه ترتیزب        2شده با 

کمترین مقدار پزروتئین قابزل متابولیسز  را دارا     بیشترین و

مززی باشززند. کززه از نظززر آمززاری تفززاوت معنززی داری بززین  

(. که ایزن تفزاوت   P < 03/0تیمارهای آزمایشی وجود دارد)

دیر پززروتئین تززام و تصوصززیات   توانززد بززه مقززا  مززی

پذیری پروتئین تزام هریزک از تیمارهزای آزمایشزی     تجلیه

 بستگی داشته باشد.

( و پزروتئین  QDPبخش پروتئین با تجلیزه سزریع )   از نظر

(، بززه ترتیززب تفالززه ERDPقابززل تجلیززه مززوثر در شززکمبه )
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درصد اوره بزه ترتیزب    2فرآوری نشده و فرآوری شده با 

شزتند کزه از نظزر آمزاری     بیشترین و کمتزرین مقزادیر را دا  

داری بین تیمارهای مورد مطالعه وجود داشزت  تفاوت معنی

(03/0 > P.) 

( میلان پروتئین قابل متابولیسز   2008زاده و همکاران )تقی

 در مادة تشک گرم در کیلوگرم 50/6تفاله گوجه فرنگی را 

ادیر بدسزت آمزده در ایزن    گلارش نمودنزد کزه کمتزر از مقز    

 باشد.مطالعه می

کاهش یافته برای تفاله گوجزه فرنگزی عمزل     ERDPمیلان 

 باشزد مزی  QDPآوری شده با اوره به دلیل افلایش بخزش  

 است.پذیری موثر شدهکه باعا افلایش تجلیه

ن در تجلیه موثر در شکمبه نشان دهنده مقدار کزل نیتزروژ  

کمبه آن را بزرای  هزای شز  شکمبه است کزه میکروارگانیسز   

کنند. هر ه سزط  مصزرف تزوراك    رشد تود مصرف می

سزرعت عبزور    به دلیل افزلایش  ERDPافلایش یابد، مقدار 

 (.1580یابد )ناظ ، می غذا از شکمبه کاهش

های مربوط به گاز حاصل از تخمیزر و ضزرایب تولیزد    داده

گاز تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشزده و فزرآوری شزده بزا     

، 24، 16، 12، 10 ،8، 6، 4، 2دو سززط  اوره در زمززان هززای 

ذکززر  2سززاعت انکوباسززیون، در جززدو    66و  22، 48، 56

 شده است.

سزززاعت او   2در شزززود، همزززانطور کزززه معحظزززه مزززی 

 02/15انکوباسیون، میلان تولید گاز تفاله فرآوری نشده بزا  

 50/11درصزد اوره بزا    2میلی لیتر و تفاله فرآوری شده با 

میلی لیتر در گرم ماده تشک به ترتیب بیشترین و کمتزرین  

مقادیر تولید گاز را نشان دادند ولی از نظزر آمزاری تفزاوت    

 معنی داری وجود نداشت.

ساعت پ  از انکوباسزیون، تفالزه فزرآوری     22و  48در 

درصد اوره بزه ترتیزب دارای    2نشده و فرآوری شده با 

باشزند کزه از   بیشترین و کمترین مقدار گاز تولیزدی مزی  

داری بزین تیمارهزای آزمایشزی    نظر آماری تفاوت معنی

 (.P < 03/0وجود دارد )

ی ( میزلان گزاز تولیزدی تفالزه    2008بشارتی و همکاران )

 2/162سزززاعت انکوباسزززیون  48فرنگزززی را در گوجزززه

لیتر بر گرم ماده تشک گلارش نمودنزد کزه بیشزتر    میلی

هزای مزورد آزمزایش در ایزن     از مقدار گاز تولیدی تفالزه 

توانزد بزه واریتزه    باشزد کزه ایزن تفزاوت مزی     مطالعه مزی 

هززای آوری، مقززادیر دانززه و بخززشفرنگززی، عمززلگوجززه

مانززد و لززه بززاقی مززیگوشززتی گوجززه فرنگززی کززه در تفا

همچنین جیره پایزه حیوانزاتی کزه مزایع شزکمبه از آنهزا       

   استحصا  شده است، بستگی داشته باشد.

