
  

 1395سال /2شماره  26هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش

 

 

 

 اینهلشت های پرواریخونی گوساله یهافراسنجه بر عملکرد و تازه فرنگیگوجهتفاله  کاربردتاثیر 
 

  2خانیعلی حسین و 3حمید محمدزاده ،*2کیاحسین دقیق ،1لآصف احمدفاض

 

 27/4/95 تاریخ پذیرش:       22/10/94تاریخ دریافت: 
 دانشگاه تبریز کده علوم کشاورزی،دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم دامی، دانش 1
 دانشگاه تبریز گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی،دانشیار  2

 دانشگاه تبریز    گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی،استادیار  3
  :gmail.com6955hdkEmail@مکاتبه:  مسئول*

 
 چکیده

 .دارد های تولیدکاهش هزینهمهمی در  تغذیه دام و طیور نقش استفاده از پسماندهای کشاورزی در  زمینه مطالعاتی:

خشک  بر ماده تازه و جایگزینی آن با سبوس گندمفرنگی این تحقیق جهت ارزیابی اثر سطوح مختلف تفاله گوجه هدف:

مار تی 3آزمایش در روش کار:اجرا شد.  ی پرواری هلشتاینهاخونی گوسالهی هافراسنجه سطح مصرفی، افزایش وزن و

ی شامل آزمایش هایگردید. گروه راس گوساله نر نژاد هلشتاین انجام 12راسی در قالب طرح کامال تصادفی بر روی  4

-گوجهله ( تیمار شاهد )جیره بدون تفا3فرنگی و درصد تفاله گوجه 16( 2فرنگی درصد تفاله گوجه 8( 1های حاوی جیره

 انه و مصرفافزایش وزن روز داری برتاثیر معنی تازه فرنگیگوجهختلف تفاله استفاده از سطوح م :نتایج( بودند. فرنگی

ی بر ردامعنی اثر فرنگیگوجهدرصد تفاله  8. استفاده از (>05/0P)ها دارد خوراک و ضریب تبدیل غذایی در گوساله

داری یدرصد کاهش معن 16 به فرنگیگوجهها نداشت. با افزایش مقدار تفاله مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه دام

خوار . فعالیت نش(>05/0P)ضریب تبدیل غذایی رخ داد ی در مصرف خوراک و دارمعنی افزایشوزن روزانه و  افزایشدر 

نده یافت کنحیوانات درگلیسیرید و کلسترول سرم در تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. مقدار پروتئین تام، تری

رم در گ 81/57 میزان گلوکزبا تفاله  درصد 16جیره حاوی  ی باهم نداشتند.دارمعنی یشی تفاوتآزمامختلف های جیره

-وژن اورهگلوکز و نیتر یزانم یشترینو ب ینکمتر یببه ترت یتر،ل یگرم در دس 88/17خون ای اوره و نیتروژنیتر ل یدس

تفاله  که این آزمایش نشان داد گیری نهایی:هنتیج. (>05/0P)درصد تفاله داشت  8نسبت به تیمار شاهد و ای خون را 

واند تمی آنهاهای پرواری بدون تاثیر منفی بر عملکرد درصد از ماده خشک در جیره گوساله 8تا تازه  فرنگیگوجه

 . استفاده شود

 

 مصرف خوراک یی،غذا یلتبد یبنشخوار، ضر یتوزن، فعال یشافزاکلیدی: واژگان 

1  
 مقدمه

دهای کشاورزی در تغذیه دام و طیوور استفاده از پسمان

بووه دلیووول توسوووعه تکنولوووژی فووورآوری محصوووو ت 

کشوواورزی و نقشووی کووه اسووتفاده از ایوون پسووماندها در 

ی تولید دارد، سالها است که مورد توجوه هاکاهش هزینه

دامپروران و متخصصین علووم تغذیوه دام قورار گرفتوه 
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 ت (. با تبدیل ایون محصوو1989است )گاسا و همکاران 

فرعی به موادی با ارزش غذایی با تر، راه حول مناسوبی 

در اسوووتفاده بهینوووه از پسوووماندها و رفووو  مع وووالت 

(. 2008 شود )اونوی و همکوارانمی زیست حاصلمحیط

نشخوارکنندگان به علت طبیعت خاص شوکمبه قوادر بوه 

هووای اسوتفاده از محصووو ت فرعوی زراعووی و فورآورده

بورای توامین نیازهوای کارخانجات و صنای  کشواورزی 

باشوند )سواندوال کاسوترو و نگهداری، رشد و تولید می

فرنگوی یکوی از (. در این میان تفاله گوجه2000همکاران 

آیود )بشوارتی و پسماندها به حسوا  مویترین با ارزش

( کووه حوواوی پوسوت، دانووه و مقووداری از 2008 همکواران

 فرنگویگوجهباشد که از فرآوری باقیمانده مغز میوه می

آیود برای تهیه ر ، سس و عصواره گوجوه بوجوود موی

؛ نوبخت و صفامهر 2008و همکاران  غسقالی)میرزایی آ

(. مقوودار تولیود تفالووه  2009و ونتوورا و همکواران  2007

توون در سووال  150000در ایووران بووال  بوور  فرنگوویگوجووه

(. همچنوین 2008گزارش شده است )بشارتی و همکاران 

 متعوارفمتوداول و غیوروراک غیوراسوتفاده از منواب  خو

بوا انسوان در منواب  نسبتا ارزان به دلیل کواهش رقابوت 

غذایی، ضورورت اسوتفاده از ایون موواد خووراکی را در 

کنوود )آقاجووانزاده گلشوونی و جیووره دامهووا دوننوودان مووی

درصد هزینوه  70(. از آنجایی که بیش از 2010همکاران 

شوود مویواحدهای دامپروری را هزینه خووراک شوامل 

(، پووایین بووودن هزینووه نهووایی 2002)ابوورار و همکوواران 

 افزاید.بر اهمیت این مواد خوراکی مینیز خوراک 

تفالووه ( گووزارش کردنوود کووه 2008جعفووری و همکوواران )

 20-25بطور طبیعی بصوورت مرطوو  )بوا  فرنگیگوجه

بطوور میوانگین شوود کوه درصد ماده خشک( تولید موی

 .باشوددانه مویدرصد  5/42 درصد پوسته و 5/57شامل

 01/3 فرنگووی درحوودودانوورژی قابوول ه ووم تفالووه گوجووه

. (NRC 1996مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک اسوت )

فرنگی حاوی مقوادیر بوا ی پوروتئین خوام و تفاله گوجه

 (2010) باشد به طوری که صفری و همکواراننربی می

 ا بیشوتر از تخومر فرنگویگوجوهمقدار پروتئین خام دانه 

و میزان پروتئین خام پوسته آن را قابل مقایسوه بوا  پنبه

بنوابراین ایون محصوول جوانبی  .اندیونجه خشک دانسته

تواند بعنوان یوک منبو  پروتئینوی موورد توجوه قورار می

درصود پوروتئین  7/21حواوی فرنگویگوجوهگیرد. تفالوه 

درصد ماده خشک  26درصد نربی و حاوی  4/13خام، 

که درصد لیزین در  (2010همکاران  عبداهلل زاده و)است 

درصود بوا تر  13 پروتئین آن نسوبت بوه کنجالوه سوویا

-گوجوهتفاله  لذا(. 1980 )برودوسکی و جیسمن باشدمی

یک منب  خو  پروتئینی بووده و همچنوین حواوی  فرنگی

قابول  و یوک منبو  Eو  Bهوای سطوح مناسوب ویتوامین

(. 2002ان )ابورار و همکوار باشودمی Aقبول از ویتامین 

هوای حواوی دهد تغذیه با جیورهتحقیقات اخیر نشان می

فرنگی در حیوانات پرواری نتیجوه مببتوی در تفاله گوجه

امووا گزارشوواتی مبنووی بوور (. 2012پووی دارد )عبووداهلل زاده 

نیز وجوود دارد  فرنگیگوجهمشکالت مصرف زیاد تفاله 

توان به اسیدوز در گاو شیری اشواره که از جمله آن می

اسوتفاده از تفالوه توازه  (.2003 پناه و یحیاییکرد )حسن

توانود ضومن موییا سویلو کوردن آن بجای خشک کردن 

کاهش هزینه های خشک کردن تفاله تور )هزینوه انورژی، 

 باعث کاهش خطر کپک زدگی تفاله تور ،نیروی کار و ...(

هدف از انجام این تحقیوق لذا شود.  و کاهش تولید پسا 

-گوجوهتفاده از سوطوح مختلوف تفالوه بررسی اثرات اس

بور مصورف آن با سبوس گندم  یگزینیو جاتازه  فرنگی

خوونی ی هوافراسنجه خوراک و افزایش وزن و برخی از

 باشد.های پرواری هلشتاین میگوساله

 

 هامواد و روش

راس گوساله نر نژاد هلشوتاین بوا  12در این آزمایش از 

 20یوانگین سونی و مکیلووگرم  220± 5/3 میانگین وزنی

بصورت تصادفی در  هااستفاده شد. گوسالهروز  ±210

-گوجوهتفاله هر یک از تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. 