( میززلان گززاز تولیززدی تفالززه  2010گلشززنی و همکززاران )

 68/42سزززاعت انکوباسزززیون  48فرنگزززی را در گوجزززه

لیتر بر گرم ماده تشک گلارش نمودند که نسبت به میلی

ن آزمززایش، کمتززرین مقززدار را دارا نتززایج حاصززل از ایزز

توانزد در نتیجزه تفزاوت در    باشد که این اتزتعف مزی  می

 های اندازه گیری گاز تولیدی باشد.روش

( میلان گاز تولیزدی ضزایعات   2010زاده )بشارتی و تقی

سززاعت پزز  از  48و  56کشززمش فززرآوری نشززده را در 

 و مقزادیر تولیزد   2/208و  2/205انکوباسیون به ترتیزب  

گاز برای تفاله کشمش فرآوری شده با پلیزاتیلن گلیکزو    

(PEG در مطالعه ایشان به ترتیب )بود،  1/242و  4/226

آنها گلارش نمودند کزه فزرآوری بزا پلزی اتزیلن گلیکزو        

ی قابززل دسززترس بززرای   موجززب افززلایش مززواد ميززذ  

 گردد.های شکمبه میمیکروارگانیس 

اله انزار فزرآوری   ( مقادیر گاز تولیدی تف1586ابراهیمی )

سززاعت  48نشززده و فززرآوری شززده بززا اوره را پزز  از  

میلزی لیتزر بزر     61/26و  23/128انکوباسیون به ترتیزب  

گرم گلارش نمود که کمتر از مقادیر بدست آمده در این 

توانزد بزدیل مقزادیر    باشد که این اتتعف مزی مطالعه می

ی انززار باشززد کززه از   دار در تفالززهبززاالی مززواد تززانن  

 نماید.پذیری مواد سلوللی جلوگیری میلیهتج

( میززلان گززاز تولیززدی تفالززه نززارنگی، 1586زاده )صززاد 

سززاعت  48گریززب فززروت، پرتيززا  و لیمززو را پزز  از    

و  08/230،  686/545، 463/512انکوباسیون بزه ترتیزب   

میلی لیتر برگرم ماده تشک گلارش نمود کزه   662/252

ن مطالعزه بزرای تفالزه    بیشتر از مقادیر بدست آمده در ای

گوجه فرنگی بوده است. اتتعف در میلان گزاز تولیزدی   
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هزا متفزاوت بزود کزه دلیزل ایزن تفزاوت در        در بین تفالزه 

هزا  سزلولل تفالزه  های کربوهیزدراتی و میزلان همزی   بخش

 بوده است.

هزای  ( نشان دادند که در تزوراك 1668کان و همکاران )

نکه گزاز کربنیزک   حاوی درصد باالی پروتئین، به دلیل ای

شزود، در روش تولیزد   ماند و تارج نمیدر مایع باقی می

زایززی ایززن مززواد تززوراکی از میززلان گززاز، ارزش انززرژی

شود. لذا تولید گاز ک  در تیمار حاوی واقعی برآورد می

درصد اوره، احتماالً به سط  بزاالی نیتزروژن مربزوط     2

 باشد.

لیزدی در تفالزه   ( مقادیر گاز تو2008زاده )بشارتی و تقی

و  06/0را بزه ترتیزب    a+bو  cگوجه فرنگی را در بخش 

میلی لیتر بر گزرم مزاده تشزک بزه دسزت آورده       2/168

 دارای بود.بودند که از نظر آماری دارای تفاوت معنی

( مقدار گاز تولیزدی در تفالزه   2011میرزایی و همکاران )