 یانودوآ م یونبصورت توازه از کارخانوه ر  زر فرنگی

براسواس شودن  یمهوم پوس از تن و هایرهشده و ج یهته

 و 16،  8وعوده )سواعات  3روزانوه ، 1996NRCجدول 
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 حیوانوواتقوورار داده شوود.  هاا گوسوواله اریوو( در اخت24

آزمایشووی  تیمارهووای بصووورت انفوورادی تغذیووه شووده و

-درصد ماده خشک تفاله گوجوه 8حاوی  ( جیره1شامل 

درصد ماده خشک تفالوه  16حاوی  ( جیره2 تازه فرنگی

( تیمار شاهد یا جیوره بودون تفالوه 3و  تازه فرنگیگوجه

از ن رانوورژی و هووا بودنوود. تمووامی جیووره فرنگوویگوجووه

فرنگی تفاله گوجه 2و 1بوده و در جیره  پروتئین یکسان

جایگزین سبوس گندم شده بود. قبل از شورو  آزموایش 

دهوی شودند. ها عادتها به مدت دو هفته با جیرهگوساله

ها در شرو  روز بوده و گوساله105 طول مدت آزمایش

و پایان دوره پروار و همچنین بصوورت ماهانوه پوس از 

کشووی شوودند. سوواعت گرسوونگی بطووور انفوورادی وزن 16

مقدار خوراک و نیز باقیمانده آن در هور دو هفتوه یکبوار 

گیوری شود. خوونگیری میها اندازهتک گوسالهبرای تک

و سه ساعت پس از مصورف خووراک نیز هرماه یک بار 

و سوپس سورم آن ها انجام گرفتوه از ورید دمی گوساله

تا زمان آنوالیز در  وجدا شده  ژیفیودستگاه سانتر یلهبوس

 نگهوداری شودند. -C°20ها و در فریوزر در دموایمیکروتیو 

-مقدار گلوکز، کلسترول، تری گلیسیرید و نیتروژن اوره

ذکوور شووده بووا دسووتگاه هووای ای خووون توسووط کیووت

 .ندگیوری شودانودازه Geneus 20مودل  اسپکتروفتومتر

رکت شوکیت  توسطکلسترول و تری گلیسیرید  و گلوکز

ای و نیتوروژن اورهپارس آزمون تهوران و پوروتئن توام 

گیوری کیوت شورکت زیسوت شویمی انودازه توسطخون 

به روش نشمی برای  هادام فعالیت جویدن و نشخوار شدند.

دقیقوه و  5له هور به فاص ساعت 24در مدت  هاگوسالهتمامی 

ثبت شد. کول  دوره نمونه برداری 90و  60و  30روزهای در 

خووردن و  دن از مجمو  زمان صرف شوده بورایزمان جوی

-داده(. 2002کوراوس و همکواران، ) نشخوار محاسبه گردیود

تصادفی و  کامال طرح آماریهای بدست آمده بر اساس 

تجزیووه و  mixed رویووه بووا  2003SASافووزار  در نوورم

و مقایسوات میوانگین بوا روش تووکی و در  هتحلیل شود

طورح بصوورت  درصد انجام گرفت. مدل آماری 5سطح 

 :زیر بود

  Yijk=µ+Ti+Aj+Pk+eijk 

 که درآن:

ijkY ،عملکرد حیوانµ گیوری شوده، میانگین صفت اندازه

iT  ،اثوور تیمووارjA  حیوووان تصووادفیاثوور ،kP  زمووان اثوور

 یتکرار شده در زمانهوا یفراسنجه ها یبرا گیریاندازه

 یساختارها باشد.اثر خطای آزمایشی می ijkeو  مختلف

امتحوان  یشآزما ینا یداده ها یمختلف برا یانسکووار

بعنوووان  ANTE(1)آنهووا سوواختار  یناز بوو یووتو درنها

 انتخا  شد.بهترین ساختار 
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 های آزمایشی به تفکیک هر تیماراقالم خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره -1جدول
 تیمارهای آزمایشی 