بززه ترتیززب  a+bو بخززش  cگوجززه فرنگززی را در بخززش 

میلی لیتر بر گرم ماده تشک به دست  82/22و  0324/0

آورده بودنززد کززه از کززه از نظززر آمززاری دارای تفززاوت   

 داری بود.معنی

( مقادیر گاز تولیزدی در تفالزه   2008زاده )بشارتی و تقی

 5/288و  053/0را به ترتیب  a+bو  cسیب را در بخش 

میلی لیتر بر گرم ماده تشک به دست آورده بودنزد کزه   

 دارای بود.ر آماری دارای تفاوت معنیاز نظ

تابولیسزز  کززه تخمینززی از میززلان   مقززادیر انززرژی قابززل م 

 ذکر گردیده است. 8باشد در جدو  ها میتولیدی تفالهگاز

میلان انزرژی قابزل متابولیسز     ( 2008زاده )بشارتی و تقی

تخمینی تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده و تفالزه فزرآوری   

مگزاژو    541/3و  256/3ره به ترتیب شده با یک درصد او

در کیلوگرم ماده تشک بدست آمد که بیشزترین و کمتزرین   

مقادیر را دارا بودند که از نظر آمزاری تفزاوت معنزی داری    

 (.    P < 03/0بین  تیمارهای آزمایشی وجود داشت )

( میزلان انزرژی قابزل متابولیسز      2010گلشنی و همکاران )

مگززاژو  در کیلززوگرم مززاده  22/11تفالززه گوجززه فرنگززی را 

نمودند که نسزبت بزه نتزایج حاصزل از ایزن      تشک گلارش 

 مطالعه، بیشترین مقدار را دارا بودند.

( میلان انزرژی قابزل متابولیسز     2008بشارتی و همکاران )

مگززاژو  در کیلززوگرم مززاده   42/6تفالززه گوجززه فرنگززی را  

 تشک گلارش نمودند.

توانزد   ها مزی لیس  نمونهتفاوت موجود در انرژی قابل متابو

ناشزی از تفزاوت در ترکیززب شزیمیایی، تنزوع آگ و هززوایی،     

های سلوللی و لیگنوسلوللی و همچنین تفزاوت  تنوع بخش

 ها برای تخمیر و تولید گاز می باشد.در توانایی توراك

 

 : ترکیب شیمیایی تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده و فرآوری شده با دو سطح اوره1جدول 

 DM CP EE NDF ADF ASH ADIN تفاله گوجه فرنگی

 a82/65 b45/22 51/6 a23/38 62/43 82/2 a66/0 شاهد

عمل آوری شده با یزک درصزد   

 اوره

b26/86 a28/24 2/6 b 46/32 28/43 66/2 ab 64/0 

عمل آوری شزده بزا دو درصزد    

 اوره

b65/82 a11/23 25/6 c22/33 26/43 24/2 b 61/0 

SEM 3226/0 5863/0 3682/0 5422/0 4382/0 4233/0 0151/0 

 

 

 

 

 



 23                     نایلونی و تولید گاز در تغذیه نشخوارکنندگان هاي کیسه هاي شده با سطوح مختلف اوره با استفاده از روش فرنگی فرآوري گوجهتفاله تعیین ارزش غذایی

)درصدد مداده    های نایلونیه گوجه فرنگی با استفاده از کیسههای فرآوری شده و نشد: تجزیه پذیری ماده خشک تفاله2ل جدو

 خشک(

 

 های گوجه فرنگیتفاله
 ساعات انکوباسیون

0 2 4 6 8 12 16 24 56 48 

 c28/22 b16/23 b01/55 b24/52 b68/46 c62/42 04/20 64/18 34/16 22/16 تیمار شاهد

 b18/23 b12/26 b18/55 b46/52 a82/46 b24/30 25/20 63/12 10/12 84/16 درصد اوره 1تیمار حاوی 
 a62/22 a42/51 a34/53 a08/41 a54/31 a10/36 02/22 30/16 40/18 81/16 درصد اوره 2تیمار حاوی 

SEM 446/0 381/0 218/0 202/0 658/0 312/0 642/0 612/0 362/0 383/0 

 

 های نایلونیهای فرآوری شده و نشده گوجه فرنگی با استفاده از کیسهتفاله: پارامترهای تجزیه پذیری ماده خشک 3جدول 

 a1 b2 c5 ED4 

 44/28 023/0 20/31 25/14 تیمار شاهد

 62/50 025/0 60/32 66/14 درصد اوره 1تیمار حاوی 

 62/54 026/0 26/61 32/13 درصد اوره 2تیمار حاوی 
SEM 31/0 21/4 005/0 --- 

 -4)درصزد درسزاعت(    tضزریب ثابزت تجلیزه در زمزان      -5مواد قابل تخمیر)درصد(  -2تشک محلو  در زمان صفر )درصد(  یماده-1