درصد تفاله  8 جیره شاهد 

 گوجه

درصد تفاله  16

 گوجه

 اقالم خوراکی )درصد از ماده خشک جیره(

0/38 دانه جو   1/38  1/38  

8/3 علوفه یونجه خشک  8/3  8/3  

8/14 علوفه سورگوم   8/14  8/14  

0/3 کاه جو  0/3  0/3  

0/8 0 فرنگی تفاله گوجه  0/16  

8/22 کنسانتره پرواری*  9/22  9/22  

7/16 سبوس گندم  4/8  0 

3/0 اوره   3/0  3/0  

7/0 مالس   7/0  7/0  

 های آزمایشی )درصد از ماده خشک جیره(ترکیب شیمیایی جیره

 9/48 8/55 65 ماده خشک

 9/12 9/12 9/12 پروتئین خام

 37 36 35 دیواره سلولی

 53/2 55/2 57/2 )مگاکالری بر کیلوگرم(انرژی قابل متابولیسم 

)مگاکالری بر انرژی خالص افزایش وزن 

 وگرم(کیل

04/1 03/1 01/1 

 95/0 95/0 95/0 کلسیم )درصد از ماده خشک(

 29/0 29/0 29/0 فسفر )درصد از ماده خشک(

مگاکالری بر  35/1خالص رشد  ی، انرژمگاکالری بر کیلوگرم 65/2یسم قابل متابول ی)انرژ*تهیه شده از شرکت خوراک دام میالد مهاباد 

 .(درصد 14درصد و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی  25یاف نامحلول در شوینده خنبی ال، درصد 14خام  ین، پروتئکیلوگرم

 

 نتایج و بحث

 مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی

ی هوادر جیره گوساله تازه فرنگیگوجهاستفاده از تفاله 

پرواری میوانگین مواده خشوک دریوافتی را در حیوانوات 

( بطوری که مواده خشوک 2آزمایشی افزایش داد )جدول 

-معنوی درصود تفالوه( بطوور16دریافتی در گروه سوم )

. (>05/0P)های آزمایشی بود ی بیشتر از سایر گروهدار

درصد تفالوه  8با این حال ماده خشک مصرفی در تیمار 

 گنودم سوبوسداری نداشوت. با گروه شاهد تفاوت معنی

 بوا مصورف از پوس که هست الیاف با ی مقادیر حاوی

 سوقف تشوکیل سوبب شکمبه، در مناسب گیریآ  یجادا

 شوکمبه از جامد مواد کمتر عبور نرخ پایدارتر، ایشکمبه

 دسوتگاه وکول درشوکمبه بیشتر ماندگاری زمان نهایتاً و

(. در نتیجوه مشواهده شود 1997 د )گرنتگردمی گوارش

های دریافت کننده سبوس گندم مواده خشوک که گوساله

موافق با  داشتند. تیمارها سایرمصرفی کمتری نسبت به 

( نشان دادند کوه 2010نتایج حاضر، صفری و همکاران )

درصد تفالوه خشوک یوا تفالوه سویلو شوده  8استفاده از 

داری بر مصورف خووراک روزانوه اثر معنی فرنگیگوجه

کالنووو  و گاوهوووای شووویرده هلشوووتاین نداشوووت. یوان 

تفالوه گزارش کردند که جایگزینی  ( نیزb2010همکاران )

درصود جیوره روی  11فرنگی با کنجاله سوویا توا گوجه

زاده و داری نودارد. اموا، عبوداهللمصرف غذا تواثیر معنوی

اند که استفاده از مخلوو  ( گزارش کرده2010همکاران )
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درصود باعوث  30توا  15تفاله گوجوه و سویب در سوطح 

دار موواده خشووک دریووافتی در گاوهووای افووزایش معنووی

درصد تفاله گوجوه  8هایی که گوسالهشود. هلشتاین می

- داری در افووزایش وزندریافووت کردنوود اخووتالف معنووی

های گروه شاهد نداشتند ولی در گروه روزانه با گوساله

-کاهش معنی فرنگیگوجهدرصد تفاله  16دریافت کننده 

روزانه نسبت بوه دو گوروه دیگور  افزایش وزن داری در

متواثر از میوزان مشاهده شد. ضریب تبدیل خوراک نیوز 

ای که استفاده از در جیره بود به گونه فرنگیگوجهتفاله 

تفاله در جیره در سوطح بوا  ضوریب تبودیل خووراک را 

درصد تفاله( با ترین 16 سوم )تیمار تیمار وافزایش داد 

ضریب تبدیل و یا بودترین رانودمان تولیود را نسوبت بوه 

د درصوود تفالووه گوجووه بووه خووو 8گووروه شوواهد و گووروه 

. این نتایج مشابه نتایج گوزارش (>05/0P)اختصاص داد 

( اسوت کوه a2010کالن  و همکواران )شده توسط یوان 

فرنگی بطور خطوی نشان دادند که استفاده از تفاله گوجه

شوود. ایون کواهش روزانه می افزایش وزن باعث کاهش

وزن روزانه احتما  ناشی از تغییر و یا اختالل در رونود 

تواند منجر به کواهش می ه ای مواد است کهتخمیر شکمب

شوکمبه و  pHافوزایشسنتز پروتئین میکروبی در نتیجه 

کالنوو  و کواهش عملکورد رشود حیوانوات گوردد )یوانو 

زاده و عبودالکریمی (. اما در مقابل عبداهللa2010 همکاران

(a2012گزارش کرده )  انود کوه جوایگزین کوردن مخلوو

بوه جوای یونجوه باعوث  گویفرنگوجهتفاله سیب و تفاله 

 گووارش پوذیری افزایش غل ت اسویدهای نور  فورار و

شود. نشان داده شده است که مصرف تفالوه خوراک می

باعووث افووزایش غل ووت اسووتات و سووایر  فرنگوویگوجووه

کوه احتموا  ناشوی از بوا   شوداسیدهای نر  فرار می

باشود موی فرنگیگوجهبودن بخش کربوهیدرات در تفاله 

گزارش کورده  (1993آرگهور ) (.2009وپیمپا  )نومپاواد

توانود بوسویله است که ارزش غذایی هر ماده غذایی موی

ترکیب شیمیایی آن مشخص شود. همچنوین نشوان داده 

؛ 1989 ؛ گاسوا و همکواران1993 شده )ایبراهیم و الواش

باعث  فرنگیگوجه( که تغذیه با تفاله 2001 اجدا و تورلبا

شوود کوه ناشوی از بوا  ه مویافزایش ارزش غذایی جیر

( و درصود 2/61پوروتئین ) گووارش پوذیری بودن سطح

باشوود. در ایوون راسووتا آن موویدرصوود(  3/86نربووی )

انود کوه ( نیز گوزارش کورده2002) طهماسبی و همکاران

باعوث سویلو شوده بوه ذرت  فرنگویگوجوهافزودن تفالوه 

 نشاسوته شوود.پوروتئین آن موی گوارش پوذیری افزایش

 در با یی گوارش پذیری ازفرنگی تفاله گوجه در موجود

 تخمیور طوی در توانودموی کوه اسوت، برخووردار شکمبه

 گلووکز بوه آن تبودیل بوا و تولیودکرده با یی پروپیونات

 بیشتر روزانه و نهایی وزن افزایش باعث انرژی وتامین

 .(1996وهمکاران  )هس گردد پرواری هایدرگوساله

 

 های هلشتاینگوساله بر صفات عملکردی فرنگیگوجهسطوح مختلف تفاله اثر استفاده از  -2جدول 

اشتباه  تیمارها صفت

 درصد تفاله 16 درصد تفاله 8 فاقد تفاله استاندارد

 531/6 75/217 38/223 13/220 وزن اولیه )کیلوگرم(

 602/7 71/339 83/365 10/363 وزن نهایی )کیلوگرم(

 a 38/1 a 36/1 b16/1 028/0 یلوگرم(افزایش وزن روزانه )ک

 b82/9 b15/10 a88/10 254/0 مصرف خوراک )کیلوگرم ماده خشک در روز(

 a 2/7 a 5/7 b8/9 300/0 ضریب تبدیل غذایی

 د.باشمی (>05/0P)دار در سطح بیانگر وجود اختالف معنی حروف  تین غیر مشابه در هر سطر
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 فعالیت نشخوار و جویدن