 ر تطانحراف معیاا -SEM(  r= 02/0پذیری م ثر)میلان عبور در ساعت تجلیه

 

 

)درصد مداده    های نایلونیه گوجه فرنگی با استفاده از کیسههای فرآوری شده و نشد: تجزیه پذیری پروتئین خام تفاله4جدول 

 خشک(

 

 های گوجه فرنگیتفاله

 ساعات انکوباسیون

0 2 4 6 8 12 16 24 56 48 

 b12/33 53/60 82/32 12/46 38/41 02/55 22/26 08/16 21/12 60/14 تیمار شاهد

درصززد  1تیمززار حززاوی 

 اوره

20/15 22/16 64/18 16/23 62/52 04/42 16/46 22/35 ab40/32 02/62 

درصززد  2تیمززار حززاوی 

 اوره

38/15 12/12 01/12 12/23 02/55 16/45 63/31 40/33 a82/38 01/65 

SEM 334/0 222/0 813/0 655/0 232/0 288/0 686/0 626/0 622/0 658/0 
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های فدرآوری شدده و نشدده گوجده فرنگدی بدا اسدتفاده از        تفاله:  پارامترهای تجزیه پذیری پروتئین خام 5جدول 

 )درصد ماده خشک( های نایلونیکیسه

 a1 b2 c5 ED4 

 b55/30 021/0 22/56 50/11 تیمار شاهد

درصد  1تیمار حاوی 

 اوره

03/10 a62/35 068/0 20/41 

درصد  2تیمار حاوی 

 اوره

44/6 a03/36 020/0 36/45 

SEM 363/0 118/1 005/0 --- 

)درصزد   tضریب ثابت تجلیه در زمان  -5مواد قابل تخمیر)درصد(  -2پروتئین تام محلو  در زمان صفر )درصد(  -1

 انحراف معیار تطا-SEM(  r= 02/0پذیری م ثر)میلان عبور در ساعت تجلیه -4درساعت( 

 

 کیسه های نایلونی ولیسم با استفاده از ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام حاصل از روش: پروتئین قابل متاب6جدول 

 QDP1 SDP2 RDP5 ERDP4 UDP3 DUP6 MP2 تفاله گوجه فرنگی

 a54/23 c81/5 a16/26 a06/24 b15/163 b08/123 c44/160 فرآوری نشده

 b30/24 b26/4 b26/28 b86/25 a05/213 a00/165 b21/208 اوره %1فرآوری شده با 

 c62/25 a66/4 c52/28 c65/25 a22/222 a64/166 a01/213 اوره %2فرآوری شده با 
SEM 131/0 021/0 060/0 046/0 116/5 660/4 232/1 

پروتئین جیره ای قابزل   -4پروتئین قابل تجلیه در شکمبه  -5پروتئین با تجلیه پذیری آهسته  -2پروتئین با تجلیه پذیری سریع  -1

 پروتئین متابولیسمی -2پروتئین غیر قابل تجلیه قابل هض   -6پروتئین غیر قابل تجلیه جیره  -3لیه م ثر در شکمبه تج

 

 

 

 

 

 

 : مقادیر گاز تولیدی توسط تفاله های گوجه فرنگی در زمان های مختلف انکوباسیون در روش تولید گاز )میلی لیتر در هر گرم ماده خشک(7جدول 

  ساعت(زمان انکوباسیون ) 
a+b 

 

c 
2 4 6 8 10 12 16 24 56 48 22 66 

نمونه 

1 

02/15 15/24 05/48 82/38 56/66 64/22 20/83 50/103 31/116 a 25/148  a21/168 42/128 82/180 053/0 

نمونه 

2 

50/11 24/23 05/30 60/60 64/62 23/25 62/83 86/104 31/112 a 01/148 a 21/164 64/122 6/146 035/0 

نمونه 

5 

50/11 32/22 05/30 58/60 22/62 64/22 36/84 50/103 63/112  b26/156  b66/136 21/120 1/125 058/0 

SEM 266/0 840/0 256/0 830/0 022/1 055/1 336/0 800/0 666/0 526/1 021/2 422/5 --- --- 

 درصد اوره 2ه فرنگی فرآوری شده با تفاله گوج -5 درصد اوره  1تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با  -2شاهد،   -1