ی دارمعنوی هوا تفواوتتیمار بوینزموان نشوخوار مدت  

ان در مونداشت هرنند که از ن ر عددی بیشترین مدت ز

(.  3جودولدرصد تفالوه( مشواهده شود ) 16سوم ) تیمار

مدت زمان غذا خووردن بوین تیمارهوا اخوتالف جز وی و 

دار داشت. در مجمو  اطالعوات حاصول از ایون غیرمعنی

ماده خشک مصرفی های حاصل از جدول مطابق با داده

در تیمارهای مختلف است که تیموار سووم بوا بیشوترین 

موواده خشووک مصوورفی بیشووترین زمووان غووذا خوووردن و 

جیوره در  الیواف از لحوا  عوددی نشوان داد.نشخوار را 

نشخوار کنندگان نقش بنیادی دردریافت مواده خشوک و 

کنود ای بازی مویتحریک فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه

تفاله گوجه نسوبت بوه  (.2012و عبدالکریمی زاده )عبداهلل

 بووا یی داشووتهو لیگنووین  ADFو  NDFسووبوس گنوودم 

(1996 (NRC احتموا   کوهو انودازه ذرات درشوتی دارد

 یه گوسالهزمان نشخوار و جویدن در عددی با  بودن 

جیوره  نسوبت بوههوای حواوی تفالوه جیرهکننده  یافتدر

)جودول نشوان داد  نتایجهمچنین  .کندمی را توجیهشاهد 

 توازه های دریافوت کننوده تفالوه گوجوه( که در گوساله3

زموان  ،هوای دریافوت کننوده سوبوسنسبت بوه گوسواله

جویدن و نشوخوار نسوبت بوه کیلووگرم مواده خشوک و 

NDF  کمتر بود که احتما  بوه علوت بوا  از لحا  عددی

ذرات ریوز آن همچنین انودازه و تازه بودن رطوبت تفاله 

توانود یکوی از د یول بوا  مویامر همچنوین این  .باشدمی

بودن مصورف خووراک در گوروه دریافوت کننوده تفالوه 

 در نوامحلول الیواف و فیزیکوی موثثر الیواف مقدارباشد. 

ترشوح بوزا   و جویودن دفعوات تغییور بوا خنبی شوینده

 (. 1996شود )آلن می شکمبه مای  pH باعث افزایش

 

 هلشتاینهای فعالیت نشخوار،غذاخوردن و جویدن درگوسالهبر  فرنگیگوجهمختلف تفاله اثر استفاده از سطوح  -3جدول

 اشتباه استاندارد تیمارها صفت

 درصد تفاله 16 درصد تفاله 8 فاقد تفاله

     مدت زمان غذا خوردن )دقیقه در روز( 

 192/8 20/344 10/342 40/323 کل

 651/1 33/32 46/33 27/34 به ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی

 032/3 23/88 95/92 31/97 مصرفی NDFبه ازای کیلوگرم 

     مدت زمان نشخوار )دقیقه در روز(

 091/8 20/402 30/387 35/385 کل

 471/1 27/37 22/38 77/40 به ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی

 994/3 34/101 18/106 59/116 مصرفی NDFبه ازای کیلوگرم 

     مان جویدن )دقیقه در روز(کل مدت ز

 180/13 38/746 30/721 75/708 کل

 183/2 60/69 68/71 04/75 به ازای کیلوگرم ماده خشک مصرفی

 821/6 57/187 13/199 90/213 مصرفی NDFبه ازای کیلوگرم 

 باشد.می (>05/0P)دار در سطح بیانگر وجود اختالف معنی حروف  تین غیر مشابه در هر سطر

 

های قابل تخمیر مبل غالت تولیود اسویدهای کربوهیدرات

-کنند کوه موینر  فرار در محیط شکمبه را تحریک می

دهوود. توانوود آرایووش فلووور میکروبووی شووکمبه را تغییوور 

همچنین کربوهیدراتهای قابل تخمیر باعث کاهش فعالیت 

نشخوار، کاهش ترشح بزا ، کاهش قدرت بافری شکمبه 

)شروود  شوندشکمبه می pHاهش و در نهایت موجب ک

فعالیت جویدن معموو  یوک شواخص (. 2005و همکاران 

آیود نوون خوبی برای سالمتی شوکمبه بوه حسوا  موی

شود. مطابق با ایون جویدن باعث تحریک ترشح بزا  می

( گووزارش کردنوود کووه 2003نتووایج صووفری و همکوواران )
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-استفاده از تفاله گوجه به جای سیالژ جوو تواثیر معنوی

اری در فعالیووت نشووخوار و جویوودن گاوهووای شوویری د

( b2012نداشووت. در مقابوول عبووداهلل زاده و عبوودالکریمی )

نشان دادند که استفاده از مخلو  تفاله گوجه و سیب به 

جای علوفه یونجه باعث کاهش زمان نشخوار و جویودن 

شود. نومپواواد و پیمپوا در گاوهای شیری هلشتاین می

ای د کوه منواب  الیواف غیرعلوفوهانو( گزارش کرده2009)

)ماننوود تفالووه گوجووه( بووه علووت انوودازه ذرات کووونکتر و 

peNDF ای باعث کاهش مدت کمتر نسبت به مواد علوفه

 شوند.زمان جویدن می

 های خونیمتابولیت

درصود مواده  16به میوزان  فرنگیگوجهاستفاده از تفاله 

باعووث کوواهش مقوودار گلوووکز و افووزایش  خشووک جیووره

(. با این حوال سوطح 4ای خون شد )جدول نیتروژن اوره

داری بوا گوروه تفواوت معنوی فرنگیگوجهدرصد تفاله  8

ای خوون کنترل از لحا  غل وت گلووکز و نیتوروژن اوره

سطح پروتئین تام، کلسوترول و  اما. (>05/0P)نشان نداد 

داری تفواوت معنوی تری گلیسیرید سرم در بین تیمارهوا

 تیموار به نسبت اول و دوم تیمارهای در ً احتما نداشت. 

 نیتوروژن و انورژی منبو  وهمووزنی همزموانی اثر دیگر

 یطویمحشورایط  بهبوود باعوث و بووده ترمناسب و بهتر

 یجوهشوکمبه و در نت یهوایکورو شکمبه جهوت رشود م

راندمان جذ  موواد  یشافزا یکروبی وم ینپروتئ یشافزا

درایون  بیشوتر روزانوه افوزایش وزن .اسوت شوده یمغذ

 قووت دهود یاستد ل احتموال ینبه ا تواندمی نیز تیمارها

 .(2)جدول 

هوای ایون تحقیوق صوفری و همکواران در راستای یافتوه

( نشان دادند که استفاده از تفاله گوجوه بصوورت 2010)

داری درصود اثور معنوی 8خشک و سیلو شده در سوطح 

ای خووون نوودارد. همچنووین ژن اورهروی گلوووکز و نیتوورو

ای روی ( نیووووز در مطالعووووه2011) ا ز  و همکوووواران

خرگوش نشان دادند که استفاده از تفالوه گوجوه خشوک 

داری روی پوروتئین توام، ها اثر معنویدر جیره خرگوش

آلبومین و نربی سرم ندارد اما باعث افزایش کلسوترول 

ای روی ( در مطالعوه1981الیوت و همکواران ) سرم شد.

ها نشان دادند که استفاده از تفالوه گوجوه و سوبوس رت

درصد منجر بوه افوزایش کلسوترول سورم از  10گندم تا 

دار ناشوی از منبو  سطح پایه شد که ایون افوزیش معنوی

بین آنهوا باشود.  اثرات متقابلو کلسترول جیره و  الیاف

 با یی گوارش پذیری از گندم سبوس در موجود نشاسته

 تخمیور طوی در توانودموی که است برخوردار هشکمب در

گلووکز  بوه آن تبودیل بوا و کرده تولید با یی پروپیونات

در  (.1996 وهمکاران شود )هسباعث افزایش غل ت آن 

دیگر نشان داده شد جوایگزینی تفالوه گوجوه بوا  یتحقیق

درصود مواده خشوک  13سیالژ ذرت و کنجاله سویا توا 

خوونی نودارد ی هافراسنجه داری رویدریافتی اثر معنی

کالنوو  و طبووق گزارشووات یوانوو  (.1995)بلیباسوواکیس 

ای خوون در (، با  بودن نیتوروژن اورهa2010همکاران )

ناشووی از افووزایش سووطح  سووطوح بووا ی تفالووه گوجووه

سونتز پوروتئین میکروبوی در آمونیاک شکمبه و کواهش 

 .ها شودبوده که باعث کاهش وزن نهایی گوساله شکمبه

عدم همزمانی انرژی و پوروتئین در شوکمبه احتما  ته الب

تواند دلیل ایون مشواهده آنهوا باشود. می در آن آزمایش

افزایش در آمونیاک شکمبه منجور بوه افوزایش آمونیواک 

خون شده که آن هم باعث با  رفتن سوطح آمونیواک در 

شوود )گرسولی و کبد شده ودرنتیجه به اوره تبودیل موی

( گووزارش 2012زاده )چنووین عبووداهللهم .(2007آرمنتووانو 

درصد  30خشک تا  فرنگیگوجهکه استفاده از تفاله  کرد

داری روی توری گلیسویرید، در بزهای مرخز، تاثیر معنی

ای خوون کلسترول، پروتئین تام، گلوکز و نیتوروژن اوره

جیوره باعوث افوزایش  RUP/RDPافزایش نسبت ندارد. 

قودم و همکواران جهوانی م) شوودخطی پروتئین سرم می

احتما  به خاطر با  بوودن  در تحقیق حاضر نیز .(9200

سطح پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه در تفاله گوجه 

 7/20و  7/31کووه بووه ترتیووب سووبوس گنوودم )نسووبت بووه 

،  NRC)1996؛ باشدمی باشدمی درصد از پروتئین خام

در حیوانوات سورم سوطح پوروتئین توام که مشاهده شد 

با تر از گوروه از لحا  عددی کننده تفاله گوجه  دریافت
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علوت  گلیسیرید هم احتموا  بوه. سطح تریفاقد تفاله بود

داری بوین تفواوت معنویهوا، غل ت مشابه انورژی جیوره

 .تیمارها نداشت

 