 22                     نایلونی و تولید گاز در تغذیه نشخوارکنندگان هاي کیسه هاي شده با سطوح مختلف اوره با استفاده از روش فرنگی فرآوري گوجهتفاله تعیین ارزش غذایی

 *: انرژی قابل متابولیسم تفاله های گوجه فرنگی8جدول 

 b256/3 تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده

 a541/3 اوره %1تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با 

 a526/3 درصد اوره 2تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با 
SEM 0518/0 

 (2002و همکاران )Getachew یشنهادی*بر اساس رواب  پ
ME (MJ/kg DM) = 2.20+0.136 GP+0.057 CP+0.0029 CF2 

GP ،CP ،CF وCA  گرم مزاده تشزک(، پزروتئین تزام در مزاده تشزک،        میلی200لیتر در  ساعت )میلی 24به ترتیب گاز تولیدی در

 درصد  ربی تام در ماده تشک

 

 مورد استفادهمنابع 

تشزک و پزروتئین    . تعیین روند تجلیه پذیری شکمبه ای مزاده 1586، ع و آقازاده ع ، صادقیم ،  منین ،  ماهریآقاجانلاده گلشنی ا

رزی و دامزی ایزران. پزردی  کشزاو     تام تفاله گوجه فرنگی تشک با استفاده از روش کیسه های نایلونی.  هارمین کنگره علزوم 

 .130منابع  بیعی دانشگاه تهران. صفحه 

سزیلو   . مقایسه ترکیبات شیمیایی دو نمونه تفاله زیتون هسته دار و بدون هسته بزا تفالزه  1586 ، روزبهان ی و لیپور دع، ابر قویی م

وسسزه تحقیقزات علزوم    م شده و تعیین ضرایب هضمی نمونه های شاهد تفاله زیتون. دومین کنگره علوم دامی و آبلیان کشزور 

 .154تا  151 ه هایدامی کشور، صفح

ری تز  . بررسی ارزش پروتئینی تفالزه گوجزه فرنگزی و تزاثیر آن بزر گلزوکل و      1582 ، س عصری رضایی ر و رمحمدیجعفری م، پی

 .116تا  110 ه هایصفح  .28گلیسرید و پروتئین تام سرم تون جوجه های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. شماره 

تشک و یزا سزیلو    . تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله1586 ،بی عو  هماسع ، ناصریان ج ، بیات کوهسارر صفری ر، ولی زاده

ه صفح .1. شماره 2شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین. نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران. جلد 

 .66تا  61 های

گاوهزای   ی بزر روی فعالیزت جویزدن در   . بررسی اثرات تعذیه تفاله های سزیب و گوجزه فرنگز   1582 ،ر و پیرمحمدی ،عبداله زاده ف

 شیرده هلشتاین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.

آوری شده با قارچ نوروسپورا  . ارزش غذایی تفاله مرکبات )لیمو و پرتقا ( عمل1582 ،س ع و  شجاع الساداتیی روزبهان  ،ناظ  ك

 464 ه هایصفح .45 بیعی. سا  دوازده . شماره   شاورزی و منابع(. مجله علوم و فنون کNeurospora sitophilaسیتوفیع )

 .303تا 

هزای  کیسزه  هزای آوری شزده بزا اوره بزا اسزتفاده از روش    آوری نشده و عمل. تعیین ارزش غذایی تفاله انار عمل1586 ،ابراهیمی گ

 عمی واحد مراغه.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اس نایلونی و تولید گاز در گوسفند قل .

پایان نامزه   .گوسفند قل  در in situ و in vitroتعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش . 1586 ،م ت صاد  زاده

 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسعمی واحد مراغه.
Ammerman B, Harms RH, Dennison RA, Arrington LR and Loggins PE, 1965. Dried tomato pulp, its 

preparation and nutritive value for livestock and poultry. Bulletein of Florida Agriculture Experiment 

Station 691:1-19 
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production technique. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 5 (1): 43-51. 

AOAC. 2005. Official Methods of Analysis of AOAC international. AOAC international. Maryland, USA. 
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