 های هلشتاینخونی گوسالهی هافراسنجه بر فرنگیگوجهاثر استفاده از سطوح مختلف تفاله  -4جدول

ارهاتیم صفت  اشتباه استاندارد 

درصد تفاله 8 فاقد تفاله درصد تفاله 16   

 a 70/68 a 45/65 b 81/57 162/3 گلوکز )میلی گرم بر دسی لیتر(

 b 78/14 b 53/15 a 88/17 391/0 خون )میلی گرم بر دسی لیتر(ای اوره نیتروژن

 473/0 17/7 68/7 90/6 پروتئین تام )گرم بر دسی لیتر(

 311/0 83/5 78/6 50/6 یسیرید )میلی گرم بر دسی لیتر(تری گل

 684/5 41/94 68/100 64/98 )میلی گرم بر دسی لیتر( کلسترول

 باشد.می (>05/0P)دار در سطح بیانگر وجود اختالف معنی حروف  تین غیر مشابه در هر سطر

 

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که جایگزینی تفالوه گوجوه 

بجای سوبوس گنودم موجوب کواهش هزینوه فرنگی تازه 

. از (5)جودول  تمام شده هر کیلو ماده خشک جیوره شود

و هزینه هر کیلوو لحا  کل هزینه خوراک مصرفی روزانه 

افزایش وزن زنده تفاوت معنی داری بین تیمار شاهد و تیمار 

درصد تفاله گوجه فرنگی تازه مشاهده نگردیود. اموا  8دارای 

له، کل هزینه خوراک مصرفی روزانوه درصد تفا 16در تیمار 

نسبت بوه تیموار شواهد و و هزینه هر کیلو افزایش وزن زنده 

که دلیل آن  ( >05/0P)افزایش نشان داد درصد تفاله  8تیمار 

 دو تیموار دیگورافزایش ضریب تبدیل در این تیمار نسبت بوه 

 می باشد.

 

 (تومانوزن زنده )افزایش ر هزینه تمام شده جیره و هزینه هر کیلو فرنگی باثر استفاده از سطوح مختلف تفاله گوجه -5جدول

 اشتباه استاندارد تیمارها صفت

درصد تفاله 8 فاقد تفاله درصد تفاله 16   

 - 35/1000 69/1029 96/1058 هزینه هر کیلو ماده خشک جیره

 b 39/10409 b 31/10451 a 33/10840 391/0 کل هزینه خوراک مصرفی روزانه

 b 03/7543 b 79/7684 a 10/9345 391/0 هزینه هر کیلو افزایش وزن زنده

 باشد.می (>05/0P)دار در سطح حروف  تین غیر مشابه در هر سطر بیانگر وجود اختالف معنی

 

 نتیجه گیری کلی

-گوجهتوان تفاله نتایج این آزمایش نشان داد که می

ی اهجیره گوسالهدر درصد  8را تا سطح  فرنگی

پرواری بدون اینکه تاثیر منفی بر عملکرد حیوان داشته 

درصد تفاله  16باشد استفاده نمود. استفاده از سطح 

و افزایش بدلیل اثرات منفی بر ضریب تبدیل غذایی 

توصیه نمی هزینه تمام شده هر کیلو افزایش وزن زنده 

 شود.
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Abstract 

BACKGROUND: The use of agricultural residues for feeding of livestock and poultry play an 

important role in reducing production cost. OBJECTIVES: This experiment was conducted for 

evaluation the effects of different levels of tomato pomace (TP) on dry matter intake, body weight 

gain and blood metabolites of male Holstein calves. METHODS: This research was conducted using 

12 Holstein male calves in a Completely Randomized Design with 3 treatments and 4 calves in each 

group. Experimental diets were 1) control (no TP), 2) diet with 8% TP on dietary dry matter (DM) 

basis and 3) diet with 16% TP on dietary DM basis. RESULTS: Using TP had significant effects on 

body weight gain and feed intake and feed conversion (FC) ratio (p<0.05). Using 8% TP has no 

significant effect on dry matter intake and body weight gain. When TP increased to 16% of the diet, 

a decrease in body weight gain and an increase in feed intake and FC were measured (p<0.05). 

Chewing activity was not affected with different experimental diets. Although TP did not 

significantly affect concentrations of total protein, triglycerides and cholesterol in blood samples, 

however, using 16% TP in diet resulted a decrease in blood glucose (57.81 g/dl) and an increase in 

blood urea nitrogen concentrations (17.88 g/dl) in comparison with control or 8% TP (p<0.05). 

CONCLUSIONS: It can be concluded that up to 8% of TP successfully can be used in beef cattle 

diet without any undesirable effects on animal production. 
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